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دبیرخانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار ،اسامی هیئت داوران بخشهای مختلف را اعالم کرد .به گزارش فارس ،میالد عرفان پور که در آخر آبان
ماه امسال مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری شده بود ،به عنوان یکی از داوران بخش «نماهنگ» جشنواره انتخاب شد .نهمین دوره جشنواره مردمی
فیلم عمار از نهم تا بیستم دی ماه در تهران و دیگر نقاط کشور برگزار می شود.

...

لذت شعر
با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو
باشد که خستگی بشود شرمسار تو
در دفتر همیشه من ثبت می شود
این لحظه ها عزیزترین یادگار تو
تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به من
می خواستم که گم بشوم در حصار تو
احساس می کنم که جدایم نموده اند
همچون شهاب سوخته ای از مدار تو
آن کوپه تهی منم آری که مانده ام
خالی تر از همیشه و در انتظار تو
این سوت آخر است و غریبانه می رود
تنهاترین مسافر تو از دیار تو
هر چند مثل آینه هر لحظه فاش تو
هشدار می دهد به خزانم بهار تو
اما در این زمانه عسرت مس مرا
ترسم که اشتباه بسنجد عیار تو
محمدعلی بهمنی
***
ای مهربان تر از من
با من
در دست های تو
آیا کدام رمز بشارت نهفته بود ؟
کز من دریغ کردی
حمید مصدق
***
دلگیرم از تقدیر و دستم بند جایی نیست
لعنت به آغازی که آن را انتهایی نیست
سقراطم و شاگردهایم دشمنم هستند
این درد را جز شوکران نوشی دوایی نیست
دست گدایی پیش هرکس بردم ،اال او
ما را قنوتی هست ،اما "ربنایی" نیست
دنیا به جز غربت چه دارد؟ هیچ بعد از هیچ
در دوستانت هم بگردی آشنایی نیست
چشم تماشای شکوهت را ندارد دهر
آن روز کفشات می دهد دنیا که پایی نیست
نجار پیری هستم و این آخر عمری
حاال که محتاج عصا هستم ...عصایی نیست
حسین زحمتکش
***
دلم گرفته
درست مثل لك لک
که بالهايش را
برای كوچ امتحان میكند...
گروس عبدالملکیان
***
در نبودت،
خوب خیاطی شدم
صبح تا شب
چشم میدوزم به در!
فرامرز عرب عامری
***
بیحوصله پر بهانه برمیگردد
شبها که به آشیانه برمیگردد
تنهاتر و زخم خوردهتر از هر روز
تنهایی من به خانه برمی گردد
جلیل صفربیگی

اکرم انتصاری -سهم لیلی گلستان در
هنر ایــران ،فقط نویسندگی و ترجمه
آثــار ادبــی نیست .او به واسطه داشتن
خانوادهای هنرمند و آشنایی با سهراب
سپهری صاحب چندین تابلوی نقاشی
ارزشمند از ایــن شاعر و نقاش است.
در مجموعه ای که او در اختیار دارد،
آثار دیگری مانند مجسمه و عکسهای
هنری نیز به چشم میخورد .حال در
گفتوگویی که با ایــن بانوی هنرمند
داشتیم ،وی از چاپ کتاب مجموعهاش
در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت :این
اولین کتاب از مجموعه یک مجموعهدار
ایرانی است .لیلی گلستان در ادامه از
نقدهای وارد شده به قیمت کتاب «تا
هفت خانه آن ورتر» صابر ابر و همچنین
کتاب  25میلیون تومانی پرویز تناولی
هنرمند و مجسمه ساز معروف گفت که
در ادامه آن را خواهید خواند.
▪انتشار کتاب مجموعه شخصی

رفع توقیف «زندگی در پیش رو» نوشته رومن
گـــاری بــا ترجمه لیلی گلستان بعد از 13
ســال ،خبر خوش مهر ماه امسال بــود .حال او
در تــدارک کتاب جدید خود است و دربــاره آن
میگوید«:کتاب مجموعهام شامل تصاویر و
توضیح مجموعه آثار هنری است که سالها در
مجموعه شخصیام جمعآوری کردم و تا اول
بهمن منتشر خواهد شد .در این کتاب 133
اثر شامل نقاشی ،مجسمه و عکس از مجموعه
شخصیام با مقدمهای از دکتر مجابی و خودم
درباره دلیل چاپ این کتاب منتشر خواهد شد.
هرچند چــاپ کتاب از مجموعهها در سراسر

میالد عرفان پور یکی از داوران
جشنواره عمار شد

...

درگفتوگو با «لیلیگلستان» مترجم و مجموعهدار هنری مطرح شد

اخبار

کتاب 300هزارتومانی
گران نیست!
دنیا مرسوم اســت امــا ایــن اثــر ،اولین کتاب از رنگ ،حاشیههای جنجالی دیگر این کتاب بود.
یک مجموعهدار ایرانی اســت ».او در ادامــه از گلستان در پاسخ به چرایی این قیمت به نوع
تالشش بــرای ترغیب دیگر مجموعهداران به چاپ و مضمون کتاب اشاره کرد و گفت« :قیمت
چاپ کتا بهایی از این دست گفت و دلیلش تعیین شــده بــرای کتاب ابــر کم اســت و زیاد
برای چاپ این کتاب را در دسترس قرار دادن این نه .او در این کتاب یک دوره تاریخ اجتماعی
آثار برای دید عموم دانست تا به طور مثال دیگران زنــان ایــران در تمام شهرستا نها را با قلمی
بدانند سهراب سپهری چه آثار دیگری دارد .این هنرمندانه به تصویر کشیده و از مقام بانوان و
به خصوص مادربزر گها در ایــران تجلیل
کتاب را نشر چشمه در  188صفحه تمام
کرده است .قیمت این کتاب با آن کیفیت
رنگی و با قیمت  180هزار تومان منتشر
چاپ و مضامین دقیق بسیار کمتر
خواهد کرد.
کتابی به نام پرویز از چیزی است که باید باشد».
▪کتاب صابر ابر گران نیست

قیمت بــاال و  180هــزار تومانی
کتاب جدید لیلی گلستان باعث
شد تا از او درب ــاره قیمت عجیب
کتاب بعضی از سلبریتی ها مانند
صابر ابر بپرسیم .صابر ابر با کتاب
«تــا هفت خــانــه آن ور تــر» چهره
جنجالی شهریور مــاه امسال در
حــوزه کتاب بــود .رونمایی مجلل
از این کتاب  300هزارتومانی با
حضور گسترده هنرمندان ایرانی
و قابلیت سفارش جلد آن در پنج

تناولی با قیمت
 25میلیون
تومان در نشری
چاپ شد و به
فروش رسید.
این کتاب تنها
اثر موفق این نشر
بود که در حدود
 50یا  100نسخه
آن وجود داشت
و یک شبه به
فروش رسید

▪کتاب  25میلیونی هم داشتهایم

توگو
صحبت از قیمت کتابها ،گف 
را به قیمت یک کتاب  25میلیون
تومانی رســانــد .لیلی گلستان با
اشاره به چاپ کتابی دربــاره پرویز
تناولی با این قیمت گفت« :سال
گــذشــتــه نــاشــری مــجــمــوعـهای از
کتاب مشاهیر را تهیه مـیکــرد و
به فــروش میرساند .در این میان
کتابی به نام پرویز تناولی با قیمت
 25میلیون تومان در این نشر چاپ

توقیف اجرای«هفت شهر عشق»
تکذیب شد

شد و به فروش رسید .این کتاب تنها اثر موفق
این نشر بود که در حدود  50یا  100نسخه آن
وجود داشت و یک شبه به فروش رسید .البته
این نشر در ادامه روند خود ،موفق نبود و به همین
دلیل متوقف شد ».او درباره علت قیمت عجیب
این کتاب گفت «:وقتی کتابی شماره گذاری و
محدود باشد ،گران شدن آن طبیعی است .البته
چاپ این کتابها در همه جای دنیا مرسوم است.
ضمن این که در این کتاب یک اثر اورجینال مثال
یک نقاشی لیتوگرافی یا چاپ سیلک و یک اثر
«هیچ» نقره ای از آثار تناولی وجود داشت .با این
حال من معتقدم با وجود این قیمتها ،کتاب
صابر ابر گران نیست».

بایدیادبگیریمقصهخودمانرابگوییم

خوانندههایفعلی،تجاریشدهاند

میخواهمنقاشیهایمرادرگینسثبتکنم

مرضیهبرومنددرنشستمعرفیکارنامهسرمایه
چهره ها
های نمادین معاصر در کتابخانه ملی گفت:
کارگردان
دستورالعمل خاصی برای قصه گویی وجود
ندارد .به نظر من قصهگفتن هم مثل همه هنرها غریزی است و
اکتسابی نیست .البته تربیت این استعداد از طریق مشاهده و
یادگرفتنتکنیک،بهرشدوارتقای همهشاخههایهنریکمک
میکند .به گزارش آنا ،وی افــزود :با گذر زمان فهمیدم هیچ
اندیشه و باوری مطلق نیست.
به آیندهای بهتر برای ایران و
جهان خــوش بینم .شاید به
همیندلیلدرساختههایمنور
امید دیــده میشود .دوست
دارم وقتی مــردم کارهایم را
میبینند چهرهشان متبسم
باشد .باید یاد بگیریم هرکدام
قصهخودمان رابگوییم.

مهدی یغمایی با حضور در برنامه «تب تاب» با
چهره ها
انتقادازبرخیرفتارهایکاسبکارانهدرفضای
خواننده پاپ
موسیقی کشور ،به اجرای برخی کنسرتها و
حضور برخی تهیهکنندگان غیر هنری در حوزه موسیقی کشور
اشاره کرد .او گفت :بسیاری اوقات ،بلیت کنسرتها یک جا به
نهادها فروخته میشود تا بگویند همه بلیت ها به فروش رفته
است .به نظر من بیشتر خوانندههایی که طی سه سال گذشته
وارددنیایموسیقیشدند،به
پشتوانه تهیه کنندههای خود
بیشتردرمارکتتجاریموفق
بودهاند و به همین دلیل در
موسیقی ماندگار نمیشوند.
وی در ادامــه افــزود :از پانزده
ســال فعالیت در موسیقی،
هــفــت ســـال آن را ممنوع
الفعالیتبودم.

مریم حیدرزاده معتقد است از یک جایی ترانه
چهره ها
عامیانه را مد کرده اما آن را صحیح نوشته
شاعر
است .او به هنرآنالین گفت :در برخی از این
ترانهها که به خورد مردم داده می شود ،از کلمات ناشایستی
استفاده و بعد همین کلمات تبدیل به تکیه کالم بچههای ما
میشود .من تنها کاری که میتوانم بکنم این است که خودم
در این جرم شرکت نکنم .او دربــاره ثبت خود در گینس به
عنوان هنرمندی که با وجود
نابینایی نقاشی می کشد،
گفت :مــا در شــرف ثبت در
گینس بودیم که تحریمها
شروع شد و بر این مسئله تأثیر
گذاشت .وکیل من در آمریکا
این موضوع را پیگیری کردند
امــا متأسفانه بــه تحریمها
خوردیم.

موزیک ویدئوی جدید زانیار خسروی و گروه ایهام منتشر شد

روایت عاشقانهای برای یک بمب!
گروه ایهام به خوانندگی زانیار خسروی و مازیار لشنی ،در
موزیک ویدئوی جدیدی ،یک روایــت موسیقایی را به همراه
سکانسهایی از فیلم سینمایی «بمب؛ یک عاشقانه» به تصویر
کشیده اند که در یک بیت از این شعر که سروده علی صفری
است آمده« :یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب /وای از
آن روزی که عاشق رد شود آب از سرش».
جالب این که گروه ایهام به سرپرستی زانیار خسروی و مازیار
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لشنی خواننده موسیقی کالسیک ،کار خود را در شهریور ماه
با «بغض» در دنیای موسیقی آغاز کرد که با نگاهی گذرا به آمار
فروش این قطعه در سال گذشته ،میتوان آن را اثر موفقی در
مقام اولین کار مشترک یک گــروه دانست .کارگردانی این
موزیک ویدئو را که بعد از آنونس متفاوت فاضل ترکمن برای
«بمب ،یک عاشقانه» ،دومین قدم متفاوت بــرای تبلیغ این
فیلم سینمایی است ،رضا غفوری بر عهده داشته که با توجه

به سابقهای که از او وجود دارد ،باید گفت این اولین موزیک
ویدئویش برای چهرههای معروف سینمایی است.

دیروز و در پی اطالعیه ای از سوی روابط
عمومی پروژه نمایشی – موسیقایی «هفت
شهر عشق» به کارگردانی محمد عبدی
اعالم شد به دالیلی که هنوز گفته نشده
این پروژه توقیف شده است .هنوز ساعتی
از این خبر نگذشته بود که روابط عمومی
اداره کل هنرهای نمایشی اطالعیه ای
را صادر کرد.
در بخشی از این اطالعیه آمده بود« :پیرو خبر
منتشر شده در برخی خبرگزاری ها مبنی بر
توقیف نمایش «هفت شهر عشق» که قرار
است از فردا (پنج شنبه) در سالن وزارت
کشور روی صحنه برود ،هیچ گونه لغو مجوز و
توقیفی از سوی شورای ارزش یابی و نظارت
اداره کل هنرهای نمایشی صورت نگرفته
است .نمایش «هفت شهر عشق» بازبینی
شده و اجرای این اثر از نظر شورای ارزش
یابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی
بالمانع است» ....

انتشار کتاب صوتی «ماه به
روایت آه»
«مـــاه بــه روایــت
آه» اثــر مرحوم
ابوالفضلزرویی
نصرآباد ،روایت
او از زندگانی
و شــخــصــیــت
حــــــــضــــــــرت
ابــــوالــــفــــضــــل
الـــعـــبـــاس(ع)
اســــــــت.بــــــــه
گزارش صبا ،نویسنده در این کتاب کوشیده
تا از زبان  12راوی ،ناگفته هایی از قبل و بعد
از شهادت پرچمدار کربال را با امانتداری ،
پایبندی به مستندات تاریخی و روایــی و
پرهیز از اغراق ،روایت کند.
بر خالف انتظار ،در کتاب به شکل و شیوه
شــهــادت حــضــرت ابــوالــفــضــل(ع) اشــاره
ای نشده و نویسنده عمده همت خــود را
صرف بازگویی و رازگشایی از موضوعاتی
کرده که با وجود جذابیت برای مخاطب،
متاسفانه کمتر بــه آن هــا پرداخته شده
است؛ موضوعاتی همچون خانواده مادری،
کودکی ،ازدواج ،فرزندان ،برادران ،حیطه
دانش و معرفت و جایگاه آن حضرت در میان
اهل بیت و مسلمانان آن روزگار.
نکته جالب این کتاب ،ذکر تاریخ شمسی
تمامی رخدادهاست که خواننده فارسی
زبان را با زمان وقوع حوادث در روز و ماه
و سال هجری شمسی آن وقایع آشنا می
کند.
کتاب صوتی «ماه به روایت آه» با صدای مریم
مه نگار و احسان چریکی منتشر شده است.

