ادب وهنر
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بابک جهانبخش در صفحه شخصی خود با اشاره به سخت شدن تولید قطعههای خوب در موسیقی ،از انتشار قطعه جدید
خود« ،زندگی ادامه داره» که موزیک ویدئوی آن هم در حال ساخت است ،در روز دوم تیرماه خبر و قول داد این قطعه را در
کنسرت پنجم تیر ماه که در سالن نمایشگاه تهران برگزار میشود ،برای مخاطبان اجرا کند.
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انتشار قطعه جدید بابک جهانبخش
در هفته اول تابستان

...

...

پیک خبر

ادبی

ارکستر ملی به یاد جمشید
مشایخی می نوازد
ارکــســتــر مــلــی ایــــران
مهمان نادر
با رهبری
ِ
مــشــایــخــی در آیــیــن
نــکــوداشــت زنــــده یــاد
جــمــشــیــد مــشــایــخــی،
بازیگر فقید تئاتر ،سینما و تلویزیون به اجرای
برنامه میپردازد .به گزارش روابط عمومی
و ام ــور بینالملل بنیاد رودکــــی ،مراسم
نکوداشت جمشید مشایخی ،دوشنبه ۲۷
خـــرداد ،ساعت  ،۱۸در فرهنگستان هنر
برگزارمیشود.دراینبرنامهقطعاتیباعنوان
«افسوس همه عمر دیــر رسیدیم» ،ساخته
نادر مشایخی ،به همراهی شاهنامه خوانی و
موسیقی زورخانه ای اجرا میشود.

فروشنقاشی«نیلوفرآبی»مونه
بـــــه دنـــــبـــــال فـــــروش
مو فقیتآ میز تا بلو ی
نقاشی «کومه علفهای
خــشــک» اثـــر «م ــون ــه»،
هنرمندنامدارفرانسوی،
یکی دیگر از تابلوهای نقاشی وی از مجموعه
محبوب «نیلوفر آب ــی» ،بــه مــزایــده گذاشته
میشود .به گــزارش ایسنا ،اینبار نوبت به
«نیلوفرآبی»میرسدتاباقیمت ۳۱.۹میلیون
دالر تا ۴۴.۶میلیون دالر ،در حراجی ساتبیز،
بهمزایدهگذاشتهشود.
این تابلوی نقاشی ،بیش از  ۸۷سال دور از
چشمعموموتوسطیکمجموعهدارخصوصی
نگهداری میشد« .مونه» که در  86سالگی
درگذشت به شدت شیفته خانه باغش بود .ا
وبیشاز۲۵۰تابلوی نقاشیباموضوعگلهای
نیلوفرآبیخانهاشخلقکرد.

رمان الیف شافاک
جدیدترین
ِ
در ایران منتشر می شود

کوتاه ترین قالب شعری جهان چگونه
به ادبیات ایران راه یافت؟

هایکـــــــــــــــــو
مسافری از ژاپن
الــهــه آران ــی ــان  -کــوتــاهتــریــن
قالب شعری ما فارسیزبانها،
«ربــاعــی» و «دو بیتی» اســت که
هــر دو از چهار مصرع تشکیل
میشوند.کوتاهترازاینقالبهم
درادبیاتدنیاداریمکهتنهاازسه
بخش تشکیل میشود .این گونه
شعری که خیلی هم پرطرفدار
است« ،هایکو» نام دارد .ژاپنیها
مبدع هایکو هستند و اولین بار
توسط شخصی به نام «ماسائوکا
شیکی» در قرن نوزدهم میالدی
ابــداع شــد .یکی از ویژگیهای
اصــلــی قــالــب شــعــری هایکو،
طبیعتگرا بودن آن است .هنر
شاع ِر هایکوسرا این است که در
کمترینکلماتوتنهابا 17هجا،
بیشترین معنا و مفهوم را منتقل
کند .در ادامــه ،به مناسبت سفر
نخستوزیر ژاپن به ایران ،بیشتر
ازسبکشعر«هایکو»میخوانید.

▪ویژگیهای هایکو

هایکو شبیه یک داستانک یا فیلم نامه کوتاهی است
که برای چند لحظه تو را درگیر میکند ،مفهومی
را منتقل میکند و بعد تمام م ـیشــود .شاعر در
هایکو همه احساسش را تنها در سه خط عمودی
بیان میکند .اما هایکو هم مانند هر قالب شعری
دیگر ،ویژگیهای خاص خود را دارد؛ از جمله پیوند
با طبیعت ،اشــاره به یک فصل و لحظهای خاص
از آن ،ایما و اش ــار های بــودن و ترکیب پدید ههای
گذرا با پدید ههای بیانتها .به این هایکو از شاعر
معاصر ژاپنی ،ساچیکو تاکائو توجه کنید که همه
این ویژگیها را دارد« :بر نوک شاخه درخت /مثل
مروارید /باران بهاری».
▪ورود به ایران

کوتاهترین قالب شعری جهان در ایران هم دوستداران
ویژهای دارد .هایکو یا ّ
هوکو اولین بار در سال 1371
توسط نویسنده مشهور ادبیات معاصر ،زویــا پیرزاد
وارد ایــران شد .پیرزاد یک مجموعه هایکوی ژاپنی
را به نام «آوای جهیدن غوک» به فارسی ترجمه کرد.
بعد از آن ،در سال  ،76احمد شاملو کتاب «هایکو:
شعر ژاپنی از آغاز تا امــروز» را به فارسی برگرداند .در

ســالهــای اخیر نیز ،کیارنگ عالیی یک مجموعه
هایکویژاپنیرابهنام«هایکوهرجابخواهدمیوزد»به
فارسی ترجمه کرده است .از جمله کسانی که هایکوی
فارسی سرودهاند ،میتوان به گروس عبدالملکیان،
عباس کیارستمی(مجموعه بــاد و بــرگ) و عباس
حسیننژاد(مجموعه تو ابر شو ببار) اشاره کرد .عباس
ننژاد ،طنزپرداز خوبی هم هست و هایکوی طنز
حسی 
همدرکارنامهاشدارد.
آب تا لبهایم باال آمده /من اما نمیمیرم /من ماهی
میشوم(گروسعبدالملکیان)
اقاقیای سپید یا بهار نارنج /عطر پراکنده در حیاط/
ِ
صبحاردیبهشتی(عباسحسیننژاد)
از پشهها در امان نیستند /نه میزبان ،نه مهمان /نه
گلهایداوودی(هایکویطنز،عباسحسیننژاد)
سیب از درخــت /فرو
افتادومن/بهجاذبه
تو اندیشیدم (عباس
کیارستمی)

عباسحسیننژاد

عباسکیارستمی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

▪در ادبیات جهان

قالـب سـه خطـی هایکـو بـه زبـان و ادبیـات سـایر
کشـورها هـم راه پیدا کـرده اسـت؛ از عربهـا گرفته
تـا آمریکاییهـا ،روسهـا ،فیلیپینیهـا و ...همـه بـه
هایکـو عالقهمنـد شـدهاند و اشـعار زیبایـی را در این
قالـب سـرودهاند.
کلیسـای روسـتا /آاللههای زرد و گزنهها /میروید
ویندسر ،شـاعر انگلیسی)
بر سنگها (شـیال
ُ
آرام آرام /بهـار میآیـد /بـا قدمهای لکلـکان (عمر
ضرغام ،شـاعر سوری)
گل چیـدن /میگویـد کـه بـه یـاد آورم /گلهـای
فراموشـم نکـن (هورتنسـیا آندرسـون ،شـاعر
آ مر یکا یـی )

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺠﻠﻪ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

گروس عبدالملکیان

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ
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کیارنگ عالیی
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« ۱۰دقیقــه و  ۳۸ثانیه
در ایــن دنیــای عجیب»
نوشــته الیــف شــافاک
همزمــان بــا نخســتین
انتشــار بینالمللــی
خــود ،در ایــران نیــز ترجمــه و منتشــر
میشــود .بــه گزارش مهــر ،ایــن رمــان کــه
بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده اســت،
ســاختاری متفــاوت و بینظیــر دارد .لیــا،
قهرمــان داســتان ،مــرده اســت ولــی ذهن او
بــه مــدت  ۱۰دقیقــه و  ۳۸ثانیــه بــه حیاتــش
ـی لیال ،بــا همه
ادامــه میدهــد و تمــام زندگـ ِ
فــراز و نشــیبهایش ،در همیــن دقایــق بــه
خاطــرش میآیــد 10« .دقیقــه و  38ثانیــه
در ایــن دنیــای عجیــب» بــا ترجمــه علــی
ســامی ،توســط انتشــارات مهراندیــش
منتشــر میشــود .شــافاک ،نویســنده رمــان
«ملــت عشــق» ،در ســال  ،۲۰۱۰نشــان
ِ
ِ
ادبیــات فرانســه را
ادبیــات هنــر و
شــوالیه
دریافــت کــرد.

نوشتههای ادبی عبدالجبار
کاکایی در آستانه انتشار
عبدالجبــار کاکایــی
از انتشــار جدیدتریــن
کتابــش خبــر داد .ایــن
شــاعر و ترانهســرا ،بــه
هنرآنالیــن گفت :نشــر
کولهپشــتی کتــاب «لگدکــوب خیــال»،
از نثرهــای ادبــی مــرا زیــر چــاپ دارد .وی
در ادامــه افــزود« :مدتــی اســت کــه نــوع
نــگارش مــن بــه ســمت ایجــاد یــک ســبک
در نوشــتار پیــش مــیرود .تاثیرپذیــری از
نثــر مقــاالت شــمس ،ســهراب ســپهری و
جــال آلاحمــد ســبب شــده اســت کــه بــا
یــک نثــر موجــز بنویســم .ســفرنامههایم،
گزارشهــای روزانــه و گاهــی نقــد و نظــر
راجــع بــه جریانــات روز را نیــز بــا ایــن نثــر
مینویســم» .از دیگــر آثــار کاکایــی میتــوان
بــه «در مجــاورت جهــان» و «تــاوان کلمــات»
اشــاره کــرد.

