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رونمایی از کتاب نوازندگی
محمدرضا لطفی

فارس-کتاب «مبانی فن نوازندگی تار و سه تار» اثر زندهیاد محمدرضا لطفی پنج شنبه  12اردیبهشت همزمان با سالروز درگذشت او در فرهنگسرای ارسباران رونمایی می شود.
این کتاب با گردآوری ،آوانگاری و اجرای محسن بخشنده با نظارت و مقدمه محمدرضا لطفی به تازگی توسط انتشارات خنیاگر به چاپ رسیده است .نوازندگی حمید سکوتی و
پخش نماهنگی از زندگی استاد فقید محمدرضا لطفی ،از دیگر بخشهای این مراسم است.

...

▪یکشگفتیدرتاریخادبیاتایران

هنری

 4تابلوی میالنی مجوز نمایش
ندارد
م ــدی ــرک ــل هــنــرهــای
تجسمی وزارت ارشاد
از نمایش چهار تابلوی
نــقــاشــی بـــدون مجوز
تهمینه مــیــانــی در
نمایشگاه اخیر این سینماگر و برخورد با
گالری متخلف خبر داد.
هادی مظفری در ادامه درباره موضع ارشاد
درباره صالحیت برگزاری نمایشگاه نقاشی
توسطهنرمندانغیرمرتبطباحوزهتجسمی
بیان کرد :رابطه هنرمند و گالری ،رابطهای
خصوصی اســت و مادامی که خــاف نظم
عمومی و مقررات جامعه نباشد ما در این
توافقبینهنرمندوگالریدخالتنمیکنیم
اما اگر برپایی یک نمایشگاه منجر به تخلفی
شود ورود میکنیم همچنان که در خصوص
مسئله اخیر نیز بررسیهای الزم را انجام
میدهیم.

تالش دانشمندان برای کشف
 DNAداوینچی
دانشمندان ایتالیایی
قصد دارند به مناسبت
پــانــصــدمــیــن ســالــروز
درگــذشــت داوینچی،
تحقیقاتی را رویDNA
دستهای مو که گفته میشود متعلق به این
هنرمند است ،انجام دهند.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،ایــن دســتــه مــو کــه در
مجموعهای خصوصی واقع در ایاالت متحده
کشف شده قرار است برای اولین بار در موزه
«لئوناردو داوینچی» واقــع در فلورانس از
تاریخ دوم ماه می به نمایش گذاشته شود.
این تحقیقات میتواند در خصوص موضوع
بحثبرانگیزبقایاییکهگمانمیرودمتعلق
به «لئوناردو داوینچی» باشد و مقبرهای که در
فرانسه کشف شده نیز مفید واقع شود.
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فرخ خراسانی» ،شاعر و ادیب برجسته در دانشگاه فردوسی
گزارشی از شب «محمود ّ

ف ّرخ فرخنده نام

درادامه،دکترمجتبیمجردازانتشاردیوانبهارکه
به دست محمود فرخ جمع آوری شده و کاملترین
نسخه دیوان اوست ،خبر داد و گفت« :فرخ در 19
سالگی از ملک الشعرا بها ِر  30ساله درخواست
کردکهاگردیوانیمدونداردبهاوبدهدتاازآنیک
نسخهبرایخودشرونویسیکند.بهارهمبخشیاز
شعرهایمدونخودرامیدهدوفرخنسخهبرداری
میکند .بعد از آن فرخ در پی یافتن بقیه اشعار بهار
درمجالتوروزنامههامیگرددوهرجابهارشعری
میسرود ،از آنها نسخهبرداری میکرد و این کار
که جزو شگفتیهای تاریخ ادبیات ایران و جهان
است،تاسال 1354ادامهپیداکرد.فرخایندیوان
را منتشر نکرد و معتقد بود باید کاملتر شود و یکی
از دالیلش شعرهای سیاسی بهار بود که حتی در
سال 54هم نمیتوانسته منتشر شود .دیوان بهار
گردآوردهسیدمحمودفرخخراسانیحدود3600
بیتداردکهدرهیچکدامازدیوانهایچاپیبهاراز
جملهچاپامیرکبیروجودندارد».
▪خانهفرخبهدانشگاهواگذارشود

آخرین سخنران این نشست دکتر سلمان ساکت،
دنیا آمد و در سال  1360در  86سالگی درگذشت .او که پیشه
آرانیان«-قدی بلند ،چهر های روشــن و دلپذیر ،مویی سپید و
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی
انواع
دیگر
بر
را
سخن
گوهر
بود،
فروشی
جواهر
اش
ی
خانوادگ
حشمت افزای ،نگاهی نوازشگر و مهربان همراه با متانتی در رفتار و
بود که دربــاره خانه فرخ که روزی محفل ادبــا و
جواهر برگزید و تخلص شعری فرخ را برای خود انتخاب کرد9 .
تانی و مالیمتی در گفتار ،تصویری است از شاعر خراسانی ،استاد
فضالی این شهر و دیار بوده ،گفت« :شهرداری
اردیبهشتماه،شبمحمودفرخازسلسلهنشستهایمجلهبخارا
محمود فرخ» .اینها توصیفات زندهیاد دکتر غالمحسین یوسفی
بعدازخریدخانهفرخآنرابهدانشگاهواگذارکندیا
با همکاری مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی در دانشکده
است از این ادیب و شاعر بزرگ خراسانی .محمود فرخ در سال
این که دانشگاه خودش اقدام کند چون نهادهای
ادبیات این دانشگاه برگزار شد.
 1274هجری شمسی در خانه سید احمد جواهری در مشهد به
غیر دانشگاهی دستخوش سیاست هستند ولی
نهاد دانشگاهی به دلیل علمی و آکادمیک بودن،
محمودفرخخریدهشد.بعدازدرگذشتاودرسال خاتمیپور بــود که دربــاره اخوانیات(نامههای کمترینتغییررادرجریاناتسیاسیدارد».ساکت
▪کتابهاییکهمورچهوارگردآمدند
اولین سخنران ایــن محفل دکتر محمدجعفر  60و زمانی که خانواده اش قادر به اداره انجمن و منظوم دوستانه) محمود فرخ گفت« :یکی از وجوه این پیشنهاد را هم در حضور نماینده شورای شهر
مشهدمطرحکردکهخیابانیفاخربه
یاحقی ،استاد ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی کتابخانه نبودند ،دیگرکتابهای کتابخانه هم به زندگی ایــن شاعر ،اخوانیات او با
اسم استاد محمود فرخ در مشهد نام
بــود که درب ــاره کتابخانه شخصی محمود فرخ دانشکده ادبیات اهدا شد .تمام کتابهای فرخ ادبــا و فضالی هم روزگــارش بوده.
گذاریشود.ساکتبااشارهبهاینکه
اینطور گفت« :فرخ که در سال  1353به درجه با نام خودش در کتابخانه ثبت شده و مهر خورده بیشترین مشاعرههای فرخ با امیری
دکترای افتخاری دانشگاه فردوسی نایل آمد ،است.اوکتابهارامزینبهیادداشتهایعالمانه فیروزکوهی ،موید ثابتی و ملک فرخدر 19سالگی محفلادبیکهفرخسالیانسالهر
کتابخانهای تخصصی داشت که مورچهوار گرد و دیدگاههای اصالحی میکرد که در حکم تاریخ الشعرابهاربودهاست.اخوانیاتفرخ ازملکالشعرابها ِر صبحجمعهدرمنزلشبرپامیداشت
آورده بــود .در همین کتابخانه جلسات ادبــی با ادبیات خراسان در نیم قرن اخیر است .در میان در قالبهای قصیده ،قطعه و رباعی  30سالهدرخواست و استادانی چون مجتبی مینوی،
علیاصغر حکمت ،عبدالحسین
مهمانانی از سراسر ایــران و خــارج از آن به ویژه نسخههای خطی کتابخانه او ،نسخهای نفیس ســروده شدهاند و اهمیت آنهــا به کردکهاگردیوانی
زرینکوب ،امیری فیروزکوهی و...
افغانستان شکل میگرفت .فرخ در اواخــر عمر از دیــوان حافظ به خط وصالی شیرازی و نسخه دلیلدربرداشتناطالعاتتاریخی،
مدونداردبهاو
توآمد میکردند ،در حکم
به آن رف 
خواست کتابخانهاش را بفروشد و دکتر جالل دیگری از تاریخ بیهقی به تصحیح و حواشی ادیب فرهنگی،سیاسیواجتماعیاست».
خاتمیپوردرادامهازاخوانیاتفرخبا بدهدتاازآنیک
یک دانشکده ادبیات بــود ،گفت:
نادبی پیشاوریاست».
متینی،رئیسدانشکدهادبیاتکهبهانجم 
او رفت و آمد داشت ،از او خواست کتابخانهاش را دربخشدیگریازایننشست،دکترجوادعباسی ،زندهیادمحمدقهرمانبهزبانمحلی نسخهبرایخودش «این محفل چنان آموزنده و پرفایده
رونویسیکند
بود که اغلب جوانان خوشذوق آن
به دانشکده ادبیات بفروشد .بعد از آن آقایان ایرج محمودفرخراشخصیتیتاریخیوبخشیجدایی اشــاره کرد و در پایان قصیدهای از
روزهاماننداخوان،شفیعیکدکنی،
افشار ،محمد تقی دانش پژوه و محمد تقی مدرس ناپذیر از تاریخ مشهد و خراسان بزرگ و فرهنگی اســتــاد شفیعی کدکنی در وصف
رضویبرایارزیابیکتابهابهمشهدآمدندو 178دانست و دربــاره نقش او در تاریخ و تاریخنگاری محمود فــرخ خــوانــد «:ف ــرخ آزاده آن کــه صیت قدسیو ...کامیابیونامبرداریخودراثمرهحضور
درانجمنادبیفرخدانستهاند».
جلد کتاب و  18نسخه خطی در سال  1349از مطالبی ارائــه کــرد .سخنران بعدی دکتر حامد هنرهاش/رفتهزغزنینوبلختادربغداد».
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پیک خبر
جای خالی ژانر ترس ،طنز و
عشق در ادبیات نوجوان
ف ــره ــاد حـــســـنزاده،
نویسندهادبیاتکودک
و نــوجــوان بــا اش ــاره به
خ ــأه ــای ایـــن ح ــوزه
ادبــیــات گفت :بیشتر
فضای داستانهای ما واقعی است و بچهها
بسیار در آن پاستوریزه هستند و اهل ریسک
و خطر و ماجراجویی نیستند ،در حالی که
نوجوانان در نشستهایی که با آنها برگزار
میکنیم به ژانرهایی مانند ترس و طنز و
موضوع عشق در ادبیات بسیار عالقه نشان
میدهند.
او با بیان ایــن که بچهها دوســت دارنــد با
شخصیت داســتــانهــا هــمــذات پــنــداری
کنند ،به ایلنا گفت :آنها از ما میخواهند
شخصیتهایی را خلق کنیم که به دنیا و
فضای فکری و دغدغهها یشان نزدیک
باشد و از موضوعهایی حرف بزنیم که مسئله
آنها هم هست .نوجوانان گاهی سربسته و
گاهی آشکار هم بیان میکنند که دوست
دارن ــد عشق بهنوعی در ایــن داستا نها
مطرح شود.

توضیح پلیس درباره حمله
به علیرضا افتخاری
علیرضا افــتــخــاری از
یک درگیری میگوید
و پلیس از وساطت این
خــوانــنــده ب ــرای پایان
دادن ب ــه درگ ــی ــری.
مصطفی آقا علی ،معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی فرماندار بویین زهرا در خصوص
خبر حمله به خــودروی علیرضا افتخاری
توضیحاتی ارائه کرد و به ایرنا گفت :بر اساس
گزارشپلیس،حملهوآسیببهخودرویاین
خواننده کشور در جاده ساوه-بویین زهرا
صحت ندارد.
همچنین بعد از انتشار گفتوگوی این
خواننده دربــاره این اتفاق ،روابط عمومی
پلیس استان قزوین در این باره بیانیهای
منتشر کرد و در آن از یک درگیری نوشت که
علیرضا افتخاری هیچ سوی آن نبوده و فقط
برای وساطت میان دو طرف دعوا وارد ماجرا
شده و در این میان ضربهای سهوا به صورتش
خورده است.

