ادبیات وهنر
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کیوانساکت،آهنگسازونوازنده،بهموسیقیماگفت:بهنظرمنباالترینبودجهبایدبهبخشفرهنگوهنراختصاصیابدزیراهنرمیتواندجامعهراازبسیاری
ازمشکالتنجاتدهد.ایننوازندهدرادامهخاطرنشانکرد:زمانیکهشرایطاجتماعیبهگونهایمیشودکهناامیدیبیدادمیکند،میتوانیمبهکمکهنر
مردمراامیدوارسازیم.همچنینبرگزاریکنسرتهایخیابانی،راهخوبیاستتامردمبرایچندساعتهمکهشدهحالوهوایشانعوضشود.
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لذت شعر
تو که هر شب غزل میخوانی از من
نگاهت میشود بارانی از من
مترسک نیستم ،گنجشکها را
چرا بیهوده میترسانی از من؟
حبیب نظاری
***
گر نشان زندگی جنبندگی است
خار در صحرا سراسر زندگی است
هم جعل زنده است و هم پروانه لیک
فرق ها از زندگی تا زندگی است
*جعل :نوعی سوسک است
پژمان بختیاری
***
پیاده رو!
جان تو
ی ُافتند
و جان برگهایی که م 
قدسی قاضی پور
***
هیچ می دانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟
زان که بر این پرده تاریک
این خاموشی نزدیک
آن چه می خواهم نمی بینم
وآن چه می بینم نمی خواهم
شفیعی کدکنی
***
آدم که دلش بگیرد
دردش را
به کدام پنجره بگوید
که دهانش
پیش هر غریبه ای باز نشود...؟
لیال کردبچه
***
مثل یک معجزه ای
علت ایمان منی
همه هان و بله هستند و
صبا زمانی
ی
شما جان من 

...

اجرایکنسرتراکقدغنشد!

رفتار خارج از عرف هواداران یک گروه ،تمام
کنسرت های راک را تعطیل کرد

گروه ادب و هنر-جشنواره«موسیقیوآزادی»،تنهاتوانستشاهدبرگزاریاجرای
دوگروهباشدوشهریارمسرورومدارو ۱۴گروهباقیماندهرویصحنهنخواهندرفت.
این جشنواره که از ابتدای هفته جاری در برج آزادی آغاز شده بود ،ناگهان بعد از دو
اجرا طبقاعالمروابطعمومیمجموعهفرهنگیهنریبرجآزادی،تمامیاجراهای
آنوکنسرتهایراکدرمجموعهآزادیلغوشد.
برجآزادیبهعنوانتنهاسالناختصاصیاجرایموسیقیراکدرشهرتهرانشناخته
میشودکهاینروزهامیزبانجشنواره"موسیقیوآزادی"برایحمایتازموسیقی
مستقل ،با حضور ۱۶گروه بود .جشنواره ای که قرار بود از ۱۸آذر تا ۲۵دی در برج
آزادی برگزار شود و در بین شرکتکنندگان ،نام خوانندهها و گروههای باسابقهای
هم دیده میشد.هرچند تا کنون مسئوالن برج آزادی و برگزارکنندگان جشنواره
«موسیقیوآزادی»دراینخصوصصحبتینکردهانداماپیگیریهانشانمیدهد
باوجوداعالمروابطعمومیمجموعهفرهنگی-هنریبرجآزادی،لغوتماماجراهای
این جشنواره و کنسرت های راک در مجموعه آزادی به مدیریت این سالن (که تنها
سالناختصاصیاجرایموسیقیراکدرشهرتهراناست)ربطینداردوازنهادهایی
باالترازدفترموسیقیوحراستوزارتارشاداعمالشدهاست.درحقیقتحراست
ارشادمشکلیبااجرای 16گروهحاضردرجشنوارهنداشتهوتماماینگروههاازاین
نهادحراستی،مجوزاجرایصحنهایگرفتهبودند.رسانههایموسیقیروزگذشته
بهنقلازفرشادرمضانی،سرپرستگروهموسیقیدگردیسکهاجرایشاننخستین
کنسرتی بود که شب گذشته لغو شد ،آورده اند که «بدرفتاری گروه های دیگری که
پیشتردربرجآزادیاجراداشتندورفتارناشایستوخارجازعرفهوادارانشانعامل
لغوکنسرتهایبرجآزادیبودهاست».
ظاهراهفتهگذشتهدریکیازکنسرتهایی کهدرسالنآزادیرویصحنهرفته،از
رفتار هواداران آن گروه راک تصویربرداری شده و بعد از این که آن تصاویر در فضای
مجازی منتشر شده است ،نهادی که نامش هنوز اعالم نشده ،وارد موضوع شده و
تماماجراهایراکوحتی«مشکوکبهراک»راتااطالعثانویلغوکردهاست.شنیده
هاحاکیازایناستکهممکناستممنوعیتاجراهایراکتاپایانسالنیزادامه
داشتهباشد.اینممنوعیتالبتهدربینفعاالنموسیقیونیزکاربرانفضایمجازی
بازتابهایمنفیبسیاریداشتهکهحتیدرصورترفتارخارجازعرفیکگروه،آیا
اینعادالنهومنصفانهاستکهدههاگروهدیگرچوباینکاررابخورندوفرصتارائه
آثارشانراازدستبدهند؟!

کنسرت 45هزارتومانیماکانبند

گروه ماکان بند برای ترویج نشاط و امید در
جامعه،ازبرگزاریکنسرتویژهبابهایبلیت
 45هزارتومانخبرداد.بهگزارشایرنا،روابط
عمومیموسسهفرهنگیوهنریآوازینودر
اطالعیه ای اعالم کرد که با هدف حمایت از
سبد فرهنگی مردم در وضعیت فعلی ،گروه
ماکان بند طی دو شب کنسرتهایی را با
قیمت بلیت  45هزار تومان برگزار میکند.
کنسرت ویژه گروه «ماکان بند» در روزهای
سوموچهارمدی 97درسالنایرانیانبرگزار
خواهدشد.شایدگروه«ماکانبند»نخستین
گروهی باشد که با وجــود پرمخاطب بودن
کنسرتهایشان،تصمیمبهبرگزاریکنسرتی
گرفتهاند که تمام بلیتهایش با قیمت 45
هزارتومانبهفروشمیرسد.

باید باالترین بودجه
به فرهنگ و هنر اختصاص یابد

چرا جایزه جالل
تاثیرگذار نیست؟

«علی رهبری» ارکستر دولتی آنتالیا را برای
چهره ها
اجــرای قطعه «تابلوهای نمایشگاه» رهبری
رهبر ارکستر
خــواهــد ک ــرد؛ بــه گـــزارش ایــرنــا ،ایــن قطعه
موسیقایی ،اثر «مودست موسور گسکی» آهنگ ساز مشهور
روس با تنظیم جاودانۀ «موریس راول» آهنگ ساز فرانسوی،
رهبریآنبه
هماناثریاستکهعلیرهبریدر 29سالگیبا
ِ
فینال مسابقات جهانی رهبری ارکستر در فرانسه راه یافت و
موفق به کسب مــدال طال برای
ایران شد .این دستاورد هنری که
 41سالپیشدررقابتیسختبا
رهبران موسیقی از  35کشور
جهان حاصل شد ،اولین و تنها
مــدال طالی ایــران در این رشته
هنریاست.

جهانداستانزناندرادبیاتایران
الهام یوسفی-دربازارنشرکتاب،هراثرتازهایبهمیوهاینوبرانه
میماند.اگرچههرمیوهنوبرانهایهمارزشچیدنومزهمزهکردن
ندارد اما وقتی اثر جدید و بدیعی از نویسندهای ورزیــده به بازار
نشر میآید ،انگار که روح تازهای به کالبد کتاب فروشیها دمیده
میشود.درماهاخیر «نشرمروارید»سومینجلدازمجموعه«جهان
داستانایران»،اثر«جمالمیرصادقی»نویسندهوپژوهشگر ُپرکار
حوزه ادبیات را راهی قفس ه کتاب فروشیها کرد .با این تفاوت که
اینجلد،نهتنهااثرویژهایدرزمینهشناختتاریخداستاننویسی
ایــران است بلکه کــاری نو و قابل تامل در بررسی حضور زنان
داستاننویس در ادبیات پس از انقالب محسوب میشود .جمال
میرصادقیدرمقدمهکتابمیگویدقصدنداشتهکتابرابهصورت

اعضای هیئت علمی سیزدهمین
جشنواره شعر فجر منصوب شدند

«شبروایت»دردهمیننشستخودباموضوعبررسیجایزهجالل
آلاحمد ،سه شنبه شب برگزار شد .شاکری در این برنامه گفت:
«جایزه جالل آل احمد یک جایزه محفلی است؛ چون سالیق ملی
در آن در نظر گرفته نمیشود ».به گزارش فارس« ،شب روایت»
در دهمین نشست خود ،با موضوع بررسی جایزه جالل ،شامگاه
 20آذر،میزبانمصطفیوثوقیکیا،خبرنگاروکارشناسکتابو
محمدصادقعلیزاده،خبرنگاروکارشناسکتاببودوازرونمایی«ویکی
ادبیات»وحاشیههایجایزهجاللصحبتشد.امادربخشگفتوگوی
برنامه،احمدشاکری،نویسندهومنتقدادبی،مهمان
برنامهبودتادربارهجایزهجاللصحبتکندکه
خالصهایازگفتوگورادرادامهمیخوانید.
▪مرزبندیهایجایزهجالل

شاکری درب ــاره مرزبندی در دل
جریان ادبیات متعهد گفت :نگاه
متولیانجایزهجاللایناستکهما
بهتراستمرزبندینکنیمیعنیهمهآثارمجوزگرفته
از ارشاد میتوانند شرکت کنند ،در حالی که همه
میدانیم ارشــاد و مجوزش در دورههــای مختلف با
معیارهایمختلفصادرمیشدهاست.نکتهبعداین
استکهبیناثریکهمیخواهدمجوزبگیردواثریکه
میخواهدجایزهبگیرد،بسیارتفاوتاست.مسئلهاین
جاستکهآیااینمرزبندیاساسادرحوزهعملنباید
انجامشودیادرحوزهنظرهممرزبندینداریم؟
دیانیگفت:دراساسنامهجاللآمدهکهجایزهجالل،
قرار است به آثاری که ادبیات دینی و ملی را گسترش
دهند،دادهشود.برخیازآثارطبقایناساسنامهنمی
توانستندموردتوجهباشند.
▪برایحفظآدمهامرزهایمانراتغییرندهیم

رهبریارکستردولتیآنتالیاتوسطعلیرهبری

...
ادبی

در برنامه «شب روایت» مطرح شد

شاکری پاسخ داد :بله این خلط بین حوزه نظر و عمل
است .نکته این است کسانی که معتقدند ما در حوزه
نظر هم نباید مرز داشته باشیم ،این ها عمال به مبانی
قطعی انقالب اعتقادی ندارند .این جا حوزه سلیقه
نیست ،حــوزه مبانی اســت امــا ما در مبانی نظری

موسیقی

11

عاشقانههایناصرچشمآذردربرجمیالد

یک تهیه کننده موسیقی از برگزاری کنسرت
چهره ها
«عاشقانه های ناصر چشم آذر» با خوانندگی
آهنگ ساز
حمید حامی و مهدی یغمایی و رهبری آرمین
قیطاسی خبر داد .رسول ترابی تهیه کننده موسیقی در گفت
و گو با مهر درباره برگزاری کنسرت «عاشقانه های ناصر
چشم آذر» توضیح داد« :متاسفانه هنگام این برنامه ریزی ها
با ضایعه درگذشت استاد مواجه شدیم و به دلیل نداشتن
استاد در کنارمان ،تصمیم به
تقویت گروه نوازندگان و رهبر
ارکــســتــر گــرفــتــیــم» .کنسرت
«عاشقانه های ناصرچشم آذر»
اول دی مــاه در مرکز همایش
هــای بــرج میالد تهران برگزار
می شود.
کاملبهبررسیآثارزناناختصاصدهدبلکههدفاوبررسیمسیر
داستاننویسینوینایرانوتحوالتآنبودهتاچرخهبررسیادبیات
داستانینوینمعاصرایرانراکاملکندامادراینبررسیهاواقعیت
مهمی بر او آشکار شــده اســت .او مینویسد:
«در نسل اول نویسندهها که از سال  ۱۳۰۰تا
 ۱۳۳۲هستند ،تنها یک نویسنده نام آور به نام
سیمیندانشوررادرمیانزنانداشتیم.درنسل
دوم نویسندگان ایران که از سال ۱۳۳۲تا وقوع
انقالب را در بر میگرفت ،تعداد نویسندههای
زن شاخص به پنج نفر میرسید و افرادی چون
گلی ترقی ،مهشید امیرشاهی ،مهین بهرامی
و شهرنوش پارسیپور و غزاله علیزاده در میان
آن ها بودند اما بعد از انقالب ،به تعداد زنان
داستاننویس به نحو بیسابقه و کمنظیری

خود قاطع هستیم و مرزها مشخص
هستند .ما نباید برای حفظ آدم ها
مرزهایمانراتغییربدهیم.مرزهاباید
مشخصشوندواینآدمهاهستندکهبایدخودشانرا
جابهجاکنند.
ویدرنقدنویسندهمحوریگفت:نتیجهایننویسنده
محوری این بود که ما در طول سال ها ،مخارجی
کردیم برای چهره هایی که تغییر کردند و همچنین
ادبیات ما به دلیل سیاست نویسنده محوری ،قادر به
تخریباینچهرههانبود.
▪چراجایزهجاللتاثیرگذارنیست؟

شاکریتوضیحداد:تاکیدبرجوایز،بابمیلمدیرانی
است که می خواهند یک برنامه زود بــازده و ساده
داشتهوهمیشهدرویترینباشند،جشنوارهبابمیل
این مدیران است .مدیر بلند اندیش دنبال جشنواره
نیست.جشنوارهایمثلجاللدنبالهاینداردچون
مقید به هیچ تئوری نیست .این یک جایزه محفلی
استچونسالیقملیدرآندرنظرگرفتهنمیشود.
«شب روایت» به تهیهکنندگی حسین شاهمرادی،
کاری است از گروه ادب و هنر شبکه  4سیما که سه
شنبههاساعت 23پخشمیشود.

قص ههای ۹۰ثانیهایبیانکنندهلحظاتشیرین

بهرامشاهمحمدلوقصهگویپیشکسوتکهبا
چهره ها
عنوان آقای حکایتی برای نسل های مختلف
قصه گو
چهرهایآشناست،درگفتوگوباتسنیمدرباره
ارزیابیقصههاییکهدرجشنوارهروایتشدهوکیفیتآثار،اظهار
کرد« :قصه های  90ثانیه ای بسیار هوشمندانه و بیان کننده
لحظههایشیرینزندگیبود.ازمیانحدودهشتهزارقصه90
ثانیهایتصویریکهباموبایلفیلمبرداریشدهوبهدفترجشنواره
رسیده اســت ،حــدود  200قصه
(فایلقصه)توسطهیئتبازبینی،
انــتــخــاب و در نهایت بــه دست
شورای داوری رسید .از میان این
تعداد که در رقابت قرار گرفتند،
تعدادی به عنوان برنده انتخاب و
اسامیآنهااعالمخواهدشد».
اضافه شده است »...به همین دلیل او تصمیم میگیرد این جلد را
تنهابهآثارداستاننویسانزناختصاصدهدوازمیان 90مجموعه
داستانی که مطالعه و بررسی کرده  65داستان را برگزیده و بر آن
تفسیر نوشته است .مجموعه جالبی از بهترین
داستانهای زنان از دیدگاه جمال میرصادقی
همراهتفسیروبررسیتکنیکیوادبی،اینکتاب
را به مرجعی برای شناخت ادبیات زنان در ایران
ونیزمنبعیبرایداستانهایخوبزنانهتبدیل
کرده است .او میگوید اغلب داستانهای زنانه
ویژگیمشترکیدارندکهبهآن ،نام«آرمانگرایی
زنان در قلمرو ادبیات داستانی» میدهد .این
داستانها اغلب شرح مبارزه زنان برای از میان
برداشتنتبعیضهاومحرومیتهاورهاییازقید
وزنجیرمردساالریاست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در احکامی،
اعضای هیئت علمی سیزدهمین جشنواره
بین المللی شعر فجر را منصوب کــرد .به
گزارش روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات
داستانی ،دکتر سیدعباس صالحی در
احکام جداگانهای ،جعفر ابراهیمی ،عباس
احمدی ،بهزاد خواجات ،حکیمه دبیران،
محمد سلمانی ،محمدکاظم کاظمی ،جواد
محقق و سیدعلی میرافضلی را به عنوان
اعضای هیئت علمی سیزدهمین جشنواره
بینالمللی شعر فجر منصوب کرد.
یادآور میشود ،پیش از این نیز در حکمی از
سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بهمن
ساکی به عنوان دبیر علمی و مهدی قزلی به
عنوان دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره
بین المللی شعر فجر منصوب شده بودند.
بر اساس اعالم دبیرخانه ،مراسم اختتامیه
سیزدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر
بهمنماه امسال برگزار خواهد شد.

برنده مدال ادبی نجیب محفوظ
سال  2018معرفی شد
جایزه مــدال ادبــی نجیب محفوظ (برنده
مصری نوبل ادبیات) در تاریخ  11دسامبر
مــصــادف بــا ســالــروز تــولــد وی ،بــه امیمه
الخمیس ،نویسنده اهل عربستان سعودی
برای رمان «مسیر شبانه درناها در شهرهای
عقیق» که از سوی انتشارات دارالساقی
منتشر شده بود ،تعلق گرفت .به گزارش
ایبنا به نقل از سایت جایزه ،این اولین بار
پس از  23سال از اهــدای جایزه است که
یک نویسنده سعودی به عنوان برنده آن
معرفی میشود.
هیئت داوران جایزه نجیب محفوظ ،درباره
اثــر برگزیده گفتند« :ایــن رمــان با لحنی
خالی از طنز و زبانی به غایت شیرین درباره
سفر فردی از بغداد به قدس ،قاهره و سپس
قیروان و اندلس در دوران حکومت عباسی
است که زمان حال را از ورای تاریخ روایت
میکند و تنوع فرهنگی و دینی در جهان
عرب را بین سالهای  402تا  405هجری
نشان مخاطب میدهد».

...
هنری

بازگشت دوباره مجسمه موآی
به موزه بریتانیا
شهردار جزیره
ایــســتــر قصد
دارد یــکــی از
مجسمه ها ی
مــــــــوآی ایــــن
جــزیــره را بــار
دیــگــر بــه مــوزه
بریتانیا واگذار
کند .ب ـهگــزارش ایسنا بــه نقل از رویــتــرز،
شهردارجزیرهایستر_ جزیرهایدر اقیانوس
آرام جنوبی متعلق به کشور شیلی_ اعالم
کرده که احتماال موزه بریتانیا مکان بهتری
برای نگهداری از مجسمه بزرگ اهل جزایر
پلینزی است که  ۱۵۰سال پیش توسط
ملوانانگلیسیبهلندنبردهشد.
شهردار جزیره ایستر اظهار کرده که چهار یا
پنج سال پیش ،یکی از مجسمهها از بوئنوس
آیرس پایتخت آرژانتین به جزیره بازگردانده
شد اما هم اکنون در یکی از میدان های شهر
نگهداری میشود و حیوانات ولگرد روی آن
ادرارمیکنند.
این مجسمه در بین ۹۰۰مجسمه یا «موآی»
_به معنای اجداد_ حدود  ۱۱۰۰تا ۱۶۰۰
ســال قبل از مــیــاد مسیح تــوســط بومی
نشینهایجزیرهحکاکیشدهاست.
هم اکنون برای بازگرداندن این مجسمه به
موزهبریتانیارایزنیهاییدرحالانجاماست.

