ادب وهنر
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رضا صادقی که آلبوم جدیدی با نام «زندگی کن» را در دست انتشار دارد ،در آستانه انتشار آلبومش ،تک آهنگ جدیدش با نام
«بغض و باروت» را منتشر کرد« .بغض و باروت» ترانهای از مهدی ایوبی است که توسط میالد بابایی آهنگ سازی شده و تنظیم
قطعه آن را هم خود رضا صادقی انجام داده است.

عکس ها یی از کالس استاد شفیعی کدکنی

تئاتر کرتیر دیوری در فرانسه این بار میزبان
نمایش نامه اقتباسی «مجمع مرغان» ژان
کلود کریر از «منطق الطیر» اثر فریدالدین
عطار نیشابوری میشود .این نمایشنامه
قــرار اســت از تاریخ  11تا  22فوریه سال
جدید میالدی در فرانسه روی صحنه برود.
گـــیپـ ـیی ــرک ــول ــو ،کــــارگــــردان مــطــرح
فرانسوی ،دربــاره این نمایش نامه توضیح
داد« :منطقالطیر از آنچــه ما هستیم ،از
انسانیت مــا ،رنـجهــای مــا ،زیباییهای ما
میگوید و با بیانی شاعرانه و نمایشی به
توصیف مسیرهایی می پردازد که ما باید در
طول زندگی برای رسیدن به کشف آنچه
هستیم ،طی کنیم .منطقالطیر از ارتباط ما
با جهان و با ذات الهی حرف میزند و مرغانی
که از ترسها ،آرزوهــا و رویاهایشان پرده
برمیدارند ،نمادهایی از وجود ما هستند .در
این متن یک نگاه انسانی ،معنوی و شاعرانه
از جهان دنیوی ما وجود دارد».

▪استاد شفیعی کدکنی

دانشجو در کــاس درس اســتــاد محمدرضا
شفیعی کدکنی سراپا گــوش اســت .البته که
بخشی از جمعیت حاضر در کالس درس او را
شنوندههای آزاد تشکیل میدهند که دانشجوی
استاد نیستند و به شوق شنیدن و درک کالس او،
سختی راههای کوتاه و بلند را به جان میخرند.
در کالس او از «باید» های بیخود و بیجهت
خبری نیست .او در کــاس آن چه را که فکر
میکند زمان مطرح کردن آن امروز است به زبان
میآورد و اهمیت ترتیب سرفصلها در کالس
او جزو آن بایدها نیست .به عقیده بسیاری از
حاضران در کالس او ،همین بیقاعدگی در عین
نظم درونی که در کالس وجود داردجاذبه کالس
را چندبرابر میکند و باعث میشود تا حاضران
در نبود صندلی خالی روی زمین بنشینند یا
ایستاده در درگاه ،کالس درس را دنبال کنندواز
بودن در کالس و شنیدن درس استاد لذت ببرند.
هرچند این شرایط برای همه استادان ممکن
نیست اما همین که استاد از فضای ضابطهمند
و گاه کسالت بار کالس چنین فضای شیرینی
بــســازد ،هنری اســت کــه ساخته ذهــن چنین
استادی است.

اکرم انتصاری -بیشتر ما در طول دوره تحصیل خود در مدرسه و دانشگاه از برخی کالسها فراری
بودهایم .کالس هایی که گاه به واسطه وجود یک معلم یا استاد و روشهای تدریسش منجر به یک
اسارت شیرین دایمی در کالس درس میشد .کالس ادبیات و زبان فارسی یکی از آن واحدهای
مشترک همه ما به واسطه زبان مادری است .حال سوال این جاست که چگونه میتوان از ادبیات
برای پیشبرد ادبیات استفاده کرد و شیرینی آن را در کالسهای درس پیاده کرد؟ سوالی که در
گفتوگو با دکتر میرجالل الدین کزازی  ،دکتر محمدمهدی سیار و روایتی از کالس درس استاد
شفیعی کدکنی و خاطره دکتر یاحقی از کالس دکتر شریعتی به پاسخ آن خواهیم رسید.
▪کالس های دکتر شریعتی

محمدجعفر یاحقی اســتــاد زبـــان و ادبــیــات
فارسی دانشگاه فردوسی است .او که در دوره
دانشجویی ،شاگرد دکتر علی شریعتی بوده،
گاهی کالس دانشجوهای دکترا را در داخل
خانه خودش برگزار میکند و درباره کالس دکتر
شریعتی به ایبنا میگوید«:شاید شما تعجب کنید
اما او سر کالس رسما سیگار میکشید و این
کار را ترک نمیکرد .هرگز دفتر حضور و غیاب
نداشت .او بهترین کسی است که از ادبیات برای
پیشبرد اهدافش استفاده کــرده است و حتی
ما ادبیاتیها نتوانستیم از ادبیات به انــدازه او
برای پیشبرد کار و نفوذکالممان استفاده کنیم.
دکتر شریعتی قواعد و قانون را رعایت نمیکرد.
مثال میآمد سر کالس و جلسه را چهار ساعت
ادامه میداد .یک عصری ما از ساعت  4تا  6با
دکتر کالس داشتیم؛ اما ساعت از  6گذشت و
هیچ کس هم احساس خستگی نمیکرد .فکر
میکنم که ساعت از  9شب گذشته بود که دکتر
رجایی آمــد ،در زد و تــازه آن زمــان همه متوجه
زمان شدیم».

▪دکتر میرجالل الدین کزازی

دکتر میرجالل الدین کــزازی را بیشتر با شیوه
سخن گفتن و زبان سلیس پارسی میشناسد.
این استاد دانشگاه و شاهنامه پــژوه بر این باور
است که باید گیرایی،کشش و فسون دلآرایی را
که در ادب پارسی و آفریدههای آن نهفته است در
دیدارهای آموزشی و دانشگاهی بیرون کشید و
آشکار گردانید .او میگوید«:بدین گونه دانشجو
خواه ناخواه به گفتههای استاد دل خواهد داد.
اینگفتههانهتنهادریاداو،درنهادوینیزجایگیر
خواهد شد و پایدار خواهد ماند .او را برخواهد
انگیخت و آن چنان به شور خواهد آورد که بیرون
ازدانشگاهنیزهمچنانپیوندخودراباآفریدههای
ادبیپاسبداردوپیبگیرد.حالچگونهمیتواندر
اینکارباریکودشوارکامکاربود؟اگرمنبخواهم
پاسخی فراگیر و فراخ به این پرسش نیز بدهم آن
پاسخایناست:بانگریستنبدینمتنهابهشیوهای
روزآمــد ،اکنونی که نگاه استاد یا پژوهنده به این
متنها باید نگاهی ژرف باشد که بتواند در آنها به
اندیشهها،دیدگاههاوراهکارهایی دستبیابدکه
فراتراززمانوجایگاهند».

دکتر سیار

نمایشنامهمنطقالطیردرفرانسه
رویصحنهمیرود

ادبیات؛خودطبیبخوداست

دکتر کزازی

درحالی که  ۸دی ماه
در ســالــروز تولد فــروغ
فـــرخـــزاد قــــرار بـــود از
لــوح ثبتی خانه پــدری
او رونــمــایــی شـــود ،اما
اعضای شورای شهر تهران هنگامی که برای
دیدارمزارفروغرفتهبودند،باممنوعیتورود
بهآرامستانظهیرالدولهودرهایبستهآنروبه
رو شدند .به گزارش ایلنا ،رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر
تهران با انتقاد از این که چه کسی درهای
آرامستان ظهیرالدوله را بسته است ،گفت:
فروغ فرخزاد یکی از مشاهیر فرهنگی کشور
است و این که عالقه مندان نتوانند از مزار
او دیدن کنند ،هیچ توجیهی ندارد .آرامگاه
ظهیرالدوله از شهریور  ۱۳۹۱تا امروز فقط
روزهایپنجشنبهپذیرایمراجعهکنندگانو
عالقهمنداناست.

چگونه میتوان رونق را به کالس ادبیات و زبان فارسی برگرداند؟
دکتر یا حقی

بازدیدازمزارفروغفقطپنجشنبهها!

بغض و باروت رضا صادقی
منتشر شد

استاد شفیعی کدکنی
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▪کالس دکتر سیار

دکتر محمد مهدی سیار از چهرههای جوان
ادبیات و زبان فارسی است که عالوه بر تحصیل
در رشته فلسفه ،شاعر و ترانه سرا نیز هست .او هم
اکنون مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه
است و میگوید« :نباید از این که دانشجوها سر
کالس ادبیات خوش بگذرانند ،ترسید .مهم این
است که در درجه اول دانشجو یا دانشآموز خود
احساس کند معلم و استاد به ادبیات عشق می
ورزد زیرا کسی که لذت ادبیات را چشیده باشد،
میداند چطور جذابیت آن را به دیگری منتقل
کند .میتوان به ادبیات معاصر و امروزی پرداخت
چون بخشی از جذابیت نداشتن ادبیات امروز
برایدانشجومیتوانداینباشدکهفکرمیکنندبا
ادبیاتپیچیدهودشوار،مواجهاند .اتفاقاوقتیکه
اینسرنخهایفهمسادهادبیاتمخصوصادرشعر
معاصر را به دست مخاطب بدهد ،بعدها میتواند
شعرهایکهنوادبیاتپیچیدهتررامعرفیکندبه
گونهای که دانشجو زده نشود و از ادبیات نترسد.
پیشنهاد دیگر استفاده از ادبیات طنز برای ایجاد
فضای صمیمانهتر در کالس درس است که من
همیشهیکی،دوجلسهازکالسهایمرابهاینقضیه
یدهم».
اختصاصم 

«ایرانم»محمدمعتمدیمنتشرشد

بهنامصفویهوشیارترازقبلاست

محمدمعتمدیدرتازهترینفعالیتخود،قطعه«ایرانم»راباشعریازمحمدعلیبهمنی
چهره ها
و آهنگ سازی ابوالفضل صادقی نژاد و محمدرضا
خواننده سنتی
عقیلی منتشر کرد .معتمدی پیش از این ،در صفحه
اینستاگرام شخصی اش از تالش برای انتشار قطعه ای به نام «باور
نمیکنی» تا قبل از پایان دی ماه خبر داده بود .همچنین قرار است
آلبوم جدید او «حاال که میروی» در قالب هشت قطعه از اشعار محمد
مهدی سیار در کتاب «رودخوانی» توسط مرکزموسیقی «مأوا» از
زیرمجموعههایسازمانهنری رسانهای«اوج»منتشرشود.

پدربهنامصفویدرتماستلفنیبابرنامه«حاالخورشید»گفت«:چندروزپیشبهنام،
چهره ها
در سطح پایینی از هوشیاری قرار داشت .او تومور
خواننده پاپ
مغزی دارد که یک بار هم توسط پروفسور سمیعی
جراحی شد .بهنام از پنجم دی ماه ،بعد از شیمی درمانی در بخش
مراقبتهای ویژه بستری و االن به بخش  ICUمنتقل شده است.
هرچندهنوزبهشرایطاولیهخودبرنگشتهاماخوشبختانههوشیاراست
و روند او را رو به بهبود میدانم .از همه هموطنان و مردم عزیز ایران
میخواهمبرایسالمتیهمهبیمارانوبهنامدعاکنند».

...

موسیقی
«شبموسیقیآذربایجان»

باارکسترملیایران

ارکستر ملی ایـــران به
رهــبــری مهمان وحید
علیپور «شــب موسیقی
آذربــایــجــان» را  26دی
در تــــاالر وحــــدت روی
صحنه می برد .به گزارش هنرآنالین به نقل از
روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی،
ارکستر ملی ایران به مدیریت هنری فریدون
شهبازیان پس از برگزاری کنسرت یادمان
استاد علی تجویدی در تاالر وحدت  ،کنسرت
شبموسیقیآذربایجانراچهارشنبه ۲۶دی
ماه به رهبری مهمان وحید علیپور برگزار می
کند.در این اجرا ،فریدون شهبازیان به عنوان
مشاور هنری و رشید وطن دوست به عنوان
خوانندهحضوردارندوجابراطاعتیسولیست
کمانچهاست.

کاکوبندباآلبومجدیدمیآید
دومــیــن آلــبــوم رسمی
کــاکــوبــنــد در اولــیــن
روزهایبهمنماهامسال
روانــــه بــــازار موسیقی
کشور مـیشــود .پس از
انتشار آلبوم «دعوت» در سال  94و برگزاری
کنسرتهای متعدد از سوی «کاکوبند» در
سراسر کشور ،دومین آلبوم رسمی این گروه
با دریافت مجوزهای الزم آماده انتشار در بازار
موسیقیشدهاست.بهگزارشتسنیم،دومین
آلبومرسمی«کاکوبند»درحالیاوایلبهمنماه
امسالروانهبازارموسیقیکشورخواهدشدکه
ایناثربهلحاظفرمومحتوا،ادامهایبهروزشده
ازموسیقیوسبکوسیاقاینگروهودرتالش
استفارغازهرگونهمحدودیتزبانیوکالمی،
بازبانموسیقیبامخاطبانشسخنبگوید.

