ادب وهنر
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ایسنا-علیرضا افتخاری خواننده سنتی و حسین پرنیا آهنگ ساز و نوازنده سنتور که پیشتر در آلبوم «پادشاه فصلها» با هم همکاری داشتند ،قصد دارند
7اردیبهشت کنسرتی را به زبان فارسی و لری در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار و تمامی عواید فروش بلیت آن را به سیلزدگان اهدا کنند .قیمت بلیتهای این
اجرا  ۵۰تا  ۱۱۰هزار تومان تعیین شده است.

...

پیک خبر
رونمایی از «نیانبان» در موزه
بروکسل

از نــی انــبــان اهــدایــی
محسن شــریــفــیــان در
موزه بروکسل رونمایی
شـــد.ایـــن نــــوازنــــده و
آه ــنـ ـگس ــا ِز ای ــران ــی،
سالگذشته ،زمانیکهبرایشرکت
اسفندماه ِ
و اجرای کنسرت در جشنواره نوروز به بلژیک
سفر کرده بود ،پس از بازدید از موزه سازهای
موسیقی بروکسل ،جدیدترین نی انبان خود
را با حضور نماینده سفارت ایران و مسئوالن و
کارشناسان موزه به صورت رسمی به آن موزه
هدیه داد تا جای خالی نام «ایران» را پر کند.به
گزارشموسیقیایرانیان،محسنشریفیاندر
شناسنامهاینسازکههماکنوندرمستندات
موزه ثبت شده است ،از عبدالنبی حمیداوی
بهعنوانطراح،عباسجمیری؛نقاشومحمد
رضابیاتبهعنوانسازندهنیهانامبردهاست.

حراج نقاشی «در سلول» ماندال

طرحی که نلسون ماندال  17سال پیش بعد
از آزادی از سلول خود در زندان روبن آیلند
کشیده بود ،در حراج خانه بونامز در معرض
نمایش و فروش گذاشته میشود.به گزارش
همشهری آنالین ،رهبر فقید جنبش ضد
نژادپرستیآفریقایجنوبی 18سالازدوران
اسارت 27ساله خود را در زندان جزیره روبن
در سلول شماره 5گذراند.ماندال بعدها در
ســال  2002حــدود  22طــرح و نقاشی از
این دوران کشید که بخشی از فعالیتهای
رواندرمانیپسازآزادیاززندانبودوآنچه
قرار است در حراجی بونامز چکش بخورد،
طرح موسوم به «در سلول» است .مدیر حراج
خانه بونامز معتقد است این اثر بین 60تا90
هزار دالر به فروش میرسد اما از آن جا که
کسی هنوز از ارزش این اثر خبر ندارد ،ممکن
استتاسهبرابراینمبلغهمبهفروشبرسد.

به مناسبت روز بزرگداشت شاعری که  850قصه سرود

عطارقصه پرداز

آرانیان-عطار نیشابوری ،خالق «هفت شهر عشق» از اواخر قرن ششم تا اوایل قرن هفتم هجری
زندگیمیکرد.داستانزندگیویکهطیحملهمغولبهقتلرسید،باافسانههاآمیختهشدهاست
ازجملهاینکهدرمالقاتبادرویشیکهبهدکانعطاریاوآمدهبود،متحولشدوراهعرفانرادرپیش
راوی 850داستاندرچهارمثنویاستکهدرادامهبهمناسبت
گرفت.بهگفتهاستادفروزانفر،عطار ِ
 25فروردینروزبزرگداشتعطار،چهارداستانمشهورشرامرورمیکنیم.
▪شیخصنعان

یکی از جذابترین داستانهای عطار ،داستان
«شیخ صنعان» در «منطقالطیر» اســت .این
داستان طوالنی ،روایت عشق شیخ صنعان به
یک دختر ترساست که تا به حــال توسط چند
هنرمند اقتباس شده.آشناترین این اقتباسها،
اپرای عروسکی«عشق» بهروز غریبپور و سریال
«میوه ممنوعه» حسن فتحی است که برداشتی
آزاد از این داستان عطار است .نمایشنامههای
«شیخ صنعان» نوشته محمدحسین میمندی و
«پیر سمعان» نوشته سعید پورصمیمی هم از این
داستانتاثیرپذیرفتهاند.
▪زنپارسا

ِ
حکایت «الهینامه» عطار ،داستان زن
اولین
پارسایی است که همسرش به سفر حج میرود
و او با مشکالت زیــادی روبــهرو میشود تا
خود را از گناه حفظ کند .از این داستان
مشهور ،چند اثر نمایشی اقتباس شده
از جمله در فیلم «مردی بدون سایه»
کهدرجشنوارهسیوهفتمفیلمفجر
به نمایش در آمد و فیلمنامه «پرده
نئی» بهرام بیضایی که کارشناسان
ادبــیــات آن را نمونه مناسبی از
اقتباسادبیمیدانند.
▪طوطیوبازرگان

شــایــد شــمــا هــم با
شــنــیــدن داســتــان
مــشــهــور «طــوطــی
و بــازرگــان» به یاد
مولوی بیفتید اما
باید بگوییم اصل
این داستان ابتدا

کنسرت علیرضا افتخاری
به نفع سیلزدهها

واکنشها به کتابخانه بزرگ «ایرانمال» افزایش یافته است

فرصت یا تهدید
کتاب خوانی «الکچری»؟

در «اسرارنامه» عطار آمده و مولوی در دفتر اول
مثنوی به آن شاخ و برگ بیشتری داده است .در
داستان عطار ،یک حکیم هندی به چین میرود
و یک طوطی در قفس را میبیند که با دیدن مرد
هندی از او درخواست کمک میکند .متاسفانه
اقتباسشایستهایازاینداستاننشدهاست.
▪ابراهیمادهم

عطار در نثر هم یک استاد تمام است« .تذکرة
االولیا» اثر منثور اوســت که دربــردارنــده شرح
احــوال و آثــار عارفان اســت و جمالت قصارش
توسطاهلذوقدستبهدستمیشوند.یکیاز
حکایتهایمشهورتذکرةاالولیا،حکایتیدرباره
ابراهیمادهماست.ویزمانیکهحاکمبلخبوده،
متحولمیشودودرراهعرفانقدم
بـــرمـــیدارد .ایـــن روزهـــا
اهالیادببیصبرانه
منتظرجدیدترین
تصحیح این اثر
ازسویاستاد
شــفــیــعــی
ک ــدک ــن ــی
هستند.
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انتصاری  -ایــران مال مجتمع بزرگی شامل
سالنهای سینما ،باغ کتاب ،مرکز خرید و ...در
غرب تهران است .مجتمعی که مانند بسیاری
از مراکز تجاری و حتی کتاب فروشیها قاعده
حفظ زبــان فارسی را در عنوان خــود رعایت
نکرده و به «بوک سنتر»« ،بوک لند» و «مال»های
دیگر کشور اضافه شده است .هم اکنون بخش
قرائتخانه ،آرشــیــو روزنــامــه هـا و مجلهها و
کتابهای مرجع این کتابخانه راهاندازی کامل
نشده و کافه به عنوان پرکارترین بخش باغ کتاب
مشغول فعالیت است.
ظاهرپر زرق وبــرق این کتابخانه 3300متر
مربعی که قــرار است  70هــزار جلد کتاب در
آن ارائه شود ،بیشتر به کتابخانههای باشکوه
انگلیسی شبیه اســت و همین مسئله یعنی
اصطالح «الکچری» بودن این کتابخانه طی
چند روز گذشته بــاعــث ب ــروز واکــنـشهــای
مختلفی در شبکههای اجتماعی شده است.
عــد های با انتشار عکسهای خــود ،دوستان
شان را به بازدید از آ نجــا تشویق میکنند و
عد های از تالش مردم برای استفاده از سالن

بزرگ این کتابخانه به عنوان پشت صحنهای
جذاب برای سلفی و پز کتاب خوانی می گویند
و این عمل را نقد میکنند .به طور مثال کاربری
گفته«:امیدوارم باغ کتاب ایران مال رو مثل
کتابخونه کنن تــا فقط عضوها بتونن ازش
استفاده کنن» .کاربردیگری هم به اختالط
کافه و کتابخانه اشاره کرده و گفته«:نمیدونید
وقتی یک کتابدار با این صحنه مواجه میشه که
یکی روی صفحه اول یکی از کتابای کتابخونه
ســفــارش کافه نوشته چــه حالی میشه ،این
کارو با کتاب نکنید» .در مقابل برخی هم گذر
از یک کتابخانه باشکوه حین رسیدن به یک
مرکز خرید را فرصتی برای آشتی خود با کتاب
دانسته و نوشتهاند کسی که اهل کتاب باشد
هیچ وقــت فرصت کتاب خوانی را از دست
نمیدهد و عکس داشتن با پشت صحنه یک
قفسه کتاب حتی بــه قصد تظاهر هــم هیچ
اشکالی نخواهد داشت .به نظر میرسد این
کتابخانه عظیم فرصتی دولبه است که باید
هنگام عبور از آن جانب احتیاط را رعایت کرد
و از هیچ طرف بام نیفتاد.

...
ادبی

توقف موقت عملیات تخریب خانه
مادری ابتهاج
تخریبخانهمادریهوشنگابتهاجدررشت،
با دخالت سازمان میراث فرهنگی موقتا
متوقف شد.سید امیرحسین علوی ،رئیس
شورایشهررشتدرتوضیحایناتفاقبهایبنا
گفت:ماحکمتخریبندادهایمبلکهطبقروال
قانونیمجوزاحداثبناصادرکردهایمکهاین
حکمنیزبراساساستعالماتقانونیازسوی
میراثفرهنگیصادرشدهاست.ویدرادامه
افزود:باتوجهبهتمامیمطالبگفتهشده،اگر
سازمان میراث فرهنگی اعالم کند این ملک
خانوادگی هوشنگ ابتهاج است و میتواند
آنراثبتکند،ماهممیتوانیمبهمصوبهقبلی
شورا که منوط به اعالم میراث فرهنگی بوده
رجوعکنیمواقداماتالزمراانجامدهیم.

خواهش اکبر اکسیر از
نویسندگان کتابهای کم ارزش
اکبر اکسیر با اشــاره به
مشکالتکاغذدرکشور،
از برخی نویسندگان و
شاعران کشور خواست
کــتــاب خــــود را چــاپ
نکنند.این شاعر طنزپرداز به ایسنا گفت :از
برخیشاعرانونویسندگانخواهشمیکنم
اگرمجموعهشعروترجمهشانارزشچندانی
ندارد حیف است که آنها را چاپ میکنند.
بهتراستآنهارا براینسلآیندهخانوادهشان
نگهدارندتاآنهاازایننوشتههااستفادهکنند؛
بیخودیکاغذراتلفوانبارهایچاپخانههارا
همپرنکنند.کتابخوببهموقعچاپمیشود
وراهخودراپیدامیکند.امیدوارمکاربهدست
کاردانها بیفتد و کتابهای شعر و داستان و
غیره بتوانند در ویترین فروشگاههای کتاب
جاییبرایخودداشتهباشند.

