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اخبار ادبی

عصر شعر «کبوتر سپید صلح»
خرمشاهی
با حضور بهاءالدین ّ

عصر شعر کبوتر سپید بــا حضور بهاءالدین
خرمشاهی روز جمعه ۲۸ ،تیر ،از ساعت 15
در تماشاخانه حــوزه هنری برگزار میشود.
به گــزارش مهر ،برگزاری این برنامه به عهده
مدرسه ادبیات مجاز و محوریت موضوع آن،
«مفهوم صلح و جنگستیزی در نظم پارسی»
خر مشاهی،
اســت .در ایــن برنامه بهاءالدین ّ
پژوهشگر و منتقد ادبیات فارسی سخنرانی
خرمشاهی ،در این برنامه
خواهد کرد .عالوه بر ّ
شاعران و منتقدانی چون حمیدرضا شکارسری،
سعید بیابانکی ،مــهــدی مظفری ســاوجــی،
غالمرضا طریقی و امید مهدی نژادحضور
خواهند داشت.

دالیل نویسنده هری پاتر
برای نوشتن کتاب با نام مستعار
جـــی .کــی رولــیــنــگ بــا نــام
مستعار روبـــرت گالبرایت
یــک مجموعه داستا نهای
جنایی نوشت که به صورت
اتــفــاقــی نــامــش فـــاش شــد.
به گــزارش ایبنا ،نویسنده انگلیسی مجموعه
داستانهای هری پاتر و مدرسه جادوگری بعد
از اتمام این مجموعه در هفت قسمت ،تا مدتی
کار نویسندگی را رها کرد ولی بعد معلوم شد
که ترجیح داده با نام مستعار کتاب بنویسد.
او طی یک مصاحبه ،در این باره گفت« :رابطه
من با طرفداران هری پاتر و خود شخصیتهای
داستان ،بسیار ارزشمند است و نمیخواهم
هیچ وقت این ارزش را از یاد ببرم» .وی افزود:
«نویسنده هری پاتر بودن ،آنقدر فشار بر انسان
وارد میکند که روی دیگر آثارش تاثیر میگذارد.
البته من میخواستم ژانرهای دیگر را تجربه
کنم ولی دلیل اصلی ،همان ارزشــی است که
برای خوانندگان هری پاتر قائل بودم» .رولینگ
در سال  2013مجموعه داستا نهای جنایی
کورمون استرایک را با نام مستعار گالبرایت
منتشر کرد.

محمد معتمدی بار دیگر درباره مافیای کنسرت هشدار داد

پشتپردهکنسرت«خوانندهاولیها»

نسترن کاشف-از قدیم گفتهاند ماه هیچ وقت
پشت ابر باقی نمیماند .به احتمال زیاد محمد
معتمدی با اعتقاد به همین اصل است که از
آبان ماه سال گذشته چالش مافیای کنسرت
را به راه انداخته است .او هر چند ماه یک بار
با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود با
اشاره به یکی از بزرگترین سایتهای فروش
بلیت کنسرت ،از وجــود یک مافیای بزرگ
میگوید .این خواننده سنتی ادعــا کــرده که
مافیای کنسرت از وزیر ارشاد قویتر است .در
ادامه بیشتر از این ادعا خواهیم گفت.
▪اول :حساب سرانگشتی فروش مافیا

محمد معتمدی در تازهترین نقد خود با استفاده
از یک محاسبه کوتاه ،درآمد ساالنه مافیا را 15
میلیارد تومان برآورد کرده است .او میانگین
قیمت بلیت کنسرت در این روزها را  100هزار
تومان در نظر گرفته و این رقم را در کنار بودجه
ساالنه دفتر موسیقی وزارت ارش ــاد ،یعنی
حدود  10میلیارد تومان گذاشته و به این نتیجه
رسیده که درآمد این مافیا  1.5برابر کل بودجه
موسیقی کشور است .البته معتمدی اشارهای
گــروه ادب و هنر -بــا همۀ ا ّمــا و اگــرهــا بــرای
اجــرای طرح تابستانه کتاب  ،98باالخره این
طــرح به مرحلۀ اجــرا رسید .تابستانه کتاب با
شعار «کــتــاب ،همنشین دلنشین» از  25تیر
مــاه در شهرستانها آغــاز شــده و تا ســوم مــرداد
ماه ادامــه دارد .تهرانیها هم از فردا  27تیر تا
 3مــرداد مهمان طرح تابستانه کتاب خواهند
بود .فقط پیش از این که برای خرید کتاب راهی
کتاب فروشی ها شوید ،با مراجعه به سایت
 tarh.ketab.irکتابفروشیهایعضواینطرح
راپیداکنید.تخفیفکتابهایتألیفی 25درصد
وکتابهایترجمه 15درصدوسقفمجازخرید
برای هر نفر هم ،حداکثر 120هزار تومان است.
درادامه،یکبستهپیشنهادیبرایخریدکتابدر
فرصتطرحتابستانهارائهمیکنیم.
▪داستانورمان

داستانی تابستانی ما در
پیشنهادهای جذاب
ِ
دو بخش نویسندههای ایرانی و خارجی از این
قرارند:
ایرانیها« :سمفونی مردگان» عباس معروفی،

هم به گردش حدود  300میلیاردی این مافیا
داشته که موجب اعطای تسهیالت و گشایش
اعتبارات سنگین است.
▪دوم :مافیای مورد نظر در دسترس میباشد

سایتی که محمد معتمدی از صاحب آن به
عنوان مافیای کنسرت یاد میکند یکی از بزرگ
ترین سایتهای فروش بلیت کنسرت در کشور
است .به طوری که اگر آن را باز کنید ،متوجه
خواهید شد جمع بسیاری از خوانند ههای
بزرگ و کوچک ،در آن حضور دارند .این سایت
عــاوه بر فــروش بلیت کنسرت ،بلیت تئاتر،
همایش و ُجنگ خنده هم در آستین دارد و
البته ،مختصات فروش فراتر از تهران است و به
جزیره زیبای کیش هم میرسد .حرف درباره
این سایت بسیار است ،مثال این که این سایت
با گرفتن درصدی از خواننده ،فروش بلیت او را
حتی اگر خواننده اولی باشد ،تضمین میکند
و از طرفی اغلب بیلبوردهای تبلیغ شهری
کنسرت در اختیار اوست .البته این رقم درباره
خواننده اولیها بسیار باالتر از دیگران یعنی
بین  20تا  25درصد فروش است.

خداحافظی با یکی از مشاهیر ُکرد
اســتــاد مــحــمــدصــابــر صــابــر،
اســتــاد تــمــام خوشنویسی،
دیــــروز در  74ســالــگــی در
سنندج درگذشت و در قطعه
هنرمندان بهشت محمدی
سنندج آرام گرفت .به گزارش
تسنیم ،این هنرمند برجسته ُکرد چند سالی بود
که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد.
انجمن خوشنویسان ایران در نخستین کنگره
بینالمللی مشاهیر ُکرد که  ۱۱و  ۱۲تیر امسال
در سنندج برگزار شد ،نشان درجه یک هنری
را که معادل دکترای هنر است ،به ایشان تقدیم
کرد .استاد محمد صابر صابر در سال  ۱۳۲۴در
سقز بهدنیا آمد و در سال  ۱۳۵۱از انستیتو هنر
تهران دانش آموخته شد.

▪سوم :حرف حق با کیست؟

یکسبدپیشنهادداغبرای«تابستانهکتاب»

«جــای خالی سلوچ» محمود دولــت آبــادی،
«راهنمای مــردن با گیاهان دارویـــی» عطیه
عطارزاده«،پرندهمن»فریباوفی«،چشمهایش»
بزرگعلویو«جشنجنگ»احمددهقان.
خارجیها«:مجوس»جانفاولرباترجمهپیمان
خاکسار« ،مزهشناس» لو ونفو با ترجمه مرضیه
بهرادفر« ،اولیس» جیمز جویس با ترجمه فرید
قدمی و «صــد ســال تنهایی» گابریل گارسیا
مارکزباترجمهبهمنفرزانه.

پیک خبر

صاحب سایتی که محمد معتمدی از آن به
عنوان مافیا یاد میکند تا به حال هیچ واکنش
رسمی به ادعای این خواننده نداشته است.
جالب این که بلیت سه کنسرت محمد معتمدی
در سال های  91و  92در همین سایتی که
او به عنوان مافیا از آن یاد میکند به فروش
رسیده اســت .ســوال بــزرگ دربــاره این
ماجرا وقتی شکل میگیرد که تقریبا
هیچکدام از خوانند هها ،ادعای
معتمدی را تایید یا رد نکردهاند.
جــواب ایــن فرضیه خــارج از
دو گزینه نیست ،یا قدرت
مافیا آن قــدر زیــاد است
که خوانند هها به خود
جرئت خطر نمیدهند
یا معتمدی میخواهد
بـــه واســـطـــه چنین
ترفندهایی جای خود
را در میان مردم باز کند
و از مشکالت احتمالی
پیش رویش بکاهد.

به مناسبت آغاز طرح تخفیف در کتاب فروشی ها

▪شعرکالسیکومعاصر

پیشنهادهای ما به دوستداران شعر فارسی این
مجموعهشعرهاهستند«:گزیدهرباعیاتبیدل
دهلوی» با انتخاب و شرح محمدکاظم کاظمی
ازنشرسپیدهباوران.کاظمیبعدازانتشارگزیده
غزلیات بیدل دهلوی به سراغ رباعیهای این
شاعرسبکهندیرفتهاست.مجموعهشعر«سه
گانه خاورمیانه» گروس عبدالملکیان را هم که
درنشرچشمهچاپشدهاست،ازدستندهید.

۱۱

شکایتاستادشجریانازصداوسیما
دومشهریوربررسیمیشود

«بانگ نی» هوشنگ ابتهاج از نشر کارنامه هم
پیشنهادشعریدیگرمابهشماست.
▪سفرنامه

«چادرکردیمرفتیمتماشا»سفرنامهعالیهخانم
شیرازیاستکهبدونهمراهیهمسرازکرمان
عازم سفر حج و عتبات عالیات شده است .او که
از آشنایان دو ِره ناصر الدین شاه است ،در تهران
مهمان شاه میشود .این روایت را زهره ترابی
ویرایشونشراطرافمنتشرکردهاست«.سهروز
به آخر دریا» هم شرح سفر همسر عمادالملک،
شاهزادۀ قاجاری به ّ
مکه و عتبات است که نشر
اطــراف منتشر کرده است .این کتاب حاصل
پژوهش نازیال ناظمی روی نسخه خطی این
سفرنامه است .با خواندن این دو اثر با دنیایی از
نکات جالب توجه درباره وضعیت زنان اشرافی
دردورهقاجارآشناخواهیدشد.

قاضی مسعودی مقام که این روزهــا نامش به
واسطه رسیدگی به پــرونــد ههــای اخاللگران
اقتصادی بر سر زبانها افتاده است ،به شکایت
محمدرضا شجریان از صداوسیما رسیدگی
میکند .محمدحسین آقاسی وکیل مدافع
شجریان در گفتوگو با ایرنا ،دربــاره شکایت
شجریان از صداوسیما گفت :تیر ماه سال ۸۸
به دلیل پخش بدون رضایت آثار موکلم در صدا
و سیما ،شکایتی را مستند به مــاده  ۲۳قانون
حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان از
این سازمان در دادسرای کارکنان دولت مطرح
کردم ،زیرا در این ماده قانونی به صراحت آمده
است که اگر آثــار کسی را بــدون اجــازه انتشار،
پخش یا نشر دهند ،مجازاتش شش ماه تا دو سال
حبس است .وی تصریح کرد که شعبه  ۶۸دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،دوم شهریور امسال را
برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

