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ایسنا-برنامه «کتاب شب» رادیو تهران ،شش داستان کوتاه مدرن از نویسندگان مشهور جهان ،شامل قرعهکشی (التاری) اثر شرلی جکسون ،مرداب اثر
جوزف کنراد ،ویولن زن اثر هرمان ملویل ،روزی که استالین مرد اثر دوریس لسینگ ،تنهایی اثروالنتین راسپوتین و کشیک شب اثر اوهنری را با صدای بهروز
رضوی پخش میکند .پخش این داستانها که در استودیو ۲۳معاونت صدا ضبط و آماده شده است ،از روز شنبه تا پنج شنبه اول تا ششم تیر ماه انجام خواهد شد.

...
ادبی

هشتمین رمان بزرگ قرن بیستم
به فارسی ترجمه شد
تــــرجــــمــــه فــــارســــی
کـــتـــاب «ظــلــمــت در
نــیــمــروز» مــهـمتــریــن
و معرو فترین رمــان
آرتــور کستلر از سوی
نشر نیماژ با ترجمه اسدا ...امرایی به بازار
کتاب عرضه شــد .به گــزارش صبا ،این
کتاب هشتمین رمان بزرگ قرن بیستم
از مجموعه  100رمان منتخب قرن است
که به بیش از  ۳۰زبان زند ه دنیا ترجمه
شده است« .ظلمت در نیمروز» داستان
بلشویک کهنهکاری را روایت میکند که
در تصفیههای استالینی ده ـه 1930
میالدی گرفتار شد و با خودزنی ،به گناه
نکرده اعــتــراف کــرد .از دیگر آثــار آرتــور
کستلر میتوان به «گالدیاتورها»« ،عصر
عطش»« ،دزدان در شب» و «ورود و خروج»
اشاره کرد.

تازهترین اثر جمال میرصادقی
منتشر شد
«زاویـــه دیــد قصهها و
رمانسها» به کوشش
جــمــال مــیــرصــادقــی
و انــســیــه مــلــکــان از
ســــوی نــشــر صـــدای
معاصر منتشر شــد .بــه گ ــزارش تسنیم ،
نویسندگان در ابتدای این کتاب به تعریف
قصه از منظرهای گــونــاگــون پرداخته
اند .کتاب در ادامــه به بررسی زاویــه دید
در ان ــواع قصههای کالسیک ،از جمله
قصههای اسطورهای ،افسانههای تمثیلی،
افسانه پــریــان ،قصههای نیرنگبازها،
قصههای خــرافــی و وهــمــی و قصههای
اخالقی و جادوگری میپردازد .شناخت
ویــژگ ـیهــای زاویـــه دیــد قــصـههــا ،کمک
میکند که نویسنده امروزی در تنگناهای
قصههای دیروزی نیفتد و تنها به نقل وقایع
اکتفا نکند و با توجه به خصوصیتهای
روا نشناختی فــردی داستان امــروزی،
داســتــان کــوتــاه و رمــان بنویسد .صــدای
معاصر کتاب حاضر را در  550نسخه و در
 440صفحه برای عالقهمندان به ادبیات
و نقد منتشر کرده است.

ایران درودی ،نقاش مشهور بین المللی
درگفتوگو با خراسان :

اشتباه
نکنید!
نقاشی
یادگرفتنی
نیست

اکرم انتصاری  -نقاشی کشیدن صادقانهترین شکل
هنر است ،امکان فریبکاری در آن وجود ندارد ،یا خوب
است یا بد .این تعریف متعلق به سالوادور دالی نقاش
بزرگ اسپانیایی است .هنرمندی که ایــران درودی،
نقاش نامدار ایرانی را ،هنرمندی از خطه شرق ،با ذوق
و استعداد بینهایت توصیف میکرد .تبار بانو درودی،
از مهاجران قفقازی است که در خراسان رحل اقامت
افکندند؛ خاندان او ،خدمتهای زیادی به این خطه
کردند و هنرستان نصیرزاده در مشهد ،نمونه ای از
یادگارهای این خانواده محسوب می شــود .با ایران
درودی ،نقاش شهیر و  82ساله کشورمان که باالخره
بعد از چندین سال معطلی ،در آخرین روز اردیبهشت،
سندواگذاریزمینموزهاشراازدستانشهردارتهران
دریافتکرد،دربارهروندساختموزهصحبتکردیم.
اویکنقاشبینالمللیاستکههشتاثرش،درگنجینه
موزه هنرهای معاصر تهران و برخی آثــارش ،در دیگر
موزههایدنیا،درمعرضدیددوستدارانهنرقراردارد.
درودی 10سال پیش ،خانهاش را در فرانسه فروخت تا
باپولآنبتواندرویایخودرادروطنش،با 195تابلوکه
بهصورتمحضریبهملتایرانتقدیمکردهاست،محقق
کند؛رویایساختموزه.اودربارهروندساختاینموزه
بعد از واگذاری سند به خراسان می گوید«:باید مجوز
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داستانهای کوتاه مدرن
با صدای بهروز رضوی در «کتاب شب»

بهبهانهانتشاریککتاببهاصطالحپژوهشیعلیهحافظ

ِرض خود میبری و زحمتمامیداری!
ع ِ
الهه آرانیان  -هنوز مدت زیــادی از
انتشار کتاب زندگینامه حافظ توسط
پل اسمیت ،شاعر استرالیایی که در
آن حافظ را چاق و زشت توصیف کرده
و اطالعاتی بیپایه درباره زندگی این
شاعر قرن هشتم هجری نوشته بود،
نمی گــذرد که حــاال یک به اصطالح
پژوهشگر ایــرانــی علیه حافظ دست
به کار شده و کتابی با عنوان «حافظ،
پــادشــاه عــریــان شــعــر» نوشته اســت.
نویسنده در این کتاب ،حافظ را شاعری
ناالیق و بیهنر دانسته که باید جای
خودش را به شاعران بزرگ بدهد!
پژوهشگربدونسابقه!
▪
ِ

ساخت را از شهرداری بگیریم .یک نفر حدود یک ماه
استمسئولپیگیریمجوزساختاست،اماازآنجاکه
کارهایاداریدرایرانزمانزیادیمیبرد،ممکناست
این کار یک ماه دیگر هم طول بکشد .با این حال ،مانند
 47سال گذشته از تابلوها به صورت حرفهای نگهداری
میکنم تا در موزه به نمایش گذاشته شوند ».او در ادامه
با اشاره به این که نقاشی ،حکم نفس کشیدن را برای او
دارد و همین دیشب ،مشغول نقاشی بوده است ،اضافه
میکند«:من هیج وقت در عمرم آموزش ندادم .نقاشی
یادگرفتنی یا ذاتی نیست .نقاشی یک طور جهان بینی
استکهبایدفرهنگآنرادانستوباآنفرهنگچشمرا
تربیتکرد.مندربهترینمدارسدنیا،نهنقاشیکردن
که فرهنگ نگاه کردن ،دیدن و ارزشیابی را یاد گرفتم».
او در ادامه با اشاره به اشتباه بودن مقایسه کردن نقاشی
با شعر در کشورمان گفت«:در کشور ما همیشه نقاشی
راباشعرمقایسهمیکنند.مردممادرنقاشیمانندشعر
به دنبال داستان میگردند ،در صورتی که نقاشی فقط
حس را القا میکند و برای این حس ،باید درست دید،
نگاه کرد و شناخت داشت .ما در نقاشی که طی دو هزار
سال تحوالت بزرگی را از سر گذرانده است ،پیشینه
چندانینداریموبالطبعبایدچندسالیصبرکنیمتاراه
نزدیکشدنبهنقاشیرابشناسیم».

قصیدهای ناب برای استاد شفیعیکدکنی
مرتضی امیری اسفندقه که به تازگی مادرش را از دست داده ،به دلیل حضور دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
چهره ها
در مراسم ختم مــادرش ،شعری در قالب قصیده ســروده و در اختیار خبرگزاری ایبنا قرار داده است .وی
شاعر
«قصیدهواره ختم» را به دکتر شفیعی کدکنی ،استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی ،تقدیم کرده است .بیت
نخست این قصیده ،از این قرار است :رفتگان را یاد کردی؟یا خدا را یاد کردی؟ /آمدی دکتر شفیعی مادرم را شاد کردی.

نویسنده ایــن کــتــاب ،ف ــردی بــه نام
دکتر ابوالفضل رجبی اســت؛ نامی
کـــه وقــتــی در گــوگــل جــس ـتوجــو
میکنیم ،هیچ سابقه پژوهش ادبی
از او پیدا نمیکنیم .تنها نتیجهای که
از جستوجو نصیبمان میشود ،نظر
خود او در پایگاه ادبی ویرگول است
که درباره «حافظ ،پادشاه عریان شعر»
نوشته و خــودش گویاست« :حافظ»
آن شاعر «بیهنری» است که به ضرب
و زور حاشیه ،فرامتن ،افسانههای
سخیف ،تعصب ،تاریخسازی و زندگی
نامهپردازی سرپایش نگه داشتهاند.
من او را در «حافظ؛ پادشاه عریان شعر»
به تیغ نقد راستین کشتهام .چشم
دارم که در حافظه مخاطب نیز بمیرد.
چرا که نابه جا بزرگش داشته و جای
بزرگان حقیقی و از یاد رفته نشاندهاند.
ِ
ناگفته پیداست که کار خواجه را در
وهله نخست ،از زاویه زیباییشناسی
نقد کردهام اما باید پردههای پوشیده بر
هستهشعرشرایکییکیکنارمیزدم.
کتاب را که بخوانید ،پوچی و پوکی آن
هسته اصلی دستتان میآید».

پوچییکدیدگاه
▪
ِ

شاعران نامداری مانند سعدی ،عطار،
نظامی گنجوی و خواجوی کرمانی بر
حافظتاثیرگذاربودهانداماهنرشاعری
مانندحافظدرایناستکهازتماممیراث
ادبی گذشته وام گرفت و آن را با رندی و
آنخودکرد؛بهطوریکه
ظرافتتماماز ِ
شعر حافظ با ناخودآگاه مخاطب پیوند
برقرار میکند .این یکی از علتهای
ارادت ویژه ایرانیها به غزلهای او هم
هست .حاال این که کسی بخواهد به نام
پژوهش ادبی ،چشم بر زیباییشناسی
واندیشهشعرحافظببنددواوراشاعری
بیهنر بنامد و بخواهد بــه تیغ نقد
راستین(!) بکشد ،جز کــاری بیهوده
نکرده است .نکته جالب اینکه کتاب
«حــافــظ ،پــادشــاه عریان شعر» را نشر
«بهمنبرنا»کهناشرتخصصیکتابهای
علوماجتماعیاست،منتشرکردهاست.
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی چه
در کتابهایی مانند «صــور خیال در
شعر فارسی» و «رستاخیز کلمات» و
چــه در درسگــفــتــارهــا ،همیشه هنر
حافظ را ستوده است .او در شعری در
وصــف حافظ که در دفتر «مرثیههای
سرو کاشمر» آمــده ،ســروده است« :هر
مصرعت عصاره اعصار و ای شگفت/
صبحروشنی».
کایندهرابهآینگی ِ

...

موسیقی
اجرای علیرضا قربانی
در حضور مدیران ارشد یونسکو
عــلــیــرضــا قــربــانــی در
گردهمایی «فرهنگ
برای آینده» به میزبانی
کشوربلژیکرویصحنه
مــــــیرود .ب ــه گـــزارش
موسیقی ما ،این خواننده مطرح موسیقی
ایرانی،درپایانروزدوماینگردهماییکهقرار
استبههمتکمیسیوناتحادیهاروپاودرمرکز
«بوزار»بلژیکبرگزارشود،برنامهاجرامیکند.
دراینگردهماییقراراستعالوهبرهنرمندان
مطرح موسیقی جهان ،اغلب وزیران فرهنگ
و هنر اتحادیه اروپا و همچنین مدیران ارشد
سازمانیونسکوحضورداشتهباشند.براساس
اعالمبرگزارکنندگان،درگردهماییفرهنگ
برایآینده،بخشیازاجراهابهصورتمستقل
وبخشیهمبهصورتمشترکخواهدبود.
آلبوم موسیقی متن «سرخپوست»

به زودی منتشر میشود

آهـــنـــگ ســـــاز فــیــلــم
«ســــرخپــــوســــت» از
انتشار آلبوم موسیقی
متن این اثر سینمایی
در آینده نزدیک خبر
داد .رامین کوشا که سابقه همکاری با
کارگردان هالیوودی را نیز در کارنامه دارد،
در این باره به مهر گفت :طبق صحبتهایی
که با نیما جاویدی داشتیم ،تصمیم داریم
تا یک ماه دیگر آلبوم موسیقی متن فیلم
«سرخپوست» را منتشر کنیم .فع ً
ال مشغول
مذاکره با چند شرکت معتبر بینالمللی
در حــوزه موسیقی متن فیلم هستیم که
بتوانیم کار را به مرحله نهایی برسانیم .هم
اکنون ،جداسازی قطعههای مختلف فیلم
در دستور کــار ماست و امیدواریم هرچه
زودتر شاهد انتشار این اثر باشیم.

