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#اینترنت

دیــروز نماینــدگان مجلــس
مصوب کردند از محل درآمد
هشتـگ ناشــی از افزایش  ۱۰درصدی
حقالســهم دولــت از اپراتورهــای اینترنت ،صرف
«ارائه محتوای تولیدی توســط ســاترا» و«مقابله با
تهدیدات اینترنــت ماهوارهای»« ،حمایت از تولید
محتوا در فضای مجازی» و«الزام وزارت ارتباطات
به اجرای شــبکه ملی اطالعات تــا پایان  »۱۴۰۰و...
شــود .این خبر بازتــاب زیادی بین کاربران داشــت
و دربــاره گرانی اینترنــت و اثرات آن نوشــتند .امیر
ناظمــی ،معــاون وزیر
ارتباطــات و رئیــس
ســازمان فنــاوری
اطالعــات هــم در
توئیترش نوشت« :آیا
مجلــس میتواند پول
خزانــه را کــه متعلــق
بــه همــه مــردم ایران
اســت بــه یک شــرکت
غیردولتــی تخصیــص
دهــد؟ آیــا ازایــن پس
شاهد تصویب بودجه
بــرای شــرکتهای غیردولتــی هــم خواهیــم بود؟
ســهامداران مخابرات شــاید خوشــحال باشند ،اما
بدعــت تخصیــص بودجه بــه شــرکتهای تجاری
وانتفاعی میتواند زمینهساز فساد شود!»
نظــرات کاربــران را دربــاره گرانی اینترنــت و محل
صــرف درآمــد آن بخوانیــد« :باالخــره بــا تــاش
فــراوان نماینــدگان ،مجلــس تصمیــم بــه «گــران
کــردن» اینترنت گرفت .براین اســاس حقالســهم
پرداختــی شــرکتهای اینترنتــی از ســال  ،۱۴۰۰بــه
میزان  ۱۰درصد افزایش خواهد یافت .آقای آذری

کالب هاوس
چند روزی اســت بحــث درباره
کالب هاوس ،شبکه اجتماعی
ماجرا
جدید ،حســابی داغ است .این
شــبکه اجتماعی صوتی است و کاربرانش در رومها
(اتاق ها) درباره موضوعات مختلف بحث میکنند.
چهرههــای مشــهوری وارد کالب هــاوس شــدهاند
و بحثهــای مختلــف ایجــاد میکننــد کــه باعــث
جذابیت این شــبکه شــده اما فعالً امکان اســتفاده
از آن تنها برای کســانی که گوشــیهای جدید آیفون
دارنــد امکانپذیر اســت .ایــن روزها در اینســتاگرام و
توئیتر دربــاره کالب هاوس زیــاد میخوانیم« :حاال
تا دیروز همهشون میگفتند :وای ما اونقدر از حرف
زدن بیزاریــم کــه مــرگ رو بــه تلفــن جــواب دادن
ترجیــح میدیــم ...بعــد ببیــن واســه کالب هاوس
چه ســر و دستی میشــکنند« ،».اندرویدیها کالب
هــاوس نــدارن .عوضــش گوشیشــون شــارژر داره»،
«مــردم دعوتنامه کالب هاوس رو  ۴۰۰هزار تومان
میفروشــند»« ،مــا خودمــون مهمونیامــون شــبیه
کالب هاوسه!  ۲نفر میرن باال منبر از استاک مارکت
یا فالن کمپانی تو ســیلیکون ولی یا فالن تکنولوژی
یا خاطرات دانشــگاه شریفشــون ۲ساعت مخمونو
میخــورن! تــا میگــی ایــن پنیــر رو بخوریــن عالیــه،
۲ســاعت از فرایند درســت کردن پنیره میگن! حاال
بریــم کالب هاوس باز همینا رو بشــنویم؟»« ،همه
ایــن درونگراهــای فــراری از حــرف زدن منزوی هم
که تــو کالب هاوس رو منبــرن»« ،دعوتنامه کالب
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از خودم باید رها شوم
مثل قاصدکها تن به نرمی باد بسپارم

جهرمی هشــدار داده بود که تصویب این پیشــنهاد
نماینــدگان ،باعــث افزایــش چشــمگیر قیمــت
اینترنــت خواهد شــد« ،».بــه وهلل گرونــى اینترنت
از گرونــى بنزین تأثیرش روى زندگى مردم بیشــتر
خودشــو نشــون میــده»« ،خیلــی جالبــه .بودجــه
تصویــب میکننــد جلــوی تکنولــوژی رو بگیــرن»،
«اینترنت شبانه حذف شد اما  ۱۰درصد گرانترهم
شــد .من االن چجــور فیلم دانلود کنــم؟!»« ،خب
دیگــه کــم کــم داریــم میرســیم بــه عصــر حجــر.
اینترنــت قــراره  10درصد گرون شــه .دیگــه کم کم
داریــم میرســیم
بــه موقعهایــی کــه
بــا دود بــه هــم پیــام
میفر ســتا د ن ، » .
اینهــا
«یعنــی
نمیداننــد مخابــرات
شرکت خصوصیه؟!»،
«شــاهکار کمیســیون
تلفیــق :تخصیــص
منابــع بــه مخابــرات
(بودجــه عمومــی بــه
شــرکت خصوصــی
ســازی شــده!) برای مقابله با اینترنــت ماهوارهای.
خالصــه مصوبــه :افزایــش هزینــه و کاهــش
دسترسی+.ســورپرایز :اختصــاص بودجــه بــرای
شــرکت خصوصــی شــده «مخابــرات»»« ،یادتونه
ایــن چنــد روز چــه ژســتی گرفتــه بــودن کــه مــا
نمیخوایــم اینترنــت گران بشــه و [مثــاً] مصوب
کــرده بــودن اپراتورهــا حــق افزایــش قیمــت رو
نخواهند داشت؟»« ،به سالمتی با مصوبهمجلس
اینترنت گران شــد .تا شــما باشید
دیگه تو فجازی دور دور نکنید».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

هــاوس چیــه دیگه؟ من هنــوز منتظــرم از هاگوارتز
(مدرسه هری پاتر) برام دعوتنامه بیاد»« ،مشروح
اخبــارکالب هاوس فارســی :میپرســند اســتقاللی
هســتی یــا پرســپولیس؟! بعــد هــر کــی میگفــت
استقاللی میانداختن بیرون»« ،مثل اینکه ایرانیها
توانایی فارســی حرف زدن بدون کلمات انگلیســی
رو از دســت دادن .تکتــک ایــن اتاقهــای کالب
هــاوس میــری یکــی داره از «آپورچونیتیهایی» که
این «مدیــای» جدید به «پاپیولیشــن» ایرانی میده
صحبت میکنــه« ،».رفتم ببینم ایــن کالبهاوس
یخواد حداقل.
که میگن چیه بعد دیــدم  ios13م 
خیلــی بهــم برخــورد»« ،این کــه کالب هــاوس اپ
اندرویــد نــداره باعــث میشــه احســاس کنــم مورد
تبعیــض واقــع شــدم .البتــه وقتــی بــه حســم بعد
پرداخــت  ۷۰میلیون واســه یه آیفــون فک میکنم
اونقــدرم حس بدی نیســت»« ،دو ســاعت رفتم تو
کالب هاوس و اندازه دو ســال چیز یاد گرفتم .اینکه
کلــی آدم غیــر متخصــص بحثهــای تخصصــی
میکنن»« ،آقا این کالب هاوس داره جذاب میشــه
و بــا آدمایی که فکرشــم نمیکردیم یه روز صحبت
کنیم تــو یه گروه نشســتیم داریــم صحبت میکنم
درباره آینــده»« ،خیلی بده که به خاطر  iosقدیمی
نمیتونــم برم کالب هاوس .حس بچــهای رو دارم
که عروسکش کهنه و قدیمی شده و تمام دوستاش
عروســک نو خریــدن« ،».آدمیزاد بــراى تصور تنها
نبودن چه کارها که نمى کند!»

بخشی از گفت و گوی این آهنگساز و رهبر ارکستر با خبرگزاری میزان

جایزه باربد انگیزه خوبی برای جوانان هنرمند است

وجود جایزه باربد در جشنواره موسیقی فجر
باعث ایجاد انگیزهای برای جوانهایی است
یادداشت
که وارد رشته موسیقی شدهاند و میخواهند
دیــده شــوند .در ایران موزیســینها به خوبی
دیده نمیشوند و اکنون که جشنواره موسیقی
فجــر وجــود دارد و به این امــر توجه میکند،
جــای شــکر دارد چــرا کــه نشــان میدهد به
هنرمنــدان و جوانــان فکــر کردهانــد و چنین
محمدرضا چراغعلی
فضایــی در اختیــار هنرمندان موســیقی قرار
آهنگساز
دادهانــد .اگــر به دو ســال قبــل برگردیم و به
ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه در این دو ســالی
کــه جایزه باربد نبود آمار شــرکت کنندگان در جشــنواره موســیقی
فجرهــم پایین آمد و این موضوع نشــانه توجه و عالقه هنرمندان
به رقابت دیده شــدن است .از سوی دیگر جایزه باربد  30میلیون
تومــان اســت ،ایــن امرعــاوه بر تشــویق معنــوی با تشــویق مالی
همــراه اســت کــه بایــد گفت
انگیزه مالی شوق بسیاری در
جوانان ایجاد میکند.
این بخشــی از تأثیر جایزه
بــر فــرد اســت اما بایــد گفت
کــه ایــن جایــزه شــاید تأثیــر
چندانی در آینده آهنگسازی
فــرد برنــده نداشــته باشــد،
امــا میتواند انگیزه بســیاری
درهنرمند ایجــاد کند .دنیای
موســیقی بــا هنرهــای دیگــر

بسیار متفاوت است .مثالً اگر یک هنرمند تجسمی در حراج تهران
اثــرش بــا قیمت باالیی به فــروش رود و یا در حراجهای ســاتبیز و
دوبی قطعاً درآینده کاری آن هنرمند تأثیر بسزایی میگذارد .هم
در فروش آثارش و هم در شهرتش .اما در موسیقی بازار موسیقی
بــا جشــنواره کامــاً متفاوت اســت .آنچه کــه در جشــنواره ارزیابی
میشود با آنچه که مردم آن را میخرند ،بسیار فرق دارد.
حتــی معیارهــا بــرای ســنجش فــردی که جایــزه میگیــرد هم
متفاوت اســت .مهم این اســت که یک هنرمند چقدر ســواد دارد،
چــه خالقیتــی در آهنگســازی و کار دارد .هنرمنــدان واقعــی بــا
ســختیهای بسیاری مواجهند .در حقیقت آثار موسیقی ارزشمند
در بیــن عوام جایگاهی ندارند .مثال ملمــوس آن هم فیلمهایی
اســت که در برخی فســتیوالها و جشــنوارهها جایزه میگیرند و در
دنیا از آنها به خوبی اســتقبال میشــود اما وقتی وارد گیشه سینما
میشــوند ،فروش گیشه ندارند .آثارموســیقایی هم به همین نحو
در ایــران بازخــورد دارد .خیلــی از آثار بــا ارزش در بین هنرمندان
و در دنیای موســیقی با اقبال
خوبــی مواجــه میشــود .امــا
همچــون فیلمهــای باارزش
کــه فــروش گیشــهای خوبــی
ممکن اســت نداشــته باشند
آنهــا هــم بــا همیــن جریــان
مواجه میشــوند .با این حال
جایــزه باربــد نقــش مهمــی
دارد و بودنــش برای تشــویق
هنرمنــدان جــوان ضــروری
است.

به بهانه جایزه ملی عارف

مکالمه ابلموفی

شعر خوش گفتی ُو چنگتر زدی

انتشــار گفتمــان عصــر مشــروطه،
مرهــون موســیقی و شــعر اســت .نظــام
پیاده رو
رســانهای هنــر پیشــروتر از پیادهنظــام
مشــروطهخواهی ،بــه تکمیــل و ترویــج
گفتمــان سیاســی قــدم برداشــت و
ِ
بیــداری بیشــتر جامعــه ایرانــی را رقــم
زد .بافــت فرســوده فکــری تــوده از پس
خردهنهضتهایی هم چون «روزنامه»،
ارمغان بهداروند «ترجمــه»« ،مدرســه» و «اعزامهــای
شاعر تحصیلــی بــه فرنــگ» کــه عمومــاً
خاســتگاهی طبقاتی و اشــرافی داشــتند
آماده آواربرداری بود که با ظهور ادبیات ُو موســیقی مشروطه
غیرممکن
معارضان حاکمیت ،مأموریت
َو عمومیتر شــدن
ِ
ِ
تحــول اجتماعــی و نوزایــی سیاســی ممکن شــد« .ادبیات» با
دگرگونــی نظام زبانی و تجددخواهی در شــکل و معنا ،تقرب
بیشــتری بــه مــردم پیــدا میکنــد و «موســیقی» بــا خــروج از
خلوتهای خصوصی و حرکت به ســمت اجراهای کنســرتی،
مخاطبــان جدیــدی را به خود جذب کرد .این دو رســانه رســا،
طبقات اجتماعی
به حرکت پیدایش و پیمایش خردورزی در
ِ
فرادســت و فرودســت
بخشــیدند
شــتاب
و تجــدد مبتنــی بــر
مشروطهخواهی با تأکید
بــر گزارههــای «ملــت»،
«آزادی»
«وطــن»،
و رواج نقــد قــدرت بــا
ابزارهای هنــری را دامن
زدند.
در چنیــن احوالــی؛
قزوینــی»
«عــارف
بواســطه روشناندیشــی سیاســی و غلبــه روحیــه انتقــادی
نماینده شــعر و موســیقی عصر مشــروطه میشــود و با نفوذ
در تودهها ،کارکرد موســیقی قجری را از شــکل حرمسرایی به
حریم شــهروندی اعتال میبخشــد .عارف از شعر و موسیقی
بهعنــوان تریبونی منتقد که رویدادهای معاصر خویش را به
دقــت زیر نظــر دارد اســتفاده میکند و با هملحنــی با مردم
بهعنوان جامعه هدف ،آرایش گفتمانی تازهای را برای شعر
خــود برمیگزینــد و در این آرایــش مقبول بــر اصالت عقل،
مردمدوســتی ،آزادیخواهی و اســتبداد ســتیزی و روشنفکری
مذهبی تأکید میکند.
آثــاری جاودانــه کــه معــرف نبــوغ و مبلــغ زمانآگاهــی
عارف محســوب میشــوند و از پس چند نســل هنــوز قابلیت
اقنــاع و اشــباع اجتماعــی خود را حفــظ کردهانــد .تصانیفی
که در ادامه اراده مردم ،شناســنامه عصر مشــروطه شــدند و
آشــکارا ،به محبوبتر شدن مشــروطهخواهان و مغضوبتر
شدن مشروطهستیزان منتهی شد« .دل هوس سبزه وصحرا
نــدارد»« ،آی آمان از فراقت آمــان»« ،از خون جوانان وطن
الله دمیده»« ،گریه را به مســتی بهانه کــردم»« ،باد خزانی،
زد ناگهانــی ،کــرد آنچه دانــی» گرانمایــه آثاری هســتند که
گویــی در حصر زمان و مکان باقــی نماندهاند و در ادوار پس
از مشــروطه نیــز مهیــج شــنوندگان و الهــام هنرمنــدان بوده
اســت« .جایــزه ملی عــارف» باید بــا تکیه بر میــراث مغتنم
دیروز ،مولد اشــتیاق نســلی باشــد که به اضطرار و اضطراب
زیســته اســت و خیرخواهانه به تقالیی برای شــناخت داشته
فرهنگــیاش هدایــت نشــده اســت .شــاید ایــن روزهــا کــه
«نورســیدهها» برای دیده شــدن به هر خفتی رضا میدهند،
ایــن جایزه بتواند جمال و جالل دســتگاه موســیقی ایرانی را
یــادآوری کند و به شــور و شــعوری کــه متولد مواجهــه با این
میــراث اســت ،به مداوای امــراض و اغراض بپــردازد .عارف
مصــداق «شــعر خوش گفتــی ُو چنگتــر زدی»
قزوینــی بــه
ِ
الگوی شــعر شریف و ترانه شریف اســت و فرجام این جایزه
امیدواریم افزون شدن خوشگویان و ترچنگان باشد.

فیلــم «مکالمــات» اولیــن فیلــم بلنــد رضا رزم
اســت که از  29بهمن در ســینمای هنــر و تجربه
پیشنهاد
روی پــرده رفتهاســت .فیلمــی به ظاهر ســاده و
مبتنــی بــر دیالوگ کــه براســاس فیلمنامهای از
مهدی زرین قلم رضا رزم ،ســبحان حســین آبادی ســاخته شــده
کارشناس و منتقد اســت .داستان درباره بیژن است .او مجرد است
و تنهــا زندگی میکند .او دانــش آموخته فیزیک
اســت و به تدریس مشغول اســت .بیژن مدتی است که میخواهد
دلیــل اصلــی اینکــه چرا از نــگاه دیگران انســان موفقی نیســت ،در
خودش پیدا کند.
همانطور که گفته شــده فیلم دیالوگ محور اســت بیژن با بازی
مرتضی خدمتلو تنها تضاد سازنده فیلم گفتوگوها نیست .هرچه
از زمــان فیلــم می گــذرد تنهــا تضــاد کارگــردان و فیلمنامهنویس
نیســت .هرچــه از زمــان فیلــم میگــذرد تضــاد شــخصیتی بیشــتر
میشــود و گفتوگوهــا لحــن ابلموفــی و خنثی بازیگر ،شــخصیتی
یکدســت میگیرد .شــخصیتی که در پایان داســتان چرخشــی 180
درجهای به ســمت زندگی میکند و مســأله در قالب دســتاندازی
در جاده پشت سر گذاشته میشود.
الگویی مشــابه رفتار عمومی در دو ،ســه دهه اخیر؛ نوعی تخلیه
روانــی فشــار همه جانبــه اجتماعــی در دورههای کوتــاه و با فاصله
زیــاد .فــرد زیــر ذره بین
در گفتوگوهــا بــه ایــن
ترتیــب نمونهای اســت
از افــرادی بــه ظاهــر
رنگارنــگ بــا سرنوشــتی
همســان .مســائلی کــه
فــرد بــا آنهــا رودررو
میشــود یــا تخیــات
باطــل اســت یــا زیــاده
طلبی و درنتیجه بیربط
بــه نظــام اجتماعــی و
قابــل چشــم پوشــی .از
دیــد افــراد ایــن تضادها
و هــر تضــاد دیگــری
تمامیــت
رویــاروی
نظــام اجتماعی مانعی
اســت در مسیر مســابقه .آسیب شناســی اجتماعی همراه با آسیب
شناســی فــردی در همیــن جهت تعدیل و بازنویســی شــده و فرد و
گــروه از دســتیابی بــه پاســخ محــروم هســتند .موضوعــات روزمره
گفتوگوها در فیلم جدا از نقشــی که در پیرنگ و پرداخت داســتان
دارنــد تضادی بــا بحران حیات ســتیز فعلی میســازند که خنثایی
شــخصیت را در پایان کار به کمال میرســاند.به این شکل فیلم راه
نجاتی در انکار خود مییابد.
«ëëمکالمات»
ëëکارگردان :رضا رزم

زنها ،گاهی اوقات
حرفی نمیزنند ،چون
به نظرشان الزم نیست
که چیزی گفته شود!
تنها با نگاهشان حرف
میزنند و … به اندازه
یک دنیا با نگاهشان
حرف میزنند ،اگر زنی
برایتان اهمیت دارد،
از چشمانش به سادگی
نگذرید! به هیچ وجه.

سوءتفاهم  /سیمون دوبووار
مترجم :مهستی بحرینی

17ëëاسفند
به نام ســال  1382در چنین روزی قانون تأسیس و نحوه
تاریخ
اداره کتابخانههــای عمومــی در مجلــس شــورای
اســامی تصویب شــد و پــس از آن کتابخانههای عمومــی به نهاد
عمومیغیردولتیتبدیلشدند.
ëëتولدها
محمــد طاهرپــور :یکــی از خواننــدگان مطــرح
موسیقی سنتی ایرانی ســال  1290در چنین روزی
بــه دنیا آمــد .محمد طاهرپــور برادرزاده حســین
طاهــرزاده خواننــده مشــهور آن زمــان بــود و از
عبدالحسین صدر که گوشــه صدری در افشاری منسوب به اوست،
آواز را یــاد گرفــت .طاهرپــور بــا صدای گــرم و تحریرهای اســتادانه
مشــهور بود و در شــعرخوانی مانند ادیب و تاج اصفهانی شــهرت
داشت .از طاهرپور آوازهای زیادی به جا نمانده اما به گفته استادان
موسیقی یکی از معروفترین خوانندگان تاریخ ایران بوده است .او
سال  1383درگذشت.
برایان کرانســتون:بازیگر مشهور سریال «برکینگ
بــد» امــروز  65ســاله میشــود .برایان کرانســتون
بازیگــری را در تئاترهای محلی لس آنجلس آغاز
کرد و با بازی در نمایش «دره سن فرناندو» به طور
جــدی وارد ایــن حرفه شــد .او از  1980در آگهیهای تبلیغاتی بازی
میکرد و پس از آن شــروع به صداگذاری روی انیمیشــنهای ژاپنی
کرد .ســریال «دوست داشتن» و «از کره زمین به کره ماه» نخستین
تجربــه او در تلویزیــون بود و پــس از آن با بازی در ســریال «فلش»
مطرح شد« .نجات سرباز رایان» نخستین بازی او در سینما بود اما
کرانستون بیشتر با سریالها شناخته میشود« .ساینفلد» و «دنیای
مالکوم» دیگر سریالهای او بودند که برای «دنیای مالکوم» نامزد
جایزه امی شد .ســال  2008بازی در سریال مشهور «برکینگ بد» و
نقش والتر وایت را آغاز کرد که تا سال  2013ادامه داشت و بیشتر به
شهرت رسید .او برای این نقش جایزه امی را دریافت کرد.
آلساندرو مانزونی شــاعر ایتالیایی و ریچل وایس بازیگر امریکایی
هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
حسین قوامی :یکی از نخســتین خوانندگان دوره
جدید موسیقی اصیل ایرانی سال  1368در چنین
روزی درگذشت .حسین قوامی متولد  1288بود و
از کودکی به موســیقی عالقه داشت .وقتی حسین
خــان اســماعیلزاده نوازنــده تــار و موســیقیدان که در همســایگی
خانواده قوامی زندگی میکرد ،صدای او را در  10سالگی شنید از پدر
حسین قوامی خواست تا اجازه دهد به او تدریس کند اما پدر مخالف
بود .با وجود این مخالفتها ،حســین قوامی با پنهانی گوش دادن
به کارهای خوانندگانی مانند سیدحســین طاهرزاده و تقلید از آنها
کارش را ادامــه داد و در دوران جوانــی از عبداهلل حجازی بهصورت
پنهانی آواز را یاد گرفت .سال  1325به او پیشنهاد کار در رادیو داده
شد و او بهصورت ناشناس کارش را با همکاری مجید وفادار ،حمید
وفــادار و علی تجویدی آغاز کــرد .پس از  6مــاه کار در رادیو روحاهلل
خالقی نام مســتعار «فاختــه» را برای او انتخاب کــرد .او از  1325تا
 1354در رادیــو کار میکــرد و از جمله خوانندگانی بود که صدایش
به طور دقیق با ســاز مطابقت داشــت و آواز را به وضوح ادا میکرد.
او اجراهای زیادی در برنامههای گلهای تازه ،برگ ســبز و گلهای
جاویدان رادیو داشت و «سرگشته»« ،شب جدایی»« ،جوانی» و «تو
ای پری کجایی» از مشهورترین قطعاتی است که اجرا کرده است.
احمدعبادی :یکی از مشهورترین نوازندگان سه تار
ســال  1371درگذشت .احمد عبادی متولد 1285
بود و از  7ســالگی نواختن ســه تــار را از پدرش یاد
گرفت .در جوانی به شــکلی این ساز را مینواخت
که شبیه هیچ کدام از نوازندههای همدوره خودش نبود .عبادی به
رادیــو راه پیدا کرد و در دورهای که ســه تار تقریباً فراموش شــده بود
دوباره این ساز را در رادیو معرفی و مطرح کرد .او با بزرگان موسیقی
ماننــد رضاقلــی میــرزا ظلی ،غالمحســین بنــان ،حســین قوامی،
محمدرضا شجریان ،فرامرز پایور و علی تجویدی همکاری داشت.
عبــادی کوکهــای مختلف در ســه تــار را ابــداع کــرد و روش کوک
نوینی برای ســه تار از ابداعات اوســت .او ســالها تدریس میکرد و
همنوازیهای او با غالمحسین بنان و محمدرضا شجریان در برنامه
گلها ضبط شده و اجراهایش با شهرام ناظری قابل شنیدن است.
هوشــنگ ظریف :نوازنده برجسته تار سال گذشته
در چنین روزی درگذشت .هوشنگ ظریف در سال
 1317بــه دنیــا آمده بود و در هنرســتان موســیقی
ملی تحصیل کرد و شــاگرد استادانی چون موسی
معروفــی ،علــی اکبــر شــهنازی ،روحاهلل خالقــی و جــواد معروفی
شــد .ظریف ســالها بهعنوان نوازنده و تکنواز در ارکسترهایی چون
ارکسترموســیقی ملــی ،ارکســتر صبــا و گــروه پایور حضور داشــت و
بــا خواننــدگان مطرحی چــون محمدرضــا شــجریان ،عبدالوهاب
شهیدی و نادر گلچین همکاری کرد .ظریف کنسرتهای مختلفی
در امریکا و کشورهای اروپایی داشت که باعث شناساندن موسیقی
ایرانی در این کشورها شد.

هاروکی موراکامی
نویســنده ژاپنــی
عکس نوشت را بــا رمانهــا و
داســتانهایی ماننــد «کافــکا در کرانــه»
و «از دو کــه حــرف میزنــم از چــه حرف
میزنــم» میشناســید .اگــر طرفــدار
ایــن نویســنده هســتید حتماً خوشــحال
میشــوید که بدانیــد او تیشــرتهایی را
طراحــی کرده که طــرح بعضــی از آنها از
معروفتریــن رمانهایــش الهــام گرفته
اســت .روی ایــن تیشــرتها طرحهــای
کتابهایــی ماننــد «کافــکا در کرانــه» و
«جنــگل نروژی» طراحی شــده و بعضی
از آنهــا هم طرحهایی مربوط به گربهها که حیوان مورد عالقه موراکامی اســت و موســیقی با نوشــتههایی مخصوص دارد.
قیمت هرکدام از این تیشرتها حدود  20دالر است.

