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حضور  3خواننده
در یک کنسرت سینمایی

م سینمایی «ماموریت غیرممکن» را به گفته کارگردانش یعنی یعقوب غفاری میتوان اولین کنسرت سینمایی ایران دانست
ایسنا-فیل 
چون در آن خوانندگان پاپ کشور همچون حامد همایون ،امیرعباس گالب و رضا یزدانی در نقش خود حضور دارند .این فیلم سینمایی
طنز از امروز در سینماهای کشور روی پرده میرود.

...
ادبی

نویسندهپرفروش،دروغگو
از آب درآمد

دن مالوری ،نویسنده پرفروش اقرار کرده که
درباره مبتال بودن به سرطان مغز دروغ گفته
اســت .به گزارش مهر ،پس از این که مجله
نیویورکراطالعاتیجدیدازدنمالوریمنتشر
کرد و نشان داد که این نویسنده طی سالها
دربارهزندگیشخصیخوددروغگفتهاست،
اومجبوربهاقرارشد.نویسندهکتاب«زنپشت
پنجره» که با نام مستعار ایجی فین در ژانویه
 ۲۰۱۸به چاپ رسید ،گفت به این دلیل ادعا
کرده بود سرطان دارد تا بتواند با بیماری دو
قطبی کنار بیاید و اضافه کــرد« :مثل دیگر
افراد مبتال به این اختالل ،من هم افسردگی
خردکننده ،افکار توهمی و وسواسهای
مرگبار را تجربه کــردهام» .او گفت با توجه به
تمام اینها ،معذرتخواهی میکند که از
حسن نیت دیگران سوء استفاده کرده اما این
هدفشنبودهاست.

انتقادحدادعادلازمجریان
صداوسیما
رئیسفرهنگستانزبان
و ادب فارسی در «شب
شعر» برنامه «شبهای
هنر» از مجریان صدا و
سیمابهدلیلاستفادهاز
واژگانغیرفارسیانتقادکرد.اودراینبرنامه
کهازشبکه4سیمارویآنتنمیرود،گفت:این
مردم هستند که زبان را رشد دادهاند .در این
فارسی نو که ما امروز به آن صحبت میکنیم،
رودکیسرسلسلهاستوفردوسیحقبزرگی
به گردن زبان فارسی دارد .وی در ادامه با نقد
مجریان صد اوسیما برای استفاده بیمورد از
واژگانغیرفارسی،ازآنهاخواستتابیدلیل
ازکلماتخارجیاستفادهنکنند.

...

اخبار کوتاه
فریبا کلهر نویسنده ایرانی مقیم کانادا ،به
منظور کمک به حفظ و گسترش زبان مادری
برای کودکان فارسی زبان مقیم کانادا ،مرکز
ادبیاتکودکدراینکشورتاسیسکرد.
مجسمه منتسب به لئوناردو داوینچی
در ســده شانزدهم میالدی ،مــاه آینده در
فلورانس ایتالیا به نمایش در میآید.
آیین رونمایی از کتاب «شیفتگیها» ،اثر
خابیر ماریاس با حضور مهسا ملکمرزبان
مترجم این اثر برگزار خواهد شد.

توگو با لیال کردبچه به بهانه
گف 
سالروز درگذشت «فروغ فرخزاد»

به بهانه روز جهانی داستان کوتاه ،در باره اهمیتش
در زندگی

جسارت،بارزترین
ویژگیشعرفروغ

داشتنداستان
دالدوست
ِ
ِ

گروهادبوهنر-امروز 24بهمنسالروزدرگذشتفروغفرخزاداست.شاعریکهدرزمانهخودوعمرکوتاه
 32سالهاش به شعر نو تولدی دوباره بخشید.مقام معظم رهبری در مراسم شب شعر رمضان سال 91فروغ
را شاعری دانست که با وجود کاستی هایی عاقبت به خیر شد .این شاعر کار خود را با مجموعههای «اسیر»،
«دیوار» و «عصیان»آغاز کرد و پس از مدتی دوری ،با مجموعه «تولدی دیگر» به شعر بازگشت و با مجموعه
«ایمانبیاوریمبهآغازفصلسرد»درقالبشعرنیماییموردتوجهزمانهخودوبعدازآنشد.فروغدرجوانیبر
اثرواژگونیخودرودرگذشتواینکدرآرامگاهظهیرالدولهآرامگرفتهاست.با«لیالکردبچه»شاعرودانش
توگوکردیم.
آموختهدکترایادبیاتمعاصردربارهویژگیهایشعرفروغوماندگاریاودرشعرفارسیگف 

لیال کردبچه فروغ را شاعری میداند که به دلیل تفکیک
جنسیتی جامعه ما ،تنها با جنس زن و گاهی به ندرت با
شعرسهرابسپهریکهنوعیزنانگیدرآناست،مقایسه
میشود .او گفت« :در دوره ظهور فروغ عوامل اجتماعی
مختلفیوجودداشتندکهباعثبهتردیدهشدناینشاعر
شدند.منمعتقدماگرامروز،شاعری
در همان سطح وجود داشته باشد
به راحتی دیده نمیشود .وسایل
ارتباط جمعی ،سیستم انتشار
اثر و همچنین سیستم نشر تغییر
پــیــدا کـــرده اس ــت و همه
اینها عواملی است که
روی شــهــرت نهایی
موثر اســت .صحبت
مـــن بـــه ایــــن معنی
است که االن مطرح
شــدن نسبت به دوره
فروغ بسیار سخت شده
البته که شعر خوب راه
خودش را باز میکند
امابایدبپذیریمشرایط
کــامــا تغییر کــرده
است.درآندورهشعر
گفتن یــک شاعر زن

11

محل توجه بود در صورتی که امروز نیست .عوامل بسیار
دیگری هم در این ماجرا دخالت دارد که مهمترین آنها،
ایناستکهفروغشاعربزرگیاست.مسئلهفعلیایناست
کهاکنونافرادبسیاریامکانانتشارهراثریرادارندواین
باعثبدبینیوسلباعتمادمخاطبشدهاست».
وی با اشاره به جسارت شعر فروغ افزود«:بارزترین ویژگی
شعر فروغ که از اولین تا آخرین اشعارش وجود داشت،
شهامت و جسارت درونــی بود که در شعر شاعران مرد
همان دوره به ندرت دیده میشود ،برخی اعتراضها که
در همان چهارپارههای ابتدایی ا و وجود داشت و آن را در
بعضی چهارپارههای جریان رمانتیک سیاه می بینیم،
گاهی جنبه مختصری در شعر نصرت رحمانی و گاهی در
شعر نادر نادرپور .هرچند این شهامت و جسارت آن طور
کهدرشعرفروغدرونیبودهدرآنهانیست».ویدرانتهابا
بزرگ خواندن فروغ گفت« :فروغ از روزی که در چارچوب
سنتی شروع به سرایش کرد معترض بود ،روزی هم که
به قالب نیمایی رسید باز هم معترض بود .او مجموعه به
مجموعهدرروندساختارزبان،موسیقی،مضامینومفاهیم
شعرشپیشرفتکردامادرزیربنایهمهآنهاهمچنانیک
اعتراض وجود داشت .من معتقدم در مجموعههای آخر
فروغ این روند با پذیرفتن زوال ترکیب شده است .یعنی
شاعری که هم به خیلی از مسائل در جامعه اعتراض دارد
و هم از طرفی زوال آنها را پذیرفته است .به نظر من نقطه
عطفتحولفروغهمیناست».

الهه آرانیان -از همان دوران که انسانهای اولیه با شکار و غارنشینی روزگار
میگذراندند« ،داستان» پناهی بــوده بــرای آرام گرفتن و خالی شدن ذهن از
دغدغههای روزمره که اگر چنین نبود ،این همه اسطوره و افسانه در باب چگونگی
پیدایش جهان و انسان سینه به سینه نقل نمیشد و به روزگار ما نمیرسید .بعد از
متمدن شدن انسان هم این میل به داستان وجود داشت؛ تا جایی که پادشاهان
عالقه زیادی به شنیدن داستان داشتند از جمله اسکندر که او را از نخستین حاکمان
عالقه مند به داستان دانستهاند .در دوران اشکانی افــرادی به نام «گوسان»ها
داستانهای منظوم قهرمانی را همراه با موسیقی برای پادشاهان میخواندند.
جلوتر که بیاییم به هزار و یک شب ،سندبادنامه ،سمک عیار و بختیارنامه میرسیم.
داستان راه درازی را پیموده تا به امروز رسیده است .شاید ما خوشبختترین انسان
های تاریخ باشیم که میتوانیم داستانهایی از نویسندگان بزرگ جهان را بخوانیم
و در انتظار مجموعه داستانهای تازهای باشیم.
دالیل فراوانی را میتوان در پاسخ به این که چرا انسان به داستان نیاز دارد ،برشمرد؛
از جمله این که ذهن انسان داستانپرداز است .ما حتی اتفاقات روزمره زندگی مان
را هم برای یکدیگر به شکل یک داستان تعریف میکنیم و به یک واقعه معمولی شاخ
و برگ میدهیم تا جذاب از آب دربیاید و شنونده با اشتیاق همراهیمان کند .مگر نه
این که زندگی ما یک داستان بلند است با داستانهایی فرعی در دلش؟
داستان ،ما را وارد جهانی دیگر میکند؛ جهانی با داستانی مجزا از زندگی ما که
آدمهایی دیگر دارد و این راهی است برای فرار از دنیای واقعی ،حتی برای چند
زندگی دیگران بودن ،راحتتر است تا این
داستان
دقیقه .طبیعی است که خواننده
ِ
ِ
که بازیگر داستان زندگی خودمان باشیم.
ما با داستان شبیه سازی میکنیم .این را نظریهپردازان ادبی میگویند .خواندن
داستان ذهن انسان را پخته میکند؛ به طوری که با هر چه بیشتر خواندن بهتر
میتواند خودش را به جای دیگری تصور کند .این آگاهی یافتن از انسانهای دیگر
راهی است برای افزایش توان ذهنی و همذات پنداری با دیگران.

صدایشهرامناظریدرمونیخمیپیچد

ازصفرسالگیکتاببخوانید

شهرام ناظری ،در سومین جشنواره فرهنگ ایرانی
چهره ها
«ترمه» با گروه «هزار آواز» به سرپرستی «آزاد میرزاپور»
خواننده سنتی
در دو بخش موسیقی ایرانی و کــردی روی صحنه
خواهد رفت .این برنامه پنج شنبه 25بهمن ماه ،در سالن بزرگ «کارل
اورف» ازمجموعه فرهنگی «گاستایگ» در شهر مونیخ اجرا خواهد
شد.گروه هزارآواز یکی از سرشناسترین گروههای موسیقی سنتی و
محلی ایرانی است که با تالشهای آزاد میرزاپور پایهگذاری شد و از
زمان تاسیس تاکنون اجراهای متعددی در داخل و خارج از کشور از
جمله در آلمان داشته است.

مصطفی رحماندوست به ایبنا گفت :از صفر سالگی
چهره ها
به بعد باید بــرای کودکان کتاب بخوانیم؛ کتاب
شاعر
خواندنی که نه از روی اجبار بلکه با لذت توام باشد.
آن وقت است که این لذت به کودک منتقل میشود .این شاعر با اشاره
به این که فضای مجازی وقت کودکان ما را نمیگیرد ،اضافه کرد :ما
در گذشته هم که فضای مجازی نبود ،کتاب نمیخواندیم االن هم
دنیای دیجیتال را بهانه کردهایم .اگر پدر و مادر امــروزی باشند،
میتوانند با کمک گرفتن از این فضاها ،به توسعه پایدار مطالعه
کودکان خود کمک کنند.

...

موسیقی
انتشارآلبومتازهساالرعقیلی
تااوایلاسفند
پیش فروش آلبوم «نگاه
آســمــانــی» ب ــه آهنگ
س ــازی نــاصــر ایـــزدی و
آواز ســاالر عقیلی آغاز
شد.بهگزارشموسیقی
ایرانیان،اینآلبومبااجرایارکسترملیمهرو
آواز ساالر عقیلی ،اوایل اسفند ماه ۱۳۹۷به
بازار موسیقی عرضه خواهد شد.یک قطعه از
ِ
«درخت تر» ،برای ادای احترام
این آلبوم با نام
به هنرمندان بزرگ و خالقان «در کوچه سار
شب»؛ زنده یاد محمدرضا لطفی ،ه.ا.سایه،
محمدرضا شجریان و فریدون شهبازیان در
قالبیکویدئویتصویریتولیدشدهاست.

یکشائبهدرجشنوارهموسیقی
یکی از سایتهای بلیتفروشی جشنواره
موسیقی فجر متعلق به شرکت ترانه شرقی
و در واقــع تهیهکننده حامد همایون است.
به گــزارش تسنیم ،سایت  3670متعلق به
محسن رجب پور است که همزمان با فروش
بلیت جشنواره فجر ،بلیت فروشی کنسرت
حامد همایون را هم آغاز کرده است .این کار
تبلیغ مجانی با ِ
برند جشنواره
خودش نوعی
ِ
موسیقیفجربرایاینخوانندهاست.سوالی
که مطرح میشود این است که چرا جشنواره
بایدفروشخودرابهتهیهکنندهایکهخودش
راقبلازهمهچیزتاجرمیداندبسپارد؟

...
آموزش

بازتابعکسبهکمکآبستره
ع ــک ــاس ــی آبـــســـتـــره و
امپرسیونیستهمهچیز
رابهخیالپردازیبیننده
واگذار و به عکاس کمک
میکندتارویبافت،فرم
و رنگ تمرکز کند .بازتابها یکی از بهترین
راهها برای عکاسی آبستره یا امپرسیونیست
هستند .اگر به دقت نگاه کنید آن ها را همه جا
میبینید .به بازتابهایرنگیدرخیابانهای
بــــاران خــــورده خــوب دقــت کنید؛ تصاویر
امپرسیونیستی جذابی را میتوانید در چنین
جایی ثبت کنید .دریاچهها و رودخانهها هم
میتوانند برای این سبک عکاسی ،ایدههای
جالبیبهشمابدهند.

