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آلبومی با صدای اندیشه فوالدوند
و موسیقی کارن همایونفر

آلبومموسیقی«یکخیابانسهمیکافسانهنیست»بهتهیهکنندگی«علیرضاعزیزی»دربازارتوزیعشد.اینآلبومیکمنظومهصوتیبراساساشعارواجرای«اندیشه
فوالدوند»وآهنگسازی«کارنهمایونفر»است.اشعاراینمجموعهمضموندفاعمقدسیداردکهروایتگرنسلپسازجنگونگاهآنهابهدفاعمقدساست.آلبوم«یک
خیابانسهمیکافسانهنیست»فصلجدیدیازفعالیتهایهنریاندیشهفوالدونداستکهاغلبتوانستهنظرمثبتاهالیموسیقیوشعررابهآثارخودجلبکند.

...
اخبار

تابلوی «لشکر فاطمیون» رونمایی شد

فرازهایی از زندگی دکتر عبدالحسین زرین کوب به مناسبت سالروز درگذشتش

گران بها و بی بدیل مانند «زرین کوب»
گروه ادب و هنر -نام دکتر عبدالحسین زرین کوب ،یکی از نام های ماندگار بر پیشانی
ادبیات فارسی است .زرین کوب بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران ،ادبیات فارسی،
تاریخ اسالم و تاریخ ایران تدریس کرد .او پس از انقالب با مرکز دایرة المعارف بزرگ
اسالمی همکاری کرد و هم دوره بزرگانی مانند محمد معین ،پرویز ناتل خانلری و
عباس زریاب خویی بود« .پله پله تا مالقات خدا» درباره زندگی و سلوک موالنا« ،با
▪دو روز از نوروز پیرترم

تابلوی نقاشی «لشکر فاطمیون» تازهترین اثر حسن روح
االمین ،عصر پنج شنبه در نگارخانه سوره حوزه هنری
رونمایی شد.به گزارش فارس ،این تابلو در ابعاد ۱۰۰
در  ۱۲۰سانتی متر با تکنیک رنگ روغن خلق شده است
و به موضوع پــرورش فرهنگ شهادت از دامــان حضرت
فاطمه(س) و زینب کبری(س) اشاره دارد.
روحاالمین توضیحاتی درباره تابلوی خود ارائه نکرد اما
به نظر میرسد نیمنگاهی هم به شهید مهدی صابری،
فرماندهگروهانعلیاکبر(ع)لشکرفاطمیونداشتهاست.
حسن رو حاالمین ،متولد سال  64در تهران است .وی
دانش آموخته رشته نقاشی در مقطع کارشناسی است.
روحاالمین فعالیت خود را از سال  82با تصویرسازی آغاز
کرد و در ادامه نیز با خلق آثار متعدد ،موفق به برگزاری
نمایشگاههای انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور
در رشته تصویرسازی و نقاشی شد.
آثار نقاشی حسن روحاالمین که غالبا مضمونی مذهبی
دارنــد ،در چند سال گذشته توجه کارشناسان هنرهای
تجسمی و مخاطبان انبوه را به خود جلب کرده است.

زکریا یوسفی به جشنواره «مسپو» میرود
زکریا یوسفی (نوازنده سازهای
کوبهای) اواخر شهریور امسال
در ج ــش ــن ــواره «مــســپــو» که
جشنوار های در ستایش صلح
است ،روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش تسنیم ،این هنرمند
ُکردتبار درباره جزئیات این رویداد توضیح داد :جشنواره
«مسپو» به میزبانی کردستان عــراق برگزار خواهد شد
و موزیسینهای کرد ساکن چند کشور اروپایی ،به این
جشنواره دعوت شدهاند .از میان کردهای ساکن ایران نیز
بنده به این جشنواره دعوت شدهام که در کنار چند نوازنده
خارجی ،اجرا خواهم کرد.او همچنین گفت :قرار است23
شهریور در قالب جشنواره موسیقی «صدای پلیفونیک» در
جزایرکوریسکادرکشورفرانسهنیزهمراهباعلیرضاقربانی،
سامان صمیمی و میالد محمدی اجرا داشته باشیم .البته
در بخشی از این برنامه نیز با همراهی خواننده صاحبنام
پاکستانی فیضعلی فیض قطعاتی را اجرا خواهیم کرد.
جشنواره «مسپو» را کردستان عراق با شعار صلح و آشتی
برگزار میکند.

زرینکوبدرشرحزندگیخوددر«نقشبرآب»میگوید«:با
آن که نوروز خیلی پیراست اما من هر سال یک دو روز از نوروز
پیرترمچراکهدرستیکدوروزقبلازوالدتسال 1302بود
که من در بروجرد چشم به دنیا گشودم ».همزمان با تعطیلی
تنها دبستان بروجرد ،او راهی تهران شد .دوران دبیرستان
عبدالحسین در سال 1319در تهران به پایان رسید و او به
سرزمینمادریاشبروجردبازگشت.زرینکوبتدریسرااز
دبیرستانهایخرمآبادوبروجردشروعکردودرهمیندوره،
نخستینکتابشبهنام فلسفهشعررابهچاپرساند.
دوراندانشگاه
▪شاگرداولتمام
ِ

ورودی «دانشکده
زرین کوب در سال  1324در امتحان
ِ
علوم معقول و منقول» و «دانشکده ادبیات» رتبه اول را به
دستآوردودوراندانشجوییخوددررشتهادبیاتفارسی
راهمبارتبهیکبهپایانرساند.اودرکنکوردکتراهمخوش
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کاروان حله» مجموعه ای از نقدهای ادبی و «دو قرن سکوت» درباره سرگذشت ایران
در دو قرن اول اسالم ،از معروف ترین کتاب های اوست .زرین کوب در زمینه تاریخ
نگاری ،نقد ادبی ،نویسندگی و مترجمی ،آثار قابل دفاعی دارد و همین دلیلی شد
تا در نوزدهمین سالروز درگذشت او در 77سالگی ،فرازهایی از زندگی پرثمرش را
مرور کنیم.

درخشید و رتبه اول را از آن خود کرد .دوران دانشجویی
زرینکوببهجرئتیکیازدورههایطالییزندگیاوست
وآشناییاوباقمرآریانهمسرشهمدرهمینسالهااتفاق
افتاد.آنهادرسال 1332باهمازدواجکردندوباهمدوره
دکترارابهپایانرساندند.
▪«عبدی»رقیبنداشت

قمر آریان که در گفت وگوهایش عبدالحسین زرین کوب را
«عبدی» خطاب می کند ،درباره او می گوید «:عبدی جزو
بهترین شاگردها بود .من هم توی کالس شاگرد خوبی
بودم.بابعضیهااحساسرقابتمیکردم.باخودمفکرمی
کردم زبانپهلویبلدنیست.اصالدراینکار،منازاوجلوتر
هستم .من بیچاره هم رفتم سر کالس دکتر صادق کیا که
بدبختانه پهلوی درس می داد .دیدم که این آقا بلند شد و
گفت :فالن فرنگی این را گفته .در فالن کتاب این جوری
نوشته ...دکتر کیا گفت :آقا شما زحمت کالس را نکشید.

الزمنیستسرکالسبیایید.منباخودمگفتم:باباایندیگر
کیست؟بااواصالنمیشودمبارزهکرد».
▪تدریسدردوردنیا

زرین کوب در سال  1334از رساله دکترای خود که زیر
نظر بدیع الزمان فروزانفر تالیف شده بــود ،دفــاع کرد.
یک سال بعد او با رتبه دانشیاری ،کار خود را در دانشگاه
تهران آغــاز و بــرای مدتی تدریس در «دانشسرای عالی
تهران» و «دانشکده هنرهای دراماتیک» را تجربه کرد.
زریــن کــوب در فــواصــل تــدریــس خــود در دانشگاههای
آکسفورد ،سوربن ،هند و پاکستان و در سالهای ۱۳۴۷
تــا ســال  ۱۳۴۹در آمریکا بهعنوان اســتــاد مهمان در
دانشگاههای کالیفرنیا و پرینستونمشغولتدریسبود.
▪نویسندهکتابهایباارزش

زرین کوب طی سال های تدریس ،آثار زیادی در حوزه نقد

ادبی،تاریخاسالموایران،ترجمهومقالهادبیمنتشرکرد.او
درچهارکتاببامداداسالم،کارنامهاسالم،دوقرنسکوتو
تاریخایرانبعدازاسالم،بهبررسیتاریخاسالمپرداختهکه
«دو قرن سکوت» جنجالی تر از همه بوده است .او در سال
 ۱۳۳۶در چاپ دوم کتاب بسیاری از قسمت های کتاب
را که به گفته خودش ناشی از خامی و تعصبش بوده ،حذف
کــرد .شهید مرتضی مطهری در
کتاب«خدماتمتقابلاسالم
و ایــران» مقاله ای در نقد
دو قرن سکوت نوشت و
این مقاله اکنون جزو
مقدمه کــتــاب زریــن
کوباست.
چندی پیش عظیم
زریـــن کـــوب ،بـــرادر
عبدالحسین با اشاره به
نبود حقوق
مولف از انتشار
غیرقانونی
آثار برادرش
انتقاد کرد
که در شماره
19892
همینصفحه
روزنامه
درباره آن
نوشتیم.

پاسخ تهمینه میالنی به منتقدانش

واکنش به خبر ممنوعالفعالیتی معتمدی

آسیبهایی که شعر مذهبی را تهدید میکند

تهمینه میالنی کــه ایــن هفته پــس از برپایی نمایشگاه
چهره ها
نقاشیهایش با عنوان «فیلمهایی که نساختم» در گالری
کارگردان
ایوان،هدف انتقادواعتراضبرخیاهالیهنرهایتجسمی
قرارگرفتوسرانجامواداربهتعطیلیآنشد،باانتشاریکپستاینستاگرامی،
به منتقدانش پاسخ داد .به گزارش خبرآنالین ،این کارگردان سرشناس ،با به
اشتراکگذاشتنیکنقاشیازماهیسیاهکوچولودرصفحهاینستاگرامخود
نوشت«:ازهمهچیزوهمهکسالهاممیگیرم...بدخواهانکینهجووبدخواه
هر چه میخواهند بگویند ،من این تابلو را در موقعیتی که به شدت تحت فشار
شماهیسیاهکوچولوکهدرآنزمان
آدمهایبیتوجهوبعضاناآگاهبودم،بانمای 
بااوهمذاتپنداریمیکردم،همانطورکهاستادمثقالیکشیدند،کشیدم».

مدیر کل دفتر موسیقی در واکنش به اظهارات اخیر محمد
چهره ها
معتمدی مبنی بر ممنوعالکار شدنش از سوی پلیس اماکن،
خواننده سنتی
گفت:ادارهاماکنبهموضوعهنرمندانوافرادورودنمیکندو
فقطدرحوزه تامینشرایطانتظامیوامنیتیسالنهاوظیفهدارد.ویدرگفتو
گو با ایسنا اظهار کرد :مرجع صدور مجوز (کنسرت) دفتر موسیقی است .ترابی
همچنینبااشارهبهکنسرتمعتمدیدربوستانآبوآتشتاکیدکرد:ماهیچوقت
مجوزپلیبکصادرنمیکنیم.اینواکنشدرحالیاتفاقافتادکهمحمدمعتمدی
درصفحهاینستاگرامش،خبرازممنوعالکاریاشبهدلیلاجرایزندهدرپارک
آب و آتش داده بود.درعین حال دیروز وزیر ارشاد نیزدر توییتی از پیگیری های
معاونتهنرینوشتوازمعتمدیهمبابتحذفپستاینستاگرامشتشکرکرد.

اسماعیلامینیمیگوید:افرادیکهمطالعاتدینیندارند
چهره ها
وبامنابعوزبانشعرمذهبینیزبیگانهاندامابنابهدالیلیبه
شاعر
سرایش شعر مذهبی عالقهمند میشوند ،شعرشان از نظر
اندیشه و صحت روایت ،مشکل پیدا میکند؛ این یکی از آسیبهای وارده بر
شعرهای مذهبی امروز است .این شاعر مطرح در گفتوگو با ایسنا ،درباره
تعدد جشنوارهها و نشستهای شعر آیینی و مذهبی بیان کرد :جشنوارهها و
نشستهااگرصرفامحلعرضهآثارباشندکارکمفایدهایاستامااگرمکانی
برایتبادلتجربهوجلساتآموزشینقدوبررسیباشند،میتوانندمفیدواقع
شوند.ویافزود:درکناراینهمهآثارمعمولیوضعیفکهدراینحوزهمنتشر
میشوند ،خوشبختانه جوانهایی داریم که خیلی خوب کار میکنند.

...
ادبی

جایزه«عبدالحسینزرینکوب»درحوزهنقد
ادبیکلیدخورد
پیشنهاد اعــطــای جــایــزهای بــا نــام «دکــتــر عبدالحسین
زرینکوب»براینقدادبیبهتصویبانجمنعلمینقدادبی
ایران رسید و مقرر شد این جایزه هر دو سال ،یک بار برگزار
شود.به گزارش مهر ،در این جلسه درباره پیشنهاد اعطای
جایزهای با نام «دکتر عبدالحسین زرینکوب» برای نقد
ادبی بحث و مقرر شد جایزه هر دو سال ،یک بار برگزار شود
و کمیته علمی جایزه به سه مقاله برتر در حوزه نقد و نظریه
ادبی که در مجالت ایران و جهان چاپ میشود ،جایزه اعطا
کند.اینجایزهشاملمقاالتخارجازایرانکهدربارهنقدآثار
ادبی فارسی نوشته میشود ،هم خواهد بود .جایزه در قالب
همکاری با شهر کتاب و با محوریت نقد و نظریه و تحلیل آثار
ادبیفارسیبرگزارخواهدشد.

یبانویسندگان
رقابتنویسندهزنایران 
آمریکایی
طاهره مافی ،نویسنده ایرانی-
آمریکایی ،نامزد جایزه کتاب
ملی آمریکا بــرای جوانان شد.
فهرست بلند جایزه کتاب ملی
برای ادبیات جوانان که از جوایز
ساالنه ادبــی در ایــاالت متحده
است،اعالمشد.بهگزارشایبنا،
«گستره خیلی وسیع دریا» از طاهره مافی ،درباره یک دختر
جوان مسلمان است که بعد از حادثه ۱۱سپتامبر با تبعیض
مواجه میشود« .سفر چارلی کوچولو» از کریستوفر پائول
کرتیس نیز درباره پسر یک دهقان سفیدپوست است که با
پیامدهای بــردهداری دست و پنجه نرم میکند .منتخبان
امسالبهموضوعاتمهمینظیراعتیاد،تجاوزجنسی،جنگ
و زندان توجه کرده اند .پیش از این ام.تی .اندرسون جایزه
کتابملیرابردوالیزابتپارتریجدرمیانفینالیستهابود.
برای 9نویسندهدیگر،ایناولینحضوراست.فهرستنهایی
پنجنفره ۱۰اکتبروبرنده ۱۴نوامبرمعرفیخواهدشد.

20سالشاعرانگییکشاعرمنتشرشد
اولین مجموعه شعر پریسا باقرزاده تحت عنوان «زیر آسمان
تو» منتشر شد .به گزارش فارس ،این کتاب گزیدهای از
آثاری است که وی در حدود  20سال گذشته ،در قالب
شعر نو ســروده که شامل  ۶۱شعر کوتاه و بلند است.
بیشتر اشعار پریسا باقرزاده محتوایی عاشقانه دارد .وی
به خوبی توانسته است زندگی ،عشق ،دلتنگی و آرمان
خواهی را به تصویر بکشد .سادگی و ایجاز ،مشخصه اصلی
شعرهای اوست.
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