ادب وهنر

دوشنبه اول بهمن  14. 1397جمادی االول .1440شماره 20018

فارس -تازه ترین کنسرت حسین خواجه امیری (ایرج) اول فروردین  ۱۳۹۸در شهر استانبول ترکیه برگزار میشود .این کنسرت درحالی برگزار میشود
که ایرج پس از  20سال کنسرتی را در خارج از کشور اجرا میکند .این هنرمند طی سالهای اخیر در ایران و شهرهایی همچون بندرعباس ،قزوین ،یزد،
کیش و شیراز روی صحنه رفته است .ارکستر آوای ایرج به رهبری امیر فیروزبخت ،ایرج را در این کنسرت همراهی میکنند.

...
اخبار

پوسترجشنوارهموسیقیفجر
رونماییشد
پوستر سیوچهارمین
جــشــنــواره موسیقی
فجر ،طراحی و منتشر
شــد .به گــزارش ایسنا،
آیدین قشالقی پوستر
سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر را
طراحی
طراحی کرده است.او پیش از این،
ِ
پوست ِر سیامین جشنواره موسیقی فجر و دو
دوره (هشتمین و نهمین) جشنواره موسیقی
جـــوان را بــرعــهــده داشــتــه است.قشالقی
کارشناسی ارشدخوددررشتهتصویرسازی را
ازدانشکدههنرومعماریدانشگاهآزادتهران
گرفت هاستوسابقه مدیریترویدادهایهنری
رادرکارنامه فعالیتاشدارد.
سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر به
دبیری شاهین فرهت از  ۲۴تا  ۳۰بهمن ماه
برگزارخواهدشد.

درخشش3عکاسایرانی
درمسابقهعکاسیژاپن
ســه عکس از اعضای
فــعــال خــانــه عکاسان
جـــــوان کــشــور مــوفــق
بــه کــســب مـــدال ویــژه
هفتاد و نهمین مسابقه
و نمایشگاه بین المللی عکاسی آساهی
شیمبونژاپنشد.بهگزارشروابطعمومیو
بینالمللخانهعکاسانجوان،دراینمسابقه
کهعکاسانحرفهایسراسرجهانباموضوع
آزاددرآنبهرقابتمیپردازند،مجیدفکری،
علی حسینی فر و مهدی حقیقی مدال ویژه
این دوره را از آن خود کردند.گروه  13نفره
داوراناینمسابقه13،هزارو 950اثراز63
کشوررادریافتوداوریکردهاند.
ایــن نمایشگاه که ژانویه  2019در توکیو
گشایش یافته است از  16مارس  2019در
قالب یک تور به مدت دو سال در شهرهای
بزرگژاپنبهنمایشدرخواهدآمد.

کنسرت ایرج در خارج از کشور
پس از  ۲۰سال

...

چند گفت وگو با شاهنامه پژوهان  ،به مناسبت روایتی از زادروز فردوسی

شاهنامه فقط حماسه نیست
گروهادبوهنر-دربرخیتقویمهاوبسیاریازسایتها،اولبهمنماهزادروزحکیمابوالقاسمفردوسی
نام گرفته است .شاعری که به قول خود ،رنج سی ساله را برای بنای کاخ بلند باالی نظم زبان فارسی به
جانخریدوشاهنامه،اینکتابکهنزبانفارسیراسرودوگفت«:بناکردمازنظمکاخیبلند/کهازبادو
باراننیابدگزند/نمیرمازاینپسکهمنزندهام/کهتخمسخنراپراکندهام».بههمینمناسبتبهسراغ

ادبی

تکذیبدریافتمبالغمیلیاردی
برایآرامگاه«حمیدسبزواری»

سهاستادزبانوادبیاتفارسیرفتیمکهشاهنامهپژوهنیزهستند
و درباره درستی یا نادرستی روایت این زادروز و زوایای مغفول
شاهنامهسخنگفتیموبهشکلمبسوطتریدرآیندهنزدیک،این
موضوعهارانیزبررسیخواهیمکرد.

دکترحمیدطبسی؛عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاد:

دکترمحمدجعفریاحقی؛مدیرقطبعلمیفردوسیشناسی:

فردوسی ،پیشتاز ایدههای مدرن است

شاهنامه جامعترین کتاب آیین هاست

دکتر طبسی عددهایی را کــه بــرای زادروز
فردوسیمطرحاست،حدسمیداندومیگوید
تنها سال تولد و وفات فردوسی را که سال های
 329و  411هجری قمری است ،میتوان با
قطعیتاعالمکرد.اومعتقداستتوجهبهیکسری
روحیات،باورهایفرهنگیواخالقیدرشاهنامه،زاویهایاستکه
میتوانبیشتربهآننگاهکردومیگوید«:شاهنامهرامیتوانیکجور
شناختنام هدانست.شاهنامهکماکانبهزبانفارسیمنتهابهشکل
کهنتری است و با وجود فاصله بیش از هزارساله بین ما و فردوسی،
طبیعیاستکهکمیبراینسلجدیدنامانوسباشدامانهآنقدرکه
نشود به آن نزدیک شد .اصال منتقدان یکی از ویژگیهای اصلی
شاهناههرااینمیدانندکهباوجودفاصلهزمانیآنبانسلهایبعد
ازخود ،زبانش آسان و راحت فهم است و از این حیث جزو معدود آثار
ادبی دنیاست .در حالی که مثال نسل امروز انگلستان نمیتواند به
راحتیباکلمههاواصطالحهایشکسپیرارتباطبرقرارکند».

دکتر یاحقی بر این بــاور است که تقویم زمان
فردوسی با تقویم هم اکنون متفاوت بوده و به
همین دلیل زادروزهـــای مطرح شــده بیشتر
سوگماناست.اوتاثیرفردوسیبرآثاربعداز
حد 
خودوهمچنینتقلیدهایبسیاریراکهازشاهنامه
صورت گرفته ،نگاه کمتر دیده شدهای میداند و میگوید« :این که
تحتتاثیرفردوسیچهکارهاییانجامشده،هنوزنامشخصاست.
در شاهنامه مضامین و مفاهیم اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی به کار
رفتهکهبسیارمدرناستومیتواندرمطالعههایجدید،آنرادنبال
کرد .به طور مثال در شاهنامه میخوانیم اگر در شهری باران نیامد
حکومتموظفاستبهمردموکشاورزانکمککندتاآنهاآسیبی
نبینند .این مفهوم «بیمه» امروزی اید ه بسیار پیشتازی است که در
زمانسرودنشاهنامهفردوسینیزمطرحشدهاست.مسائلدیگری
مانندتساویاندیشهها،مسائلزنان،آزادیفکروانواعمسائلدیگری
کهامروزمطرحمیشود،درشاهنامهآمدهوقابلمطالعهاست».

دکتر خیرآبادی میگوید 25:اسفندماه عددی
استکهفردوسیخوددربیت«سرآمدکنونقصه
یزدگرد /به ماه سفندارمد روز ارد» به آن برای
ختمشاهنامهاشارهداردوبرایفردوسیدرهیچ
سندیزادروزمشخصیثبتنشدهاست.اوبااشاره
بهاحیاوجاودانهساختنحماسهتوسطشاهنامهمیگوید«:شاهنامه
عالوهبرحماسه،آیینهایباستانیراهمبرایمااحیاوجاودانهکرده
است .ما در شاهنامه با همه سنتها و آیینهایی که در گذشته رواج
داشته آشنا میشویم و ایــن زاویــهای اســت که کمتر از حماسه و
داستانسرایی در شاهنامه به آن توجه شده است .به طور مثال آیین
نامهنویسی،عزاداریوامثالآن،سنتهاییبودکهدرگذشتهوجود
داشتهوتابهحالتوجهکمتریبهآنشدهاست.شاهنامهازاینلحاظ
برجستهترینکتابیاستکهتمامآیینهارادرخودجایدادهاست.
بهطورمثالدرآنازنوروز،جشنسدهوالبتهجشنمهرگانیادشده
واینزوایامیتواندبیشتربررسیشود».

زبان فردوسی ،زبان زمانه است

هنرمندنبایدازمحدودیتهابترسد

حجت اشـــرفزاده خواننده پــاپ و نوازنده
چهره ها
موسیقی با تاکید بر نقش خالقیت در جذب
خواننده پاپ
مخاطب ،به ایسنا گفت« :هنرمند میتواند با
هنر خاص خود و خالقیتش ،مخاطبان زیادی را به خود جلب
کند.هنرمنداننبایدازمحدودیتهابترسندوبایدمدامبهدنبال
تجربهباشند».اشرفزادهتصریحکرد«:اهالیموسیقیبایداز
تعصب روی یک حوزه خاص و مقدسگرایی دوری کنند و به
سمت اتفاقات نو بروند؛ البته ممکن است گاهی وقتها با
شکستمواجهشوندولینبایدناامیدشوندوبایدتالشخودرا
ادامــه دهند .در نهایت کار خوب و نو
مخاطبخودراپیداخواهدکردوموفق
خواهدشد».اینهنرمنددرپایانگفت:
برای رسیدن به اتفاقات و تجربههای نو
بایدریسککردوبهروزبود».
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دکتر عباس خیرآبادی؛ استاد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد:

«امیرخانی»لوگویمیراثفرهنگیرامینویسد

در مراسم رونمایی از کتاب «نامه بفرزند» و
چهره ها
گشایش نمایشگاه آثــار اســتــادان انجمن
خوشنویس
خوشنویسان ایران ،درخواست خوشنویسی
لوگویسازمانمیراثفرهنگیتوسطغالمحسینامیرخانیاز
ســوی محمدحسن طالبیان (مــعــاون میراث فرهنگی) به
نمایندگیازاینسازمانمطرحشدکهمورداستقبالامیرخانی
قرار گرفت .این درخواست پیرو پیشنهاد امیررضا شریفنیا
(مدیرمجموعهفرهنگیتاریخینیاوران)بهعلیاصغرمونسان
(معاونرئیسجمهورورئیسسازمانمیراثفرهنگی،صنایع
دستیوگردشگری)مبنیبربازنویسی
و بازطراحی لوگوی این سازمان مطرح
و در مراسم روز گذشته از سوی معاون
میراث فرهنگی کشور به نمایندگی از
اینسازماناعالمشد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شگفتزدگیلنگرودیازداستاننویسیجوانان

شمس لنگرودی ،داور بخش داستان کوتاه
چهره ها
جشنواره ادبیات سالمت ،داستاننویسی در
شاعر
سالهای اخیر را با سالهای گذشته مقایسه
میکند و میگوید« :پیشترها داستاننویسان عموما به موضوع
توجهمیکردند،االنداستانهابااینکهرویموضوعمتمرکزند
اما به فرم بسیار اهمیت میدهند .هنر یعنی فرم در هم تنیده با
محتوا .این مهمترین چیزی بود که بعد از خواندن داستانها
نصیبم شد .عموما این بچهها در مقدمات کارند اما کارشان از
مقدمهباالتربودوهمینتوجهمراجلبکرد».اودرخصوصتاثیر
جشنواره ها بر استعدادهای جوان
میگوید« :جشنوارهها تاثیری در رشد
آدمهاندارنداماخوبیشانایناستکه
حــرکــت اس ــت ــع ــداده ــای پــیــگــیــر را
تسریعمیکنند».

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مــحــســن مــمــتــحــنــی،
فــرزنــد زنــدهیــاد حمید
سبزواری در گفتوگو با
خبرگزاری فارس با رد
برخی شایعات دربــاره
کمک چهار میلیاردی برخی مسئوالن به
خانواده ممتحنی برای ساخت آرامگاه پدر
شعرانقالب،اظهارکرد«:ماهیچگاهخواهان
هزینهاضافیبرایساختمزاریاآرامگاهپدرم
نبودهایم .ما یک ریال از هیچ فردی دریافت
نکرده و نمیکنیم و اصال این کار را از ریشه
درست نمیدانیم .نه پدرم در زمان حیاتش
از این مبالغ دریافت کرده است و نه خانواده
ویدریافتخواهندکرد.هرفردیسندیدر
راستایدریافتاینمبالغداردارائهکند،همه
اینسخنانکذبمحضاست».

معرفینامزدهاینهاییجایزه
ونشانابوالحسننجفی
نامزدهای نهایی جایز ه و
نشان ابوالحسن نجفی
معرفیشدند.بهگزارش
هنرآنالین،هیئتداوران
جایزه استادابوالحسن
نجفی،پسازبررسیآثارارسالیبهدبیرخانه،
فهرست نامزدهای راهیافته به مرحله نهایی
سومین دوره این جایزه را به این شرح اعالم
کرد«:اسبها و آدمهــا» ،نوشت ه ویلیام فاکنر،
ترجمه احمد اخــوت « -سحابی خرچنگ»،
نــوشــت ـ ه اریــــک شـــوویـــار ،تــرجــم ـ ه مــژگــان
حسینیروزبهانی«-سفرشگفتانگیزمرتاضی
که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود» ،نوشته
رومن پوئر توالس ،ترجم ه ابوالفضل اهللدادی
 «زلیخا» ،نوشت ه گوزل یاخینا ،ترجم ه زینبیونسی«-خرگوشومارهایبوآ»،نوشت هفاضل
اسکندر،ترجم هآبتینگلکار.
جــایــزه نجفی هــر ساله بــه منظور احــتــرام و
پاسداشت خدماتی که او به فرهنگ و ادب و
عرصه ترجمه این مرز و بوم کرده ،به بهترین
ترجم ه رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در
یکسالگذشتهمنتشرشده،اهدامیشود.

