ادب وهنر
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بازگشایی نمایشگاه «سفر صبح»
به مناسبت بزرگداشت کیارستمی

مهر-نمایشگاه عکس ،چیدمان و ویدئو آرت «سفر صبح» با حضور  ۲۲عکاس ،جمعه  ۳۱خردادماه ،در گالری ایوان و به مناسبت سومین سال درگذشت
زندهیاد عباس کیارستمی کارگردان ،فیلم نامهنویس ،شاعر و عکاس معاصر افتتاح میشود .این نمایشگاه با همراهی انجمن صنفی عکاسان سینمای
ایران و همکاری گالری ایوان ،تا  ۱۴تیر ماه پذیرای عالقه مندان است.

...

انعکاس اشعار حافظ و سعدی
در ادبیات روسیه

رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
درباره تاثیر ادبیات کالسیک فارسی ،بر آثار
نویسندگان روس به ایبنا گفت« :آشنایی
نویسندگان و شاعران روس با ادبیات فارسی
به حدی بوده که در مکاتبات آنها هم تاثیر
داشته است .برای نمونه «فت» ،شاعر بزرگ
روسیه و مترجم اشعار حافظ و سعدی به
روسی ،در مکاتبات خود با «لئو تولستوی»،
اغلب از اشعار حافظ و سعدی استفادهکرده
است .یک بررسی نشان میدهد که در آثار
پوشکین  11بار اسم سعدی آمــده است و
بعضی از جمالت سعدی بارها و بارها در
آثار نویسندگان روس ،به خصوص پوشکین
تکرار میشود .یا مثال یک بیت از حافظ را در
«آنا کارنینا» لئوتولستوی میبینیم؛ زمانی
که دو قهرمان داستان که یکی از آنها کمی
اخالقگراست ،به طرف مقابل خود نصیحت
میکند که اهل خانواده و اخالق باش! عینا
از شعر حافظ که« :برو ای زاهد بر دردکشان
خرده مگیر» استفاده میکند».

موسیقی

حافظطنزپردازتر ازعبیدزاکانی

اهدای گواهی درجه یک هنری
به  3هنرمند تجسمی

طی مراسمی ،گواهی درجــه یک هنری
بــه ســه هنرمند تجسمی اهـــدا ش ــد .به
گزارش هنرآنالین ،این مراسم  28خرداد
در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار شد .در این برنامه با حضور
ســیــد مجتبی حسینی ،مــعــاون هنری
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی؛ هادی
مــظــفــری ،مــدیــرکــل هــنــرهــای تجسمی؛
محمد طباطبایی ،دبیر شـــورای ارزش
یابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران
و احمد صــدری رئیس کمیته تخصصی
هنری شـــورای ارزش یابی هنرمندان،
گواهی نامههای درجه یک هنری فیروزه
گ ـلمــحــمــدی(تــصــویــرگــر) ،حبیب ا...
صادقی(نقاش) و مسعود نجابتی(طراح
گــرافــیــک) کــه در شــــورای ارزش یابی
هنرمندان ،نویسندگان و شاعران تایید و
تصویب شده بود ،به این هنرمندان اهدا شد.

...

خرمشاهی در گفت و گو با خراسان مطرح کرد
استاد بهاءالدین ّ

پیک خبر

الهه آرانیان  -میگوید شعر را با حافظ ،یکجا شناخته است .طبیعی است که کالمش هم به
شیوایی شعر حافظ باشد؛ حتی ادب ،مهر ،تواضع و طنزش را هم از این رند شیرازی وام
روانی و
ِ
خرمشاهی ،یکی از برجستهترین حافظپژوهان کشورمان است
بهاءالدین
استاد
است.
گرفته
ّ
که با وجود بیماری سختی که از سر گذرانده ،باز هم تحقیق و پژوهش درباره حافظ را رها نکرده
است« .ذهن و زبان حافظ» و «حافظنامه»اش برای دوستداران و دانشجویان ادبیات ،آثاری آشنا
خرمشاهی به مناسبت ترجمه کتاب «حافظ»
هستند .آنچه میخوانید گفتوگوی ما با استاد ّ
ایشان به انگلیسی است که ساعت  10امروز از آن رونمایی خواهد شد.
چه شد که کتاب «حافظ» به انگلیسی
ترجمه شد؟

ناشری به نام «طرح نو» ،سلسله آثاری را درباره
بنیان گــذاران فرهنگ امــروز ،مانند سعدی،
خیام منتشر میکرد و من هم درباره
جامی و ّ
حافظ نوشتم و منتشر شد .این کتاب در حجم
کم ،اطالعات زیادی دارد و یک ناشر انگلیسی
آن را پسندید و خواست ترجمه کند .بــرادر و
خواهر بــزرگــواری به نا مهای مجتبی و لیلی
حبیبی ،ظرف یک سال این کتاب را به انگلیسی
برگرداندند و در نهایت بعد از مشکالتی که در راه
چاپ پیش آمد ،منتشر شد.
شد؟

عالقهتان به حافظ از چه زمانی شروع

من از کالس چهارم ابتدایی تا االن با حافظ
بودهام 9 .را از  74کم بکنید ،میشود  65سال
که با حافظ بوده و حدود  9تا  10کتاب درباره
حافظ نوشتهام .شاید  30ســال فقط حافظ
میخواندم و دیوانش را در جیبم میگذاشتم؛
خواندن مدام و تأمل کردن در شعر حافظ .تا
این که در سال « ،1361ذهن و زبان حافظ»
را با  15مقاله نوشتم و نشر نو منتشر کرد .در
سالهای اخیر کتاب را مفصل کردم و  15مقاله
به  51مقاله تبدیل شد .خواهرم که دو سال از من
بزرگ تر و کالس ششم ابتدایی بود ،یک کتابی
آورد که اول و آخرش افتاده بود .گفت :بیا حافظ

طنزخوب،تریبونیبرایوعظ
ناصر فیض به پایگاه خبری
چهره ها
حوزههنریگفت«:اگراثری
طنز پرداز
هم از نگاه منتقدان و اصول
طنزعدولنکندوهمبتواندمردمراشادکند،
بههدفواقعیطنزنزدیکشد هاست.امروزه
زبانطنززبانیبرایبیانمسائلیشدهاست
که گاهی نمیتوان با زبــان جدی به آنها
پرداخت .به قدری ظرفیت این لحن باالست
که یک روحانی هم از این تریبون برای وعظ
استفاده میکند .شاید به ظاهر گفتههای او
خـــنـــده بــــر لـ ـبه ــای
مخاطبان بیاورد ولی به
نکاتی اشاره میکند که
موردتوجهمردماست».

بخوانیم .گفتم :حافظ؟ به نظرم عجیب آمد و
فر خ پی فرخنده پیام/
بعد خواند :مرحبا طایر ّ
خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کــدام؟ این
مطلع اولین غزلی بود که از حافظ برایم خواند و
من  9ساله به وجد روحی آمدم .شعر را با حافظ
ِ
یک جا شناختم و رها نکردم .گاهی مشکالتم
را از خواهرم می پرسیدم و ایشان تا حدی که
بفهمم جواب میداد .اولین کار حافظانه من،
نقد بر«حافظ به روایــت شاملو» است .در سال
 52ویراست اول مقاله بلندم را نوشتم؛ با شاملو
اختالف نظر داشتم ولی همیشه با احترام و ادب.
او را شاعر بزرگ معاصر خطاب کردم که گفتند
چرا تو که با او اختالف داری ،چنین میگویی؟
گفتم من که با شعرش مشکلی ندارم .چرا مسائل
را با هم قاطی کنیم؟ حاال هم در حال آماده کردن
یک کتاب کوچک هستم ،با عنوان «شاملو به
خرمشاهی» ،متشکل از 8-7
روایت بهاءالدین ّ
مقاله دربــاره شاملو که طی سال ها نوشتهام و
مقدمهای بر آن خواهم نوشت .شاملو یک شاعر
نوپرداز محسوب می شود و مقایسه او با حافظ
غلط است.
طنزپردازی شما هم از آشناییتان با
حافظ نشئت میگیرد؟

شاید .اولین کسی که به طنز حافظ نظر کرد،
استاد ما مرحوم پرویز ناتل خانلری بود .استاد
ابوالحسن نجفی در روزنامه اطالعات ،سه سال
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پیش ایــن مطلب را بیان کردند و نمونههای
زیادی هم از طنز حافظ آوردند .من از اینها خبر
نداشتم و فکر میکردم اولین کسی هستم که
طنز حافظ را پیدا کردهام یا طنزم را از او گرفتهام.
از طرفی ،بنده حافظ را طنزپرداز تواناتری
میدانم تا عبید زاکانی .عبید عفت کالم را در
نصف آثــارش رعایت نکرده است ولی در شعر
حافظ به جز یکی دو مورد این طور نیست.

از نظر شما حــافــظ چــه تــاثــیــری بر
ادبیات غرب گذاشته است؟

گوته تاثیر زیــادی از حافظ پذیرفته اســت .او
«حافظ نامه»« ،قلندر نامه» و «رنــدی نامه» را
نوشته و گفته کمال بی خردی است اگر کسی
تصور برابری با حافظ در سرش بپروراند .نیچه
هم به حافظ پرداخته و سخنان ارزشمندی
دربــاره حافظ گفته اســت .آخرین کوشش من
در عالم حافظ پژوهی یک کتاب چهار جلدی به
نام «دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی» است که
حدود  1800مقاله نسبتا کوتاه دارد و 150
نویسنده در آن با من همراهی و همکاری کردند و
ناشر آن «ن ُُخستان پارسی» است .این کتاب چهار
جلدی درباره تاثیر حافظ بر غربیها
هم مقاالتی دارد.

فرزینوبمانیفراخوان
استعدادیابیدادند

مقالهای نوشتهام با عنوان «مخالفان و منتقدان
حافظ» و از حدود  10نفر نام بردهام که بعضی
با حافظ خصومت داشتهاند و او را گمراه کننده
و تبلیغکننده خراباتیگری میدانستهاند و
میگفتند او به جای این که جوا نها را به کار
کــردن ،ساخت کشور ،علمپژوهی و فرهنگ
دعوت کند ،به خرابات مغان میخواند! در حالی
که می و خرابات و ...در دیــوان حافظ معنای
دیگری دارد و حافظ از اینها استفاده کنایی
میکند .خیام هم همینطور .این ها بیان کنایی
و زیبایی آفرینی حافظ بوده است.

محمدرضا عیوضی
برای یک تئاتر خواند
محمدرضا عیوضی
طـــی ه ــم ــک ــاری با
عـــوامـــل تــئــاتــر «بــه
وقــت پازولینی» به
ک ــارگ ــردان ــی آرش
سنجابی ،اثــری را منتشر کــرده اســت که
«پازولینی» نام دارد .به گزارش ایلنا ،ترانه این
اثررابابکصحراییسرودهوتنظیمآنبهعهده
دانیالشهرتیبودهاست.محمدرضاعیوضی
که جزو هنرمندان دهه  70به حساب میآید
و آلبومهای«رنگینکمون»« ،برمیگردم»،
«دخترشاهپریون»«،یهروزبرفی»و«دلخوش
سیری چند» را منتشر کرده ،به تازگی با آرش
سنجابی (نویسنده و کــارگــردان) تئاتر «به
وقت پازولینی» همکاری کرده و خواننده این
اثر نمایشی است .تئاتر «به وقت پازولینی» از
هشتم خرداد در تماشاخانه «دیــوار چهارم»
رویصحنهرفتهاست.

بـــــه تــــازگــــی
کتابی علیه شعر و هنر
حافظ به نام «حافظ،
پادشاه عریان شعر»
منتشر شده است.
چرا عــد های در پی
نـــادیـــده گــرفــتــن
هــنــر ایـــن شــاعــر
هستند؟

در دانــشــنــامــه
حـــــــــافـــــــــظ و
حا فظپژ و هی

داد نویسندهها از نپرداختن حق تالیف کتاب در آمد

پولکتابم را قورت نده!

گروه ادب و هنر  -روز گذشته توییت یک نویسنده باعث شکل گرفتن
بحثداغیبیننویسندههایدیگرشدکهبیشترآنها،یکنکتهمشترک
داشت؛ بدقولی ناشرها در واریز طلب نویسند هها .اتفاقی که به نظر
میرسد عالوه بر سابقهدار بودن ،در حال فراگیری است و در نبود قانون
حمایتی از نویسنده ،عرصه را بر او ،از آنچه که هست تنگتر خواهد کرد.
ماجرای بدقولی ناشر و نویسندهها ،سر دو سویهای دارد که ما این بار چند
روایت عینی از بیمهری ناشر به نویسنده را ،بعد از چاپ و انتشار کتاب،
جمعآوری کردیم و از آن خواهیم گفت.
ماجرا از این توییت شروع شد«:ناشر ستمگر بعد از مدتها جدل باألخره
طلب هفتصدتومنیام رو ریخت .البته  ۶۹۸تومن ریخت .از دوهزار
تومنی که نریخته چه معنایی باید برداشت بکنم؟ حالم رو گرفته؟ ضربه

فرزاد فرزین و روزبه بمانی با انتشار ویدئویی
در صفحه اینستاگرام خود ،از یک فراخوان
خوانندگی و نوازندگی خبر دادند .طبق این
فراخوانکهبامدیریتوهمکاریروزبهبمانی،
علی ثابت و فرزاد فرزین شکل گرفته است،
خوانندهها و نوازندهها باید ویدئویی از اجرای
زنده و با کیفیت خود را تا تاریخ  25تیرماه ،به
آدرس صفحه مد نظر بفرستند .حداکثر سن
حضورشرکت کنندگاندراین فراخوان25،
سال است و بعد از بررسی تمامی ویدئوها به
افرادیکهپذیرفتهمیشوند،پسازتاریخمقرر
اطالعدادهخواهدشد.

حضور «بئاتریچه ونیزی»

در ایران منتفی شد

زده؟ میخواسته بگه رئیس منم؟ جریمه کرده؟ یا پنج میلیون و ۳۷۸
هزار تومن گذاشته روش یه عطر تام فورد خریده؟» این اول ماجرا بود و
انگار این توییت ،سفره دل نویسندههای دیگر را باز کرد و یکی از آنها
نوشت«:من ناشری دارم که چاپ چهارم کتابم رو منتشر کرده و از چاپ
صفر تاحاال ،پول نداده .چرا نمیرین دور سرش بگردین؟» یا نوشتند
«:من کتابی برای یک نهاد دولتی نوشتم .با این که کتاب به چاپ چندم
رسیده ،خبری از حق التالیف من نیست .از طرفی هم زورم بهشون
نمیرسه» .برخی دیگر به شوخی نوشتند «:شاید به دو هزار تومان احتیاج
داشته یا هزینه کارت به کارت کردن رو ازتون کم کرده» .به نظر میرسد
این هم یکی دیگر از نکاتی است که باید به فهرست تدوین قانونی با
جزئیات قابل مالحظه در حوزه نشر اضافه شود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

ارکستر سمفونیک تهران  12و  13تیرماه
در تــاالر وحــدت با رهبری شهرداد روحانی
و ب ــدون حضور رهبر مهمان روی صحنه
میرود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
در حالی که رسانهها از حضور «بئاتریچه
ونیزی» رهبر ارکستر ایتالیایی در تهران و
اجرایمشترکبا شهردادروحانیدرارکستر
سمفونیکتهران خبردادهبودند،امروز بنیاد
رودکی اعالم کرد که این اتفاق حداقل در
اجرایاخیرارکسترسمفونیکرخنمیدهد.
دربرخی رسانهها حتیصحبتازاینموضوع
به میان آمده بود که او سابقه چندانی در حوزه
موسیقی ندارد و یک مدل است .امید صدیق
مدیر روابــط عمومی بنیاد فرهنگی هنری
رودکی ضمن تکذیب این ادعــا ،گفت :این
ادعــا احتما ًال یک شیطنت رسانهای است.
ممکن اســت یک مجله مد به دلیل شهرت
این هنرمند ازاوتصویریبگیرد؛اماایندلیل
نمیشود که «بئاتریچه ونیزی» مدل باشد.
در ایران هم مجلهها از هنرپیشهها تصاویری
منتشرمیکنند.وییکرهبرارکسترشناخته
شده است .بنا بود که برنامه مشترک وجود
داشتهباشدکههماکنون برگزارنمیشود.

