ادبیات وهنر
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رقابت جی کی رولینگ
و خالد حسینی

دو نویسنده معروف با کتاب هایشان در فهرست پرفروش های هفتگی مجله «نیویورک تایمز» در حال رقابت با یکدیگرند« .عابد دریا» نوشته خالد حسینی و «سفید
کشنده» نوشته جی .کی .رولینگ ،در هفته نخست انتشار ،به جدول پرفروش ترین ها راه یافته اند .به گزارش ایبنا ،در این فهرست کتاب جی .کی .رولینگ با نام
مستعار روبرت گالبریث در صدر و کتاب خالد حسینی ،نویسنده افغان ساکن ایاالت متحده در جایگاه چهارم پرفروشهای این فهرست قرار دارد.

...

لذت شعر
درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور
کوه را به نام سنگ
دل شکفته مرا
به نام عشق
عشق را به نام درد
مرا به نام کوچکم صدا بزن ....
عمران صالحی

***
به هوا نیازمندم
به کمی هوای تازه
به کمی درخت و قدری گل و سبزه و تماشا
به پلی که می رساند
یخ و شعله را به مقصد
به کمی قدم زدن کنار این دل
و به قایقی که واکرده طناب و رفته رقصان
به کرانه های آبی
به کمی غزال وحشی
به شما نیاز مندم.
عمران صالحی
 
***
تکیه بده
به شانه هایم تکیه بده
و گریه کن
من نیز چنین خواهم کرد
حسین پناهی

***
دوست داشتن تو
زیباترین گلی است
که خدا آفریده؛
گفته بودم؟
عباس معروفی

***
من دلم برای آن شب قشنگ
من دلم برای جاده ای که عاشقانه بود
آن سیاهی و
سکوت
چشمک ستاره های دور
من دلم برای او گرفته است
محمدرضا عبدالملکیان

***
باالی سرم نشسته و ماه من است
همصحبت گاهگاه دلخواه من است؛
بازار ،پیادهرو ،خیابان ،خانه
دلتنگی تو همیشه همراه من است...
ِ
جلیل صفربیگی


گــروه ادب و هنر -یازدهم مهر ،سالروز درگذشت
عمران صالحی نویسنده ،شاعر و طنزپرداز است .او خود
می گوید  «:دهم اسفند  1325در تهران متولد شده ام.
چهارراه گمرک امیریه .البته نه وسط چهارراه .اگرچه
گفته اند خیر االمور اوسطها .نامم را مراد ،عموی کوچکم
انتخاب کرده .از قرآن و سوره آل عمران .احمد شاملو می
گفت نامش عمران است اما از اول باعث خرابی است».
صاحب کتاب « مرا به نام کوچکم صدا بزن» معتقد بود
خرجین شعرش مانند سبد میوه فروشی است و هرنوع
شعری در آن پیدا می شود .امروز به مناسبت دوازدهمین
سال درگذشت این شاعر و طنز پــرداز ،گوشه هایی از
زندگی او را ورق زدیم.
▪آن چه از «عمران» باید بدانید

زندگی نامه خود نوشت عمران صالحی ،اولین بار در
مجله گوهران چاپ شد .او در این زندگی نامه نوشته
است «:مادرم متولد باکو است .پدرم متولد شام اسبی
اردبیل .سال 1340زمانی که در تبریز بودیم ،ناگهان
به دیار باقی شتافت .یک زن به نام هایده و دو فرزند
به نام های یاشار و بهاره و یک عالمه شعر و نوشته .به
دلیل استعداد فــراوان ،سه سال در دبیرستان رفوزه
شده ام و آخرش هم ناپلئونی قبول شده ام .فوق دیپلم
مترجمی زبــان انگلیسی دانشکده ادبیات تهران را

به بهانه سالروز درگذشت شاعرو طنز پرداز«عمران صالحی»

او رابه نامکوچکشصدابزن
دارم .با این مدرک نیم بند فقط
توانستم در سازمان رادیــو و
تلویزیون به عنوان کارمند
اداری استخدام شوم .بعدها
ویرم گرفت و ویراستار شدم».
▪زندگی شعری در جوادیه

اولــیــن شــعــر عــمــران صــاحــی،
مثنوی «باد پاییزی» بود که در سال
 1340در مجله اطالعات کودکان
به چاپ رسید .البته زندگی شعری او از
محله جوادیه تهران و رفاقت با یک
دوچرخه ســا ِز شاعر به نام رحمان
ندایی و از انجمن شعر صائب آغاز
شد .عمران خود گفته اســت «:از
انجمن صائب پایمان به انجمن های
دیگر بــاز شــد؛ هر شب انجمنی برپا

علیرضا اسماعیلی ،سرپرست فرهنگستان هنر مطرح کرد

خردجمعیجایگزینسالیقشخصیمیشود

سرپرست فرهنگستان هنر با اشاره به رویکرد جدید
این مرکز بــرای «بازگشت به اصــول اساسنامه» ،از
تالش بــرای محور قــرار گرفتن خرد جمعی به جای
عالیق شخصی سخن گفت .علیرضا اسماعیلی در
گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :در روزهای اخیر تالش
کردیم خرد جمعی را جایگزین عالیق شخصی کنیم تا
با بهکارگیری فکر و اندیشه بزرگان هنری در گروه های
تخصصی ،برنامه ها از یک مسیر قانونی استخراج،
تعریف و اجرا شود.
وی در تشریح ماموریتهای فرهنگستان هنر به عنوان
یکیازفرهنگستانهایچهارگانهکشور،گفت:هدفاز
تاسیساینفرهنگستان،پاسداریازمیراثفرهنگیو
یوملیاستکهباپیشنهادسیاستها
ارتقایهنراسالم 
و راهــبــردهــا بــه ســازمــانهــا و
نهادهاییکهدراینحوزهدرحال
فعالیت هستند ،با تهدیدهای
فرهنگ مهاجم مقابله کــرده و
همچنین با دست یابی به آخرین
یافتههاونوآوریها،هدفارتقای
فرهنگ اسالمی -ایرانی را در
پیشگرفتهایم.
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اسماعیلی حفظ و توسعه هنر اسالمی ،ملی و محلی را
از اولویتهای فرهنگستان هنر دانست و افزود :تالش
میشوداینمرکزباسیاستگذاریصحیحودرحوزهای
وسیعبهحفظوتوسعهفرهنگوهنرهمتگمارد.
وی افــزود :مباحث بینالمللی هنر و ارتباط با جوامع
هــنــری در خـــارج از کــشــور ،از سیاست هــای مهم
فرهنگستان است تا تحوالت و جریان های هنری در
حالتغییررارصدکندوقادربهشناختوارزیابیتحوالت
ورویدادهایهنریباشد.
اسماعیلی،یکیازمهمتریناولویتهایفرهنگستانرا
بازگشتبهاساسنامهوعملبهموادآنبرشمردوگفت:
وظیفه ما این است که در چارچوب اهداف حرکت کنیم
و با افزایش ارتباط با اعضای پیوسته ،در تالش هستیم
از اندیشههای ایــن اعضا که از
شخصیتهایبارزهنرکشورمان
هستند،بهرهمندشویم.
وی در خصوص تخصیص ردیف
بودجهایننهادگفت:انتظارداریم
حــداقــل بــرای پیشبرد اهــداف،
بــودجــه ســال1397بـــه صــورت
کاملتخصیصدادهشود.

بود .یک شب که از انجمن آذرآبادگان
واقع در امیرآباد می آمدم با حسین
منزوی آشنا شدم .جوانی الغر
که دانشجوی دانشگاه تهران
بـــود و در خــانــه عــمــویــش در
جوادیه زندگی می کرد .از آن
به بعد همه در انجمن های ادبی
من و منزوی را با هم می دیدند».
▪ روزهای درخشان  20سالگی و بعد
از آن

عــمــران صــاحــی از ســنــگ زدن به
دوچرخه قراضه اش شعر ساخت و با
امضایی بــرای روزنامه فکاهی توفیق
فرستاد .شعر چاپ شد و در 20سالگی
عضو هیئت تحریریه روزنامه توفیق شد.
در آن جا با پرویز شاپور کاریکلماتوریست

معروف آشنا شد .به گفته صالحی ،سال  45نقطه عطف
زندگی هنری او بوده است .سالی که در آن به دو زبان
فارسی و ترکی شعر نو می سرود و همکاری اش با توفیق
زمینه ساز آشنایی با خیلی از اهالی ادب و هنر شد .عالقه
عمران صالحی به شعر ترکی باعث شد او در سال  65با
شاعران ترک زبان در قهوه خانه ها جلسه شعر خوانی
بگذارند .آشنایی او با احمد شاملو هم در یکی از همین
جلسات به دوستی رسید.
▪«عمران» از نگاه دیگران

سید حسن حسینی دربـــاره عــمــران صالحی گفته
اســت « :او مصر فكننده صرف طنز و شوخی نیست
بلكه از تولیدكنندگان مواد اولیه خنده برای صدور به
لبهای در حال توسعه است .عمران شاعر ستایشگر
خوبیهاست؛ سالح او در این ستایش و ستیز ایجاز
زیبایی ،دامن زدن به شوخطبعی و خنده است ».جواد
مجابی معتقد است کار عمران صالحی به پایان نرسیده
بود .او می گوید«:مهمترین خصیصه عمران ،دوست
داشتن مردم و سخن گفتن به شیوه آنهاست؛ به این
معنا كه زبان مردم كوچه و بازار را در حد كمال به كار
میبرد .پشت طنزهای شوخ و شاد عمران همواره یك
اندوهعظیمبرسرنوشتآدمیموجمیزندواینخصیصه
یك طنزپرداز برجسته است».

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی:

باید جلوی هرج و مرج فرهنگی را بگیریم
مدیرعامل خانه موسیقی تاکید کرد آماده همراهی با
دفتر موسیقی وزارت ارشاد است تا نظارت بر کیفیت
آثار موسیقایی که مجوز رسمی می گیرند ،تقویت و آثار
استانداردتری به مردم ارائه شود.
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در گفت
وگو با مهر با اشاره به وظایف نظارتی دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد :در سال های
اخیر ،بیش از حد تساهل و تسامح شده است؛ منظورم
در حوزه سانسور نیست زیرا اساسا با سانسور مخالفم
بلکه منظورم در حوزه کیفیت آثار موسیقایی است.
وی ادامه داد :همان گونه که وزارت بهداشت ،مسئول
سالمت مردم است ،دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم
وظیفه مشابهی دارد و نباید یک قطعه ،آلبوم و کنسرت،
با هر کیفیتی عرضه شود.
این خواننده موسیقی ایرانی با
بیان این که وظیفه نظارتی دفتر
موسیقی وزارت ارشــاد در حوزه
کیفیت ،بسیار خطیر اســت،
تصریح کــرد :وقتی شوراهایی
به نــام شعر و موسیقی در دفتر
موسیقی وجود دارند و بر آثار مهر

تایید می زنند ،مردم با این پیش فرض که آن موسیقی
تایید شده است ،به عنوان اثر استاندارد به آن گوش
می دهند پس شورای موسیقی و شورای شعر ،دکوری
نیستند.
نوربخش افزود :چرا مردم دیگر حوصله شنیدن غزل
های حافظ و سعدی را ندارند؟ من می گویم برای این
که هر محصول بی کیفیتی مهر تایید دریافت کرده و
با مجوز به مخاطبان ارائه شده است .من چندی پیش
هم به آقای ترابی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد
عرض کــردم که در این شرایط ،ضــرورت دارد دفتر
موسیقی با جدیت روی این موضوع کار کند و از هیچ
فرافکنی ،حاشیه و هجمه ای هم نهراسد.
مدیرعامل خانه موسیقی همچنین تاکید کــرد :خانه
موسیقی بــه عــنــوان یــک نهاد
تخصصیوصنفی،قطعاپشتیبان
اصالح این روند است و فکر کنم
اهــالــی موسیقی هــم بــر موضوع
استانداردسازی و رفتن به سمت
کیفیت مطلوب ،اتفاق نظر داشته
باشند .ما باید جلوی این هرج و
مرجفرهنگیرابگیریم.

...
ا خبار

نامزدیموزیکویدئوی«سیستان»دراسپانیا
موزیکویدئوی«سیستان»بهکارگردانیمیثمبابایی،نامزد
بهترین موزیک ویدئوی جشنواره فیلم «مایورکا»ی اسپانیا
شد.میثم بابایی هنگام ضبط مستند مسابقه «فرمانده» در
سال ۹۶درمناطقبکرسیستانوبلوچستان،اقدامبهضبط
تصاویریازطبیعتدیدهنشدهایناستانکردوبااستفادهاز
آنتصاویر،موزیکویدئوی«سیستان»راباآهنگیازپاسکال
المارچه ساخت .به گزارش موسیقی ما ،این موزیک ویدئو را
کهنگاهیبهجاذبههایگردشگریوفرهنگمردمسیستان
و بلوچستان دارد ،مهدی آزادی به تصویر کشیده و علی
اهتمامیآنراتدوینکردهاست.

محکومیتعاملاصلیرسواییاخالقی
درآکادمینوبل
دادگـــــاه ســوئــد« ،ژان کلود
آرنــالــت» عامل اصلی رسوایی
اخالقی در آکادمی سوئد را که
باعث لغو جایزه نوبل ادبیات
 ۲۰۱۸شد ،به دو سال زندان
محکوم کرد.به گــزارش فارس
بــه نقل از گــاردیــن ،ایــن حکم
در حالی صــادر شده که اعطای جوایز نوبل در رشتههای
مختلف آغاز شده است« .ژان کلود آرنالت» همسر «کاترین
فروستنسون» عضوفرهنگستانسوئدویکیازداورانانتخاب
برندهنوبلادبیات،درماهنوامبرسالگذشتهباشکایت ۱۸زن
به اتهام سوءاستفاده جنسی و آزار و اذیت روبهرو شد .انتشار
اینرسواییاخالقی،موجیازاستعفارادر فرهنگستانسوئد
بهراهانداختو درنهایتموجبشداعطایجایزهنوبلادبیات
درسال ۲۰۱۸لغووبهسال ۲۰۱۹موکولشود.

اثر 65میلیوندالریدرساتبیزهنگکنگ

رکوردفروشآثارهنریدرحراجهایهنریآسیاشکستهشد.
بهگزارشهنرآنالین،حراجساتبیزهنگکنگ 30سپتامبر
برابرباهشتممهرماه،آثاریراتحتعنوانهنرمدرنبهفروش
رساندکهدرآنمیان،اثریاززائووو-کیباقیمت 65میلیون
و  245هزار و  829دالر به فروش رفت .این قیمت ،رکورد
فروش آثار آسیایی را شکست .پیش از این ،رکورد از آن اثری
از وو گوانژونگ با قیمت  30میلیون و  400هزار دالر بود.
آرتدیلینوشتهاست؛اثرزائووو-کیبانامJuin-Octobre
 1985درتابلوییبهطول 10متروعرض 280سانتیمتر،
اجراشدهاست.زائووو-کی،هنرمندچینی-فرانسویکهدر
سال 1920بهدنیاآمدهبود،سال 2013درگذشت.
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