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پیک خبر

باهوشها سریعتر موسیقی
میآموزند
محققان دانشگاه ایالتی میشیگان با بررسی
ارتــبــاط هــوش ،استعداد موسیقی و ذهنیت
رشد ،دریافتند افراد باهوش سریعتر از دیگران،
موسیقی را فرا میگیرند.
به گزارش ایرنا ،منظور از ذهنیت رشد ،میزان
اعتقاد دانشآموزان به توانایی خود در بهبود
قابلیتهای اولیهای مانند نواختن پیانو است.
در ایــن تحقیقات که با کمک  ۱۶۱داوطلب
انجام شد ،محققان به داوطلبان نحوه نواختن
یک قطعه موسیقی را با استفاده از پیانو آموزش
دادند و از هریک از آنها خواستند این قطعه را
چندین بار بنوازند .سپس محققان با استفاده
از آزمونهای شناختی ،مهارتهایی مانند حل
مسئله و سرعت پــردازش اطالعات داوطلبان
را ارزیابی و با استفاده از یک آزمون استاندارد
مــوســیــقــی ،اســتــعــداد آ نهـــا را در موسیقی
اندازهگیری کردند.
در نــتــیــجــه ایـــن ب ــررسـ ـیه ــا ،مــشــخــص شد
مــیــزان هــوش داوطــلــبــان ،مهمترین شاخصه
پیشبینیکننده توانایی آنها در کسب مهارت
در موسیقی است و پس از آن ،شاخص استعداد
در موسیقی قرار دارد .در مقابل ،ارتباط بین
ذهنیت رشد افراد و توانایی آنها در نواختن پیانو
نزدیک به صفر است.

تمدید نمایشگاه نقاشی
عباس کیارستمی

استقبال شایان توجه از نقاشیهای عباس
کیارستمی ســبــب شــد لیلی گلستان ایــن
نمایشگاه را تمدید کند.
به گــزارش ایــران آرت ،لیلی گلستان و دو پسر
کیارستمی ،ما هها کوشیدند تا این سی و چند
نقاشی را در مجموعه های خصوصی شناسایی
کنند؛ نمایشگاهی که  ۱۷آبان آغاز به کار کرد و با
استقبال جالب توجه عالقه مندان ،اکنون تمدید
شــده اســت .لیلی گلستان پیشتر در نشست
خبری ایــن نمایشگاه ،با بیان ایــن که عباس
کیارستمی از دوستان قدیمی او بــوده است،
اظهارکرد« :ایشان همیشه این افتخار را به من
میدادند که نمایشگاه عکسها یشان را در
گالری گلستان بگذارند و آثار را جای دیگری
نبرند.
نقاشیهای ایشان را همدیــده بــودم و بارها
پیشنهاد کردم نمایشگاهی از آثار نقاشی خود
برگزار کند اما همیشه میگفت باید فرصت الزم
را پیدا کند تا مدتی روی نقاشی وقت بگذارد و
کارها را تکمیل کند ».نمایشگاه نقاشی های
کیارستمی تــا ششم آذر در گــالــری گلستان
برقرار است.
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استاد مهدی سیدی ،پژوهشگر و مصحح آثار کالسیک فارسی در گفتوگو با خراسان مطرح کرد

دسیسههاوحماسههایزنانهدرتاریخبیهقی
ِ
اطالعات
گروه ادب و هنر  -پای صحبتش که مینشینی ،بمباران میشوی از میزان زیاد
عمق جان از ادبیات و تاریخ میگوید و تو
ادبی و تاریخیاش .با زبانی شیرین و شیوا و از
ِ
دلت میخواهد فقط شنونده باشی و یاد بگیری .مهدی سیدی ،پژوهشگر و مصحح
برجسته خراسانی حدود  10سال پیش به همراه دکتر محمدجعفر یاحقی تصحیح
ادبی «تاریخ بیهقی» قویتر
▪جنبه
ِ
از جنبه تاریخی

مهدی سیدی تاریخ بیهقی را برای
کسانی مناسب و جــذاب میداند
خواندن
ذوق ادبی داشته و اهل
ِ
که ِ
متون فارسی هم باشند .از نظر این
پژوهشگر ،تاریخ بیهقی دو ویژگی
بارز دارد« :یکی این که تاریخ است
و ویــژگــی دیــگــر ایـــن کــه در ضمن
بیان تــاریــخ ،یــک متن زیــبــای ادبــی
هم هست» .او ادامــه مـیدهــد« :در
دانشکد ههای تاریخ خیلی زود از
تاریخ بیهقی رد میشوند .برای آنها
همین که بدانند مسعود در سال 421
ســرکــار آمــد و  431هــم رفــت و چه
جنگهایی کرد و ...کافی است ولی
ایــن متن بــرای ادبیاتیها اینطور
نیست .آنها در دورههای کارشناسی
و کارشناسی ارشــد و حتی امتحان
دکترا با تاریخ بیهقی سروکار دارند و
به ویژگیهای ادبی و زبانی آن توجه
مـیکــنــنــد .بـــرای همین
جــنــبــه ادبــــی کتاب
بیهقی قو یتر از
جنبه تاریخی
آن اســــــت.
ســــرگــــل آن
هــم داســتــان
کردن
بر دار
ِ
حسنک وزیر
است که آن را
بارها به شعر
و نــمــایــش

درآوردهاند».
▪تاریخ بیهقی ،الگوی
نثرنویسی فارسی

مــصــحــح تــاریــخ
بیهقی ایــن
متن را یکی
از پنج متن
بر جسته
نـــــــثـــــــر
فـــارســـی
مــیدانــد

۱۱
ادبی

موالنا جاللالدین به روایت
سیاوش طهمورث

تازهای از کتاب «تاریخ بیهقی» ،نوشته ابوالفضل بیهقی ،نویسنده و مورخ قرن پنجم
هجری را ارائه کرد که اکنون معتبرترین تصحیح این کتاب ارزشمند است .با استاد
سیدی دقایقی همکالم شدیم تا برایمان از ویژگیهای تاریخ بیهقی ،آدمهای رنگارنگ
وقایع آن و این که چرا باید این کتاب مهم نثر فارسی را خواند ،بگوید.
و
ِ
و میگوید« :هر کسی بخواهد به
فارسی صحبت کند و به این زبان
چیزی بنویسد ،به یک پشتوانه،
الگو و میراث احتیاج دارد .در متون
نثر فارسی اگر بخواهیم پنج متن را
انتخاب کنیم ،یکی از آ نها تاریخ
بیهقی اســت .هــر کسی هــم ذوق
ادبیداشتهباشدهمیننظررادارد؛
میخواهد استاد شفیعی کدکنی
باشد ،محمود دولت آبادی باشد یا
کوثری مترجم باشد .قطع ًا
عبدا...
ِ
درکنارمتونیمانندگلستان،تذکرة
االولیا ،اسرار التوحید و قابوسنامه،
تاریخ بیهقی هم جای میگیرد».
مهدی سیدی درب ــاره الگو بودن
نثر بیهقی ،نقل قولی از عبدا...
کوثری ،مترجم برجسته مـیآورد
و میگوید« :نکتهای که به تازگی
عــبــدا ...کوثری گفته ،ایــن است
که نثر گلستان سعدی توصیفی و
انشایی است و به درد ترجمه متون
ادبی خارجی نمیخورد .در حالی
کــه متن تــاریــخ بیهقی گــزارشــی
است و به کار مترجم میآید .بنابراین این متن
میتواند برای مترجم ،نویسنده و محقق الگو
باشد .از این منظر  90درصــد تاریخ بیهقی
زیبایی است؛ توصیف جنگها ،عروسیها،
عــزاداریهــا ،جاسوسیها و زیرکیها و. ...
هر کدام هم متن مناسب خودشان را دارند».
زنان خردمند
▪از
مردان سیاستمدار تا ِ
ِ

ِ
توضیحات مفصل
یکی از بخشهای تعلیقات و
تاریخ دو جلدی بیهقی ،تصحیح سیدی و
یاحقی ،معرفی حدود  400شخصیت است؛

از آلتونتاش و ارسالن جاذب و بوسهل زوزنی
گرفته تــا حسنک وزیــر و سلطان محمود و
اریارق و دیگران .مهدی سیدی درباره تنوع
شخصیتهای تاریخ بیهقی میگوید« :در
مجموعه مقاالت کنگره بیهقی تنها برای
بوسهل زوزنی یک مقاله مفصل نوشته شده
اس ــت .ب ــرای مسعود ،آلــتــو نتــاش و ...هم
همینطور.خودمهمبرایافرادیمانندبونصر
مردان
مشکان یک مقاله نوشتهام» .اما در کنار
ِ
زنان مهم ،تأثیرگذار و
بیشمار تاریخ بیهقیِ ،
بانفوذهمکمنیستند.سیدیدربارهزنانتاریخ
بیهقی میگوید« :مادر مسعود و عمه او که زنی
است به نام حره ُخ َتلی از زنان بانفوذ و تأثیرگذار
تاریخ بیهقی هستند .در کنار اینها کسانی
ماننددخترانسلطانمحمودرابهنامهایحره
زینب و حره کالیجی داریم که آنها را به عقد
کسانی از ممالک دیگر درآوردنــد و سرانجام
محمودبهواسطهدخترانشآنمملکتهاراهم
به تصرف خود درمیآورد .بانوی خیلی جالب
دیگری هم هست که در داستان فروگرفتن
(دستگیری) سپهساالر غــازی نقش دارد.
دشمنان غازی همسر باسواد شخصی به نام
حسن مهران را جلو میاندازند تا به کنیز غازی
که دخترخوانده اوســت ،خبر بدهد غازی
را به زودی دستگیر میکنند و بعد اتفاقاتی
میافتدکهمنجربهدستگیریسپهساالرغازی
زن دیگری در کودکی و نوجوانی
میشودِ .
مسعود در زمین داور نقش دارد که بــرای او
مــادری میکرده و بسیار باهنر بــوده است.
زن عاقل های است که به
مادر بونصر مشکان هم ِ
پسرش توصیه کرده وزیر نشود .مادر حسنک
هم بسیار شجاع و به قول بیهقی «سخت جگر»
است .زنان تاریخ بیهقی یا سیاستمدار و بانفوذ
هستند یا خردمند ،توانا و شجاع».

«سور» حسامالدین سراج در برج میالد

انتشارکتابجدیدآقایشاعر

آوازخوانی قربانی در جشنواره «سیمرغ»

حسامالدین سراج با همراهی گروه «سور»
چهره ها
به سرپرستی مجید موالنیا ،تاز هترین
خواننده
کنسرت خود را روزهــای پنج شنبه ۳۰
آبان ماه و جمعه اول آذر ماه ،به یاد خواننده شهیر کشور
افغانستان برگزار میکند .در این کنسرت که به همت
مــرکــز همایشهای برج
م ــی ــاد تـــهـــران ب ــرگ ــزار
میشود ،گــروه «ســور» به
یاد احمد ظاهر که آثارش
در افغانستان از محبوبیت
زی ــادی بــرخــوردار اســت،
قطعاتی را به خوانندگی
حسا مالدین ســراج اجرا
خواهد کرد.

کتاب «استمرار تازگی» اثر حمیدرضا
چهره ها
شکارسری در انتشارات ایهام منتشر شد.
شاعر
او در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان
گفت«:این کتاب مجموعه نقد و بررسی شعر و به اصطالح،
شاعری  ۱۰شاعر معاصر است که از جمله آنها میتوان
بــه «ســهــراب ســپــهــری» و
«قیصر امین پــور» اشــاره
کرد .همچنین ،مجموعه
شعرم با عنوان «لبخند تلخ
مونالیزا» از وزارت ارشاد
برگشته و مراحل نهایی را
در نــشــر هــــزاره ققنوس
میگذراند و شاید تا آخر
پاییز منتشر شود».

علیرضاقربانیدرآییناختتامیهبخشهای
چهره ها
ادبــــی و تجسمی دهــمــیــن جــشــنــواره
خواننده
بینالمللی سیمرغ ،به اجــرای قطعاتی
میپردازد .به گــزارش مهر ،بخشهای ادبی و تجسمی
دهمینجشنوارهبینالمللیسیمرغ،برگزیدگانخودرااز
م ــی ــان اعـــضـــای هیئت
علمی ،کارکنان و جامعه
پــزشــکــی کــشــور معرفی
خواهد کــرد .اجــرای این
برنامه را محمد سلوکی
بــرعــهــده دارد .دهمین
جشنواره سیمرغ تا ۲۹
آبان در پردیس تئاتر تهران
در حال برگزاری است.

سیاوش طهمورث ،کارگردان و بازیگر باسابقه
تئاتر ،سینما و تلویزیون در نیمه اول سال 99
نمایش «موالنا» را در تاالر وحدت روی صحنه
میبرد.
بــه گـــزارش همشهری آنــایــن ،ایــن بازیگر و
کارگردان گفت« :میخواهم تجربه جدیدی
را در کارگردانی تئاتر با «مــوالنــا» به نمایش
بــگــذارم 17 .ســال پیش طرحی را بر اساس
زندگی موالنا مدنظر داشتم که به سرانجام
نرسید و حاال قصد دارم این اثر را اجرا کنم».
طهمورث درباره نوع نگاهی که به موالنا در این
اثر نمایشی دارد ،توضیح داد« :در این اثر قرار
است مخاطب با موالنا آشنا و بعد از آن با دیدار
شمس و موالنا روبهرو شود» .این هنرمند درباره
نگارش نمایش نامه «موالنا» افزود« :طرح این
اثر را با دو موالناشناس و یک دکترای ادبیات
فارسی در میان گذاشتهام و کار نگارش متن در
حال انجام است».

تقدیر از محمدعلی بهمنی
در رادیو تهران

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی ،برنامه
«کــتــاب شــب» رادیـــو تــهــران در مــراســمــی از
محمدعلی بهمنی تقدیر و تجلیل کرد .به گزارش
آنا ،شبکه رادیویی تهران در راستای بهرهمندی
از ظرفیت مفاخر فرهنگی و هنری کشور و انتقال
دستاوردها و آفرینشهای این گنجینههای
ارزشمند به مخاطبان ،کتاب «روزگار من و شعر»
را که شامل  63روایــت از زندگی محمدعلی
بهمنی به شکل داستانی است ،بازخوانی کرده
است.
مــراســم تقدیر و تجلیل از اســتــاد محمدعلی
بهمنی با حضور حمیدرضا صحراگرد ،مدیر
شبکه رادیویی تهران ،بهروز رضــوی ،مدیران
شبکه و عوامل برنامه «کتاب شب» ،در سالن
جلسات معاونت صدا برگزار شد .محمدعلی
بهمنی ضمن تشکر از برپایی این مراسم گفت:
«زمانی که از من دعوت شد به رادیو بیایم ،یکی
از دلخوشیهایم این بود که میتوانستم بهروز
رضوی را ببینم .برای من هیچ وقت فراموش نمی
شود ،وقتی خودش شعر را میخواند ،ضعف شعر
شنیده نمی شود .اما با مهربانی میگفت در این
بخش از شعر نگاه تازهای شود .نه تنها با من بلکه
با همه نگاه مهربانی دارد».

