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صبا -محسن چاوشی خواننده کشورمان که آلبوم «قمارباز» را برای سال  98در دست انتشار دارد ،تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه  5سیما را هم میخواند.
این خواننده مطرح موسیقی ایران ،با تیتراژ برنامه «بهار جان» ویژه برنامه سال تحویل شبکه  5سیما ،مهمان خانههای مردم میشود .این برنامه به
تهیهکنندگی محمد قنبری کاری از گروه اجتماعی شبکه  5سیماست.

...
ادبی

شکارسری:شعرمان تکان
نخورده است
حمیدرضا شکارسری،
شاعر و منتقد ادبــی،
شعر روزگــــار مــا را بی
ضــربــان مـــیدانـــد .او
در گفتوگو بــا ایسنا
درباره وضعیت شعر در سال  ۱۳۹۷اظهار
کــرد« :همان روال بیضربان دارد ادامــه
پیدا میکند».وی با بیان اینکه ما آنقدر
اتفاقهایعجیبوغریبسیاسیواجتماعی
دیدهایم که ِسر شدهایم ،به ایسنا افزود :از این
منظر هم اتفاق خاصی نیفتاد تا بتواند تکانی
به شعر ما بدهد اما میخواهم بگویم این به
آن معنا نیست که ما شعر خوب و شاعر خوب
نداشتیم .چرا داشتیم اما متفاوت و جالب
توجه ،آنطــور که یکدفعه چشمها را گرد
کند ،از این اتفاقها نبوده است.

شاعر مشهور آمریکایی درگذشت
«دبلیو .اس .مروین»،
شاعر برنده دو جایزه
پــولــیــتــزر در ســن ۹۱
ســالــگــی در هــاوایــی
درگذشت.
به گزارش ایسنا« ،مروین» در طول دوران
فعالیت ادبـــی خ ــود بــیــش از  ۲۰کتاب
نوشت .او در سال  ۱۹۷۱با مجموعه شعر
«نردبا نبر» موفق به کسب جایزه پولیتزر
شد .جایزه کتاب ملی آمریکا بــرای کتاب
«مهاجرت» ( ،)۲۰۰۵جایزه پولیتزر در
ســال  ۲۰۰۹بــرای مجموعه شعر «سایه
شاعران یمانی» و مدال طالی آکادمی هنر
از جمله جایز ههای متعددی است که این
شاعر آمریکایی در طول دوران فعالیت خود
کسب کرد.

سال تحویل جدید
با «بهارجان» چاوشی

...

موسیقی

نگاهی به «اکنون»؛ مجموعه شعر جدید فاضل نظری غزلسرا

شاعر بایدازقلهاشعبورکند
اکرم انتصاری« -اکنون» ،ششمین کتاب شعر
فاضل نظری طی دو هفته گذشته موضوع
ِ
صحبت شاعران و شعربازهای بسیاری
بود .حال تب اخبار رونمایی از این
کتاب پایین آمده است و رسیدن این
کتاب به چاپ پنجم در همان روزهای
نخست حکایت از این دارد که فرصت
خــوانــدن آن بــرای خیلیها
فراهم شده است .انتشار
«اکــنــون» باعث شــد تا
نگاهی بــیــنــدازیــم به
رون ــد شــاعــری فاضل
نظری پس از سه گانه
شعرش ،یعنی «ضد»
که با آن بارها مورد
تشویق قرار گرفت تا
«اکنون» که سه شنبه
 14اسفند در فرهنگسرای
ارسباران از آن رونمایی
شد.

▪«اکنون» عاقلتر از «ضد» است

شاید اشــعــار «اکــنــون» طبق گفته فاضل
نظری در این کتاب جامه عاشقانه به
تن داشته باشند اما مضمون غزلها،
فاضل در
عاشقانه صرف نیست .لحن
ِ
آستانه  40سالگی در این کتاب نسبت
به آثار قبلی او به خصوص «ضد» که در
زمان انتشار آن در دهه سوم
زندگی خود قــرار داشت،
پرسشگرتر اســت و تنها
عشق مسئله او نیست.
شــایــد بــه همین دلیل
است که عاشقانههای
او در «ضــد» بیشتر به
دل مینشیند .به طور
مثال او در «ضد» عشق را
مهمانی میداند که دیر
آمده اما باز هم مقدمش
را مــبــارک م ـیدانــد و
میسراید «:ای عشق!
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ای عزیزترین میهمان عمر /دیر آمدی به دیدنم
اما خوش آمدی» یا برای آن فرصت و مجالی قائل
است و به همین دلیل مینویسد «:تمامش کن
ای عشق و آغاز کن /دگر فرصتی نیست! کم ناز
کن» .این لحن عاشقانه در مجموعه شعر «کتاب»
نیز غالب است و او نسبت خود و عشق را این طور
تعبیر میکند «:نسبت عشق به من نسبت جان
است به تن /تو بگو من به تو مشتاقترم یا تو به من»
یا «گرچه با تقدیر ناچار از مدارا کردنم /عشق اگر
حق است این حق تا ابد بر گردنم» اما همین شاعر
در «اکنون» مینویسد« :عشقها داماند و دلها
صید و گیسوها کمند /بگذر و بگذار ،دل در هرچه
میبینی مبند» .انگار که پختگی ناشی از گذر
عمر به شوریدگی و شیدایی عشق جوانی غلبه
کرده باشد و شاعر در حالی که از عشق ناامید
است به آن نیمنگاهی هم دارد و میگوید« :ای
عشق! سر بزن به دل سنگ من که گاه /روید ز
سنگفرش خیابان جوانهای» یا «شراره غم عشق
آتش افکن است هنوز /بیا که آتش مهر تو روشن
است هنوز».

انتقاد شهرام ناظری به صد اوسیما

▪فاضل باید از شعر خود عبور کند

فاضل نظری ،کار خود را در عرصه چاپ شعر با
«گریههای امپراتور» که اکنون بیشتر از دیگر آثار
او به چاپهای مجدد رسیده است ،در سال 83
آغاز کرد .این روند با چاپ «اقلیت» در سال ،85
«آنها» در سال  88و پس از آن «ضد»« ،کتاب» و
«اکنون» با فاصلههای دو ساله ادامه پیدا کرد.
هرچند بیشتر آثار فاضل نظری تاکنون مورد
توجه بوده اما به جرئت میتوان گفت هیچ کدام
به اندازه «ضد» او را به اوج نبرده است .با وجود
فاصله غز لهای فاضل در ایــن کتاب با غزل
بسیاری از شاعران و وجود چندین غزل ناب در
این کتاب ،با کمی تامل میتوان گفت فاضل
هنوز نتوانسته قله بلندتری از غزل برای خود
بسازد و از قله «ضد» عبور کند .او در شعر فارسی
ماندگار میشود اگر بتواند چند شاهکار ادبی
در غزل خلق کند و نگاهش را از پشت سر و کتاب
های دیگرش به خصوص «ضد» بردارد و نگاهی
نو و حکیمانه شبیه همان چیزی که در آثار اولیه
او دیدیم به شعرش بیشتر و بیشتر تزریق کند.

سلبریتی مناسب جذب مخاطب نیست

نویسندگی سختترین شغل دنیاست

ناصر فیض ،مدیر دفتر طنز حوزه هنری به فارس گفت:
چهره ها
«ما برای جذب مخاطب نمیتوانیم هر شخصی را که به
شاعر
عنوان سلبریتی شناخته میشود ،به برنامهها دعوت
کنیم .ترجیح میدهیم در برنامه «در حلقه رندان»  150نفر بیایند و شعر
و نثر طنز خوب گوش کنند تا این که با حضور یک سلبریتی ،هزار نفر را
جمع کنیم .در این برنامه طنزپردازان هر ماه دیداری تازه میکنند و
توانایی مخاطبان هم سنجیده میشود» .خط قرمز های ما به معیار های
درست سخن گفتن باز می گردد.

گابریل گارسیا مارکز ،خالق «صد سال تنهایی» در
چهره ها
یک سخنرانی درباره نویسندگیاش اینطور گفته
نویسنده
است« :هرگز فکرش را هم نمیکردم که روزی یک
نویسنده مشهور بشوم .چون نمیدانستم دربــاره چه چیزی باید
بنویسم .وقتی سوژهای پیدا میکردم در ذهنم آن را پرورش میدادم
و بعد روی کاغذ میآوردم .درباره رمان صد سال تنهایی این پرورش
ذهنی حدود  19سال طول کشید .بعد از چاپ پنج رمان باید اعتراف
کنم شغل نویسندگی سختترین شغلهاست».

آیین رونمایی از آلبوم
«آرش کــمــانگــیــر» به
آهــنــگســازی پــژمــان
طاهری و خوانندگی
شــهــرام نــاظــری جمعه
 24اسفند در تاالر اجتماعات موزه موسیقی
برگزار شد.به گزارش مهر ،شهرام ناظری
در ایــن نشست گفت« :مــا نمیتوانیم با
صداوسیما رقابت کنیم چون سیاست رسانه
ملی حمایت از کارهای سطح پایین است،
پس نمیتوان با این شرایط مقابله کرد .ما در
اینعرصهفقطمیتوانیمسعیکنیمباکمک
عالقهمندان فرهنگ ،کارهایمان را منتشر
کنیم .متأسفانه تبلیغات در دست ما نیست
و ما هم نمیتوانیم با  80میلیون ایرانی
حرف بزنیم .البته مردم ایران هنوز خواستار
فرهنگ و هنر ایرانی هستند و ما هم با اتکا به
آنها هر تالشی میکنیم».

شکایتمیراثفرهنگیاز
سازندگانآهنگمشابه«ایایران»
حدود یک ماه و نیم پیش قطعهای در فضای
مجازی منتشر شد که ریتم ،شعر و آهنگ آن
بر اساس سرود «ای ایران» بود و واکنشهای
بسیاری را در پی داشــت.بــه گــزارش ایسنا،
محمدحسینطالبیان،معاونسازمانمیراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور
گفت«:مدیرکلمیراثفرهنگیمشهددراین
زمینهباآستانقدسواردگفتوگوشدهاست.
ما تالشمان را میکنیم تا سازندگان این قطعه
متوجه حق معنوی سرود «ای ایران» باشند».
وی افــزود« :این سرود نباید کپی میشد .به
همین دلیل نامه شکایت را نوشتیم و از مرکز
حقوقیسازمانمیراثفرهنگیبرایپیگیری
اینموضوعدرخواستکردیم».

