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قدردانی وزیر ارشاد از کیهان کلهر
در کنسرت «شهر خاموش»

ایلنا -سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دوشنبه شب به تماشای «شهر خاموش» کیهان کلهر در تاالر وحدت رفت و ضمن قدردانی از وی ،با این
هنرمند گفت وگو کرد .سیدمجتبی حسینی ،معاون امور هنری ،محمد الهیاری ،مدیرکل دفتر موسیقی و علی اکبر صفی پور ،مدیرعامل بنیاد رودکی نیز ،در این
اجرا حضور داشتند .این کنسرت که به همراه «کوارتت مینیاتور» برگزار میشود؛ از فروردین ماه امسال در حال برگزاری است و چند بار تمدید شده است.

...

دکتر آذر در گفت و گو با خراسان ،رویکرد سری جدید برنامه اش را تشریح کرد

ادبی

مشاعرهبا چاشنیتولید ملی

کاهش  ۲۲درصدی تعداد
عناوین کتاب در فروردین ۹۸
فروردین ماه امسال تعداد دو هزار و 624
عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با
سه هزار و  350عنوان کتاب در دوره زمانی
مشابه ســال گذشته 22 ،درصــد کاهش
داشته است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جــوان ،از مجموع کل کتا بهای منتشر
شــده در فــروردیــن مــاه  ،۱۳۹۸موضوع
ادبیات ،کودک و کمک درسی به ترتیب با
 ۵۷۲ ،۵۸۰و  ۴۰۸عنوان کتاب در صدر
قرار دارد .از جمله علت های کاهش تعداد
عناوین کتاب در فروردین  ،۱۳۹۸می توان
به تعطیالت بیش از دو هفته در فروردینماه،
برگزاری زودهنگام سی و دومین نمایشگاه
بین المللی کتاب تهران و نوسانات قیمت
کاغذ طی امسال اشاره کرد.

معرفی برترینهای جایزه
«جامعه نویسندگان»

برگزیدگان جایزه «جامعه نویسندگان»
معرفی شدند .به گــزارش ایسنا« ،ریموند
آنتروباس» شاعر برنده جایزههای «فولیو»
و «تد هیوز»اینبار جایزه چهار هزار پوندی
«سامرست مــوآم» را بــرای مجموعه شعر
«پایداری» از آن خود کرد« .آن یانگستون»
نیز جایزه هزار پوندی «یادبود پائول توردی»
را بــرای رمــان «مــرا در مــوزه مالقات کن»
دریافت کرد .در مجموع ،طی مراسمی به
میزبانی «جکی ِکــی» ،شاعر بریتانیایی،
به  ۳۲نویسنده ،جوایزی به ارزش کلی
 ۱۰۰هــزار پوند اهدا شد .جایزه «جامعه
نویسندگان» ،یک جایزه ادبی بریتانیایی
است که هرساله از سوی جامعه نویسندگان
در عناوین مختلف به برترین آثار سال اهدا
میشود.

...
هنری

الهه آرانیان  -چهره آرام و آشنایش خیلیها
را به یاد شعر و ادب فارسی میاندازد .نام دکتر
اسماعیل آذر با فن «مشاعره» گره خورده است.
او یکی از قدیمیترین مجریان تلویزیون محسوب
می شود که سالهاست با اجــرای برنامه ادبی
«مشاعره» ،تالش میکند تا مــردم را به زبــان و
شعر فارسی عالقهمند کند .این برنامه باسابقه
تلویزیونی ،قــرار اســت از ابــتــدای تابستان با
رویــکــردی تــازه مهمان مخاطبان شبکه هفت
سیما باشد .دکتر آذر در این باره با خراسان گفت
و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
برنامه «مشاعره» در دوره جدیدش،
چه رویکردی را در پیش میگیرد؟

این برنامه با نام جدید «سرمایه جاودانه» ،قرار
است از اول تیر ماه ،از شبکه  ۷سیما پخش شود.
موضوع محوری برنامه ،با توجه به شعار سال،
تولید و کار است و االن مدتی است که در حال
آم ــوزش بچهها و تحقیق و پــژوهــش هستیم.
ضبط برنامه از امروز شروع خواهد شد و تا 25
روز آینده ،به طول خواهد انجامید .از اول تیر ماه
هم که زمان پخش برنامه است ،سعی خواهیم

شرکتکنند ههای برنامه بیشتر در
چه محدوده سنّ ی هستند؟

هر کسی که فارسی صحبت میکند ،میتواند به
برنامه ما بیاید .ما هیچ محدودیت سنّی نداریم،
اما بیشتر کسانی که در برنامه شرکت میکنند،
دور و بر  9تا  12ساله یا از  12تا  20ساله هستند.
با توجه به تجربه چند سالهتان در
اجرای این برنامه ،فکر میکنید اقبال جوانها و
نوجوانها به «مشاعره» بیشتر شده است یا نه؟

طی این س الها ،نه تنها این برنامه نشست نکرده،
یعنی درجا نزده است ،بلکه هر برنامهای را که
ما روی آنتن میبریم ،تعداد بیشتری برای شعر
خواندن داوطلب میشوند .داوطلبان خوانش
شعر در برنامه ،به طور دایم رو به افزایش است.

در حــال حاضر جمعیت کتابخوان
بیشتر به خواندن داستان روی آورد هانـــد و
توجه به شعر کم شده است .نظرتان در این باره
چیست؟

من خیلی با این مسئله موافق نیستم .شعر در

با توجه به ابــراز نگرانی
رهبر انقالب درباره وضعیت زبان
فارسی در صدا و سیما ،چه باید کرد
تا برنامهسازان به زبان فارسی بیشتر
توجه کنند؟

درهـــــای صــــدا و سیما
بـــرای تهیه و تولید
بـــرنـــامـــههـــایـــی
دربــــــــــاره زبــــان
فــارســی ،به روی
عالقهمندان باز

«رؤیای سهراب» رنگ میگیرد

کاش مسئوالن خلف وعده نمیکردند

علیقویتن،کارگردانفیلمسینمایی«رؤیای
چهره ها
سهراب» درباره آخرین وضعیت این فیلم به
کارگردان
صبا گفت« :بــا پایان فیلم بــرداری در شهر
کاشان ،به تازگی صداگذاری آن توسط بهروز شهامت به پایان
رسیدهورنگبندی«رویایسهراب»باحضور ساعدنیکذات،
مدیر فیلم بــرداری فیلم و کامران سحرخیز ،تکنسین رنگ
بندی ،در استودیو روشنا در حال انجام است .بعد از رنگ
بندی ،میکس نهایی فیلم انجام
خــواهــد شــد و تــا پــایــان خـــرداد،
مراحل فنی فیلم به پایان میرسد.
مهدی سلطانی ،بهاره کیان افشار
و الله اسکندری ،از جمله بازیگران
ایــن فیلم سینمایی بــا موضوع
زندگی سهراب سپهری ،شاعر
معاصر ایرانی هستند».

غالمرضا صنعتگر دربــاره آخرین وضعیت
چهره ها
جسمانی خود به باشگاه خبرنگاران جوان
خواننده
گفت« :متاسفانه سه روز است که بیماری
دوبــاره سراغ من آمده است .قرار بود یک عمل در خارج از
کشور انجام دهم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و فعال به داروها
بسنده کــــرد هام و منتظرم ببینم چــه اتــفــاقــی میافتد.
مسئوالن همان ابتدا فقط وعده دادند و رفتند؛ من هم خیلی
پیگیر وعد هها نشدم .اگر به من
وعــده و وعید نمیدادند ،تا االن
مشکلم را خودم حل میکردم .من
به دلیل وعــدههــای افـــرادی که
نــمـیدانــم اسمشان را مسئول
بگذارم یا چیز دیگر ،منتظر ماندم.
این افراد با جان هنرمندان بازی
میکنند».

محمدصالحعالدربارهاندیشهوشعریوسفعلی
چهره ها
میرشکاک،شاعرونویسندهکشورمانبهتسنیم
شاعر و نویسنده
گفت«:منتنهایکبارصدایشانراازپشتتلفن
شنیدهام،باصداییبلندادبیاتفرامتنکهگاهیهرواژهاشبه
تنهایی ادبــیــات اســت ،می خواندند.مبنای اندیشههای
میرشکاکخوداوست،هوشمندیفعال،ازاومتفکریراستگو،
یکدندهولجبازساختهاست.درآثاراوزندگیقلقلمیزند.در
روزگاری که اسمها معنی ندارند،
اسماوبامسماست؛چنانکههمکار
نمایشنامهنویسم،آقایدورنمات،
عقیده دارد ،آخرین آزادی که برای
آدمی مانده ،آزادی تردید است.
ایشان هم ُمب ّلغ آزادی تردید است.
پساسمآقایمیرشکاک،مماسبا
معنیاوست».

به بهانه بازی شمس لنگرودی در فیلم سینمایی«دوباره زندگی»

شاعریرویپردهسینما

به نهمین ثروتمند فرانسه رسید

پاتریک دراهی ،غول رسانهای و مخابرات
فــرانــســه در قــالــب قـــــراردادی بــه ارزش
سه میلیارد و  700میلیون دالر ،مالک
حراجی«ساتبیز» ،بزرگ ترین دالل هنری
در جهان میشود .به گــزارش ایلنا ،ورود
دراهی به بازار هنر ،به پیروی از «فرانسیس
پــیــنــالــت» ،رئــیــس شــرکــت «کــریــنــگ»،
در مالکیت ســهــام بــزرگــی از حــراجــی
«کریستیز» ،رقیب حراجی ساتبیز ،روی
داده اســت .حراجی انگلیسی ساتبیز با
انــعــقــاد ایــن قـــــرارداد ،پــس از  ۳۱سال
فعالیت به عنوان شرکت سهامی عام در
بــازار بــورس نیویورک ،به مالکیت بخش
خصوصی ســپــرده م ـیشــود .دراهـــی که
نهمین فرد ثروتمند فرانسه با ارزش خالص
دارای ــی  ۹میلیارد و یکصد میلیون دالر
اســت ،خرید ایــن حراجی را مایه افتخار
خود دانست .حراجی ساتبیز ماه گذشته
با فروش یک نقاشی از «مونه» ،نقاش سبک
امپرسیونیسم فرانسوی ،به مبلغ ۱۱۰
میلیون و  ۷۰۰هزار دالر ،رکــوردی را در
حراج آثار هنری به ثبت رساند.

کرد ،همزمان با تدوین ،برنامهها را برای پخش
آماده کنیم.

ضمیر تاریخی ایرانیان است .آمیختگی مردم
سرزمین ما با شعر ،هزار ساله است .مردم هیچ
سرزمینی در تمام عالم به اندازه مردم ما با شعر
انس و الفت ندارند .من خودم شعر معاصر را
خیلی دوست دارم و در برنامه هم هر کس از
اشعار معاصر بخواند ،تشویقش میکنم و
مایل هستم شعر معاصر جای بیشتری
باز کند .به طور کلی شعر معاصر ما در
حوزه شعر آیینی و رباعی ،پیشرفت
قابل توجهی داشته است.

است .هیچ وقت ندیدم در به روی کسی بسته
باشد .اما برنامهسازان و تهیهکنندگان باید قدم
جلو بگذارند و این اقبال باید باشد تا کار پیش
بــرود .تهیهکنند هها ،به ویــژه آ نهــا که برنامه
ادبی تهیه میکنند ،باید خودشان
ادیب باشند .درست است که
تهیهکننده برنامه «مشاعره»
پسر من است ،ولی دکترای
ادبیات فارسی دارد و شغل
اوست .صدا و سیما تالش
میکند مجریان را به طرف
تخصص ســوق بدهد و فکر
میکنم تا چند سال آینده این
توفیق حاصل شود.

ّ
میرشکاک
بامسمای
اسم
ِ

حراج هنری «ساتبیز»

گروه ادب و هنر -دوشنبه شب ،فیلم سینمایی
«دوبــاره زندگی» با بازی گالب آدینه و شمس
لنگرودی در گــروه هنر و تجربه سینماهای
کشور اکران شد .این پنجمین فیلم سینمایی
است که شمس لنگرودی ،شاعر  69ساله
کشورمان ،در آن به ایفای نقش پرداخته است.
هرچند پیش از او شاعران دیگری مانند فروغ
فرخزاد هم ،تجربه بازیگری را از سر
گذراند هاند .پری صابری یکی
از دوستان فروغ و کارگردان
تئاتر «شــش شخصیت در
جست و جوی نویسنده»،
در خاطراتش گفته است:
یکی از مــوفــق تــریــن و
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زیباترین ارتباطات من با بازیگرانم ،ارتباطی بود که
در این تئاتر با فروغ داشتم ».در ادامه از بازی شمس
لنگرودی این شاعر اهل لنگرود بیشتر خواهیم گفت.
اولین تجربه بازیگری شمس لنگرودی که بیش از
 20کتاب شعر در کارنامه هنری خود دارد ،پشت یک
ماجرای شاعرانه پنهان است؛ تجربه بازی در فیلم
سینمایی «فالمینگو شماره  »12که فیلم نامهنویس
آن رسول یونان ،یکی از شاعران معاصر کشورمان
بود .این فیلم به دالیل نامعلومی ،شش سال در توقیف
ماند و در سال  95اکران شد .جالب این که بر اساس
گفتههایاینشاعر،اودرمیانسکانسهایاینفیلم،
دیالو گهای الزم را به شعر مبدل میکرده است.
«پنج تا پنج» در سال « ،92احتمال باران اسیدی» که
شمس لنگرودی در آن نامزد دریافت جایزه از جشن

منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شد در سال
 93و «رفتن» در سال  ،95از دیگر فیلمهای سینمایی
است که شمس بازیگر آن است .شاعری که در مقطعی
از دوران جوانی ،کالسهای بازیگری را گذراند ،اما
بعد از مدتی آن را رها کرد .او ورودش به سینما را
برای دوری از فضای خسته کننده شعر دانسته است و
توگویی که سالها پیش ،از او در روزنامه ایران
در گف 
به چاپ رسید ،گفته بود 40« :سال در عرصه شعر
بودن ،فضا را برای من خسته کننده کرده بود ،البته
این به آن معنا نیست که شعر بد باشد ،منظورم عرصه
آن است .در شعر ،شاعر؛ کارگردان ،بازیگر ،نویسنده
و تدارکاتچی و به قولی همه کاره شعر در خلوت خود
است ،من میل داشتم که بعد از  40سال ،این فضا را
عوض کنم».

...

موسیقی
سهم بیشتر موسیقی پاپ
در کنسرت های تهران

روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامــی ،گــزارش آمــاری صدور
مجوزها و اجراهای صحنهای حوزه موسیقی
در شهر تهران را اعالم کرد .به گزارش روابط
عمومی ایــن معاونت ،در سه مــاه نخست
امسال از بین  ۱۲۳عنوان مجوز اجرای
صحنهای ۵۶،مورد پاپ ۲۴،مورد موسیقی
سنتی ۲۶ ،عــنــوان موسیقی کالسیک،
 ۱۰عنوان موسیقی تلفیقی و هفت مورد
موسیقی نواحی است .این در حالی است
که در سه ماه نخست سال گذشته ()۱۳۹۷
 ۱۲۲عنوان اجرای صحنهای مجوز گرفته
بود که  ۴۱عنوان مربوط به موسیقی پاپ،
 ۲۷عنوان موسیقی سنتی ۳۸ ،عنوان
موسیقی کالسیک ۹ ،عــنــوان موسیقی
تلفیقی و هفت عــنــوان موسیقی نواحی
بــوده اســت .آمــار مذکور مربوط به تعداد
عناوین اجراهای صحنهای در تهران است
که تعدادی از عناوین ،چند اجرا داشتهاند.

نوزادی که موسیقی
را دوست دارد

روز گذشته ویدئویی از تــارنــوازی بازیگر
سریال ماه رمضانی «دل دار» به همراه فرزند
نوزادش در فضای مجازی بسیار مورد توجه
قرار گرفت .در این ویدئو ،مهران نائل در
حالی به تارنوازی مشغول است که کاوه،
نوزاد احتماال یکی دو ماهه خود را در آغوش
دارد .جالب این که فرزند او هنگام اجرای
تارنوازی پدر کامال آرام است و به آن گوش
میکند .دانشمندان معتقدند نــوزادان
قبل از این که قادر به درک کلمات باشند،
ملودی یک آواز را کامال درک میکنند تا
بتوانند آواها را تقلید کنند .تمرین موسیقی،
باعث ایجاد آرامش در کودک خواهد شد و
اضطراب و استرس را از او دور خواهدکرد.
استفاده از یک موسیقی آرام  ،به خصوص
هنگام خواب نوزاد ،میتواند باعث آرامش
او شود.

...
آموزش

چطور در طراحی ،سایه بزنیم؟
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دانستن تکنیکها در طراحی با مداد
میتواند به حرفهای تر شــدن طراحی
کمک کــنــد .یکی از ایــن تکنیکها،
چگونگی سایهزنی اســت که میتوان
به دو شیوه آن را انجام داد .اولی به این
صورت است که همه خطوط به یک سمت
قرار میگیرند که این روش ،سایهها را
منسجمتر می کند و جزئیات را بهتر نشان
میدهد .شیوه دوم ،تکهای است و به
شکل معنا میبخشد .تکههایی از خطوط
در اطــراف شکل قــرار می گیرد و سبب
ایجاد پرسپکتیو میشود .این تکنیک
طراحی بــرای پس زمینهها و افــزودن
بافت ،کاربرد بیشتری دارد.

