ادبیات وهنر
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همایون و شهرداری تهران
پیگیر کنسرت خیابانی

پساز پیشنهاد همایون شجریان برای برگزاری کنسرت خیابانی و استقبال مردم و مسئوالن از این پیشنهاد ،جلسهای با حضور این هنرمند و
مدیران شهرداری تهران برای بررسی امکان برگزاری این کنسرت برگزار شد .به گزارش ایسنا ،در این جلسهکارگروههایی برای هماهنگیهای
الزم تشکیل و قرار براین شد که در صورت هماهنگی نهادهای مسئول و کسب مجوزها ،مکان ،زمان و ساعت اجرا اعالم شود.

...

لذت شعر
به یاد استاد شکوهی

غالمرضا شکوهی متولد سال
 1328در تربت جــام و عضو
شــــورای شــعــر انــجــمــن ادبــی
رضوی موسسه آفرینش های
هنری بود .او در غزل و تجربه
کردن فضاهای تازه به ویژه شعر
آیینی ،قریحه ای بــاال ومثال
زدنی داشت .ازآثارمنتشرشده وی می توان به "صد پرده
"سرمه ای درغزل"" ،یک ساغر نگاه"" ،آهی
آواز خاموش"ُ ،
بر باغ آیینه" و...اشــاره کرد .شکوهی در مرداد ماه سال
گذشته برای حضور در شب شعر رضوی به تهران سفر کرده
بود که در راه بازگشت به مشهد دعوت حق را لبیک گفت و
جان به جان آفرین تسلیم کرد .در ادامه چند شعر از شاعران
خراسانی را که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد
شکوهی سرودهاند ،خواهید خواند.
***
از هیاهوی زمین سوی تماشا میرفت
سرمه در چشم غزل میزد و تنها میرفت
موج بود و سر تعظیم فرو میآورد
لحظههایی که به پا بوسی دریا میرفت
آن شکوهی که خراسان غزل داشت ،فقط
با عنایات رضا بود که باال میرفت
برگ برگ غزلش عطر گل ریحان داشت
لحظههایی که در خانه زهرا میرفت
روحش آرام دلش غرق تماشای رضا
به غالمی درش غرق تمنا میرفت
مثل آن آه که برآیینه باغ نشست
در دلش عشق نهان میشد و پیدا ...میرفت
جمیله سادات کراماتی

***
حضورت بازتاب پرشکوهی مثل دریا داشت
نگاهت مثل جنگلهای بارانی تماشا داشت
به روی شانهات جو گندمیهایی پر از احساس
نشان عشق آن پیچ و خم زلف چلیپا داشت
صبوری را موربهای پیشانیات معنا کرد
برای هرچه دلتنگی است حجم سینهات جا داشت
در اعجاز کالمت واژهها مبهوت میماندند
به لب انگشت حیرت هر کس از آن طبع زیبا داشت
زمین آغوش وا کرد و تو را چون مادری بوسید
خدا در عرش جای بهتری بهرت مهیا داشت
هنوز از بستر خالیات حتی شعر میجوشد!
گلویت صد هزاران ناسروده لفظ و معنا داشت
اگر طبع روانت خرج آل ا ...شد بیشک
عنایتهای مخصوصی به تو آن ذات یکتا داشت
غالم بیت هشتم بودی و ممدوح اهل البیت (ع)
تمام شعرهایت نوری از امضای زهرا داشت
تو رفتی و غزلها را به داغت مبتال کردی
اگر شعر فراقت حسرت و اما و آیا داشت
سید حسین سیدی

***
قاصدکها خبر از فصل کبود آوردند
خبرت داغ بدی بود ،که زود آوردند
قامتت سرو غزلهای خراسانی بود
شاعران پیش قدت سر به سجود آوردند
سالها پیروی از مکتب طبعت کردند
تا از این راهغزل را به وجود آوردند
چشمههای دل هر بیت به راهافتادند
سمت دریای خروشان تو رود آوردند
شعر تو بوی خداوند و مالئک میداد
در عزای تو اگر عنبر و عود آوردند
پیش لطف غزلیات تو از روز نخست
پیروانت سر تعظیم فرود آوردند
ایمان مرصعی


...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :با اجرایی شدن سامانه
سردراصنافدرکشور،استفادهازکلماتبیگانهبهکمترین
میزان می رسد .به گزارش ایرنا ،سید عباس صالحی از
ایجاد یک بانک اطالعاتی از واژه های مجاز و غیر مجاز با
همکاری فرهنگستان فارسی برای این سامانه خبر داد و
گفت :با گذشت شش ماه از کار آزمایشی و رونمایی از آن،
این سامانه رسمیت نهایی پیدا کرده است و در کل کشور
اجرایی میشود .اگر اسامی درخواستی متقاضیان اصناف
با قانون منطبق نباشد امکان ثبت در سامانه و تایید آن وجود
نخواهد داشت؛ ازاین رو این سامانه فرصتی را پدید میآورد
تا تمامی اصناف در کشور دارای تابلوهایی با کلمات فارسی
باشند .با رونمایی این سامانه ،کنترل استفاده نکردن از
اسامی بیگانه در فضای صنفی نیز میسر شده است و دیگر
نیاز نیست نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ واحد به واحد
مراجعه کنند و از آنها خواستار رعایت قانون شوند.

انتشارداستانی جدید از «همینگوی»
مسئوالن مجله ادبی استرند شهر نیویورک اعالم کردند،
هفته آینده داستانی از ارنست همینگوی نویسنده
مشهور آمریکایی را منتشر خواهند کرد .به گزارش ایسنا،
این داستان متعلق به سال 1956اســت که تا به حال
چاپ نشده است .همینگوی که خودش در جنگ جهانی
راننده آمبوالنس بوده است ،در این داستان به نام «اتاقی
به سمت باغ» حال و هوای جنگ جهانی دوم و اشغال شهر
پاریس را روایت می کند .این نویسنده در رمان هایی مثل
«زنگ ها برای که به صدا درمی آیند» نیز از حوادث جنگ
الهام گرفته بــود .در سال  1956همینگوی با چارلز
اسکریبنر ناشر آثارش تماس گرفت و گفت که نوشتن پنج
داستان را تمام کرده است و می خواهد این داستان ها
بعد از مرگش منتشر شوند .اتاقی به سمت باغ ،تقاطع ها،
کشور هندی و ارتش سفید ،مقبره و شهرت بادکنکی
عناوین داستان هایی است که همینگوی خواسته بود
بعد از مرگش چاپ شود.

پیک خبر

ادبیاتدرعصرفریادهای در گلو مانده
بهار احمدی -ادیب الممالک فراهانی ،شاعر توانا و نویسنده ادیب ،فعال سیاسی ،روزنامهنگار اواخر دوره قاجار و از حامیان تأثیرگذار و فعال جنبش مشروطهخواهی
در ایران است که تاکنون جایگاه وی آن چنان که شایسته اوست ،شناسانده نشده است .شــاعری که در برهه خطیری از تاریخ ایران ،شعرش را وسیله ای برای بیدار
کردن مصیبت زدگان خواب رفته و زمامداران ســلطه جو و ظالم قرار داد و زندگی و فعالیت های ادبی خود را وقف مبارزه بــا بی عدالتی ها و دریدن پرده های جهل و
بی خبری مردم کرد.یازده مرداد سالروز تولد این شاعر آزادی خواه و مهجور بود؛ به همین بهانه به بررسی اجمالی ادبیات عصر مشروطه و نقش آن در بیداری مردم
و تاثیراتش برادبیات نظم و نثر ایران میپردازیم.

▪نهضت مشروطه چه بود؟

▪ادبیات مشروطه چرا و چگونه؟

ادبیات ،آینه تمام نمای زندگی اجتماعی ،روحیات و
احساسات مــردم روزگــار و اوضــاع حاکم بر احوال آنان
است .در هر دوره ای از تاریخ ،ادبیات دستاویزی برای
خلق یک اثر هنری توسط نویسندگان و شاعران آن دوره
بوده است .اثری که از وضع جامعه و رویدادهای پیرامون
آن نتیجه بگیرد و بازتاب تأثرات خود را به موثرترین شیوه
بازگو کند .چرا که رسالت ادبیات ،بیداری و ایجاد تفکر
میان تودهمردم است.
در این رهگذر ،دوران مشروطیت را میتوان نقطه عطفی
در تاریخ و ادب ایران به شمار آورد .نویسندگان و شاعران
ایرانی پس از مدت های طوالنی که شعر و نثر خود را در
خدمت دربــار و پادشاهان وقت قرار داده بودند ،برای
نخستین بار از ادبیات تملق گویانه دوران قاجار دست
کشیدند و آثــار خود را مجالی بــرای به تصویر کشیدن
خواست و اراده توده های محروم ایرانی برای رسیدن به
آزادی و دموکراسی قرار دادند.
در این دوره ،ادبیات از قلمرو مضامین کهن ادبی خارج
می شود که در چارچوبی از قواعد یکنواخت و تکرار
مــال آور فرسوده شده بود و اندیشه های نوینی در آن
پدیدار می شود که زمینه ساز شکل گیری موتیف های
( )Motifeاصــلــی ادبــیــات مــشــروطــه ،نظیر ستیز با
استبداد ،تشویق به استقالل و خودکفایی ،وطنپرستی،
آزادی خواهی ،طرفداری از حقوق مدنی زنان ،دفاع از

حقوق کارگر و دیگر مسائل خاص اجتماعی میشود.
این اتفاق ،سرآغار تجدید حیات ادبی ایــران شد و آثار
متنوعی را به وجود آورد که با وجود برخورداری از مایههای
گذشته ادبی ،دارای ویژگی ها و خالقیت هایی بودند که
خود ،بازتابی از تحوالت حیات اجتماعی و چشماندازها و
آرمانهای ملت ایران در یک صد سال گذشته بود.
▪مضامین و بنمایههای اصلی ادبیات مشروطه

ادبیات ایران در کوران انقالب مشروطیت ،به شدت تحت
تأثیر تحوالت اجتماعی ،سیاسی بود .این تحوالت به نوبه
خود ریشه در رفت و آمد نخبگان سیاسی و فکری جامعه
ایران به غرب از قبیل سیاحان ،بازرگانان ،دیپلمات ها،
دانشجویان و از سوی دیگر آمد و شد اتباع مغرب زمین به
ایران ،به ویژه در ساحت ایران شناسی یا شرق شناسی
داشت.
تعامل اقتصادی و فرهنگی با غرب که از نیمه دوم قرن
نوزدهم میالدی ،به طور گسترده رو به فزونی گذاشت،
یکی از عوامل اصلی ممالک مشرق زمین و از جمله ایران
در گذر از سنت به مدرنیته بود .ادبیات هم تحت تاثیر این
جریان و همچنین دانش زبان و ادبیات اروپایی ،تعلیم و
تربیت غربی و همپای آن گرایش انتقادی به واقعیت های
ملی قرار گرفت که قالب های اصلی ادبیات آن دوره را
شکل داد و ادبیاتی پرخاشگر و ستیزگر به وجود آورد که در
آن ،توده های وسیعی از مردم را به قصد آموزش و آگاهی
از عقبماندگی و بیارادگیشان مخاطب قرار میداد.
چهره فرهنگى ایران در آستانه مشروطیت کامال تغییر
یافته بود و تحصیلکردگانی که از طریق مطبوعات ،آثار
خود را منتشر مى کردند نیز به جریان نوگرایى اجتماعى و
فرهنگى این عصر ،سرعت بیشترى بخشیدند .بی شک،
مرحله تحولى که شعر و ادب عصر بــیــدارى پشت سر
گذاشت ،در همه دوره هاى تاریخ ادبیات فارسى تا آن
روز بى سابقه بود؛ چرا که تغییرات ایجاد شده در شئون
جامعه بزرگ ایران ،به انقالبى ادبى در عرصه هاى شعر
و نثر انجامید .در درون مایه شعر فارسى ،دگرگونى هاى
ژرف و چشمگیرى به وجود آمد و شعر این دوره ،دیگر نه
به عنوان پدیده اى تجملى و منحصر به طبقه ای خاص،
بلکه همچون امرى عمومى و متعلق به گروه هاى وسیع
جامعه ،از طریق مطبوعات متعدد و با محتواى سیاسى و
انقالبى مورد عالقهعموم مردم ،مخاطبان راستین خود را
در گوشه و کنار کشور یافت.
▪ویژگیهای بارز و تاثیرگذار ادبیات مشروطه

مهم ترین ویژگی ادبــیــات جدید در دوره مــشــروطــه،
استفاده از زبان محاوره ای و ساده برای ارتباط فکری
با توده های مردم بود .نثر گذشته ،متکلف و رسمی و
به تعبیر بهتر دربــاری بود که پاسخگوی نیازهای روز
متجددان و عوام نبود و نیاز به ادبیاتی فراگیر و همه فهم
را ضروری می ساخت .از این رو ،در این دوره است که به
تدریج ،شاهد مردمی شدن نثری سهل و فراگیر میان
ادبا و حتی انقالبیون می شویم .نظیر آن چه در آثار قائم
مقام فراهانی و مجدالملک سینکی در نیمه های قرن
 13می بینیم که هنرمندانه ،سادگی و روانی را وارد
نثر جدید کردند.
از سوی دیگر در زمینه نظم نیز به دلیل روی برتافتن
شاعران جدید از شعر گذشته ،شاهد تغییرات بنیادی
هستیم .در شعر گذشته شاعر به ستایش شاه و دربار
و شاهزادگان و تصویرگری مجالس طرب و جنگ ها
و هر مسئله ای مربوط به رأس هرم قــدرت ،مبادرت
می ورزید اما در این دوره ،حوادث اجتماعی ،مشکالت
و گرفتاری های عامه و فقر و تنگدستی توده ها موضوع
شعر بود .به همین دلیل ،شاهد به کارگیری مضامینی
شبیه به آن چه در نثر آمــده بــود ،در ساحت شعر نیز
هستیم .شاید به همین علت است که امروزه از شعر عصر
مشروطه به شعر واقع گرا ،نام برده می شود.
یکی دیگر از شاخصه های ادبیات مشروطه ،پدیدار
شدن جدی طنز در حیطه نظم و نثر فارسی است .طنزی
که تا پیش از این دوره ،حالت هجو و استهزای فردی
داشــت ،به وسیله ای بــرای انتقاد از جامعه و دستگاه
حکومتی تبدیل می شود .شاعرانی چون «نسیم شمال»
و نویسندگانی چون «علی اکبر دهخدا» از پیشروان این
حرکت ادبی هستند .به تبع این تاثیرات ،داستاننویسی
و نمایشنامهنویسی نیز در ایران ،به شکلی نوین و به تقلید
از اروپاییان پدید می آید و داستان گویی از حالت قبلی
خود یعنی روایت صرف یک قصه و جنبهسرگرمکنندهاش
بیرون می آید و به شکل داســتــان کوتاه و رمان هایی
درمی آید که در الیه های پنهان خود پیام های انسانی و
اجتماعی فراوانی دارد.
از دیگر ویژگی های زبانی و مهم ادبــیــات ایــن دوره،
میتوان به توجه به زبان مردم و کاربرد واژگان ،ترکیبات و
اصطالحات عامیانه در نظم و نثر فارسی و نیز آشنازدایی
و توجه به باستانگرایی (آرکاییسم) اشاره کرد.
▪مشروطه سازان ادبی

از میان افــرادی که اندیشه آزادی و آزادی خواهی و نیز

واکنش مدیرعامل خانه موسیقی به تابلو «ورود ساز ممنوع»

پیگیری یک «توهین بزرگ» به موسیقی

مبارزه با ظلم و استبداد ،محور اصلی و دستمایه آثار
ادبی شان بود و توانستند با آثــار خود عامل مؤثری در
روشن کردن افکار و ترغیب مردم به کسب آزادی و بیداری
باشند ،می توان از ملک الشعرای بهار (سیاستمدار،
روزنامه نگار ،محقق و استاد دانشگاه) ،ایرج میرزا (که
زبان شعری او از روزگار سعدی تا به امروز ،سلیس ترین
زبــان شعری به شمار مــی رود) ،ادیب الممالک (که در
ترکیب انــواع شعر سنتی و زبــان کهن ،مهارت و تجربه
دارد) ،عارف قزوینی (بهترین تصنیف ساز سیاسی این
دوره) ،میرزاده عشقی (روزنامه نگار جوان انقالبی)،
علی اکبر دهخدا (سیاستمدار ،ادیب ،محقق و نویسنده
و پدر زبان قصه نویسی) ،سید اشرف گیالنی (سردبیر
روزنــامــه مــردمــی نــســیــم شــمــال) ،ابــوالــقــاســم الهوتی
(سیاستمدار و شــاعــر) ،فرخی یــزدی (شاعر چپ گرا
و روزنــامــه نــگــار آزادی خــــــواه) ،پــرویــن اعتصامی (از
مستقلترین و موثرترین شاعران زن فارسی) و نیما یوشیج
(پدر شعر نو زبان فارسی) نام برد.
▪کالم آخر

جنبش مشروطه ،در تمامی دوران و تحوالتش وابسته
به مردم بود و با تمامی ابزار و امکانات اطالع رسانی
(نظیر مطبوعات و شب نامه ها) به تهییج و بسیج کردن
همین نیروهای مردمی پرداخت .ادبیات دوره مشروطه
نیز ،اعم از شعر و نثر ،نقش بزرگی در فراز و فرود نهضت
مشروطه و به دنبال آن در بیدارگری مردم آن عصر،
ایفا کرده است.ادیبان این دوره ،موفق شدند به دل ها
و خانه های مردم راه یابند و تمامی فریادهای درگلو
مانده را به گوش برسانند .مردم نیز بر پایه آگاهی های
به دست آمــده در کنار آزادی خــواهــان و سردمداران
مشروطه قرار گرفتند و قیام های بزرگی را رقم زدند.
در ادبیات انتقادی و سیاسی دوره مشروطه ،استبداد
حاکم ،نقد و از آزادی ،قانون و وطن ،تعریف و تمجید
شد و در مجموع ،شیوه نوینی را در عرصه ادبیات پی
ریخت که به آهنگ تجددطلبی در ایران ،دامن زد .به
گونه ای که می توان گفت که متجددان دهه های بعد
نیز به شدت ،تحت تأثیر تغییرات این دوره قرار گرفتند.
▪منابع:

* کسروی ،احمد .انقالب مشروطه ایران
* سفری ،محمدعلی .مشروطه سازان
* آژند ،یعقوب .انواع ادبی در ایران امروز
* آرین پور ،یحیی .از صبا تا نیما

مدیرعامل خانه موسیقی با بیان این که موضوع تابلوهای
ممنوعیت ورود آالت موسیقی ،سگ و قلیان در پارک ها را
پیگیری می کند ،تصریح کرد :حتما این مسئله را پیگیری
می کنیم زیرا توهین بزرگی به موسیقی است و به هیچ
عنوان از طرف ما پذیرفته نیست.
حمیدرضا نوربخش در گفت وگو با ایسنا ،بیان کرد :ما
همیشه شاهد درخواست مسئوالن مبنی بر سامان دهی
بخش موسیقی بوده ایم؛ به همین دلیل خواهش ما از
مسئوالن شهرداری ،شهری و وزارت ارشاد این است که
در تعامل با یکدیگر این مسئله را سامان دهی کنند تا مردم
بتوانند از ظرفیت موسیقی در فضای شهری استفاده کنند.
او افزود :در فضای پارک هایی که در تمام دنیا وجود دارد،
می بینیم که استیج هایی حتی به شکل گروهی ایجاد
می کنند تا مردم جمع شوند ،موسیقی ببینند و بشنوند
یا با آن ورزش کنند ،این موضوع به تخلیه انرژی ،آرامش و
تلطیف روح مردم کمک می کند .اگر ما در فضای شهری
موسیقی داشته باشیم به معنای واقعی کاهش خشونت
را خواهیم داشت که در پژوهش های مختلف اثبات شده
است.
نوربخش ادامه داد :در جلساتی با مسئوالن شهرداری و
دیگر نهادها اصرار داشتیم که موسیقی را همه گیر کنیم تا
در مجامع مختلف شنیده و اجرا شود .طبیعتا می توان در
این زمینهنظارتهمداشتاماچنینچیزی پذیرفته نیست
که تابلوهایی را ببینیم که آوردن ســاز در پارک را ممنوع
کرده باشد! مگرساز چه مشکلی دارد؟
او گفت :ما نسل جوانی داریم که دانش آموخته موسیقی
هستند و می خواهند اشتغال داشته باشند ،مسئله ای که
در تمام دنیا هم وجود دارد .بخشی از نوازندگان موسیقی
ما در فضاهای مختلف از جمله متروها ،پارک ها با اجرای
موسیقی ،فضا را تلطیف می کنند .اگر این اتفاق زمانی
بخواهد باعث منع رفت و آمد شود یا هنجارشکنی یا مشکل
ایجاد کند طبیعتا میتوان برای آن چارهاندیشی کرد.
به گزارش ایسنا ،در پارکها و فضاهای سبز تابلوهایی دیده
می شود که روی آن ها نوشته شده «خواهشمند است از به
همراه آوردن آالت موسیقی ،قلیان ،حیوانات (سگ و)...
و برپایی چادر در سطح محوطه بوستان جد ًا خودداری
فرمایید».

...

موسیقی

تب تند کنسرت خیابانی در بین خواننده ها

...

نویسندگی

گروه ادب و هنر-مجله«لیتهاب»فهرستیازتوصیههایکازوئوایشیگورو،
نویسنده بریتانیایی-ژاپنی برنده نوبل ادبیات ســال  2017را از میان
مصاحبه های مختلف جمع آوری و در یک مطلب گــردآوری کرده است که
خواندن آن هــا خالی از لطف نیست.به گــزارش ایبنا ،آثــار بی نظیر کازوئو
ایشیگورو همیشه تحسین منتقدان را برانگیخته و ارائه موضوعات مختلف
در ژانرهای متفاوت ،او را به یکی از نویسندگان بزرگ عصر حاضر تبدیل کرده
است.بسیاریازنویسندگانتازهکارآرزودارندپادرجایپایچنیننویسندهای
بگذارند.
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نمیکند.

2
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ازچیزیننویسیدکهخوببلدهستید

«از چیزی بنویسید که از آن اطــاع داریــد» احمقانه ترین
جمله ای است که تاکنون شنیده ام ،زیــرا سبب می شود
هرکس زندگی نامه خود را به نگارش دربــیــاورد .این کار
تخیل انسان را خشک میکند و استعداد نویسنده را شکوفا
بهمحدودیتهایگونههایادبیمختلفتوجهنکنید

شیوه خاصی برای نوشتن وجود دارد و با توجه به الگوها
می توان داستان ها را دسته بندی کرد ،اما جدی گرفتن
این الگوها به نظر من خطرناک است .من مخالف هرگونه
پدیدهایهستمکهنقشپلیسرابرایتخیلایفامیکند.
بااحساسخودبنویسید

من هیچ وقت در داستان هایم به دنبال
ارائهنکتهایاخالقینیستم.دوستدارم
بعضی از خصوصیات انسانی را پررنگ
جلوه دهم ،اما هیچوقت برای نیل به این
ِ
احساسات داستان برای من از
هدف تالش نمی کنم.
اهمیتویژهایبرخورداراست.

4

باروابطآغازکنید

همیشه به چگونگی ارائــه و
معرفی شخصیت های
داستانم به خواننده
فــکــر مـــیکـــردم.
سپسدریافتمبهتراسترویروابط
اینشخصیتهاتمرکزکنموپساز
آن شخصیت ها به صورت طبیعی

شکلمیگیرند.
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...
خبر

توصیه برنده جایزه نوبل ادبیات  2017به نویسندگان جوان

ادبی

خداحافظی «سردر اصناف»
با کلمه های بیگانه

...

بررسی ادبیات عصر مشروطه به بهانه تولد ادیب الممالک فراهانی

اواخـــر دوران صــد و پنجاه و یــک ساله قــاجــار بــود که
نهضت مشروطه که برخی از آن به انقالب مشروطه نیز
یاد می کنند ،اتفاق افتاد .انقالب مشروطه ،به دنبال
نارضایتی و مخالفت شدید مردم آن عصر با رفتار ظالمانه
پادشاهان قاجار ،تعدی و تجاوز شاهزادگان و وابستگان
دربار ،حکومت حاکمان والیات و از سوی دیگر مداخله
بی حد و حصر دولت های روس و انگلیس در امور ایران،
شکل گرفت و روند حکومت را که تا پیش از آن ،بر اساس
تفکر فردی و استبدادی و سلطه پادشاه بر کشور حاکم
بود ،به روندی قانونی تبدیل کرد.
نهضت مشروطیت از این جهت که باعث کاهش قدرت
استبدادی پادشاه شد ،جایگاه ویژه ای در تاریخ سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی و حتی ادبی معاصر ایران دارد .چرا
که موفق شد پایه های قدرت بی چون و چرا و استبدادی
پادشاهی را در هم شکند و مفاهیم عمیق تری از خواست
و اراده انسانی به بطن زندگی مردم وارد کند.
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بهدنبالارتباطجملههانباشید

وقتیشروعبهنوشتنمیکنمتوجهیبهارتباطجمالتباهم
ندارم.اولینپیشنویسمنبسیارکثیفاست.همیشهپساز
اتمامکارمشروعبهمنظمکردنجمالتمیکنمیابخشهای
اضافیراحذفمیکنم.
ذهن خود را از تأثیرات اطراف دورکنید

وقتی شروع به نوشتن می کنید ،دور نگه داشتن ذهن از
اتفاقات پیرامونبسیار سخت میشود .در واقع من از عمد از
اتفاقاتاطرافمدوریمیکنم.
ازبهکاربردنتلمیحبپرهیزید

من دوست ندارم در آثارم اشاره ای به آثار ادبی دیگر داشته
باشم .دوست ندارم به دیگران بگویم چرا فالن اثر معروف
را نخواندی یا برای درک اثری خاص باید از دانش باالیی
برخوردار باشی .احساس می کنم نام بردن از آثار دیگر در
کتابم نشانه فخرفروشی است و انگار ادعای باهوش و خاص بودن دارم! از
طرفدیگر،احساسمیکنموقتیناماثریدیگررابنویسمذهنمنبهسمت
آناثرومحیطحاضردرآنمیرودودنیاییجدیدیکهدرحالخلقآنهستم،
نابودمیشود.

8

مراقبشروعداستانباشید

همه داســتــان هــا بر پایه اتــفــاقــات اولــیــه بنا
می شود .همان طور که قبل از ازدواج باید
دربــاره طرف مقابلتان تحقیق کنید ،قبل از
آغاز نوشتن کتاب باید به چگونگی شروع آن به
خوبی بیندیشید .این روند برای هر نویسنده شکل متفاوتی
دارد .بعضی ها دوست دارند از تجربیات شخصی شان بگویند
و بعضی دیگر بیان اتفاقات زندگی دیگران را
جذاب تر می دانند .برخی نویسندگان
هم استفاده از ژانر خاص را چارچوب
مناسبی بــرای درســت شــروع کردن
داستانشان می دانند .در هر صورت
باید بدانید که قسمت آغازین هر
داســتــان در شکل گیری کلیت
داستان نقش مهمی دارد.

صدور 10500مجوز اجرای صحنه ای و کنسرت در سال
گذشته
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشستی که با اصحاب فرهنگو هنر سیستان
و بلوچستان در این استان داشت ،گفت :اگر بودجه کم است همین میزان هم
نباید در تهران صرف شود و استان ها باید مرکز توجه باشند .به گزارش فارس،
سید عباس صالحی اضافه کرد :در سال گذشته در تهران دو هزار و  499و در
استان ها هفت هزار و  975مجوز اجرای صحنه ای و کنسرت داشتیم ،ممکن
است فقط برخی از این موارد رسانهای شوند .در حوزه سینما هم شاهد اتفاقات
خوبی بودیم .سال گذشته حدود 100سالن سینمایی احداث شد و امسال نیز
حدود  120سالن سینما احداث خواهد شد.
صالحی با اشــاره به نقش شبکه های اجتماعی
در اطالع رسانی ،بیان کــرد :امــروز رسانه های
تــصــویــری ،مــجــازی ،شبکه های اجتماعی و
خبرگزاریها ،رقیب رسانههای کاغذی شدهاند
که این یک اتفاق بین المللی است .او با تاکید
برمعرفی موسیقی استان اضافه کرد:
موسیقی استان شناسنامه های
آن استان است؛ بنابراین توجه
به موسیقی نواحی از اهمیت
زیادی برخوردار است.

...

خبرادبی
پزشکان داستان بخوانند

نتایج تحقیقات میدانی دانشگاه هوستون آمریکا نشان میدهد که نویسندگی
درپزشکی تاثیر دارد .مقاله جدید این دانشگاه به نام «پزشکی و ادبیات» نشان
می دهد مطالعه داستان ،دید پزشکان را به جهان و انسان بازتر می کند و
باعث باال رفتن کیفیت کارشان خواهد شد .به گزارش ایبنا ،در تاریخ ادبیات
نویسندههای مشهوری را میشناسیم که نوشتن ،تنها شغلشان نبوده است.
به طور مثال آنتون چخوف ،جان کیتس ،آرتور کونان دویل و ویلیام سامرست
نویسنده هایی هستند که پزشک هم بوده اند .آنتون چخوف نویسنده شاخص
روسی در این باره میگفت دیدار آدمهایی با شکل و اندازههای متفاوت موجب
باال رفتن توانایی اش در نوشتن می شده است .نتایج دانشگاه هوستون نشان
میدهد که پزشکان و پرستارانی که به خواندن کتاب داستان عادت کردهاند،
در پیشبینی شرایط حاد و بحرانی پزشکی موفقتر هستند.

پسازاعالمآمادگیهمایونشجریانبرایبرگزاریکنسرت
خیابانی ،تب اجرای کنسرت خیابانی در میان خواننده ها
داغشدهاست.بهاینشکلکهخوانندههانظرشانرادرباره
این ایده مطرح میکنند و برخی هم تمایل خودشان را برای
اجرای کنسرت رایگان خیابانی .نظر دیگر خواننده ها را
دربارهاینایدهمیخوانید.
*حسام الدین سراج به همشهری گفت :هنرمند همواره
دوستدار مردمش است و می خواهد همدل و هم داستان
مردم باشد .ما هم حاضریم و هم عالقه مندیم که همپای
دیگرهنرمندانکنسرترایگانبرگزارکنیمتامردمدلشان
گرمشود.
*احسان خواجه امیری که چندان با ماجرای برگزاری
کنسرتخیابانیتوسطشجریانیاهرخوانندهدیگریموافق
نیست،بههمشهریگفت:مندوستندارمدربارهبحثهای
نمایشی و چنین شوآف هایی اظهارنظر کنم .نگاه او البته
مرتبط با حرفهای شجریان و این موضوع نیست اما حرف
حساباست«:اگرکسیواقعانیتشخیراستوبهمردمفکر
میکندامیدوارمخداوندکمکشکند».
*مهدی یراحی ضمن اشاره به محقق نشدن قول اجرای
کنسرت خیابانی در خرمشهر به دلیل نبود تعامل بین
نهادها برای این اجرا گفت :امیدوارم چنین اتفاقی رخ دهد
و این طرح مبارک در حد به چالش کشیده شدن نهادهاى
نظارتى باقى نماند ،اما واقع بینانه مى دانم هماهنگى اش
بسیاردشواراست...
*رضایزدانیخوانندهراکبهاجرایچندسالقبلدرپارک
آزادگان اشاره کرد و به ایرنا گفت :من و همکارانم از جمله
محسنیگانه،رضاصادقی،بابکجهانبخشو...اینتجربهرا
داشتیم.اگربخواهندچنینامکانیبازهمدراختیاردوستان
هستکههمانجاانجامشدهند.
*امید نعمتی خواننده گروه پالت به ایرنا گفت :چند سال
استکهاینطرفوآنطرفهمگفتهایمکهدوستداریمیک
کنسرتمجانیخیابانیبگذاریم،امانشد.
*ســیــروان خــســروی هــم بــا انتشار ویــدئــویــی در صفحه
شخصی اش گفت :من هم آمادگی خودم را برای برگزاری
کنسرترایگانخیابانیاعالممیکنم.
*حمیدهیراد،خوانندهپرحاشیهاینروزهاباانتشارویدئویی
در یکی از خیابان های تهران در حالی که گیتار مــی زد و
می خواند ،گفت :برای شادی دل هایتان تمام وجــودم را
می دهم و برای اثبات حرفم آمادگی خود را برای اجرای
کنسرتهایخیابانیبهصورترایگاناعالممیکنم.
*فرزاد فرزین هم با انتشار ویدئویی ضمن انتقاد از گرانیها
و بیتفاوتی مسئوالن گفت :آدم خجالت میکشد سرش را
راحترویبالشبگذاردوقتیزنوبچهمردمگرسنهاند.اگر
هم مجوز کنسرت خیابانی می دهند که نخواهند داد ،من
حاضرمهرنقطهازایرانبرایمردمکشورمکنسرتخیابانی
ورایگانبگذارم.
*هنرمنداناصفهانی(علیاصغرشاهزیدی،دیدارمحمودی
وحمیدرضامحمودی)ازاستادانآوازمحلیبهایسناگفتند:
ما جدا از مردم نیستیم ،چراکه هنر با مردم است که زنده
میماندودرهمهحالتاکنونمردمکنارمابودهاند.
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