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تغییر در شیوه پخش
برنامه «کتاب باز»

فارس -روند برنامه «کتابباز» با اجرای سروش صحت از شب گذشته تغییر کرد و قرار است از این به بعد چهارشنبه شبها گزیدهای از چهار برنامه
پخش شده در طول هفته به روی آنتن برود .برنامه «کتابباز» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدرضا رضاییان و اجرای سروش صحت ،این روزها
فصل سوم خود را پشت سر می گذارد و شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت  ۲۰از شبکه نسیم پخش می شود.

...

ما را ز تو ،غیر از تو تمنایی نیست
از دوست ،به جز دوست نمیباید خواست
رهی معیری
***
زین همرهان همراز من تنها تویی تنها بیا
باشد که در کام صدف گوهر شوی
یکتا بیا
یارب که از دریا دلی
خود گوهر یکتا شوی
ای اشک چشم آسمان در دامن دریا بیا
شهریار
***
وقتی آمد
آمد
وقتی بود
بود
وقتی رفت
بود
عباس کیارستمی
***
برای ماهی
با سه ثانیه حافظه
ُتنگ و دریا یکی است!
دست من و شما درد نکند
دل تنگ آدم ها را
که ِ
با یک عمر حافظه
توی ُتنگ می اندازیم
و برای ماهی ها دل می سوزانیم!
مهدیه لطیفی
***
تمام دنیا
محلهکوچکی است
که تو در آن متولد میشوی
و من
بازی بچههای محله
میان ِ
به عشق تو
پیر می شوم...
کامران رسول زاده

...
ادبی

روایتینمایشیاز«اتاقآبی»
سهرابسپهری
«اتــاق آبــی» عنوان
نــمــایــش نــامــهای
اســــــــت کــــــه در
چـــهـــاردهـــمـــیـــن
هفته از دور جدید
جلسات نمایش نامهخوانی «عــصــری با
نمایش» روخوانی میشود.
نمایشنامه«اتاقآبی»همانگونهکهازنامش
برمیآید،دربارهزندگیسهرابسپهریشاعر
و نقاش معاصر است .این نمایش نامه که به
نثر نگاشته شده ،بخشی از خاطرات کودکی
سهراب سپهری است و نیز نظرات این شاعر
و نقاش معاصر را درباره هنر در بر میگیرد.
بهگزارشایسنا،میثمرازفرتنهاراوینمایش
نامه «اتاق آبی» به نویسندگی یونس لطفی و
کارگردانی احسان فکا است .روخوانی این
نمایشنامهکهمدتزمانآن ۴۵دقیقهاست،
ساعت  ۱۵روزهای 15و  16آذرماه در خانه
نمایش«مهرگان»اجرامیشود.

اعالمنامزدهایبخشرمانجایزه
ادبیجالل
هیئتداورانبخش
«رمــــان و داســتــان
بلند» یازدهمین
دوره جــایــزه ادبــی
جـــال آلاح ــم ــد،
اسامی پنج نامزد راهیافته به مرحله نهایی
این بخش را اعــام کردند .نامزدهای این
بخشبهترتیبالفبابهشرحزیراست«:آلوت»
به قلم امیر خــداوردی« ،رهــش» به قلم رضا
امیرخانی « ،سرزمین عجایب» به قلم جعفر
م ــدرسص ــادق ــی« ،ک ــاغه ــا هــم بستنی
مــیخــورنــد» بــه قــلــم یــعــســوب محسنی و
«موعود»بهقلمسیامکایثاریازنشرچشمه.
این پنج اثر به داوری «محمد حنیف» « ،احمد
اکبرپور» و «محمدرضا شرفی خبوشان» به
مرحله نهایی یازدهمین دوره جایزه ادبی
جالل آلاحمد راه یافتند .برگزیدگان نهایی
در مراسم اختتامیه که شنبه  ۱7آذر ،ساعت
 18در تاالر قلم کتابخانه ملی ایران برگزار
میشود،معرفیخواهندشد.

...

ساالر عقیلی در برنامه«فرمول یک» اظهار کرد:

لذت شعر

گزارش جلسه

اینجابهجایرقابت،حسادتحاکماست
با این که جایزه ادبی «جالل آل احمد» در
حال برگزاری است

جایزههایادبی؛کم
جانوبیرونق

احسان نظری  -پاییز فصل جوایز ادبی بزرگی در ایران است.
جایزه ادبی «جالل آل احمد» که این روزهــا در حال برگزاری
است ،یکی از این جایزه هاست .هیئت داوران این جایزه هر روز
فهرست تازه ای از نامزدهای راه یافته به بخش نهایی را در بخش
های مختلف اعالم می کنند تا در روز هفدهم آذر ،تکلیف برنده
مشخص شود .جایزه پروین اعتصامی در حوزه ادبیات داستانی،
جایزهکتابسالدفاعمقدسوجایزهشهیدغنیپورازدیگرجوایز
ادبی کشور است که معموال به صورت ساالنه یا دوساالنه برگزار
می شوند .حال سوال این جاست که چرا برگزاری جایزه های
ادبی در کشور ما جریان ساز نیستند یا شور و حالی در میان مردم
برایبیشتردانستندربارهکتابهاونویسندههایاینکتابها
ایجاد نمی شود؟ آن هم برای همین مردم که در زمان جشنواره
هایدیگرمانندجشنوارهفیلمفجرساعتهادرصفمیایستندو
زمانمیگذارند.بخشیازجواباینسوالبهجذابیتقابپرده
نقرهایوالمانهاییمانندصوتوتصویربرمیگرددوحالاینکه
کتابخودبهتنهاییقراراستازخوددرجامعهدفاعکندبیآنکه
بازیگریبخواهدآنرابهصورتنمایشیروایتکند.مارسانهپویا
و فعالی در حوزه ادبیات داستانی و شعر نداریم یا دست کم نمی
توانیمازظرفیتموجودبرایاضافهکردنعنصرجذابیتبهروند
جایزههایادبیورونقدادنبهآناستفادهکنیم.
شاید بخش دیگر جــواب ایــن ســوال به سیاست گــذاری های
مسئوالن فرهنگی در حوزه کتاب برگردد ،سیاست هایی که
بتواندمردمعادیراباخودهمراهو کتابخوانیفعالرابهصورت
یکدغدغهبهسبدفرهنگیخانوادههااضافهکند.نگاهیبهآمار
مطالعه هم الزم است تا مشخص شود کتاب های راه یافته به
جایزه های مختلف ادبی در دایره مطالعه مردم یا دغدغه
بخشبزرگیازآنهانیست.بایددیدچطورمیتوانخزان
جایزههایادبیرابهاریپررونقساخت.

گروه ادب و هنر  -ساالر عقیلی  ،سه شنبه شب به مناسبت تولد خود
(یازدهم آذر) مهمان برنامه «فرمول یک» در شبکه یک سیما بود .او در
اینبرنامهازموضوعاتمختلفیمانندرشتهتحصیلیخودتئاتروآهنگ
جام جهانی گفت و از اجرای یک کنسرت به زبان محلی مازندران در
ساریخبرداد.
اینخوانندهموسیقیسنتی،ضمناشارهبهمخالفتاشدربارهبازیگر
شدن خوانندهها یا خواننده شدن بازیگرها گفت «:من قبل از تحصیل
دانشگاهی در رشته تئاتر ،موسیقی را به طور حرفهای کار میکردم.
سال 77به دلیل نبود رشته خوانندگی و آواز در دانشگاه ترجیح دادم
رشتههنریدیگریمانندتئاتررابخوانم.باخوانندگیبازیگرهاوبازیگری
خوانندههامخالفمچونماندگارنیستومردمنمیدانندبهچشمبازیگر
به فرد نگاه کنند یا خواننده .به همین دلیل چند پیشنهاد بازیگری را
رد کردم ».این خواننده درباره نقدهای منفی به قطعه«یازده ستاره»
افزود«:قرار بود سه قطعه برای جام جهانی ساخته شود که برای یکی
از آنها از من دعوت شد .اصوال کار بزرگ ،مشکالت و نقدهای بزرگی
هم در پی دارد .در کشور ما انتقاد همیشگی به کارهای بزرگ یک اصل
است چون به جای رقابت ،حسادت حاکم است .ما به جای باال کشیدن
خودمان ،میخواهیم با تخطئه ،دیگران را پایین بکشیم .من کارهای
ملی میهنی زیادی انجام دادم و کسانی که مرا انتخاب کردند حتما
ظرفیتیدرمندیدند.عقیلیدرپاسخبهاینگفتهکهکارهایمگاهیت
شماهمهتلفیقیاست،گفت«:اینآثارتیتراژسریال،فیلمیاتئاتر
بودهاند اگر توانستید یک کار من را مثال بزنید که حالت پاپ
و تلفیقی داشته باشد و به صورت سیدی منتشر شده
باشد،منبهشما جایزه میدهم ».وی گفت :موسیقی
اصیل از بین نرفته ،هست و از
بیننمیرود.موسیقیاصیل
مانند فرش دست بافت است
که هر قدر پا بخورد قدیمیتر
می شود و هر چه کهنهتر شود
ارزشمندترمیشود.

علیرضا قزوه در «شب های هنر» از ضربه
زدن سلبریتی ها به هنر گفت

ملیجکهاآمدهاند
موالناهاکناررفتهاند

علیرضاقزوه(شاعرونویسندهرمانبرادرانگلستان)سهشنبهشب
دربرنامه«شبهایهنر»حضوریافت.اودر«شبروایت»اینبرنامه
که با محوریت روایت استعمار در ادبیات روی آنتن شبکه4رفت،
دربارهجایگاهافرادیهمانندابوالفضلزرویینصرآباد،گفت:این
ها شهیدان شعر و به نوعی زخمها و کشتههای استعمار هستند.
استعماراستکهتعاریفراعوضمیکندتاجاییکهامروزههنرمند
بزرگیمثلابوالفضلزروییبهحاشیهراندهمیشودوسلبریتیها
جایشرامیگیرند.
اینشاعرباانتقادازفراگیریسلبریتیهادرجامعهتاکیدکرد:اینها
هوسپیشههاوشومنهاهستندکهامروزجایهنرمندراگرفتهاند.
ضربههایی که هنر ما از سلبریتی خورده کم نیست و چه بسا این ها
استعمار نو و فرا اســتعمار هســتند .به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد:
اگرابوالفضلزروییوامثالاوکهکمهمنیستنددرهمینخیابان
ولیعصرراهبروندجزیکیدونفربهاوسالمنمیکنندامااگرسلبریتی
که هیچی ندارد جز یک چشــم یا لبخند خوشــگل ،قطع ًا دورهاش
میکنند.درجامعهماگویاپولینداریمکهحتیبرایبرگزاریجایزه
جالل خرج کنیم درحالی که به آن به اصطالح هنرمند برای شبی
پولها میدهند .قزوه افزود :به قبلتر نگاه کنید و ببینید چرا اسم
شعرایماازفردوسی،حافظ،سعدیو...همچنانباعظمتباقی
ماندهاستامامگرآنموقعسلبریتیهانبودنداماچرانامیازآنان
دیگر نیست چون در واقع ملیجک بودند نه هنرمند .ملیجکها
امروز آمدهاند و موالناها کنار رفتهاند.وی ادامــه داد :زرویی یک
عبید زمانه بود اما وای به حــال مملکت و هنری کــه عبید را کنار
بگذارد و آدم بی سوادی را بهنام هنرمند معرفی کند و مردم هم در
خیابان دنبال او راه بیفتند چون این ها درد اســت .تعریف فعلی از
هنرمندغلطاست.هنرمندبایدبامردمحرفبزند.بهمردممیگویم
فریبسلبریتیهارانخورند.چرابایدیکبچهچشمخوشگلبیایدو
همهدورهاشکنند.اینفرهنگمردمیبایدتغییرکند.

انتشار«وقتیمیخندی»احسانخواجهامیری

زبانفارسیهرگزنخواهدمرد

آثاریکبارمصرفدرموسیقیزیادشدند

احسان خواجه امیری قطعه جدید «وقتی
چهره ها
میخندی»رامنتشرکرد.زهراعاملیترانهسرا
خواننده پاپ
و فرشید ادهمی آهنگ ساز این قطعه است .از
انتشارهشتمینآلبوماینخوانندهبهنام«30سالگی»بیشازدو
سالمیگذردواواینروزهادرتدارکرفتنرویصحنهکنسرت
و تولید یک آلبوم جدید است .او دربــاره این آلبوم در صفحه
اینستاگرام خود گفته است که تمام تالشش را کرده تا فضای
آلبومجدیدباآلبومهایقبلیمتفاوتباشد.همچنیناوازضبط
 23قطعه خبر داد کــه قــرار
استحدود 12قطعهآنبرای
آلبوم جدید ،گلچین شود.
احسانخواجهامیری تاکنون
چــنــدیــن فــیــلــم و مــجــمــوعــه
تلویزیونی را آهنگ ســازی
ک ــرده و همچنین خواننده
تیتراژبسیاریازمجموعههای
تلویزیونیبودهاست.

اسماعیل آذر معتقد اســت اگــرچــه برخی
چهره ها
کارشناسان درباره مرگ زبان فارسی هشدار
شاعر
دادهانــد اما این زبان هرگز نخواهد مرد .این
پژوهشگرواستادزبانادبیاتفارسیبهباشگاهخبرنگارانجوان
گفت:باآمدنفضایمجازیطبعااتفاقهاییبرایزبانفارسی
خواهد افتاد؛ البته از آن جا که زبان فارسی پشتوانه بزرگی از
شاعرانونویسندگانگذشتهتابهامروزراداردهرگزنخواهدمرد
اما به مرور زمان با اتفاقات و تغییراتی مواجه میشود .زبان
فارسیهمچوندیواریاست
که هر قــدر بــرای خرابی آن
تـــاش کنند اگـــر پشتوانه
محکمی داشته باشد ،خراب
نمیشود .گفتنی اســت؛ در
روزهایاخیرمیرجاللالدین
کزازی ،استاد زبان و ادبیات
فارسی نیز درباره مرگ زبان
فارسیهشداردادهبود.

سامان احتشامی میگوید در چند سال اخیر
چهره ها
تعداد آثار یکبارمصرف در حوزه موسیقی
آهنگ ساز
بیشتر شده است .این آهنگ ساز و نوازنده
پیانو با اشــاره به شرایط ایــن روزهـــای موسیقی ایــران به
هنرآنالین گفت :موسیقی مانند همیشه مظلوم اســت و
روزبـــهروز ایــن وضعیت وخیمتر میشود .مسئوالن حوزه
موسیقیبایدباتدبیرپیشبروندتاشرایطبهبودیابد.متأسفانه
بسیاری از هنرمندان این حوزه اص ً
ال توجهی به کیفیت آثار
موسیقی نــدارنــد .به همین
دلیلدرچندسالاخیرتعداد
آثار یکبارمصرف بیشتر شده
و ایـــن در حــالــی اســـت که
هنرمندانبایددلسوزوبهفکر
پیشرفت موسیقی باشند .تا
زمانی که هنرمندان کاری
نکنند مسئوالن هم به این
حوزه بیتوجهی میکنند.

...

کافه صدا
پیشنهاد ما :صد بار
خواننده :امید نعمتی
آهنگ ساز :گروه پالت
سبک:تلفیقی
قسمتی از ترانه:
من تا نگاهم بر روی تو افتاد /شب معجزه ای
شدکهدرچشمتورخداد/
صد بار اگر افتادم از پا ننشستم /صد شب
غم آمد ولی من نشکستم /من در پی شهر
تو صد بار دویدم /تو جایزه ای شد که جهان
داد به دستم
چرا االن باید بشنویم؟ دلیلی جز رونق دادن
به آخر هفته با یک موسیقی درجه یک تلفیقی
نداریم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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...
هنری

بیل گیتس دفترچه لئوناردو داوینچی را امانت می دهد
یکی از نایابترین دفترچههای یادداشت لئوناردو داوینچی سال 2019
همزمان با پانصدمین سالمرگ استاد نقاش در کتابخانه بریتانیا به نمایش
یآید.
درم 
این دفترچه قرنها در اختیار یکی از خانوادههای اشرافی انگلیس بود تا این
که بیل گیتس سال  1994آن را به بهای  30میلیون دالر خرید .به گزارش
ایران آرت ،حاال قرار است بنیان گذار و مالک مایکروسافت ،یادگار داوینچی را به کتابخانه بریتانیا امانت بدهد تا آن را برای
نخستین بار کنار دو دفترچه دیگر از نقاش نامآور ایتالیایی به نمایش عموم بگذارند.
حدود یکسوم از دفترچه لستر مربوط به نوشتهها و طرحهایی درباره آب است و داوینچی در آن ها توضیح میدهد افتادن اشیا با
شکلهای متفاوت درون آن چه نتایجی در پی دارد .او در عین حال در
نوشتههای خود به جنگ زیردریایی اشاره میکند و به این نکته میپردازد
که چطور ممکن است انسان بیشتر زیر آب دوام بیاورد و این ویژگی چگونه
میتواند در جنگهای آینده مورد استفاده نظامی قرار گیرد.

مراسم نقد کتاب «ناگهانیترین
خراسانی» در مشهد برگزار شد
محمد بهبودی نیا  « -ناگهانی ترین
خراسانی »مجموعه ای از غزلهای علیرضا
راه چمنی شاعر جوان نیشابوری دوشنبه
هفته جــاری در محل حــوزه هنری مشهد
بــا حضور تــعــدادی از شــاعــران و منتقدان
خراسانی نقد و بررسی شد .در ابتدای این
مراسم حسن سرداری به عنوان اولین منتقد
ایــن کتاب دربــاره ایــن مجموعه گفت :یک
نقطه برجسته در شعر و شخصیت علیرضا
را هچمنی این است که او همیشه خودش
بــوده اســت و همیشه همان زبــان ریشهدار
خراسانی را در کارش میبینیم.
ابوطالب مظفری نیز به عنوان دومین منتقد
دربــاره ایــن کتاب گفت :من غزلهای این
کتاب را از لحاظ مضمون در چهار دسته
تقسیم کردهام.یکی از مضامین رایج در این
شعرها ،نوعی احساس نوستالژیک نسبت به
فضای روستا و زندگی روستایی است .دسته
دوم شعرهایی است که شاعر از حال و هوای
شخصی خودش میگوید و در دسته سوم که
بخش بیشتر شعرهای او از این دسته است،
انگار ضمیر دومشخص هم وارد کار میشود.
اما درخصوص دسته چهارم که کم تعداد است
اما جزو بهترین شعرهای این کتاب به شمار
میآید،اینشعرهااعتراضهایشاعربهزمانه
است .مرتضی آخرتی درباره این کتاب گفت:
در این کتاب از نظر زبانی ما با دو نوع زبان
روبهرو هستیم .یکی زبانی فخیم و خراسانی
و دیــگــری زبــانــی شسته و ُرفــتــه کــه کمتر از
بنمایههای ادبی برخوردار است .وی خاطر
نشان کرد :در این کتاب ما با شاعری مواجه
ایم که با زبان ،برخوردی خالقانه میکند .به
اعتقاد من ،ما امروز با کتابی قابل احترام در
حوزهشعرروبهروییمکهمیتوانآنراغنیمتی
دانست در روزگار کم شعری امروز.

...

موسیقی
روزهایشلوغپایانسالبرای
کیوانساکت
کــــیــــوان ســاکــت
نوازندهوآهنگساز
موسیقی ایــرانــی
توضیح داد :طبق
برنامه ریــزی های
انجامشدهروزجمعهشانزدهمآذرماهکنسرتی
راهمراهباگروه«وزیری»بهسرپرستیوآهنگ
سازیخودماجرامیکنم.وحیدتاج،خواننده
این کنسرت است که در سالن همایش های
هتلمیزبانبابلبرگزارمیشود.ایننوازنده
موسیقیایرانیبهمهرگفت:اواخربهمنماه
تور کنسرت اروپای من آغاز می شود .اسفند
ماه امسال نیز ضمن اجرای برنامه در هنگ
کنگ ،ماکائو و گوانگجو ،در کشور سوئد نیز
مجموعهکنسرتهاییرابرگزارخواهمکرد.

ثبتمقامهراییدرآثارملی
مدیرکلمیراثفرهنگیمازندرانازثبتمقام
هراییدرفهرستآثارملیخبرداد.سیفا...
فرزانه،بهایسنایادآورشد:مقامهراییازجمله
سبکهایموسیقیمازندران،فنونبرداشت
و جمع آوری کولک (گلپر) ،مهارت در دست
بافته جاجیم ،موسیقی سنتی چارویداری،
جشن باستانی فردینه ماشو ،فنون ساخت
دوسازللـهواوغرنه،آیینطعامدهیومجمعه
گــذاری و همچنین استاد سیفی ،به عنوان
گنجینهزندهبشریدرفهرستآثارملیکشور
بهثبترسید.

