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ادبی

رمانجدیدفریباوفیچاپشد

منوی بینمک «موزیک ویدئو

»

هنری

درهای موزه هنرهای معاصر
سال  99باز میشود

آیا حضور بازیگرانی مانند لیال اوتادی ،کیفیت یک موزیک ویدئو را تضمین میکند؟
بوهنر-درهفتهایکهگذشتچندقطعهجدیدموسیقیباصدایخوانندههایپاپمنتشرشد.محمدعلیزادهبا«برگردیایکاش»،حامدهمایون
گرو هاد 
با «نارفیق» ،بهنام بانی با «قرص قمر »2و علی صدیقی با «دیوونه» ،جزو این خوانندهها بودند .به هر حال در دوره فعلی ،موزیک ویدئو چاشنی کار است و
باعثبیشتردیدهشدنقطعهمیشود.نکتهقابلتاملدراینموزیکویدئوها،فضایحاکمبرآناستکهدرادامهدربارهجزئیاتآنبیشترخواهیمگفت.
▪محمد علیزاده! کاش برگردی به قبل!

رمان «روز دیگ ِر شورا» نوشته فریبا وفی توسط نشر
مرکز منتشر و راهی بازار نشر شد .به گزارش مهر،
فریباوفی،داستاننویستبریزیمتولدسال۱۳۴۱
استکهتابهحالبیشترکتابهایخودراباهمکاری
نشرهای چشمه و مرکز منتشر کــرده اســت .آثار
داستانی او را میتوان در دو گروه مجموعهداستان
و رمان طبقهبندی کرد« .در عمق صحنه»« ،حتی
وقتی میخندیم»« ،در راه ویــا»« ،همه افــق» و
«بیباد،بیپارو»عناوینمجموعهداستانهاو«پرنده
من»« ،ترالن»« ،رؤیای تبت»« ،ماه کامل میشود»،
«رازی در کوچهها» و «بعد از پایان» هم رمانهای
ایننویسنده هستند .رمان «روز دیگ ِر شورا» کتاب
جدید ایننویسنده است که درباره زندگی زنی به
نامشوراست.اینکتابداستانچالشهایزندگی
اینزن ،مشکالت و ناآرامیهای درونش را روایت
میکند .در اینکتاب ،ضمن پرداختن به زندگی
شخصیتشورا،مسائلاجتماعیمعاصرنیزمطرح
میشوند« .روز دیگر شــورا» در  ۱۰۰فصل کوتاه
نوشتهشدهاست.

آخریننوهووارثآثارجیمزجویس
درگذشت

آخریننوهنویسنده«اولیس»و«رستاخیزفینگانها»
ومحافظسرسختداراییهایجیمزجویسازدنیا
جویس  87ساله در
رفت .به گزارش ایبنا ،استفن
ِ
جزیرهای تفریحی در ساحل غربی فرانسه زندگی
میکرد .مایکل دی هیگینز ،رئیس جمهور ایرلند
دربیانیهایمرگاستفنجویسراتأییدکردوگفت
آقایجویسعمیق ًابهآنچهوظیفهخودبرایدفاعاز
میراثخانوادهجویسمیدانست،متعهدبود.کاری
کهبهعقیدههیگینزدرشرایطمشابههرکسیقادربه
انجامآننیست.استفنجویسسفتوسختازآثار
چاپشده ،نسخههای منتشرنشده ،نامهها و دیگر
مطالبجویسمحافظتکرد.اگرچهدرهفتادمین
سالگرد مرگ جیمز جویس کمی کنترل از دستش
خارج شد و بیشتر کپیرایتهای شاهکارهای او
نظیر«اولیس»و«رستاخیزفینگانها»منقضیشد.
اوگفتازتمامیتادبیاطالعاتمحافظتمیکرد
و در برابر منتقدان و زندگینامهنویسانی که آنها را
به «موشها و شپشها»یی تشبیه میکردند که باید
ازصفحهروزگارمحوشوند،ازآنهادفاعکردهاست.
او در سال  ۲۰۰۶در مصاحبه با نیویورکر گفت:
«من نه تنها از خلوص کارهای پدربزرگم نگهداری
میکنمبلکهازچیزیکهازحریمخصوصیخانواده
جویس باقی مانده است نیز محافظت میکنم».
محتملترین تاثیر آنی مرگ نوه جویس ،آزاد شدن
محققان آزرده بــرای آشکار کــردن حقایق بدون
ترس از مجازات خواهد بود که آقای جویس دههها
برای تحقیقاتشان مانع ایجاد کرده بود .پروفسور
آن فوگارتی ،مدیر مرکز تحقیقات جیمز جویس در
کالج دانشگاه دوبلین میگوید« :فکر میکنم حاال
بازتابهای بیشتری از نقشی که استفن جویس در
ممانعتازبسیاریازپروژههاداشت،خواهیمگرفت.
اوخودرانگهبانمیدید،اودربسیاریازمواقعکام ً
ال
بازدارندهبود».

پیک خبر

چرا تتلو را به ایران بر نگرداندند؟
به گفته دستگاه قضایی کشور ترکیه ،پس از احراز
علت اعــان قرمز پلیس ایــران بــرای تتلو ،وی از
بازداشتگاه آزاد شد چرا که دستگاه قضایی ترکیه
این جرم را بــرای تحویل تتلو کافی ندانست .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به نقل از یک
منبع آگــاه ،با پیگیریهای انجام شــده از سوی
مسئوالن مربوطه علت آزادی امیرحسین تتلو
از زنــدان ترکیه و تحویل نــدادن او به پلیس ایران
مشخصشد.اعالنقرمزبرایتماممتهمانیکهاز
سویجمهوریاسالمیایرانتحتتعقیبهستند،
صادرمیشود.براساساعالمیکمنبعآگاه،اعالن
قرمز به منزله این نیست که اگر صادر شد ،حتما
متهم تحویل نیروی انتظامی شود .این منبع آگاه
افزود :این موضوع بستگی به قوانین کشور مقابل
هم دارد ،به عنوان نمونه ،خاوری یکی از متهمانی
است که برای وی اعالن قرمز صادر شده و تحت
تعقیبایراناست،امابهدلیلقوانینجاریکانادا،
اینکشوراختیارداردخاوریراتحویلایرانندهد.
وی افزود :اعالن قرمز به این معنا نیست که کشور
مقابلهمکاریکندومتهمراتحویلدهد.

با مرور موزیک ویدئوهایی که در ابتدای مطلب
از آنها نام برده شد ،میتوانیم متوجه شویم
برخی از آ نهــا سرنخهای مشابهی دارنــد.
در موزیک ویدئوی محمد علیزاده با عنوان
«برگردی ای کــاش» ،موضوع طبق معمول
ترانههای امروزی ،عشق ،جدایی و در نهایت
رسیدن اســت .موزیک ویدئو از نگاه مرموز
یک زن مدرن در یک پارکینگ طبقاتی شروع
میشود ،نیمی از آن با رانندگی در جادهای
با یک خــودروی کالسیک قدیمی ادامه پیدا
میکند و در نهایت با کوبیدن آن به دیوار یک
ساختمان قدیمی و فرو ریختن آن پیش می

رود .از گا فهای دیگر قصه و این که چطور
یک خودروی کالسیک قدیمی میتواند یک
دیوار را منهدم کند ،بدون آن که ذرهای خراش
بردارد ،هم میگذریم.
سرانجام موزیک ویدئویی
ی
▪قص ههای ب 
ِ

علی صدیقی چهره جوان و تازه وارد موسیقی
پاپ اســت .او چندی پیش موزیک ویدئویی
به نام «لیال بانو» را با بازی لیال اوتــادی روانه
بازار موسیقی کرد .این که لیال اوتادی چطور
در موزیک ویدئوی یک خواننده نوظهور بازی
کرده ،سوالی است که هنوز هم به آن جواب
داده نشده است .البته این خواننده در موزیک

ویدئوی جدید خود ،به سراغ کیمیا بهروزی،
خواهرزاده بهنوش طباطبایی ،بازیگر مطرح
کشور رفته است .حضور بازیگران کم سن
وسال تئاتر یا نابازیگرهای عالقهمند در
این موزیک ویدئوها ،محل نقد ما نیست.
این که چطور فضای موزیک ویدئوهایی
که برای آنها عالوه بر هزینههای مالی،
کارگردانی و طراحی صحنه و لباس
شــده ،گاهی از یک فضای حرفهای به
صحنهای کاریکاتوری تبدیل میشود،
ی است که ما را مجبور میکند مانند
اتفاق 
مسعود فراستی بگوییم «درنیامده است
آقا ،درنیامده!»

با گذشت بیش از یک سال از آغاز فرایند بازسازی
موزه هنرهای معاصر تهران ،هماکنون بخش
گنجینه موزه در حال ترمیم است و به گفته رئیس
این موزه ،فرایند بازسازی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،احسان آقایی درباره زمان پایان
این پــروژه گفت :ما بــرای خودمان زمانبندی
مشخصی را در نظر گرفتهایم امــا از آن جا که
میخواهیم بدقول نشویم ،این زما نبندی را
اعالم نمیکنیم؛ به طور کلی فرایند بازسازی
مــوزه امــســال تمام نمیشود و امــیــدواریــم در
ماههای نخست سال  ،۹۹درهای موزه باز شود.
مــوزه هنرهای معاصر تهران یکی از مهمترین
گنجینههای هنر مــدرن محسوب میشود که
دارای آثار هنری زیــادی از دوره تاریخی پایان
جنگ جهانی دوم تا دهه  ۱۹۸۰است.

نکتههایی از زندگی و زمانه فروغ فرخزاد در سالروز درگذشت او

شاعرموردعالقه«ناتالیپورتمن»
 24بهمن سالروز درگذشت شاعری است که
میخواست به آفتاب و به جویبارهای جاری در
وجودش سالمی دوبــاره بدهد اما در حالی که
ماشین زندگی از
فرمان
تنها  32سال داشت،
ِ
ِ
دستش خــارج شد و بــرای همیشه رفــت .فروغ
فرخزاد از آن چهرههای تأثیرگذار شعر معاصر
فارسی اســت که دوســتــداران شعر و ادبیات
همیشهشعرهایشراپیشچشمداشتهاندوهنوز
کههنوزاستدربارهمضامینونکتههایشعرش
میگویندومینویسند.درادامهچندبرشدرباره
شعر و زندگی این شاعر که به تعبیر مقام معظم
رهبری عاقبت به خیر شد ،میخوانید.

تأثیرشعرفروغتنهابهاهل
ادبمنحصرنمیشود.
آبانماهامسالناتالی
پورتمن،بازیگرمشهور
آمریکاییدراستوری
اینستاگرامشتصویری
ازشعر«بهآفتابسالمی
دوبارهخواهمداد»رابه
زبانفارسیوانگلیسی
منتشرکرد

▪فروغ از ِ
نگاه دوربینها

در بهار سال  1344و زمانی که فروغ شاعری
شناخته شده بــود ،یونسکو به پاس خدمات
او به ادبیات و فرهنگ ،یک فیلم نیمساعته
دربـــاره زندگی و شعرش ساخت .همزمان
برناردو برتولوچی ،کارگردان و فیلم نامهنویس
ایتالیایی فیلمی  15دقیقهای دربــاره فروغ
فــرخــزاد تهیه ک ــرد .در ســال  1381ناصر
صفاریان ،کارگردان و مستندساز ایرانی هم
سه فیلم مستند به نامهای «جام جان»« ،اوج
موج» و «سرد سبز» را درباره فروغ ساخت و در آن
با افرادی مانند فریدون مشیری ،بهرام بیضایی
و نیز خانواده این شاعر معاصر گفتوگو کرد.
▪طرفداران جهانی فروغ

غاده السمان از شاعران و نویسندگان مشهور
ادبیات عرب است که به گفته خودش بسیار

تحت تأثیر شعر فروغ فرخزاد بوده است .تا به
السمان اهل
حال دربــاره الهام گرفتن غاده
ِ
سوریه از شعر فــروغ ،مقالهها و کتابهای
متعددی نوشته شده است اما تأثیر شعر فروغ
تنها به اهل ادب منحصر نمیشود .آبان ماه
امسال ناتالی پورتمن ،بازیگر مشهور آمریکایی
در استوری اینستاگرامش تصویری از شعر «به
آفتاب سالمی دوبــاره خواهم داد» را به زبان
فارسی و انگلیسی منتشر کرد.
▪ترجمههای شعر فروغ

اشعار فروغ فرخزاد یکی از پرترجمهترین آثار
ادبیات فارسی است و به ویژه در کشور ترکیه

عاشقی«مهدیپاکدل» بهجای«عارفقزوینی»!
فیلم سینمایی «نرگس مست» درباره زندگی
چند تصنیفساز ایرانی پس از 3سال اکران شد

دیروز باالخره طلسم فیلم سینمایی «نرگس
مست» شکسته شد؛ این فیلم که قرار بود به
جشنوارهفیلمفجرسال 95برسد،باتاخیرسه
ساله،بعدازسیوهشتمیندورهاینجشنواره،
دیروزرویپردهسینماهارفت.اینفیلمکهسید
جاللالدیندریآنراکارگردانیکردهاست،
مضمونی اجتماعی دارد و ستایش موسیقی
سنتی و ادای دین به آن از محورهای مهم آن
است .در ادامه درباره این فیلم سینمایی که
فضایی موسیقایی نیز دارد ،بیشتر خواهیم
گفت.
▪درداستانچهمیگذرد؟

داستان در «نرگس مست» درباره یک سازنده
تار ،سهتار و ابزارآالت موسیقی به نام «موسیو
خاچیک» با بازی سعید پورصمیمی است که
برخی از شخصیتهای اسطورهای موسیقی
ایرانی را در ذهن خود مجسم میکند .در
خالصه داستان این فیلم آمده است :موسیو
خاچیک پــیــرمــردی اســت کــه در خــانــه ای
موروثی ،سالهاست تنها زندگی میکند.
مدتیاستگروهموسیقیجوانیبرایتمرین
موسیقی به خانه موسیو رفـتوآمــد دارنــد.
موسیو در توهمات خود ،شبها افراد گروه

موسیقی را به شکل بزرگان ادبو موسیقی
کشور میبیند و با آن ها رابطهای دوستانه
دارد تا اینکه. ...
▪بازیگراندرنقششاعران

کمتر کسی است تصنیف «از خون جوانان
وطناللهدمیده»رانشنیدهباشد.اینتصنیف
ماندگار ،یادگار عارف قزوینی ،تصنیفسرای
برجسته کشورمان در عصر مشروطه است .در
فیلم سینمایی «نرگس مست» ،مهدی پاکدل
نقش او را بازی و داستان عاشق شدن عارف
را هم روایت می کند .پاکدل امسال یک فیلم
سینمایی دیگر به نام «بی تار» را نیز در نوبت
اکرانداردکهآنهمدربارهیکگروهموسیقی
استوبخشاعظمآندرکردستانایرانوعراق
فیلم برداری شده است .در این فیلم سینمایی
سیامکصفرینقش«علیاکبرشیدا»وهومن
بــرق نــورد نقش محمد فرخی یــزدی ،شاعر
لب دوخته عصر مشروطه را بــازی میکند.
همچنینمیتراحجاردرنقشافتخارالسلطنه،
دختر ناصرالدین شاه و دلداده عارف قزوینی
ظاهر شده که در نهایت به وصال نینجامیده
اســت .عــارف تصنیف «افتخار آفــاق» را برای
افتخارالسلطنهسرودهاست.

عالقهمندان فراوانی دارد .بهمن ماه امسال
ترجمه مجموعه پنج کتاب فروغ فرخزاد به نام
«باد ما را خواهد بــرد» ،جایزه بهترین ترجمه
سال  ۲۰۱۹ترکیه را دریافت کرد .شعرهای
فروغ تاکنون به زبانهای عربی ،انگلیسی،
فرانسوی ،ایتالیایی ،کردی ،اردو و ازبک هم
ترجمه شده است.
▪این شعرها از فروغ نیست

یکی از آفاتی که این روزها گریبان شعر فارسی
به ویــژه شعر معاصر را گرفته اســت ،آفتی به
نــام نسبت دادن اشــعــار جعلی بــه شاعران
معاصر است که در میان آنها فروغ فرخزاد

۱۱

هم بینصیب نمانده است و اشعاری جعلی در
فضای مجازی به او نسبت داده میشود .البته
باز هم جای خوشحالی است که پویش مبارزه با
مچاینشعرهایجعلی
نشرجعلیاتهرازگاهی ِ
را میگیرد و رسوایشان میکند .در ادامه به
چند شعر جعلی منتسب به فروغ فرخزاد اشاره
میکنیم« :جواب فروغ به شعر حمید مصدق:
من به تو خندیدم /چون که میدانستم /تو به
چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی»،
«جواب فروغ به شعر فریدون مشیری :بی تو من
زنده نمانم /بی تو توفان زده دشت جنونم/
صید افتاده به خونم» و «اگر مستضعفی دیدی،
ولی از نان امروزت ،به او چیزی نبخشیدی ،به
انسان بودنت شک کن»!

دیوید هاکنی
رکورد میلیون پوندی زد

تابلوی نقاشی «اسپلش» از «دیــویــد هاکنی»
نقاش مشهور بریتانیایی ،در حراجی «ساتبیز»
به قیمت بیش از  ۲۳میلیون پوند فروخته شد.
به گزارش ایسنا ،این تابلوی نقاشی که در سال
 ۱۹۶۶و توسط «دیــویــد هاکنی» خلق شده
اســت ،پیشتر در ســال  ۲۰۰۶به قیمت 2.9
میلیون پوند در حراجی «ساتبیز» فروخته شده
بود و بار دیگر در همان حراجی ،به عنوان گل
سر سبد رویداد آثار هنری معاصر «ساتبیز» ،به
فروش رسید .با فروخته شدن این تابلوی نقاشی
به قیمت  3.12میلیون پوند ،رکورد سومین اثر
گرانقیمت فروختهشده «هاکنی» به ثبت رسید.
این اثر دومین تابلو از مجموعه تابلوهای نقاشی
«اسپلش» این نقاش محسوب میشود که درپی
عالقه او به ظاهر آب ،خلق شدهاست.
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