
ایلنا: رضا کیانیان با حضور در همایش دوچرخه سواری 
پویش »از خودمان شروع کنیم« که با شعار برای هوای پاک 
شهر رکاب می زنیم برگزار شد، با اعضای این پویش همراه 

شد و مسیر بلوار کشاورز تا خیابان کریم خان را رکاب زد.
کیانیان درخصوص همراهی با این پویش گفت: »من هم 
جزو مردم هســتم و فکر می کنم تا زمانی که ما اصالح را از 
خودمان شروع نکنیم، اتفاق مثبتی نمی افتد. حاکمیت ها کار 
خودشــان را انجام می دهند و مردم هم باید کار خودشان 
را انجام دهند. یادمان باشد همیشه نباید دست مان جلوی 
حاکمیت دراز باشد که او کاری کند تا ما هم حرکتی انجام 

دهیم.«
کیانیــان در ادامه بــه تاثیرگذار بودن نقــش مردم در 
حرکت های اجتماعی و ترویج رفتارهای صحیح اشاره کرد و 
یادآور شد: »دوچرخه سواری را مردم شروع کردند و امروز به 
جایی رسیده ایم که شهرداری به حمایت مردم آمده؛ خیلی 
از کارها را مردم شروع می کنند و بعد حاکمیت دنبال مردم 
می آید. حاکمیت مگر چند کار می تواند انجام دهد. او باید 
کار خودش را بکند مــا هم کار خودمان را. هر وقت ما کار 
خودمان را درســت انجام دادیم دولــت هم به دنبال مردم 

می آید. مثال من امروز با معاونت پلیس راهور سرهنگ خادم 
آشنا شــدم. ایشان دوچرخه سوار حرفه ای است و هر روز از 
خانه تا محل کارش را با دوچرخه می رود و این خیلی جالب 
اســت.« او همچنین افزود: »قرار است با کمک شهرداری و 
پلیس راهور، پلیس دوچرخه سوار وارد شهر شود مانند لندن 
که پلیس اسب سوار دارد و این اقدام به دنبال حرکتی است 
که مردم با دوچرخه سواری در شهر باعث  آن می شوند. اگر 
مردم دوچرخه سواری نمی کردند این اتفاق نمی افتاد. امروز 
شــهرداری و پلیس از دوچرخه سواری حمایت می کنند اما 
یادمان باشــد این ها را مردم آورند. این مهم است که ما یاد 
بگیریم این ما هســتیم که می توانیم مسئوالن را به میدان 
بیاوریم و کارهای درست انجام دهیم.« کیانیان در مورد موانع 
و زیرساخت های دوچرخه ســواری در شهر گفت: »درست 
است که تعداد ماشین و موتور زیاد است اما فراموش نکنیم 
تا وقتی ما در شهر دوچرخه سواری نکنیم موتورسواران یاد 
نمی گیرند که مراعات کنند. باید مراقب باشــیم و در عین 
حــال کارمان را انجام دهیم. حداقــل برای خرید مایحتاج 
روزانه و مســیرهای کوتاه که می توانیم از دوچرخه استفاده 
کنیم. برای مسافت های بلند هم باز شهرداری و پلیس راهور 
برنامه هایــی دارند تا امکاناتی را فراهــم آورند که مردم به 
راحتی بتوانند دوچرخه سواری کنند. این ساختارشکنی باید 
اتفاق بیفتد، این جسارت باید پیدا شود تا فرهنگ استفاده از 
دوچرخه در مردم ما ایجاد شود.« او در انتقاد به اینکه گفته 
می شود شهر زیرساخت های مناسب برای دوچرخه سواری 
ندارد و نمی شــود از این وسیله اســتفاده کرد،  گفت: »چرا 
همیشه باید شــرایط مهیا شود تا مردم کاری کنند؟ اتفاقا 
باید مردم کاری را انجام دهند تا شــرایط مهیا شود. ما هر 
کاری هم که انجام دهیم باز هم مردمی هســتند که بهانه 

داشــته باشند اما یادمان باشــد تا از خودمان شروع نکنیم 
اتفاق مثبتی نمی افتد. ســالیان سال است مردم دست شان 
جلوی دولت دراز اســت که کاری کند. اما زمان آن رسیده 
که یاد بگیریم همه چیز سیاسی نیست و به همه چیز نگاه 
سیاسی نداشته باشیم. سیاســت برای خودش جایی دارد. 
سیاست در امور خارجه است. سیاست در موضوعات کالن 
و در مســائل امنیتی است.« او همچنین عنوان کرد: »باید 
امنیت برای دوچرخه سواران ایجاد شود و تنگ نظری ها از 
بین برود. وقتی پلیس دوچرخه ســوار بیاید به تبع قوانینی 
هم گذاشته می شود که خودش امنیت بیشتری می آورد.« 
کیانیــان در بحث احترام به عابر پیــاده و اصالح رفتارهای 
ترافیکی شهروندان توسط هنرمندان پویش ازخودمان شروع 
کنیم نیز گفت: »برای اصالح رفتارهای نادرســت ترافیکی 
به هر دو زبان دوســتانه و قانونی نیاز است. مثال در کشور 
آمریکا مردم از پلیس شان حساب می برند چون جدی است 
و شوخی ندارد و همیشه مراقب رفتارهای مردم است و اگر 
موردی را ببیند سریعا جریمه می کند. ولی اگر سایه پلیس 
را از ســر مردمش بردارند، همه آمریکا به هم می ریزد. یک 
جایی هم مثل اروپای شمالی وجود دارد که پلیس نیست و 
خود مردم آن کارها را انجام می دهند. به نظر من هم بهتر 
است که خود مردم انجام دهند ولی وقتی انجام نمی دهند، 
باید پلیس انجام دهد.« کیانیــان اضافه کرد: »وقتی مردم 
می بینند که موتورسوار و ماشینی قانون را رعایت نمی کنند 
و از جلوی پلیس رد می شوند و او نیز اعتنایی نمی کند، در 
اینجا اعتمادشان به پلیس از بین می رود. یعنی وقتی پلیس 
هســت باید طوری رفتار کند که مردم بتوانند به او اعتماد 
کنند تا اگر در جایی حضور نداشت، مردم خودشان را ملزم 

به رعایت قانون بدانند.«

رسانه نوا: کنسرت  عاشقانه های گروه تال طی 
دو شب در تاالر وحدت تهران برگزار شد.

گــروه »تال« بــه خوانندگی فــرج علیپور، 
وحــدت  تــاالر  در   ۱۳۹۶ مــرداد   ۲۶ و   ۲۵
تهران عاشــقانه هایش را روایت کرد. مخاطبان 
ایــن کنســرت مردمــان اهل زاگــرس و البته 
پایتخت نشینانی بودند که گاه حتی اصالت لری 
یا لَکی نداشــتند، اما بــرای دیدن این برنامه به 

سالن آمده بودند.
گروه تال به سرپرســتی مسلم علیپور در این 
اجــرا قطعه هایی از آهنگ هــای قدیمی لری و 
لکــی را اجرا کرد. همچنیــن چند قطعه جدید 
هــم در رپرتوار گروه تال وجود داشــت. تنظیم 
آثاری که گروه تال اجــرا کرد جملگی متفاوت 
 بودند و این تنظیــم را میالد علیپور انجام داده 

بود.
فرج علیپور )کمانچه و آواز(، مســلم علی پور 
)کمانچه و سرپرست گروه(، میالد علی پور )تار 
و تنظیم کننده(، محمود نوذری )سنتور(، مریم 
خدابخش )عود(، َمهزاد خردمند )کمانچه آلتو(، 
محسن کیهان نژاد )سرنا(، وحید خسروی )دف 
و دهل( و ماهور زمانه پور )ســازهای کوبه ای( 

اعضای گروه تال در کنسرت تهران بودند.
شایان ذکر است، در کنســرت عاشقانه های 
تال زهرا همتی تهیه کننده و احسان میرضیایی 
مدیــر اجرایی این کنســرت بودند و موسســه 
»فروغ فلق« برگزاری کنســرت گروه »تال« را 

برعهده داشت.
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یاد 

به نقل از ستاد خبری هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی نسخه اولیه جدول اجراهای جشنواره که مطابق آن سالن های چهارسو، قشقایی، سایه و پالتو اجرا 
مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، هنر و خانه نمایش، سالن حافظ و دو سالن کوچک و اصلی تئاتر محراب برای اجرای نمایش های بخش های صحنه ای معرفی شده اند.

در بخش های میدانی جشنواره نیز که شامل بخش های بازی های نمایشی، آیین ها و مجالس شبیه خوانی می شود نیز محوطه مجموعه تئاتر شهر، بوستان نوروز و مترو میدان 
ولیعصر)ع( میزبان عالقه مندان به هنرهای نمایشی سنتی و آیینی ایران خواهند بود.

هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی با دبیری داوود فتحعلی بیگی از 8 تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود.

۲8 مــرداد روزی اســت کــه هرگز از 
حافظــه تاریخــی ایــران و ایرانی پاک 
نمی شود. کودتای ۲8 مرداد رویدادی بود 
که بر تمام حوزه های اجتماعی، فرهنگی و 
البته اقتصادی کشور ایران تاثیری شگرف 
گذاشت. بی شــک افسردگی متعاقب این 
حادثه گریبان بســیاری از اهالی جامعه 
ادبی وقــت را هم گرفت. هنر و ادبیات ما 
پس از کودتای ۲8 مرداد به نوعی بحرانی 
شــده و بازنمایی وضعیت پس از کودتا، 
مسئله اصلی شــاعران و نویسندگان آن 

دوران می شود.
اولین شاعر کودتا

نیما به عنوان اولین شاعر پس از کودتا به لحاظ زمانی و دیگر شاعران آن دوران 
احمد شاملو، سیاوش کسرایی، نصرت رحمانی و ... اخوان همگی نمادی از شعر کودتا 
هســتند. گرچه نیما با مواجهه برسازنده و اخالل گرش به نوستالژی شدن شکست 
تن نمی دهد و حتی در شــعر »دل فوالدم« در برابر گفتمان غالب روایت شکست 
می ایستد، اما شعر اخوان و بسیاری دیگر از شاعران کودتا بیشتر دست به بازسازی 

صرف واقعیت می زنند.
 شــاید شعر »زمستان اســت« و البته »خانه ام آتش گرفته است...« اخوان ثالث 
بهترین نمونه ها برای بیان وضعیت شــعر و شاعران بعد از کودتای ۲8 مرداد باشد. 
ایلنا می نویسد: اخوان کامال شاعر بعد از ۲8 مرداد است و در شعر زمستانش فضای 
سرد سمبلیستی حاکم است که آن را از نیما گرفته؛ یا قصه شهر سنگستان او اصال 
داستان شکست مصدق است و بردن نفت »و بردن ها و بردن ها و بردن ها / و کشتی ها 
و کشتی ها و کشــتی ها«. در شعر »آنگاه پس از تندر« هم به فرار شاه و در افتادن 
مصدق با امپریالیسم انگلیس و ســکوت کشورهایی مثل چین و ... در قبال کودتا 

می پردازد و البته این شعر دیگر نه سمبلیسم که اصال تمثیل است.
اخوان همچنین شــعری را هم مستقیما به مصدق، با نام پیرمحمد احمدآبادی، 
تقدیم کرده است. هرچند که شعرهای اصلی آن سال های ما در حاشیه قرار داشتند 
و کم کم از دهه 40 به بعد مطرح شدند، وقتی که دیگر زیبایی شناسی این نوع شعر 
جا افتاد و کسانی هم که تحت تاثیرشان بودند، از متن کنار زده شدند. در واقع شعر 

شاعران مطرح آن سال ها شکل رنگ باخته شاعران اصلی و نوپرداز ما بود.
نماد و نمادگرایی

به واسطه کودتای ۲8 مرداد، آزادی هایی که تا آن سال با از خود گذشتگی خیلی ها 
به دست آمده بود، از بین رفت و دوباره به قهقرای تاریخ پرتاب شدیم؛ سانسور، دوباره 
حاکم شــد و تابوها گسترش یافت. به همین دلیل بیشتر شاعران و نویسندگان به 
سمبل گرایی و جایگزین کردن نمادها به ازای حقایق تلخ موجود روی آوردند. هرچند 
شعر نو ایران از طریق نیما یوشیج اساسا نمادگرا شد و بنیاد شعر نوی ما نماد بوده 
است اما کودتا موجب تشــدید غلظت نمادگرایی در شعر نوی ایران شد. به اولین 
چیزی که در شعر نو ایران پس از کودتا، مشهود است، غلظت باالی نمادگرایی است.

شــب یکی از سمبلوهای شــعری نیما و نمادی برای کودتایی می شود که بعدا 
مشــخص می شود آمریکا و انگلیس در آن دخالت داشته اند. از قول سیمین دانشور 
که همســایه نیما بوده؛ می توان گفت او یکی از آگاه ترین افراد زمان خودش بوده و 
با مسائل سیاسی آشــنایی داشته و آن ها را در شعرش منعکس می کرده؛ منتها با 
سمبلیســم خاص خودش که در نتیجه آن شعرش کامال سیاسی نمی شود و ابعاد 

دیگری هم پیدا می کند.
شاملو هم سمبلیسمی دارد که او را از دست سانسور نجات می دهد؛ در جایی نام 
وارتان را که زیر شکنجه ساواک جان داده به نازلی تغییر می دهد و شعر »سال بد / 
سال باد / سال اشک / سال شک / سال روزهای دراز و استقامت های کم / سالی که 
غرور گدایی کرد / ســال پست / سال درد / سال عزا / سال اشک پوری / سال خون 
مرتضا / سال کبیسه..« ی او کامال مربوط به ۲8 مرداد و اعدام مرتضی کیوان است.

پیش از کودتا مبارزات زیادی شده بود تا خطوط قرمز کمرنگ شود و از آن دوره 
آثار درخشــانی داریم که بعد از کودتا کمتر می توان نشانی از آن ها گرفت. می توان 
گفت که کودتا یک خواب اجباری بود که به ملت تحمیل شــد و خارجی ها هم در 

آن دخالت داشتند.
دومین نکته ای که مهم بود، خودی شدن و ایرانیزه شدن شعر مدرن فارسی بود. 
اگر شاعران ما پیش از آن تحت تاثیر شعرهای غربی شعر می گفتند، حاال تحت تاثیر 
اتفاقاتی که در کشور خودمان می افتاد، شعر می گفتند. یک شاخه از شعر ما هم به 

شعار تبدیل شد و پایه شعرهای چریکی از آن زمان گذاشته شد.
خانه ام آتش گرفته است

مهم ترین عامل تحرک فرهنگی ایران نوین در آن دوران حزب توده بود. نشریات 
این حزب، ما را با فرهنگ مدرن جهان آشنا می کرد و عمده شاعران نوپرداز ما عضو 
یا طرفدار حزب توده بودند. ایلنا نوشــته: این شاعران هنوز جوان بودند که کودتای 
۲8مرداد اتفاق افتاد. کودتا که موجب بســته شدن احزاب، سازمان ها و دستگیری 
شاعران و هنرمندان شد، مانند آب سردی بود که روی این هنرمندان ریخته شد و 
این ها به خودشان آمدند. آن ها اگرچه تحت تاثیر شعر اروپا بودند اما عمیقا به جوهره 
فلسفه شعر نو آشنا نبودند. به خود آمدن شان بعد از کودتا باعث شد از مسایل مبتال 
به خودشان حرف بزنند و شعر را ایرانیزه کنند. یعنی آشنایی شان با شعر مدرن غرب 
پیش از کودتا و خودی کردن شــعر بعد از کودتا اتفاق افتاد. پس اگر کودتا در هر 
زمینه ای ضربه زننده بود، معلوم نیست یا بعید است که در عرصه شعر هم ضربه زننده 
بوده باشد. اخوان ثالث که پیش از کودتا غزل سرا و قصیده پرداز بود، بعد از کودتا تحت 

تاثیر آرای نیما اولین شعر نویش، »خانه ام آتش گرفته است« را می گوید.
فرم های نو

 باید توجه داشــت که کودتا در فرم شعر تاثیر چندانی نگذاشت. اتفاق فرمی در 
شعر نو ایران، پیش از کودتا در شعرهای هوشنگ ایرانی افتاده بود که بعد از کودتا 
هوشــنگ ایرانی چنان سرخورده می شود که اصال شــعر را رها می کند و این نوع 
زیبایی شناسی در شــعر ما ادامه پیدا نمی کند تا سال ۱۳4۱ و تنها خود هوشنگ 
ایرانی یکی، دو بار دیگر از آن نوع شــعرها می گوید. اتفاقی که در شعر می افتد، در 

واقع بیشتر در محتوا و هیجانات زبانی است.
اینطور که اگر قبال حرف ها با نوعی مراعات گفته می شــد، پس از کودتا حرف ها 
بی پرده مطرح می شــود وگرنه شعر مسلط سال های دهه ۳0 همان چهار پاره هایی 
اســت که از سال های ۲0 شروع شده و انسجام پیدا کرده بود و دیگر برای شاعران 
ظرف آماده ای بود که حرف هایشــان را در این قالب بزنند. قالب مسلط آن سال ها 
چهار پاره بود، حتی شعر نیمایی هم به آن صورت نبود و بردی نداشت. تاثیر کودتا در 
شعر، در محتواست و در لحن، در فرم نیست. در واقع در شکل اتفاقاتی که می افتد، 

آنقدر خام و بی انسجام است که قابل توجه نیست.
مثال »کارو« از شــاعرانی بود که در آن سال ها گرایش نیمایی پیدا کرد اما معلوم 
نیســت که شناخت دقیقی از نیما داشته، شــهرتش در آن سال ها عمدتا به خاطر 
روح عصیانی ای بود که در شــعرهایش وجود داشت و این روح عصیانی از شعرهای 
اجتماعی تا شــعرهای عاشقانه و اروتیکش را در بر می گرفت یا شاعران دیگری مثل 
»فریدون کار« یا برخی از شــعرهای »کالنتری« که گرایش های نیمایی داشتند و 
سهراب سپهری که تحت تاثیر هوشنگ ایرانی بود، منتها هنوز آن انسجام و پختگی 

الزم را نداشتند.

رضا کیانیان:
 همیشه نباید دستمان جلوی حاکمیت دراز باشد

 تا برایمان کاری کند

 نمایش های 
آیینی و سنتی تهران 

را قرق می کنند 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

 )DEZEEN MAGAZINE( مجله معماری دیزین
در گزارشی از قرار داشتن ایران در آستانه دوره جدیدی از معماری 

نوین همزمان با رفع تحریم های اقتصادی سخن گفته است.
در این گزارش  در توصیف این شــرایط جدید آمده است: یک 
اقتصاد در حال گسترش، رشد تقاضای داخلی برای سبک زندگی 
مدرن و ســرمایه گذاری پررونق در زیر ساخت های گردشگری 
فرصت های جدیدی را برای فعاالن معماری مدرن در این کشور 

منزوی پدیدار کرده است.
برای مثال پل طبیعت در تهران که طراح آن »لیال عراقیان« 
مهندس معمار زن ایرانی اســت که هنگام طراحی این اثر تنها 
۲۶ سال داشته اســت. پل طبیعت بزرگ ترین پل پیاده روی در 
ایران اســت که در شمال تهران واقع شده است. مجله دیزین در 
ادامه به شکل گیری نسل جدیدی از مهندسان معمار و طراحان 
در  ایران اشاره کرده و در گفت و گو با آن ها برخی ساختمان های 

مسکونی جدید در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران را که در 
طراحی آن ها از نبوغ و نوآوری و ترکیب سبک های معماری نوین 
با معماری ســنتی ایرانی استفاده شده است، را مورد بررسی قرار 
داده اســت. به نوشته این گزارش برخی از این ساختمان ها مورد 
توجه رســانه های خارجی قرار گرفته و می تواند همزمان با ورود 
موج جدیدی از توریســت های خارجی به ایران برای این کشور 

یک مزیت جدید گردشگری به حساب آید.

مدیرعامل موسســه نمایشــگاه های فرهنگی از آغــاز ثبت نام 
نمایشگاه های کتاب استانی برای ماه شهریور خبر داد.

به نقل از روابط عمومی موسســه نمایشگاه های فرهنگی ایران، 
امیرمسعود شهرام نیا درباره آغاز برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی 
گفت: با هماهنگی های صورت گرفته، برگزاری نمایشگاه های کتاب 

استانی از ماه شهریور آغاز می شود. بر اساس برنامه ریزی های به  عمل  
آمده، سه نمایشــگاه کتاب استانی در شهریور برگزار می شود. البرز، 
آذربایجان غربی و لرســتان از استان هایی هستند که در شهریور و 

ابتدای مهر میزبان نمایشگاه  کتاب هستند. وی درباره ثبت نام ناشران 
برای شرکت در این نمایشگاه ها گفت: ناشران سراسر کشور می توانند 
از ۲8 مرداد تا 8 شهریور به سامانه الکترونیکی موسسه نمایشگاه های 

فرهنگی ایران به آدرس www.icfi.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
وی همچنیــن در ارتباط با زمان برگزاری نمایشــگاه های کتاب 
شــهریور گفت: نمایشگاه کتاب اســتان البرز از 19 تا ۲5 شهریور، 
آذربایجان غربی از ۲8 شــهریور تا 3 مهرو نمایشگاه کتاب لرستان 

از تاریخ ۲9 شهریور تا 4 مهر برگزار می شود.

ســومین نشست از سلسله نشست های »صد سال ادبیات ایران«  که 
توســط گروه هنر و ادبیات انجمن اندیشه و قلم با همکاری پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود، 
همزمان با ســالگرد درگذشت سیمین بهبهانی  به این  شاعر اختصاص 
دارد. در این جلســه فاطمه راکعی شاعر و منتقد، علیرضا طبایی - شاعر 
و پژوهشــگر ادبی و علیرضا رئیس دانا ناشر آثار سیمین بهبهانی حضور 

خواهند داشــت. نشست »سیمین بهبهانی از سه تار شکسته تا زمان ما« 
امروز، ساعت 1۷:3۰ در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی به نشــانی خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان 
ولیعصر، خیابان دمشق، پالک 9 برگزار می شود. سیمین خلیلی معروف 

به سیمین بهبهانی زاده  ۲8 تیرماه سال 13۰۶  تهران، فرزند عباس خلیلی 
)شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه  اقدام( بود. او به خاطر سرودن غزل فارسی 
در وزن های تازه به »نیمای غزل« معروف  شــده بود. این شاعر روز ۲8 
مردادماه 1393 در سن 8۷ سالگی بر اثر ایست قلبی و تفسی درگذشت. 

از آثار بهبهانی به کتاب های »ســه تار شکسته«، »جای پا«، »چلچراغ«، 
»مرمر«، »رســتاخیز«، »خطی ز ســرعت و از آتش«، »دشت ارژن«، 
»گزینه اشعار«، »آن مرد، مرد همراهم«، »کاغذین جامه«، »کولی و نامه 
و عشــق«، »عاشق تر از همیشه بخوان«، » شاعران امروز فرانسه«، »با 
قلب خود چه خریدم؟«، »یک دریچه آزادی«، »مجموعه اشعار« و »یکی 

مثال این که« می توان اشاره کرد.

چاپ نخست کتاب »شعر؟ یا موسیقی؟ )تننای شعر سپید(« تالیف مهدی 
آذرسینا از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

شعر عروضی کالســیک ما بر کلیت موســیقی ایران، هم موسیقی 
دســتگاهی هم موسیقی های توام با شعر، مانند آوازها و تصنیف ها، تاثیر 
گذاشته است، به طوری که بعضی موسیقی را فقط با کالم می شناسند و 
از لحظه اول شــنیدن موسیقی در انتظار شعرند. طرفداران اصالت شعر تا 
می توانند موسیقی را به آواز و شعر محدود می کنند. در مقابل، موسیقیدانانی 
سعی دارند به موسیقی استقالل بخشند، و در این گیرودار موسیقی با کالم 

هم دچار آشفتگی می شود. با شناخت امروز ما، شعر 
فقط شــامل عواملی چون وزن و قافیه و عروض 
نیســت و در آن حرف نقشی به جا دارد. این کتاب 
به همه عوامل علمی و فنی اجتماعی تاثیرگذار در 
تکوین موسیقی با کالم پرداخته و این نکته شکافته 
شده است که شعر پدیده ای جدا از موسیقی نیست، 
و اگر تاثیرات معنایی شعر را از شعر جدا کنیم، دیگر 
عوامل سازنده شعر از مقوله موسیقی اند، لذا در پی 
کشف مبانی حس کردن وزن، به عروض نیمایی 
و شعر ســپید هم می پردازد تا راهی علمی برای 

استفاده از شعر در موسیقی ارئه کند.
کتاب»شعر؟ یا موسیقی؟ )تننای شعر سپید(« 
در 9 فصــل  با عناوینی چون درباره وزن شــعر، 

آشــفتگی ها در موسیقی متریک، درباره ریتم و وزن و ردیف، چگونگی 
مقوله ریتم در ضربی های ردیف، مبحث وزن در تصنیف ها، بداهه نوازی 
با نگاهی به مقوله ریتم، تلفیق شعر و موسقی و مبحث مناسب خوانی، 
نگاهی به موســیقی و کالم در کار آوازخوانان نامدار موســیقی ایران و 
تلفیق شــعر و موسیقی در موسیقی دستگاهی ایران؛ تدوین شده است 
و مباحث مفیدی را در رابطه با شعر و موسیقی به خواننده بازگو می کند.

چاپ نخست کتاب »شعر؟ یا موسیقی؟ )تننای شعر سپید(« در 3۷۶ 
صفحه و با قیمت ۲3 هزار تومان از ســوی انتشارات سروش منتشر و 
در اختیار عالقمندان به شعر و موسیقی قرار گرفته 
اســت. مشتاقان برای تهیه کتاب به صورت تک 
جلدی و کلی به فروشــگاه مطهری سروش به 
نشانی خیابان شهید مطهری، نرسیده به خیابان 
شــهید مفتح، جنب ساختمان ســروش، تلفن 
8831۰۶1۰-۰۲1 یا به فروشگاه مرکزی سروش 
)ترنجستان سروش( به نشانی خیابان انقالب، بعد 
از تقاطع ابوریحان، بین خیابان وصال و فلسطین، 
فروشگاه ترنجستان سروش، تلفن ۶۶493۶۲۰-

۰۲1 مراجعــه کنند. فــروش اینترنتی کتاب نیز 
از طریق ســایت انتشارات ســروش به نشانی: 
  http://soroushpublishingco.ir

امکان پذیر است.

کتاب »شعر؟ یا موسیقی؟« 
آذرسینا منتشر شد

روایت نشریه انگلیسی از فصل تازه معماری نوین ایران

نمایشگاه های کتاب استانی کلید خورد

»صد سال ادبیات ایران« به سیمین بهبهانی رسید

  یادی از کودتای 28 مرداد 
و تاثیر آن بر شعر معاصر ایران

یازدهمین جشن منتقدان سینمای ایران در مرکز آفرینش های 
کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد. اهدای جوایز برگزیدگان 
و بزرگداشت جمشید هاشم پور،گوهر خیراندیش، فرید مصطفوی، 
جمال امید و نکوداشــت زنده یاد علی معلم بخش های اصلی این 
مراســم بود. فرزاد حسنی اجرای مراسم را برعهده داشت و حجت 

اشرف زاده نیز قطعاتی را در این جشن اجرا کرد.
جوایز بخش های مختلف یازدهمین دوره جشن منتقدان سینمای 

ایران به شرح زیر اعالم شد:
دیپلم افتخار بهترین موســیقی متن باحضور استاد ساکت تعلق 
گرفت به ستار اورکی برای فیلم ویالیی ها و همچنین جایزه بهترین 
موسیقی به سهراب پورناظری برای فیلم رگ خواب داده شد. جایزه 

بهترین طراحی صحنه و لباس با حضور رضا درســتکار به بهزاد 
جعفری طادی برای فیلم ماجرای نیمروز تعلق گرفت. دیپلم افتخار 
بهتریــن چهره پردازی با حضور چنگیز جلیلوند به ایمان امیدواری 
برای فیلم خفگی اهدا شد. و سپس جایزه بهترین چهره پردازی به 

محسن دارسنج برای فیلم ماجرای نیمروز تعلق گرفت.
در ادامه جشــن، دیپلم افتخار بهترین تدوین با حضور  سیامک 
شایق و صلح جو به سجاد پهلوان زاده برای فیلم ماجرای نیمروز داده 
شــد.همچنین بهترین تدوین  به بهرام دهقانی برای فیلم خفگی 
و نگار اهدا شد. ســپس مراسم بزرگداشتی برای فرید مصطفوی 
با حضور رخشــان بنی اعتماد و مرزاد دانش برگزار شــد. در ادامه 
نیز، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد با حضور شاهین امین 

و مجید مظفری بــه هادی حجازی فر برای فیلم ماجرای نیمروز 
اهدا شد. دیپلم افتخار نقش اول مرد با حضور داریوش مهرجویی 
و کامران ملکی به کوروش تهامی داده شد و سپس جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد به حامد بهداد برای فیلم سد معبر تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلــم برداری با حضور علیرضا زرین دســت و 
غالمعباس فاضلی و ماه چهره خلیلی به مسعود سالمی برای فیلم 
خفگی اهدا شد.جایزه خالقیت و استعداد درخشان ویژه فیلم سازان 
اول با حضور هوشنگ گل مکانی و سامان مقدم و فاطمه گودرزی 
توامان به منیر قیدی برای فیلم ویالیی ها و اصغر یوسفی نژاد برای 
خانه ائو اهدا شــد. جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل با حضور 
نوید محمدزاده، مســعود رایگان و عالیی به طناز طباطبائی برای 

فیلم ویالیی داده تعلق گرفت. جایزه بهترین بازیگر نقش اول را نیز 
لیال حاتمی برای فیلم »رگ  خواب« دریافت کرد. تندیس بهترین 

فیلمنامه هم به معصومه بیات برای فیلم رگ خواب اهدا شد.
تندیس بهترین فیلم یازدهمین جشــن منتقــدان نیز به حمید 

نعمت اهلل برای فیلم سینمایی رگ خواب اهدا شد.

معرفی و تجلیل از برگزیدگان منتقدان سینمایی

 پرفورمنس گروه موســیقی »پیل دم« به سرپرســتی 
ژوبین عسکریه، شنبه ۲8 مرداد ماه در سالن خلیج فارس 
فرهنگســرای نیــاوران به روی صحنه مــی رود. اجرای 
گروه موســیقی»پیل دم« با رویکرد تجربه های متفاوت و 
گفت وگوهای تازه در باب دیدن و شنیدن برگزار می شود. 
این گروه با نوآوری در ســبک اجرای موســیقی سماع و 
بهره گیری از ســاز دیجیریدو به عنوان سازی که فرکانس 
صوتی آن بخشــی از طبیعت را برای شــنوندگان تداعی 
می کند و تلفیق آن و سازهای دیگر با آیین های باستانی، 
پرفورمنس موسیقی برای صلح را به روی صحنه می برد. 
در این برنامه همچنین حرکات سماع به عنوان آیین سنتی 

برای مخاطبان اجرا خواهد شد. 

اعضــای گروه موســیقی عبارتند از ژوبین عســکریه 
)سرپرســت، نوازنده دیجیریدو، پرکاشــن و آوا(، شادرخ 
گلچین معانی )دیجیریدو و آوا(،  میثم امینی )اره و پرکاشن(، 
ریما حسن زاده شریف )بیس گیتار(،  پوربه ترک زاده )هنگ 
درام و آوا(، ســیاوش الهی نیا )دف، رباب و دیوان(، مژگان 

حسینی)قانون(، علیرضا چرمچی)گیتارالکتریک(.
در این شــب حسن نجف با آوای اســپانیولی و وحید 
ایرانشاهی با نوای گیتارش، »پیل دم« را همراهی خواهند 
کرد.  گروه موسیقی »پیل دم«، شنبه ۲8 مرداد ماه ساعت 
۲1 در سالن خلیج فارس فرهنگســرای نیاوران به روی 
صحنــه می رود. عالقمندان می توانند جهت تهیه بلیط به 

سایت ایران کنسرت و یا گیشه فرهنگسرا مراجعه کنند.

برگزاری اجرای گروه »پیل دم« 
در فرهنگسرای نیاوران

اجرای موسیقی لری و لک؛

روایت عاشقانه های تال 
از فرج علیپور در تاالر 

وحدت


