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میزان-آثار نقاشی رسول یونان شاعر نام آشنای شعر نو ،برای اولین بار در قالب نمایشگاه انفرادی با عنوان «مسافران ماه سیزده» در گالری دی تهران به نمایش
درآمده است و تا  22اسفند ماه ادامه دارد .او که پیش از این ،در سه نمایشگاه گروهی شرکت داشته ،در  14تابلوی به نمایش گذاشته شده سعی کرده است از
رنگهای کمتری استفاده کند و اغلب کارهایش سیاه و سفید است.

...

موسیقی
شوخی عجیب با «شوخیه مگه»
هیراد

پـــخـــش یـــــک آگ ــه ــی
بازرگانیباتکیهبرقطعه
«شوخیه مگه» حمید
هــیــراد در تــلــویــزیــون
حــاشــیـهســاز شــد .این
پیام بازرگانی در اواســط برنامه جمعه شب
خندوانه از شبکه نسیم پخش و همین باعث
بیشتردیدهشدناینآگهیوواکنشکاربران
فضایمجازیدراینبارهشد.مطلعاینآگهی
بازرگانی یعنی «شوخیه مگه بــذارم بری تو
خونه»خطاببهبارانکهمربوطبهیکشرکت
ایزوگام است ،باعث شد کاربران بنویسند
حمید هیراد که بارها به دلیل سرقت ادبی
بازخواستشدهبود،حالقطعهخودشمورد
استفادهاینچنینیقرارمیگیرد.عجیباین
که انگار صداوسیما هیچ چارچوب خاصی
براینظارتوپخشاینگونهتبلیغاتندارد.

...

اخبار کوتاه
از کامبیز در مبخش ،به پاس شش دهه
فعالیت در زمینه کارتون و کاریکاتور در خانه
هنرمندان ایران تجلیل شد.
حمید صفت خواننده موسیقی رپ ،یک
قطعه اختصاصی بــرای امیرعلی اکبری
(ورزشکار) خواند.
کنسرت فــرزاد فرزین در زابــل به دلیل
انفجار مواد محترقه دستساز متوقف شد و
نیمساعت پایانی آن اجرا نشد.
حامد همایون در آخرین کنسرت سال 97
خود در تهران اعالم کرد تور کنسرتهای
خود را طی چند روز آینده در کشور آمریکا
آغاز خواهد کرد.

آغاز نمایشگاه نقاشی
رسول یونان

سامان احتشامی آهنگ ساز و نوازنده پیانو:

المبورگینی می فروشند تا در برج میالد کنسرت بدهند

سامان احتشامی آهنگ ساز و نوازنده پیانو ،معتقد است بعد
از انتشار یک آلبوم ،آن اثر آن طور که باید نمی فروشد
و کسب درآمد از آن به اندازه مبلغی نیست که برای
ساخت اثر هزینه میشود .وی افــزوده است :اگر
طی این سال ها فعال بودهام و چندین آلبوم منتشر
کردهام همگی با بودجه و هزینه خودم بوده و همان
طــور که گفتم بــرای دلــم بــوده ،یعنی تولید
و انتشار هیچکدام از آثــار برایم بعد مالی
نداشته است.
او با اشــاره به وضعیت خــوب هنرمندان
در ده ـههــای قبل بــه ایلنا گــفــت :اغلب
هنرمندانی که در دهههای قبل و مقاطع
پیش از آن فعالیت میکردند و در رادیــو و
تلویزیونحضورداشتند،دارایمنازلویالیی
و خودروهای آخرین سیستم بودند و بهطور
د زیرا در آن دوران؛
کلی زندگی خوبی داشتن 

دولت هوای هنرمندان را داشت و برای موسیقی تولیدی
ارزش قائل بود .این دولت است که باید از موسیقی فاخر
و کالسیک حمایت کند.
احتشامی در پایان با اشــاره به تاثیر صد اوسیما بر
موسیقی در دهههای گذشته گفت :در دهه  70برای
ضبط و تولید به تلویزیون میرفتیم و اتفاقا آثار پاپ
خوبیدرآنمقطعتولیدشد.مثالخشایاراعتمادیو
قاسم افشار در همان زمان آثار خوبی تولید کردند؛
هرچند آن صداها به نوعی کپی از خوانندگان آن
طرف آبی بود اما الاقل کیفیت باالیی داشتند.
االن شخصا دلم نمیخواهد با رادیو و تلویزیون
همکاری کنم زیرا درآمدی در کار نیست .هم
اکنون کار موسیقی به جایی رسیده که طرف
حاضر است المبورگینیاش را بفروشد و در
برج میالد کنسرت بدهد .در چنین شرایطی
هنرمند جماعت نمیتواند کار کند.

اکسیر :شاعران شهرستانی
باید به چشم بیایند

اکبر اکسیر ،شاعر و طنزپرداز کشورمان درباره وضعیت ادبیات
در سال  1397به ایسنا گفت« :امسال به دلیل گرانی بیحد
کاغذ ،بیشتر مجموعههای شعر روی دست شاعران ماند و شوک
عظیمی به بازار شعر وارد شد که در کاهش تیراژ کتاب هم مؤثر
بود .امیدوارم در سال ۹۸اولین تصمیم برای کاغذ کتاباولیها
در شعر باشد تا شاعران بتوانند در جاهای مختلف ایران کتاب
اولشان را منتشر کنند».
اکسیر درباره وضعیت انجمنهای ادبیات و شعر هم گفت« :به
نظر من در جاهایی مانند شهر کتابها و همچنین فرهنگسراها
باید به کتا بهای برتر فرصتی بدهند تا مــردم با تاز هترین
آثــار شاعران و نویسندگان آشنا شوند .مث ً
ال میبینیم یک
روزنامه تیتر یک خود را به کتاب فاضل نظری که هنوز منتشر
نشده ،اختصاص داده است که اینها افتخار ادبی است اما در
شهرستانها هم شاعرانی هستند که با دل و جان میکوشند و
ایدههای نو ،واژههای نو و فکرهای تازهای دارند که باید تقویت
شوند و بیشتر به چشم بیایند».

به مناسبت حراج دفتر شعری متعلق به یک زوج سارق
الهه آرانیان-شاید تصور این که یک شاعر یا نویسنده در گذشته
اهل کار خالف بوده باشد یا خالفکارانی هم هستند که ذوق ادبی
دارنــد ،سخت باشد اما واقعیت این است که چنین چیزی غیر
ممکن نیست .چند روز پیش خبر حراج یک دفتر شعر سبز رنگ
کهن ه متعلق به زوج معروف سارق و تبهکار آمریکایی ،بانی پارکر و
کالید بارو منتشر شد .این زوج جوان که سرانجام به ضرب گلوله
پلیس از پا درآمدند ،هر دو ذوق شعری داشتهاند و در زمانهای
فراغتشان اشعارشان را در یک دفتر مینوشتهاند .اگر چه اشعار
این زوج سارق حاوی مضامینی درباره زندگی مجرمانهشان و
تالشهای بیفایدهبرای فرار از چنگ قانون و پر از غلطهای
نگارشی است اما نشان میدهد طبع شعر و ذوق ادبی منحصر
به افرادی خاص نیست .در ادامه به دو نمونه مشابه دیگر اشاره
میکنیم که به نویسندگی ختم شدند.

مجرمان خوشذوق
این
ِ

▪ جک و صدف سحرآمیز

11

جک لندن ،نویسنده معروف آمریکایی
به دلیل تنگدستی خــانــواد هاش
در نــوجــوانــی دزدی مـیکــرد
تا بتواند روزگــار بگذراند .او با
دزدی صد فهای خوراکی از
محل کارش آنها را در بازار آزاد
میفروخت .خالق «سپید دندان»
و «آوای وحـــش» بــا ایــن کــه تحصیالت
ی و مطالعه
دانشگاهی نداشت ،تنها با تکیه بر ذوق و استعداد ادب 
آزاد آثار ادبی تبدیل به یکی از مشهورترین نویسندگان جهان
شد .جالب است بدانید این نویسنده رمان «آوای وحش» را با
الهام از همین خاطرات در  17سالگی نوشت.

▪نویسنده تحت تعقیب

استیونرید،سارقبانکهایکانادا
و در فهرست تحت تعقیبترین
چهرههای اف بی آی بود .او
زمانی که در زنــدان بــود ،با
انتشار «عفو مشروط جک
خرگوشه» که رمانی درباره
دزدانبانکیاست،واردفهرست
نویسندگان پرفروش شد .استیون در
سال  2013برای کتاب «یک کابوس در باغ بودایی :نوشتن از
زندان» برنده جایزه کتاب باتلر ویکتوریا شد .این سارق مشهور
بانکیدرسال 2015باعفومشروطاززندانآزادشدوبعدهاگفت
هماکنونپدربزرگیاستکهبهفیلمنامهنویسیرویآوردهاست.

...
ادبی

فرخزادوهدایت،شناختهشدهترین
ایرانی هادرترکیه

نسرین کاراجا ،عضو هیئت علمی دانشگاه
اولوداغ بورسای ترکیه ،فروغ فرخزاد در شعر
و صادق هدایت در داستان را از مشهورترین
چهرههای ادبیات معاصر ایــران در ترکیه
دانست .او با بیان این مطلب به ایبنا گفت:
«البته باید این را در نظر داشته باشیم که تا
امروز،بیشترجنبهزبانیوآموزشزبانفارسی
در ترکیه مطرح بوده است» .کاراجا درباره
نحوه آشنایی خود با ادبیات کالسیک ایران
اظهارکرد«:ادبیاتکالسیکایرانبرادبیات
دوره عثمانی تاثیر فراوانی داشته است .در
میان شاعران جدیدتر ایران هم شهریار بیش
ازدیگراندرترکیهشناختهشدهاست».

«تاجوتخت»ازبکیجایزه
 20هزاریوروییاروپارابرد
نـــخـــســـتـــیـــن رمـــــان
تــرجــم ـهشــده بــه زبــان
انگلیسی که انتشارش
در ازبکستان ممنوع
اســت و در آغــاز توسط
نویسنده یعنی «حمید اسمای ُلو» در فیسبوک
منتشر شد ،توانست جایزه  20هزار یورویی
ادبیات EBRDرابهدستآورد.
به گــزارش ایبنا به نقل از گــاردیــن« ،رقص
شیطان»توسطدونالدریفیلدوجانفارندون
ترجمه شد .این جایزه به آثار داستانی تعلق
میگیردکهبهزبانانگلیسیودرکشورهایی
نوشته شــده باشد که بانک اروپــایــی در آن
فعالیتدارد.رزیگلداسمیت،رئیسهیئت
داوران گفت «:نویسنده با استفاده از تصاویر
شاهزادهها ،پلیس ،شاعران و جاسوسان
موفقشدهاست«بازیتاجو ِ
تخت»ازبکستان
راخلقکند».

