ایسنا| «اورهان پاموک» نویسنده ترکیهای برنده نوبل ادبیات که به عنوان برنده جایزه «المپهدوزا» راهی ایتالیا شده ،در سخنرانی خود به «فضای خفقانآور رسانهای» در ترکیه اشاره کرد« .الیو سیسیلیا» نوشت :جایزه
«تومازی دی المپهدوزا» یکی از جوایز ادبی ایتالیاست که به یاد «جوزپه تومازی دی المپهدوزا» ـ نویسنده رمان مشهور «یوزپلنگ» ـ برگزار میشود .امسال این جایزه به «اورهان پاموک» رماننویس برجسته ترکیهای
تعلق گرفته است« .پاموک» برای دریافت این جایزه به سانتا مارگریتا دی بلیچه در ایتالیا سفر کرد و در مراسمی با حضور شهردار پالرمو و سانتا مارگریتا جایزهاش را دریافت کرد .او طی سخنرانی خود ،از وضعیت آزادی
رسانهها در وطنش انتقاد کرد و گفت :ترکیه از کمبود آزادی بیان رنج میبرد و این به شدت بر فضای رسانهای اثر میگذارد .نویسنده «نام من سرخ» اظهار کرد :سانسور بر تازهکارها تاثیر نمیگذارد ،اما بر روزنامهنگارها و
مسائل حساسی مثل کردها ،چرا« .پاموک» طی مراسمی که در کاخ «تومازی دی المپهدوزا» ترتیب داده شده بود ،این جایزه را برای نگارش «زن موقرمز» به دست آورد و از سوی شهردار سانتا مارگریتا عنوان شهروند
افتخاری را دریافت کرد .امسال چهاردهمین دوره جایزه  ۱۰هزار یورویی «جوزپه تومازی دی المپهدوزا» که به یاد این نویسنده برجسته ایتالیایی راهاندازی شده ،برگزار شد.

نگاهی انتقادی به برنامه «خندوانه» و اوج و افول آن؛

خندوانه؛ برنامهای کمدی یا بنگاهی اقتصادی؟!
همدلی| گروه فرهنگ و هنر ـ برنامه «خندوانه» از
همان آغازین روزهایی که تلویزیون را تحتســیطره خود
گرفت ،در مرکز نقدها و اظهارنظرهای گوناگون قرارداشت،
در حالی که برخی از موفقیت آن شاد بودند برخی دیگر نوع
نگاه رامبد جوان را به کمدی و مخاطب نمیپسندیدند .با
این حال بینندگان پرشمار این برنامه چنان جلوی مخالفان
ایستادند که در ابتدا کمتر کسی به خود این حق را میداد
که در برابر ســلیقه و خواست مخاطب بایستد .بهرغم این
شرایط بودند کسانی که این نقد درست را مطرح میساختند
که سلیقه مخاطب را میتوان ارتقا داد و حال که به سبب
نبود برنامهای از این دســت در ایران« ،خندوانه» به چنین
موفقیتی دست یافته اســت ،چه بهتر دستاندرکاران این
شــوی تلویزیونی بکوشند با ارتقا ســطح کیفی برنامه ،در
افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی تالش کند.
تهيهکنندهچندشغله«خندوانه»
بهرغم موفقیتهای فصول نخســت «خندوانه» با گذر
زمان از کیفیت این برنامه کاسته شــد و درست از زمانی
که مسابقه استندآپ کمدی برنامه «خندوانه» آغاز شد بر
خیل نقدها افزوده شد .از آغاز فصل چهارم ،بسیاری نوشتند
که «خنداننده شو» تیر خالصی بود بر پیکر این برنامه و از
سوی دیگر اسپانسرهای گوناگون برنامه ،اجرای رامبد جوان
را بــه برنامهای تبلیغاتی بدل کردند که از هرفرصتی برای
معرفی بنگاههای اقتصادی سود میبرد تا اینگونه بازگشت
سرمایه اسپانسرها را تضمین کند .همچنین گفته شد زمانی
محمدرضا شهيدیفر ،مجری و برنامهساز موفق تلويزيون در
پشت صحنه «خندوانه» حضور داشت ،ايده میداد و برنامه
را سرپا نگه داشته بود .مدتی است شهيدیفر ارتباط خود
را با «خندوانه» قطع کرده ،از فصل چهارم هم تهيهکننده
برنامه عوض شــده است و ســيدعلي احمدی مديرعامل
مؤسسه تصوير شهر که همزمان دبيری جشنواره فيلم شهر
را نيز بر عهده دارد تهيهکننده برنامه «خندوانه» شده است.
تهيهکننده چندشغله «خندوانه» چقدر میتواند بر آنچه در
اين برنامه میگذرد ،نظارت داشته باشد؟!
در کنار این مباحث ،هرازچندگاهی حواشــی بســیاری
حول رامبد جوان و «خندوانه» مطرح میشد که تا مدتی
در فضای مجازی نقل محافل بود و همین مســائل باعث
کاهش محبوبیت این برنامه شد .رامبد جوان چند روز بعد
از توهين به خبرنگاران و صفر کشکولی ،بازيگر پيشکسوت
سينما و تلويزيون ،وی را به برنامه «خندوانه» دعوت کرد.
جالب اينجاست که دعوت از صفر کشکولی با اطالع شبکه

نسيم نبوده و بعد که مديران شبکه دليل اين دعوت را جويا
میشوند رامبد جوان برايشان از دليل دعوت و عذرخواهی
میگويد و شبکه نسيم هم به دليل اينکه عذرخواهی کردن
فرهنگ پسنديدهای است! با اين کار موافقت کرده است.
شوخیهای نامناسب برای کودکان
جالب اينجاســت رامبد جوان پيــش از دعوت از صفر
کشــکولی و در برنامهای که به مناسبت عذرخواهی از اين
بازيگر اجرا شــده بود ،از اينکه خبرنگاران به بهناز جعفری
گفتهاند اگر ما نبوديم بهناز جعفری ،بهناز جعفری نميشد،
انتقاد کرد اما در روزی که مجريان راديو و تلويزيون به ديدار
رئيس رسانه ملی رفته بودند در حضور علیعسگري گفت:
اگر ما نباشــيم اين ســازمان به جز يک ساختمان ارزش
ديگري ندارد! بعد هم برای نشــان دادن ارادتش به رئيس
سازمان صداوسيما با وی عکس سلفي گرفت و رفت.
حال با جمیع این سابقه و پیشینه ،پنجشنبه شب ،فینال
برنامه «خنداننده شو» در حالی از شبکه نسیم پخش شد که
برخی از کارشناسان به عادی شدن پخش برخی شوخیها
که چندان مناسب کودکان نیست و نیز درهم آمیختن مرز
میان برنامه و آگهی در این برنامه و برنامههایی از این دست،
معترض هســتند .قادر باستانی ،نویســنده و مدرس علوم
ارتباطات ،در گفتوگو با ایلنا گفت« :برنامه طنز خندوانه و

برخی برنامههای دیگر تلویزیون ،باید ردهبندی سنی داشته
باشد و در اغلب کشورهای جهان ،نظام ردهبندی سنی برای
طبقهبندی برنامههای تلویزیونی ،براســاس محتوای آنها
وجود دارد .این نظام به والدین کمک میکند که بر محتوای
فرهنگی مورد استفاده فرزندان خود نظارت داشته باشند.
این ردهبندی براساس شرایط فرهنگی و ساختار اجتماعی
جامعه بنا میشود و به همین دلیل در مناطق مختلف جهان
از ردهبندیهای متفاوت استفاده میشود .در تصویر برنامه
ردهبندی شده ،سن مورد نظر به نمایش درمیآید و معموالً
خانوادهها آن را رعایت میکنند .در برنامه خندوانه ،مخصوصاً
در بخش مسابقه «خندانه شو» ،برای جلب رأی بیشتر ،از
شوخیهایی استفاده میشد که مناسب سن کودکان نبود و
اصوالً خارج از ارزشهایی بود که یک کودک یا نوجوان باید
بیاموزد و به آنها احترام بگذارد».
رد ه سنی مخاطبان «خندوانه»
نویسنده کتاب اثرات تلویزیون بر کودکان خاطرنشان کرد:
«در کشور امریکا تمامی شبکههای تلویزیونی ردهبندی سنی
میشوند و این ردهبندی ،خانوادهها را راهنمایی میکند تا
به راحتی برنامههای مناســب افراد خانواده خود را انتخاب
کنند PG .به معنی راهنمای خانواده اســت که خانوادهها
میتوانند به راحتی با فرزندانشان برنامههای تلویزیونی را به

تماشا بنشینند .این قانون بیست سال پیش در کنگره امریکا
تصویب و روی شبکههای تلویزیونی قرار گرفته است .در این
قانون ،برنامههای تلویزیونی به شش رده تقسیم شده که رده
اول مخصوص کودکان است و برنامههایی را پخش میکنند
که همه کودکان با همه سنین میتوانند این برنامهها را تماشا
کنند .این برنامهها بیشتر برای یادگیری مورد استفاده قرار
میگیرد و محدودیت خاصی ندارد .رده بعدی ،افراد باالی
 ۷ســال را دربرمیگیرد و این برنامهها میتوانند استعداد
کودکان را افزایش یا آنها را معرفی کنند .رده ســوم ،برای
تمامی ســنین است و همه میتوانند این برنامهها را نظاره
کنند .در رده چهارم ،برنامهها میتواند برای کودکان با سنین
پایین مناســب نباشد و خانواده با صالحدید خود میتواند
این برنامههــا را برای کودکان به نمایــش درآورد .در رده
پنجم ،برنامهها برای کودکان زیر  ۱۴سال مناسب نیستند
و خانوادهها این برنامهها را برای آنها مجاز نمیدانند .رده
ششم هم برنامههایی است که برای سنین پایین تز از ۱۷
سال مناسب نیستند».
مرز بین آگهی و برنامه
باستانی با انتقاد از هرج و مرج و بیضابطگی در برنامههای
تلویزیونی تصریح کرد« :شــبکه نمایــش برای فیلمهای
سینمایی خارجی ،با درج نشانهای کوچک محدوده سنی
تعریف میکند ،اما این مســئله متأســفانه فقط به شبکه
نمایش و آن هم برای فیلمهای خارجی محدود میشود و
در شبکههای دیگر جدی گرفته نشده است .برای کشور ما
که مدعی اخالق مداری است ،چنین رویهای مطلوب نیست
و نیاز به اصالح دارد .در قانون ،شورایی متشکل از نمایندگان
قوای سه گانه برای نظارت بر سازمان صداوسیما تعیین شده
است ،اما متأسفانه مصوبات آن ضمانت اجرایی ندارد و بنا به
گفته برخی اعضای شورا ،مسئوالن رسانه ملی توجهی به
مصوبات آن نمیکنند و نتیجه آن وضعیت کنونی است که
شاهدش هستیم .در کجای دنیا ،تلویزیونی که بودجه آن از
محل مالیاتهای مردم تأمین میشود ،چنین بیمهابا وقت
ارزشــمند مردم را به بنگاههای تجاری میفروشند .بیننده
تلویزیون مرز بین آگهی و برنامه را نمیتواند تشخیص دهد.
لحظه لحظه برنامهها را میفروشــند و این نتیجه فقدان
نظارت است .استاندارد رسانه آن است که به مخاطب ،وقت
پخــش آگهی از پیش اعالم شــود ،در حالی که اکنون در
اثنای برنامه ،انواع آگهی به ســخیفترین شکل ممکن به
خورد مخاطب داده میشود و این دقیقاً تجاوز علنی به حق
مخاطب است».

احمد آرام:

نویسنده نباید به سیاست بیاعتنا باشد

احمد آرام؛ نویسنده ،با بیان اینکه اغلب نویسندههای ما رغبتی به خواندن تاریخ
کشور و دانستن ادبیات کهن ایران ندارند ،اظهار کرد« :نویسندگان جوان فکر میکنند
خواندن چند کتاب خارجی و دوره دیدن در کارگاههایی که سطح نازلی دارند کافی
است تا نویسنده شوند .در حالیکه کارگاه اصلی ما همان متون قدیمی است .اغلب
این جوانان تاریخ بیهقی ،طوطینامه ،شاهنامه و ..را نخواندهاند و نمیدانند در ادبیات
کهن ما چه ادبیات مدرنی وجود دارد؛ از آن غافل ماندهاند ».او افزود« :نویســندگان
جوان متون ادبی کهن اروپا را هم نخواندهاند درحالیکه باید بخوانند ،زیرا حرفهایی
که آنها زدهاند همیشه مدرن است .در کشور ما یک مجموعه داستان بعد از مدتی
با وجود هیاهوی بسیار که دوستان نویسنده به راه میاندازند ،فراموش میشود ،اما
از قرن « ۱۷اُت ِللو» یا «هملت» فراموش نشدهاند .اینها چیزهایی است که ادبیات ما
ندارد .نویسندگان به دلیل اینکه مطالعه ندارند ،موضوعات سطحی انتخاب میکنند
و یا نمیتوانند موضوعات را پرورش دهند ».آرام همچنین گفت« :من اعتقاد ندارم
که نویسنده سیاسی باشد اما معتقدم نویسنده نباید به مسائل سیاسی بیاعتنا باشد.
نویسنده باید تاریخ و رویکردهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه را بشناسد .در
صورتیکه آنها را بخوبی درک کند میتواند شخصیتسازی و فضاسازی کند ،مکان
و زمان را به وجود آورد و پیوند قوی در بستر زمان و مکان ایجاد کند تا یک داستان
خوب را پدید بیاورد».
مردم خوبی به لحاظ درک ادبی داریم
این داستاننویس با بیان اینکه مردم هوشیارند و فریب هیاهوهایی را که برای
کتاب راه میافتد نمیخورند ،اظهار کرد« :مردم بدبین شــدهاند .اغلب کســانی
که به کتاب عالقه دارند ،داســتان ایرانی نمیخوانند زیرا دوســتان نویسنده با
ن هیاهوها را
راهانداختن هیاهوهای الکی آنها را فریب دادهاند .من خودم فریب ای 
خوردهام .نقدهایی که برای یک مجموعه داستان و رمان نوشته میشود غلوآمیز
و ستایشآمیز است و این نقدها قدرت نگه داشتن کتاب را ندارند ،زیرا کتاب پوچ

است و چیزی در آن نیست .مردم چه چیزی را مطالعه کنند؟ ما مردم خوبی به
لحاظ درک ادبی داریم ».او درباره افزایش تب نوشتن و نویسنده شدن نیز گفت:
«نوشتن چیز بدی نیست ،و نوشتن به هر شکلی که باشد خوب است؛ اما مسئله
این است که با چاپ بیرویه کتاب روبهرو هستیم .تب نوشتن جوانان را دستپاچه
میکنــد و این موضوع به دنیای مجازی برمیگردد .قبل از انقالب ،مطبوعات به
سختی داســتان آدمهای کمتر از  ۴۰سال را چاپ میکردند زیرا معتقد بودند
جوانان هنوز پخته نیستند ،دنیا را ندیدهاند و تاریخ را نخواندهاند .درسالهای اخیر
دنیای مجازی خیلی قوی شــده است ،هر فردی میتواند تصورات و اندیشههای
خود را چه خوب و چه بد به دوستانش اعالم کند و شور دروغینی را در این دنیا
پخش کند .این شور باعث توهم خاصی در فرد میشود و فکر میکند اگر نوشتهای

را در دنیای مجازی میگذارد و دوستانش از او تعریف میکنند ،نوشتههایش وحی
منزل و درست است و او به یک نویسنده و شاعر بزرگ تبدیل شده است ،و جامعه
باید او را جدی بگیرد».
نویسنده برای نوشتن ،مینویسد نه برای دیده شدن
آرام با اشــاره به فعالیت تعداد زیای از افراد به عنوان نویسنده در فضای مجازی
گفت« :زمانی که یکی از آنها کتابی منتشر میکند ،دوستان او هیاهو راه میاندازند
اما زمانی که به کتاب مراجعه میکنید متأســف میشــوید که چرا اجازه چاپ به
چنین کتابهایی دادهاند زیرا نویســنده موضوعی را انتخاب کرده که بسیار عادی
و معمولی اســت و هیچ سوژه اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی در آن نیست ».این
داستاننویس گفت« :اگر نویسندهای برای دیده شدن بخواهد بنویسد ،مطمئنا خراب
میکند .این موضوع تنها در نویسندگی نیست بلکه در موسیقی ،نقاشی ،سینما و
تئاتر نیز صدق میکند .نویسنده کســی است که برای نوشتن ،مینویسد نه برای
دیده شدن .مینویسد تا تصویری شفاف و درخشان از جامع ه ارائه دهد .هدف او از
نوشتن نشان دادن دردهای اجتماعی است نه نشان دادن خود .هر نویسندهای که
اولین کتاب خود را بد شروع کند ،مطمئن باشید که مخاطب آثارش را نمیخواند.
اگر اولین اثر یک نویسنده تکاندهنده باشد به معنای این است که نویسندگی را
برای نویســندگی انتخاب کرده است نه برای دیده شدن ».احمد آرام با بیان اینکه
در کشور ما هرازگاهی یک تب عجیب و غریب برای نوشتن راه میافتد ،اظهار کرد:
«زمانی ناشرها آثار عاشقانه را چاپ نمیکردند ،اما حاال شروع به چاپ آثار عاشقانه
آبکی کردهاند ،البته اشکالی ندارد که نویسنده از رابطه عاشقانه دختر و پسر بنویسد
زیرا این آثار هم مخاطب خود را دارد .یکی دیگر از مشکالت ادبیات ما این است که
منتقد ادبی باحوصل ه نداریم که آثار را آنالیز کند .منتقدان در اروپا به نویسنده کار
ندارند بلکه به اثر کار دارند و اشتباهات اثر را مشخص میکنند و از چیزی ترس و
وحشت ندارند».

یادداشت

یاد باد آن روزگاران یاد باد

مرتضی فضلی

نویسنده و پژوهشگر

پیش از سیطره تلویزیون ،دلنشینترین نوای آن روزگاران
صدای رادیو و گل سرسبد برنامههای رادیویی ،آواز گلها
بود که از حنجرههایی طالیی برمیخاست .از همین رو بود
که اجرای برنامه گلها به همت مرحوم داوود پیرنیا بر دوش
گلهای جاودان آواز ایران نهاده شــد .خوانندگانی چون
حســین قوامی ،محمود محمودی خوانساری ،عبدالعلی
وزیری ،محمدرضا شجریان ،تاج اصفهانی ،اکبر گلپایگانی
و ...همراه با اســطورههای موســیقی ایران وآهنگسازان
بنامی چون علینقی وزیری ،جواد بدیعزاده ،جواد معروفی،
روحاهلل خالقی ،پرویز یاحقی ،حسینخان یاحقی ،مرتضی

محجوبی ،همایون خرم و علی تجویدی ،همگی رسالتی
تاریخی بر دوش داشتند که موسیقی و آواز سنتی ایران را
که سینه به سینه دریافت و ضبط کرده بودند ،ثبت کنند
و تداوم بخشند .خوان گســترده آواز ایران از چنان غنا و
تنوعی برخوردار بود که ما امروز میتوانیم حاصل شکوفایی
آن همــه نبــوغ و تالش را در حنجره طالیی اســاتیدی
چون محمدرضا شجریان شــاهد باشیم .آنچه درخشش
ردیفهــای آوازی ایران را به منصه ظهور رســاند ،تالش
بیوقفه اســاتیدی بود که فارغ از قیودات دنیوی دلخوش
به سیما و ذات هنر بودند .در واقع آن هنرمندان واقعی این
مرز و بوم بدون ذرهای چشمداشت دل در گرو ماندگاری
هنر داشته و برخی از این افراد سالها در کسوت استادی
رنج فراوان بردند ،ولی از خود یادگارهایی برجسته و حائز
اهمیت برجا گذاشتند.

از بین این گلها که تعدادشــان نیز اندک نمیباشد ،نام
استاد علی داور ملقب به علی درویش ،اولین مثنویخوان
ســال  1325رادیو میدرخشــد .استاد هنگامی که اولین
برنامه رادیویی خود را پس از ســالها شاگردی در محضر
اساتید بزرگی چون سید حسین طاهرزاده ،احمد عبادی
و حســینخان یاحقی اجرا کردند ،چنان مورد اســتقبال
شــنوندگان آن زمان قرار گرفتند که مرحوم پیرنیا برنامه
مثنویخوانی را توسط ایشان در رادیو بنیاد نهاد.
علی داور (درویش) از ســال  1325تــا  1335خواننده
رادیــو ایران بوده و از آن به بعد تا ســال 1340همکاری
خود را با برنامه گلها ادامه داد .در سال  1370نشان درجه
یک آواز ایران را از شــورای ارزشیابی هنرمندان کل کشور
دریافت میکنند .سرانجام پس از سالها تدریس در رشته
آواز ،مرحوم اســتاد علی داور ،دور از هیاهو و جنجالهای
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خبر
آغاز کنسرتهای «چند شب کمانچه»

ایلنا| دور دوم مجموعه کنســرتهای «چند شــب» با عنوان
«چند شب کمانچه» از  ۲۱مردادماه در تاالر رودکی تهران میزبان
عالقهمندان به موســیقی ایرانی اســت .به نقل از روابط عمومی
موسســه فرهنگی هنری «نغمه حصار» ،مجموعه کنسرتهای
«چند شــب کمانچه» روزهای شنبه  ،۲۱یکشنبه  ۲۲و دوشنبه
 ۲۳مردادماه در تاالر رودکی تهران میزبان دوســتداران موسیقی
ایرانی است .طبق برنامهریزیهای انجامشده ،برنامه کنسرتهای
«چند شب کمانچه» برای روزهای باقیمانده ،به این ترتیب اعالم
شــده است :یکشنبه  ۲۲مرداد (ســاعت  :) ۲۱هادی منتظری،
هومان رومی ،حســام اینانلو ،دوشــنبه  ۲۳مرداد ( ساعت :) ۲۱
فرشاد صارمی ،سامر حبیبی ،صبا علیزاده .در طول برپایی پروژه
«چند شــب» که در هر دوره به یکی از سازهای موسیقی ایرانی
اختصاص دارد ،تعدادی از هنرمندان منتخب موســیقی کشور با
رویکــرد تکنوازی بدون همراهی ســاز دیگر ،بــه اجرای برنامه
میپردازند.

افتتاح نمایشگاه «لوح خیال»

ایسنا| نمایشگاه گروهــی مجسمه و نقاشــی «لوح خیال» در
نگارخانه الله گشــایش یافت .این نمایشگاه با حضور محمدرضا
فیروزهای ،حســین علی ذابحی ،قربانعلــی اجلی ،جعفر نجیبی،
ســهراب هادی ،احمد رویایی (مدیر ســابق هنرســتان هنرهای
تجسمی پسران تهران) ،نگار نادریپور (رییس هیئت مدیر انجمن
هنرمندان مجسمهساز ایران) و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در
نگارخانه الله گشایش یافت .در این نمایشگاه ۳۵ ،اثر هنری از جعفر
نجیبی ،رباب زالی و نگار نجیبی در قالب مجســمه و نقاشی ارائه
شده است .آثار این هنرمندان بیشتر یادآور قصهها و اسطورههای
ایرانی است که هریک در آثارشان سعی در خلق موجودات خیالی
شخصی با رویکردی تازه داشته و روایتی امروزی و بداههنگارانه از
اسطورههای کهن را دنبال کردهاند .بیشتر آثار حجمی از ضایعات
آهن شــکل گرفته و برخی از آثار نیز با تکنیک سفال و سرامیک
ارائه شده است .عالقهمندان برای دیدن آثار میتوانند از  ۲۱تا ۳۱
مردادماه ســاعت  ۹تا  ۱۳و  ۱۴تا  ،۱۹پنجشنبه تا ساعت  ،۱۶به
استثنای ایام تعطیل به این مرکز مراجعه کنند.

انتشار نهمین شماره «سخن»

ایلنا| نهمین شــماره نشری ه «سخن» شــامل ویژهنام ه ادبیات
ترکیه و شــعر زنان امروز منتشر شــد .مخاطب در این شماره از
ماهنام ه «ســخن» با چند بخش موضوعی روبهرو میشــود.ابتدا
با پرونده ادبیات ترکیه :این ویژهنامه که با تالش ابوالفضل پاشــا
جمعآوری شــده اســت با پیشگفتاری به قلم او آغاز میشود و
بخش نقد ،ادبیات داستانی و شعر ادامه مییابد.
بعد از آن در سه
ِ
آثاری از هیلمی یاووز ،مصطفا ایسن ،آیکوت ارتوگرول ،آزیز نسین،
الیف شافاک ،کاهرامان تازهاوعلو ،اورهان کمال ،ساباهاتتین عآلی،
آتیال ایلهان ،جاهیت کولهبی ،جان یوجل ،جمال سورهیا و ناظیم
هیکمت در این بخش آمده است .سپس یادبود ابراهیم عالیپور:
این بخش به یاد ابراهیم عالیپور؛ شــاعری که ســال پیش روی
در نقاب خاک کشــید ،به چاپ رسیده و شــامل شعرهایی از او،
نگاهی به آثار او و شــعرهایی درباره او از شــاعران امروز است .و
سوم؛ ویژهنام ه شعر زنان امروز :این ویژهنام ه با یک پیشگفتار آغاز
میشــود و در ادامه شعرهایی از زنان شاعر به چاپ رسیده است؛
از جمله :فروغ فرخزاد ،بنفشــ ه حجازی ،مینا دســتغیب ،نازنین
نظامشهیدی ،طاهره صفارزاده ،گراناز موسوی و ...برگردان آفتاب
بخش زیرمجموع ه ویژهنام ه شــعر زنان اســت که ترجمههایی از
سیلویا پالت و سعد الصباح را به همراه دارد.

پیشفروش آلبوم «آبرنگ» آغاز شد

ایسنا| پیشفروش آلبوم شعر و دکلمه «آبرنگ» ،اثری از مریم
حیدرزاده آغاز شد« .آبرنگ» آلبوم تازهای با اشعار و صدای «مریم
حیدرزاده» است که به تهیهکنندگی مهدی کرد در قالب  ۱۵ترانه
به نامهای «تازه یادم میافته که تو رفتی»« ،آبرنگ»« ،من از همه
تنهاترم»« ،کافی شــاپ»« ،خداحافظ»« ،دلت وقتی میگیره»،
«تو فقط بگو نمیری»« ،بارون میآد»« ،گل نازم»« ،تولد بیتو»،
«بیطاقتم» و ...ضبط و تولید شــده و اکنون از طریق ریتمو قابل
خریداری است .حیدرزاده که هشت سال سکوت کرد ،این روزها در
تب و تاب انتشــار آلبوم تازه دکلمههایش است .وی درباره اثر تازه
خود میگوید« :ترانههای این آلبوم مثل همیشه کامال عاشقانهمحور
هستند و من امیدوارم بتواند پاسخگوی سالیق مختلف دوستان ،بنا
به اتفاقاتی که ممکن است در یک مسیر عاشقانه بیفتد ،باشد .فکر
میکنم بتواند شرح حال اغلب کسانی که درحال تجربه عاشقانهای
هستند و یا بودهاند ،باشد ».آلبوم شعر و دکلمه «آبرنگ» با اشعار و
صدای «مریم حیدرزاده» و تهیه کنندگی «مهدی کرد» ،روانه بازار
موسیقی خواهد شــد که عالقمندان میتوانند برای خرید نسخه
دیجیتال این اثر به سایت «ریتمو  »ritmo. irیا مراکز معتبر فروش
آثار موسیقی مراجعه نمایند.

فراخوانی برای هنرمندان در پرتغال

تبلیغاتی در نهم شــهریور ســال  1394در سن نود و دو
سالگی دیده از جهان فروبست .امروز وطیفه همه هنرمندان
و هنردوستان است که یاد چنان نامآورانی را گرامی داشته و
از همگان بخواهند قبل از وقوع حادثه و قبل از آنکه جامعه
هنردوست ایران از نعمت وجود این عزیزان بیبدیل بیبهره
بمانند ،قدردان و سپاسگزارشان بوده و شان و جایگاهشان را
بیش از پیش ارج نهند ،در جهت معرفی و شناساندن بیش
از پیش چنین نخبگانی که مایه مباهات هر ایرانی هستند،
اهتمام ورزند و موانع و دغدغههای فعالیتهای هنری ناب
و اصیل را مرتفع ساخته ،بذر امید را در قلب فرهیختگان و
مشتاقان این عرصه بارور کنند .شاید اساتید بنام و باقریحه
منحصربفــردی چون علی داور تنها یکبــار در دنیا پا به
عرصه ظهور بگذارند ،نگذاریم در فقدانشان حسرت به دل
کوتاهیهایی باشیم که در حقشان روا داشتهایم.

مهر| مؤسسه فرهنگی بینالمللی و مستقل رزیدنسی در پرتغال،
هدفش جمع کردن مردم از سراسر فرهنگها ،کشورها و جوامع
اســت تا با استفاده از هنر به عنوان یک زبان جامع همکاریهای
خالقانه و تبادلهای فرهنگی داشــته باشند .این برنامه دو بار در
ســال برای گروههای هنری  ۲تا  ۶نفره برگزار میشــود .فضای
کارگاه ،تجهیــزات الزم برای کار ،چاپگر و  ،...گالری برای نمایش
آثار ،محل اقامت همراه با آشپزخانه ،اینترنت و  ...در اختیار هنرمند
خواهد بود .هنرمنــدان در صورت تمایل میتوانند آثار خود را به
نمایــش بگذارند .زمانهای اقامــت ۲ ،آوریل  ۲۰۱۸و  ۳۱اکتبر
 ۲۰۱۷اســت .هزینههای این برنامــه ۱۰۰ ،یورو در هفته هزینه
شــرکت در برنامه اســت که از دو هفته تا  ۲ماه طول دوره قابل
تمدید است .متقاضیان باید باالی  ۱۸سال باشند و سطح خوبی
از زبان انگلیسی را داشته باشند .عالقه مندان میتوانند درخواست
خــود را به صورت آنالین ،همراه با رزومــه و  ۱۰تصویر از نمونه
آثارشان ارسال کنند.

