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انتقاد محمد معتمدی
از قانون جدید کنسرتها

مهر -محمد معتمدی با انتشار متنی ،به خبر مکلف شدن وزارت ارشاد به واریز  ۱۰درصد از درآمد برگزاری کنسرتها به خزانهداری دولت با تصویب مجلس شورای اسالمی،
واکنش نشان داد و گفت« :امروز شنیدم نمایندگان محترم مجلس قانونی تصویب کردهاند که بهای بلیت کنسرتها را افزایش میدهد .بهتر نبود پیش از تصویب این قانون،
قوانینی تصویب میکردید که به جهتدهی درست فرهنگ ،هنر و موسیقی در جامعه بینجامد؟» به عقیده او با این طرح ،بلیت کنسرت ها 10درصد گران میشود.

...

پیک خبر
انتشار مجموعه شعر جدید
علیرضا آذر
جدیدترین اثر علیرضا
آذر بــا عــنــوان «تــرانــه
آریـــان» در نشر نیماژ
منتشر مــی شـــود .او
بــا اشـــاره بــه ایــن کــه از
مجموعه شعر جدیدش با عنوان «بــا من
بمون» فروردین ماه رونمایی میشود ،گفت:
مجموعه شعر «ترانه آریان» حاوی غزلهای
عاشقان ه و برای انتشار نیز آماده است.
بــه گـــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جــوان،
وی بــا اشــــاره بــه قــال ـبهــای شــعــری ایــن
مجموعه افزود :شعرهای مجموعه جدیدم
در قالبهای کالسیک مانند غزل و مثنوی
ســروده شدهاند .گفتنی است علیرضا آذر
کتا بهای دیگری مانند « اسمش همین
اســت» « ،آثــایــا» و « اثــر انگشت » را نیز در
کارنامه اش دارد.

خداحافظی مادر مجسمه سازی
ایران
«لــیــلــیــت تــــریــــان» از
مجسمهسازان پیش
کسوت ایران ،پنج شنبه
 16اسفند ماه در ۸۸
ســالــگــی درگــذشــت.
عباسمجیدی،رئیسانجمنمجسمهسازان
ایــران به ایسنا گفت« :به احتمال زیاد این
بانوی مجسمهساز مراسم عمومی نخواهد
داشــت .ما نیز بعد ًا مراسم یادبودی برای
ایشان برگزار خواهیم کرد» .لیلیت تریان
نخستین بــار هنر مــدرن مجسمهسازی را
به صــورت آکادمیک وارد مراکز آموزشی
ایران کرد و از مؤسسان گروه مجسمهسازی
دانشکده هنرهای تزیینی بود.

انتصاری-روزهای گذشته ویدئوی یک شعرخوانی کوتاه در
راهروی دانشگاه تهران بارها دیده و شنیده شد .شعرخوانی
شاعری به نام نرگس کاظمیزاده که دانشجوی این دانشگاه
است ،در گوش استاد محمدرضا شفیعی کدکنی که قامتش
را برای شنیدن شعر او خم کرده .او میخواند... « :شهره
است به هر هنر نشابور هنوز /خیام بخواب ،کدکنی بیدار
اســت» و استاد میگوید«:تو شاعر خوبی هستی منهای
این که هی بــرای من شعر میگویی» .فــارغ از صمیمیت

درحاشیهویدئوییدیدنیازدانشگاهتهران

مهرت نشسته بر دل...
جاری در این ویدئو و لبخند همه بعد از شنیدن پاسخ او ،به
سادگی میتوان فهمید که کدکنی چطور در روزگار امروز
به یک ستاره پرنور ادبیات برای عموم مردم و شاخصه عالقه
مندی به زبان و ادب فارسی بدل شده است و این همه ،از

دومیندورهجایزهترانهافشینیداللهیبرگزیدگانشراشناخت

«خوب شد»؛ بهترین ترانه سال
گروه ادب و هنر-دومین دوره جایزه افشین یداللهی پنج شنبه گذشته به همت خانه ترانه در
هتل المپیک تهران برگزار شد .این جایزه پس از درگذشت افشین یداللهی شاعر و ترانهسرای
توانای کشورمان با هدف انتخاب بهترین ترانههای سال با تصمیم اعضای خانه ترانه ایجاد شده
است و در سه بخش به معرفی بهترینها میپردازد.

بخش «یک خاطره از فردا» شامل ترانههایی است
که توسط چهرههای جوان به دبیرخانه ارسال و در
سه شاخه ترانههای همراه با موسیقی ،اجتماعی و
عاشقانه داوری میشود که جایزه این بخش در این
دوره به ستار مشایخی ،محمد نویری و پوریا نرهای
تعلق گرفت.در بخش «یک خاطره از دیروز» نیز از
محمد صالح عال که ترانههای ماندگاری را راهی
بازار موسیقی کشور کرده است،
تقدیر شــد .چهره بخش «یک
خاطره از امروز» حسین غیاثی
ترانهسرای  36ساله کشورمان
بود که با بیشتر خوانندههای
مــحــبــوب هــمــچــون علی
زندوکیلی با «رویــای بی
تکرار» و «لحظه شیرین»،
محسن چاوشی با «تفنگ
سرپر» و احسان خواجه
امیری با «با توام» (تیتراژ
سریال هشت و نیم دقیقه)
همکاری داشته است .وی

در دو بخش بهترین ترانه و بهترین ترانهسرای
سال منتخب خانه ترانه شد .از او امسال «وطنم» با
صدای حجت اشرف زاده« ،شهر حسود» با صدای
زندوکیلی و «نشد» امین بانی در سریال شهرزاد
را شنیدهایم .اتفاق جالب دیگر ،انتخاب محسن
یگانه به عنوان بهترین ترانهساز (ساخت ترانه
روی آهنگ) و اهورا ایمان به عنوان
صاحب بهترین ترانه ســال با
ترانه«خوبشد»بود.اینقطعه
با صدای همایون شجریان بعد
از همخوانی اش با «تکتم»
دخــتــر مــرکــز خیریه
توان بخشی همدم
مشهد در حاشیه
بـــازدیـــد از ایــن
مرکز ،در فضای
اجتماعی بیشتر
شنیده شد و مورد
اقبال مردم در فضای
مجازی قرار گرفت.
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بلندنظری و منش بزرگوارانه استادی است که در جواب
شعری با مضمون تحسین او ،معتقد به منهای آ نها از شعر
است.
برای دیدن این ویدئو در راهروی
دانشگاه تهران از کیوآر کد روبه رو
استفاده کنید

بهبهانهساختسریالبراساسرمانمشهورمارکزتوسطنتفلیکس

جادوی«صدسالتنهایی»

آرانیان -در سال 1927از دهکده آرکاتاکا
در کلمبیا مردی برخاست که جهان ادبیات
را دگرگون کــرد« .گابریل گارسیا مارکز»
آنچنانتاثیریدرمیانمردمجهانگذاشت
که پس از مرگش ،رئیس جمهور کلمبیا سه
روزعزایعمومیاعالمکرد.مارکزباجادوی
قلمش ،آثار بینظیری خلق کرد که یکی از
منحصر به فردترین آنها «صد سال تنهایی»
اســت .جالب ایــن که سیلوانا ِپترنوسترو،
شاگرد مارکز هم به تازگی از انتشار کتابی به
نام«تنهاییوشرکا»دربارهزندگیشخصیو
افکاراوخبردادهاست.
نوعروایتوسبک
« 1صد سال تنهایی» روایت زندگی
شش نسل خانواده بوئندیاست که
به زبان اسپانیایی و سبک رئالیسم جادویی
نوشته شده است و مارکز به خاطرش نوبل
ادبیات سال  1982را از آن خود کرد .در
رئالیسم جادویی حوادث در دنیایی واقعی
رخمیدهنداماروابطعلتومعلولیمنحصر
به همین حوادث هستند و همیشه از منطق
پیروینمیکنند.
ترجمههاوچاپها
 2پنجاهودوسالاززمانانتشار«صد
سالتنهایی»میگذردواینکتاب

به بیش از 46زبان دنیا ترجمه و 47میلیون
نسخه آن فروخته شده است .بهترین ترجمه
فارسیایناثرمتعلقبهبهمنفرزانهاستکه
اگرترجمهخیلیخوباونبود،ماشاخهبسیار
مهمیازادبیاتآمریکایالتین،یعنیمارکز
رانمیشناختیم.
پیشنهادیبرایمارکزخوانی
 3وقتی سبک رئالیسم جادویی با
تعداد زیــاد اسامی شخصیتها
و رواب ــط خانوادگیشان همراه شــود ،بر
پیچیدگی کــتــاب م ـیافــزایــد .بــه همین
دلیل توصیه میکنیم قبل از مطالعه «صد
سال تنهایی» ،ابتدا داستانهای کوتاه و
آثار سادهتر مارکز را بخوانید و بعد به سراغ
این کتاب بروید .یادداشت کــردن اسامی
شخصیتها هم برای جلوگیری از سر در گم
شدنکارگشاست.

...

موسیقی
دابسمش مالک انتخاب آهنگ
علیلهراسبی،خواننده
پــاپ کــه مدتی کمکار
شـــده بــــود ،ب ــه زودی
فعالیتشراازسرخواهد
گرفت .او به ایلنا گفت:
« مالک انتخابها تغییر کرده است .به طور
مثال مخاطبان به این نگاه میکنند که فالن
آهنگ را چند نفر و چه کسانی دابسمش
کردهاند».لهراسبیدربارهتاثیرفضایمجازی
بر روند فعلی موسیقی پاپ گفت« :شما وارد
فضای مجازی میشوید و میبینید فالن
آهنگ همه جا هست و در فایلها و ویدئوهای
مختلفبهآنپرداختهشدهاست.اینجاست
که کمکاریهای تلویزیون به چشم میآید و
متوجهمیشویمکهتلویزیونبهموسیقیکشور
کمکی نمیکند .باید شبکه مجاز موسیقی
داشته باشیم که صبح تا شب موسیقی پخش
کند ».وی در پایان افزود « :من برای ماندن در
اینعرصههرگزتنبههرکارینخواهمداد اما
برایشنیدهشدناثرمبایدمالکهایجدید
انتخابومراحلتبلیغاتراطیکنم».

حذفمجسمهمایکلجکسون
ازموزه
درپیمطرحشدناتهاماتجنسیعلیهمایکل
جکسون،مجسمهاینخوانندهپاپازموزهملی
فوتبال انگلستان واقع در منچستر برداشته
شد.به گزارش خبر آنالین ،در مستند «ترک
ِن ِورلند»دونفرمدعیشدهاندکهقربانی تعرض
جنسی مایکل جکسون بــوده انــد .خانواده
مایکلجکسونمدعیاناینمستندرادروغگو
خطاب کردند و مدعی شدند که این دو تن
در زمــان حیات او اعــام کــردهانــد که مورد
سوءاستفادهقرارنگرفتهاندوپسازتحقیقات
ثابتشدکهمایکلجکسونبیگناهاست.

