ادب وهنر
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«سیروان خسروی» خواننده موسیقی پاپ با انتشار مطلبی در صفحه مجازی اش از برگزاری یک اجرای زنده با عنوان «کنسرتی برای بهنام» در 22دی
ماه به خوانندگی سیروان خسروی ،زانیار خسروی و شهاب رمضان برای حمایت از این خواننده در سالن همایش ایرانیان خبر داد .سیروان خسروی
در توضیح این برنامه نوشته است« :در این اجرا آهنگ هایی از بهنام صفوی ،سیروان خسروی ،زانیار خسروی و شهاب رمضان اجرا خواهد شد».

...
اخبار

اجرای  ۱۳۹کنسرت در پاییز
امسال پایتخت
 ۱۳۹عنوان اجرای صحنهای با ۲۷۰اجرا در
سه ماه امسال از دفتر موسیقی معاونت امور
هنری ارشاد مجوز گرفتند .به گزارش روابط
عمومی معاونت امور هنری ارشاد ،در سه ماه
پاییز امسال ۱۳۹ ،عنوان اجــرای صحنهای
با تعداد  ۲۷۰اجــرا در تهران ۱۵۰ ،آلبوم
موسیقی ،هشت آلبوم تصویری موسیقی،
 ۵۸۱تک آهنگ ۶۸ ،نماهنگ  ۱۹ ،کتاب
گویا و دو جشنواره موسیقی از دفتر موسیقی
مجوزگرفتند.همچنیندراینسهماهمجوز۳۸
استودیویصدابرداریومراکزتولیدوتکثیرآثار
صوتیوتصویریازسویدفترموسیقیتمدید
شدهاست.

اسباب کشی یک نقاشی دیواری!
نقاشی دی ــواری
کــه بنکسی مــاه
دسامبر بر دیــوار
پــارکــیــنــگــی در
جـــنـــوب «ولــــز»
کشیده بود ،قراراستبهمکانیمناسبمنتقل
شود .به گزارش ایسنا ،به نقل از ایندیپندنت،
شــورای محلی «پــورت تالبوت» (شهری در
جنوب ولــز) اعــام کــرده نقاشی بنکسی را
که چندی پیش بر دیــوار پارکینگی کشیده
شده بود ،جا به جا خواهد کرد .سخنگوی این
شــورا دربــاره علت جابه جایی این اثر گفت:
«رها کردن اثر بنکسی در مکان فعلی ،ممکن
است مشکالتی را در تامین امنیت کافی
یا معضل ایجاد ترافیک و ...بــه وجود آورد».
«بنکسی» هنرمند گرافیتیکار اهل بریستول
که با نقاشیهای دیـــواری و هنر گرافیتی
اعتراضی خــود ،شهرت جهانی دارد ،هنوز
هویتاصلیاشفاشنشدهاست».

 ۳خواننده پاپ «کنسرتی برای بهنام»
را برگزار می کنند

...

به مناسبت اولین دوره پویش مطالعاتی «کتاب قهرمان»

چهره ها

اسطورهای بهنام «سربازکوچکامام»
گروهادبوهنر-درروزگاریزندگیمیکنیم
که اسطوره هایمان دیده نمی شوند اسطوره
هایی که در هشت سال دفاع مقدس جانانه
خوش درخشیدند اما به دلیل نبود روایت های
موفقی از آن رشادت ها ،آن ها را کمتر شناخته
ایم .در کشور ما فقط یک حسین فهمیده نبود.
حسین فهمیدههای زیادی داشتیم که بارها و
بارها تا پای شهادت پیش رفتند و سخت ترین
لحظاتراتجربهکردند.مهدیطحانیان،یکی
ازهمیناسطورههاینوجواناستکهاگربرای
ادعاهایش شاهد نداشت ،تقریبا هیچکدام
از ماجراهایی که از سر گذرانده ،عادی بهنظر
نمیرسید.کتاب«سربازکوچکامام»،روایتی
است از خاطرات او از کودکی تا امروز .بسیاری
ازاتفاقاتاینکتابشبیهافسانهوممکناست
برای مخاطب باورپذیر نباشد .اما نکته حائز
اهمیتدربیاناینخاطراتایناستکهصدها
نفر در اردوگاه عنبر و رمادی دربند بودند و این
صدها نفر همه شاهدان زنــدهای برای اثبات
این ادعا هستند .شاهدانی که برخی از آن ها
همدستبهقلمبردهوآنچهراازسرگذراندند،
به رشتهتحریر درآوردنـــد یا در گفتوگوها،
خاطرات تلخ و حتی شیرینشان را از آن روزها
نقل کردهاند .برای آفرینش و نوشتن این اثر
ارزشمند در مجموع 163جلسه مصاحبه با
آقای طحانیان گرفته شده که طی آن ها حدود
 350ساعت فایل صوتی ذخیره و با تالش
فاطمهدوستکامینوشتهشدهاست.اینکتاب
دراولیندورهپویشمطالعاتی«کتابقهرمان»
که به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی
در حال برگزاری است ،بهعنوان کتاب محور
انتخابشدهاست.درادامهدربارهاینکتابکه
در نماز جمعه دیروز با 20درصد تخفیف توزیع
شدوپویش«کتابقهرمان» ،بیشتربدانید.

▪آشناییبامهدیطحانیاننوجواناسیر

شاید نام مهدی طحانیان برای خیلیها ناآشنا
باشداماتقریباهمهما،ماجرایمصاحبهمعروفاو
را شنیدهایم .بسیجی نوجوانی که تن به مصاحبه
با خبرنگار هندی بیحجاب نــداد .وادارکــردن
خبرنگار به رعایت حجاب و صحبتهایی که در
این مصاحبه مطرح شد ،انعکاس خبری وسیعی
درایرانوحتیجهانداشت.
▪ روایتیازآغازکودکیونوجوانی

روایتهایکتابازسالهایپیشازانقالبآغاز
میشود.شایداینشروعبرایمخاطبیکهمشتاق
خواندن خاطرات روزهــای اسارت است ،کمی
ماللآوربهنظربرسداماایندورهاززندگیمهدی
طحانیان درواقــع نقش مهمی در شکلگیری
شخصیت او داشته اســت .بعد از چند صفحه
نخست،کتابواردفضاییهیجانانگیز میشود
ورفتهرفتهاینهیجاناتنفسگیرمیشود.
▪تکاندهندهترینماجراهایکتاب

کتاب بــه سرعت از پــیــروزی انــقــاب اسالمی
میگذرد و به فعالیتهای نوجوان ریزنقش در
پایگاه بسیج میپردازد .پایگاههای بسیجی که
در ابتدای انقالب ،نقش پررنگی در ترویج افکار
انقالباسالمی داشتند .در این کتاب اطالعات
قابلتأملیدربارهجبهههاارائهشده؛اطالعاتیدر
خصوص شرایط نظامی و آن چه در عملیاتها رخ
دادهاست.وقایعیکهدربیشترمواقعافرادبسیاری
شاهداینرخدادهایحیرتانگیزبودندمثلکشف
انبار مهمات دشمن یا تبدیلشدن همسنگریها
بــه خاکستر و حتی روحــیــه و قــدرت یــک تکاور
اسیر ایرانی .شاید این بخش ،تکاندهندهترین
ماجراهای این کتاب باشد حتی تکاندهندهتر
از شکنجههای بیرحمانه زمان اسارت؛ اسارتی
که برای این نوجوان13ساله غیرقابل پیشبینی
بوده ،هم برای او و هم شاید برای همه آزادگان .در
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مجید اخشابی و فعالیت های این
روزهایش

خاطراتبسیاریازآزادگانبرایننکتهتاکیدشده
است که ما به مجروحیت و شهادت فکر میکردیم
امابهاسارتهرگز.
▪ نوجوانیکهروشنگریبرایشاهمیتداشت

اما تقدیر برای او اینگونه رقم خورده بود تا راوی
روزهاولحظههاییحیرتانگیزباشد.اوکهبارها
بهطور معجزهآسایی زیر آتش توپ و خمپاره از
خطر مرگ رسته بود حال تنها فرد زندهای بود که
بدونذرهایجراحتاسیردستدشمنمیشد.
دشمنی که او را به چشم یک طعمه نگاه میکرد.
طعمهایمناسببرایاستفادههایتبلیغاتی.
افسران بلندپایه عراقی اصــرار داشتند که در
مصاحبههای رادیویی او را کودکی شش ساله
معرفی کنند که توسط نیروهای نظامی ایران از
مهدکودک دزدیده و برای مقابله با توپ و تفنگ
عراقی ها به جبهه فرستاده شده است .یک پروژه
خندهدار که البته با شکست مواجه میشود.
بسیجی 13ساله به هیچعنوان با افسران بعثی
همکارینمیکندوحتیدربرابرتهدیدوشکنجه
مقاومت میکند .مصاحبههای تصویری هم به

همینصورت بــا شکست مــواجــه میشدند.
روشنگریبرایاومهمترازهرچیزیبودهاست.
▪پویشکتابخوانی«کتابقهرمان»

پویش و مسابقه «کتاب قهرمان» که این روزها
بــراســاس ایــن کتاب درح ــال بــرگــزاری اســت،
میتواند راه را برای بیشتر خواندهشدن این اثر
باز کند .ایکاش تا این قهرمانان نفسی در سینه
دارنــد ،این خاطرات به صــورت صوت و تصویر
جمعآوری شود تا هم سندی قابل اثبات برای
آیندگانباقیبماندوهممنبعیباشدبرایتالیف
کتابهاییازایندستوحتیتالیفرمانوفیلم
نامه.عالقهمندانشرکتدراینپویشمیتوانند
با مراجعه به نشانی ketabghahreman.com
و ثبتنام در آن ،اقدامات الزم را برای شرکت در
پویشانجامدهند.

تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب «سرباز کوچک امام»
دراسفندسال 96متنتقریظمقاممعظمرهبریبراینکتابمنتشرشد.رهبرانقالبنوشتند:
بسمهتعالی
سرگذشت این نوجوان شجاع و باهوش و صبور در اردوگاههای اسارت ،یکی از شگفتیهای دفاع
پسربچ هسیزدهچهاردهسالهایکهنخستمیدانجنگوسپسمیدان
مقدساست؛ماجراهای
ّ
ّ
مقاومت در برابر مأموران درندهخوی بعثی را با رفتار و روحیهای اعجابانگیز ،آزموده و از هر دو
سربلندبیرونآمدهاستْ .
تحملوصبراوپرمیکشد؛این
دلبر
مظلومیتاومیسوزدولیازقدرتو ّ
ّ
ِ
لئامتمأموران
نیزبخشیازمعجز هبزرگانقالباسالمیاست.دراینکتاب،نشانههایخباثتو
بعثی آشکارتر از کتاب های مشابهی است که خواندهام .بههرحال این یک سند باارزش از دفاع
مقدسوانقالباست؛بایدقدردانستهشود.خوباستسستپیمانهایمغلوبدنیاشده،نگاهی
ّ
بهامثالایننوشت هصادقانهومعصومانهبیندازند،شایدرحمتخداشاملآنانشود.
منابع :پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری ،پایگاه اطالعرسانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،تسنیم ،ایرنا

مجید اخشابی خواننده
پاپ درباره فعالیتهای
اخیر خود به هنر آنالین
گفت« :من هم اکنون در
چــنــد ع ــرص ــه مختلف
فعالیت جدی دارم .بخشی از فعالیتهایم،
کارهای اجرایی و صحنهای است .بخش
دیــگــر ،تولید موسیقی اســت کــه بــه طور
میانگین ماهی یک قطعه تولید میکنم و
فعالیتهای دانشگاهی و تدریس را نیز
همچنان ادامه میدهم ».وی افزود« :عالوه
بر اینها ،مشغول جمعآوری ،تألیف و تدوین
کتاب های آموزشی نیز هستم .تالشم بر این
اســت که بتوانم در ایــن زمینه کتا بهای
متعددی تولید کنم تا راه بــرای آمــوزش
صحیح موسیقی به جوانان هموار شود».

تاریخ انتشار آلبوم جدید احسان
خواجهامیری مشخص شد
جدیدترین آلبوم احسان
خواجه امیری به نام «شهر
دیــوونــه» قــرار اســت دوم
بهمن از ســوی موسسه
«رویــال هنر» روانــه بازار
موسیقی کشور شود .به گزارش ایران آرت،
نهمین آلبوم این خواننده در 10قطعه تهیه و
تولید شــده اســت .خواجه امیری دربــاره
جدیدترینآلبومخودگفت«:اینآلبومنتیجه
چند سال تالش ماست که با عشق تقدیم به
همه خواهد شد .آرزو می کنم به دل بنشیند
و خود من بیشتر از همه برای انتشار و شنیده
شدن این آلبوم اشتیاق دارم».پخش دنیای
هنر وظیفه توزیع این اثر را در بازار موسیقی
کشور بر عهده دارد.

رضا فیاضی «الو این جا پدری به
قتل رسیده» را به ناشر میسپرد
رضـــا فــیــاضــی بــازیــگــر
تلویزیون و تئاتر که کتاب
جدیدی با عنوان «الو این
جا پدری به قتل رسیده»
را به نگارش رسانده به
میزان گفت :پس از چاپ کتاب «پرسه در
پاریس» ،مجموعهای جدید را به نگارش در
آوردهام که در آن هم قهرمان واقعی داستان
زن است و طی همین رو زها آن را به ناشر
ارائه خواهم کرد ».فیاضی در معرفی این
کتاب اظهار کرد« :شخصیت و اتفاق اشاره
شــده در ایــن کــتــاب ،واقــعــی اســت و قصه
دختری  ۱۶تا  ۱۷ساله را روایت میکند که
به پسری عالقهمند شده اما وقتی با مخالفت
پــدر روبـــهرو مـیشــود بــا همدستی مــادر،
مرتکب قتلی میشود».

