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وزیرفرهنگوارشاداسالمیازسهمکمبودجهحوزهفرهنگوهنرازبودجهکشورخبرداد.سیدعباسصالحیدرحاشیهنخستینجشنوارهبینالمللیکتاب
کودکونوجوانکاشانبهایرناگفت:سهمحوزهفرهنگوهنرازبودجهکشوردرفضاییکهطیشدههموارهکمتراز 2.5درصدوبسیاراندکبودهاست.ویدرباره
بودجهفرهنگوهنراستانهاوشهرهایکشوراضافهکرد:رویکرداینوزارتخانهدریافتبودجهتوسطاستانهاوشهرهامتناسبباظرفیتهایشاناست.

...

لذت شعر
من تنهایم بی تو
هیچ کاری نمی توانم بکنم
دیگر شعر هم نمی توانم بنویسم
و این تنهایی تلخ است
تلخ مثل نگاه نوازنده ای که
با دست های بریده به پیانو می نگرد...
رسول یونان
***
امروز پشت پنجره گلدان گذاشتم
از غصه سر به نرده ایوان گذاشتم
دست و دلم به شعر نمی رفت مدتی
عکس تو را کنار قلمدان گذاشتم
شعر آمد و تو آمدی و خط به خط به خط...
اسم تو را نوشتم و باران گذاشتم...
با طعم قهوه ای که نخوردم کنار تو
بر ذهن میز خسته دو فنجان گذاشتم
عطر تو را برای غم روزهای عید
شال تو را برای زمستان گذاشتم
از گریه خیس و خالی ام امشب که نیستی
چتر تو را کنار خیابان گذاشتم
عشقت مرا به حاشیه رانده است از خودم
این گونه شد که سر به بیابان گذاشتم!...
اصغر معاذی
***
وقتی که تو نیستی
دنیاچیزی کم دارد
مثلِ کم داشتنِ یک وزیدن
یک واژه  ،یک ماه !! ...
ِ
من فکر می کنم در غیاب تو
همه خانه هایِ جهان خالی است !
همه پنجره ها بسته است !
وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاقِ بی دلیلِ زمین ام !! ...
واقعا ...
وقتی که تو نیستی
من نمی دانم برای گم و گور شدن
به کدام جانبِ جهان بگریزم ...
سيد علی صالحی
***
من کزین فاصله غارتشد ه چشم توام
چون به دیدار تو افتد سروکارم چه کنم؟
یکبهیک با مژههایت دل من مشغول است
میلههای قفسم را نشمارم چه کنم؟
سید حسن حسینی

سهم فرهنگ و هنر از بودجه کشور
همواره اندک بوده است

...

چند دلیل برای دیدن و دنبال کردن برنامه «کتاب باز»

اخبار

کتاببازیدرتلویزیون

ابتالیمجیدخراطهابهبیمارینادر

انتصاری -اگرهرشببهجایتماشایتلویزیون 15دقیقهمطالعهکنید،سالیحدود 15کتابرامیخوانید.اینرابرایان
تریسینویسندهکاناداییکتابمعروف«قورباغهاتراقورتبده»گفتهاست.حالمامیخواهیممعادلهایننویسنده
راتغییردهیموبگوییماگرهرشببرنامه«کتابباز»راببینید،همزمانهمتلویزیوندید هوهمکتابمطالعهکردهاید.
برنامهای به تهیهکنندگی محمدرضا رضاییان و اجرای سروش صحت که این روزها فصل سوم خود را با بخشها و
مهمانهایمختلفپشتسرمیگذاردوتالشقابلقبولیازخودبرایبهنمایشگذاشتنچهرهایدوستداشتنی
وتاثیرگذارازکتابارائهدادهاست.درادامه،چندبخشپررنگادبیاینبرنامهراکهازشنبهتاچهارشنبهساعت 20از
شبکهنسیمرویآنتنمیرود،معرفیمیکنیمتاانگیزهدیدناینبرنامهبرایتانچندبرابرشود.

▪شنبهها با رشید کاکاوند

تلخهفتهاست
شنبهازآنروزهایگوشت ِ
اما سخن از حافظ و سعدی و ...میتواند
آن را شیرین کند .گفتوگوی سروش صحت و
دکتررشیدکاکاوندباموضوعحافظشناسیوگاه
گریزهای شنیدنی به دیگر شاعران کشورمان،
بخش پایانی شنبه شبهای «کتاب باز» را شامل
میشود .تسلط دکتر کاکاوند و تحلیلهای او به
همراه صدای گرم و دلنشینش حافظ را به گونه
ایبهشمامیشناساندکهتاکنونچنینبهآننگاه
نکردهاید .به طور مثال او در یکی از همین برنامه

ها درباره موسیقی درونی اشعار حافظ
گفت« :پاره شدن تسبیح در فهم عوام،
شیمنینیست.حافظبندتسبیح
اتفاقخو 
دردستشپارهمیشودومیخواهدبرایایناتفاق
دلیل بیاورد .در بیت «رشته تسبیح اگر بگسست
معذورمبدار/دستماندرساعدساقیسیمینساق
بود» 9بار صدای «سین» را میشنویم که همزمان
شاعر دارد حرف میزند و مانند تابلوی «سکوت
را رعایت کنید» در بیمارستانها یا «هیس»،
درخواست سکوت دارد .تراکم این موسیقیهای
درونیدرشعرحافظبیشازدیگرشاعراناست».

شهره لرستانی هنگام
▪مینیسکانسهایجذاب
معرفیکتابمحبوب
نهــای
قــســمــتمــهــمــا 
ایـــن روزهـــایـــش از
های
جذابیت
روزانه هم
«ویکنت دو نیم شده»
که
دارد
را
خودش
خاص
ایتالو کالوینو ،نویسنده ایتالیایی گفت و
مادوسکانسکوتاهازاین سروش صحت از وجود چنین داستانی
بخشراانتخابکردیم.
با مضمون آدم دو نیمه شده در ادبیات
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▪یک شنبهها با احسان رضایی

یک شنبهها روز ویــژه معرفی کتاب در
ژانرهایمختلفبرایکتاببازهاست.در
این بخش سروش صحت میزبان احسان رضایی
نویسنده«باغوحشاساطیر»وروزنامهنگاراست.
معرفیکتابهادراینبخشبهشیوهایپیشمی
رودکهاطالعاتجانبیوکمترشنیدهشدهای هم
دستگیرمخاطبمیشود.بهطورمثالاینکهآگاتا
کریستیسهباربهایرانسفرکردهاستوکتابیبه
نام «خانهای در شیراز» دارد .هارپر لی نویسنده
کتاب«کشتن مرغ مینا» کتاب زودتر نوشته شده

فارسی خبر داد .کتاب «ملکوت» بهرام
صادقی که در آن هم ،بخشهایی از بدن
قهرمان کتاب جدا و جالبتر این که اسم
همبههمینسرنوشتدچاروبه«میم.ل»
تبدیلمیشود.گفتهمیشودرمانکوتاه
وتاثیرگذار«ملکوت»دریکنشستچند
ساعتهنوشتهشدهاست.

دیگری به نام «برو دیده بانی بگمار» دارد
که پس از مرگ ،نسخه دستنویس آن را
پیداکردهاندو  55سالبعدازرماندومش،
چاپ شده است یا در قسمتی دیگر ،از تاریخچه
ادبیات پلیسی در ایران و کتاب «فیل درتاریکی»
قاسم هاشمینژاد صحبت به میان میآید .از این
که این نویسنده از یک بن مایه ادبیات کالسیک
دردفترسوممثنویمعنویموالناو«پیلاندرخانه
تاریک بود/عرضه را آورده بودندش هنود»یک
داستان پلیسی مدرن نوشته است .هرچند این
کتابسالهاستبازنشرنشدهاست.

ســـــروش صــحــت در
روزی کــه میزبان
امیرحسین مدرس
بـــود ،خــاطــره ای از
مثنوی خوانی خود گفت .از روزی که با
مدرسبرایبازیگریدریکپروژههمکار
بودند و امیرحسین م ــدرس ،اشتباه

ســروش صحت را در خواندن بیتی از
سرآغازدفتراولمثنویتصحیحمیکند
و آن بیت «عشق جان طور آمد عاشقا/
طور مست و َخ َر موسی صاعقا» است که
بهیکآیهقرآنوداستانرسیدنحضرت
موسی(ع) به وادی طور و دیدن درخت
فروزندهومدهوششدنشاشارهدارد.

مخاطبان پالت غافلگیر می شوند

باکتابخواندن،بچههاراکتابخوانکنید

سکوتمحسنیگانهبا«دریابم»شکست

امید نعمتی این روزها در تدارک آلبوم جدید
چهره ها
گروه پالت است .او درباره جزئیات این آلبوم به
خواننده پاپ
باشگاه خبرنگاران جوان گفت«:حدود  ۱۰یا
 ۱۲قطعه در این آلبوم است که هنوز مراحل دریافت مجوزآن به
صورت کامل طی نشده و به همین دلیل نمیدانم این آلبوم قبل
ازنوروز ۹۸منتشرمیشودیابعدازآن؛امااگربهسال ۹۸موکول
شــــــود ،ب ــع ــد از مـــــــاه م ــب ــارک
رمضان منتشر خواهد شد .فضای
اینآلبومباآلبوم«حرمان»متفاوت
و شبیه آلبومهای گــروه «پالت»
است و سورپرایزهایی هم برای
مخاطبانمان داریم» .

مصطفی رحماندوست گفت« :اگر میخواهید
چهره ها
کودکانتانبهکتابخوانیعالقهمندشوند،این
نویسنده و شاعر
لذت را در عمل به آن ها بچشانید ».به گزارش
ایسنا،ایننویسندهدرنخستینجشنوارهبینالمللیکتابکودک
ونوجوانکاشان،گفت«:اگرمیخواهیدفرزندانتانکتابخوان
شوند ،برای آن ها کتاب بخوانید .والدین بدانند اگر میخواهند
بچههایشان زنــدگــی کــردن یاد
بگیرند ،ایــن اتــفــاق در مدرسه
نمیافتد .بچهها از طریق تقلید
رفتار والدین میآموزند؛ پس باید
والدین با خواندن کتابها ،بچهها
رابهکتابخوانیعالقهمندکنند».

تک آهنگ جدید محسن یگانه به نام «دریابم» با
چهره ها
ترانه،موسیقیوتنظیمخوداینخوانندهمنتشر
خواننده پاپ
شد.یگانهکهاولینترانهخودرادرکنارچاوشی
بهنام«نشکندلمو»اجراکرد،چهارآلبومرسمیدرکارنامهخود
داردکهآخرینآلبومش«نگاه»درسال 94منتشرشد.اوآلبومک
« »EPرا که شامل سه قطعه بود ،در آستانه سال  93به صورت
اینترنتی منتشر کرد .آلبوم «رگ
خواب» که مرداد سال  92منتشر
شد،یکیازمحبوبترینآلبومهای
این خواننده و قطعه «سکوت» از
همین آلبوم محبوب ترین آهنگ
سال 89شناختهشدهاست.

مجیدخراطها،خوانندهو
آهنگسازموسیقیپاپ،
در صفحه اینستاگرامش
کــه توسط ادمــیــن اداره
می شــود ،از وضع وخیم
چشمانشبهدلیلیکبیماریناشناختهخبر
داد .او با اعالم این خبر ،تاکید کرد اوضاع
جسمی و روحــی اش در شــرایــط مناسبی
قــرار نــدارد و از درد چشم ،تاربینی مطلق و
ســردردهــای زیــاد رنج میبرد .بنا به نوشته
ادمینصفحه،وضعیتمجیدخراطها بهعلت
تشخیص اشتباه بیماری و تجویز اشتباه دارو
توسط پزشک معالج ،رو به وخامت است .در
بخشدیگریازنوشتههادرصفحهاینستاگرام
وی آمــده اســت« :پزشکان متخصصی که
مدارک پزشکی خراطها را بررسی کردهاند،
احتمال ابتال به نوعی بیماری نادر چشمی را
دادهاند که در آن اعصاب بینایی دچار التهاب
میشود .بر اســاس نظر تیم پزشکی ،برای
درمانبیماری،اینخوانندهپاپبایدازهرگونه
پارازیتوامواجرادیوییدورباشد».

آمادگیشهرداریبرایساخت
فیلمیاز«سووشون»
رئیس شورای شهر تهران
بـــرای کمک بــه ساخت
فیلمی بــراســاس رمــان
«سووشون»اعالمآمادگی
کــرد .او ایــن اظــهــارات را
در مراسم «آذر ،ماه میالد جالل و خاموشی
شمس»گفتکهباحضورمحموددولتآبادی
نویسنده ،مهدی طالقانی فرزند آیــتا...
طالقانیوبااجرایمحمدرضا کائینی نویسنده
کتاب «دو برادر» برگزار شد.به گزارش فارس،
در این مراسم محسن هاشمی رفسنجانی
ضمن صحبت از آثار جالل آل احمد ،درباره
رمان «سووشون» گفت :من از خانم سیمین
دانشور تنها رمان «ســووشــون» را خواندم و
تعجب میکنم چرا این رمان بسیار عالی که
قابلیتتبدیلبهفیلمنامهوفیلمراداردتابهحال
به فیلم تبدیل نشده است! سازمان فرهنگی
هنریشهرداریآمادگیداردبهکسانیکهبه
اینکارمبادرتکنند،کمککند.

