ادب و هنر
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لذت شعر
روشنی
آن قدر روشن
که دیدنت را
چشم الزم نیست
و از این رو از نابینا رو می گیری...
حمیدرضا شکارسری
***
هر بنده برای خویش بختی دارد
هر میوه نشانی از درختی دارد
هر لحظه سرت به سنگ باید بخورد
دیوانگی آزمون سختی دارد
اصغر عظیمی مهر
***
مشتی از زمزمه و حرف به هم ریخته ام
شانه بر موی حروفم بزن و معنا باش
شده ام مظه ِر صب ِر همۀ مردم شهر
تو هم ای غورۀ تلخیدۀ من حلوا باش
حسین وفا
***
باد می آید
و نام همه انسان ها را می برد
دیگر چگونه تو را صدا بزنم؟
مجید سعیدآبادی
***
قبول که ما دو خط موازی
هیچ گاه به همدیگر نمی رسیم
فقط
کمی فاصله را کمتر کن
می خواهم بهتر ببینمت
محمدی مهر
***
می خواهم
بر بلندترین نقطه جهان بایستم
و از پشت تمام بلندگوها
طوری که همه بشنوند
از قول تو سکوت کنم
جلیل صفربیگی

...
هنری

نقاشی دیواری هنرمندان
استرالیایی در تهران رونمایی شد
دو هـــنـــرمـــنـــد
استرالیایی اثری
با محتوای ایرانی
را بــر دیـــــواری در
تــــهــــران نــقــاشــی
کردند .به گزارش
هنرآنالین ،مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری
دوهنرمنداسترالیایی،فینتانتاسکاتمگی
و گیدو وان هلتن با حضور اییان بیگز سفیر
استرالیا،همیشلزلیرایزنفرهنگیاسترالیا
درایران،شهردارمنطقه 3وهنرمندانایرانیو
استرالیاییبرگزارشد.
اییانبیگز ،سفیراسترالیادرایرانضمنتشکر
از همکاریهای سازمان زیباسازی در خلق
این اثر هنری ،گفت :افتخار میکنیم که یک
اثربسیارزیبایهنریکهمربوطبههنرایرانی
است توسط هنرمندان استرالیایی در تهران
خلقشدهاست.

شیب ترانه های فعلی از عاشقانه به اجتماعی شدن

ذائقه موسیقایی ما کدام طرفی است؟

نمایشگاه ساز یا جشنواره موسیقی جوان
مژدهای است به ملت ایران

توصیههایشرلیجکسونبراینویسندههایجوان

مهمترینگام،ادامهدادناست

شرلیجکسوندرتوصیههاییبهنویسندگانجواناینطورمیگوید«:تجربه
روی کار یک نویسنده اثر میگذارد ،ناامیدیها ،شکستها و افسوسها هم
همین طور .چیزهایی که مینویسید تنها مایه تسکینتان خواهد بــود ».به
گزارش ایبنا ،به نقل از ملویلهاوس ،شرلی جکسون نویسنده آمریکایی است
کهشناختهشدهتریناثرشداستانکوتاه«التاری»،ازمعروفترینداستانهای
کوتاهقرنبیستمبهشمارمیرود.اودرطولدودههدوراننویسندگیخود،شش
رمان،دوزندگینامهوبیشاز ۲۰۰داستانکوتاهنوشتبنابراینمطمئناخالی
ازلطفنیستکهتوصیههاینویسندگیاورابخوانید.
اکرم انتصاری -ترانهبرخیقطعهها
وآلبومهایجدیدبانشانههاییهمراه
بــوده اســت .کمی دقت در محتوای
ترانهاینقطعههاوآلبومهاالزماستتا
متوجهتغییرجهتسناریویعاشقانه
بهموضوعاتاجتماعیبارویکردهای
انتقادی ،اعتراضی و گاه اصالحی
شوید .محسن چاوشی را که از پیشتر
سابقه اجرای ترانه های اجتماعی و
انتقادی دارد ،می توان شاخص ترین نمونه این چرخش
هایعاشقانه-اجتماعیبانهمینآلبومشیعنی«ابراهیم»
نسبت به آلبوم قبلی خود«امیر بی گزند» در ژانر عاشقانه
دانست.مهدییراحیهمجزوهمینگروهخوانندههاست
کهپیشازاین،دغدغهخودراباقطعه«خاک»دراعتراضبه
اوضاعخوزستانوحالباآلبومیبهنام«سهگانهاجتماعی
اول» در فضای اجتماعی و انتقادی به نمایش گذاشته
استوژانرعاشقانهبرچهارآلبومقبلیاوحاکماست.این
در حالی است که روزبه بمانی که بیشتر او را با ترانه های
اجتماعی می شناسیم ،اولین آلبوم خود را به نام «کجا
باید برم» در ژانر عاشقانه منتشر کرد و با اقبال خوبی هم
در بین مخاطبان مواجه شد .البته تغییرات پیش آمده در
آلبوم هایی که این روزها منتشر شده اند یا در حال انتشار
هستند،نشانمیدهدبیشترآلبومهاموضوعاتاجتماعی
دارنداماایننشانهتغییرذائقهمخاطببهسمتترانههای
اجتماعینیستبلکهاینشائبهبهوجودمیآیدکهعوامل
دیگریبرایذائقهسازیمخاطب،خوانندههارابهاینسو
کشاندهاستکهدرادامهبیشتردراینبارهخواهیمگفت.
▪خوانندههادنبالذائقهسازییاپیروذائقهمخاطب

طبق تازه ترین آمار سرشماری کشور ،میانگین سنی

مــــردان و زنـــان کــشــور بــه ترتیب
 31/2و  31/6ســال اســت .این
یعنی کشور مانند جوانی پرشور و
هیجان است که به احتمال زیاد در
«پلی لیستش» عرصه بــرای آهنگ
هایعاشقانهبیشتربازاستتاآهنگ
های اجتماعی که اغلب تلخ و تامل
برانگیزند .اتفاقی که در این روزها
با اقبال مخاطب به سمت مضامین
اجتماعیشاهدشنیستیموتعادلکمیتی،مضمونترانه
ها را به هم ریخته است .یکی از دالیل این معادله نافرجام
شایدانتخابترانههایاجتماعیازسمتخوانندههاودر
نتیجه شکل گیری ذائقه ای به دور از ژانر لطیف عاشقانه
باشد .ممکن است در ابتدا متوجه قدرت ترانه نباشید اما
گذشت زمان و فراگیری یک قطعه نشان می دهد که یک
ترانهچقدرمیتواندبرالگویذهنیمخاطبتاثیربگذارد،
او را با خود همراه کند و ذائقه او را از عاشقانه به اجتماعی
یابرعکستغییردهد.تاثیراینقدرتزمانیچندبرابرمی
شود که در یک موقعیت زمانی درست خرج شود .مانند
قطعه خوزستان که در سالروز آزادســازی خرمشهر و در
روزهایی منتشر شد که خوزستان و مردمش از ریزگردها
و بی جواب ماندن خواسته هایشان آن قدر خسته شده
بودند که تنها همان قطعه تسکین شان داد .رفتاری که
می تواند شخص را از قالب یک خواننده صرف دربیاورد و
درجایگاهیپراهمیتترمانندیکمرجعاجتماعیجوان
پسند بنشاند .جایگاهی که نگرانی هایی مانند دغدغه
فروش بیشتر یا ساختن ذائقه ای باب میل خواننده را به
همراهدارد.بههرحالجامعههمیشهبهموسیقیعاشقانه
و اجتماعی محتاج است به شرطی که تعادل میان هردو
برقرارباشد.
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▪پشتکارداشتهباش

نوشتن ،واقعا سخت است اما یکی از مهمترین گامها ،ادامه دادن است .تمام
کاریکهبایدبکنیدایناستکهنوشتنراادامهدهید.تازمانیکهمرتببنویسید
هیچچیزنمیتواندواقعابهشماآسیببزند.
▪یکمحلکاردستوپاکن

پس از این حقیقت که ممکن است  ۳۰دقیقه یا حتی یک ساعت طول بکشد
که موتورتان برای نوشتن روشن شود ،نترسید .این اشتباه است که فکر کنید
میتوانیدبنشینیدوبهسرعتشیرجهبزنیددرکاغذ.
▪واقعبینباش

درباره هدفها ،ایدهها و نظراتتان واقعبین باشید .بخشهای کوچکی از
ایدهها ،رویدادها و گفتوگوها و حتی حاالت صورت و رفتارها را ذخیره کنید.
فقط به این دلیل که االن به کار نمیآیند ،دلیل نمیشود که یک شکست کامل
باشد.آنراکناربگذارید،بعداازاینکهمیبینیدجاییمیتوانیدازآناستفاده
کنید،شگفتزده
میشوید.
▪ زندگی آشفته است ،نوشتن هم
همینطور

اجازهبدهیدکهبارشفکریتان،
عنانگسیختهباشد.آندستمال
سفرههایی را که رویــش شعر
نوشتید نگه داریــد .آن ها باطله
نیستند،پسهدرشانندهید.

▪ازگمشدنلذتببر

از ناامیدی ها  ،شکست ها  ،افسوس ها و
حتی وحشت زندگی تان روی برنگردانید.
چیزهاییکهمینویسیدتنهامایهتسکینتان
خواهندبود.

هنردروغگونیست

موسیقیخوب،شنوندهخوبمیخواهد

زندهیادصفارزاده،شاعرسنتشکنشعرنوبود

شمسلنگرودیمعتقداستسیاستمداراناین
چهره ها
جهان را بی معنا کرده اند اما هنر زیبایی خلق
شاعر
می کند و دروغ نمی گوید .او در آیین نکوداشتی
که برایش تدارک دیده شده بود با قدردانی از همه کسانی که با
شعرهایش همدلی می کنند ،افزود :این همدلیها ارزشمند
است زیرا در خأل نمیتوان شعر نوشت .شما شاعران را سر شوق
میآورید .به گزارش ایسنا ،او
صمیمیت با خود و دروغ نگفتن
بـــه خــــود را یــکــی دیـــگـــر از
جــــلــــوههــــای اثـــــرگـــــذاری
شعرهایش و «حافظ» را استاد
خــود دانــســت و گفت :هرچه
نوشتم و هرچه شعر ســرودم
بــرای دل خــودم بود به همین
دلــیــل شعرهایم ب ــرای مــردم
اثرگذار و الهامبخش است.

خواننده گروه پالت از انتشار آلبوم جدید این
چهره ها
گــروه در یکی ،دو مــاه آینده خبر داد .امید
خواننده پاپ
نعمتی در ادامه به صبا گفت :وقتی درحال
ضبط آلبوم جدیدی باشم ،کنسر تهای کمتری برگزار
میکنم تا با اطمینان خاطر آلبوم ماندگاری را منتشر کنم چرا
که موسیقی خوب ،شنونده خوب میخواهد و من به عنوان یک
خواننده باید تمام تالش خود
را برای ارائــه یک اثر ماندگار
انجام دهــم .وی در خصوص
کنسر تهای خود در تهران و
شــهــرهــای دیــگــر نــیــز گفت:
وقتی آلبوم جدید را منتشر
کنیم ،قصد داریم در شهرهای
مختلف تـــور آلــبــوم خـــود را
برگزار کنیم و با دســت پر به
دیدار عالقهمندان برویم.

افشین عال ،زنده یاد طاهره صفارزاده را شاعر
چهره ها
سنت شکن شعر نــو دانــســت .او در هشتادو
شاعر
هشتمین سالروز تولد این شاعر فقید گفت :این
تصور ایجادشدهبودکهشعرمدرنیاموجنو،جاییبرایآموزههای
دینی و انقالبی ندارد .زندهیاد صفارزاده با استادی و بدون این که
مبانیشعرمدرنراتخریبکند،خالفاینراثابتکرد.بهگزارش
آنا ،عال درباره ترجمه قرآن کریم
توسط زنــده یــاد صــفــارزاده نیز
گفت :هر دو ترجمه ایشان از
قــرآن کریم هم به فارسی و هم
انگلیسی ماندگار است .اصو ًال
زبانشناس بــودن صفارزاده و
اشــــراف هــمــزمــان بــر ادبــیــات
فارسیوانگلیسیدرکنارانسو
الفتی که با قرآن مجید داشت،
رمزموفقیتایناثراست.

...
اخبار

بزرگان ادبی کشور ،مدرسان
آکادمی داستان
مـــدرســـان دوره
نخست آکــادمــی
داســتــان معرفی
شدند .در آخرین
جــلــســه شــــورای
ایـــــن آکــــادمــــی،
سید مــهــدی شجاعی بــه عــنــوان مــدرس
نویسندگی عمومی ،مصطفی رحماندوست
به عنوان مــدرس رشته داستان کــودک و
مهدی پوررضاییان به عنوان مدرس رشته
داستان کوتاه معرفی شدند .به گــزارش
فارس ،فرصت ثبت نام در دوره های آموزش
حضوری آکادمی داستان ،تا پایان آبان ماه
امسال است .عالقه مندان برای ثبت نام
می توانند به پایگاه اینترنتی academy.
 neyestanbook.comمراجعه کنند.
هنرجویان برای گذراندن هر دوره باید دو
ترم چهارماهه را زیر نظر استادان ممتاز هنر
داستان نویسی پشت سر بگذارند .جلسه
ها به صــورت هفتگی تشکیل می شــود و
پس از ختم هر دوره ،مــدرک معتبر اعطا
خواهد شد.

سر رضا یزدانی شلوغ می شود
رضــا یــزدانــی بعد
از انــتــشــار قطعه
«کــافــه» از آلبوم
و پــــــــروژه هـــای
جــدیــدش گفت.
او در صــفــحــه
اینستاگرام خود نوشت«:پرواز به سمت دوره
اى تازه در تمامى حوزه ها .آلبومى متفاوت
تو راهه که خیلى شبیه آلبوم هاى سه گانه
ساعت ها و خاطرات مبهم هست .یک اتفاق
موسیقایی خیلى جــذاب در حــوزه راک.
تور کنسرت هاى  ٢٠سال با رضا یزدانى
و اتفاقاتى جــذاب در حــوزه برندینگ .هر
روز ساعت ها ،من و مجموعه عواملى که در
کنار من هستن به خصوص على اوجى عزیز
مشغول کار هستیم که بعد از این  ٢٠سال
کار و فعالیت مستمر ،اتفاقات جدید و تازه
اى رو براى خودمون و براى شما شکل بدیم».

شرکت گروه رستاک در
جشنواره فجر
خواننده و نوازنده
گ ــروه رســتــاک از
ضــبــط دو قطعه
و پ ــژوه ــش و بــاز
آفرینی قطعه های
دیگر آلبوم جدید
این گروه خبر داد .فــرزاد مــرادی در ادامه
به هنرآنالین گفت :این آلبوم در فضایی
متفاوت و با هــدف معرفی هر چه بیشتر
موسیقی اقوام شکل میگیرد و به احتمال
قریب به یقین مانند آثار دیگر رستاک ،آلبوم
به صــورت تصویری و صوتی ارائــه خواهد
شد چرا که مردم این نوع ارائه را پسندیده و
دنبال کردهاند .هدف ما نیز از تولید یک اثر،
حفظ جنبههای هنری آن در کنار توجه و
احترام به خواستههای مخاطبانمان است.
وی اضافه کرد :حضور گروه در جشنواره
موسیقی فجر امسال قطعی شده است.

مازیار فالحی برای تلویزیون
تیتراژخوانی میکند
مــــازیــــار فــاحــی
قـــــطـــــعـــــه ای
عــاشــقــانــه بـــرای
تــیــتــراژ مجموعه
تلویزیونی «مینو»
بـــه ک ــارگ ــردان ــی
امیرمهدی پور وزیری و تهیهکنندگی مهدی
همایونفررامیخواند.بهگزارش مهر بهنقل
از روابط عمومی سریال ،تازه ترین محصول
سریال ســازمــان هنری رســانـهای اوج ،از
اواســط آذر ماه هر شب از شبکه یک سیما
پخشخواهدشد.سریال ۲۷قسمتی«مینو»
در بوستان والیت ،آبادان ،خرمشهر ،شهرک
سینمایی دفاع مقدس و شهرک سینمایی
غزالی تصویربرداری شده و با پایان یافتن
مراحلفنیآمادهنمایشازرسانهملیاست.

