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ادبی

انتشار «لبخند تلخ مونالیزا»
و «عاشقانههای رنوی قرمز پیر»
جدیدترین اثر حمیدرضا
شکارسری به نام «لبخند
تلخ مونالیزا» توسط نشر
هـــزاره ققنوس منتشر
خواهد شد .این شاعر در
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره این
کتاب اظهار کرد« :لبخند تلخ مونالیزا مجموعه
شعر جنگ و ضد جنگ در قالب نو است که معمو ًال
کوتاه تا متوسط هستند .در مجموع حدود ۵۰
شعر در این مجموعه دیده میشود .هم اکنون
این کتاب مراحل دریافت مجوز انتشار را از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی میگذراند» .وی افزود:
«عاشقانههایی تحت عنوان «عاشقانههای رنوی
قرمز پیر» هم در نشر سیب سرخ چاپ میشود.
مجوز انتشار این مجموعه شعرم صادر شده است
و هم اکنون مراحل انتشار را میگذراند و حدود
 ۵۰شعر نو دارد».

شنیدن کتاب صوتی
از زبان آواتارهای چینی!
شــرکــت «ســـوگـــو» از
ساخت آواتارهایی خبر
داد که میتوانند کتاب
صــوتــی بــخــوانــنــد .به
گزارش ایسنا ،چندی
پیش خبرگزاری شینهوای چین اعالم کرد:
«اولین گوینده خبر مبتنی بر هوش مصنوعی با
ظاهر زنانه را از ماه مارس امسال در این شبکه
به کار میگیرد» .این گوینده خبر که «شین
شیائونگ» نام گرفت ،با همکاری شرکت موتور
جست وجوی چینی موسوم به سوگو ساخته
شد .حال ،این موتور جستوجو از توسعه کار
خود خبر داده و تنها به ساخت گوینده هوش
مصنوعی بسنده نکرده است .این شرکت از دو
نویسنده چینی ،آواتارهایی با ظاهری واقعی
ساخته که میتوانند به روایــت کتا بهای
صوتی بپردازند .در این راستا ،شرکت سوگو از
هوش مصنوعی ،فناوری تبدیل متن به گفتار
و کلیپ های ویدئویی از ادبیات آنالین چینی
استفاده کرده است.

هنری که فاطمه عبادی را به فینال عصر جدید رساند

نقاشیماسهای؛ازبلندیهایتبتتاسرزمینسرخپوستها
نسترن کاشف-نقاشیهایی که دکمه برگشت
ندارند و با یک تکان کوچک به هم میریزند.
این شاید مهمترین شاخصهای باشد که بتوان
نقاشی ماسهای را با آن توصیف کرد .عمر این
نقاشیدرذهنخیلیازمابهبرنامهاستعدادیابی
عصر جدید بر میگردد .هنری که فاطمه عبادی
هنرمند ماهشهری را با اجــرای یک نقاشی
بوهوای خوزستان،
اعتراضی در باب وضعیت آ 
در مرحله اول برنامه عصر جدید و دو نقاشی
ماسهایدیگردرگونهاجتماعی،بهمرحلهنهایی
ایــن برنامه رساند .جالب ایــن که عمر واقعی
نقاشیباماسهبهسالهایبسیاردوربرمیگردد
که ما در ادامه ،از آن بیشتر خواهیم گفت.
▪عمر یک هنر جهانی

عمر نقاشی مــاسـهای در جهان بسیار دراز
است و تا چند قرن قبل ،بومیهای آمریکا ،در
جنوب غربی ایاالت متحده ،از این نوع نقاشی
بــرای اجــرای مراسم مذهبی خــود استفاده
میکردند .نوع پیشرفتهای از نقاشی ماسهای
که به نقاشی خشک نیز شناخته میشود،
در میان سرخپوستان نــاوا و پوبلو در جنوب
غربی آمریکا و به چند شکل ساد هتر ،در چند
قبیله ساکن کالیفرنیای امروزی وجود داشت.

هرچند نقاشی ماسهای یک شکل هنری است
اما در هند ،بیشتر از جنبه هنری ،ارزش دینی
دارد و در مراسم مذهبی از آن استفاده میشود.
جالب این که در برخی موارد ،به جای ماسه ،از
سنگ یا زغال سنگ خرد شده ،گرده یا سایر
مواد خشکشده به رنگهای سفید ،آبی و زرد
استفاده میشود و تصویر را رنگی میکند.
تصویری که شاید اگر پایتان به جزیره خوش
آبورنگ هرمز در جنوب ایران افتاده باشد ،با
آن بیگانه نیستید.

به بهانه انتشار خبر گم شدن سردیس ناصرخسرو در پارک ملت تهران

چه کسی مجسمه ها را قورت می دهد؟!
گروه ادب و هنر -مجسمهها در کشور ما
یک رو ِز خوش ندارند و هر روز باید در باره
یک کدامشان خبر بدی بشنویم .حاال نوبت
ناصرخسرو قبادیانی و سردیسش در پارک
هوق ،فرزند استاد
ملت تهران است! شایا َش َ
چنگیز شهوق ،در توئیترش از گم شدن
سردیس ناصرخسرو هنر دسـ ِ
ـت پــدرش و
نصب یک سردیس بی نام و نشان خبر داد.
شایا شهوق ماجرا را ایـنطــور شــرح داده
ـدن گم
اســت« :ســال  89آغــاز رســانـهای شـ ِ

سریالی مجسمهها بود اما در فهرست
شدن
ِ
اسامی مجسمههای مفقود شــده نامی از
مجسمه ناصرخسرو ساخت چنگیز شهوق
نبود و وقتی پرسیدم گفتند بــرای مرمت
برداشته شده و دوباره نصب خواهد شد .پس
از گذشت حدود پنج سال و نیم چندی پیش
به صورت اتفاقی متوجه شدم که اثر دیگری
با پالک چنگیز شهوق در این محل نصب
شده که ساخته حمید شانس است».سید
مجتبی موسوی ،مدیر اداره حجم سازمان

▪سبک های متفاوت

نقاشی ماسهای در استرالیا ،ژاپن و تبت نیز،
به صورت گسترده تعریف شده است .هرچند
کاربرد نقاشی ماسهای در هر یک از ملیتها
متفاوت اســت .مثال در هند ،بعد از نقاشی
ماسهای از بیمار می خواهند مدتی روی آن
بنشیند تا سم موجود در بدنش دفع شود؛ اما
در ژاپن این نقاشی کام ً
ال جنبه هنری دارد.
به هرحال ،فاطمه عبادی اولین هنرمندی
نیست که با نقاشی ماسهای در یک برنامه
زیباسازی شهرداری تهران در دی ماه 92
درباره این مجسمه به هنرآنالین گفته بود:
«این مجسمه به همراه سایر مجسمههای
پارک ملت از فضای این پارک برای مرمت
جــمـعآوری شــده انــد که اکنون مرمت این
مجسمه به پایان رسیده است و تا اواسط
اسفندماه در فضای پارک ملت نصب خواهد
شد» .این در حالی است که همین مسئول در
 22مرداد  98در مصاحبه با ایرنا از سرقت
مجسمه خبر داده و گفته است« :سریال گم
شدن مجسمههای شهری پایتخت مربوط
به سال  ۸۹بود که در بازه زمانی سه تا چهار
ماهه ۱۴ ،مجسمه مفاخر ایرانی در تهران
مفقود شد .سردیس ناصرخسرو ،اثر مرحوم

استعدادیابی شرکت کــرده اســت .پیش از
او ،در برنامههای گات تلنت و استعدادیابی
اوکراین نیز ،هنرمندانی مانند او با نقاشی
ماسهای شگفتیهای زیــادی خلق کردند.
این نوع نقاشی ،با توجه به وضعیت اقلیمی
ایران ،عالوه بر این که میتواند ارائه دهنده
شکل نویی از نقاشی بــاشــد ،قــادر اســت با
برگزاری جشنوارههای مختلف ،یاور صنعت
گردشگری باشد و این گونه تا همیشه در فینال
رقابتها باقی بماند.
چنگیز شهوق نیز که در پــارک ملت نصب
شده بود ،در این بازه زمانی گم شد» .موسوی
سردیس
درباره درج نام چنگیز شهوق بر روی
ِ
جایگزین شــده هم ایـنطــور توضیح داد:
«چندی پیش با توجه به استهالک و ناخوانا
شدن تعدادی از پالک های سردیسهای
پــارک ملت اقــدام به تعویض ایــن پال کها
کردیم و در این بین اطالعات سردیس قبلی
ناصرخسرو به جای مجسمه جدید درج شد.
اکنون این پالک اصالح و دوباره نصب می
شود» .سؤال اینجاست که این سردیس که
در سال  92در حال مرمت بوده ،چطور در
شمار مجسمههای به سرقت رفته سال 89
قرار گرفته است؟

۱۱
موسیقی

احتمال کنار گذاشته شدن
کاکایی از دفتر شعر

خبرهای غیررسمی حکایت از این دارد که شورای
شعر دفتر موسیقی وزارت ارشــاد بــدون متولی
است .یک فعال توییتری بعد از خبر معطل ماندن
آلبوم جدید محسن چاوشی با عنوان «قمارباز» ،در
صفحهخودنوشت«:آلبومقماربازباصدایچاوشی
قطعا پیش از محرم و صفر منتشر نمیشود .دلیل؟
آقای کاکایی هم بعد از بهمنی و بیابانکی از شورای
شعر دفتر موسیقی کنار گذاشته شده است و این
شورا زیر نظر مدیرانی از اداره کتاب اداره میشود.
یعنی شــورای شعر مسئولی بــرای صــدور مجوز
شعرها نــدارد ».گفتنی است عبدالجبار کاکایی
توگوهای مختلف با رسانهها ،در ماههای
طی گف 
گذشته،بهشدتازروندتاییدوصدورمجوزترانهها
در دفتر شعر وزارت ارشاد انتقاد کرده بود.

تیتراژخوانی علیزاده
برای «دل» هادی

محمدعلیزادهاینروزهامشغولساختقطعهای
بــرای دومین سریال نمایش خانگی منوچهر
هادی است .به گزارش فیلم نیوز ،بابک زرین،
ساخت موسیقی متن ایــن سریال را بر عهده
دارد و این سومین همکاری زرین با هادی بعد از
«عاشقانه» و «رحمان  »۱۴۰۰است .زمان انتشار
سریال «دل» ،به صورت رسمی اعالم نشده است؛
اما پیش بینی می شود قسمت اول آن روزهای
ابتدایی پاییز به دست مخاطبان برسد .منوچهر
هادی که پیشتر سریال «دلدادگان» را روی آنتن
شبکه  ۳و سریال «عاشقانه» را در شبکه نمایش
خانگی داشت ،کارگردان این سریال است.

