ادبیات وهنر
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هم صدایی ساالر عقیلی و امین تارخ
در «صورتگر»

آلبوم موسیقی «صورتگر» به خوانندگیساالر عقیلیوآهنگسازی و تنظیم علی پژوهشگر ،منتشر و روانه بازار موسیقی سراسر کشور شد .به
گزارش رسانه نوا ،این آلبوم اثری با آهنگ سازی و تنظیم علی پژوهشگر و خوانندگی ساالر عقیلی و شامل  11قطعه است .در این قطعات ،گزیده
اشعاری از موالنا استفاده شده که فضایی عاشقانه دارند .دکلمه اشعار برعهده بازیگر نامآشنای ایران ،امین تارخ ،بوده است.

...

لذت شعر
کمی با سرمه زیبا کن دو چشم نکته بینت را
مشخص کن برایم مرزهای سرزمینت را
صدای نبض دستان تو در این شهر میپیچد
اگر لختی نبندی دکمههای آستینت را
مرا هر بار میسوزانی و هر بار میخواهی
که بگذاری به روی آتش من ذره بینت را
تو آن تردید باقی مانده در شاهان قاجاری
که با خون امیران ،رنگ کردی باغ فینت را
بگوای مرگ،ای ترسای پیر پیرهن چرکین
بیاویزم کجای این شب آخر پوستینت را؟!!
بنیامین دیلم کتولی

***
گاه از ماهی دلکندهزدریا بنویس
واژهایدر ُخور یک آدم تنهابنویس
گاه باموی پریشان خودت ،جای مداد
ازبه همریختن حالت دریابنویس
یوسفتوکهازبندبهتنگآمدهای
آی ُ
رازدیوانگیات را،به ُز ِلیخابنویس
َهرغزلباتو ُپرازمصرع تلخاست عزیز
جایمن یکغزلاز وقت خوشیها بنویس
ابراهیمجویباری

***
زمان آن رسیده است
که دوست داشتن
صدای نغزِ عاشقانهای شود
که از گلوی گرمِ تو طلوع میکند...
رضا براهنى

***
با بوسهای خطوط مسلمانیام شکست
حاال مرا ببوس که پیشانیام شکست
زندیق مست چهره تبریزیات رسید
پرهیز چشمهای خراسانیام شکست
چرخی زدی ،نشستی و گفتی :وطن منم
گفتم :طلسم بیسر و سامانیام شکست
با چشمی از مناسک نوصوفیان ترک
احرام چلههای زمستانیام شکست
بگذار نامه ای بنویسم برای دوست
شاید که حکم حبس پریشانیام شکست
محمد سعید شاد

***
بخند
خنده تو اتفاق زیبایى است
اگرچه کوچک و ساده
همیشه پاینده است
امیر اکبرزاده


...

موسیقی

هومن شاهی (گامنو) می گوید یک آلبوم در مراحل پایانی
تولید دارد که شامل 9قطعه در سبک های مختلف است.
عضو سابق گروه "بروبکس" و خواننده برنامه تلویزیونی
"خندوانه" و سریال "گلشیفته" به هنرآنالین ،گفت :هم
اکنون مشغول تمرین نمایش تئاتر "چهارمین شنبه" به
کارگردانی آقای مهرداد کورش نیا هستم .شاهی درباره
حضور پررنگ تر در حــوزه بازیگری توضیح داد :حضور
من در "گلشیفته" به پیشنهاد آقای شعیبی بود .با توجه به
پیشنهادهای کار در حوزه سینما ،ترجیح میدهم نقشها
را یک مقدار با تأمل بیشتری انتخاب کنم .خیلی مشتاق
هستم چند کار را پشت سر هم انجام دهم ،البته تا جایی که
فعالیت های موسیقایی من را تحت تأثیر قرار ندهد .با اسم
هنری "هومن" در سبک راک فعالیت می کنم و با کاراکتر
"گامنو" هم که برای خودم تعریف کرده ام ،در سبک پاپ و
هیپ هاپ کار می کنم .با نام هومن شاهی نیز در سینما و
تئاتر حضور دارم.

برخی خواننده ها مانند ظروف تاریخ
مصرف دار شده اند
نیما مسیحا ،خــوانــنــده پ ــاپ دربـــاره کـــم کـــاری خــود
در ســال هــای اخیر گفت :به دلیل فضای فعلی عرصه
موسیقی ،تمایلی به فعالیت به شکل جدی نداشتم و از
خوانندگی فاصله گرفتم اما به تازگی فعالیتم را در قالب
جدیدی شروع کردهام.
بــه گــــزارش مــیــزان ،وی ادامــــه داد :بــایــد از موسیقی
فاخر حمایت های ویــژه ای شود اما همواره این حمایت ها
ازموسیقیبیارزشوسطحیصورتمیگیرد.متاسفانهما
خوانندگانیداریمکهمانندظروفتاریخمصرفدارشدهاند،
یعنی مقطعی می آیند ،دو سال موسیقی اجرا می کنند و
پساز آن ،میروند و دیگر خبری از آنها نیست ،یعنی مانند
محصولی هستند که مــورد استفاده تهیه کنندگان قرار
میگیرند.وجودچنینروندیباعثنابودیموسیقیاست.
این خواننده پاپ درباره راهکارهای بهبود وضعیت عرصه
موسیقی توضیح داد :اگر فیلترهایی برای ورود خوانندگان
اعمالمیشدتاهرکسباهرنامیواردعرصهموسیقینشود،
شاهدوضعیتخوبیدرعرصهموسیقیبودیم.

گفت و گو

دزدانیکهبه موزه زدند!
گروه ادب و هنر -همیشــه در تمام ادوار ،افرادی بوده اند که به خاطر جنبه های مالی ،سیاســی و ...اقدام به دزدی ســرمایه های فرهنگی یک کشور می کرده اند.
سارقان آثار هنری با یک نقشه کامال حساب شده و با ابزاری که فکرش را هم نمی کنید ،از سرسخت ترین شرایط امنیتی هم عبور می کنند تا به هدف مد نظرشان
برسند .سرقت هایی که گاهی مسلحانه و گاهی با لباس مبدل و در نقش یک کارشناس آثار هنری انجام می شود! در سال ها و دهه های گذشته ،افراد زیادی سعی
کردهاند آثار هنرمندان معروف را از گالریها و موزهها بدزدند .در ادامه ،گلچینی از مشهورترین آثار هنری سرقت شده دنیا را که توسط دویچه وله گردآوری شده
است ،به شما معرفی میکنیم.

مونالیزا اثر داوینچی

سرقتمشهورترینپرترهیکزن
تابلوی مونالیزا ،مشهورترین پرتره یک زن با آن لبخند
مسحورکننده که توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده
است ،در سال  1911توسط یک جوان ایتالیایی به نام
«وینچنسو پروجیا» به سرقت رفت.
او با لباس کارمندان موزه لوور به آن جا رفت و تابلو را
زیر روپــوش خود مخفی کــرد .با گــزارش یک تاجر آثار
هنری ،تابلو در سال  1913کشف و سارق توسط پلیس
بازداشت شد.

بزرگترینسرقتاروپا
در سال  2008در بزرگ ترین سرقت اروپــا (به لحاظ
قیمت) ،چهار تابلوی نفیس به ارزش 180میلیون فرانک
سوئیس از محل بنیاد «امیل گئورگ بورله» در زوریخ به
سرقت رفتند .این تابلو ها که اثر پل سزان ،اِدگار دگا ،ون
گوکوکلودمونهبودند،بعداهمگیپیداشدند.جالباین
که پلیس دو تابلو را در پارکینگ یک تیمارستان پیدا کرد.

گل های آفتابگردان اثر ون گوک
جاده ای در شان تی یی اثر پل سزان

سرقت 20اثربراییکساعت

تابلوییبرایدزدیدهشدن

در سال  1991مردی خود را در توالت موزه «ون گوک» در آمستردام
مخفی کرد و با کمک یک نگهبان ،موفق شد  20اثر این استاد بزرگ
را سرقت کند .پلیس بعد از یک ساعت تابلوها را در اتومبیلی پیدا کرد
که سارقان برای فرار استفاده کرده بودند.

تابلوی رمبرانت با نام ژاکوب تاکنون چهار بار و در سال های 1981 ،1973 ،1966
و  1986از یک گالری در بریتانیا به سرقت رفته است .این تابلو ،رکورد جهانی سرقت
شدن یک اثر هنری را در اختیار دارد و حتی نام آن به مزاح به «رمبرانت برای دزدیدن»
تغییر یافته است.

سرقتبهسبکفیلمهایجنایی
درحالی که در اروپا ،جشن سال نو و آغاز قرن جدید برگزار می شد،
پنجرهسقفموزهآکسفوردشکست.سارقبرایکورکردندوربینها،
نارنجک دودزا به داخل سالن پرتاب کرد و با طناب از سقف پایین آمد.
این صحنه یک فیلم نیست بلکه عملیات یک سارق برای ربودن تابلوی
« »Auvers-sur-Oiseاثر پل سزان به ارزش سه میلیون پوند است.
دیگر هیچاثری از این تابلو به دست نیامد.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

تنها1000روستا در کشور کتابخانه دارد
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان این
که تنها هــزار روستا از  60هــزار روستای کشور دارای
کتابخانه هستند ،تصریح کرد :علت آن هم جمعیت کم
این روستاهاست که نمیتوان در آنها کتابخانه دایر کرد.
به گزارش تسنیم ،علیرضا پور مختاری با ارائه گزارشی از
عملکرد فرهنگی این نهاد در سال  96و سه ماه نخست
امسال گفت :در سال  95تعداد کتابخانه های عمومی،
سه هــزار و  346باب بــوده که این تعداد در سال  96به
سه هزار و  426باب رسیده است ،بر این اساس زیربنای
کتابخانه های عمومی کشور از یک میلیون و  375هزار و
 666متر مربع در سال  95به یک میلیون و  393هزار و
 507متر مربع در سال  96رسید که از این جهت ،شاهد
توسعه فضای کتابخانهای کشور بودیم.
اوبابیاناینکهمیزانمسئولیتنهادکتابخانههایعمومی
کشور با میزان بودجه آن متناسب نیست ،بیان کرد :ما 60
هزارروستادرکشورداریمکهازاینتعدادکمترازهزارروستا
دارایکتابخانههستند.علتآنهمجمعیتکمروستاهاست
بهگونهایکهنمیتواندرآنهاکتابخانهدایرکرد.ویبااشاره
بهطرحنظرسنجیازکتابدارانگفت:ماطیسهسالاخیر
از همه کتاب داران در حوزه نشریات نظرخواهی کردیم که
برایناساس،میزانخواندهشدننشریاتافزایشیافت.
مختارپوربااشارهبهتنگناهایمالیموجوددرایننهادادامه
داد:طبققانوندومنبعاصلیدرآمدنهاد،کمکدولتونیم
درصد درآمد شهرداریهاست .دولت محترم در سالهای
مختلف کمک هایی کرده اما در موضوع نیم درصد درآمد
شهرداری از سال  83تا  ،92شهرداری ها  640میلیارد
تومان به نهاد بدهی داشتند که طی چند سال اخیر با کار
سنگین حقوقی ،توانستیم بخشی از آن را وصول کنیم .وی
با ارائه آماری از وضعیت تعمیرات کتابخانههای عمومی در
سال گذشته گفت :در سه ماه نخست سال ،96تعداد274
باب کتابخانه ،در سه ماه دوم  351و در سه ماه سوم 302
باب کتابخانه تعمیر شد و عالوه براین 278 ،پروژهعمرانی
نیمه کاره در نهاد وجود دارد که میانگین پیشرفت آنها44
درصداست.

...
ادبی

کلیسا آئوروس اثر پل سزان
ژاکوب اثر رامبراند

سرقتمسلحانهازموزه

مجید علیزاده آهنگ ساز و نــوازنــده پیانو ،از برگزاری
کنسرتی ویژه در قالب سومین جشنواره شبهای موسیقی
در تاالر استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران خبر داد.
او به مهر گفت :این کنسرت در ابتدا قرار بود به صورت تک
نــوازی برگزار شود اما پس از مدتی تصمیم گرفتم برای
پرهیز از یک نواختی،ساز ویولن سل را نیز به آن اضافه کنم.
تصور می کنم با توجه به چارچوبی که در نظر گرفته ایم،
این کنسرت کمی متفاوت باشد .آن چه در این کنسرت در
نظر گرفته شده ،اجرای موسیقی در فضای نئوکالسیک
است ولی برخی از آن ها ،الهام گرفته از آثار سینمایی با
فضای موسیقی کالسیک اما با ساختار امروزی است که
قطعات آوازی نیز برای آن در نظر گرفته شده است .قرار
است در این کنسرت ،موسیقی فیلم های برگزیده سینما
و دریافتکننده جایزه اسکار را برای مخاطبان اجرا کنیم.

خواننده خندوانه ،عاشق بازیگری است

...

معرفی گلچینی از مشهورترین آثار هنری سرقت شده در دنیا

اجرای موسیقی آثار برگزیده اسکار
در تهران
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ســارقــان مسلح سال
 2004جلوی چشم
بــازدیــدکــنــنــدگــان
دوتــابــلــوی «جــیــغ» و
«مــادونــا» را از دیــوار
مـــوزه ادوارد مونک
اسلو کندند و با خود
بــــردنــــد .بــعــدهــا در
بــازرســی هــای پلیس
این دو تابلو پیدا شدند
امـــا تــابــلــوی «جــیــغ»
وضــعــیــت مــنــاســبــی
نداشت و بخشی از آن
دیگر بــه هیچ عنوان
قابل تعمیر نیست.

سرقتجنجالی
سیستم های امنیتی موزه هنرهای مدرن پاریس ،خاموش و نگهبانان
هم متوجه موضوع خاصی نشدند .سرقت تابلوهای این موزه به ارزش
 100میلیون یورو ،به خصوص تابلوی پیکاسو جنجال آفرید .اگرچه
سارق بازداشت شد اما از تابلوها هیچ خبری نیست.

«شب شعر گوهرشاد» برگزار شد
جیغ اثر ادوارد مونش

معماییکههنوزهمحلنشده

کنسرت اثر ژان فرمر

کبوتر با نخود سبز اثر پیکاسو

ســرقــت  13تابلو از مــوزه
«ایزابل استوارت گاردنر»
بوستون در ســال 1990
بــه ارزش  500میلیون
دالر ،به عنوان بزرگ ترین
دزدی آثار هنری در آمریکا
قلمداد شده است .دو نفر
با لباس پلیس به موزه وارد
شدند و آثار را سرقت کردند.
جای تابلو ها هنوز هم روی
دیوارهای مــوزه خالی نگه
داشته شده است.

وعده کنسرت خاص «ماکان بند» به طرفدارانش

 14ماه برای الالیی های گلستان تحقیق کردم

محمدرضا گلزار قطعه «دیوونه» را در ارومیه می خواند

کنسرت «ماکان بند» ،پــس از مدتی
چهره ها
انتظار طرفداران پایتخت نشین این
خواننده پاپ
گـــروه ،در ســالــن مــیــاد نمایشگاه
بین المللی برگزار می شود .اعضای ماکان بند طی
روزهای 7و 8مردادرویصحنهمیروندواینروزهاوعده
اجرایی خاص را به دوستدارانشان می دهند .ماکان بند در
کنسرتهایقبلیخوددرتهرانهماجراهایشراباپرفورمنسآغازمیکردکه
یکموردآنهاخبرسازهمشد.دریکیازبرنامههایاینگروه،امیرمقارهورهام
هادیان براساس سناریو در شروع کنسرت با لباس های متفاوتی روی صحنه
حاضرشدندکهبهسرعتعکسهایآنهادرفضایمجازیدستبهدستشد
و توسط برخی مورد نقد هم قرار گرفت .این موضوع حتی به یکی از بخشهای
خبریتلویزیونهمراهپیداکرد.

هــوشــنــگ ج ــاوی ــد پــژوهــشــگــر
چهره ها
موسیقی گفت :چهارده ماه در
پژوهشگر موسیقی
زمــیــنــه الالیــــیهــــای اســتــان
گلستانتحقیقکردمکهبهنام«چامههایگلستان»
منتشرمیشود.هوشنگجاویدنویسندهوپژوهشگر
موسیقیدرگفتوگوباباشگاهخبرنگارانجوانبابیان
اینکهچهاردهماهدرزمینهالالییهایاستانگلستانتحقیقکردم،افزود:
قبلازآغازکار،یکبخشیازتحقیقانجامشدهبودالبتهدراینتحقیقبهاره
خواندوزیگزارشگررادیووابوالقاسمکردکتولیازاستادانرشتهجامعه
شناسی در منطقه کتول هم به من کمک کردند .وی گفت :نام کتاب را
«گلستان چامه ها» گذاشتم به دلیل این که الالییهای استان گلستان در
ردیفچامههاقرارمیگیرند.

کــنــســرت مــحــمــدرضــا گـــلـــزاراول
چهره ها
مــــردادمــــاهدرســــالــــن دریـــاچـــه
بازیگر
ارومیه برگزار می شود .به گزارش
میزان ،محمدرضا گلزار خواننده موسیقی پــاپ در
جدیدترین کنسرت خود درارومیهبا طرفدارانش دیدار
میکند.گلزار در این کنسرت مجموعهای از قطعات قبلی و
جدیدخودازجمله«دیوونه»رابرایمخاطبانمیخواند.اینخوانندهپیشازاین
نیز در شهر تهران در حضور ستارههای عرصه سینما و تلویزیون کنسرت برگزار
کرده است .محمدرضا گلزار گروه "آریان" را با همکاری پیام صالحی در سال
 1377تشکیلدادوبیشاز 100مرتبهرویصحنهرفتکهاولیناجرادرجزیره
قشمبود .این خواننده در سال 1392قطعه"روز برفی"را به صورت دو صدایی
بازندهیادمرتضیپاشاییاجراکرد.

...
هنری

نصب اثری از احمد وکیلی در شرکت فورد آمریکا
شرکت فورد آمریکا ،تابلویی از احمد وکیلی را خریداری و بردیوار محل کار یکی
از مدیران این شرکت نصب کرد .به گزارش مهر ،هما تاراجی مدیر گالری تارا
در لسآنجلس از خرید تابلوی احمد وکیلی توسط یکی از مدیران شرکت فورد
خبر داد و گفت :در سایت گالری تارا آثاری از هنرمندان ایرانی قرار داده شده
است و عالقهمندان از شهرها و کشورهای مختلف امکان خرید این آثار را دارند.

چندی پیش یکی از تابلوهای احمد وکیلی توسط خانم  Diana Ehrstinکه
مسئول خدمات اختصاصی مدیران شرکت فورد است ،خریداری و بر دیوار
محل کار یکی از این مدیران نصب شد .احمد وکیلی نیز درباره اثر خود گفت:
این تابلو جزو آثاری است که در سفرهایم به اطراف ایران نقاشی کردم .در این
دوره کارهایم کمی ساده شد و چون عادت ندارم طبیعت را در آتلیه نقاشی کنم،

به هر کجا مــی روم در طبیعت
نقاشی می کنم .این اثر مربوط
بــه گندمزار خیلی بــزرگــی در
اطراف لرستان است که در سال
 92نقاشی شده است.

بهگزارشآستاننیوز،شبشعرگوهرشادباهدفگسترش
فرهنگ نیکوکاری و با ابــزار مهم و اثرگذار شعر و ادبیات
فارسی ،با حضور علی ســروری مجد؛ دبیر همایش جایزه
جهانی گوهرشاد ،محمدعلی چمیگو ،مدیرعامل مؤسسه
آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی و رئیس کمیسیون
تعلیم و تربیت شــورای عالی انقالب فرهنگی ،در آستانه
سومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد در حرم مطهر رضوی
برگزار شد .در این مراسم ،ســروری مجد ،ضمن معرفی
جایزه جهانی گوهرشاد و محورهای برپایی آن ،از برگزاری
شب شعر گوهرشاد در سال آینده با حضور شاعران ایران و
دیگرکشورهایجهانبهچندزبانزندهدنیاخبرداد.دراین
شبشعرکهبااجرایسعیدبیابانکی،شاعرومجریتوانمند
کشوربرگزارشد،علیرضاقزوه،محمدحسینملکیان،فاطمه
نانیزاد،پروانهنجاتی،هاشمالمقدسیشاعرعربزبانوزهرا
حسینزادهشاعراهلافغانستاناشعارخودراقرائتکردند.

هندی ها ،غزل های موالنا را می خوانند
بهتازگی 100غزلازغزلهایموالنادرحالیاززبانفارسی
به زبان هندی ترجمه شده که برای اولین بار است اثری از
موالنامستقیمااززبانفارسیدرهندترجمهمیشود.بهنقل
ازایبنابلرامشکال،استاددانشگاهدهلیهندوستان،درباره
روند ترجمه غزلهای موالنا که حدود شش سال زمان برده،
اظهارکرد«:زمانیکهمشغولتحصیلدررشتهزبانوادبیات
فارسی بودم با آثار او آشنا و از همان اول مجذوب و شیفته
زیبایینوشتاراوشدموبرایاینکهاینزیباییبرایخواننده
هندی ملموس تر شــود ،تصمیم گرفتم برخی از بهترین
غزلهای ناب او را به زبان هندی ترجمه کنم .ترجمه اشعار
او برای من مانند یک سفر شگفتانگیز و خیالی بود ».پیش
ازاینهم،ترجمهغزلیاتصائبتبریزیوترجمهترکیببند
معروفمحتشمکاشانیبهترجمهبلرامشکالمورداستقبال
هندیهاقرارگرفتهبود.

22کتاب انتشارات مدرسه در آمریکا منتشر
می شود
انتشاراتسوپرمسنجر،کپیرایتبیستودوعنوانکتاباز
سهمجموعهانتشاراتمدرسهراخریداریمیکند.بهگزارش
ایلنا ،به دنبال معرفی آثار انتشارات مدرسه در بازارهای
بینالمللینشر،انتشاراتسوپرمسنجرازکشورآمریکاپساز
مذاکرهباآژانسادبیپلبهعنواننمایندهانتشاراتمدرسه،
تفاهم نامه ای برای خریدکپی رایت مجموعه کتاب های
قصههایکوچولوموچولو( 10جلد)نوشتهمهریماهوتی،
قصه های گیلی گیلی ( 7جلد) نوشته سوسن طاقدیس و
قصههای دوستداری...بشی ( 5جلدی ) اثر الله جعفری
را امضا کرد .این کتابها طی تفاهمنامه ای بین انتشارات
مدرسهوآژانسادبیپلبهانگلیسیترجمهوازسویاینناشر
آمریکاییمنتشرمیشود.
CMYK

