ادب وهنر
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ادبیات ایرانی مثل کاالی داخلی
مشتری ندارد

مصطفیرحماندوست،شاعر،نویسندهومدرسداستاننویسیوادبیاتکودکانونوجواناندرگفتوگوباایلنا،اظهارکرد«:هماکنونهمانطورکهرسمشدهودرخانوادههامیشنویمکهکاالی
ایرانیدوامنداردوهمهتولیداتداخلیرابهیکچوبمیرانندوتوجهیبهنمونههایباکیفیتندارند،دقیقادربارهادبیاتهمهمیناتفاقراشاهدیم.حرکتملیوعرقملیکهعاملایناتفاق
میشود،کمکمیکندهمبهآثارملیباکیفیتتوجهشودوهمدیگرانیکهتوانمندهستند،تشویقشوندآثارشانراباحسابوکتاببهتریمنتشرکنند».

...



لذت شعر

زمستان بود و سرمایی تنم را سخت می لرزاند
و من در خواب دیدم در دلم خورشید می کاری
هوا سرد است و نعش صبح روی جاده می رقصد
عطش دارم بگو :کی بر دلم یک ریز می باری
اکبر توفیق ریحانی


ی رمق،
مثل یک صندلی ب 
در خانهای متروک،
ته محلهای دور افتاده ام!
با هر صدای آشنا ِ
پشت پنجره ها،
روی آن پایهای خم میشوم
که از نبودنت شکسته است...

نیکی فیروزکوهی

دکتر تقی پور نامداریان ،نامی که بسیاری از فعاالن حوزه
ادبیاتاورابهخستگیناپذیریدردنیایادبیاتمیشناسند،
در این مراسم به بیان خاطرهای از غالمحسین یوسفی
پرداخت و گفت« :در تمامکارهای استاد ،نظم و انضباط



شهاب لواسانی

...
اخبار

پخش 10قطعهمناجاتیباصدای
خوانندگانمطرحکشوردرحرممطهررضوی
معـاون هنری موسسـه آفرینش های هنری آسـتان قدس
رضـوی گفـت« :ایـن موسسـه اقـدام بـه تولیـد  10قطعـه
مناجاتی با صـدای خوانندگان مطرح کشـور برای پخش
در حـرم مطهـر امـام رضـا (ع) کـرده اسـت کـه روزانـه در
آسـتان مطهـر رضـوی پخـش می شـود.
مهدی سـیم ریز در گفت و گو بـا ایرنا افـزود« :این قطعات
مناجاتـی توسـط خوانندگانـی ماننـد "سـاالر عقیلـی،
محمدعلی کریـم خانی ،محمد معتمدی و قاسـم رفعتی"
اجرا شـده اسـت و در زمان های خاص به ویـژه صبحگاه و
هنگام غـروب آفتـاب در حـرم مطهر امـام رضـا (ع) پخش
می شـود.

گران ترین تابلوی سهراب سپهری بر دیوار
خیابان ولیعصر نقش بست
گـران تریـن تابلـوی سـهراب سـپهری بـا عنـوان «تنـه
درختـان» بـر دیـوار خیابـان ولیعصـر نقاشـی شـد.
به گـزارش مهـر ،تابلـوی «تنه درختان» سـهراب سـپهری
در چهارمیـن حـراج تهـران بـه قیمـت دو میلیـارد و ۸۰۰
میلیـون تومان به فـروش رسـید و همین موضوع سـهراب
سـپهری را بـه گرا نقیمتتریـن هنرمنـد ایرانـی تبدیـل
کرد و حـال نسـخه ای از این اثـر در خیابـان ولیعصر(عج)
و حوالـی پارک سـاعی روی دیوار نقاشـی شـده اسـت.
علـی داوطلـب هنرمنـد نقـاش کـه نسـخه ای از ایـن اثر را
روی دیوار نقاشـی کرده اسـت ،درباره کار «تنه درختان»
گفـت« :هنـگام اجـرای کار بارهـا دیـدم کـه مردم سـاعت
هـا مـی ایسـتند و کار را تماشـا مـی کننـد ،ایـن مسـئله
بـرای من بسـیار خوشـایند بود زیـرا این تشـویق ها نشـان
دهنـده اهمیـت هنـر بـرای مردم اسـت».

اختتامیه جشنواره شعر فجر به پایتخت
گردشگری جهان اسالم میرود
در جلسه ای که با حضور دکتر محسن جوادی ،معاون
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دکتر
مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی در دفتر
معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد ،تبریز
بــه عــنــوان میزبان اختتامیه دوازدهــمــیــن جشنواره
بینالمللی شعر فجر معرفی شد.
محسـن جـوادی ،معـاون امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ
و ارشـاد اسلامی بـا تبریـک انتخـاب تبریـز بـه عنـوان
پایتخـت گردشـگری جهـان اسلام در سـال ،۲۰۱۸
اعلام کـرد« :برگـزاری اختتامیـه جشـنواره شـعر
فجـر بـه عنـوان مهـم تریـن رویـداد شـعری کشـور در
تبریـز ،مـی توانـد اتفـاق مثبتـی در راسـتای سیاسـت
تمرکززدایـی ایـن معاونـت بـرای اجـرای برنامههـای
فرهنگـی باشـد ».اختتامیـه دوازدهمیـن جشـنواره
بینالمللـی شـعر فجـر بـه دبیـری جـواد محقـق بـا
معرفـی برگزیـدگان خـود در سـه بخـش «شـعر بـزرگ
سـال»« ،شـعر کـودک و نوجـوان» و «دربـاره شـعر»،
نیمـه نخسـت اسـفندماه بـه کار خـود پایـان
خواهد داد.

جهان ،دانشگاه فردوسی رابه نام اومیشناسد
محمد بهبودی نیا« -شخصیت علمی استاد غالمحسین یوسفی امروز مرزها را درنوردیده و تمام جهان نیز دانشگاه فردوسی را به نام غالمحسین یوسفی میشناسند ».به گزارش
خراسان ،محمدجعفر یاحقی با گفتن این جمله در مراسم بزرگداشت دکتر غالمحسین یوسفی که با حضور بزرگان ادبیات فارسی ازجمله تقی پور نامداریان ،نصرا...پورجوادی،
غالمرضا ذات علیان و خانواده دکتر یوسفی عصر روز دوشنبه در محل تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی برگزار شد ،گفت« :زندگی یا مرگ مهم نیست
بلکه مهم این است که زندگی تو چه تأثیری در زندگی دیگران داشته باشد،غالمحسین یوسفی ازجمله افرادی بود که تعداد زیادی از همنسالنش از او به نیکی در عرصه ادبیات فارسی،
اخالق و انسانیت یادمی کنند و این خوشنامی حتی امروز در خارج از مرزهای ایران نیز از زبان افرادی که با ادبیات فارسی مانوس اند ،شنیده میشود».

▪ظرافتدکتریوسفی،مثالزدنیبود

در ادامــه دکتر نصرا ...پــورجــوادی که نامی آشنا در بین
استادانحوزهفلسفهوعرفانبهشمارمیآید،بهتصحیحات
دکتر یوسفی بر کتابهای مختلف حوزه عرفان اشاره کرد
و گفت« :امشب در مراسمی که به یاد استاد یوسفی برگزار
میشود،بسیاریازاستادانادبیاتحضوردارندکهازمحضر
ایشان استفاده کردهاند ،من اگرچه در میان شاگردان این
استادبزرگادبیاتنبودهاماماازمیانکتابهاییکهتوسط
ایناستادتصحیحشدهازقبیلگلستان،بوستان،قابوسنامه
و صوفی نامه استفادههای بسیاری بــردم و سالهاست
مطالبیکهدراینکتابهادرجشدهذهنمرابهخودمشغول
کــرده اســت».پــورجــوادی تصریح کــرد« :کسانی که متنی
قدیمیراتصحیحکردهاند،میدانندتصحیحیکمتنازروی
یکنسخه ،بسیاردشوارواینکاریاستکهیوسفیبهخوبی
ازعهدهآندرکتابصوفینامهبرآمدهاست».
▪یوسفی مینوشت تا حس زیباییشناختی خوانندگان
خودراحساسکند

ایستاده ام کنار خیابان
تاکسی ها سوارم نمی کنند
تنها
صورتم را
در شیشه های شان
به جایی نامعلوم می برند
هر ماشینی که می گذرد
انگار الیه ای از چهره ام بر می دارد
احتماال
ساعتی دیگر
مردی را می بینید بدون صورت
ن
ایستاده کنار خیابا 

در بزرگداشت دکتر غالمحسین یوسفی در دانشگاه فردوسی مطرح شد:

محمد جعفر یاحقی استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی گفت« :امروز در خارج از ایران ،دانشگاه
فردوسی را به نام او میشناسند ،در فضای خارج از خراسان
کتابهایاوبیندوستدارانادبیاتدستبهدستمیشود،
هنوزدرکوچهوبازارمردمخراسانباسایهاوزندگیمیکنند
و در گــروه ادبیات فارسی سالهاست که از نــام او خرج
میشود».یاحقیخاطرنشانکرد«:امروزدرکتابخانهقطب
علمی دانشگاه فردوسی ،کتابهای شخصی دکتر یوسفی
نگهداری میشود و کتابهایی که روزگــاری خط به خط
توسط ایشان مطالعه شده و هنوز بوی یوسفی را میدهد،
امــروز دستبهدست در دانشگاه فردوسی میچرخند و
رسالتروشنگریخودرادرزمینهادبیاتانجاممیدهندواز
سوییدیگر،اینکتابخانهپذیرایدانشمندانخارجازکشور
نیزبودهوهستوبااینکهسالهاازدرگذشتویمیگذرد
آثاراوهنوزنکاتجدیدیرابرایاهلادبیاتروایتمیکند».
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شدند و بهشدت کنجکاو بودند که بدانند در گوشه و کنار
جهان درزمینه ادبیات چه میگذرد و بهمحض این که
نکته قابلتوجهی میدیدند ،از آن برای پیشبرد و پیشرفت
کارشان استفاده میکردند».
▪پدرم از هیچکس کینهای به دل نمیگرفت

س ــروش یوسفی ،دختر غالمحسین یوسفی بــه بیان
خاطراتی از پدرش پرداخت و گفت« :وجود پدرم همیشه
سرشار از عشق به مــردم ،معلمی ،وطن و خراسان بود و
همیشه این عشق را در گوش ما زمزمه میکرد و همیشه
میگذشت و میبخشید و کینهای در دل نداشت».
وی خاطرنشان کرد«:همیشه به ما میگفت قــدردان
محبتهای دیگران باشید حتی اگر بهاندازه سرسوزنی به
شما محبت کرده باشند و ما همیشه این گفتار را سرلوحه
کارمان قرار دادهایم و پدر یک نمونه کامل اخالقی برای
ما بود».
در پایان این مراسم ،دکتر ساکت از استادان دانشگاه
فردوسی به سخنرانی درباره شخصیت و مقام علمی دکتر
یوسفی پرداخت.
▪حاشیه مراسم

شگفتانگیزی به چشم میخورد و بنده کمتر کسی را
میشناسم که وجدان علمی استاد را در آثارش رعایت کرده
باشد .او مینوشت تا تعلیم دهد و حس زیباییشناختی
خوانندگان خود را حساس کند و در این راه ،گاهی برای این
کهدریابد،همچوننویسندهایگمنامدربارهکاریکهانجام
می داد ،از هرکسی کمک میگرفت و وســواس زیــادی در
صحت کارش داشت به شکلی که تا نگرانیاش درباره یک
نکتهرفعنمیشد،بهسراغکاردیگرینمیرفت».
وی افزود« :بنده بهواسطه حضور ایشان در مشهد ،توفیق
حضور در کالسهای ایشان را داشتم و زمانی که ایشان
بعد از بازنشستگی به تهران آمدند ،توفیق یادگیری از
حضور ایشان حاصل شد .مقدمه کتابهایش دقیق بود و
کوچکترینابهامهایمتنرابرطرفمیکردومشکالتمتن
رافرونمینهادومحالبودکسیدرخوانشتصحیحاتایشان

ودررسیدنبهپاسخابهاماتسرگردانبماند».
پور نامداریان تصریح کرد« :میتوان دکتر یوسفی را جزو
نخستین مصححانی دانست که تصحیح متون را با شیوه
علمیوبافهرستهایالزمبابکردهاندودرتمامآثارایشان،
متانتآشکاربودوبرایایشانمهماینبودکهدرتصحیحآثار،
امانت حفظ شود ،از طرفی ذوق پرورده دکتر یوسفی کمک
زیادی به تولید آثارش میکرد .زبان او ترکیبی از زبان معیار
وسادهمعاصربود».
▪دربرابرادبیاتجهانبهشدتکنجکاوبود

غالمرضا ذات علیان نیز که خود جزو بزرگان و استادان
دانشگاهی است ،در این مراسم درباره غالمحسین یوسفی
گفت« :یکی از مــواردی که جزو خوشبختیهای من بود
همنشینی با استاد یوسفی در دوران تدریس در دانشگاه

بود .اتاق من دقیق ًا روبه روی اتاق ایشان بود و بارها از محضر
ایشاننکتههاییراآموختم،چهدرزمینهادبیاتوچهدرزمینه
اخالق.یکیازمواردرایجدرزمانزندگیاستادیوسفی،این
بود که وقتی استادی به متون میپرداخت و بررسی ادبی
را محدود به ترجمه واژههای دشوار می کرد ،ایشان با این
نوع تدریس موافق نبودند و بیشتر بهنقد ساختاری متون
میپرداختندودرمتنعمیقمیشدند».
وی افزود« :برخی مسائلی که ممکن بود از دیدگاه دیگران
پوشیده بماند ،ازنظر ایشان پراهمیت بود و به آن موضوعات
میپرداخت و اینیکی دیگر از نقاط قوت یوسفی نسبت به
معصرانشبود».
ه 
ذات علیان خاطرنشان کرد« :ایشان عالوه بر سعی در
شناخت نقاط مبهم ادبیات فارسی ،توجه وی ــژ های به
ادبیات اروپا داشتند و در ادبیات اروپایی نیز عمیق می

دکــتــر ســاکــت در حاشیه مــراســم بــزرگــداشــت استاد
غالمحسین یوسفی گفت« :از چند سال پیش ما تصمیم به
چاپ کتابی با عنوان روشنای دانشگاه گرفتیم .این کتاب
به زندگی و آثار افراد بسیار زبده و معتبر دانشگاه فردوسی
میپردازد».
وی افزود« :تا امروز دو مجموعه از این کتاب منتشرشده
و سومین مجموعه نیز به مناسبت نوزدهمین زادروز
دکتر یوسفی به ایشان اختصا صیافته است .چندین
استاد ادبیات فارسی در این کتاب ،دربــاره شخصیت
و آثــار ایشان مطالبی را به رشته تحریر درآورد هانـــد و
بخشی از کتاب نیز به مقاالت و عکسهای استاد یوسفی
اختصاصیافته است».
پس از سخنرانی دکتر ساکت ،همسر غالمحسین یوسفی
و تعدادی از استادان حاضر در مراسم ،از کتاب روشنای
دانشگاه رونمایی کردند .شایان ذکر است پس از رونمایی
کتاب ،از تندیس غالمحسین یوسفی نیز در این دانشگاه
پردهبرداری شد.

رونمایی از جدیدترین اثر مرتضی امیری اسفندقه

نوازندگی بانوان مشکل قانونی ندارد

اجرای کنسرت محمد علیزاده در سالن میالد

«سیاهمسـت سـایه تـاک» مجموعـهای از قصایـد مرتضـی
چهره ها
امیری اسـفندقه ،روز شـنبه هفتـم بهمن ماه سـاعت ،17
شاعر
در فرهنگسـرای نیـاوران بـا حضـور چهرههـای برجسـته
ادبیات فارسـی رونمایی میشـود .به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران پویـا ،علی معلم
دامغانی ،اسـتاد بهاءالدین خرمشـاهی ،سـیدعلی موسـوی گرمارودی ،بهـرام پرویـن گنابادی و
محمدکاظـم کاظمی ،ایـن اثر را ضمـن رونمایـی ،نقد و بررسـی خواهند کرد« .سیاهمسـت سـایه
تاک» مشـتمل بر  100قصیده یا به قول امیری اسـفندقه «قصیدهواره» اسـت که هر کدام به یکی
از آشنایان  ،دوستان و خویشان شاعر ،غالب ًا از چهرههای فرهنگی و هنری ،تقدیم شده است.

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی بـا
چهره ها
بیان این که جای تجلیل از اسـتاد شـجریان در جشنواره
نماینده مجلس
موسـیقی فجر خالـی بـود ،تصریـح کـرد« :از لحـاظ قانونی
مشـکلی در نوازندگی و تک نوازی بانوان وجود ندارد ».حجت االسلام مازنی در
گفـت وگو بـا ایرنا اظهـار کرد« :متاسـفانه گاهـی افـرادی با رویکـرد سیاسـی ،بین شـرع و قانون
تفاوت هایی را ایجاد می کنند و می گویند آن چیزی که در قانون آمده با موازین شـرعی مشکل
دارد در حالـی که قانون اساسـی جمهوری اسلامی ،مبتنـی بر موازیـن و اصول شـرعی تعریف
شده است».

محمـد علیزاده خواننـده موسـیقی پـاپ ،در جدیدترین
چهره ها
کنسـرت خـود ،در سـالن میلاد نمایشـگاه روی صحنـه
خواننده پاپ
مـی رود .علیـزاده در ایـن کنسـرت ،قطعـات منتشـر شـده
قدیـم و جدیـد خـود از جملـه "چهـل درجـه" را بـرای مخاطبـان اجـرا مـی کنـد .به
گـزارش میـزان ،آخریـن کنسـرت محمـد علیـزاده در چهارمیـن روز سـی و سـومین جشـنواره
موسـیقی فجـر ،روز شـنبه بیسـت و سـوم دی مـاه  96در سـالن همایـش هـای ایرانیـان برگـزار
شـد .کنسـرت محمـد علیـزاده در دو روز متوالی یـک شـنبه و دوشـنبه  13و  14اسـفندماه ،در
سالن میالد نمایشگاه برگزار می شود.

...



تولد عصار

نگاهی به مسیر علیرضا عصار در موسیقی پاپ به مناسبت زادروزش

پهلوان بی پیرایه پاپ

ندا حبیبی -موسیقی پاپ بعد از انقالب اسالمی ،فراز و نشیب بسیاری را پیموده است .پس از سکوت اولیه
سال های آغازین انقالب اسالمی ،موزیسین های جوان پاپ راه خود را از میان انبوه سردرگمی ها باز کردند.
اگرچه در ابتدای راه ،سایه تقلید از چهره های مطرح پیش از انقالب بر سر آنان سنگینی می کرد اما پس از مدت
کوتاهی موسیقی پاپ داخل ایران هویت و شناسنامه خاص خود را پیدا کرد .در دهه  70محمد اصفهانی ،قاسم
افشار ،خشایار اعتمادی و علیرضا عصار ،اساسی ترین گام ها را برای این هویت بخشی برداشتند .امروز به بهانه
 48ساله شدن علیرضا عصار نگاه به راهی می اندازیم که تا کنون پیموده است.
▪خالق آثار ملی ،مذهبی

خوانندگی در سال های آغازین دهه 70کاری تخصصی
محسوب می شد و با امروز تفاوت چشمگیری داشت!
صدای خاص و پرحجم ،اشراف بر علم موسیقی و تسلط
بر ادبیات و ترانه های شاخص روز ،از مهم ترین ویژگی
هایی بود که معدودی از هنرمندان موسیقی آن زمان
از آن برخوردار بودند .عصار از نوجوانی نوازندگی پیانو
را آموخته بود و اواخر دهه  70با آهنگ سازان و تنظیم
کنندگانکاربلدیهمراهشد.صدایپرهیبتوحماسی
او منجر به خلق آثاری ماندگار در زمینه های مذهبی،
اجتماعی و ملی شد .اجرای اشعار سنگین و پرمغز از
شاعرانی همچون موالنا ،احمد شاملو و محمدرضا
شفیعی کدکنی با تنظیم های حماسی فواد حجازی یا
با اجرای ارکستر سمفونیک لندن به رهبری شهرداد
روحانی ،کاراکتر عصار را منحصر به فرد کرد.
▪شروع معروفیت

مــخــاطــبــان دهـــه هـــای  70و  80کــه بــه موسیقی
بــــا
پـــــــاپ نــــگــــاهــــی جـــــــدی و هــــمــــراه
ایدئولوژی معناگرا داشتند ،عصار را
میپسندیدندولحناوراتقلیدمی
کردند« .ای عاشقان»« ،عشق
الهی» و «تا باد چنین بــادا» آن
روزها در تلویزیون ،رادیو و در
کوچه و بازار بارها شنیده می
شد.عصاردراینبارهمیگوید:
«من با شعری معروف شدم که
اگــر آن را روی کاغذ
هـــــــــم

بنویسید،خواندنشسختاست؛«ایکاروان،ایکاروان
من دزد شبرو نیستم »...زمانی که کارم را با اشعار موالنا
آغاز کــردم ،کار نویی انجام شد اما بسیاری آن را گوش
میدادند.عمیقامعتقدمدرنسلجوانامروزنیزبهاندازه
کافی،مخاطبموسیقیباکیفیتوجودداردواگرایننوع
موسیقیتولیدشودباآنهمراهمیشوند».
▪بازار معیوب موسیقی ،دلیل کم کاری

از میانه های دهه  80کم کاری عصار شروع شد .خودش
دربــاره کمرنگ بودنش می گوید« :دالیــل مختلفی
وجود دارد که همه اش هم به میل خودم نبوده است.
در مارکت موسیقی معیوبی مثل مارکت ما ،ارتباط
درستی بین هنرمند و مردم به وجود نمی آید .در خارج
از کشور هزاران شبکه تلویزیونی و رادیویی هست که
فقط موسیقی پخش می کند اما این جا این طور نیست».
شرایط تولید موسیقی خــوب و فکر شــده ،با هجوم
سرسام آور شبکه های اجتماعی و تولید قارچ گونه آثار
پاپ از خواننده های نوظهور ،هر سال دریــغ از سال
پیش شد .در دهه  90با قلمروداری بی چون و چرای
فضای مجازی و رشد فزاینده تهیه کنندگان موسیقی،
فضا برای هرچه پول سازتر شدن موسیقی پاپ مهیا
شد .حاال دیگر هر سال یکی ،دو خواننده گل می
کنند و کنسرت های سیصد شبه برگزار می کنند
و به همین سرعت تب داغ شان به عرق سرد می
نشیند و جا را برای دیگرانی که در صف ،سبیل در
سبیل نشسته اند باز می کنند!نسلی که آهنگ
سازانی چون حجازیان ،صفاریان پور ،شهبازیان
و  ...را داشــت هنوز هم بیشترین حرف را برای
گفتن دارد .موسیقی پاپی که می توانست عمیق
ترین مفاهیم را به خانه های مردم بیاورد با صدای
عصار ،اصفهانی و معدودی دیگر هنوز هم
ظرفیت بازگشتی درخشان به عرصه
بی در و پیکر فعلی موسیقی پاپ
را دارد .تنها اگر آن هایی که
باید زنگ خطر میان مایگی
موسیقی پاپ امــروزی را
بشنوند ،بشنوند!

