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پیک خبر

تجلیل از استاد خوشنویسی
همت کمیسیون ّ
ملی یونسکو
به ّ

کمیسیون م ّلی یونسکو در ایران ،طی مراسمی با
عنوان«تماشایخورشید»،باهدفقدردانیازتالش
نــامآوران حوزه فکر ،قلم ،اندیشه و هنر از پنج دهه
تالشاستادیدا...کابلیدراحیاوترویجخطشکسته
نستعلیق تجلیل میکند .به گزارش روابط عمومی
کمیسیون ملی یونسکو ،این نکوداشت در راستای
وظایف کمیسیون در بزرگداشت مر ّوجان علم،
فرهنگ و آموزش انجام میشود .کمیسیون ملی
یونسکو -ایران ،سالگذشتهبا راه اندازی برنامهای
بهنامتماشایخورشید،ثابتقدمیوتالشنامآوران
حوزهفکر،قلم،اندیشهوهنرراگرامیداشت.استاد
یدا...کابلی،استادانجمنخوشنویسانایران،چهره
ماندگارخوشنویسیودارایگواهی نامهدرجهیک
هنریاست.

تجدید چاپ «شما که غریبه
نیستید» برای بار سیام
کتاب«شماکهغریبهنیستید»
نــوشــتــه هــوشــنــگ مــــرادی
کــرمــانــی تــوســط انــتــشــارات
معین به چاپ سـیام رسید.
به گــزارش مهر ،اولین چاپ
این کتاب که داستانهای سالهای کودکی این
نویسنده را شامل میشود ،سال  ۸۴به بــازار آمد
و تا پاییز سال  ۹۴به چاپ بیستم رسید .تابستان
سال  ۹۵چاپ بیستوسوم و همچنین تابستان
سال گذشته چاپ بیستوهفتم این کتاب به بازار
آمد .کتاب «قاشق چایخوری» مرادی کرمانی نیز
که همزمان با سیودومین نمایشگاه کتاب تهران
عرضه شد ،چندی پیش به چاپ پنجم رسید« .آب
انبار» کتابدیگرمرادیکرمانیهمبهتازگیبهچاپ
نهمرسیدهاست.

دربارهترفند غیرحرفهای برخیخوانندگانپاپبرایجذبهوادار

باآهنگمنلب بزن!
گروه ادب و هنر-کاستها را به خاطر بیاورید .اگر هم با این
واژه بیگانهاید به یاری گوگل با این ابزار موسیقایی چند دهه
پیشآشناشوید.باکمیعقبگردمتوجهخواهیدشدکهشکل
عرضهموسیقیتغییراتزیادیداشتهاست؛ازصفحهگرامافون
و کاستها تا سیدی و فلش و کمی بعدتر که شکل فیزیکی
عرضه قطعههای موسیقی کم کم دارد رنگ میبازد .این تغییر
در دیگر قسمتهای عرضه موسیقی هم حاکم بوده است و
«دابسمش»جدیدتریندستآویزبرخیخوانندههایپاپاست
کهبهیکبارهسرازدنیایموسیقیدرآوردندوحالمیخواهند
با روشهای اینچنینی ،شانس خود را برای داشتن مخاطب
بیشترامتحانکنند.

ی است صفحه چند خواننده را در اینستاگرام دنبال کنید
کاف 
تا هر روز شاهد اجرای روش «دابسمش» باشید .در این روش،
خوانندهها بعد از انتشار قطعههای جدید از دنبالکنندگان
خود میخواهند با استفاده از این قطعهها ،دابسمش بسازند و
تازمخاطبانشان،
بفرستندتاایندابسمشهارابهپاسحمای 
در صفحه خود به اشتراک بگذارند .عمر این قدردانی البته به
قاعدهیکاستوری 24ساعتهاستوبعدازآناستوری،ماجرای
ی میماند
این قدردانی تمام میشود؛ اما چیزهای دیگری باق 
و آن چیزی جز بیشتر دیده شدن این قطعهها نیست .حمید
هیراد ،پازل بند ،ماکان بند ،بهنام بانی ،محسن ابراهیمزاده
و...؛تعدادخوانندههایاستفادهکنندهازاینروشکمنیست.
از طرف دیگر ،دیــده شدن در صفحه یک خواننده پاپ که از
ی است که کمتر
قضا دنبالکنندگان قابل توجهی دارد ،نکتها 
رهگذرشبکههایاجتماعی،بهخصوصاینستاگرام،میتواند
از آن چشم بپوشد .همین میشود که این بده و بستانُ ،مد رایج
خوانندههای پاپ در فضای مجازی میشود ،کاربران را تحت
تاثیر خود قرار میدهد و این موج ،موسیقی را با خود دورتر از
آنچه باید باشد ،میبرد و بی آن که بخواهیم با این موسیقیها
هم سلیقه میشویم ،همان را در دابسمشها لب میزنیم و
میخوانیم،وردزبانمانمیشودودراینبین،فقطحواسمان
بهآنچهباید،نیست.

خداحافظیبامادرنقاشیهایشیشهای
مهین عظیما ،یکی از
هنری
آخــریــن بــازمــانــدههــای
نقاشی پشت شیشه ،عصر سهشنبه 18
تیرماه درگذشت و دیــروز او را در قطعه
نــــامآوران بهشت زهــــرا(س) بــه خاک
سپردند .اگر بیماریاش مهلت میداد،
 21آذر 90ساله میشد .او دوازدهمین
بانوی دانشجوی دانشکده هنرهای
زیبای تهران بود که موفق به دریافت
مــدرک کارشناسی از ایــن دانشکده
شد .عظیما در آبــادان با نقاشی پشت
شیشهآشناشدهوقبلتردرگفتوگویی
با اش ــاره به اهمیت ایــن نقاشی گفته

است«:همیشه در دلــم هست تا همه
بفهمند نقاشی پشت شیشه چیست؟
حــــدود س ــه ســــال پــیــش در یــکــی از
نمایشگاههایم،خانمیازبازدیدکنندگان
به من گفت چرا گفتهاید این نمایشگاه
نقاشی پشت شیشه است؟ شیشهای را
آوردموبهاوودیگربازدیدکنندگاننشان
دادم ،توضیح دادم که نقاشی را پشت آن
میکشیم ،رنگ را میزنیم و بعد شمای
مخاطب از ســوی دیگر شیشه ،تصویر
را میبینید ،بــرای ماندگار شــدن این
شیوه نقاشی همه باید دست به دست
همبدهیم».

۱۱
موسیقی

گالیهای که غمگینتر
از کمانچه کلهر است

بهمناسبتجدیدترینتمجیدشفیعیکدکنی
ازهوشنگابتهاج

قابدوستی«سرشک»و«سایه»
ادبیات را خوب میکند؛ هر قدر هم که
آرانیان-این عکس حال ّ
نگاهش کنی ،سیر نمیشوی از شکوه و شع ِر نهفته در دلش .آن
دیدنعصاوویلچرراازبینمیبرد.کاش
غم
ِ
خندهوآنشیرینیِ ،
میدانستیمایندوغولادبیاتمعاصرازچهمیگویندباهم.شاید
سایهداردازارغوانشمیگوید.شایدبعدازاینشفیعیکدکنی،
«م.سرشک»،بهاوگفتهاست«:آفتابیتوکهدرسایهنهانی،سایه».
آوازه رفاقت این دو استاد قول و غزل همه جا پیچیده است و هر
کدام به هر مناسبت به مهر و لطف از هم یاد میکنند .شفیعی
کدکنی در مقدمه کتاب «آینه در آینه» نوشته است« :یک شب در
بهار 1369در شهر کلن کشور آلمان ،در حضور ا و گاه از حافظه
و زمانی با مراجعه به مجموعههای شعری ا و این انتخاب را روی
چند برگ کاغذ انجام دادم و او با بزرگواری پذیرفت که عین ًا چاپ
شود و این است حاصل آن گزینش ،گزینشی یکشبه و حداقل
سیوپنج ساله» .استاد شفیعی در جایی دیگر میگوید« :شعر
هیچیکازمعاصرانزندهنمیتواندباشعرسایهرقابتکند».حاال
استادشفیعیکدکنیدرجدیدتریناظهارنظرشدربارهابتهاج
در انجمن ادبی شاهرود گفته است« :هیچ کالمی از هوشنگ
ابتهاج نباید نامکتوب برای نسل امــروز و فردا باقی بماند .دو
جوان با استعداد باهوش(میالد عظیمی و عاطفه طیه) به منزل
ایشان رفتند و وی را به پاسخ واداشتند و نتیجهاش کتاب «پیر
پرنیاناندیش»شد.ابتهاجراازجوانیمیشناسموخیلیازشعر
ایشانلذتمیبرم».عمرشاندرازباد!

کیهان کلهر ،نوازنده برجسته کمانچه پس از
برگزاری کنسرت «شهر خاموش» در محوطه طاق
بستان کرمانشاه یادداشتی نوشت و انتقادهایی
را به مسئوالن این محوطه تاریخی وارد کرد .او
در قسمتی از این متن که در صفحه شخصیاش
منتشر شده است ،از مردم کرمانشاه به دلیل
حضور پرشورشان تشکرکرد و نوشت«:به عنوان
موسیقیدانی که تقریب ًا در سراسر دنیا روی
صحنه رفته و گاهی در دور افتاده ترین نقاط
جغرافیایی کنسرت داده اســت ،میگویم که
تابه حال شاهد این حد از بیاحترامی و تخفیف
نسبت به مخاطبانم و خودم نبودهام .در پایان به
نامسئوالن به دور از عشق و فرهنگ میگویم
این
ِ
که قدمت هنر و هنر دوستی درایــن خطه بیش
از قدمت طاق بستان است که نه به زور از میان
رفتنی است ،نه با بی حرمتی ».این گالیه ،انتقاد
کاربران شبکههای اجتماعی را هم به دنبال
داشــت .برخی از کــاربــران نوشتند که در این
کنسرت حضور داشتند ،دو ساعت پشت درهای
بسته بودند و سرگردان به دنبال راه چــار های
میگشتند .برخی هم نوشتند چهره کیهان کلهر
با این مــوارد برای ما مخدوش نخواهد شد .در
پی این گالیه چند بار تالش کردیم با مسئوالن
توگو کنیم اما تالشمان به دلیل
طاق بستان گف 
بیپاسخ ماندن تلفنها به نتیجه نرسید .کیهان
کلهرها یا به قول استاد حسین علیزاده ،همان
به اصطالح دایناسورهای موسیقی در کشور ما
انگشتشمارند و باید دید پاسخ مسئوالن در
برابر این ناراحتی زیاد او ،با وجود آن همه متانت
و حاشیهگریزی چه خواهد بــود! پاسخی که
بیصبرانه منتظر آنیم.

