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محمد معتمدی در تاالر ستارگان
آثار منتخب خود را می خواند

مهر-محمدمعتمدیخوانندهموسیقیایرانیکهطیماههایاخیرعمدهفعالیتهایخودرامتمرکزبراجراهایزندهکردهاست،روزپنجشنبهاولآذرتازهترین
کنسرتخودرادرسالنستارگانشهراراکبرگزارخواهدکرد.اینخوانندهکهچندیقبلدرافتتاحنمایشگاهایرانباستاندرموزه«درنت»کشورهلندهمراهبا
«رامبراندتریو»برنامهایرابرگزارکردهبود،تصمیمدارددرکنسرتشهراراکتعدادیازآثارمنتخبخوددرسالهایاخیررابرایمخاطباناجراکند.

...

گزارش جلسه
نقد کتاب «سومین شعر کتاب آذر» در مشهد
برگزار شد

هفتادویکمینجلسهنقدکتابحوزههنریخراسانرضوی
با نقد کتاب «سومین کتاب آذر» در مشهد برگزار شد .
سومین کتاب آذر ،گزیده ای از اشعار سپید شاعرانی
است که در سومین دوره «جایزه شعرآذر»که به یاد رضا
بروسان شاعر نامدار خراسانی برگزار شده بود ،شرکت
کرده بودند .در ابتدای این مراسم حسین بروسان یکی از
گردآورندگان این کتاب به خواندن شعری از رضا بروسان
پرداخت و در ادامه حسین صالحی دبیر سومین جایزه شعر
آذرکه دیگر گردآورنده این کتاب بود ،برای سخنرانی به
جایگاه دعــوت شــد .صالحی در ایــن مراسم گفت :من
درباره این کتاب در کارنامۀ کارهایی که برای شعر انجام
دادهام احساس سربلندی میکنم زیرا این کتاب فشرده
ای از هنرنمایی تعدادی از شاعران سپیدسرای سراسر
کشور است که در جشنواره آذر شرکت کرده بودند .پس
از سخنرانی حسین صالحی  ،سعید تقی نیا از شاعران
شناخته شــده خــراســان ضمن تبریک به شاعرانی که
اشعارشان در این کتاب به چاپ رسیده بود درباره شعر
سپید امروز گفت  :وقتی ما جریان های شعری صدسال
معاصر را در یک کفۀ ترازو نسبت به هزارسال قبل قرار
دهیم ،میبینیم که سرعت تحوالت این صدساله قابل
قیاس با آن دورۀ هزارساله نیست.
وی خاطر نشان کرد :شعرهای موجود در این کتاب ،دارای
ویژگی های منحصر به فردی است اما موسیقی متنی و
تخیلدرشعرهایموجودشخصیوکمرنگاستوازطرفی
جهانبینی شاعران و ارتباطات حاکم بر اشیا هم شخصی
است ،انتظار مـیرود شعرها ویژگیهای منحصر به فرد
بیشتری داشته باشند تا خود را از کالم عادی متمایز سازند.
مهدی آخرتی نیز به عنوان دومین منتقد در این مراسم
گفت :در ابتدا باید بگویم جریان ساده نویسی ،بهترین
جریان شعر آزاد در تمام کشور است و در این کتاب به نظرم
سه ،چهار شاعر هستند که مؤلفههای این جریان را بیشتر
دارند .
آخرتی در ادامه به تشریح مولفه هایی از قبیل شکل سالم
نحوی ،بــی علتی ،تجربه زیستی شاعر ،جزئی نگری
،استفاده از نام خاص اشخاص و موارد دیگری پرداخت
که به زیبایی های شعر سپیدموجود در این مجموعه کمک
کرده است .در ادامه این مراسم ،محمد باقر کالهی اهری
به دلیل برگزاری «جایزه شعر آذر » که به یاد رضا بروسان به
صورت ساالنه در حال برگزاری است ،از خانواده این شاعر
قدر دانی کرد .
در پایان مراسم نقد «سومین کتاب شعر آذر» ،تعدادی از
شاعرانی که شعرشان در این کتاب به چاپ رسیده است به
شعر خوانی پرداختند .شایان ذکر است مهریار صدقیانی،
علیرضا جهانشاهی و خانم فرزین از برگزیدگان سومین
جایزه شعر آذر بودند .

هیراد روی گسل حاشیه
کاملفیلمبرداریکردموساختم.

اکرم انتصاری -سلسله حاشیه های حمید
هیراد را پایانی نیست .موزیک ویدئوی
کــوتــاه یــک دقیقه ای از قطعه جدید
«خاتون»کهبهنوعیتیزرتبلیغیکنسرت
جدید او در نمایشگاه های بین المللی
تــهــران بــود ،کپی یــک گــروه موسیقی
کره ای به نام « »BTSدرآمــد و با این اتفاق
همه تــاش هــای حمید هیراد بــرای فراموش
شدن حاشیه های قبلی عقیم ماند و باز هم نامش با
«سرقت» عجین شد .به خاطر این اتفاق به سراغ میالد
ابوعلی سازنده تیزر حاشیه ساز آهنگ جدید هیراد
رفتیم.اوکه  29ساله،متولدتهرانودانشآموختهرشته
کارگردانی در مقطع کارشناسی است ،هفت سالی می
شود به طور تخصصی عکاسی می کند و دو سال است
واردحوزهساختویدئوشدهاست.میگویدحمیدهیراد
ازایناتفاقبیخبراستوهجمههایفضایمجازیسوء
استفاده از موقعیت فعلی هیراد است .در ادامه این گفت
وگورابخوانید.

حتما از حاشیه های حمید هیراد باخبرید.فکرنکردیداینکارحاشیهجدیدیایجادکند؟

نه .حمید هیراد و شرکت سفارش دهنده از این موضوع
خبری نداشتند .من با توجه به عالقه ای که به موزیک
ویدئوهایاینگروهمعروفکرهایداشتمرویایدهوطرح
آن کار کردم .از زمانی که این ویدئو وارد بخش ویژووال
(تصویری) شد ،یک ماه روی آن کار کــردم .بخشی در
ساخت ویدئو وجود دارد که مرحله های قبل و بعد آن را
نشان می دهد .می خواهم بگویم ایده این گروه را به طور

-دربارههزینهساختاینویدئوهمبگویید.

به نظرتان این کار کپی بردارینیست؟

اینیککارمرسومدردنیاست.

ایــن تیزر به طور کامل شبیهویدئوی گروه BTSبود.

کامال که نه ولی دو تا پالنش شبیه آن بود و بقیه
ویدئو کمیمتفاوتبود.درآنویدئو،فضارنگولعاب
تیره و سوررئال داشت اما رنگ فکر من روی ویدئویی که
برایهیرادساختم،عرفانیتربود.
-دلیلکپیکردناینویدئوچهبود؟

کارهای این گروه کره ای در سراسر دنیا معروف است
و من خودم ویدئوهایشان را همیشه پیگیری می کردم
 .من با این کارم فقط می خواستم نشان بدهم ما هم
می توانیم ویدئوهایی با کیفیت در سطح بین المللی
بسازیم.

در بحث ویدئو ساختن چنین چیزی نبوده چون در تمام
دنیامرسوماست.همهکسانیکهتیزرمیسازند،ممکن
استیکویدئو راببینندوایدهآنرابافکرخودشانانجام
دهند.اینویدئوبهطورکاملفیلمبرداریورویفکتها
وویژووالهایشکارشدهاست .مندیدمهمهویدئوهادر
یک سبک جلو می رود و به کلیشه رسیدیم .برای همین
ترجیحدادماینکارراانجامدهم.یعنیعینآنرابهطور
کاملساختم.
با توجه به صحبت
های انجام شده با
کمپانی ،دوست
نــــــدارم دربـــــاره
هــزیــنــه ســاخــت
حرفی بزنم.

داستان گوی شعرها

احــســان نــظــری  -بیژن نجدی را بیشتر بــا کتاب
«یوزپلنگانیکهبامندویدهاند»میشناسند.درعصر
نویسندگیاو،یعنیدهههای 60و 70داستاننویس
ها به دنبال نگاهی نو برای استفاده در داستان های
خود بودند .نجدی هم راه خود را پیدا کرد و با استفاده
ازعناصرشاعرانه،خالقداستانهایشاعرانهایشد
کهنمونههایآنرامیتواندرکتابهایشدید.امروز،
سالروز تولد این نویسنده برخاسته از جنوب شرقی
ایران است .وسواس زیاد نجدی در زمان حیات خود
باعث شد او تنها به چاپ یک کتاب یعنی «یوزپلنگانی
که با من دویده اند» که شامل  10داستان کوتاه است
رضایتدهد.پنجکتابدیگرنجدیبعدازدرگذشتش
توسطهمسرشپروانهمحسنیآزادبهچاپرسید.
▪درباره«نجدی»

بیژننجدی 24آبان 1320ازپدرومادریگیالنیدر
خاشاستانسیستانوبلوچستانمتولدشد.اوباتنها
کتاب خود یعنی «یوزپلنگانی که با من دویده اند» که
در سال 73منتشر شد ،برنده جایزه قلم زرین گردون
شد .قرارداد ساخت فیلم سینمایی از شش داستان
كوتاه نجدی با سپیده فارسی در سال 84بسته شد.
پیش از این نیز در سال  ،77فیلمی از داستان «شب
سهرابكشان» ساخته شده بود و امسال در میان
اسامیمنتخببخشکتابوسینمایجشنوارهفیلم
کوتاه تهران داستان «بیمارستان نه ،قطار» از اوست.
نجدیمانندهوشنگگلشیریوبهرامصادقیفعالیت
ادبی خود را با شاعری شروع کرد و بعد داستان نویس
شد با این تفاوت که شاعری را نیز تا آخر ادامه داد .در
ادامه از چند ویژگی بارز او در داستان نویسی خواهیم
گفت.
حکومت عاطفه بر داستان
1
عاطفه یکی از عناصر شاعرانگی است .یکی از
نجدی شاعر و داستان نویس به آن
عناصری که بیژن
ِ
آگاه است و در حین خلق فضای داستان ،بارها از آن

استفادهمیکند.بهطورمثالدر«چشمهایدکمهای
من»فضایحاکمناشیازجنگرااززبانعروسکیمی
گوید که در شهر جنگ زده و متروکی منتظر بازگشت
صاحبشاست.
پرواز خیال
2
بیژن نجدی در داستان هایش محدود نیست.
در خیالی که اگر نبود داستانی شکل نمی گرفت از
زبان موجودات مختلف مانند اسب حرف می زند.
گاهی در رشت و تهران است و گاهی در ترکمن صحرا
وخوزستان.بهدورهنهضتجنگلمیرودوبهپزشک
های قرن های دور سر می زند .این یعنی یک تخیل
خالقونهتخیل.
حس آمیزی و غافل گیری
3
اودرصرففعلهابیشترشاع ِرنویسندهاست.
او با استفاده از «حس آمیزی» نوشته است بیات ترک
از لبه طاقچه بر کف اتاق می ریخت .سهراب سپهری
سردمدارایناستعارهدراستفادهازشعراست.نجدی
گاهی ترکیب هایی بر پایه تشبیه خلق می کند .مثال
می نویسد آسمان پارچه ای و
گاهی با نحوهای غلط
انداز مخاطب را غافل
گــیــر مــی کــنــد و می
نویسد بــاران ناگهان
نبارید.

تصاویر باال متعلق به ویدئوی گروه کره ای بی تی اس و تصاویر پایین مربوط به جدید ترین تیزر تبلیغی آهنگ حمید هیراد است.

حداد عادل در افتتاح دومین همایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مطرح کرد

تعیین و ترویج استاندارد آموزش زبان فارسی

دومینهمایشدوساالنهآزفابا همکاریبنیادسعدیودانشگاهشهیدبهشتی
وباحضوررئیسبنیادسعدی،رئیسمرکزآزفاورئیسدانشگاهشهیدبهشتیو
دکترایوانف،رئیسکرسیزبانفارسیدانشگاهمسکو،دکترفلیحهکاظمی،
رئیس کرسی زبان فارسی دانشگاه بانوان الهور پاکستان ،استادان پیش
کسوتآموزشزبانفارسیوجمعیازدانشجویانواستادانرشتهآزفاافتتاح
شد .به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی ،حداد عادل رئیس بنیاد سعدی
در این همایش با بیان آن که وظیفه اصلی این بنیاد ،گسترش زبان فارسی در
فراسویمرزهایایراناست،تصریحکرد :اینبنیاد هموارهتالشکردهاست
تا گسترش زبان فارسی ،با استفاده از افراد متخصص آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان،درفراسویمرزهایایراندنبالشود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع «استاندارد سازی مواد آموزشی» در دومین

...
اخبار

به مناسبت هفتاد و هفتمین سالروز تولد بیژن نجدی

پیگیری تیزر حاشیه ساز هیراد در گفت و گو با سازنده آن

حمید هیراد از ویدئوی گروه موسیقی کرهایمطلعبود؟
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همایشدوساالنهآزفاگفت:هرنوعآموزشیمستلزماستانداردسازیاستو
بهخصوصدرموردآموزشزبانفارسیبهخارجیهااگربراساساستاندارد
مشخص عمل نشود ،توفیقی نخواهیم یافت .به عنوان مثال اگر دانشجوی
خارجیبرایتحصیلبهایرانبیاید،بایداستانداردمشخصیداشتهباشیمتا
سطحزبانفارسیاوراتشخیصدهیموهمچنینتعیینکنیمکهایندانشجو
برایتحصیلدرایرانبهچهمدتفراگیریزبانفارسینیازدارد.
رئیسبنیادسعدیهمچنینگفت:بنیادسعدیدرپیآننیستکهتمامامور
آموزشزبانفارسیبهغیرفارسیزبانانرادردستبگیردوبرایچنینامری
بههمتتمامموسساتمرتبطنیازاست.یکیازوظایفمهمبنیادسعدیکهدر
اساسنامه آننیزذکرشدهاست،تعییناستانداردآموزشزبانفارسیوترویج
آندرتمامموسساتومراکزآزفاست.

وی همچنین گفت :در بنیاد سعدی چه در تالیف کتاب و تولید نرم افزار و چه
در خصوص تربیت معلم ،نگاه ما به استاندارد معطوف است تا بدانیم برای هر
زبان آموز در هر سطحی ،چه کتاب و مطالب آموزشی باید به کار گرفت و چه
انتظاراتیبایدازویداشت.
رئیسبنیادسعدیدرپایانگفت:اهمیت برگزاریدومینهمایشدوساالنه
آزفاایناستکهتوجهتمامدستاندرکارانآموزشزبانفارسیبهغیرفارسی
زبانانرابهموضوعاهمیتاستانداردجلبمیکند.

اجرای کردی ساالر عقیلی در سرپل ذهاب

گروه موسیقی «راز و نیاز» به سرپرستی و خوانندگی ساالر
عقیلی دوشنبه شب گذشته در سالگرد زلزله کرمانشاه
به دیــدار مــردم سر پل ذهــاب رفت و به منظور همدلی و
همراهی با خانواده های داغ دیــده ،کنسرتی در سالن
احراز سرپل ذهاب اجرا کرد .به گزارش ایران آرت ،در این
کنسرت رایگان حدود هشت هزار نفر از مردم سر پل ذهاب،
شنوندهقطعاتیهمچون«وطنمایشکوهپابرجا»«،حانیه»،
«کلنل»و ...بودند.
ساالر عقیلی برای همدلی با مردم این شهر «آمان هی آمان»
را هم اجرا کرد« .آمــان هی آمــان» که حاصل همنشینی
ملودی های غمگین و فولک مردمان ُکرد بود ،با حال و
هوایاینروزهاوسالگردزلزلهکرمانشاههمخوانیداشت.
ازاتفاقهایجالبکنسرتگروهموسیقی«رازونیاز»حضور
هنرمند سر پل ذهابی بود که همزمان با اجرای گروه ،پرتره
ساالر عقیلی را طراحی کرد و در پایان برنامه به این خواننده
هدیه داد.

شعرهای «حسین پناهی» خوشنویسی شد
یــک هــنــرمــنــد ،بخشی از
شعرها و دلنوشتههای
حـــســـیـــن پــــنــــاهــــی را
خوشنویسی مــی کــنــد و
آنها را در معرض دید قرار
میدهد.
سپیده مبرهن ـ خوشنویس ـ در گفتوگو با ایسنا ،توضیح
داد :آثار این نمایشگاه را با توجه به محتوای اشعار و درکی
که از آنها داشتم ،به شکل نستعلیق ،شکسته نستعلیق
و سیاهمشق خوشنویسی کردهام .اشعار بیشتر به سلیقه
خودم انتخاب شده است .من از عالقهمندان حسین پناهی
بودم و بازی او و شعرهایش را دوست داشتم .نمایشگاه
خوشنویسی سپیده مبرهن از اشعار و دلنوشتههای حسین
پناهی،جمعه ۲۵آباندرنگارخانهفرهنگسرایسروافتتاح
میشود.

کشف  ۵۰داستان کوتاه از برنده نوبل ادبیات
نسخههای دســت نویس
 ۵۰داستان کوتاه نوشته
نجیب محفوظ ،نویسنده
مصری برنده نوبل ادبیات
در خانه دخترش پیدا شد.
به گــزارش ایسنا به نقل از
گاردین،ایندستنوشتههاتوسط«محمدشوعیر»خبرنگار
مصری در خانه دختر «محفوظ» و در داخل جعبه اوراق
این نویسنده پیدا شده است .برخی از آن ها پیش از این در
مجالت منتشر شده اما ۱۸داستان کوتاه آن تاکنون منتشر
نشد ه است.
این داستانهای حکایت مانند قرار است از  ۱۱دسامبر
 ۲۰۱۸همزمان با تولد این نویسنده مصری به زبان عربی
منتشر شود و از پاییز سال آینده نیز توسط انتشارات «راجر
آلن» به زبان انگلیسی عرضه خواهد شد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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