ادب وهنر
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ایسنا-محمدجعفر مصفا ،نویسنده ،مترجم و مولویشناس اهل خمین که کتابها و مقاالت زیادی درباره خودشناسی و انسانشناسی مانند «تفکر زائد»« ،آگاهی»« ،نامهای به
ندیدهام»« ،رابطه»« ،با پیر بلخ» و «انسان در اسارت» نوشته بود،روز دوشنبه  13اسفند در خانهاش درگذشت و قرار است پیکر او امروز چهارشنبه ،در بهشت زهرا(س) تهران تشییع
شود.
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موسیقی
کنسرت عیدانه همایون شجریان
و پورناظریها در آمریکا
ه ــم ــای ــون شــجــریــان
بــه هــمــراه ســهــراب و
تــهــمــورس پــورنــاظــری
چــهــارم فــروردیــن ماه
 98کنسرت مشترکی
را با ارکستر سمفونیک شهر اورنج کانتی
کالیفرنیا برگزار خواهد کرد.
همایون شجریان با اعالم این خبر در صفحه
شخصی خود نوشت« :از دو سال پیش برای
این روز برنامهریزی شده بود .طی چند ماه
گذشته به دلیل طوالنی شدن مدت دریافت
روادید به نظر میآمد این اجرا برگزار نشود
اما هم اکنون کارها انجام شده و در تاریخ
مذکور ،در خدمتتان خواهیم بــود» .او در
ادامه نوشته است« :کنسرتهای دیگری نیز
برنامهریزی شده است که مکان و تاریخ این
اجراها به زودی اعالم خواهد شد».

اجرای عجیب با عروسکهای
غول پیکر
کــــنــــســــرت مــیــثــم
اب ــراه ــی ــم ــی هــنــگــام
اجــــــــــــــرای ق ــط ــع ــه
«عـــروســـک» ب ــا ورود
عروسکهای غولپیکر
و عجیب روی صحنه هــمــراه شد .البته
استفاده از این نوع ابزار در کنسرتها اتفاق
جدیدی نیست و پیش از ایــن درکنسرت
ماکان بند نیز اتفاق افتاده است.
این گروه در کنسرتهای اخیر خود به همراه
چند آدم آهنی غولپیکر روی صحنه میروند
و با آنهــا کنسرت خــود را اجــرا میکنند.
اتفاقی که نشاندهنده عالقه این خواننده ها
به بازار فروش بلیت کنسرت است.

...
هنری

آثار «بنکسی» به آسیا رسید

نمایشگاهی شامل  20اثــر از «بنکسی»
هنرمند خیابانی انگلیس ،شنبه هجدهم
اسفند در شهر تایپه پایتخت تایوان برگزار
میشود.بنکسی کــه هویتش هنوز فاش
نشده ،با تمسخر جنگ و نظام سرمایه داری
از طریق نقاشیهای خیابانیاش ،شهرت
یافتهاست.بهگفتهفیلیپسمتصدیبرگزاری
ایــن نمایشگاه  ،آثــار ایــن هنرمند در سال
 1993روی قطارها و دیوارها دیده و تا سال
 2001در همه جای انگلستان نمایان شد.
نقاشی«دختری با بادکنک» بنکسی سال
گذشته میالدی درحراجی ساتبی به قیمت
یکمیلیونو 300هزاردالر،فروختهشد.این
تابلودراتفاقیعجیببعدازفروش ریزریزشد.

درگذشت محمدجعفر مصفا
مولویشناس برجسته

یقجریکهدرفضایمجازیدستبهدستمیشود
رمزگشاییحامدعسکریازنامها 

«پریدخت» به تماشای مدرنیته آمده
اکرمانتصاری-درروزهایگذشتهنامهایباعنوان«نامهایعاشقانهازدختریدرعهدقاجار»درفضایمجازیدستبهدست
میشود.حتیبرخیمحلنگهداریایننامهرادرکتابخانهوزیریشهریزداعالمکردنددرحالیکهآننامهبامطلع«تصدقت
گردم،دردتبهجانم،منکه ُمردموزندهشدمتاکاغذتانبرسد»بخشیازکتاب«پریدخت،مراسالتپاریس-طهران»به
قلمحامدعسکریشاعروترانهسرایکشورماناستکهاینباردستبهنثربردهواینکتابرادرقالب ۴۰نامهبهزبانونثر
توگوکردیم.
قاجاردردلیکروایتعاشقانهنوشتهاست.بااودربارهایناتفاقوکتاب«پریدخت»گف 

مدتهاگشتندرمحلههاییاستکه
مردمشهنوزکمیبهاینشکلوبا
ایناصطالحاتحرفمیزنند.با
آنهاحرفمیزدموازآنهااندوخته
میگرفتم که شاعر ،یک دوربــیــن و نویسنده
یک دستگاه ضبط صدا ی همیشه روشن است .همیشه در
کارگاههایم میگویم هر تعبیر ،عبارت و ضربالمثل زیبایی را که دیدید
یادداشت کنید .از یک جایی به بعد ذهن مکلف به یادداشتبرداری
میشودوایننکتهسنجیهادرذهنانجاممیشود.پریدختهمبههمین
ترتیببهمرورزماندرذهنمانباشتهشدوبهاینشکلدرآمد.

واکنشتان به بازنشر یکی از نامههای کتاب «پریدخت» به
عنواننامهایازدورهقاجاردرفضایمجازیچهبود؟

غم انگیز و شادیآور استُ .بعد شادیآور این است که من نویسندهام و
ازاینکهاثرماینطوربینمردمدستبهدستوازآناستقبالمیشود
لذت میبرم .از این که من این قدر دقیق نوشتم که باعث شده کسی بو
نبردوبگویدایننامهاز200سالپیشبهمارسیدهاستامااینکهافراد
جامعه بدون تحقیق و مطالعه این نامه را به عنوان نامهای قدیمی برای
هم ارسال کنند و تنها عدهای معدود متوجه اصل ماجرا شوند بخش
تکنندهماجراست.
ناراح 
کتاب را به مادرتان که هنوز تلگرافهای قدیمی پدر را
از گذشته دارد تقدیم کردهاید .ایده نوشتن «پریدخت» همین
تلگرافهابود؟

البته برخی کتاب را بسیار خیالی و دور از واقعیت و سبک
ابرازاحساساتایندورهمیدانند.

اصالنمیشودگفتازچهشروعشد.زمانیپرندهشعروتولیدمحتواروی
شانهاتمینشیندودیگرحواستنیست.منعاشقفیلمهایعلی
حاتمیام .کتاب «طهران قدیم» جعفر شهری و «تاریخ بیداری
ایرانیان» ناظم االسالم کرمانی را خواندم .این دوره و بخشی از
سرزمین زمانی و مکانی ما به دلیل نکتههای پنهان و مغفول،
دورهدوستداشتنیوجذابیاست.دورهایکهمدرنیتهتازهوارد
مملکتشدهاستمثالوقتیپریمیگویدرفتیمبهتماشای
چرخ رشتهبری در واقع او به تماشای مدرنیته رفته یا
زمانیکهمیگویدفتویادگارگرفتیمیعنیمواجههای
بامظهرمدرنیتهداشتهاست.اینهاچیزهاییاست
که ورای متن ،مخاطب باید به آن برسد و نگاه من
اینبودهاست.

به نظرم برای خواندن واقعیتهای فعلی باید به سراغ روزنامه رفت.
من پیشنهادی برای دوست داشتن دارم و آن را به شکل داستان
نوشتم .داستان خبری است که هیچگاه کهنه نمیشود .اگر
میخواستممعمولیبنویسمکهخبمعمولیمینوشتم.

به مناسبت انتشار اولین قطعه
پروژه جدید علیرضا قربانی

اجرای ناخوانا

آرانیان«-با من بخوان» ،تازهترین پروژه موسیقایی علیرضا
قربانی است که این روزها اولین قطعه آن به نام «نیست شو»
منتشر شده است .ویژگی مهم این قطعه ،تنظیم
ِ
الکترونیک آن است و به گفته این خواننده در
همه قطعات «با من بخوان» ساز و آواز ایرانی با این
سبک موسیقی تلفیق شدهاست.
علیرضا قربانی در گفتوگو با موسیقی ما ،دلیل این
موضوع را عالقه شخصیاش به موسیقی الکترونیک و
فضای امبینت دانسته و گفته است همیشه مشتاق بوده
بدونتوجهبهخطر،ازفرمهایرایجموسیقیفراتربرودوآواز
ایرانیرافراترازچیزیکهمرسوماست،باشکلهایمتفاوتی
تجربه کند.تلفیق ساز و آواز ایرانی با موسیقی الکترونیک،
ـردن به اجبا ِر دو دنیای متفاوت است که هر کدام
جمع کـ ِ
فرسنگها با یکدیگر فاصله دارند .بی تردید علیرضا قربانی
یکی از چهرههای شاخص آواز ایرانی است اما کاش این آواز
یمتناسبتنظیممیشدیاتلفیق
نابواصیلایرانیباموسیق 
بهتروبادقتتریازآوازوایننوعموسیقیصورتمیگرفتتا
خروجیاینتجربهوآزمونشنیدنیترمیشدوایدهتازهاشبه
ِ
هدرنمیرفت.متاسفانهمخاطبباشنیدناینقطعهاحساس
میکند آواز ایرانی و موسیقی الکترونیک کامال جدا از هم
یمیانآنهاوجودندارد.
یوهمخوان 
هستندوهیچپیوستگ 

طراحی جلد و حتی متن کتاب هم متفاوت است.
چطوربهاینایدهرسیدید؟

طرح جلد کارگاهی پیش رفت .به این شکل که من ،ناشر و
چندطراحجلد،المانهایمختلفیرابرایطرحجلد
بررسیکردیموطرحهایاولیهزیادیهمزدهشد.
چالشهای زیادی داشتیم تا در نهایت به طرح
تمبر رسیدیم که قصه را لو نمیدهد و در عین
حال پری که در تمبر است مرکز نامههاست ،با
وجود 9شاهیمیتوانفهمیداینتمبرمتعلق
به دوره احمدشاهی است و کدهایی که با این
چنین متنی مواجه ایم و حال بسم ا ، ...بنشین
وبخوان.

در کتاب به اصطالحات جالبی
میرسیمکهرنگوبویآندورهرادارد.چطور
بهایناصطالحاترسیدید؟

بخشیمربوطبهمطالعهبودوبخشیازآنحاصل

برای شنیدن قطعه«نیست شو»با

صدای علیرضا قربانی از کیو آر کد
روبه رو استفاده کنید

موسیقیدانها همیشه پشت پرده ساز میزدند

شعر فارسی به آرایهها محدود نیست

نام گذاری یک خیابان به اسم استاد شجریان

حسینعلیزادهدرمراسمرونماییازکتاب«زیر
چهره ها
گنبد مینا» فرهاد فخرالدینی گفت :جامعه
نوازنده
مقداریازفخرالدینیهاعاریشدهاست.اگر
تعدادشان بیشتر بود جامعه به تعادل میرسید .ما شرایطی را
طی کردیم که خودمان هم نمیدانستیم چه خواهد شد .هیچ
کس فکر نمیکرد موسیقی شرایطی داشته باشد که بگوییم
تلویزیونسازنشاننمیدهد.بهگزارشمهر،ویدرادامهافزود:
هــیــچ تــوقــعــی از مسئوالن
نــــــداریــــــم .مـــــا از دوره
ناصرالدینشاهپشتپردهساز
میزدیم تا این که موسیقی
دانبهداخلجامعهبیاید.

مــحــمــد مــهــدی ســیــار در هفتمین دوره
چهره ها
آفتابگردانهای شهرستان ادب با اشــارهبه
شاعر
آرایــههــای نوپدید در شعر فــارســی گفت:
آرایههاییکهدرکتابهایادبیمعرفیمیشوند،هرگزازقبل
بهشاعر دیکتهنشده اندبلکهابتدا شاعران در طول تاریخ شعر
گفتهاند ،افرادی دیگر این آرایهها را شناسایی کرده اندو از دل
اینبررسیها،آرایههایادبیفصلبندیشدهاست.بهگزارش
فــارس ،وی در ادامــه افــزود:
شگردهایشعرفارسیهرگز
بهتعدادیآرایهخاصکهریشه
در زیباییشناسی هنر دارد،
محصورنمیشود.

خیابانیدرشهرستانجناحاستانبوشهربهنام
چهره ها
استادمحمدرضاشجریانثبتشد.بهگزارش
خواننده سنتی
صفحهاینستاگرامسایتجماران،اینتصمیم
شهرداریجناحبرایبزرگداشتاینشخصیتمحبوبکشور
گرفته شده است .جناح ،شهری از توابع شهرستان بستک با
جمعیتیحدودهفتهزارنفراست.ایناتفاقیعنینامگذاری
خیابان،اتفاقبیسابقهاینیستوپیشازاینمردمروستایده
ترکان بروجرد در آستانه تولد
استاد شجریان خیابانی را به
اســم او نــام گـــذاری ک ــرده و
تصویر آن را در فضای مجازی
بهاشتراکگذاشتهبودند.
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...
ادبی

اعالمبرگزیدههایجایزه
شهیدغنیپور
برگزیدگانهجدهمین
جشنواره ادبــی شهید
غنیپور در ســه بخش
کودک ،نوجوانوبزرگ
سال معرفی شدند.به
گزارش فارس ،در بخش کودک ،نشان زرین
حبیب به عباس غدیر محسنی برای کتاب
«مهمانی دیوها» اهدا شد و در بخش نوجوان
کتاب «نجات االغ» اثر فاطمه دهقان نیری و
در بخش بزرگ سال اثر «شهرهای گمشده»
نوشته آیدا مرادی آهنی به عنوان کتاب سال
جشنواره معرفی شد.همچنین در پایان
این مراسم از مرحوم «امیرحسین فردی» به
عنوانچهرهماندگارچهاردههادبیاتانقالب
اسالمی با حضور خانواده ایشان تقدیر شد.

 2بزرگداشتبرایسیمیندانشور
بــه مناسبت هفتمین
ســــالــــروز درگـــذشـــت
سیمین دانـــشـــور ،دو
م ــراس ــم بــزرگــداشــت
بــــرای ایـــن نــویــســنــده
معاصر برگزار خواهد شد.اولین مراسم روز
جمعه  17اسفند ماه از ساعت  14تا  16با
حضور نویسندگان و شاعران در خانه موزه
سیمین و جــال بــرگــزار م ـیشــود .دومین
مراسم نیز روز شنبه  18اسفند ماه در کتاب
فروشی بزرگساالن باغ کتاب برگزار خواهد
شد .سیمین دانشور نویسنده آثار ماندگاری
همچون «سووشون»« ،ساربان سرگردان» و
«جزیرهسرگردانی»است.

توقفتامینکاغذبهقیمتدولتی
مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی اظهار کرد :وظیفه وزارت
ارشـــاد تامین و تــوزیــع کــاغــذ نیست بلکه
تخصیصیارانهکاغذاست.
به گــزارش فــارس ،سیدمحمدرضا دربندی
گفت :از خردادماه به دلیل افزایش قیمت
ارز به صورت وجدانی و شخصی ورود کردیم.
گاهی درخواستهای 30تا 50تن به دست
ما میرسید که با شرایط موجود کاهش پیدا
کردچونبانکمرکزیدیگرارزتخصیصنداد
و اعالم کرد دارو از مطبوعات واجبتر است.
توصیهماکاهشتعدادصفحاتوتیراژاستتا
اینبرههراسپریکنیمضمناینکهتااطالع
ثانویرسانههامشمولماده 16نمیشوند.

