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نمانقالی 6داستان شاهنامه
توسط رسول نجفیان

آنا-رسولنجفیانبعدازاجرای«سوگآواهایکهن»کهروایتیازآیینهایعاشوراییاقوامایرانیوسوگسهرابدرشاهنامهاست،ششداستان
شاهنامه«زالوسیمرغ»«،زالورودابه»«،رستموسهراب»«،بیژنومنیژه»«،سیاوشدرآتش»و«مرگسیاوش»را درقالبنمانقالیکارگردانیواجراکرده
واکنوننیزدرحالتدویناینبرنامههاست.ایننمانقالیها بااشعارحکیمابوالقاسمفردوسیوآهنگهایبومیومحلی،بهزودی عرضهخواهدشد.

تالقی سنت و مدرنیته درنقاشی سقاخانهای

...

لذت شعر
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت
بسیار بود رود در آن برزخ کبود
اما دریغ زهره دریا شدن نداشت
در آن کویر سوخته ،آن خاک بی بهار
حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت
گم بود درعمیق زمین شانه بهار
بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت
دلها اگر چه صاف ولی از هراس سنگ
آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت
چون عقدهای به بغض فرو بود حرف عشق
این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت
***
هر شب که میخواهم بخوابم
یگویم
م 
صبح که آمدی با شاخهای گل سرخ
وانمود میکنم
هیچ دلتنگ نبودهام
صبح که بیدار میشوم
یگویم
م 
شب ،با چمدانی بزرگ میآید
و دیگر نمیرود

د و هنر،
د را میكشی 
گروه ادب و هنر  -در سال  1340شمسی ،آن زمان كه پاپ آرت در غرب نفس های آخر خو 
جنبشی تازه طلب میكرد ،ایران بود كه مكتبی نو در هنرهای تجسمی به جهان عرضه كرد .مكتبی كه به
سرعت به یكی از جنبش های مهم هنری درجهان تبدیل شد و تاثیرات ژرفی بر تاریخ هنر گذاشت .به ندرت
میتوان آثار هنری ملی را به خصوص از نوع تجسمی در مكتبی خاص گنجاند .مكتب سقاخانه را میتوان سرآمد
شكل گیری مكتبی نو در ایران نامید البته مكتبی كه رنگ و بوی مدرن دارد و سنتهای ملی _ مذهبی را نیز

سلمان هراتی

▪گردهمایی بزرگان در مكتب سقاخانه

کیکاووس یاکیده

***
مبر پای قمار عشق ای دل-باز -هستت را
ندارم بیش از این تاب تماشای شکستت را
مشو مبهوت گیسویی که سر رفته است از ایوان
که ویران می کند این «نقش ایوان»« ،پای بست» ات را
همیشه گریه راه التیام زخم هایت نیست
کدامین آب خواهد شست داغ پشت دستت را؟!
تو خار چشم بودی قلعه یک عمر پا برجا
که حاال شهر دارد جشن می گیرد نشستت را
تو دل بستی به معشوقی که خود معشوق ها دارد
رها کن ای دل غافل خدای بت پرستت را...
حسین زحمتکش
***
به جهنم که پیر میشوی دیوانه !
ِ
چروک زیر چشمانت
همان قدر زیباست
چین روی دامنت ...
که ِ
نیکی فیروزکوهی
***
میان این همه هیاهو
«تو»
آن آرامشى باش
میسا دورقى
كه یكباره نازل می شود. ..

حسین زنده رودی  ،قندریز  ،پیالرام و پرویز تناولی یك اتحاد واحد را تشكیل
دادند و بسیار هماهنگ به خلق آثاری با محتوای غنی پرداختند .هنرمندان
این مكتب كه دانشجویان دانشكده هنرهای زیبا بودند ،با آشنایی عمیق خود
با هنرهای اصیل تزیینی آثــاری را خلق كردند كه با توجه به تركیب مدرن
آن ها ،بسیار مفهوم و گیرا بود .ناصر اویسی ،یکی از نقاشان سقاخانه ای
به صراحت در این باره میگوید« :من بهعنوان نقاش معاصر ،همیشه سعی
داشتهام کارهایم شناسنامه ایرانی داشته باشد ».عناصر بصری مورد عالقه
این هنرمندان ،همان ابزارها و هنرهای كاربردی سنتی مذهبی است .درها،
قفلها و کلیدها ،ضریحهای اماکن متبرکه و سقاخانهها ،نگینهای انگشتری،
حرزها ،کاسهها و الواح ،شمایلهایی بو د که در مجموع از دیرباز مردم جامعه
سنتی از آن استفاده می کردند  .استفاده از نشانههای مذهبی و عناصر به

...
هنری

هندی ها صاحب بزرگ ترین مجسمه جهان
شدند

مجسمه وحـــدت یــک تــنــدیــس یــادبــود از رهــبــر قیام
استقاللطلبی هندوستان با نام سردار والب هاب هائی
پتل اســت که روی جــزیــرهای در رودخــانــه َســدو نزدیک
راجپیپال در ایالت ُگجرات هندوستان واقع شده است .به
گزارشایسنا،مجسمهوحدتدرهند،مرتفعترینمجسمه
جهان با ارتفاع  ۱۸۲متر است .از این مجسمه در 31اکتبر
 ۲۰۱۸یعنی در زادروز َپ ِتل توسط نخست وزیر هندوستان
رونمایی شد.
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د جای داده است .در این دوران عده ای از هنرمندان آشنا به جنبش های هنری مدرن و آگاه از فرهنگ
در خو 
د كه در عرصه تحوالت هنر معاصر بسیار پر اهمیت است .این مکتب
ملی _ مذهبی ایران ،سبكی را بنا نهادن 
یا جنبش هنری بعدها بهنام مکتب سقاخانه شهرت یافت كه نخستین بار کریم امامی در توصیف آثار حسین
زنده رودی ،نام «سقاخانه» را برای آن به کار برد .به گزارش قانون ،این جنبش و مانیفست بر اساس بازگشت به
استفاده از عناصر سنتی ،ملی و مذهبی و ادغام آن ها با هم با توجه به مفهوم گرایی در هنر مدرن پدیدار شد.

كــار رفته در هنر سنتی و فرهنگ
مذهبی شیعه که مشهورترین آن ها
نمادهای عاشوراست ،به عنوان یك
وجه مشترك فكری در آثار هنرمندان
ایــن مكتب خــودنــمــایــی میكند.
همچنین استفاده از زیبایی شناسی
فرهنگ عاشورایی همچون استفاده
از رنگهای سنتی قدیمی ،دعاها
و نقش های به كار رفته در عزاداری
ها ،خو د در ارتباط موثر با عامه مردم
نقش مهمی ایفا كــرده است چنان
که با دیدن بسیاری از آثار ،مخاطب
حس آشنایی و نزدیكی به آن ها را
دارد .در ادامه نیز به کارگیری دست
مایههایی چون پنجه ،علم ،ضریح،
دخیل ،پرچم ،اسطرالب ،جام چهل
کلی د و ...که هر کدام نشانگر مفاهیم
تاریخی – فرهنگی بوده و در بستر
سنتی   _   آیینی نقش خاصی داشته
اند  با ترکیب این نمادهای انتزاعی ،جدای از فرم واقعی آن ها ،فضایی نوین را
پدی دآوردند.همچنینبهكارگیریخوشنویسیدراینآثار،بسیاربرقوتبصری
و اصالت هنری آن افزود.
▪هنری بر مبنای اصالت

نقطه های قوت مكتب سقاخانه را میتوان در اصالت هنری آن دانست .از آن جا
كه هنر م ـدرن بر اســاس مفهوم گرایی
بنا ش ـده و بــه دنــبــال جــذب مخاطب با
تاثیر گــذاری سریع است لذا اثر هنری
كه بتواند مخاطب بیشتری را به سمت
خود بكشاند ،میتواند به انتقال مفاهیم
مد نظر هنرمند نیز كمك كند .در این
میان ،هر انــدازه هنر مفهومی تر باشد
مخاطب به دنبال كنكاش در اثر است
و این خود از جذابیت های هنر مدرن
محسوبمیشود.استقبالنکردنقاطبه
مردم از حضور در نمایشگاه های هنری،
نشان از نامأنوس بودن فضای بصری كار
و شناخته نشدن محتوا دارد .لیكن با
شكل گیری مكتب سقاخانه ،آثار هنری
بدونآنكهازارزشمعناییومفهومیاش
كاسته شود ،مورد استقبال منتقدان و
عموم جامعه قرار گرفت .این خو د موكد
این مطلب است كه جذابیت های بصری
ومحتواییالزمدرآثاراینمكتب،موجب
ترقیبسیارزو دهنگامآنشد.

...
اخبار

براینوههایم«ماهیسیاهکوچولو»میخوانم
لیز پیچ ،مدیر اجرایی IBBY
(دفتر بین المللی کتاب برای
نسل جــوان) برای نوههایش
«ماهی سیاه کوچولو» صمد
بهرنگی را مــیخــوانــد .او
بزرگ ترین نیاز حوزه کودک
و نوجوان در ایران را تولید کتابهای تصویری بدون متن
دانست و به ایبنا گفت «:ایران به تولید کتابهای تصویری
بدونمتنبیشترینیازداردتابچههایخردسالوهمچنین
مردمکشورهایدیگرومهاجرانیکهزبانفارسینمیدانند،
بتوانند این کتابها را با ورقزدن بخوانند و نیازی به ترجمه
نداشته باشند ».از مهم ترین فعالیت های دفتر بین المللی
کتاب ،می تــوان به بــرگــزاری «کنگره دوســاالنــه ادبیات
کودکان»کهازسال ۱۹۵۳هردوسالیکباردرکشورهای
عضوبرگزارمیشود،اهدایجایزههانسکریستیناندرسون
به بهترین نویسنده و تصویرگر و جایزه آساهی به بهترین
برنامههایترویجکتابخوانیاشارهکرد.

«گرگینپور»درآبادهآرامگرفت

▪مسیرپرتالطمیكمكتبهنری

مكتب سقاخانه با توجه به این كه هنرمندان مطرح آن هر كدام كار هنری خو د را
فارغ از مانیفست ابتدایی مكتب سقاخانه دنبال كردند ،بسیار شكننده ش د و در
نهایت به یك سكون رسی د و هنرمندان دیگر كه در ادامه راه بودن د به سمت تكرار
مكتب های معاصر در دنیا رفتند .در اواخر دهه  50هنر فضای سیاسی به خود
گرفتبهگونهایكهنمیتوانستدرقالبفرمهایمذهبیبگنج دلذاتحتتاثیر
نقاشی دیواریهای روسی و مكزیكی و هنر اعتراضی ،ادامه راه دا د و متاسفانه
بع دازآن،مكتباصیلسقاخانهبهدستفراموشیسپردهش د.بهجرئتمیتوان
گفت پس از بررسی هنر معاصر ایران بع د از مكتب سقاخانه ،هنر ایرانی در قالب
مكاتب هنری دنیا تنها به تكرار سبكهای مدرن پرداخته و چندان در رون د شكل
دهی به هنر معاصر قدمی برنداشته است.

پیکرفرهادگرگینپورنوازنده
پیش کسوت قشقایی ،دیروز
یــازدهــم آبــان مــاه ،در قطعه
نامآوران آرامستان شهر آباده
بهخاکسپردهشد.
دامون ششبلوکی پژوهشگر
موسیقیاقوامبهایسناگفت:مرحومگرگینپورکهبهتازگی
متوجه بیماری سرطان خود شده بود ،طی سه روز گذشته
شرایط وخیمی داشت و در بیمارستان بستری بود تا این
که ساعت  20چهارشنبه از دنیا رفت .او ساز آکاردئون را به
صورت تخصصی ادامه داد تا جایی که این ساز در مناطق
عشایری چهره بومی پیدا کرد .در واقع فرهاد این ساز را
نهادینهکردتاجاییکهلرهایکهگیلویهوبویراحمدنیزشیوه
نواختنآنراازاینهنرمندوامگرفتند.حبیبگرگینپورپدر
فرهاد از استادان مسلم سهتار قشقایی بود که چهار فرزند
نابینابهنامهایمصطفی،فرود،فرهادوپریچهرداردکههمه
آنهادرادبیاتموسیقیسرآمدهستند.

«پلیبک»همیشهوجوددارد

دهه هفتادی ها همکار رضا صادقی شدند

خلعتبریآهنگساز«حکایتهایکمال»شد

رمانجدیدسیدعلیمیرفتاح

لزومتوجهبهنقاشیقهوهخانهای

رضــا صادقی آلبوم جدیدش را یک
چهره ها
آلبوم عاشقانه و پاییزی دانست .او در
خواننده پاپ
برنامه «شب موسیقی» رادیو تهران ،از
وجود یک قطعه بندرعباسی که خودش آهنگ سازی آن
را به عهده داشته است ،در آلبومش خبر داد و گفت«:در
ایــن آلــبــوم بــا دو جــوان کــار کــردم کــه بــا یــک لپتاپ
اتفاقهای بزرگی را رقم میزنند .نامشان امین و حامد
استکهبهخودشان«حامین»میگویند.همچنینبرای
اولین بــار یک نــوازنــده اهــل کشور ترکیه در یکی از
قطعات ،گیتار کالسیک مینوازد که نامش «ایلترکایا»
است .چند نفر از همکاران من در این آلبوم ،از بچههای
دهه  70هستند .بچههای این دهه خیلی باسوادند و به
من افتخار دادند که در کنارم بودند».

سریال  150قسمتی «حکایت های
چهره ها
کمال» به مرحله ساخت موسیقی
آهنگ ساز
رسید .محسن شایانفر دراین باره به
صبا گفت« :با اضافه شدن فردین خلعتبری به عنوان
آهنگ ساز ،کار وارد مرحله ساخت موسیقی شده است.
حکایتهای کمال ،اقتباسی از رمانی به همین نام
نوشته محمد میرکیانی و قهرمان داستان ،یک نوجوان
به نام کمال اســت ».فردین خلعتبری سابقه ساخت
موسیقی برای بیش از  35فیلم سینمایی و سریال را در
کارنامه خود دارد که از این میان می توان به موسیقی
«چ»« ،به رنگ ارغوان»« ،پستچی سه بار در نمی زند» و
«اتوبوس شب» در سینمایی ها و به موسیقی «برادر»،
«هم نفس» و «شب دهم» در سریال ها اشاره کرد.

سید علی میرفتاح روزنــامــه نگار و
چهره ها
نویسنده ،رمان «شمسیه لندنیه» را
نویسنده
منتشر کــرد .داســتــان ایــن رمــان که
انتشاراتپیدایشآنرابهچاپرسانده،روایتیطنزآلود
از مواجهه حاج سیاح محالتی از سفرنامهنویسان بنام
عصرقاجارباشرلوکهولمزکارآگاهافسانهایانگلیسی
است که با زبان فارسی عصر قاجار تالیف شده است .به
گزارش ایسنا« ،گیت دخانی» نام کتاب قبلی میرفتاح
است که در آن نویسندهای برای نوشتن یک فیلمنامه
دلهرهآوربهکلبهایجنگلی درارتفاعاتدوهزارمیرود.
اوپسازچندینتجربهناموفق،حاضرمیشودمعاملهای
انجام دهد و جسمش را در ازای یک فیلمنامه ترسناک
خوب ،به یک جن عاشق قرض میدهد و. ...

حبیبا...صادقیازلزومتوجهبهنقاشی
چهره ها
قهوهخانهایدرتمامروزهایسالگفت
نقاش
و ادامه داد «:نقاشی قهوهخانهای صرفا
درباره کربال نیست بلکه بخشی از آن مجلسی و درباره
شاهنامهاست.برایفعالیتدرحوزهنقاشیقهوهخانهای
باید آداب مشق آن را درک کرد ».وی در پاسخ به راهکار
پیشنهادیاشبرایافزایشفعالیتهنرمنداندرشاخه
نقاشیقهوهخانهایبهایسناگفت:بایدازاستادانوپیش
کسوتهایاینحوزهبرایآموزشاینرشتهدردانشگاهها
و پژوهشگاههای هنری استفاده کنیم و همچنین
فرهنگستان هنر باید آموزش نقاشی قهوهخانهای را در
دستور کار خود قــرار دهــد .در پایان ،او از برگزاری دو
نمایشگاهازنقاشیهایشدراتریشوانگلیسخبرداد.

مدیرکلدفترموسیقیوزارت
ارشاد به حکم پلی بک حمید
هیرادواکنشنشانداد.علی
ترابی ،پس از تایید پلی بک
بخشیازکنسرتحمیدهیراد
بهموسیقیماتوضیحداد«:این
اتفاق محدود به آقای هیراد نبود و هرگز این گونه نیست که
پیشازاو،کسیاینکارراانجامندادهباشداماحساسیتها
در این باره بیش از گذشته خودش را نشان داد .در این مورد
خاص با توجه به این که مجوز مربوط از طرف دفتر موسیقی
صادر نشده و اداره کل ارشاد استان مجوز را صادر کرده،
جمعبندی خود را به آن ها اعالم کردیم تا درباره مجوزی که
صادرکردهاندتصمیمگیریکنند ».ترابیباردیکسئانس
اجرای رایگان برای هیراد اعالم کرد به منظور جلوگیری از
تکرار این قبیل اتفاقات ،در نامه ای مکتوب به مدیران ارشاد
شهرستانها تاکید کرده ایم از اعطای مجوز سه اجرا در یک
روز جلوگیری شود و اجرای بیش از دو سئانس در یک روز،
خارجازعرفکاریوهنریبرایهمهکنسرتهاست.

اجرایزنده 2خوانندهپاپدرفیناللیگ
قهرمانانآسیا
بنیادفرهنگیهنریرودکیدرتدارکساختدوقطعهپاپ
برای اجرا در فینال لیگ قهرمانان آسیاست .این بنیاد پیش
از این ،در همکاری با فدراسیون فوتبال دو قطعه را برای
سرود ایــران در جام جهانی2018تولید کرده بود .گفته
می شود بنیاد رودکی در دومین همکاری خود با فدراسیون
فوتبال ،در نظر دارد قطعات پاپ را اجرا کند؛ زیرا آن طور که
بایدقطعهسنتی«یازدهستاره» کهسرودرسمیایراندرجام
جهانیبود،محبوبیتچندانیکسبنکرد.غالمحسینزمان
آبادی مشاورفرهنگیفدراسیونفوتبال دراینبارهبهباشگاه
خبرنگاران جوان گفت :به احتمال فراوان ،پیش از شروع
بازی،اجرایزندهکنسرتخواهیمداشتکهاینمراسمبرای
نخستین بار در بازی های فوتبال ایران برگزار میشود .با دو
خوانندهمطرحپاپکشورمانمذاکراتیانجامدادهایمکهبی
شکاجرایآنهامورداستقبالتماشاگرانقرارمیگیرد.
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