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فرهنگی و هنری

ارکستر سمفونیک تهران و
اجرای ویژ ه برای کودکان و
نوجوانان

این ارکستر پس از اجراهاى مشترک با ارکستر «فستیوال راونا» به رهبرى مایسترو «ریکاردو موتى» که تیرماه سال جارى در شهرهاى تهران و
راونا برگزار شد ،مرداد ماه امسال براى نخستینبار با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با ارکستر سمفونیک و آثار موسیقى کالسیک و فیلم ،رپرتوار
ویژهای اجرا خواهد کرد.
این کنسرت شامگاه  15مرداد  1396در تاالر وحدت و به رهبرى «شهرداد روحانى» برگزار خواهد شد و بلیتفروشی آن از طریق سایت «ایران
کنسرت» صورت میگیرد.

گزارشی از نمایشگاه امیرمحمد قاسمیزاده در فلورانس
نمایشگاه آثار امیرمحمد قاسمزاده در فلورانس
ایتالیا برگزار شــد و یکی از منتقدان ایتالیایی در
نشستی مفصل به بیان دیدگاههایش درباره آثار
این هنرمند ایرانی پرداخت.
به نقل از روابط عمومی نمایشگاه "چوبزخم"
و "دانته و دیگران"؛ آثار امیرمحمد قاسمیزاده
با دعوت کانــون "دانته" در ایتالیا ،از  27خرداد
در شــهر فلورانس در حال برگزاری اســت .در
این نمایشگاه دو مجموعه نقاشی با عنوانهای
"چوبزخمهــا" و "دانته و دیگران" به نمایش
درآمده است.
در روزهای گذشــته نشست نقد و بررسی آثار
قاســمیزاده در ایتالیا و در شهر فلورانس برگزار
شد .در این نشست پروفسور ریکاردو کاراپلی از
منتقدان تاریخ هنر ایتالیــا به بیان دیدگاههای
خود درباره آثار قاسمیزاده پرداخت.
ریکاردو کاراپلی گفت :مــن از همان ابتدای
ورود متوجه شــدم با نمایشــگاه متفاوتی روبرو
هســتم .دغدغههای آرتیست جهانیست و این
نقاشــیها به غایت جهان شــمولاند .او با این
نقاشــیها به تمام فرهنگها و کشــورها سفر
کرده است و به همین خاطر این آثار میتواند در
پاریس ،لندن و نیویورک به نمایش در بیایند .او
در فرم با تکنیک ماهرانهاش به فضاسازیهای
ســادهای دست پیدا کرده اســت اما این مسیر
تنها ظاهری ســاده دارد .این نقاشیها حروف و
کلمات را ســاده میکنند اما این دلیل سادگی
آنها نیســت .به همین دلیــل محتوا و معنا در
آثــار اهمیت ویژه دارد .او رنج درون را با هنری
شاعرانه بیان میکند.
این منتقد ایتالیایی درباره بخش "چوبزخمها"
در ایــن نمایشــگاه تاکید کرد :چــوب زخمها،
مجموعهای از جنس درد و رنج و نقاشی است!
و او درد را معنا و ارزشی دیگر میبخشد .نقاش
با کشیدن خود و سلفپرترههایش درون دردمند
خود را عریانتــر از تن عریانش به ما نشــان

میدهد و به دردهای مشترک انسان میاندیشد
و بــه آن میپردازد .مردانی زخم خورده بر روی
هر بوم که حکایتهای خود را دارند و همه یک
نفر هستند.
او ادامه داد :من به محض وارد شدنم با آثاری
مواجه شدم که تاثیرش شبیه شالق خوردن بود!
تا مدتی میخکوب شدم به تماشا...
در یکی از نقاشــیها سلف پرترهای از نقاش
را میبینیم که تنها پشــتش رو به ماســت .با
تواضع ،در برابر یا روبروی بومی ســپید ،عریان
و متفکر ایســتاده اســت .با پا و تنی برهنه در
خلوت خویش .این ترکیببندی یکی از بهترین
و در عین حال از قویترین نقاشــیهایی است
که مــن در تمام عمــرم دیــدهام .چیدمان و
کمپوزیسیونی بسیار خاص و آزاد دارد .این یعنی
قدرت هنر در نگاهی که این هنرمند به ما ارائه
میدهد.
کارپلی گفــت :امیرمحمد غیر از اینکه نقاش
است ،مجسمهســاز خوبی هم هست به همین
خاطر احجام را خوب میشناسد و بیان میکند.
در اثر دیگر مجسمه "پیتا" از میکل آنژ را یادآور
اســت .در این نقاشی دو شخصیت هست ،یکی
از سنگ و دیگری از گوشت و هر دو یکیست،
هــر دو او هســتند ،به همین خاطــر کنجکاو
شدم!
شــخصیتی که روی دستان خودش ،در حال
خواب از گوشت و استخوان افتاده است .اما این
خواب نیســت که مرگ را نشــان میدهد یا به
ســمت مرگ رفتن را ،مردن است .این اثر یک
نقاشــی اصل اســت .ترکیب حجم ،مجسمه و
نقاشی ...خراشها و شکستگیها با ترکیبهای
روی فیگور نمود بیرونی پیدا میکند و نشان از
رنج درون اوست.
به همیــن دلیل نقاشــیها بــا تفکر هنری
شاعرانه پیدا میکند .در این پرده روح از تناش
جدا شده تا روی دست مرده خویش بیفتد.

او ادامه داد :اثر بعدی نقاشی زخمهایی است
که روی تن خودش مثل چوب خط یک زندانی
میکشد .شبیه زندانی انفرادی است ،این زخمها
از عمــق روح میآیند و تاریکــی موقعیتهای
درون هنرمند است ،انگار او در کوچههای شرق
و در خاورمیانه قدم زده است.
اثــر دیگر؛ نقــاش در حال زدن ســبیلهای
ســالوادور دالی اســت و این هم یکی دیگر از
بهترین نقاشــیها است .دالی وحشت زده است
و مضطرب تحت فشــار بســیار ،گرفتار نقاشی
دیگر شده که مشــغول زدن سبیلهای اوست.
زدن ســبیلهای سورئالیسم که البته من کامال
موافقم! باید اشــاره کنم که آرتیســت در عین
تواضعش همیشه فروتن نیســت و با اعتقاد به
تفکراتش به بیانهایی بیپروا دســت میزند و
این از قدرت تجسم و هنر او ناشی میشود.
کاراپلی گفــت :در جایی دیگــر نقاش خود
را در آغــوش گرفته اســت و باز نشــان رنج و
تنهایی بزرگ اوســت .امیــدوارم این تنهایی و
رنجهــا و زخمها روزی تمام شــوند هرچند در
پایان ،تمامشــان بدل به آفرینشهایی بیبدیل

شعار ایران در نمایشگاه کتاب پکن اعالم شد

«ایران ،رویای رنگین جاده ابریشــم»
به عنوان شــعار حضور ایران در بیســت
و چهارمین دوره نمایشــگاه کتاب پکن
به عنوان مهمان ویژه توسط مدیرعامل
موسسه نمایشــگاههای فرهنگی ایران
معرفی شد.
امیرمسعود شهرامنیا مدیرعامل موسسه
نمایشــگاههای فرهنگی ایــران گفت:
بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب
پکن از تاریخ  ۱تا  ۵شــهریورماه برگزار
میشود .جمهوری اسالمی ایران با شعار
«ایران ،رویای رنگین جاده ابریشــم» به
عنوان مهمان ویژه در این نمایشــگاه شــرکت میکند .برای
حضور در این دوره پوســتری نیز طراحی شده که مبنای آن
نقوش هندسی بر مبنای هنر اسالمی است .او همچنین اظهار
کرد :متراژ غرفه ایران  ۵۰۰مترمربع اســت ۶ .نویسنده و ۱۲
ناشر به صورت مستقل و کتابهایی از  ۱۰ناشر هم به صورت

غیرمســتقیم در نمایشــگاه حضور دارند .در غرفه
ملی ایران آژانسهای ادبی به صورت جدی فعال
خواهند بود .همچنین معرفی و نمایش کتابهای
ایرانی ترجمهشــده به زبان چینــی و معرفی آثار
منتخب ناشــران ایرانی در حوزه ایرانشناســی،
کودک و نوجوان ،ادبیات معاصر ایران ،کتابهای
دارای جوایز داخلی ،کتابهای ایرانی چاپشــده
در خارج از کشــور که بیشتر آنها به فروش رفته
است ،کتاب معرفی ایرانشناسان چینی ،کتاب روابط
فرهنگی ایران و چین و گزیده آثار کتابشناســی
ایران و چین از دیگر فعالیتهای غرفه ایران خواهد
بود .مدیرعامل موسســه نمایشگاههای فرهنگی
ایران در ادامه خاطرنشــان کرد :معرفــی طرحهای حمایتی،
طرح تاپ و طرح گرنت از دیگر فعالیتهای غرفه ایران است.
شهرامنیا گفت :هفته فیلم ایران ،اجرای موسیقی زنده و برنامه
ت از دیگر
روایتگری ،نقالی و داســتانخوانی و برگزاری نشس 
فعالیتهای غرفه ایران است.

 310سکه برای درستنویسی

با هماهنگیهای انجام شده در شورای سیاستگذاری
پنجمین جشــنواره جایزه فرهنگستان به مطبوعات و
حمایتهای معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مقرر شد در این دوره از جشنواره ،جایزه ۳۱۰
ســکه بهار آزادی به برگزیدگان جایزه درستنویسی
فرهنگســتان بــه مطبوعات در هشــت گــروه اعطا
شود.
جایزه نخســت و دوم در نظر گرفته شــده برای 30
روزنامه اول سراسری به ترتیب  25و  15سکه است.
ایــن جوایز بــرای  10روزنامه اســتانی اول و همه
روزنامههای ورزشــی نیز به ترتیب  25و  10سکه بهار

آزادی خواهد بود .فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در
این جشنواره ،برای  5خبرگزاری اول از خبرگزاریهای
عمومی به ترتیب  40و  25ســکه بهار آزادی در نظر
گرفته اســت و به  5خبرگزاری اول از خبرگزاریهای
تخصصی نیز به ترتیب  25و  10سکه بهار آزادی تعلق
میگیرد.
جایــزه نخســت و دوم بــرای  30پایــگاه اول از
پایگاههــای خبری بــه ترتیب  ۲۵و  ۱۰ســکه بهار
آزادی و بــرای تمام مجالت بــا ضریب کیفی باالی
 ۷۰درصــد از نشــریات فرهنگــی ـ اجتماعــی نیز
همین تعداد ســکه بهــار آزادی در نظر گرفته شــده
است.
در این جشــنواره ادبی به نشــریات مروج علم برای
عمــوم نیز ترتیب ۲۰و  ۱۰ســکه بهــار آزادی تعلق
میگیرد.
نشریاتی که سال گذشته یا سالیان گذشته در جایزه
درستنویسی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی ،حائز
رتبه و برنده شــدهاند ،در صورت کســب امتیاز الزم،
مجددا انتخاب خواهند شد.

نخستین جشنواره عکس معدن روز دوشنبه افتتاح می شود
به گزارش مســتقل از روابط عمومی ســازمان
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) ،روز دوشــنبه نخســتین جشــنواره
ملی و نمایشــگاه عکس معدن بــا حضور مهدی
کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو ،اکبر عالمی
رئیس هیات داوران جشــنواره ،اعضای شــورای
سیاستگذاری ،دبیر جشنواره و جمعی از مدیران
معدنی و بخش هنر کشور افتتاح خواهد شد.
در نخســتین جشنواره ملی عکس معدن که به
مــدت چهار روز برگزار می شــود ،به برگزیدگان
نشان کیمیا اعطا خواهد شد.
پیشتر هیــات داوران این جشــنواره از تعداد
 2هزار عکس ارســالی اظهار خرســندی کرده و
کیفیت آثار ارســال شده را نیز مورد تحسین قرار
داده بودند.

ایمیدرو با هــدف اســتفاده از حافظه و دانش
تصویــری عکاســان بــرای گســترش و ترویج
موضوعات مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی،
ایجاد ارتباط بین اهالی فرهنگ و هنر با مسئوالن
بخش معــدن و صنایــع معدنی و  ...نخســتین
جشنواره ملی عکس معدن را برگزار می کند.
نخستین جشــنواره ملی عکس معدن از اول تا
چهارم مرداد ماه برگزار می شود.

شــدهاند .چرا که همه این آثار نشــان میدهند
کــه میتوان از رنجها هم لذت برد و این همان
زیبایی شناسیســت .در آخر میخواهم بســیار
ویژه تبریک شــخصی خود را بــه این هنرمند
اعالم کنم و خوشــحال هســتم که این آثار در
یکی از گرانقدرترین و بهترین مکانهای جهان
به نمایش درآمده است.
بخشی از نمایشگاه قاسمیزاده به پرترههایی
از دانتــه و دیگر مشــاهیر هنرهای تجســمی
اختصاص دارد .کاراپلی درباره این بخش گفت:
دیدن این مجموعه اسباب افتخار و شادیست
که در این میــان به چهرههایی چون میکل آنژ
و داوینچی و رافائل بــه معاصرانی چون امبرتو
بوچــی و مودیلیانی و جاکومتی برمیخوریم که
جوان هنرمندی از شــرق و ایران با شــناخت
عمیق در هر اثر آنان را به تصویر کشیده است و
متاسفم برای بسیاری از هموطنانم که بسیاری
از این بزرگان را نمیشناسند.
پرتر ه امیرمحمد قاسمیزاده (نقاش و مجسمه
ســاز ایرانی) به پیشــنهاد هیــات مدیره خانه
"دانته" در سالن اصلی مشاهیر آن موزه در کنار

نقاشان برجسته معاصر ایتالیا نصب و نگهداری
میشود.
خانه دانته در قرن نوزدهم میالدی با جمعی از
نقاشان امپرسیونیست و دیگر هنرمندان برجسته
ایتالیا به تاسیس میرسد.
در این خانه موزه بســیاری از آثار نقاشــان،
مجسمه ســازان و اســناد مهم تاریخی اعم از
دســتنویس شعرهای شــاعران و نویسندگان
نگهداری میشود.
در سالن اصلی "ســلف پرتره" تمام نقاشان
برجسته تاریخ این موزه به چشم میخورد که به
صورت نمایش دائمی بر دیوارها نصب شدهاند.
در گالری این موزه نقاشــان برجسته بسیاری
چون مودیلیانی ،فرانسســکو چیاپلــی ،امبرتو
بوچــی و دیگــران ...آثارشــان را بــه نمایش
درآوردهاند.
مجموعه پرترههای اعضای خانه دانته همراه
تعدادی از آثارشــان در کتاب جدیدی به تالیف
معاونت این کانون در دســت تالیف و انتشــار
اســت .خانم مارکینی معاون کانون هنرمندان
خانه دانته فلورانس میگوید که سلف پرترهای
از امیرمحمد قاسمیزاده نقاش جوان ایرانی که
جدیدترین عضو خانه دانته نیز هســت ،درشمار
دیگر نقاشان این کتاب خواهد آمد.
همچنین مجسمهای از ساختههای قاسمیزاده
در موزه خانه دانته نگهداری خواهد شد.
پس از جلســه نقد و بررســی آثار امیرمحمد
قاســمیزاده فیلمی کوتاه ساخته قاسمیزاده به
نام "بــرف و بوم" به نمایــش درآمد که مورد
استقبال منتقدان قرار گرفت.
در این نمایشگاه مریم بخشی مدیر هماهنگی
و مترجم نمایشگاه فلورانس و کیوان صدیقی به
عنوان مدیر برنامه فعالیت میکنند.
نمایشگاه نقاشیهای امیرمحمد قاسمیزاده از
 17تا  20جوالی  2017در خانه "دانته" در شهر
فلورانس برگزار شد.

خانه نمایش میزبان دو نمایش از  2مرداد ماه

خانه نمایش از دوم مرداد ماه؛ همچون روال یکســال
گذشــته طی هر روز با دو نمایش "الف وارد میشــود" و
"پیشی خورد" پذیرای تماشاگران این تماشاخانه میشود.
به نقــل از روابط عمومی خانه نمایش ،نمایش "پیشــی
خورد" نوشته و کار پوریا گلستانی است که ساعت 18:30
و نمایش "الف وارد میشــود" نوشــته آرمان طیران و با
کارگردانی برکه فروتن ساعت  20روی صحنه میرود.
نمایش "پیشــی خورد" با بازی مجیــد آهنگران ،رویا
حاجی رضا ،مهسا موسوی و شاهین نعمتی اجرا میشود.
در این نمایش که طراحی صحنه و لباس آن نیز برعهده
پوریا گلستانی است ،ســهیال جوادی طراح گریم ،مهدی
رایگانــی طراح گرافیک و شــاهین نعمتی ســازنده تیزر
نمایش ،مهســا موســوی انتخابکننده قطعات موسیقی،
شــبنم موتابی روابط عمومی و ســمانه جویا و سید داوود
سمسار قاسم زاده عکاسان نمایش هستند.
همچنیــن نمایش "الف وارد میشــود" کــه به مدت
 70دقیقه اجرا میشــود با بازی حســن اسدالهی ،مختار

ســائقی ،صفورا کاظمپور ،مینو نوبهــاری و پدرام خیرابی
اجرا میشود.
در این نمایش راشین فروتن دســتیار کارگردان ،آرین
کشــیشزاده طراح صحنه ،مونــا گلپایگانی طراح لباس،
سیدمحمد باقر قوام طراح گرافیک ،مدیر تبلیغات کمپانی
زاتبیک ،روابط عمومی ســمیرامیس محمدی و آهنگساز
پارسا شاه مردی است.
عالقمندان به تماشــای آثار نمایشــی خانه نمایش که
قصد دارند توســط اتوبوس شرکت واحد ،مترو یا تاکسی
به خانه نمایش دسترســی پیدا کننــد میتوانند از طریق
نشــانی میدان فردوسی ،ضلع شرقی میدان ،بعد از خیابان
ایرانشهر ،خیابان شهید موســوی (فرصت سابق) ،کوچه
ی محمدآقا ،پالک  34و کســانیکه تمایل دارند توسط
خودرو شــخصی به این تماشاخانه دسترسی داشته باشند
به نشانی میدان فردوســی ،خیابان سپهبد قرنی ،خیابان
طالقانی ،خیابان شهید موسوی ،کوچه محمدآقا پالک 34
مراجعه کنند.

لیان در اتریش

محسن شریفیان  -نوازنده و
محقق موسیقی نواحی  -قرار
اســت  ۲۸و  ۲۹و  ۳۰جوالی
همراه گروه موسیقی «گتگ»
در فســتیوال Sunnseitn
در شــهر لینس اتریش روی
صحنه برود.
در این اجرا ،لیانا شــریفیان
بهعنوان نوازنده برای اولینبار
این گــروه را همراهی خواهد
کرد.
سرپرســت گروه «لیان» درباره حضور دخترش در این
فستیوال گفت :سال گذشــته از نوازندگی لیانا ویدیویی
منتشر شــد با این عنوان «راستدستی که میتواند چپ
دست هم باشــد» و در آن ،او تواناییاش را نشان داد که
هم میتوانست با دست راســت و هم با دست چپ ،یک
ملودی را با ساز نیانبان بنوازد ،بهطوری که هیچ تغییری
در روند ملودی احســاس نشود .همین امر ،بهانهای برای
دعوت و حضورش در این جشنواره شد.

امســال در فســتیوال
اتریــش،
Sunnseitn
نماینــدگان چهار قــاره حضور
خواهنــد داشــت؛ نمایندگانی
از کشــورهای آرژانتین ،آلمان،
کرواســی ،کوبا ،کنگو ،رومانی،
مجارستان و ایران که کشور ما با
گروه «گتگ» تنها نماینده آسیا
در این جشنواره خواهد بود.
گروه موسیقی گتگ با حضور
حبیب مفتاح ،محمد خدادادی،
ماهان میرعرب و محســن شــریفیان شــیوه متفاوتی از
موسیقی بوشهر را در سطح بینالملل ارائه میدهد.
محســن شــریفیان بعد از اجرا با گروه گتگ بالفاصله
به ایران بازخواهد گشــت و همراه گروه لیان جدیدترین
اجــرای خود را با رپرتواری متفاوت  ۱۳مرداد در ســالن
نمایشــگاه بینالمللــی میــاد روی صحنــه خواهد برد
و پس از آن ،در شــهرهای شیراز و ســاری اجرا خواهد
داشت.

پخش زندگی «یونس نبی(ع)» از رادیو

از دوم مرداد ماه شــنونده سریال رادیویی «یونس نبی
(ع)» بــه کارگردانی بهرام ســرورینژاد از رادیو نمایش
باشید.
به نقــل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی

رادیو ،این ســریال رادیویی را فائزه کوشــباغی نوشــته
اســت که بــه فــرازی از زندگــی حضرت یونــس (ع)
میپردازد.
«یونــس نبی(ع)» با بــازی رضا عمرانــی ،محمدرضا
علی ،کرامت رودســاز ،غالمحسن تسعیری ،محمدیگانه،
مهرداد عشــقیان ،مهدی صباغی ،محسن بهرامی ،عرفان
ابراهیمی ،بیتا خارستانی ،شیرین سپهراد ،سعیده فرضی،
باقــر کریمپور ،مهدی نمینیمقدم ،اســماعیل بختیاری،
مهدی صباغــی و با حضور تعداد دیگــری از هنرمندان
اداره کل هنرهای نمایشــی ،در رادیو نمایش تولید شده
است.
این ســریال رادیویی به تهیهکنندگی اشــرف السادات
اشــرفنژاد ،افکت :نرگس موســیپور ،صدابرداری :رضا
طاهری ،از فردا ســاعت  ۷:۱۵به روی آنتن رادیو نمایش
میرود.
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مدایحش برای انسانیت بی صله ماند
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

هر عرصــه پیامبری دارد و هــر پیامبری
رسالتی داشته است .رسالت شاملو دگرگون
کردن و حرکت رو به جلو برای شــعر معاصر
بوده است .شعر فارســی گاه اگر فارغ از قید
وزن و قافیه شــود میتواند در زمینه تصویر
و زبان خود را ممتاز و بینظیر نشــان دهد و
شاملو اینگونه خواست .جریان نوین شعر ایران
بعد از نیما بدون شک میراث دار مرد بزرگی
است که قواعد را دگرگون کرد و سر منشا از
نو دیدن و از نو نوشتن در شعر معاصر شد.
درباره شعرهای شاملو ،چه در زمان حیاتش
و چه پس از مرگش بسیار نوشته شده است.
شاید مجموع صفحات كتابهایی كه درباره
شاملو نوشته شده است بالغ بر بیست هزار باشد .كه این خود نشانگر اهمیت شاملوی
شاعراست .شاملو راوی جهانی است كه خود خلق كرده و درآن تعریف یوتوپیاپی از آن
ارائه میكند  .تعریفی كه با ماهیت شــعر قبل از او در تناقض اســت و به همین دلیل
بسیاری از شعرهای شاملو به اجتماعیاتی تبدیل میشوند .
احمد شــاملو ( ۲1آذر  ۲_۱۳۰۴مرداد  )۱۳۷۹متخلص به الف .بامداد یا الف .صبح،
شاعر ،نویسنده ،روزنامهنگار ،پژوهشگر ،مترجم ،فرهنگنویس ایرانی و از دبیران کانون
نویسندگان ایران در پیش و پس از انقالب بود.
شاملو تحصیالت کالسیک نامرتبی داشت؛ زیرا پدرش افسر ارتش بود و پیوسته از
این شهر به آن شهر اعزام میشــد و از همین روی ،خانوادهاش هرگز نتوانستند برای
مدتی طوالنی جایی ماندگار شوند .زندانی شدنش در سال  ۱۳۲۲به سبب فعالیتهای
سیاســی ،پایان همان تحصیالت نامرتب را رقم میزند .شهرت اصلی شاملو به خاطر
نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونهای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر
شاملویی که هم اکنون یکی از مهمترین قالبهای شعری مورد استفاده ایران به شمار
میرود و تقلیدی است از شعر سپید فرانسوی یا شعر منثور شناخته میشود .شاملو که
هر شاعر آرمانگرا را در نهایت امر ،یک آنارشیست تام و تمام میانگاشت ،در سال ۱۳۲۵
با نیما یوشیج مالقات کرد و تحت تاثیر او به شعر نیمایی روی آورد؛ اما برای نخستین
بار در شعر «تا شکوفه سرخ یک پیراهن» که در سال  ۱۳۲۹با نام «شعر سفید غفران»
منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت پیشرو سبک نویی را در شعر معاصر فارسی شکل
داد .شاملو عالوه بر شعر ،فعالیتهایی مطبوعاتی ،پژوهشی و ترجمههایی شناختهشده
دارد .مجموعه کتاب کوچه او بزرگترین اثر پژوهشی در باب فرهنگ عامه مردم ایران
میباشــد .آثار وی به زبانهای :سوئدی ،انگلیسی ،ژاپنی ،فرانسوی ،اسپانیایی ،آلمانی،
روسی ،ارمنی ،هلندی ،رومانیایی ،فنالندی ،کردی و ترکی ترجمه شدهاند .شاملو از سال
 ۱۳۳۱به مدت دو سال ،مشاور فرهنگی سفارت مجارستان بود.
«نخســتین شب شعر بزرگ ایران» در سال  ،۱۳۴۷از سوی وابسته فرهنگی سفارت
آلمان در تهران برای احمد شاملو ترتیب داده شد.
ســالهای آخر عمر شاملو کم و بیش در انزوا گذشــت .از سویی تمایل به خروج از
کشور نداشت و خود در اینباره میگوید« :راستش بار غربت سنگینتر از توان و تحمل
من اســت چراغم در این خانه میســوزد ،آبم در این کوزه ایاز میخورد و نانم در این
سفرهاست ».احمد شاملو پس از تحمل سالها رنج و بیماری ،در تاریخ  ۲مرداد ۱۳۷۹
درگذشــت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شدهاست .عشق ،آزادی و
انسانگرایی ،از ویژگیهای آشکار سرودههای شاملو هستند.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

کوچه؛ کتاب زندگی

احمد شــاملو در مقدمه
جلد اول به نقل از دای دون
فرزان ه چینی مینویسد :اگر
میبایســت چندان تأمل
کنم کــه خامیهای کارم
همه پخته و کاســتیهای
آن همــه برطرف شــود،
نگارش این کتاب هرگز به
پایان نمیرسید! و بعد ادامه
میدهد ... :امر تدوین فرهنگ توده هرگز از نخستین گامها برنخواهد گذشت و هرگز به
حدود قابل قبولی نخواهد رسید مگر اینکه همگان در کار آن شرکت بجویند؛  ...پس
در حقیقت ،نشر این مجموعه ،بیشتر فراخوانی است که همه عالقهمندان را به یاری در
زمینه گردآوری فرهنگ توده دعوت میکند .در این مجموعه :تعبیرات مصدری ،امثال
و حکم ،ترکیبات جملهای ،چیســتانها ،خوابگزاریها ،باورهای توده و  ...کلید واژهها
شرح داده شده است .کتاب کوچه (جامع لغات ،اصطالحات ،تعبیرات ،ضربالمثلهای
فارســی)  -حرف ح (جلد  )13اثر احمد شاملو است كه انتشارات مازيار چاپ این اثر
را از ســال  1356آغاز كرده و تاکنون  13جلد آن مشــتمل بر حدود  10000صفحه
منتشر گردیده است« .کتاب کوچه» عنوان فرهنگنامهای است که به کوشش احمد
شاملو و همسرش ،آیدا سرکیسیان ،در چندین مجلد به عنوان دایرهالمعارف فرهنگ
عامیان ه مردم ایران تدوین شــده و بعد از درگذشت شاملو ،سرپرستی این مجموعه بر
عهده همســرش ،آیدا ،بوده اســت .از او عالوه بر «کتاب کوچه» ،مجموعههای شعر و
ترجمههای متعددی بر جای مانده است .او همچنین مدتی در مطبوعات و مدتی هم
در سینما فعالیت داشت ،ولی عمده شهرتش به خاطر شعرهایش است .احمد شاملو که
در شعر ،ابتدا «الف .صبح» و سپس «الف .بامداد» تخلص میکرد ،مجموعههای شعری
را همچون «هوای تازه»« ،آیدا در آینه»« ،باغ آینه»« ،لحظهها و همیشــه»« ،ابراهیم
در آتش»« ،شکفتن در مه»« ،ققنوس در باران»« ،دشنه در دیس»« ،حدیث بیقراری
ماهان» و «مدایح بیصله» از خود بهجا گذاشته است.
داستانی زیبا از کتاب کوچه
چوپانی گله را به صحرا برد به درخت گردوی تنومندی رســید .از آن باال رفت و به
چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی در گرفت ،خواست فرود آید ،ترسید.
باد شاخهای را که چوپان روی آن بود به این طرف و آن طرف میبرد .دید نزدیک است
که بیفتد و دست و پایش بشکند.
در حال مستاصل شد...
 ...از دور بقعه امامزادهای را دید و گفت :ای امام زاده گله ام نذر تو ،از درخت ســالم
پایین بیایم .قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قویتری دست زد و جای پایی پیدا
کرده و خود را محکم گرفت.
گفت :ای امامزاده خدا راضی نمیشــود که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خواری
بمیرند و تو همه گله را صاحب شــوی .نصف گلــه را به تو میدهم و نصفی هم برای
خودم...
قدری پایینتر آمد .وقتی که نزدیک تنه درخت رســید گفت :ای امامزاده نصف گله
را چطور نگهداری میکنی؟ آنها را خودم نگهداری میکنم در عوض کشــک و پشم
نصف گله را به تو میدهم .وقتی کمی پایینتر آمد گفت :باالخره چوپان هم که بی مزد
نمیشود کشکش مال تو ،پشمش مال من به عنوان دستمزد .وقتی باقی تنه را ُسرخورد
و پایش به زمین رسید نگاهی به گنبد امامزاده انداخت و گفت :مرد حسابی چه کشکی
چه پشمی؟ ما از هول خودمان یک غلطی کردیم ،غلط زیادی که جریمه ندارد.

