ادب وهنر
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ایسنا -امیر انتخابی مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیالن گفت :هیئتی از شورای ثبت تهران برای بررسی انتساب خانه مادری هوشنگ ابتهاج ،به گیالن
سفر میکند و شورای شهر رشت ،قصد خرید این خانه را دارد و حتی اگر کوچک ترین اثری از استاد ابتهاج در این بنا باشد ،میتوان برای ثبت آن اقدام کرد .اگر چه در سازمان
میراث فرهنگی کشور نیز فرش قرمز پهن نکردهاند و باید با همدلی برای خرید و ثبت بنا تالش شود ولی مالک این بنای دهه  ۴۰اعالم کرده قصد فروش آن را ندارد.

...

یادداشت
محمدکاظم کاظمی

استاد نجیب مایل هروی
و وضعیتی دشوار
نجیب مــایــل هـــروی پژوهشگر بـیبــدیــل و
نسخهشناس یگانۀ افغانستانی مقیم ایران را
وضعیتهایدشواراحاطهکردهاست.تنگناها
وموانعقانونیومعیشتی،خستگیهایروحی
و نامهربانیهای گوناگون او و دوستدارانش
را میآزارد.کسانی با ادعای نادرست بیماری
روانی میکوشند که توجه جامعه را به او جلب
کنند .کسانی با انتشار یک حکم قضایی که
به یک مجادلۀ لفظی قدیمی مربوط میشده
است،بهشکلیدیگرمحیطراآشفتهمیسازند.
از یــک ســو بعضی مسئوالن فهیم و دلسوز
جمهوری اسالمی ایران در پی رفع مشکالت
استادند و از سویی دیگر تنگناهای اداری و
قانونیسنگراهایناقداماتاست.
منبهعنوانیکعضوکوچکازجامعۀفرهنگی
وطن فارسی ،از کسانی که به نحوی در این
جریانهادخیلهستند،چندخواهشدارم:
 -1از کسانی که دستاندرکار امور اقامتی و
قانونیاند میخواهم که در این مورد قدری
با انعطاف و مــدارا رفتار کنند .استاد مایل
یک پژوهشگر بیبدیل است و از سرمایههای
فرهنگیجهاناسالم.اوشایستۀایناستکه
از مزایای قانونی و حقوق شهروندی درستی
برخوردار شود .نشود که فردا همانند بعضی
دیگر که با یأس و دلگیری از این سرزمین کوچ
کردند یا رانده شدند ،داغی بر دل دوستداران
ادبوفرهنگبماند.
 -2تالشهایی که برخی از متولیان فرهنگ
و دانش ایران برای رفع دشواریهای زندگی
اســتــاد مایل انــجــام دادهانــــد کند اســت و به
نتیج ۀ مطلوبی نرسیده است .این عزیزان اگر
میخواهند واقع ًا کاری بکنند ،خیلی خوب
استکهآنراسرعتدهند.
 -3از هموطنان ما ،دوستداران استاد مایل و
نزدیکانایشانهممیخواهمکهضمنحمایت
قلمی از استاد و معرفی ارزش و خدمات او ،از
چیزهایی که راه تعامل مثبت را میبندد پرهیز
کنند .از این فردی که گامی در مسیر سیاست
برنداشتهاست،یکچهرۀمخالفخوانترسیم
نکنیموخوراکرسانههایبیگانهنسازیم.انتشار
حکمقضاییوامثالایناموردخالتیدرزندگی
شخصی استاد است .عرصۀ رسانه را از معرفی
خدمات و ارزشهــای استاد سرشار کنیم نه از
مطالبی که دخالت در حریم خصوصی اوست
ورسیدگیبهآنهاراهکارخاصخودرادارد.

سعید عزت اللهی و یک قطعه رپ برای تیم ملی

مصدومیتی که از بازیکن ،خواننده ساخت
گروه ادب و هنر -موزیک ویدئوی سعید عزت
اللهیومقداد(خوانندهبینامونشان)درحمایت
از تیم ملی با واکنشهای مختلفی همراه شد.
ماجراازاینقراراستکهاینفوتبالیستکشورمان
که به دلیل مصدومیت از همراهی با تیم ملی در
ایندورهازجامملتهایآسیابازماند،میکروفون
بهدستگرفتوبههمراهخوانندهایبهناممقداد
کهدرجستوجویمااثردیگریازاوپیدانشد،یک
قطعهرپرابرایحمایتازتیمملیخواند.
اودرصفحهشخصیخوددراینستاگرام،بخشیاز
این موزیک ویدئو را که «باالتر»
نــام دارد ،معرفی کــرده و به
اشــتــراک گذاشته و نوشته
اس ــت« :بــا ایــن کــه بــه دلیل
مصدومیت نتوانستم در این
جام کنار دوستانم
حــضــور داشــتــه
بــاشــم تــا بــا هم
برایسربلندی
کشورمانایران
تـــاش کنیم،
مـــن و مــقــداد
تصمیم گرفتیم

قطعهایحاضروتقدیمبههمهشماخوبانکنیم».
قرار است این قطعه ،به طور کامل فردا جمعه 21
دیماهیعنیروزقبلازبازیایرانوویتنامباتنظیم
علیبیاتبهطورکاملمنتشرشوداماهمانبخش
یک دقیقه ای که عزت اللهی در صفحه شخصی
اشمنتشرکردبا واکنشهاییمواجهشدکهیکی
از مهمترین آن ها ،کپی بودن آهنگ این قطعه از
آهنگسازیبهنام«رونیاسونس»استامامقداد
خواننده دیگر این اثر مدعی است برای تولید و
پخشایناثر،مجوزهایالزمدریافتشدهاست.
نکته دوم واکــن ـشهــای م ــردم در شبکههای
اجتماعیاستکهبرخیازآنهااینطورنوشتند:
«نگفتهبودیغیرازاسپانیایی،رپهمبلدبودی»،
«کی بیام کنسرتت ای رپر؟»« ،از همه اینها فقط
اونجاش که بقیشو مقداد تو بگو»« ،اون عده که
ادعایخدایموسیقیبودنمیکنن!ایشونگفته
به طور حرفهای خوانندگی کار نمیکنه به همین
واضحی! این کار برای حمایت از تیم ملی بوده نه
مطرحکردنسعیدتویبازارموسیقی»«،چراباید
ازیهگلآفسایدوشادیبعدازاوننماهنگدرست
کنی و روش رپ ملی بخونی؟ اشاره نمی کنم به
گل آفساید عزت اللهی به
اسپانیا».

نماهنگ یک دقیقه ای سعید عزت اللهی را می توانید با اسکن کیو آر روبه رو گوش کنید.
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شورای ثبت تهران انتساب خانه ابتهاج
را بررسی میکند

حداد عادل در نشست خبری مطرح کرد

شک نکنید زبان فارسی در خطر است
غــامــعــلــی حـــدادعـــادل
رئــیــس بــنــیــاد ســعــدی،
دیــروز در نشست خبری
بــه مناسبت آغـــاز بــه کار
نخستینمدرسهزمستانی
دانشافزاییزبانوادبیات
فارسی در محل این بنیاد
درباره فعالیت های بنیاد سعدی گفت« :فعالیت
های بنیاد سعدی حول چند محور انجام می شود
کهیکیازآنهاتالیفکتاباست.مادربرنامهدراز
مدت خودمان تالیف  ۷۰عنوان کتاب درسی را
برنامهریزیکردهایمکهازاینمیانتاکنونتالیف
 ۱۵عنوانکتاببهپایانرسیدهاست».
وی ادامه داد :در کنار این فعالیت ها ،برنامه های
وسیعی بــرای آمــوزش زبــان فارسی در فضای
مجازی تدارک دیده شده است .ما همچنین یک
استودیوی کوچک بــرای آمــوزش زبــان فارسی
به صورت برخط آماده کرده ایم که در آن مسائل
آموزشیورفعاشکالزبانآموزانانجاممیشود.
حدادعادل همچنین به برگزاری دوره های کوتاه
و بلند مدت فارسی آموزی و تربیت مدرس در بنیاد
سعدیاشارهکردوگفت:ازابتدایتاسیستاکنون
 ۷۰دوره تربیت مدرس زبان فارسی از سوی ما
برگزارشدهاستوهمچنینتاکنون ۲۰دورهدانش
افزاییبرگزارکردهایم.

در بــخــش دیـــگـــری از
ایــــن نــشــســت خــبــری،
حـــدادعـــادل در پاسخ
بــه ســوالــی در خصوص
بودجهجاریبنیادسعدی
و افزایش آن در جــداول
بودجه گفت :ظاهرا رقم
بودجهنشاندهندهافزایشجزئی 4/7درصدی
است اما توجه کنید  ۸۰درصد بودجه بنیاد باید
صرف خرید ارز شود .افزایش سه برابری نرخ ارز،
نشانمیدهدچقدربودجهماکمشدهاست.
رئیس بنیاد سعدی در ادامه افزود :شک نداشته
باشید هم اکنون زبان فارسی در خطر است .در
همین شهر خودمان وقتی دنبال زبان فارسی
میگردیم،نشانیازآننمییابیمانواعتابلوهای
شهری و مغازه ها یی را می بینیم که عناوین شان
برخالفقانونآلودهبهعباراتغیرفارسیاست.
حدادعادل در پاسخ به سوالی دربــاره وضعیت
کرسی های آمــوزش زبان فارسی در جهان نیز
گفت :در مهر ماه امسال وزارت علوم به دلیل
تنگناهای ارزی کشور از ۳۷کرسی آموزش زبان
فارسی،حدود ۱۹کرسیراتعطیلوبهشکلبرق
آسا به استادان آن ابالغ کرد که به کشور برگردند
این موضوع باعث تاسف است و البته ما به آن
اعتراضکردیم.

شعرفراقالباستوهرگزنمیمیرد

کنسرت«فرزادفرزین»رویدادبرترلسآنجلسیها

مرتضی امیری اسفندقه میگوید :شعر فرا قالب است
چهره ها
و قالب مهم نیست به همین دلیل شعر هرگز در هیچ
شاعر
قالبی نمیمیرد .این شاعر قصید هسرا در برنامه
«شبهای هنر» در پاسخ به چرایی قصیده گفتن با توجه به کم بودن
مخاطب آن گفت :قصیده مثل این است به جای این که با هواپیما به
چالوس سفر کنی ،از جاده چالوس بروی و از مناظر و طول سفر لذت
جهان سرعت است و نباید قالب قصیده را کنار
ببری .چون جهان،
ِ
گذاشت .شعر که مغازه نیست مث ً
ال امروز رباعی مد شد برویم رباعی
بیاوریم .شعر مانند آوار بر سر شاعر میریزد .شاعر انتخاب نمیکند و
روزی که انتخاب کند باید شاعری را ببوسد و کنار بگذارد.

کنسرت «فــرزاد فرزین» در میان  9رویــداد برتر سالن
چهره ها
ی تیهتر» لسآنجلس در سال 2018قرار گرفت.
«دالب 
خواننده پاپ
صفحه رسمی این سالن مطرح ،به تازگی فهرست 9
رویدادبرترخوددرسالمیالدیگذشتهرااعالمکردهاستکهکنسرت
عاشقانهفرزادفرزینهمدراینبینبهچشممیخورد.بهگزارشموسیقی
ما ،این خواننده زمستان سال گذشته همزمان با آغاز سال 2018
میالدیتورکنسرتهایعاشقانهرادرآمریکارویصحنهبردکهاجرایاو
درسالندالبیتیهترکهمحلبرگزاریمراسمساالنه«اسکار»همهست
بااستقبالخوبیمواجهشد.آلبوم«شانزلیزه»اینخوانندهچندروزپیش
درجشنساالنهموسیقیما،برندهتندیسطالییآلبومپاپمردمیشد.

...
اخبار

راینهاییپروندهسرلک،صادقی
ولهراسبی

درحالیکه 3خوانندهایرانیبهدلیلاستفاده
بدون اجازه از شعر اردالن سرافراز محکوم به
 2سال حبس تعزیری شده بودند پرونده آن
ها با رضایت این ترانه سرا مختومه شد.سال
گذشته،سرافرازترانهسرایایرانیعلیهسینا
سرلک،رضاصادقیوعلیلهراسبیبهدلیل
استفادهبدوناجازهازدوترانهاششکایتکرد
کهدادگاهبدویرایبهدوسالحبستعزیری
این خوانندگان داد .به گزارش ایرنا ،این 3
خواننده ،ترانه «سوغاتی» اردالن سرافراز را
بدوناجازهشاعرخواندهومنتشرکردهبودند.
حاالخبررسیدهباتوجهبهعذرخواهیرسمی
این سه خواننده ،این ترانه سرا به طور رسمی
رضایتدادهوپروندهمختومهشدهاست.

انجمنشاعرانانقالباسالمیو
دفاعمقدسافتتاحمیشود
مراسم افتتاحیه انجمن شاعران انقالب
اسالمی و دفــاع مقدس روز شنبه  ۲۲دی
مــاه با سخنرانی یوسفعلی میرشکاک در
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار
میشود.بهگزارشفارس،هیئتموسساین
انجمنمتشکلازشاعرانیچونبیگیحبیب
آبــادی ،حسین اسرافیلی ،رضا اسماعیلی،
مصطفی محدثی خراسانی ،علیرضا قزوه،
علیمحمدمودب،عبدالجبارکاکایی،افشین
عال و محمود اکرامیفر هستند .قرار است به
زودی این انجمن ،با دعوت از شاعران هیئت
مدیرهراتشکیلدهد.

