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اجرای زنده نقاشی توسط
حسن روح االمین

مهر-حسن روح االمین نقاش جوان و مطرح کشور که یکی از هفت نامزد چهره سال هنر انقالب نیز بوده است ،در پنجمین نمایشگاه آثار
منتخب جشنواره «هنر مقاومت» در روزهای  21و  22بهمن در محل این نمایشگاه ،به اجرای نقاشی رنگ روغن به صورت زنده برای عموم
عالقه مندان پرداخت.

...

یادداشت
درحاشیهصحبتهایحامدبهداد
درنشستخبریفیلم«جاندار»

«جان» فارسی را نگیرید!
الهه آرانیان  -یک قانون نانوشته در بین
برخی اهالی هنر وجود دارد که آن ها را وا
می دارد تا هر چه بیشتر در صحبت هایشان
از واژه های انگلیسی استفاده کنند تا جایی
که این آش ،آن قدر شور می شود که دیگر
قابل هضم نیست .آخرین نمونهاش را هم
در نشست خبری فیلم «جــاندار» دیدیم؛
انگلیسی حامد بهداد که
یعنی در مصاحبه
ِ
گاهی هم در آن چند واژه فارسی به زبان
میآورد .جالب این که نه فارسیاش شیوا
بود و نه انگلیسیاش مفهوم! تا جایی که
دانی بهداد
همکارانش هم از این همه سخن ِ
مبهوت بودند .این مصاحبه واکنشهای
جالب کاربران طناز فضای مجازی را هم در
پی داشت .کاربری نوشته بود« :حامد بهداد
قــراره به زودی در نقش گوگل ترنسلیت
ایفای نقش کنه»! کاربر دیگری هم این جمله
را خطاب به او نوشته بود« :داداش گلم ،مگه
مجبوری»؟!
آقــای بازیگر! شما که خراسانی هستی و
زادگــاهــت مهد زبــان فارسی اســت ،دیگر
چرا؟ نکند با این جمله بند یهای بدیع و
واژههای عجیب وغریب در حال کشف زبان
ویژهای هستید و ما بیخبریم؟ در جایی که
«ویلم فلور» ،تاریخپژوه هلندی که فارسی،
زبان اول و دومش هم نیست ،هنگام صحبت
کردن به زبان فارسی ،حتی یک واژه بیگانه
به کــار نمیبرد ،پسندیده نیست شما که
چهره شناخته شده کشور به ویژه در میان
جوانان هستید ،به زبانی صحبت کنید که
نه ما بفهمیم چه گفتید و نه حتی خودتان.
بد نیست عزیزانی که به اصطالح چهره
یا«سلبریتی» شناخته می شوند ،گاهی
به گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی
سری بزنند و با فارسی اصیل و ناب آشنا
شوند و کمی به ایــن زبــان فاخر و دوست
داشتنی افتخار کنند! بر ما واجــب است
که اصول زبان مادری را زیر پا نگذاریم و به
اصالت ،شیوایی و قدمتش احترام بگذاریم.
کاش با زبان فارسی برای خود اعتبار و آبرو
بخریم ،نه با سر هم کردن واژههای انگلیسی
و جملهسازی!

...

اخبار کوتاه
محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی
در تازهترین فعالیت موسیقایی اش ،قطعه
«آرام من» را با شعر و آهنگ مسعود کرامتی
منتشر کرد.
دفتر شعر«دمعشقیات» تازهترین اثر جلیل
صفربیگی از سوی انتشارات سیب سرخ
منتشر شد.
ک ــت ــاب«از گلستان مــن بــبــر ورقـــی»،
تــاز هتــریــن اثــر حسن ذوالــفــقــاری ،استاد
دانشگاه و پژوهشگر ،با نگاهی به آثار شیخ
اجــل سعدی از سوی نشر خاموش روانه
بازار کتاب شد.
قطعه جدید سینا سرلک با نام «صف شلوغ
فقر» منتشر شد .این قطعه را سعید رضایی
آهنگ سازی کرده و شعر آن سروده افشین
مقدم است.

ابوذرپاکروانشاعربرگزیدهشعرفجروجایزهکتابسالمطرحکرد:

شاعربهجایزهدلخوشنکند

ابوذر پاکروان دانش آموخته جامعه شناسی و اهل خوزستان است .او امسال با کتاب شعر
«دومینو» در جشنواره شعر فجر و همین طور در جایزه کتاب سال ،در بخش شعر معاصر به
طور مشترک با سید رضا محمدی جایزه برگزیده را به خانه برد .او اولین مجموعه خود را
در سال  94در نشر هزاره ققنوس و یک سال بعد از آن ،دومین مجموعه شعر خود را منتشر
کرد که توانست به عنوان برترین کتاب سال استان خوزستان معرفی شود« .دومینو»
سومین کتاب او و شامل  25شعر است .او میگوید« :فضای شعرهایش بیشتر بیانگر
تنهایی انسان مدرن در مواجهه با ساختارهایی است که با آن دست و پنجه نرم می کند».

ابوذر پاکروان شعر را نوعی همذاتپنداری با
محیطمیداند.اودراینبارهبهایبناگفت«:این
فضا میتواند یک فضای آمیخته با سنت باشد
یا در شعری فضای مدرنیته را به وجودآورد و
این محتواست که شاعر را به این سمت و سو
میکشاند .رسانههای
مــجــازی فاصلهها
را از بین بردهاند؛
امــا باید بــه این
نکته نیز اشاره
کنیمکههمین
فضای مجازی
مــــا را دچــــار
روزمرگی کرده
است و شعرها خوب
بررسی و مطالعه
نمیشوند .شعر
بــیــشــتــر از آن
کـــه یـــک هنر
باشد ،دغدغه

اســت و ایــن دغدغهمند بــودن باعث میشود
انسان با تفکر حرکت کند .این همذاتپنداری
با پیرامون ،باعث آزار روحی و روانی خود شاعر
میشود و همین آزار و اذیتهای روحی و روانی
باعث میشود شعر به وجود آید .به نظر من همه
شاعرانسختیهایزیادیراتحملکردهاندتا
بهجایگاهامروزبرسند».
این شاعر در پایان اظهار کرد« :ما در ادبیات
یک مخاطب عام و یک مخاطب خاص داریم؛
بدون شک برگزیده شدن در یک جشنواره،
تاثیر زیادی بر مخاطب خاص ندارد؛ اما روی
مخاطب عام بیتاثیر نیست .متاسفانه در
کشور ما جشنوار هها وقتی تمام میشود،
همه چیز نیز با آن تمام میشود و آن شور
و نشاط و فضایی که بــرای به وجــود آمدن
آن کلی زحمت کشیده شده بود نیز از بین
میرود .با همه این تفاسیر بدون شک جایزه
گرفتن در یک جشنواره کشوری افتخار
است اما شاعر نباید خیلی به این موضوع دل
خوش کند».

اهمیت ترانه فولکلور در گفت و گو با حامدعسکری به بهانه
درگذشت رجب ابراهیمی

ترانهپاپ بهنوعیفرزندفولکلوراست

انتصاری  -خالق ترانه «آیریلیق» دو روز پیش
در  21بهمن مــاه و در  83سالگی دیــده از
جهان فروبست .رجب ابراهیمی کورعباسلو
متولد روستای کورابازلی استان اردبیل،
شاعر تــرانـههــای مــعــروف دیــگــری همچون
«آغالما»« ،آچیل سحر» و «آیریلیق» نیز هست
اما «آیریلیق» به معنی جدایی با آهنگ سازی
علی سلیمی بر سر زبانها افتاد و اجرای آن
توسط خواننده مشهور جمهوری آذربایجان،
رشید بهبوداف ،از آن چهره جهانی ساخت.
چهرهای که تا امــروز بیش از  150خواننده
ایرانی ،آذربایجانی و ترکیهای آن را اجرا کرده
اند .به همین بهانه با حامد عسکری شاعر و
ترانهسرا درباره اهمیت و جایگاه ترانه فولکلور
گفتوگو کردیم.
حــامــد عسکری در تعریف تــرانــه فولکلور
میگوید«:ترانهفولکلوریعنیترانهایکهسینه
به سینه از زبان سرایندگان و خوانندگانش به
ما منتقل شده است و در برگیرنده دغدغههای
عاطفی-اجتماعیوگاهفلسفیاستونگاهبه
زندگی دارد .عاشقانههایی که در عین حال
که عاشقانهاند باز هم نگاهی به محیط جامعه
اطراف خودشان دارند و به نوعی روایتگر آن
هستند .ترانه فولکلور ترانهای است که در
الالییها و مراسم مختلفی مانند عروسی هر
کدام به صالحدید خواننده تولید و عرضه شده
است ».وی با اشاره به لزوم حفظ ترانه فولکلور

گروه نویسندگان«برندهباش»بازهمجملهجعلیبرایگلزارنوشتند

«برنده باش» همچنان می بازد

گروه ادب و هنر-چند ماهی است که پنج شنبه و جمعه شبها
مسابقهجذاب «برنده باش» با اجرای جالب محمدرضا گلزار روی
آنتنشبکه 3میرود؛برنامهایکهدرآخریننظرسنجیصد اوسیما
بعد از «خندوانه» در رتبه دوم بیشترین بیننده تلویزیونی قرار گرفت.
به تازگی شاهد جعل و انتساب جمالت و اشعاری به بزرگان اندیشه
وادبدراینبرنامهبودهایم.دریکیازقسمتهایاخیراینمسابقه،
محمدرضا گلزار در شرایطی به نقد استفاده مردم از جست وجوگر

گوگل میپردازد که خودش « فقر همان گرد و خاکی است که بر
کتابهای فروش نرفته یک کتاب فروشی مینشیند» را از قول علی
شریعتیبهزبانمیآورددرحالیکهاینجملهازدکترشریعتینیست.
آن
گلزار پیش از این هم شعری متعلق به کیوان شاهبداغ خان را از ِ
سهرابسپهریدانستهبود.جالباینکههاشمرضایت،تهیهکننده
این برنامه در گفتو گو با خراسان به این نکته اشاره کرد که «برنده
باش» دارای یک گروه نویسندگی است .حال این پرسش پیش می

افزود«:بخشی از ترانه پاپ امروز ،نه همه آن
را به نوعی میتوان ترانه فولکلور نامید .البته
اگر تعریف از فولکلور ،مردمی باشد اینها به
نوعی فرزند آن ترانه محسوب می شوند .حال
این که چقدر موفق و سالم بوده ،چقدر درست
راه رارفته و به سرانجامی رسیده است یا خیر؟
زمان ،آن را مشخص میکند .در اصل ذهن،
روان و بیان مردم ترانهها را پاالیش و مشخص
میکند کدام محکوم به فراموشی است».در
پایان گفت وگــو ،ایــن شاعر افزود«:کمبود
ترانههای فولکلور دالیل متعددی دارد که
یکی از ضعفهای امــروز آن هم کمتر مورد
توجه بودن این ترانهها از سمت شاعران است.
ترانه معیار این روزها به لهجه و گویش تبدیل
شده است آن هم فقط زبان و لهجه تهران .در
جامعهای که غنی از اقوام مختلفی با زبان و
لهجه و گویشهای متفاوت است این اتفاق
ناخوشایندی است که باید با تولید ترانههای
فولکلور رفع شود».

آیدکهاگرگروهنویسندگانبرایاینبرنامهمشغولنگارشهستند،
ازکداممنابعومآخذبراینوشتنبهرهمیگیرند؟آیانظارتیازسوی
مدیران شبکه  3بر این گروه نویسنده هست یا
خیر؟ انتظار میرود بر برنامهای که با هدف
ارتقایاطالعاتعمومیوترویجمطالعهو
درپرمخاطبترینساعتپخششبکه3
رویآنتنمیرود،دستکمایناشتباهها
در برنامه بعدی اصــاح شــود و
نظارت بیشتری باشد تا
ای ــن دس ــت جعلیات
فراگیرنشوند.

انتقادبایرامیازسریال«خطتماس»

برندهنوبلادبیاتشوالیهشد

محمدرضا بایرامی نویسنده برگزیده جایزه ادبی جالل ،به استفاده ازنام
چهره ها
رمانش «خط تماس»برای یک سریال تلویزیونی
نویسنده
انتقاد کرد .او به مهر گفت« :به طور اتفاقی ،متوجه
شدم که از شبکه یک سیما ،سریالی با عنوان «خط تماس» پخش
میشود .این جا حق رایت اص ً
ال معنی ندارد ،در بیشتر وقت ها.
گاهی هم آش را با جاش میبرند و کاری نمیتوان کرد .بنابراین
فقط اعالم میکنم این سریال هیچ ربطی به رمان «خط تماس» من
که سال ها پیش منتشر شده ندارد ،رمانی که به خصوص اسمش
را دوست دارم و ترجیح می دادم مستعمل نشود».

کازئو ایشیگورو ،نویسنده ژاپنی -انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال
چهره ها
 ۲۰۱۷در کاخ باکینگهام حاضر شد و برای یک عمر
نویسنده
دستاورد و خدمات ادبی ،نشان شوالیه را از شاهزاده
چارلز دریافت کرد .به گزارش ایبنا ،کازئو ایشیگورو سال ۱۹۵۴
میالدی در شهر ناکازاکی ژاپن متولد شد و وقتی پنج ساله بود ،همراه
خانوادهاش به انگلستان مهاجرت کرد و از آن پس همواره زبان اصلی
خود را انگلیسی میدانست .نخستین رمانی که از او به فارسی ترجمه
شد ،رمان «بازمانده روز» بود که با ترجمه نجف دریابندری در دهه
هفتاد شمسی توسط انتشارات کارنامه منتشر شد.

آموزش

برق انداختن نقاشی آکریلیک
استفاده از یک ماده مات روی نقشی ،میتواند برای
شما بخشهای براق ایجاد کند .این تکنیک بسیار
ساده است .رنگ آکریلیک را با مقدار بسیار کمی
ماده مات مخلوط کنید و الیه بسیار نازکی روی
نقاشی بگذارید .تا زمانی که رنگی پر و یکدست
ایجاد شود به پخش رنگ ادامه دهید.
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پیک خبر
کتابی که کافکا را به ورزش
عالقهمند کرد

کافکا در جایی نوشته بود بدن من خیلی
وقت است ضعیف شده و باید کمی از انرژی
خــود را صــرف رسیدن به خــودم کنم .در
سال  1907پزشکی به کافکا گفته بود که
بدنش ضعیف و نحیف و شبیه پای مرغ الغر و
چروکیده است.
به گــزارش ایبنا ،گفتههای این پزشک به
کافکا باعث شده بود عالقهاش به یورگن پیتر
مولر بیشتر از گذشته شود.
مولر ورزشکار پرورش اندام اهل لهستان
بــود که در ســال  1904کتابی با عنوان
«سیستم من» منتشر کرد که در آن نحوه
تبدیل یک بدن الغر به یک بدن ورزیــده را
نوشته بود.
مولر در کتابش ورزشهایی را آموزش داده
بود که به هیچ ابــزار و دستگاه اضافی نیاز
نداشت و این ورزش ها اکنون به ورزشهای
سوئدی شهرت یافته است.حتی در نامه
کافکا به نامزدش نیز توصیه به ورزش شده و
شاید به همین دلیل است که آن ها هیچ وقت
ازدواج نکردند.

شعر باید عاطفه انگیز باشد

قربان ولیئی ادیب و شاعر گفت «:در تعاریف
شعر ،عنصر بنیادی این است که شعر باید
هم عاطفه انگیخته و هم عاطفه انگیز باشد.
برای ایجاد این احساس شاعر باید آن پدیده
یا شیء را جزئی از خودش ببیند .کسی که
شاخه شکسته درخــت را میبیند و دلش
میسوزد قدرت این را دارد که خودش را
جای آن بگذارد .این همان اصل وحدت و
یگانگی نگرنده و نگریسته است.
مــولــوی معتقد اس ــت ذه ــن مــا مــثــل یک
مهمانخانه است با این تفاوت که ذهن در
و پیکر ندارد .باید از این مهمانها پذیرایی
کرد.
مقصود این که تو خیالت نیستی ،باالتر از
آنی .اما ما با خیال یکی میشویم ،خود خیال
میشویم».

