ادبیات وهنر
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پیشنهاد سیار برای اعطای بورسیه
به برگزیدگان ادبی

تسنیم -محمدمهدی سیار با تأکید بر پرورش شاعران جوان و ایجاد فضا برای این کار گفت :میتوان تعدادی از برگزیدگان را
انتخاب و آن ها را مشمول بورسیه چند ساله ادبی کرد .داور بخش شعر کالسیک شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان
سوره گفت :با این که سن حضور در جشنواره کم شده اما با مجموعه خوبی از آثار به لحاظ کیفی و کمی مواجه شدیم.

...

لذت شعر
رفتن خود ،از شر و شورم انداخت
با
ِ
در دست شبان سوت و کورم انداخت
در گوشه ای از دلش نشستم روزی...
با سنگدلی گرفت و  ...دورم انداخت...
حسین احمدی محجوب
***
دستم نمی رسد
که بچینم تو را ولی...
باال بلند من
تو کمی قد خمیده کن!
الهه هادینا
***
چشم که باز می کنی
آمار ستاره ها
باال می رود
شب های کویر
از پلک زدنت آغاز می شوند
آرزو نوری
***
پروانه ای که قصد خود سوزی
نداشت
شمع خود را فوت کردو
تولد دوباره اش را
رضا کاظمی
جشن گرفت!
***
تو زیبایی
اما
زمان مثل ساعت شنی
چیزی از تو را کم میکند
که دیگر
پیدایش نمی کنی
مگر در صورت دخترت
یا قاب عکس روی دیوار
یا گلی که کاشته ای
و هر روز
کمی از زیبایی ات را
آرمین یوسفی
ی
پای آن می ریز 

...
هنری

افتخارآفرینیکاریکاتوریستهای
ایرانیدرترکیه
جشنوارهبینالمللیکاریکاتور«قدس؛میرا 
ث
مــا» با افتخارآفرینی کاریکاتوریستهای
ایرانی در استانبول به کار خود خاتمه داد.
بــه گـــزارش فـــارس ،دومــیــن دوره مسابقه
بینالمللی کاریکاتور با موضوع فلسطین
اشغالی تحت عنوان «قــدس؛ میراث ما» ،با
معرفی برگزیدگان در شهر استانبول به کار
خودپایانداد«.محمودنظری»کاریکاتوریست
کشورمان  ،جــایــزه اول و جــایــزه ویــژه این
مسابقات را کسب کــرد .جایزه ویــژه صالح
الدینایوبینیزبهدیگرهنرمندایرانی «سعید
صادقی» رسید .هنرمندان ترکیه و هند نیز
رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند.در این
ث ما»
دورهازمسابقهکهازسویانجمن «میرا 
ترکیه و انجمن کاریکاتوریستهای جهان
برگزار شد ۳۲۹،هنرمند از ۴۰کشور جهان
با  ۷۸۸کاریکاتور ،با موضوع بیتالمقدس و
در زمینه حقوق بشر ،عدالت ،آزادی ،محبت،
فرهنگ ،زنــدگــی اجتماعی و مسئولیت
اجتماعیشرکتکردند.

...
ادبی

توگوباغالمرضاطریقیدربارهاوضاعشعریکشورمطرحشد:
درگف 

هیاهویمخاطبانگذرا،رفتنیاست

اکرم انتصاری -غالمرضا طریقی شاعر دهه پنجاهی اهل زنجان
است .او روزگــاران زیادی را با حسین منزوی گذرانده است و حال
عالوه بر روزگــار شاعرانهاش ،سردبیر پایگاه نقد شعر بنیاد شعر و
ادبیات داستانی ایرانیان و دبیر مجمع انجمنهای ادبی نیز هست.
آخرینمجموعهغزلاوبهنام«شلتاق»درنمایشگاهکتابتهرانسال
گذشتهرونماییشدوخودشمیگویدبهاحتمالزیادمجموعهغزل
دیگرشهمدرنمایشگاهکتابسالآیندهمنتشرمیشود.اوازتدارک
یککتابپژوهشیبامحوریتبررسیغزلبعدازنیماهمگفتکهبه
احتمالزیادتاپایانسالبهچاپخواهدرسید.بااودربارهعالقهاش
توگو کردیم که در ادامه
به شاعری و وضعیت شاعری این روزها گف 
آنرامیخوانید.
اینروزهایغالمرضاطریقیباخواندناشعارکدامشاعر
سرمیشود؟

بعدازاینکهحسینمنزویدرگذشتومجموعهجدیدیازاومنتشر
نشد ،خواندن دو مجموعه من را سر ذوق آورد« .هــزاره دوم آهوی
کوهی» استاد شفیعی کدکنی آخرینش بود و مجموعه «گلها همه
آفتابگردانند»قیصرامینپورهممجموعهدیگریبودکهخواندنشدر
آن برهه زمانی واقعا لذتبخش بود .حال دو ،سه سالی است
کهبهشدتسعدیخوانشدهاموازآنلذتمیبرم.البته
اشعارحسینمنزویراهمیشهمیخوانمزیرا معتقدماو
ترکیبمتعادلیازهمهشاعرانمعاصراست.
بــه واســطــه شــاعــری و دبــیــری مجمع
انجمنهای ادبی با اشعار زیادی مواجه اید .اوضاع
شعروشاعریراچطورمیبینید؟

نگرانیهایی دارم و نــدارم .نگرانم به این
دلیل که شعرهای سطحی که نوشته و
منتشر م ـیشــود ،ذائــقــه مخاطب را تا
حــدودی تغییر میدهد .نگران نیستم
چونمعتقدممخاطبیکهذائقهاشبااین
نوشتهها شکل میگیرد اساسا مخاطب
جدیشعرنبودهونیست.همیشهبهجوانترها
میگویم ما این شانس را داشتیم که شرایط
انتشار کتاب برای هر شعری مهیا نبود و شاید
همین یک عامل تثبیت کننده بود .یعنی یک
شاعربایدازمرحلهایعبورمیکردتاانتشارات
به سراغ او میآمد و اگر پیشنهادی نمیشد
عمال کاری از دست شاعر برنمیآمد .حال این
که امروز انتشارات شعرها زیاد شده و گاه خود
افــراد به انتشارات مبلغی را برای چاپ کتاب
میدهند و بعد از آن انتشارات ،هیچ تعهدی به
آنکتابندارد.
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پسبهنظرشمانبایدهرشعریچاپشود؟

بله.کتاب اول مهمترین گامی است که شاعر بر م ـیدارد .شاعر با
کتاباولدیدهمیشودوباهمانکتاباستکهمخاطباوراانتخاب
میکند یا در فهرستی بین هزاران نفر دیگر گم میشود .اگر کتاب
اولموفقنباشد،سختاستمخاطبدوبارهانتخابتکند.بنابراین
از همان اول باید تکلیف را مشخص کرد و زمانی دست به چاپ کتاب
زدکهبدانیبرایشعرتاتفاقیخواهدافتاد.
بگویید.

از اوضاع شعر پرسیدیم .از اوضاع مخاطبان شعر هم

به نظر من دو دسته مخاطب شعر داریم .دسته اول کسانی که تمام
عمرخودراشعرمیخوانندوتعدادشانهمکماست،شایدبین200
یا500هزارنفردرکلکشور.دستهدوممخاطبانیکهدردورهایبه
اقتضایسنوسالوروحیاتخودعاشقشعرمیشوند.عالقهمندی
این گروه به شعر با پایان درس و دانشگاه یا ازدواج تمام میشود .این
گروه پر تعدادند و شاید به  12-10میلیون نفر برسند .این گروه،
قهرمانهایخودشانرامیسازنداماقهرمانشانازگروهاولبزرگ
ترمیشودبهایندلیلکهتعدادشانباالست.البتهآنهابرایقهرمان
خودضررهمدارندچوندرنهایتوقتیبه21سالگیمیرسندباکنار
کشیدنازدنبالکردنشعر،قهرمانخودراهمپایینمیکشندزیرا
نسل بعد ،معیارهای خاص خودش را دارد .شبیه این اتفاق برای
موسیقیپاپهممیافتد.درحقیقتجریاناصلیشعرراهمیشه
همان گروه اول انتخاب میکنند اما هیاهوی گروه دوم همیشه
بیشتراستواگربخواهیمموفقباشیمبایدگروهاولراجستوجو
کنیموآنهاماراانتخابکنند.
در آخر این که دوره فعلی ما از لحاظ شعری،
دوره درخشانی خواهد بود و چهره های درخشانی
خواهدداشت؟

فرهنگ به طور کلی با شرایط اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی مرتبط است .یعنی اگر ما اکنون در دوره
اجتماعی خوبی قرار داشته باشیم ،فرهنگ هم دوران
خوبی دارد و برعکس .دوره ما یکی از دورههــای مهم
تاریخ ادبیات خواهد بود چون چیزی که از این جا به بعد
اتفاق میافتد ،پیش از این وجود نداشته است .اما این
که چهرههای شعر ما چقدر میتوانند چهرههای درجه
یکی باشند و در کنار شاعران بزرگ قرار بگیرند ،نظر
شخصیام این است که دو ،سه شاعر جایگاه باشکوهی
خواهند داشت اما به طور کلی شرایط فرهنگ و ادبیات
ماهنوزآنقدرمساعدنیستکهقطعیبتوانگفتیکی
ازدورههایباشکوهادبیاتاست.بااینحالدورهفعلی،
یکی از دوره های تاثیرگذار خواهد بود و شعر فارسی به
دورهما،قبلوبعدازماتقسیمخواهدشد.

تشکروزیرآموزشوپرورش
ازرضاامیرخانی

بهبهانهنودوسومینزادروزشاملو

«بامداد»شعرنو

 21آذرماه 93سالپیشدرخیابانصفیعلیشاهتهران
مژده آمدنش را به حیدر شاملو دادنــد  .نامش را احمد
گذاشتند .او با شعر قد کشید و در سال  1325یعنی در
بیست و یک سالگی با نیما یوشیج آشنا شد و پس از آن
است که این دو با هم روح و تن یکی می شوند تا جایی که
نیما هنگام هدیه کتاب «افسانه» به شاملو می نویسد:
« شما واردترین کس به کار من و روحیه من هستید» .
ناگفته نماند که شاملو در عین نوآوری های خود در شعر
فارسیبیتاثیرازسبکنیماهمنبودامازبانشعریخود
را هم حفظ می کرد .او تنها شاعر نبود و روزهای زیادی از
عمر خود را مشغول روزنامه نگاری ،فیلم سازی ،ترجمه و
پژوهش بود .سردبیری هفته نامه خوشه و ساخت کلمه
«کاریکلماتور» برای نوشته های طنز پرویز شاپور در این
هفتهنامه،ساختقصه«خروسزریپیرهنپری»درسال
 1338وترجمه«مسافرکوچولو»آنتواندوسنتاگزوپری
درسال 1363کهبعدازچاپسومبهنام«شازدهکوچولو»
منتشرشدوفرهنگنامه«کتابکوچه»کهشاملچنددهه
تحقیق درباره فرهنگ عامیانه مردم ایران است ،گوشه
کوچکیازتواناییهایاینشاعرمعاصراست.رویدیگر
شاملو عاشقانه نویسی های جادویی اوست .او عشق را
پسازازدواجسومخوددربهارسال 43باآیداسرکیسیان
تجربه کرد .در عمق بخشی این عشق همین بس که او
کتاب های «آیدا :درخت و خنجر و خاطره» و «آیدا در آینه»
رامینویسدودربارهتاثیرآیدادرزندگیاشمیگوید«:هر
چهمینویسمبرایاوستوبهخاطراو.منباآیداآنانسانی
را که هرگز در زندگی خود پیدا نکردهبودم پیدا کردم».
چندیپیشیکیازیادداشتهایشاملودرفضایمجازی
دست به دست می گشت و او در این یادداشت به آیدا که
هنوز به خانه نرسیده نوشته بود «:خانه را بدون تو نمی
توانم تحمل کنم .می روم بیرون و گشتی می زنم .برمی
گردم .امیدوارم تو در را به رویم وا کنی .خانه بی تو جهنم
است.هرلحظهبیتوجهنماست».دوممردادماهسال79
آخرینروزیبودکهشاملوبهتماشایزندگینشستودر
همانروزدرفردیسکرجدرگذشت.پیکراوسالهاست
درامامزادهطاهرکرجآرامگرفتهاست.

شاعربایدهمخانهشعروهمسایهدیگرهنرهاباشد

افسانهپاکرومسافر«هفتشهرعشق»شد

انتشار«نهانمکن»باصدایروزبهنعمتاللهی

گروس عبدالملکیان از لزوم تسلط شاعرها به
چهره ها
هنرهای دیگر گفت .او در شب شعر پاییزه
شاعر
شهر کتاب اصفهان گفت :شاعر امروز باید با
شعر در یک خانه و همسایه دیگر هنرها باشد ،حتی نقاشی و
سینما و داستان را بشناسد .اگر روی شعر فروغ کار کنید و او
را از اسیر تا عصیان و دیوار دنبال کنید ،میبینید تا پیش از
آشنایی با موسیقی و سینما ،فروغ نبود و در نتیجه آشنایی با
دیگر هنرها ،انقالبی در شعر
فــروغ ایجاد شد .به گزارش
ایبنا،عبدالملکیانبااشارهبه
اهمیت آشــنــایــی شــاعــران
جوان با شعر کالسیک یادآور
شد :پیشنهادم برای دوستان
جوانی که کار شعر را شروع
کردهاند ،این است که با شعر
کالسیک اخت باشند.

افسانه پاکرو به اپ ــرای «هفت شهر عشق»
چهره ها
پیوست.محمدعبدیزادهکارگردانایناپرااز
بازیگر
تمرینات فشرده ایــن برنامه با حضور تمام
بازیگران خبر داد و اعــام کــرد که ایــن گــروه روزانــه بیش از
10ساعترادرمحلتمرینمیگذرانند.بهگزارشهنرآنالین،
افسانهپاکروبازیگرسینمایایراننیزبهگروهاضافهشد هاستو
هانیه توسلی به دلیل مشکالت شخصی ،قادر به حضور در این
برنامه نخواهد بــود .روزبــه
بمانی ،ساالر عقیلی و روزبه
نعمت اللهی ،خوانندههای
ایــن اپ ــرا هستند و ارکستر
سمفونیک تهران ،موسیقی
ایناثررابهصورتزندهخواهد
نواخت .ایــن برنامه دی ماه
امسال در تاالر وزارت کشور
رویصحنهخواهدرفت.

روزبه نعمت اللهی قطعه جدید «نهان مکن» را
چهره ها
منتشر کرد .شعر این قطعه از موالنا و آهنگ
خواننده پاپ
سازی آن ،توسط خود او انجام شده است.
روزبه نعمت اللهی که قرار است به عنوان یکی از خوانندگان
اپرای «هفت شهر عشق» روی صحنه برود ،اولین آلبوم رسمی
خود را به نام «سرزمین مادری» در سال  82منتشر کرد .مادر
او فرشته جواهری ،یکی از ردیف خوان ها و نوازندگان پیانو و
پدرش مسرور نعمت اللهی
محقق و اســتــاد دانــشــگــاه
است .روزبه و پدرش در زمینه
تــرانــه هــم فعالیت دارن ــد به
گونه ای که خیلی از کارهایی
ک ــه ایـــن خــوانــنــده انــجــام
میدهد ،ترکیبی از اشعار
مختلف و ابیات اشعار یک
شاعر،بهخصوصموالناست.

انتشارکتابیدربارهشاهنامهدرآمریکا
کتابی تحت عنوان «شاهنامه :حماسه ایرانی به مثابه ادبیات جهان» نوشته حمید
دباشی ،روزنامهنگار ،جامعهشناس و استاد ایرانی ادبیات تطبیقی و مطالعات ایرانی
دانشگاه کلمبیا در  272صفحه قرار است در تاریخ  8ژانویه سال  2019میالدی از
سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا راهی بازار نشر شود .به گزارش ایبنا ،حمید دباشی در
اینکتابچکیدهسالهامطالعهوتدریسحماسهایرانیرابراینسلجدیدخوانندگان
به ارمغان آورده و شاهنامه را برای بار دیگر در مرکز توج ه جهانی قرار داده و اهمیت آن را
آشکار کرده است .دباشی در این کتاب ،با نگاهی تیزبینانه تاریخ حماسه ،نویسندگی،
معنایشاعرانه،میراثپیچیدهاستفادههایدرستونادرستسیاسیواهمیتماندگار

آنرادربافتهاوسیاقهایاستعماریوپسااستعماری،بررسیوموشکافیکردهاست.
هفتهنامه پابلیشرویکلی در نقد و بررسی این کتاب نوشته است« :این کتاب به عنوان
مطالعه علمی آموزنده برای بسیاری از خوانندگان غربی  ،درآمدی برای آشناییشان با
شاهنامهخواهدبود.دباشیدراینکتاب،پیشازمطرحکردنهرچیز،پیشینهایرادرباره
فردوسیوسنتحماسیقبلازاسالمکهاشعاراوراشکلداده،آوردهاست».
حمید دباشی در سال  1330در اهواز متولد شد .او مدرک دکترای دوگانه خود را در
رشتهجامعهشناسیفرهنگومطالعاتاسالمیدرسال 1984میالدیدرپنسیلوانیا
دریافتکردوپسازآندورهپژوهشیپسادکترارادردانشگاههارواردگذراند.اوهماکنون
استادادبیاتتطبیقیومطالعاتایرانیدانشگاهکلمبیاومدیرمطالعاتکارشناسیارشد
درانستیتوادبیاتتطبیقیوجامعهدردانشگاهکلمبیادرشهرنیویورکاستوبههمراه
همسرشگلبرگباشی،محققحقوقبشرومسائلزناندراینشهرزندگیمیکند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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وزیــر آم ــوزش و پ ــرورش در توئیتی از رضا
امیرخانی بــه دلیل اهـــدای جــایــزه ۱۰۰
میلیونیاش (جایزه ادبی جالل) به مجموعه
توانمندسازی آموزگاران ابتداییسیستان و
بلوچستانقدردانیکرد.سیدمحمدبطحایی
وزیر آموزش و پرورش در توئیتی نوشت« :از
رضاامیرخانیعزیزبهخاطرمعرفتدراهدای
جایزهاش و توجه به آموزش کودکان مناطق
محرومبهویژهدرسیستانوبلوچستانسپاس
گزارم.هرچندلیانتوانستهمبازیمناسبی
برای ایلیا پیدا کند اما تالش میکنم ساعت
بازی را در مدارس نهادینه کنم تا کودکان از
طریقبازیزندگیکنند».

گردهماییشاعراندرشبشعر
جشنواره«جوانسوره»
محفل شعر شانزدهمین جشنواره شعر و
داستان «جوان سوره» در اولین روز برگزاری
این رویداد ادبی ،در دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه گیالن برگزار میشود .به
گزارش ایبنا ،در این شب شعر برخی از داوران
جشنوارهازجملهرسولپیره،مجیدسعدآبادی،
محمودحبیبیکسبی،حسینمتولیان،حسنا
محمدزاده ،حامد عسگری ،محمدحسین
ملکیان و ...حــضــور دارنــــد .شانزدهمین
جشنوارهشعروداستان«جوانسوره»بهدبیری
علمی محمدجواد شرافت در بخش شعر و
محمدرضا شرفیخبوشان در بخش داستان
بههمتسپهرسورههنردررشتادامهدارد.

...

موسیقی
«آنگاهنگاهگاهآه»قمصریروی
صحنهمیرود
علی قمصری پروژه
«آنگاه نگاه گاه آه» را
درتاالررودکیتهران
روی صحنه میبرد.
بهگزارشایسنا،علی
قمصرینوازندهوآهنگسازموسیقیایرانی
پس از اجرای پروژه «شط رنج» در تهران و
شهرهای مختلف اروپایی  ،پاییز و زمستان
امسال با همراهی مجموعه «همنوازان
حصار» تازه ترین پــروژه موسیقایی خود را
در قالب تور کنسرت های «آنگاه نگاه گاه
آه»  برگزار کرد.
اینپروژهباکنسرتشهررشتدرتاریخ  ۸آذر
آغازشدهاستوتاپایاندینیزادامهدارد .این
درحالیاستکهاو روزهای ۲و ۳دیدرتاالر
رودکی تهران میزبان عالقهمندان موسیقی
ایرانیبرایاینپروژهملی خواهدبود.
«آنگاه ،نگاه ،گاه ،آه» روایتی موسیقایی از
مجموعه ساختههای جدید علی قمصری
استکهبااشعاریازهوشنگابتهاج،احسان
افشاری و خوانندگی بهادر صحت در قالب
گروه«همنوازانحصار»رویصحنهمیرود.

کنسرتپیانیستایتالیاییدر
ایراندرسالروزتولدبتهوون
اوالف جــان النــری نــوازنــده شناخته شده
ایتالیایی روز پنج شنبه  ۲۲آذر در دویست و
چهل و هشتمین سالروز تولد لودویک وان
بتهوون ،رسیتال پیانویی را در تاالر رودکی
تهرانبرگزارمیکند.
وی چــنــدی پیش هــم هــمــراه بــا جیووانی
ریچاردی نوازنده ویولن سل ،دوئــت پیانو
و ویولنی را در همین تــاالر اجــرا کــرده بود.
به گــزارش مهر ،اوالف جان النری از جمله
هنرمندان شناخته شــده موسیقی است
که عالوهبر تدریس کنسرواتوار امــوال ،در
رقابتهای معتبر بینالمللی از جمله جایزه
بینالمللی بوسونی و رقابت بینالمللی
«مونزا» حضور فعالی داشته است .رسیتال
پیانو اوالف جــان النــری ساعت  ۲۲آذر با
قیمتبلیتهای ۵۰تا ۸۰هزارتوماندرتاالر
رودکی تهران میزبان عالقهمندان موسیقی
کالسیکاست.

