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درباره برخی شخصیتهای ادبی جهان که جایزههای بزرگ را نپذیرفتند

موسیقی

انصرافیهای غیر معمولی!

خداحافظیباخواننده«بهاربهار»
درپاییز
پــیــکــر آهــنــگ ســـاز و
خواننده پیش کسوت
موسیقی پـــاپ ،روز
گذشته پس از تشییع
از مقابل تاالر وحدت،
در قطعه هنرمندان
بهشت زهــرا به خاک
سپرده شد .به گزارش
هنر آنالین ،مراسم تشییع پیکر تورج شعبانخانی،
آهنگسازوخوانندهپیشکسوتموسیقیپاپصبح
دیروزازمقابلتاالروحدتبهسمتقطعههنرمندان
بهشتزهرابرگزارشد.زندهیادشعبانخانیکهطی
روزهایاخیردربستربیماریبود،روزدوشنبه۱۸،
آذرماه،بعدازمدتیمبارزهبابیماریریوی،دارفانی
راوداعگفت.اینهنرمندازجملهخوانندگانیبودکه
سالهایمتمادیدرعرصهموسیقیپاپبهفعالیتو
همکاریباهنرمندانزیادیمشغولبودهاست.ترانه
«بهاربهار»ازجملهقطعاتخاطرهسازوپرطرفداراین
خوانندهدرعرصهموسیقیاست.

آلبوم همایون شجریان
با اشعار بهمنی بالتکلیف است
محمدعلی بهمنی از
بالتکلیفی آلبومی
از اشعارش با صدای
همایون شجریان خبر
داد .او در این بــاره به
موسیقیماگفت:قرار
بــود اســتــاد شجریان
آلبومی از آثــار من را
اجرا کند که متاسفانه بیمار شد و همایون آن را اجرا
کرد .شرکتی برای این اثر سرمایهگذاری کرده بود
و میخواست آن را منتشر کند؛ اما همایون اصرار
دارد که شرکت خودشان (دل آواز) آن را منتشر کند
و همین ،باعث بالتکلیفی اثر شده است .البته آن
شرکت حاضر شده بود نامش در کنار شرکت آقای
شجریان قرار گیرد که همایون نپذیرفت و همچنان
کار به بــازار نیامده است .این ترانهسرا در ادامه
افزود:مناینکاررابهاستادهدیهدادهاموامیدوارم
تا دیر نشده و سایهشان از سر ما کوتاه ،منتشر شود.

گروه ادب و هنر 118 -سال از اعطای اولین نوبل ادبیات میگذرد .طی این چند سال ،اتفاقات عجیب و غریبی برای این جایزه افتاده است که تازهترینش
اهدای نوبل جنجالی به «پیتر هاندکه» و اعتراض نویسندگان دیگر و مردم به این انتخاب و اهدا نشدن نوبل سال  2018به دلیل رسواییهای اخالقی است.
البته اینها گوشهای از عجایب نوبل است .در طول این سالها ،افرادی به طور مشترک برنده این جایزه مهم ادبی شدند و برخی نویسندگان مطرح ،مانند
لئو تولستوی ،نویسنده کتاب «جنگ و صلح» ،مارسل پروست و فرانتس کافکا ،از این جایزه بینصیب ماندند .یک شاعر سوئدی برخالف همه قوانین ،بعد
از مرگ به نوبل ادبی رسید و نوبل ادبیات  ،1953در میان همه حرف و حدیثها و در نهایت ناباوری ،به وینستون چرچیل سیاستمدار انگلیسی رسید! او در
خاطراتش گفته بود از راه نویسندگی امرار معاش میکرده است .حال در کنار این همه اتفاق عجیب ،به بهانه انصراف نامزد جایزه ادبی جالل از این جایزه،
میخواهیم به معرفی نویسندگانی که از دریافت جایزه ادبی نوبل خودداری کردند ،بپردازیم.

ژان پل سارتر؛ جایزه؟ نه ،ممنون!

هارویکموراکایم؛تمصیمعجیبژاپین

الکساندرسولژنیتسین؛یکبلهپردردرس

ایرلندی قاطع
جرج برانرد شاو؛ مرد
ِ

نپلسارتراست
رمان«تهوع»،معروفتریناثرژا 
که در ایران با ترجمههای مختلفی عرضه شده.
او پس از به شهرت رسیدن با این رمان ،نوشتن
مجموعهایداستانیبهنام«دیوار»راآغازکردکه
همزمانیآنباشروعجنگجهانی،دلیلناتمام
ماندنششد.اودرسال 1964ازدریافتجایزه
نوبلادبیاتخودداریودلیلآنرااینطوربیان
کرد«:منهمیشهافتخاراترسمیراردکردهام.
یک نویسنده نباید به خود اجــازه دهد به یک
مؤسسه تبدیل شود .این نگرش مبتنی بر درک
منازمسئولیتیکنویسندهاست.نویسندهای
که موقعیتهای سیاسی ،اجتماعی یا ادبی
اتخاذمیکند،بایدفقطدرچارچوبنگرشخود
وآنچهمینویسد،عملکند».

کتابهایموراکامیدرقفسهکتابفروشیهای
ایـــران جــایــگــاه تثبیت شـــدهای دارد .اغلب
کتابخوانهااورامیشناسندوآثارایننویسنده
ژاپنیرادنبالمیکنند.داستانبرایاوازجایی
شروع شد که نامش را در میان چهار نامزد نوبل
ادبیات جایگزین سال  2018اعــام کردند.
ماریس کنده از فرانسه که کشور رکـــورددار
دریافت جایزه نوبل است ،کیم توی از کانادا،
نیل گایمن از انگلیس و موراکامی از ژاپــن .اما
در حالی که او شانس اول برنده شدن این جایزه
بود،ضمنتشکربراینامزدیدراینجایزه،طی
یکحرکتسارتریگفت«:دوستدارمبهدوراز
توجه رسانهها باشم و روی کارم تمرکز کنم ».در
آنسال،ماریسکندهبرندهنوبلجایگزینشد.

شایدنامسولژنیتسینکمتربرایمانآشناباشداما
اویکنویسندهمعروفوموثرروساست.اوتا44
سالگی به عنوان نویسنده شناخته نشده بود .در
سال 1962میالدیباانتشارداستانیدرنشریه
اتحادیه نویسندگان شوروی ،به یکباره شناخته
شد .او در سال 1970میالدی برنده جایزه نوبل
ادبیات شد اما از ترس از دست دادن ملیتش و
ممنوعالورودشدنبهکشورخود،نتوانستراهی
استکهلم شود تا جایزهاش را بگیرد .همچنین،
پیشنهاد او مبنی بر برگزاری مراسم عمومی در
سفارت مسکو از سمت آکادمی نوبل رد شد و به
همیندلیل،تاسال 1974ازپذیرفتناینجایزه
امتناع کرد و بعد هم که آن را پذیرفت ،توسط
شورویسابقازکشورشاخراجشد.

نامبرناردشاوراپایاغلبجملههایکوتاهفضای
مجازی دیدهایم .روایت نصفهنیمه و مهجوری
از او دربـــاره نوبل ادبــیــات وجــود دارد .او طی
سالهای فعالیت خود 60 ،نمایش نامه نوشت
و به نمایشنامه نویس برجستهای تبدیل شد و
سرانجام ،قرعه نوبل ادبی سال  1925میالدی
بهاورسید.شاودرنوامبرسال 1926میالدیبه
طوررسمیگفتکهضمنپذیرشنشانافتخار،
ازدریافتجایزهنقدیخودداریمیکندودرباره
دلیل این تصمیم گفت«:این پول از فروش مواد
منفجره بهدست میآید که در کارخانههای
مهندسی نوبلتولیدمیشود.بیشتراینمواددر
کشتارمردمبهکارمیرودویکانسانچنینپولی
رابرایادام هحیاتخوددریافتنمیکند».

سینماحقیقت
میزبانمستندابراهیممنصفی
مستند «واک ـسچــه»
ســـاخـــتـــ ه کــــامــــران
حیدری،متفاوتترین
روایــــــت از زنــدگــی
ابــراهــیــم منصفی،
ش ــاع ــر ،ت ــرانــهس ــرا و
خنیاگر هرمزگانی
اســـــــــــت کــــــــه در
سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت ،در دو روز
(پنجشنبه ۲۱آذر و یک شنبه  ۲۴آذر) به نمایش
درمــیآیــد .ابراهیم منصفی از تاثیرگذارترین
چهرهها در موسیقی جنوب ایران است که خواننده
و ترانهسراهای بزرگی خود را وامدار او میدانند و
مردم جنوب ترانههای او را از بر هستند .واکسچه
از بین  ۸۳مستند بلند برای شرکت در بخش ملی
جشنوارهانتخابشدهاست.

با چرخ زدن نمیشود «موالنا» ساخت!
سیاوش طهمورث میگوید :بازیگری که قرار است
چهره ها
نقش موالنا یا شمس را بازی کند ،حتما و حداقل باید
بازیگر
یک هــزارم شمس را بشناسد وگرنه با یک گریم و
چهارتا دیالوگ و خمارکردن چشم و دوتا چرخ زدن که نمیتوان موالنا
ساخت.یعنیکاربهاینراحتینیست.اوضمناعالماینکهقصددارد
نمایش موالنا را سال 99روی صحنه ببرد و نمایش «خسرو و شیرین» و
«شیرینوفرهاد»راهمدردستورکارخوددارد،بهایبناگفت:هماکنون
با کمک چند تن از دوستان ،در حال نگارش نمایش نامه آن هستیم و
هنوزکاملنشدهاست.بندهفقطدرنوشتنوکارگردانیایننمایشنامهدخالتمیکنم،باقیموارد
به دوستان متخصص سپرده شده است .چون کاری به این عظمت را نمیتوان بهتنهایی اجرا کرد.

چند روایت عجیبوغریب از لغو کنسرت پرواز همای

کدام را باورکنیم؟
نسترن کاشف-لغو کنسرت به طــور عمومی
پدیده زیاد عجیبی نیست .در واقع زمانی منتفی
شدنبرگزاریکنسرتبهیکاتفاقعجیبتبدیل
میشود که دالیل لغو آن رو شود .به طور مثال روز
گذشتهخبریدربارهدلیللغوکنسرتپروازهمای
درخرمآبادمنتشرشدکهخیلیهاراشگفتزده
کـــرد :کــافــی نــبــودن تــعــداد سرویس
بهداشتی! در ادامه دو روایت از قول
مدیر انجمن موسیقی لرستان و
پروازهمایرامرورمیکنیم.

▪اول :دستشوییها کافی
نبودند،لغوشد!

کنسرت همای قرار بود
طی روزهای  18و 19
آذر 1398در خرمآباد
بــرگــزار شـــود .امین
عباسیان مدیر انجمن
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موسیقی لرستان دربــاره لغو این کنسرت به
تسنیم گفت :مجوز این کنسرت اصال صادر
نشده بود .درخواستی برای برگزاری کنسرت
همای به انجمن موسیقی رسید که ما هم با
آن ها همکاری و درخواست را به اداره ارشاد
استان ارائه کردیم .اداره ارشاد استعالمی از
مکان
فرمانداری و اماکن گرفت و متاسفانه
ِ
برگزاری این کنسرت از سوی اداره اماکن تایید
ِ
نشد .سالنی که برای برگزاری این کنسرت
معرفی شده بود ،دست شویی مناسب نداشت.
حقوقتماشاگراندرآنرعایتنمیشد.ایرادی
که اماکن به سالن برگزاری این کنسرت گرفت،
کامال منطقی بود.
یاست،اذهانعمومی
	▪دوم:مسئلهسودجوی 
رامنحرفکردند

روایــت پــرواز همای از دلیل لغو کنسرتش در
خرمآباد متفاوت است .او ضمن رد حرفهای

امین عباسیان به موسیقی ما گفت :درست
یک هفته قبل ،کنسرت رضا بهرام در سالنی
برگزار شد که امکانات سرویس بهداشتیاش
پاسخگوی  500تا  600نفر جمعیت است
اما برگزار کنندگان کنسرت بهرام برای یک
سئانس ایــن کنسرت حــدود  1500بلیت
فروختند .آن ها مردم بیشتری را به سالن راه
دادنــد .همین مسئله موجب بروز مشکالتی
درخــصــوص ســرویــس بهداشتی م ـیشــود و
اعتراض مردم و برخی ادارات اطراف این سالن
را بر میانگیزد .نتیجه این اختال فها به لغو
کنسر تهای بعدی در آن سالن میانجامد.
متاسفانه امین عباسیان برای رفع مسئولیت
از شانه خودش و برای انحراف اذهان عمومی،
بحث سرویسهای بهداشتی یک مکان ورزشی
در شهر را پیش کشید و هرگز نگفت که واقعیت
سودجویی افراد دیگر در کنسرتهای
ماجرا به
ِ
پیشین مربوط است.

۱۱
پیک خبر

بیخانمانی سوژه جدید
نقاشی دیواری «بنکسی»

بنکسی هنرمند ناشناس و مشهور بریتانیایی با
نزدیک شدن به سال نو میالدی از اثر هنری جدید
خود با موضوع «بیخانمانی» رونمایی کرد .به
گزارش ایسنا ،این نقاشی دیــواری روز دوشنبه
روی یکی از دیوارهای نزدیک جواهرفروشیهای
شهر «بیرمنگام» دیده شد .بنکسی در صفحه
اینستاگرام خود ،ویدئویی منتشر کرده که در آن
مرد بیخانمانی به نام «رایان» در کنار متعلقات
شخصی اش ،روی نیمکتی دراز کشیده است که
به نظر میرسد همانند سورتمه بابانوئل ،توسط
دو گوزن شمالی حمل میشود .در متنی که زیر
ویدئوی «بنکسی» منتشر شده ،آمده است« :طی
 20دقیقهای که از «رایان» درحالی که روی این
نیمکت نشسته بود ،فیلم میگرفتیم ،رهگذران
به او نوشیدنی داغ ،شکالت و یک فندک دادند،
بیآن که «رایان» از آنها چیزی درخواست کند».

اعطای جایزه نوبل
همراه با اعتراض های پشت در!
«پیتر هاندکه» در حالی جایزه نوبل خــود را
در مراسمی از پادشاه سوئد دریافت کــرد که
معترضان در بیرون از سالن اعطای جایزه با
برپایی تظاهرات به این تصمیم آکادمی اعتراض
کردند .به گزارش ایسنا« ،پیتر هاندکه» برنده
نوبل ادبــیــات ســال  ۲۰۱۹بــه هــمــراه «اولگا
تــوکــارچــوک» نویسنده لهستانی برنده نوبل
 ۲۰۱۸و برندگان نوبل شیمی ،پزشکی ،فیزیک
و اقتصاد طی مراسمی مجلل ،در سالن کنسرت
هال شهر استکهلم سوئد ،جوایز خود را از دستان
پادشاه سوئد دریافت کردند .تصمیم آکادمی
سوئد برای انتخاب «پیتر هاندکه» ،نویسنده
اتریشی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات سال
 ،۲۰۱۹با انتقادها و خشم بسیاری از افــراد
روبهرو شد که او را به دلیل حمایتهای پیشین از
«اسلوبودان میلوشویچ» ،رئیسجمهور سابق
صربستان و ابراز همدردی با صرب ها در جنگ
یــوگــســاوی ،در دهــه  ۹۰میالدی ،شایسته
دریافت مهمترین جایزه ادبی جهان نمیدانند.

پای زبان فارسی
به جشنواره فجر باز شد
در برنامه «کافه هنر» ،ضمن ارتباط با مسعود
نجفی ،مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر ،از
پیشنهاد جایزه ویژه زبان فارسی به این جشنواره
استقبال و بنا شد تیمی از فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،داوری این قسمت را عهدهدار شوند .به
گزارش برنا ،یدا ...گودرزی ،مدیر فرهنگ و ادب
رادیو ایران گفت :خانم نسرین پرویزی ،معاون
گروه واژهگزینی و فرهنگنویسی فرهنگستان
زبان و ادب فارسی با استقبال از این پیشنهاد،
قــول همکاری و اعــزام تیم داوری را به روابــط
عمومی جشنواره فیلم فجر داد.

