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فرهنگی و هنری

اینستالیشن عمر
خیام اثر آرش
فناییان گشایش
یافت

به دنبال نامه مکتوب محمدجواد الریجانی
درباره “خالف موازین شــرعی تالوت بودن
ربنای شــجریان” ،مدیرعامل خانه موسیقی
ضمن رد ادعای الریجانی ،پاسخ صریحی به
گفتههای وی داد.
،حمیدرضــا نوربخــش (مدیرعامــل خانه
موسیقی) ،با اشاره به موضعگیری محمدجواد
الریجانی درباره ربنای محمدرضا شــجریان
گفت :ایشان تشکیکاتی کردهاند که به ظاهر
بیشــتر از زاویه علم قرائت بوده است که البته
مشخص نیست ایشــان اساسا چقدر با مسئله
قرائت آشنایی دارند؛ این یک مسئله است .اما
مســئله اصلی من این است که نامهای توسط
وزیر محترم ارشــاد به رئیس سازمان صدا و
ســیما نوشــته شــده؛ آقای دکتر محمدجواد
الریجانــی ظاهرا مثل دیگر مــواردی که از
ایشان ســراغ داشــتهایم و تمایلشان برای
پاسخگویی به مســایل مختلف ،در این مورد
هم ظاهرا جسارتشــان از بقیه بیشــتر بوده
که پاســخ به این مسئله را شــخصا برعهده
گرفتهاند.
این خواننــده در ادامه افزود :ســئوال من
این اســت که آقای دکتــر الریجانی از کدام
جایگاه کارشناسی درباره ربنای استاد شجریان
صحبت میکند؟ ایشان استاد قرائت هستند؟
یا کارشناس قرآن؟ یا مفسر هستند؟
وی همچنیــن عنوان کرد :مــن به عنوان
کسی که هم خواننده و هم قاری قرآن هستم

این اینستالیشن  ،دومین اثراز مجموعه اینستالیشنهای شعرای کالسیک جهان است و آرش فنائیان پیش ازاین پروژهی «رومی» را درآذرماه سال  94و همزمان با هفته بزرگداشت موالنا در قونیه ،اجرا کرده
است .ساخت درختهای پردیس این اینستالیشن توسط «بهنام معیریان» صورت گرفته و خوشنویسی خط گوتیک ،التین و پارسی آن نیزکار «الهام دهقان نیری» است .
این آیین تا  19خرداد درشهرکتاب الف درمعرض دیدعموم خواهد بود واجرای آیین آن نیزدرساعت  7عصرروزهای  18و 19خرداد تکرارخواهد شد .عالقمندان برای دیدن این آیین می توانند ساعت  ۷عصر
روزهای یاد شده به شهرکتاب الف واقع در زعفرانیه ،خیابان مقدس اردبیلی  ،میدان الف ،خیابان الف شمالی ،پالک  ۱مراجعه کنند.

واکنش مدیر عامل خانه موسیقی به اظهارات جواد الریجانی

شما کارشناس نیستید  ،دخالت نکنید

و با قرائت آشنایی دارم؛ سخن میگویم .اول
اینکه همه ما میدانیم اســتاد شجریان کسی
اســت که در قرائــت قــرآن از طفولیت کار
کردهانــد و اصال آدم ناآشــنایی در این زمینه
نبودهاند .اســتاد شــجریان در جلسات قرآن
بزرگ شده؛ پدرش نیز هم قاری قرآن بوده و
هم برگزارکننده جلسات و کالسهای قرآنی
بوده است.
نوربخش گفت :اســتاد شجریان از کودکی
با صوت قرآن بزرگ شــده و با قاریان بزرگ
جهان و شیوههای قرائتشان آشنایی داشته و
دارند .حتی خودشــان در مسابقات بینالمللی
قرائــت قرآن مقام آورده اســت .در این میان
چطور کســی کــه در وادی کار قرآنی هیچ
ســابقهای نداشــته؛ به خودش اجازه میدهد
اینگونه جســورانه و با اعتماد به نفس درباره
مقولهای کــه اطالعاتی در مــوردش ندارد،
ســخن بگوید؟! ایشــان فکر کردهاند وقتی
واژگان خاصی را که صد در صد حرفهایست
و به هیچ عنوان مخاطب عام آنها را نمیفهمد
به کار ببرند ،مطلب تمام میشود؛ اما در واقع
اینگونه نیست.
مدیرعامــل خانه موســیقی در ادامه افزود:
یکــی از بهترین قرائتهــا و اجراها در زمینه
مناجاتخوانــی همین اجرای ربنای اســتاد
شجریان است .مناجاتخوانی با تالوت قرآن
تفاوت دارد .استاد شجریان نوارهایی در زمینه
قرائــت قرآن دارد که ســیدیهایش موجود

اســت؛ آقای دکتر الریجانی میتوانند به این
نوارها مراجعه کنند .اســتاد شــجریان قرائتی
دارنــد که بر شــیوه مرحوم اســتاد مصطفی
اســماعیل اجرا شده اســت .آن زمان وقتی
قاریان بــزرگ این قرائت را گــوش دادهاند؛
همه لب به تحســین گشــودهاند .وقتی شما
در مقام مناجات چیــزی را میخوانید ممکن
است مقداری از مولفههای قرائت قرآن فاصله
بگیرید.
وی عنــوان کرد :ربنای شــجریان یکی از
بهترین نمونههای مناجاتخوانی است؛ ضمن
اینکه استاد شجریان نیز در این زمینه ادعایی
نداشــته و این ربنا را به عنوان الگویی برای
تمرین عدهای ضبط کرد که بعدها پخش شد
و بســیار مورد اقبال مردم قرار گرفت و ملت
ما سالهای سال با آن زندگی کردهاند .امروز
ربنا در گوش و ذهن همه مردم ما هســت و
هر وقت پخش میشود؛ مردم به یاد لحظات
نورانی افطار ماه مبارک رمضان میافتند.
حمیدرضا نوربخش گفــت :نکته آخر اینکه
میخواهم به آقای دکتر محمدجواد الریجانی
بگویم با این قاعدهای که شما میگویید اذان
مرحــوم موذنزاده اردبیلی نیــز از نظر قواعد
قرائت قرآن مشــکل دارد .ایشان لطف کنند
به صدا و ســیما بگویند دیگر اذان موذنزاده
اردبیلی را پخش نکنند.
به دلیــل اینکه اگر بخواهــم از نظر قواعد
تجوید بررســی کنیم اذانی که مرحوم استاد

مــوذنزاده اردبیلــی گفتهاند اذان فارســی
محســوب میشــود و از لحن فارسی در آن
استفاده شــده و تجویدش هم متفاوت است.
حال آنکه این اذان حالی دارد که ما میبایست
به دنبال روح حاکم بر آن باشــیم .مردم هم
روح حاکم بر آن اثر را دیدند و پذیرفتند.
امــروز اذان موذنزاده اردبیلی با روح و جان
مردم ممزوج اســت .اگر شــما از مردم ایران
بپرســید کدام اذان را بیشــتر دوســت دارید
حتما اکثریتشــان میگویند اذان موذنزاده
اردبیلی .این طبیعیســت چون کسی کار به
لحــن اثر ندارد و به قول شــاعر “ما درون را
بنگریم و حال را”.این خواننده افزود :بسیاری

هفتادمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلــم کن با معرفی
برندگان جوایز به پایان راه رسید و نخل طالیی به فیلمی رسید
که کمتر کسی فکرش را میکرد .مراسم اختتامیه هفتادمین
دوره جشنواره فیلم کن با حضور اعضای هیات داوران بخش
رقابت اصلی یکشنبه هفتم اردیبهشت برگزار شد.
در این دوره از جشــنواره فیلم کن  ۱۹فیلم برای رقابت در
بخش اصلی جشنواره و رسیدن به نخل طالیی انتخاب شدند.
نخســتین جایزه شب پایانی جشنواره کن دوربین طالیی بود
که به فیلم «زن جوان» به کارگردانی لئونور سرای اهدا شد و
نخل طالی فیلم کوتاه هفتادمین جشنواره فیلم کن به فیلم
«یک شــب آرام» رسید  .یک شــب آرام ساخته کی یانگ
فیلمساز اهل کشور چین است.

جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال به صورت
مشــترک به یورگوس النتیموس و افتیمیــس فیلیپو برای
فیلمنامه «کشتن گوزن مقدس» و لین رمزی برای فیلمنامه
«هرگز واقعا اینجا نبودی» اهدا شــد .ســال گذشــته اصغر
فرهادی برای فیلمنامه «فروشنده» برنده این جایزه شد.
فیلم «بی عشق» به کارگردانی آندری زویاگینتسف جایزه
هیات داوران هفتادمین دوره جشنواره کن را از آن خود کرد.
دیانــه کروگر برای بــازی در فیلم «در محوشــدگی» به
کارگردانی فاتح آکین برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره
فیلم کن شد .فیلم جدید فاتح آکین چندان به مذاق منتقدان
ســینمایی خوش نیامده بود اما هیات داوران بازی کروگر در
این فیلم را پسندیدند.

نمایش کالهخود  ۲۰۰۰ساله
در موزه ملی

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

از مردم کوچه و بازار هم اذان میگویند .اتفاقا
در بســیاری مواقع؛ موذنان و مکبران مساجد
همین مردم ســاده کوچه و بازار هستند .همه
مردم هم این ماجرا را پذیرفتهاند و کســی به
آنها نمیگوید آیا شــما تجوید کار کردهاید یا
نه؟!؛ شــما لحنات را برو درســت کن؛ شما
قرائت کار کن.
همه مــردم ما بســیاری از همین اذانها
یا مناجاتهــا را که تنها با جــان و دل اجرا
میشــود با تمام وجود پذیرفتهاند و کسی هم
با آنها مشکل ندارد .بنابراین این دالیل اصال
موجه نیست و دوستان بهتر است دنبال دلیل
دیگری برای پخش نکردن ربنا باشند.

کالهخود دو هزار ســال از جمله «آثار کمتر دیده شده» تاریخی
و باقی مانده از امپراطوریهای ایران باســتان را در موزه ملی ایران
ببینید.
بــه نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران ،نمایشــگاه «آثار کمتر
دیده شده موزه ملی ایران» که به مناسبت هفته میراث فرهنگی در
موزه ملی ایران افتتاح شــده ،در میان آثاری که به نمایش درآمده،
کالهخودی دوهزار ســاله را که در شمال خلیج فارس کشف شده،
نیز در معرض نمایش قرار داده است.
شهرام حیدرآبادیان ،مسئول بخش تاریخی موزه ملی ایران درباره
این شــیء تاریخی میگوید :در ایران باستان استفاده از جنگافزار
و زره بــه ویژه از دوران اشــکانیان ( ۲۴۸پیــش از میالد – ۲۲۴
میالدی) بسیار مرسوم بود و ســاخت و کاربرد وسیعی در قلمروی
امپراتوریهای ایران باستان داشتند.
او بــا بیان اینکه به علــت محدود بودن ایــن قبیل یافتههای

فیلم حضوری پررنگ داشــت جایزه ویــژه هفتادمین دوره
جشنواره کن را دریافت کرد.
اما شگفتی بزرگ هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن در پایان
مراســم رقم خورد و نخل طال به فیلمی رسید که هیچ کس
فکرش را نمیکرد .نخل طالیی به فیلم «مربع» به کارگردانی
روبن اوستلوند سوئدی اهدا شد.
جسیکا چستین ،مارن آده ،ویل اسمیت ،آگنس ژویی ،پارک
چان ووک ،پائولو ســورنتینو ،فــن بینگبینگ و گابریل یارد
اعضای هیات داوران هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن بودند.
ریاست این هیات داوری را پدرو آلمودوار کارگردان سرشناس
اسپانیایی بر عهده داشت.هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن از
 ۲۷اردیبهشت تا هفتم خرداد برگزار شد.

ارشک عزیزی سمفونی
منتشر کرد

باستانشناســی ،تنها نمونههای اندکی از آنهــا در اختیار موزههای
معتبر جهان اســت ،ادامــه میدهد :در بهمن ماه ســال  ۱۳۸۱در
بررسیهای باستان شناسی گروهی از غواصان به سرپرستی حسین
توفیقیان از پژوهشکده باستان شناسی در آبهای منطقه «بندر ریگ»
از توابع شهرســتان گناوه مجموعهای از ســفال و جنگ افزارهای
متعلق به دوره اشــکانی کشف شد که بخشی از این مجموعه مهم
در حال حاضر در اختیار موزه ملی ایران قرار دارد.
وی مــی افزاید :در بین این آثار ارزشــمند کــه قطعاتی از زره و
آرنج یا زانوبند جنگاوران اشکانی نیز شامل آن می شود ،یک نمونه
کالهخود فوالدی بسیار چشمگیر است.
مســئول بخش تاریخی موزه ملی ایران بیان میکند :این اثر از
جنبه هنر و فن فلزکاری اشکانیان اطالعات خوبی در اختیار قرار می
دهد .این کالهخود بنحوی ماهرانه با کمک فن ریختهگری و چکش
کاری فرم گرفته و سپس با استفاده از تکنیک چکشکاری قطعات
تزئینی از قبل طراحی شده نقره را بصورت نواری شکل بر لبه و به
شکل ستاره بر سطح آن نصب کردهاند ۹ .عدد از این ستارههای نقره
امروزه باقی مانده که البته احتما ًال تعداد آنها در گذشــته بیشتر بوده
است.براساس این گزارش ،عالقمندان میتوانند تا ۲۷خرداد امسال
در بازدید از نمایشگاه "آثار کمتر دیده شده موزه ملی ایران" از این
اثر ارزشــمند و دهها اثر باستانی دیگر بازدید کنند .این نمایشگاه در
گالری موزه دوران اسالمی برقرار بوده و همه روزه از ساعت  ۹تا ۷
به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

«منطق الطیر»
عطار ،سمفونی
شد

آلبوم سمفونی «در روز بینهایت» ساخته ارشک عزیزی توسط نشر
و پخش جوان منتشر شــد .در این سمفونی روند پیشروی ملودی و
هارمونی ،بر اســاس یک روایت از پیش تعیین شده انجام میگیرد.
به همین منظور ،عزیزی از منظومه «منطق الطیر» ،اثر عرفانی عطار
نیشابوری برای روایت سمفونی خود بهره برده است.
این اثر دارای پنج موومان (قطعه) اســت که داســتان هر موومان
با چند بیت از «منطق الطیر» روایت شــده ،این پنج قطعه که در کنار
هم حالتی شعرگونه و آهنگین دارند ،به ترتیب «آوایی آشنا»« ،گوید
به من ســخن»« ،در روز بینهایت»« ،آتش اگر بگیرد» و «ققنوس
هرگز نمیرد» نام دارند.
در فــرم کلی و برخی ملودیهای این ســمفونی میتوان رد پای
بزرگان موسیقی کالسیک را یافت ،قالب کلی اثر شبیه به «سمفونی
فانتاستیک» اثر «برلیوز» و سمفونی شماره  ۶بتهوون است .همچنین
میتوان تاثیرات «واگنر»« ،مالر»« ،استراوینسکی» و حتی «روحاهلل
خالقی» را به خصوص در ســه موومان آخر شنید .آهنگ «ای ایران»

شکستگی جمجمه بدلکار «پایتخت »5
هنگام فیلمبرداری

کتاب شاگرد قصاب

خالقی با واریاســیونهای مختلف چندینبار بــه عنوان باس یا کنتر
ملودی (ملودی همراهی کننده) در موومان سوم این سمفونی استفاده
شده است.
آهنگسازی کل اثر ،سه سال به طول انجامیده و پروسه تولید آلبوم
نیز یک سال زمان برده و «نشر و پخش جوان» به مدیریت نیما جوان
ناشر آن است .عزیزی در خلق این سمفونی از مشاوره ژان سرکیسیان،
آهنگساز مقیم کانادا و اولوف لنبرگ ،آهنگساز و مدرس موسیقی ساکن
سوئد بهره برده است.
نوازندگان «در روز بی نهایت» که اغلب از اعضای ارکستر سمفونیک
تهران ،ارکستر فیالرمونیک تهران یا ارکستر ملی ایران هستند ،شامل
ارغوان منتظری (فلوت) ،حســام صدفی نژاد (اُبــوا) ،داریوش بیژنی
(کالرینت) ،میالد عباسی (هورن) ،مهسا خطیبزاده (ترومپت) ،سپهر
عباســی (ترومبون) ،ارشک عزیزی (پیانو) ،فرزان زاهدمنش (ویولن)،
کیوان دباغی (ویوال) ،و بهرنگ معتمدی (ویولنسل) هستند.

روز گذشــته در جریــان تصویربــرداری یکــی از
صحنههای سریال «پایتخت  ،»5امیرحسین خنجری
بدلکار این سریال دچار حادثه و مصدوم شد.
الهــام غفوری در گفتوگو با مهــر درباره وضعیت
ســامتی بدلــکار ســریال «پایتخــت  »5گفــت:
«امیرحســین خنجری یکی از بدلکاران ســریال روز
گذشته ششم خرداد حین یکی از صحنههای کار دچار
حادثه شد .این بدلکار از ناحیه سر دچار شکستگی شد
اما خوشبختانه روز گذشته آمبوالنس سر صحنه آماده
بود و این بدلکار به ســرعت به بیمارستان انتقال داده

شد».
غفوری همچنین درباره روند درمانی این بدلکار نیز
اینطور توضیح داد« :هماهنگیهای الزم برای روند
درمانی امیرحسین خنجری با بیمارستان نیکان و دکتر
تابش انجام شــده اســت و منتظر هستیم مصدوم به
شرایط ثبات برسد تا بتوانیم او را با آمبوالنس مجهز به
سیستمهای آی سی یو به بیمارستان نیکان در تهران
منتقل کنیم تا عمل جراحی انجام شود».
ســریال «پایتخت  »5به کارگردانی سیروس مقدم
این روزها در شیرگاه مازندران تصویربرداری میشود.

ت است از :اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال که با توجه
بررســی و معرفی میشود .موضوعات این بخش در شش عنوان عبار 
به شعار سال  ۱۳۹۶است ،فضای مجازی ،گردشگری ،تجاریسازی دانش و فناوریهای نوین ،فرهنگ عمومی و آسیبهای
اجتماعی و مطالعه میانرشتهای قرآن کریم که با مشارکت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان انجام میشود.
رئیس ســازمان انتشارات جهاد دانشگاهی افزود :بخش دیگری که امسال اضافه کردهایم در قالب بخش جنبی جشنواره با
عنوان «نگارستان کتاب» است که در این قسمت هدف ما استفاده از ظرفیت دانشجویی در حوزه فعالیتهای هنری در زمینه
ترویج کتابو کتابخوانی اســت .موضوعات این بخش شامل عکس ،نماآهنگ و فیلم کوتاه صدثانیهای است که توسط
دانشجویان با محوریت کتاب و کتابخوانی آماده شده باشد.
تقوی در پایان گفت :در جلسه شورای برنامهریزی کتاب سال دانشجویی تصمیم گرفته شد داوری این جشنواره با توجه به
رضایت نسبی که در سال گذشته وجود داشت با همکاری موسسه خانه کتاب انجام شود و از ظرفیت این موسسه که داوری
کتاب سال جمهوری اسالمی را برعهده دارد استفاده کنیم .داوری جشنواره از تیر ماه شروع میشود و تا اواسط شهریورماه
ادامه دارد .مراسم اختتامیه جشنواره نیز همزمان با هفته کتاب (هفته پایانی آبانماه) برگزار خواهد شد.
در نشست خبری رئیس سازمان نظام پزشکی

علت اصلی مرگ مرحوم کیارستمی اعالم شد

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به آخرین جزئیات پرونده
مرحوم کیارســتمی گفــت :علت اصلی مرگ وی در فرانســه
خونریزی حاد پرده مغزی بود.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ علیرضا
زالی در نشســت خبری در مورد آخریــن جزئیات فوت مرحوم
کیارستمی گفت :علت اصلی مرگ وی در فرانسه خونریزی حاد
تحــت پرده مغزی به دلیل تزریق داروی هپارین با دوز باال بوده
اســت به طوری که روزانه  24هزار واحد هپارین به وی تزریق
شده است.
وی افــزود :حکم پرونده مرحوم کیارســتمی در ایران قطعی
نیست ولی صادر شده و طی همین روزها اعالم می شود ولی در

فریدون تَ َولَلی در شــیراز بــه دنیا آمــد .والدینش از
تیره« توللی طایفه عمله » قشــقایی بودند .پس از پایان
دورۀ آموزشهای دبســتانی و دبیرســتانی در این شهر،
وارد دانشــگاه تهران شــد و در ســال  ۱۳۲۰در رشتۀ
باستانشناسی دانشکده ادبیات این دانشگاه فارغالتحصیل
گردید .سپس به کار باستانشناسی روی آورد و تا امرداد
 ۱۳۳۲چندی رئیس ادارۀ باستانشناسی استان فارس بود.
توللی ،پس از شهریور  ۱۳۲۰وارد فعالیتهای سیاسی شد
و به نوشــتن مقاالت سیاسی در نشــریات حزب توده و
مجموعۀ سیاسی طنزآمیزی با نام «التفاصیل» پرداخت.
توللی پس از کودتای  ۲۸امرداد از فعالیتهای سیاســی دســت شست و در کتابخانۀ دانشگاه
پهلوی شــیراز به کار مشــغول شد .توللی بر اثر آشــنایی با نیما یوشیج در شعر بهشیو ًه جدید
گرایش یافت و به یکی از پیشروان آن تبدیل شد .دفترهای شعر «رها» و «نافه» او محصول
همین دوران اســت .وی بعدها به مخالفت با فرم آزاد نیمایی پرداخت و مجموعهای از غزل و
قصیده به شیوۀ قدیم را با نام «پویه» منتشر کرد.
توللی با زبان فرانســه آشــنایی داشــت و اشعاری از شــاعران فرانســهزبان را به فارسی
برگرداندهاســت توللی بهخاطر عالقۀ زیادش به نیما نام او را بر نخستین دختر خود میگذارد.
ویژهنامه ی توللی در شماره هشتاد و پنج مجله بخارا با مقاالتی از محمدرضا شفیعی کدکنی،
محمد افشینوفایی ،مهدی فیروزیان ،علیاکبر سعیدی سیرجانی و ...در زمستان  ۱۳۹۰منتشر
شدهاست.
ویژگی اشعار توللی
شــعر توللی عمدت ًا شــعری عاشــقانه ،رمانتیک و احساســاتی اســت :با تصاویر ،واژهها و
ترکیبهای فریبندۀ خوشــاهنگ ،که با بیان شــاعرانۀ احساســات فردی ،بیش از هر چیز از
کامجوییهای جســمانی سخن میگوید؛ و توفیق وی در شاعری ،بهسبب همین شعرهاست.
توللی در سرودن شعر عاشــقانه به شیوۀ نو ،روزگاری پیشرو و نظریهپرداز بودهاست و در این
زمینه ســهم بزرگی دارد.شــعار توللی در مجموعه رها سرشــار از غم و نا امیدی و وحشت و
تاریکی است و در نافه هم یک چند با همین مفاهیم دست به گریبان است اما پس از چندی
به نوعی زندگی ویژه دست میابد و ان را در مجموعه پویه به اوج میرساند
فریدون توللی از جهت محتوای غنایی و عاشقانه باید بنیانگذار شعر نو تغزلی خواند  .تصویر
در شعر وی اهمیت فراوان دارد و میتوان گفت که شعر توللی تا اندازه ای شعر تصویری است
توللی زبانی توانا دارد و در ســاختن تعبیر های شــاعرانه و خلق ترکیبات و کاربرد الفاظ و
موسیقی کالم در میان شاعران معاصرش کم نظیر است
به نرمي بر سر كارون همي رفت
بَلَم آرام چون قويي سبكبال
ز دامان افق بيرون همي رفت.
به نخلستان ساحل ،قرص خورشيــــد
شكوه ديگر و راز دگر داشت.
شفق،بازي كنان در جنبش آب
تو پنداري كه پاورچين گذر داشت.
به دشتي پر شقايق باد سرمست
بلم مي راند و جانش در بلم بود.
جوان پارو زنان بر سينۀ موج
گرفتار دل و بيمار غم بود:
صدا سر داده غمگين در ره باد
چه مي خواهي از اين حال خرابُم
«دو زلفونت بود تار ربابُم
چرا هر نيمه شو آيي به خوابُم»
تو كه با مو سر ياري نداري
دو زلفي نرم نرمك تاب مي خورد.
درون قايق از باد شبانگاه
سر انگشتش به چين آب مي خورد.
زني خم گشته از قايق بر امواج
به آرامي به هر سو پخش مي گشت
صدا  ،چون بوي گل در جنبش آب
پس دستي نوازش بخش مي گشت:
جوان مي خواند سرشار از غمي گرم
او سرانجام پس از ســالها بیماری قلبی در سال  ۱۳۶۴درگذشت .همسر وی مهین توللی
بود که از آنها دو فرزند به جای ماندهاست.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

توضیحاتی درباره جشنواره کتاب سال دانشجویی

رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی درباره بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی توضیحاتی ارائه کرد.
عادل تقوی با بیان اینکه این جشــنواره جزو برنامههای تبلیغی و ترویجی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی است ،اظهار
کرد :تاکنون  ۲۳دوره از این جشنواره را برگزار کردهایم و امسال بیست و چهارمین دوره آن را برگزار خواهیم کرد .فراخوان
این جشنواره از  ۱۵فروردینماه منتشر شده است و تا پایان تیرماه مهلت دارد.
او افزود :بر اســاس فراخوان ،دانشــجویان و طالب مولف و مترجم که کتاب خود را در بازه زمانی فررودین سال  ۱۳۹۴تا
پایان اسفند  ،۱۳۹۵همزمان با زمان تحصیل خود منتشر کرده باشند ،میتوانند در این جشنواره شرکت کنند ،شرط اولیه برای
شرکت در جشنواره کتاب سال دانشجویی این مورد است.
ن اینکه جشنواره در سه بخش اصلی ،ویژه و جنبی برگزار میشود ،اظهار کرد:
دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی با بیا 
بخش اصلی در شــش گروه تخصصی است که عبارتاند از :گروه علوم انسانی ،گروه علوم پایه ،گروه فنی و مهندسی ،گروه
کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه علوم پزشکی و دامپزشکی و گروه هنر و معماری.
او در ادامه توضیح داد :در بخش ویژه موضوعاتی را متناســب با نیازهای جامعه و فضای علمی کشــور به شورای علمی
جشــنواره پیشنهاد دادیم که بر اساس آن پیشنهادات موضوعاتی انتخاب شد و آثار دانشجویان در این حوزه به صورت ویژه

ستون یاد

تغزلی که با توللی نو شد

برگزیدگان هفتادمین دوره جشنواره کن معرفی شدند
جایزه بهترین بازیگر مرد جشــنواره کن را واکین فینیکس
برای بازی درخشــان در «هرگز واقعا اینجا نبودی» دریافت
کرد.
بهترین کارگردان هفتادمین دوره جشــنواره کن به انتخاب
هیات داوران کســی نبود جز ســوفیا کاپوال .کاپوال امسال با
فیلم «فریب خورده» با بازی نیکول کیدمن در جشنواره کن
حضور یافته بود.
فیلم « ۱۲۰تپش در دقیقه» به کارگردانی ربان کامپیلو که
تا پیش از این شانس اصلی دریافت نخل طال بود برنده جایزه
بزرگ هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن شد.این جایزه از نظر
اعتبار بعد از نخل طال قرار میگیرد.
نیکول کیدمن که در هفتادمین دوره جشــنواره کن با چهار
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فرانسه گفتهاند که درمان را به دلیل آمبولی ریه آغاز کردهاند در
حالی که در ایران دو روز قبل آمبولی ریه رد شده بود.

نویسنده :پاتریک مک کیب
ترجمه :پیمان خاکسار
اســم کتاب شــاگرد قصاب از یک آهنگ به همین نام
گرفته شده است.
کتاب شــاگرد قصاب نوشته پاتریک مک کیب نویسنده
ایرلندی درباره یک بیمار روانی اســت و کل داســتان آن،
ماجراهایی از حوادث و اتفاقاتی اســت که این دیوانه رقم
زده است.
داستان کتاب از زبان بچه روان پریشی به نام فرنسی به
صورت اول شخص بیان می شود.
فرنسی تنها فرزند خانواده ای است که پدر این خانواده یک دائم الخمر است .مادر خانواده نیز
از وضعیت موجود بسیار ناامید شده و اقدام به خودکشی می کند و به همین خاطر در بیمارستان
روانی بســتری می شــود .طی یک ماجرا که فرنسی کتاب های پسر همسایه را می دزد ،خانم
همسایه مادر فرنسی را سرزنش می کند و خانواده آن ها را مشتی خوک می نامد .همین عبارت
به یک عقده برای فرنســی تبدیل می شود به نحوی که او هیچگاه آن را فراموش نمی کند و
همین باعث آغاز ماجرای رفتارهای فرنسی می شود و...
این کتاب فقط یک داســتان برای خواندن نیســت .در این رمان به مسائل مختلفی از جمله
مســائل اجتماعی ایرلند ،مسائل سیاسی ،مسائل بین المللی ،جنگ ســرد وپرداخته می شود.
شــخصیت اول این رمان (فرنسی)؛ به گونه ای شــخصیت پردازی شده که اگر من در دنیای
واقعیت با همچین فردی مواجه شوم بدون شک دوست دارم خفش کنم اما اگر کمی از زندگی
شخصی و چیز هایی که در ذهنش میگذره بدونم دوست دارم اونقدر بغلش کنم که هر دومون
خسته بشیم.
چنین شخصیت پردازی بسیار هوشمندانه و جذاب بود.
در کل کتاب ،شما در ذهن یک دیوانه به سر می برید و از دید اون اتفاقات اطرافتون رو تجزیه
و تحلیل می کنید ،در حقیقت از دریچه چشــم یک دیوانه به دنیا نگاه می کنید!!! اوایلش واقعا
سخته ،ولی کم کم عادت می کنید و در نهایت خیلی جالب جلو میره.
پیمان خاکســار مترجم کتاب در مورد این اثر می گوید :واقعا مسحور رمان “شاگرد قصاب”
نوشــتهی “پاتریک مک کیب” نویسندهی ایرلندی شدهام .این رمان یک راوی منحصر به فرد
دارد .یعنی طریقهی روایت در این رمان ،برای افرادی که دغدغهی نوشــتن دارند ،بسیار جذاب
و راهگشاست.
قسمت هایی از کتاب
تو خواب همه شونو دیدم؛ فرنسی و بابای الکلی ش ،مامانش که هنوز معلوم نیست کجا رفته
و حتی توی کله ش جاهایی که نمی شه فهمید چی می گه
دراز کشیدم و چشمم را بستم ولی خیلی چیزها بود که نگذارد بخوابم .انگار توی سرم آتیش
بازی تمام حرف هایی بود که می زدند.چشمم را بستم و نفس عمیق کشیدم ،انگار داشتم تمام
شهر تازه و سرد و ترد را با یک نفس تو میدادم .از ته کوچه ی پشت خانه ها صدای همیشگی
هواکش مرغدانی را میشنیدم .یک روز جو بمن گفت صدای این هواکش بهترین صدای روی
زمینه .گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میدونی همیشه اونجاست.
یک غم زیر پوســتی ،یک غم عمیق و یک غم که می چرخد درون رگ هایت و تو دوست
نداری تمام شود هیچ وقت فکر نمیکردم جو این را بپرسد ،هیچ وقت فکر نمیکردم مجبور شود
این را بپرسد ،ولی پرسید مگر نپرسید؟ و وقتی شنیدم که این را گفت احساس کردم دارم بخار
میشــوم ،هر چی بیشــتر در برابرش مقاومت می کردم بدتر میشد  ،انگار شده بودم یک کاغذ
ســیگار که میرفت باال تا برسد به ســقف ،تو رو خدا با من بیا جو ،این تنها چیزی بود که می
خواستم بگویم ،آدمهای الل ته شکم شان سوراخ دارند و من همین حس را داشتم ،الل ترین
آدم روی زمین که هیچ کلمه ای نداشت.

