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دولت در حراج
شرکت کند

باشگاه خبرنگاران جوان-کاظم چلیپا هنرمند نقاش معتقد است حراج تهران ارزش کار هنرمندانی را که سالها زحمت کشیده اند ،مشخص میکند و یکی از خروجیهای
حراج تهران ،ارزشگذاری داشتههای هنری برای نسل بعد است اما نسل بعد کجا میتواند این آثار را ببیند؟ بنابراین دولت باید در حراج شرکت و خیلی از آثار فاخر را خریداری
کند و در موزههایی نه فقط در تهران بلکه در استانهای دیگر نیز در معرض نمایش بگذارد.

...

لذت شعر

امروز پنجاه و نهمین سالروز کوچ پدر شعر
نو فارسی ،نیما یوشیج است .نوآوری نیما
در سالهای شاعری خود ،باعث شد تا او
سرمشق شاعران بسیاری پس از خود تا
به امروز باشد .چند شعر از نیما یوشیج را
به یاد این شاعر تاثیرگذار زبان فارسی که
در حیاط خانه خود در روستای یوش آرام
گرفته است ،میخوانیم.
میتراود مهتاب
میدرخشد شبتاب
نیست یک دم شکند خــواب به چشم کس
و لیک
غم این خفت ه چند
خواب در چشم ترم میشکند
***
آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!
نان به سفره ،جامهتان بر تن؛
یک نفر در آب میخواند شما را،
موج سنگین را به دست خسته میکوبد
باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده
سایههاتان را از دور دیده
آب را بلعیده در گود کبود
و هر زمان بیتابی اش افزون
میکند زین آب ها بیرون
گاه سر ،گاه پا
***
یک شب درون قایق دلتنگ
خواندند آن چنان ها
که من هنوزهیبت دریا را
در خواب
می بینم
ری را  ...ری را ...
دارد هوا که بخواند
در این شب سیا
اونیست با خودش
اورفته با صدایش اما
خواندن نمی تواند

روایت هایی از ماجرای ممانعت از ورود دکتر شفیعی
کدکنی به دانشگاه

استاد! عزیز دلی هنوز...

اکرم انتصاری  -خبر راه نیافتن استاد شفیعی
کدکنی به همان انــدازه شگفتی ساز بود که
نشستن این استاد بر درگاه در تاالر فردوسی در
بزرگداشترفیقوهمقطارشاستادمحمدعلی
موحد.اینخبرراصفحهدکترشفیعیکدکنیدر
اینستاگراماعالمکردونوشتاستادروزسهشنبه
یازدهم دیمــاه ،بهرغم حضور دانشجویان در
کالس درس ،پشت در ورودی خیابان  16آذر
به دلیل به همراه نداشتن کارت پرسنلی ماند و
کالس به همین دلیل تشکیل نشد .اتفاقی که
ظاهرا با پادرمیانی نیلی احمدآبادی (رئیس
دانشگاه) و مدیر گروه ادبیات و زبان فارسی
هم بی نتیجه ماند و او که از همین دانشگاه
مقام استاد ممتاز را دریافت کرده بود ،از ورود
به دانشگاهی که خود مقام استاد ممتاز را به او
دادند بازماند .شبیه پشت در خانه خود ماندن
پدری که کلیدش را فراموش کرده و اهل منزل
هم انگار نه انگار .البته روایت دیگری هم وجود
دارد که تائید نشده و مدعی است آن دری که
استاد با ماشین از آن وارد دانشگاه میشوند،
بسته بود و اص ً
ال دربان و نگهبانی حاضر نبوده
که از استاد کارت مطالبه بکند یا نکند .استاد
وقتی با در بسته مواجهشدند ،برگشتند و به
خیابانانقالبرفتند.دانشجویانخیالکردند
سختگیری برای ورود استاد به دانشگاه صورت
گرفته است .در هر حال این اتفاق واکنشهای
زیادیرادرپیداشتومردمنوشتند:بهدانشگاه

راهش بدن و ندن به خودشون توهین کردند.
او لبخند میزند و میگذرد« .شفیعی کدکنی
خود قانون است ،مطالعهتان را بیشتر کنید»،
«خــودشــان پیشتر س ــروده انــد :آخرین برگ
سفرنامه بــاران /این است /که زمین چرکین
است».دیرنیستکهدرتوجیهایناتفاقبیانیهای
صادرشودوبهاحتمالزیاددربندهایمختلفاز
مراتب عذرخواهی ،متوجه نبودن نگهبان وقت
و حتی اجرای قانون یکسان سخن به میان آید
اما این روزها باید بیش از پیش مراقب همچون
اویــی بود که جزو دردانـههــای کمیاب روزگــار
است .به همان انــدازه که خود در این جایگاه
فروتنی میکند و مهدی فرجی شاعر درباره او
میسراید«:گناهماستکهدیرآمدیمومغبونیم/
گناهتوستکهرنجمعاصریداری».
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آسمان ابری خانه «سایه»

گروهادبوهنر-عضوشورایشهررشت،ازصدور
مجوز تخریب خانه پــدری هوشنگ ابتهاج(ه.ا.
سایه)خبرداد.انتشاراینخبردرروزهاییکههنوز
درخواست استاد شفیعی کدکنی از شورای شهر
تهران برای توجه و حفظ خانه هوشنگ ابتهاج در
خیابانکوشکتهرانبالتکلیفاست،باعثشدتا
دربارهاینخانههابنویسیم.
آخرین روزهـــای اردیبهشت مــاه امــســال ،دکتر
محمدرضا شفیعی کدکنی در دیداری که شورای
شهر تهران به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی
در منزلش داشــت ،تبدیل خانه ارغـــوان به یک
مرکز فرهنگی-هنری را مطرح کرد تا بر ارزش
تاریخی تهران افــزوده شود .این خانه دو طبقه
با آجرهای قرمز رنگ در نزدیکی میدان
فردوسی تهران ،همان خانهای است
که درخــت ارغــوان در حیاط آن جان
گرفته و هوشنگ ابتهاج شعر معروف
«ارغـــوان» را در آن جا ســروده است.
حاال این خانه در اختیار دفتر یک
شرکت سیمانی است و خانه
شاعر دیگر کشورمان نیما
یوشیجدرمحلهدزاشیب
تهرانودرهمسایگی
خانه مــوزه «جــال
آل احمد و سیمین
دانشور» نیز یکی از

همین خانههای بیسر و سامان دیگر است که این
روزهامامنبیخانمانهاومعتادهاشدهاست.
حال رضا رسولی عضو شورای شهر رشت میگوید
متأسفانه دو ،سه روز است که متوجه این موضوع
شدهایم .به دلیل اینکه روال اداری درست درباره
ن خانه در اداره کل میراث گیالن طی نشده ،این
ای 
خانه در آستانه دریافت مجوز تخریب است .جای
تأسف دارد که این خبر بد را در آستانه روز ملی رشت
میدهم.اوبهایسناگفت:دوسالیاستکهپیگیراحیا
وخریدخانهابتهاج هستیم.دریکی،دوسالگذشته
ادارهکلمیراثاستانگیالن جوابعجیبیبهمالک
ساختمان و شهرداری رشت داده مبنی بر اینکه از
خودآقایابتهاجدرگردشثبتیاینخانه،اثریپیدا
نشده است؛ این درحالی است که نام مادر او،
خانم رفعت ،در گردش ثبتی این ملک دیده
میشود.همهایناتفاقهادرحالیاستکه
چندیبعدازتولد ۹۰سالگیابتهاج ،رضا
رسولی از تصویب طرحی خبر داد
که قــرار بود الزام شهرداری
رشــــت بـــه خــریــد خــانــه
زادگاههوشنگابتهاج
و گلچین گیالنی در
مــحــلــه اس ــت ــادس ــرا و
تبدیل آن به «بنیاد شعر
و غــزل ســایــه» را در پی
داشتهباشد.

آثارروحاالمین،تخیلموثریکعاشقاست

شاعرانجواندرخطمقدمشعرند

بهبودیکامل،زمانبیشتریمیبرد

حسین علیزاده آهنگ ســاز ،پژوهشگر و
چهره ها
نوازنده تار و سهتار از نمایشگاه نقاشی «الحق
نوازنده
مع علی» حسن روحاالمین بازدید کرد .به
گزارش مهر ،او با اشاره به درونمایه مذهبی آثار نقاشی حسن
روح االمین گفت :هنر ،تکنیک و عشق در آثار روح االمین در
هم تنیده است و با دیدن آثار این هنرمند این حس در من ایجاد
میشود که گویی نقاش در صحنه واقعه حضور داشته است.
علیزاده ارتباط معنوی هنرمند با هنر را بسیار مهم و ارزشمند
دان ــس ــت و افـــــزود :رابــطــه
نــزدیــکــی مــیــان ایــن هنرها
وجـــود دارد .بیننده آثــار
روحاالمــیــن ،وقتی پا به این
نمایشگاه میگذارد با تخیل
یک عاشق رو به رو میشود
که بسیار هم تاثیرگذار است.

میالد عرفان پور معتقد است خط مقدم شعر
چهره ها
کشور ،جایی است که شاعران جوان حضور
شاعر
دارنــد .او با اشــاره به ایــن که به طــور معمول
موثرترینشعرهاراشاعرانجوانگفتهاند،بهباشگاهخبرنگاران
جوان گفت :حتی شاعران برجسته هم موثرترین شعرها را در
زمــان جوانی گفتهاند و ایــن نشان دهنده ایــن اســت که اگر
میخواهیمامیدیبرایآیندهکشورداشتهباشیم،بایدبهجوانان
تکیه کنیم ،زیرا آنها در نــوآوری ،استعداد و انگیزه ،جلو تر از
دیگران هستند .او در ادامه
افــزود :شاعر مطلوب باید در
همه زمینهها حرفی بــرای
گفتنداشتهباشد،نمونههای
برجستهشعرانقالباسالمی
شاعرانی بودند که خود را در
یکیادوحوزهمحدودنکردند.

شهرامناظریدرگفتوگوباخراسانازبهبود
چهره ها
وضعیتجسمیخودنسبتبهروزهایگذشته
خواننده سنتی
گفت.اوکههشتروزپیشبهعلتعفونتریه
دربیمارستانبستریوپنجروزپیشمرخصشد،هماکنوندر
منزلمشغولاستراحتاست.اودرادامهگفت«:بیماریکهبه
آنمبتالشدمیکآنفلوآنزایمعمولینبودوبههمیندلیلدوره
بهبودی کامل آن نسبت به آنفلوآنزای ساده زمان بیشتری می
برد.وضعیتجسمیامنسبتبهروزهایقبلبسیاربهتراست
و کنسرتها را بعد از بهبودی
کامل دوب ــاره شــروع خواهم
کـــــرد ».ش ــای ــان ذکـــر اســت
کنسرت شهرکرد و اصفهان
این خواننده سنتی به همراه
گـــروه موسیقی مــولــوی به
همیندلیللغوشدهبود.

...
اخبار

نماهنگ «پاره سنگ» مهدی
یراحی غیر مجاز است
مــوزیــک ویــدئــو و شعر
«پــــاره ســنــگ» مهدی
یراحی که چندی پیش
منتشر شده ،غیرمجاز
است.
مــدیــر روابـــط عمومی معاونت هــنــری در
واکنش به این نماهنگ منتشر شده ،اظهار
کرد :بخشی از شعر و نماهنگ منتشر شده
«پاره سنگ» در فضای مجازی با نماهنگی
که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی مجوز داده ،مغایرت دارد و تحریف
شده است.
مجید فروغی با بیان این که این موسسه
تعلیق شده ،به باشگاه خبرنگاران جوان
گفت :چون درخواست کننده نماهنگ
«پاره سنگ» موسسه است ،دفتر موسیقی
بــا مــوســســه وارد گــفــت وگ ــو م ـیشــود و
تذکرات الزم را به آ نها میدهد و پس از
آن ،برای ادامه روند فعالیت آنها تصمیم
میگیرد.

انتشار  2قطعه جدید فرزاد
فرزین
فرزادفرزیندرکنسرت
شب گذشته از انتشار
قطعات جدید خــود تا
پایان امسال خبر داد.
این خواننده پاپ ،سه
شنبه یازدهم دی مــاه ،پس از چند ماه در
سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران
روی صحنه رفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،قبل
از اجرای قطعه بعدی که «کی میتونه» نام
داشت ،فرزین رو به حاضران گفت :آنهایی
که چند بار به کنسرت من آمدند ،میدانند
اجراهایم همیشه با انرژی همراه است ،ولی
امشب ،خاص است به این دلیل که امشب،
شب عاشقانههاست.
از شما ممنونم که امشب را انتخاب کردید و
این جا هستید .خواننده آلبوم «شانزلیزه»
در فواصل برنامه از انتشار قطعه جدیدش
طی  ۱۰تا  ۱۲روز آینده خبر داد و گفت:
تا آخــر امسال ،دو قطعه خــوب را منتشر
میکنم که مطمئنم از آ نها لذت خواهید
برد.

