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جلیل صفربیگی ضمن اشاره به تازهترین مجموعه شعر خود با عنوان «دمعشقیات» از برگزاری کارگاه تخصصی رباعی
مجازی برای شاعران ایرانی و افغانستانی خبر داد .وی در باره مجموعه شعر خودبه فارس گفت« :این مجموعه شامل سه
دفتر شعر و  ۱۶۰رباعی است که همه آن ها برای نخستین بار منتشر میشود».

...

آخریناثر«بنکسی»هنرمندناشناسبریتانیایی
که یک ماه پیش روی دیوار یک گاراژ در شهر
پورت تالبوت در جنوب ولز کشیده شده بود،
بدون این که به حراج گذاشته شود بیش از صد
هزار پوند به جان براندلر ،یک گالری دار اهل
استان اسکس فروخته شد .این اثر را بنکسی
در صفحه اینستاگرامش «تبریک کریسمس»
نامیده بود.به گزارش بیبیسی ،تخمین زده
میشود که طی یک ماه گذشته ،حدود بیست
هزارنفرازایناثرهنریدیدنکردهاند.
ایــن اثــر ،روی دیـــوار گـــاراژ لین لوئیس،
آهنگر  ۵۵ساله کشیده شده است .لوئیس
میگوید ظاهر شدن این نقاشی روی گاراژ
خانهاش زندگی او را دگرگون کــرده و از
گالریدارها و مجموعهداران و دالالن هنری
پیشنهادهای بسیاری دریافت کرده است.
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همراه شده است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم که در این مراسم
حضور داشت این بزرگمرد ادبیات را هویت کسانی که در دهه  50به
کتاب خوانی روی آوردند ،دانست و گفت« :استاد ندوشن ادب شناس و
نقاد ادبی بزرگ معاصر ایران است ».این استاد کم نظیر ادبیات هم اکنون
به دلیل کهولت سن در کانادا و در کنار خانواده اش زندگی می کند.

کرد ،او یک حکیم و طبیب ایرانی است که میکوشید درد ایرانی
معاصر را بیابد و در راه درمان او را راهنمایی کند».
▪نویسندهای که در پارک قدم زد و شاعر شد

عکس از خبرگزاری فارس

جدیدترین اثر بنکسی  100هزار
پوند فروخته شد

احسان نظری -تازه ترین کتاب دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن به نام
«نامه بفرزند» جمعه گذشته در مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران رونمایی
شد .این کتاب در واقع پندنامه این مرد  93ساله ادبیات کشورمان است که
با مقدمه بزرگان ادبی کشور یعنی دکتر «میرجالل الدین کزازی» شاهنامه
پژوه و زبان شناس و دکتر« علی اصغر دادبه» حافظ پژوه و پژوهشگر ادبی

▪مردی که ادبیات کالسیک را به سوی معاصر کشاند

شب ،شب بزرگان کشور بود .سید عباس صالحی در این مراسم
گفت« :استاد اسالمی ندوشن در خط طوالنی ادبیات ایرانی که
حامل فرهنگ ایرانی است ،در سهــای فراوانی داد که چگونه
میتوان از دوران معاصر به دورانکهن رفت و از آن دوران کهن
ادبیات؛ توشه زیادی برای دوره معاصر فراهم کرد .بخشی از ادبیات
بازبینی شده کالسیک ما توسط ایشان به سوی معاصر کشانده
شد ».به گزارش فارس ،وی افزود« :بخش دیگری از شخصیت استاد
اسالمی ندوشن را میتوان با عنوان حکیم و طبیب ایرانی معرفی

انتشار «آنجا که نامی نیست»
میرشکاک

دکتر محمد اسالمی ندوشن ،زاده ندوشن یزد ،شهری باستانی در
دل کویر است .درک روزهای دور ادبیات و دوران معاصر ،او را به
تاریخ مجسم ادبیات تبدیل کرده است و حال او در  93سالگی به
درخت پربار و تناوری از ادب فارسی میماند که باید در سایهاش
بسیار آموخت .او در نوجوانی شعر میگفت و در خرداد 1325
شعرش در مجله سخن چاپ شد .خودش معتقد است شعرها،
جرقههای آنی است و مجموعه شعری به نام «بهار در پاییز» دارد
که  77رباعی آن محصول قدم زدن در پارک قیطریه تهران است.
▪حقوق دانی که نمیخواست ادیب شود اما شد

19ساله بود که از یزد برای ادامه تحصیل به تهران آمد و دانشجوی
حقوق دانشگاه تهران شد .پنج سال از روزهای جوانی خود را در
فرانسه و انگلیس گذراند و سرانجام دکترای حقوق بین الملل
خود را از دانشگاه سوربن گرفت .در  30سالگی به وطن بازگشت
و چند سالی در قامت قاضی دادگستری مشغول حقوق و قضا شد.

تا این که دست از حقوق کشید و با ورودش به دنیای ادبیات ،قصه
تازهای را آغاز کرد .او می گوید «:نمیخواستم ادیب حرفهای بشوم.
ادبیات مرا در اختیار خود گرفت ولی حقوق هم چیزهایی به من
آموخت .این دو نزد من به منزله دو خواهر ناتنی هستند که به یک
حجله رفتهاند».
▪همه جان و تنم؛ فرهنگ وطنم ،وطنم ،وطنم...

دکتر اسالمی ندوشن بیشترین توجه خود در آثــارش را نثار
فرهنگ کرده و آن را کتاب به کتاب منتقل کرده است .برخی از
آثار این نویسنده با نام مستعار «م.دیدهور» به چاپ رسیده است
و کتاب «ابر زمانه و ابر زلف» او در سال 1342به عنوان کتاب
برگزیده سال انجمن کتاب انتخاب شد .دکتر ندوشن طی
نیم قرن زندگی ادبی ،بیش از  45کتاب و صدها مقاله درباره
فرهنگ ،تاریخ و البته ادب فارسی به چاپ رسانده که نشانه
دغدغه او در این زمینه و انتقال فرهنگ است و از نمونههای آن
میتوان به «آزادی مجسمه» که برداشتهای او از سفر به آمریکا
در سالهای  1967تا 1990و زندگی نامه خودنوشت او به نام
«روزها» اشاره کرد .به قول وزیرارشاد ،اوهمیشه در تالش برای
انتقال تجربههای متراکم به نسل معاصر است.

توصیهبرندهنوبلادبیاتبهنویسندهها

مجموعهخصوصیلیلیگلستانکتابشد

نگاهآقایحکایتیدربارهقصهگویخوب

هاروکی موراکامی برنده نوبل ادبیات معتقد
چهره ها
استاولینوظیفههررماننویسی،خواندنیک
نویسنده
دوجینرماننویسندگاندیگراست.بهگزارش
ایبنابهنقلازلیتهابایننویسندهمیگوید«:نویسندههافکر
میکنند اگر در صفحات مختلف کتابشان از کلمات تکراری
استفاده کنند ،دیگران آن ها را به بیسوادی متهم میکنند.
نویسنده خوب کسی است که بتواند از کلمات تکراری به خوبی
استفادهکند.منیکدوستپیانیستداشتم.اومیگفتوقتی
به صفحه کیبورد نگاه میکنی
همه کلیدها شبیه هم هستند
ولی میشود از این کلیدهای
تکراری آهنگ جدید ساخت.
کــلــمــات هـــم مــثــل همین
کلیدهای پیانو هستند .باید
بتوانید از این کلمات تکراری
جــمــات جــدیــد و تاثیرگذار
بسازید».

لیلیگلستانمترجموگالریدارمطرحکشور
چهره ها
درباره چاپ کتاب جدیدش گفت« :تصمیم
مترجم و گالری دار
گرفتم مجموعه هنرهای تجسمیام را کتاب
کنم .تا به حال در ایران هیچ مجموعهداری آثارش را در قالب
کتاب نمایش نداده است ».وی افزود« :به نظرم مردم باید
بدانند سهراب سپهری ،زنده رودی و سایر هنرمندهای مهم،
چه کارهای دیگری کردهاند که هنوز کسی ندیده است .این
کارها در خانه من است و دیده نشده ».گلستان با اعالم این که
در این کتاب  ۱۳۳کار چاپ
شده است ،افزود« :این کتاب
دو مقدمه دارد؛ یکی مقدمه
خ ــودم اســت و یکی مقدمه
دکتر مجابی که خیلی جذاب
نوشتهاند ».به گزارش ایسنا،
مشخصه جالب ایــن کتاب،
یادداشتچندخطیگلستان
برای هر اثر است.

بهرام شاه محمدلو بازیگر و قصهگوی معروف
چهره ها
(آقای حکایتی) در حاشیه اختتامیه نخستین
بازیگر و قصهگو
جــشــنــواره مــنــطــق ـهای قــصــه گــویــی نهاد
کتابخانههایعمومیکشوردرگفتوگوباایسنابابیاناینکه
درصد قابل توجهی از قصههایی که برای نوجوانان چاپ شده
مناسب هستند ،نحوه تعریف قصه را بسیار مهم دانست و
تصریحکرد«:قصهگومیتواندیکقص هفوقالعادهرابد،یایک
قص ه بیمحتوا را بسیار زیبا تعریف کند ».شا ه محمدلو افزود:
«قصهگوبایدبتواندمخاطبرا
بشناسد و قصه را متناسب با
سن و سال و خصوصیات فرد
انتخابکند».ویخاطرنشان
ک ــرد« :قــصــه بــایــد مطابق با
روحیات ،مسائل و مشکالت،
نقاط قــوت و ضعف نوجوان
تالیف شــود تا ارتباط بهتر و
بیشتری با وی برقرار کنیم».

طرح از مصطفی شفیعی

ه ــم ــزم ــان بـــا اکــــران
«بــمــب؛یــک عاشقانه»
آل ــب ــوم مــوســیــقــی ایــن
فیلم که ساخته «النی
کــاریــنــدرو» آهنگ ساز
یونانیاست،توسطکمپانی ECMمنتشرودر
سراسراروپاپخششد.بهگزارشایسنا،طبق
ی که شامل
گزارش رسیده ،این آلبوم موسیق 
آهنگهای فیلم «بمب؛یک عاشقانه» پیمان
معادی است ،با نام «همه پرندگان» رونمایی
شد .در این مراسم النی کاریندرو از تجربه
همکاریخودباپیمانمعادیکارگردانایرانی
فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» گفت .در ادامه این
مراسم«گیورگوسهارونیتیس»منتقدیونانی
گفت« :اولین صدایی که از ارکستر بیرون
میآید ،مرثیهای است بر ماجرایی که خود را
بهآرامیدرفیلمنشانمیدهد.اینفیلمبافت
موسیقاییرمانتیکولطیفیدارد».
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...
ادبی

حقوق دانیکه ادیب شد

اروپایی ها«بمب؛ یک عاشقانه»
را می شنوند
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جلیل صفربیگی
با«دمعشقیات» میآید

به بهانه رونمایی از تازه ترین کتاب دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن

اخبار
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دفــــتــــر شــــعــــری از
یوسفعلی میرشکاک
با عنوان «آنجا که نامی
نیست» منتشر شد.
این کتاب که تازهترین
دفــتــر شــعــر مــیــرشــکــاک پــس از مــدتهــا
دور یاش از فضای انتشار شعر به شمار
میرود ،شامل غزل های منتشر نشده این
شاعر و منتقد است.
این غزلها غالب ًا عاشقانه و معدودی از آن ها
نیز در گونه شعر آیینی است .به گزارش مهر،
کتابجدیداینشاعردر ۱۲۰صفحهتوسط
انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است.
یوسفعلی میرشکاک متولد  ،۱۳۳۸شاعر،
نقاش و منتقد معاصر بیش از 40سال در
حوزه ادبیات حضور مستمر داشته و عالوه
بر سرایش شعر ،در عرصههای مختلف از نقد
ادبی و طنز تا مقاالت سیاسی ،اجتماعی،
هنری و مذهبی قلم زده است.

گالیه پیش کسوت عرصه شعر
از مسئوالن جشنواره شعر فجر
عــبــاس ب ــراتــیپ ــور از
شاعران پیش کسوت
در گفتوگو با فارس
دربــاره جشنواره شعر
فجر اظهار کرد« :ما که
از قدمای عرصه شعر انقالب هستیم هیچ
اطالعی از روند اجرایی جشنواره نداریم.
حتی نمیدانیم چه زمانی برگزار میشود».
وی ضمن اشـــاره بــه سابقه پــررنــگ این
جشنواره اضافه کرد« :در سالهای ابتدایی،
جشنواره عالی برگزار میشد .در آن روزها
اطالع رسانی مناسبی هم صورت میگرفت
اما در سالهای اخیر پس از اتمام جشنواره
مطلع میشوم که جشنواره برگزار شده
است».
ایــن پیش کسوت عرصه شعر ،با گالیه از
مسئوالن جشنواره گفت« :مــا از کسانی
بــودیــم کــه در ســالهــای ابــتــدایــی پــس از
انقالب فعالیت داشتیم و همراه انقالب
بــودیــم و همچنان هــم هستیم .در این
خصوص به تازگی هم سرودهای برای چهل
سالگی انقالب ثبت کــردهام که در مرحله
آهنگسازی قراردارد».

