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ادبی

موسیقی
سلیقه موسیقایی مردم دست تلویزیون نیست

مدال سهراب سپهری ساخته می شود

محمد اصفهانی معتقد است صدا
و سیما قید مخاطب محوری را زده
اســت .ایــن خواننده پــاپ دربــاره
تغییر سلیقه موسیقایی صــدا و
سیما از دهه  70تا به امروز گفت:
« تغییر مدیران و خوی حاكم بر
فضایفرهنگی،مقاومتشدیدوبهنظرمنغیرهوشمندانه
دربرابر تغییر شرایط زمانی و گذار سختی كه همهچیز را
كمكم دستخوش استحاله كرد ،در این زمینه نقش داشته
است» .اصفهانی در ادامه نقش مخاطب را در این تغییر
کیفی کمرنگ دانست و به اعتماد گفت «:با گسترش
قدرتشگفتانگیزفضایمجازیدردایرهشنیداریمردم،
هركس موسیقی باب سلیقه خود را جستوجو می کند و
باالخره آن را گوش میدهد و دیگر مثل سابق نیست كه به
خاطر انحصار رسانههای دولتی ،مردم تمام خواستههای
خود را در آن ها جستوجو و بابتش مطالبهگری كنند» .

در پی فراخوان مسابقه طراحی
و ساخت مــدال هنری سهراب
سپهری 74،هنرمند مجسمه ساز
در این رقابت شرکت کرده اند .به
گزارش روابط عمومی موسسه ماه
مهر این هنرمندان تا  20شهریور
برای ارسال آثارشان به دبیرخانه این مسابقه فرصت دارند.
مسابقه « مدال هنری سهراب» .با هدف گرامی داشت یاد
و خاطره سهراب سپهری و ایجاد بستری بــرای نمایش
و ایجاد انگیزه بین هنرمندان در ساختن مدال برگزار
می شود .آثار «مدال هنری سهراب» را پرویز تناولی هنرمند
برجسته مجسمه ســاز ،مارسی بورنه متخصص مــدال و
رئیس انجمن مدال انگلستان ،الهه جواهری گالری دار و
عضو هیئت مدیره موسسه ماه مهر ،هدیه تهرانی هنرمند
و بازیگر و مونا پاد مجسمه ساز و نماینده بخش مدال موزه
بریتانیا در ایران داوری خواهند کرد .هر شرکت کننده
در این مسابقه می تواند تنها دو اثر ارسال کند .در نهایت
داوران آثار این مسابقه را در هفته نخست مهرماه داوری
خواهند کرد و نمایشگاه آثار منتخب این مسابقه در آستانه
سالروز تولد سهراب سپهری در  ۱۳مهرماه در نگارخانه
ماه مهر برپا میشود.

فراخوان رضا صادقی برای خوش صداها
رضا صادقی تصمیم گرفته است
گــروهــی ســه نــفــره بــا حــضــور سه
خواننده مرد در راستای معرفی
جــوانــان بــااســتــعــداد و هنرمند
تشکیل دهد .او در صفحه و کانال
شخصی اش نوشت «:تصمیم دارم
یکتلفیقیازسهخوانندهباتفاوتهایصداییوتنالیتهای
در قالب یک بند واقعی تشکیل بدم و به عنوان تهیه کننده
این مقوله رو مدیریت کنم ».او در ادامــه از بااستعدادها
خواست تا پایان شهریور ماه با خواندن چند قطعه کوتاه
و ارسال آن خودشان را معرفی کنند .اسم این مجموعه
انتخاب شده و بعد از انتخاب اعضا اعالم می شود .او ادامه
داد :انتخاب من بر اساس معیارهایی خواهد بود که دلیل
بر بدی فردی که انتخاب نمی شود ،نیست.

انتقاد بدیع به«نالوطی» آرش و مسیح
ترانه تیتراژ سریال نمایش خانگی
ســریــال «ممنوعه» حاشیه ساز
شــد .پخش ایــن ســریــال از پنجم
شهریورآغاز و به طور همزمان از
قطعه «نالوطی» با صــدای آرش و
مسیح رونــمــایــی شــد .قطعه ای
که واکنش و انتقاد ترانه سراها را در صفحات شخصی
اینستاگرامشاندرپیداشت.علیرضابدیعشاعروترانهسرا
با به اشتراک گذاشتن متن ترانه مذکور که این طور شروع
می شود«:نالوطی ،گذاشتی پا رو چی؟ /دنبال چی بودی
تو رابطمون با موچین» نوشت با این ترانه ها به زودی شاهد
آهنگ های دیگری مانند«دنبال چی بودی تو رابطمون با
ریشتراش»خواهیمبود.زهراعاملیترانهسراهمدرصفحه
شخصیاش،بهمتنترانهانتقادکرد.

نگاهی به ادبیات عرب ،به بهانه سالروز مرگ نجیب محفوظ

گام بلند ادبیات عرب

نسیم سهیلی -ادبــیــات عــرب امـــروزه دیگر توانسته
اســت با درنــوردیــدن مرزها ،به موفقیت هــای زیــادی در
ساحت ادبیات جهان دست پیدا کند .این پیشرفت در
حوزه های رمــان ،داستان کوتاه و شعربوده است .امروز
می بینیم که بسیاری از آثار نویسندگان مرد و زن عرب،
به زبان های زنده دنیا ترجمه شده و در غرفه های کتاب
فروشی سراسر دنیا در دسترس کتاب خوان ها قرار گرفته
اســت .با نزدیک شــدن به سالروز مــرگ نجیب محفوظ
سرشناس ترین نویسنده عرب زبــان 30(،اوت) ،در این
نوشتارنگاهیداریمبهادبیاتعرب.
▪مروریبرپیشینهادبیاتعرب

شاید قدیمیترین داستان مکتوب قصۀ مصری «دو برابر»
باشدکهدرقرن 33پیشازمیالدمسیحبرپاپیروسنوشته
شده است .از سوی دیگر داستان با قصۀ «یوسف و زلیخا»
در قرآن کریم تجلی یافت و در کل داستان های قرآنی با نام
احسنالقصص،هدفآموزندگیداشتند.امارماندرشکل
امروزیآن،بهگفته«حمدی ّ
سکوت»پژوهشگرمصری،در
کتاب«رمانعربی»،از«محمدحسینهیکل»وباانتشاررمان
«زینب»درمصرآغازشد.
باید اذعان کرد که رمان عرب در اوایل قرن بیستم میالدی
و در مصر با حاکمیت دو جریان فکری  -مارکسیستها و
اخوانالمسلمین-آغازشدکهدراینبرههبیشترانگیزههای
سیاسی و اجتماعی یا تاریخی دارد .رمــان نویسان مهم
این دوره «جرجی زیدان»« ،توفیق الحکیم»« ،طه حسین»
و  ...هستند و پس از آن ها رمان به شکلی مدرن با «نجیب
محفوظ» پدر رمــان عرب شــروع می شود که از نسل دوم
نویسندگان مصر است .همچنین به نویسندگانی از جمله
«صنعا ...ابراهیم» و «خیری شلبی»« ،جمالالغیطانی»،
«یوسفالعقید»«،ادواردخراط»و...میتوانبهعنوانرمان
نویسانموفقنسلسومیجهانعرباشارهکرد.
▪پدررمانمعاصرعرب

«نجیب محفوظ» شاید سرشناس ترین نویسنده جهان
عرب باشد؛ کسی که جایز ه نوبل ادبیات سال  1988را از
آنخودکرد.او 11دسامبر 1911دریکیازمحالتقاهره

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بهدنیاآمدودرطول 70سالفعالیتادبیخودبیشاز50
رمان،پنجنمایشنامه 350،داستانکوتاهودههافیلمنامه
به نگارش درآورد .برخی از کارهای وی سوژه فیلم سازان
شد و مورد اقتباس آثار سینمایی و تلویزیونی قرار گرفت.
در ایران نیز بر اساس کتاب «کوچه مدق» وی ،فیلمی بهنام
«کافه ستاره» ساخته شد .برخی از صاحب نظران محفوظ
را برترین و تاثیر گذارترین نویسنده جهان عرب می دانند؛
کسی که توانست رمان نویسی مصر را توسعه بخشد اما او
به دلیل برخی جانبداری های سیاسی از جمله حمایت از
پیمان صلح انور سادات با رژیم غاصب اسرائیل در «کمپ
دیوید» ،مورد انتقاد قرار گرفت و کتابهای او در بسیاری
ازکشورهایعربیممنوعبود.
محفوظ در آثــارش از شخصیت های واقعی پیرامونش
قهرمان داستانی می ساخت .فرهنگ و فولکلور را به
بومیترین شکل می تــوان در آثــار وی دیــد .او با نگاهی
فلسفی دربــاره طبقات مختلف اجتماع نوشته است و
در طول فعالیتش در تمام زمینه های رمان از تاریخی و
رئالیستی گرفته تا رمان جریان سیال ذهن ،آوانگاردی و
فلسفی قلم زده است.یکی از آثار مهم وی «میرامار» است
کهمنتقدانغربیآنرایکیازآثارکالسیکمهمخاورمیانه
قلمداد کردهاند.برخی آثار نجیب محفوظ که فارسی
ترجمه شده عبارت است از «وراجــی روی نیل»« ،گدا»،
«کوچه مدق»« ،خواب»« ،جنایت» و...

دیگرنویسندگان تاثیر گذار عرب
▪محبوبایتالیاییها

«ادواردخراط»ازنویسندگانومنتقدانادبینامدارمصری
است که تا کنون  50اثر ادبی منتشر کرده است .از وی در
نخستین دوره از جشنواره جهان عرب که در ایتالیا برگزار
شد،بهعنواننمایندهنویسندگانعربتقدیرشد.دلیلاین
انتخاب تاثیراتی است که آثار وی بر فرهنگ ایتالیا گذاشته
است .وی اکنون دهه ششم زندگی خود را میگذراند و
ترجمههایمختلفیازآثارشبهزبانهایزندهدنیاازجمله
ایتالیاییصورتگرفتهاست.

▪منتقدسعودیها

«عبده خال» ،نویسنده اهل عربستان سعودی ،به عنوان
منتقد جنجالی جامعه محافظه کــار سعودی شهرت
یافته و کتابهایش در عربستان توقیف است .او با رمان
«به بلندی کاخها» توانست جایزه بوکر عربی را به خود
اختصاص دهد .این رمان روایتی است از قدرت و ثروت
نامحدود شیخ نشین های سعودی .داوران جشنواره این
رمان را هجوی دردناک توصیف کرده اند که رابطه میان
قدرت و حکومت را در جامعه سنتی عربستان و واقعیات
هولناکی از دنیای کاخ های سلطنتی را به خواننده نشان
می دهد.
▪نخستینفلسطینیبرندهبوکرعربی

«ربعیالمدهون» نخستین نویسنده فلسطینی است که
با رمان «سرنوشتها :کنسرتوی هولوکاست ونکبت»
موفق شد جایزه« بوکر عربی»را دریافت کند .موضوع
اصلی رمان مهاجرت اجباری و گروهی فلسطینیان در
سال  1948میالدی است که به روز نکبت معروف شده
است .مدهون در این رمان تراژدی زندگی اشغال شده
فلسطینیان را روایت میکند .همچنین رمان اشاره ای
به هولوکاست دارد.
▪دیگرستارگانآسمانادبیاتعرب

بی شک نبض رمان عرب در دست مصری هاست و آن
ها نویسندگان موفق بسیاری را تحویل ادبیات عرب
داده اند .در این جا به معروف ترین مــردان نویسنده
عرب زبان و غیر مصری اشــاره می کنیم؛ کسانی که
با آثارشان در ساحت ادبیات عرب درخشیده و نامی
برای خود رقم زده اند« .جبران خلیل جبران»« ،الیاس
خوری»و «ربیع جابر» از لبنان« ،امیل حبیبی» و «غسان
کنفانی» از فلسطین« ،فهد اسماعیل» و «سنعوسی»
از کــویــت« ،محمد خضراحمد ســعــداوی» از عــراق،
«عبدالرحمن منیف» و «حنا مینه» از سوریه« .مونس
الــرزار» و «غالب هلسا» اهل اردن« ،طیب صالح» ،از
سودان« ،محمد دیب» همچنین«مالک حداد» از کشور
الجزایر .

▪زنانتاثیرگذاردرادبیاتعرب

«سحر خلیفه» ،نویسنده مشهور فلسطینی اســت که با
روایت های زیبا از وقایع تلخ ،توانسته است فصل تازه ای
در ادبیات فلسطین پدید آورد .در رمان های وی دو جریان
نبرد زن با سنت واشغال و مسئله فلسطین به خوبی به
تصویر کشیده شده است  .جوایز ادبی«نجیب محفوظ»،
«البرتو مورافیا»و «سروانتس» از جمله جوایز وی هستند.
این نویسنده همچنین درسال 2006میالدی جایزه ویژه
خوانندگان فرانسوی را با  70درصد آرا به خود اختصاص
داد .قهرمان پروری ،ملی گرایی و عشق به آزادی مفاهیمی
است که در نوشته های این نویسنده زن وجود دارد.از دیگر
نویسندگانموفقزندردنیایادبیاتعربمیتوانبه«رجاء
عالم»رماننویساهلعربستانسعودیونخستینزنبرنده
بوکرعربی«،اهدافسوئیف»مصری«،آسیهجبار»الجزایری
وهمچنین«غادهالسمان»نویسندهاهلسوریهاشارهکرد.

رکورد زنی دوباره عاشقانه عامه پسند
«جوجومویز» در ایران

هرچندماازنظرفرهنگیبااعرابتشابهاتیداریمامااستقبال
از رمان و ادبیات عرب در کشورمان کم است و گاهی برخی
می پرسند مگر عرب ها هم جایزه ادبــی دارنــد؟ آن ها هم
رمان خوب نوشته اند؟ یا این که اصال از عرب زبان ها کسی
نوبل ادبیات هم برده است؟ در جامعه ما و حتی میان قشر
کتاب خوان ،فقر اطالعاتی درباره ادبیات عرب ،ژاپن ،هند و
دیگرکشورهایی که مشابهات فرهنگی زیادی با آن ها داریم
وجود دارد .البته این وضعیت نسبت به ادبیات ترکیه و درپی
استقبالمردمازآثار«اورهانپاموک»اندکیتعدیلشدهاستو
درصدیازرمانخوانهادریافتهاندبهجزادبیاتآمریکاواروپا
دیگرکشورهانیزمیتوانندچیزیبرایعرضهداشتهباشند.
به هر حال این تمایل به ادبیات غرب و آمریکا که تشابهات
فرهنگیکمتریباجامعهمادارندوازطرفیناآشناییباادبیات
دیگرکشورها،کارشناسیصاحبنظرانرامیطلبد.بهنظر
میرسدرمانوادبیاتفارسیچندگامعقبترازادبیاتعرب
استزیراهرچندماازآثارعربیاستقبالینمیکنیماماآنها
با ادبیات فارسی و رمان ها و نویسندگان مشهور فارسی زبان
آشناییدارندوآثارزیادیازفارسیبهزبانعربیترجمهشدهو
دردسترسخوانندگانعربزبانقرارگرفتهاست.

رمان «هنوز هم من» جوجو مویز
با ترجمه مریم مفتاحی در پنج
روز به چاپ دوم رسید .سومین
جلد از سه گانه جوجو مویز اول
شهریور مــاه با عنوان «هنوز هم
مــن» از ســوی نشر آمــوت منتشر
شد .این کتاب در کنار دو اثر «من پیش از تو» و «پس از
تــو» سه گانه داستانی ایــن نویسنده را بــرای مخاطبان
فارسی زبان تکمیل میکند .قهرمان رمان «هنوز من»
لوئیزا کالرک است که اکنون به شهر نیویورک رسیده و
آماده تجربه اتفاقاتی تازه در زندگی اش است .به گزارش
مهر ،این کتاب در پایان ژانویه  ۲۰۱۸منتشر شده است.
جوجو مویز روزنامهنگاری انگلیسی است که از سال
 ۲۰۰۲به نوشتن رما نهای عاشقانه مشغول است .او
یکی از چند نویسنده معدودی است که دو بار برنده جایزه
سال رمان عاشقانه توسط انجمن نویسندگان رمانهای
عاشقانه شده است؛ یک بار برای « میوه خارجی» و بار دیگر
برای«آخرین نامه از معشوق خود» .آثار جوجو مویز به 11
زبان مختلف دنیا ترجمه شد ه و آثار قبلی این سه گانه ادبی
تا به حال مورد اقتباس آثار سینمایی هم قرار گرفته است.
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