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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به دوساالنه ملی غزل:

دوساالنه ملی غزل فرصتی مغتنم برای دوستداران شعر است

فرهنگ

گروهفرهنگی :محمد مهدی اسماعیلی،
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی جایــزه
دوســاالنه ملی را فرصتــی مغتنم برای
ســخنوران ،محققان و دوســتداران شعر
عنــوان کرد تا افــزون بر تبــادل تجربهها
و بیــان یافتههــا و تأمــات خویــش ،از
تازهترین رهاوردهای غزلســرایان کشور
آگاه شــوند .اســماعیلی در پیامــی بــه
دوســاالنه ملــی غــزل آورده اســت« :در
میان گونههای شعر ایران ،غزل برآمده
از ذوق و خالقیــت ســخنوران بزرگ این
ســرزمین ،ســخنگوی عشــق ،زیبایــی و
دلدادگی بــه جمال ،بیانگــر تجربههای
سیر و سلوک در طریقت کمال و تهذیب

نفــس و دریافتهای شــهودی ســالکان
مســیر معرفــت الهی اســت .این مســیر
درخشــان تا زمانه ما امتداد یافته و غزل
همچنان در محفل اهل سخن باالنشین
و واالمرتبه اســت .جایزه دوســاالنه غزل
فرصتی برای دوســتداران شعر برتبادل
تجربههــا و یافتههاســت .جایــزه ملــی
دوســاالنه غــزل کــه با یاد شــاعر نــامآور
و غزلســرای برجســته روزگار ما حســین
منزوی برگزار میشــود ،فرصتی مغتنم
برای ســخنوران ،محققان و دوســتداران
شــعر اســت تا افزون بر تبــادل تجربهها
و بیــان یافتههــا و تأمــات خویــش ،از
تازهترین رهاوردهای غزلســرایان کشــور

آگاه شوند .شهر زنجان به عنوان میزبان
ایــن رخــداد بــزرگ ادبــی و فرهنگــی و
زادگاه زندهیاد حســین منزوی ،از دیرباز
خاستگاه بزرگان اندیشه و ادب و حکمت
بوده و شایســتگی آن را دارد که پایتخت
غزل ایران نامیده شود» .
 ëëنکوداشــت اســتاد منوچهر محمدی ،در
حقیقتبزرگداشتیادونامانقالباست
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتاد منوچهــر محمــدی را چهــره
علمی ،انقالبی ،فرهنگی ،دغدغهمند،
متخصص و متعهد که باید او را پیشگام
و پیشــرو در زمینــه مطالعــات انقــاب
اســامی دانســت و گفت« :نکوداشــت

هفت قطعه محلی با اجرای مدرن

یکــی از ایــن چهرههــای آشناســت.
نکوداشــت دانشــمند فرهیختــهای کــه
از آغــاز آشــنایی بــا او ســالها میگذرد،
بــرای من خاطرهانگیز اســت؛ اســتادی
کــه افتخــار شــاگری ایشــان را داشــتم و

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اکسپو

همــواره آثــار او را دنبــال میکــردم .نام
نیکوی استاد پرآوازه حوزه علوم سیاسی
و روابــط بینالملــل بــر کتیبــه دل همه
دوستداران و شاگردان ایشان حک شده
است».

روایتی دست اول از زندگی امام و همسرش

پارتیتور

کافه نما

مصطفــی رزاق کریمی کــه در کارنامهاش مســتندهای
مطرحــی مثل «خاطراتی بــرای تمام فصــول»« ،یاد و
یــادگار» و فیلــم بلند داســتانی «حــس پنهــان» را دارد
در «بانــو قــدس ایران» روایتی دســت اول از زندگی بانو
خدیجه ثقفی همســر امــام راحل ،تصویر کرده اســت؛
بانویــی که بــا وجود تجربههــای مرفه کودکی ۶۰ ،ســال
زندگــی پرتالطــم را در کنــار رهبــر فقید انقــاب تجربه
میکنــد .رزاق کریمــی در ایــن
فیلــم مســتند اطالعــات درجــه
یکی دربــاره بانو ثقفی به بیننده
ارائــه میدهــد؛ از جملــه اینکــه
کودکــی و نوجوانی ایشــان در ناز
و نعمــت گذشــته ،در آن ایــام
بهتریــن و جدیدترین لباسها و
کفشهــا را میپوشــیده و معلم
خصوصی زبان فرانســه داشته و
عالقــهای به طلبههــا و آخوندها
یــا بــه تعبیــر خــودش مالهــا
نداشــته و حتی لحظهای فکر نمیکرده که روزی همسر
یکــی از آنها شــود .جالب اینکه ســبک زندگــی کودکی و
نوجوانیاش فاصله زیادی از زندگی در خانههای ساده
قم و نجف داشته و حتی در دوران حضور در فرانسه به
یــاد دوران خوش کودکی از نوفللوشــاتو به مراکز خرید
آنجــا میرفته و با ســلیقه خاص خــودش لباسهایش
را به قول امروزیها«ســت» میکرده اســت .جدا از این
اطالعات و جذابیــت روایت آن برای مخاطب آنچه به

فیلــم ارزش میدهد اطالعاتی اســت کــه از طریق بانو
ثقفی و اطرافیانش از شــخصیت و درونیات رهبر فقید
انقــاب دریافت میکنیــم« .بانو قدس ایــران» روایتی
ملموس و واقع گرایانه از عواطف و احساسات این زوج
نسبت به یکدیگر دارد .بانویی که در عین تأثیرپذیری از
امام(ره) شخصیت مستقل و عقاید خاص خود را حفظ
میکند .مســتند همچنین ضمن وفاداری به مهمترین
فرازهــای تاریــخ انقــاب تالش
میکند به ورطه سیاســت نیفتد
و قصــه را از منظــری زنانــه و
مادرانــه روایــت کنــد .بیشــک
از لحظههــای تأثیرگــذار ایــن
مســتند شــنیدن این نکته است
که مــرگ حاج مصطفــی و بعد
از آن حــاج احمدآقــا چــه ضربه
روحی بزرگی به ایشان وارد کرده
اســت .نــوع رابطــه بانــو ثقفی با
پســرش مرحوم حاج مصطفی
و همسرش و همچنین رابطه آنها با رهبر فقید انقالب
دارای نکات ریز و قابل تأملی اســت .فیلم مستند «بانو
قــدس ایــران» برنده تندیس بهتریــن فیلم یازدهمین
جشــنواره «ســینماحقیقت» و منتخب سی و ششمین
جشــنواره جهانی فیلم فجــر از اواخر مهرماه به صورت
آنالین در سایت هاشور اکران شده است.
ëëبانوقدسایران
ëëکارگردان:مصطفیرزاقکریمی

داستان هایی از موقعیت خاص انسانی و اجتماعی

گروه فرهنگــی :برای عالقهمنــدان ادبیات ،بویژه
وقتی بحث آثار خارجی در میان باشــد نگاهی به
فهرســت کتابهایی که در خــال برگزاری جوایز
ن شدهاند از جمله
مختلف موفق به کســب عنوا 
راههای مؤثر برای انتخاب است .در همین رابطه
انتشــارات «کتاب نیســتان» به تازگــی چاپ دوم
مجموعــه داســتانهایی را روانــه کتابفروشــیها
کــرده کــه در کارنامهشــان
کسب یکی از مشهورترین
جوایــز ادبیــات انگلیســی
زبــان در قــاره امریــکای
شــمالی ثبت شده ،جایزه
«ادبــی اُ .هنــری» .نکتــه
جالــب توجــه دربــاره این
کتــاب ،درج داســتانهای
برگزیــده ایــن رویــداد
ادبــی به قلم نویســندگان
مختلــف اســت کــه از این
طریــق فرصتــی برای آشــنایی بــا افراد بیشــتری
بــرای خوانندگان تــازه وارد بــه کتابخوانی فراهم
میشــود .کتاب «باغ رستگاری» به همت «زهره
یــاری» ترجمــه شــده و در بردارنــده  14داســتان
کوتاه از نویسندگان سرشناسی همچون «جویس
کــرول اوتــس»« ،آلیس واکــر» و «آلیــس آدامز»
اســت .آنطور کــه در خــود کتاب هم آمــده ،این
داســتانها هر یک به تنهایی دریچهای نو به روی

کتابستان

نداســیجانی -چنــد ســالی اســت در بخــش موســیقی
دســتگاهی ایــران شــاهد شــیوههای نوینــی از ســوی
آهنگسازان هستیم که میتواند اتفاقی تازه دراین عرصه
باشــد و بــه تعبیــر دیگــر تلفیــق ســازها و موســیقیهای
مختلــف بــا یکدیگــر اســت ،اگرچــه گاهــی برخــی از
آهنگســازان مســیر را به اشــتباه طی میکنند و ماحصل
آن آثاری اســت که نه ویژگیهای موســیقی ایرانی دارد و
نه غربی یا حتی موســیقی محلی
ایــران .امــا هســتند آهنگســازان
شناخته شــدهای که با علم به این
کار بــه خلــق چنین آثاری دســت
میزنند مانند آنچه شریف لطفی
موسیقیدان برجسته ایرانی منتشر
کرده است ،آلبومی با عنوان «آوای
ایران» یا همان «محلی ها» که در
بازار موســیقی عرضه شــده است.
این آلبوم ۶اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸
در فرهنگسرای ارسباران رونمایی
و منتشــر شــد اما دی مــاه  1400بهصورت گســتردهتر در
دســترس مخاطبان قرار گرفت و حــاال عالقهمندان این
ژانــر از موســیقی میتواننــد در خــارج از ایــران ایــن اثر را
بشنوند.
«محلیهــا یــا آوای ایرانــی» شــامل هفــت قطعــه
ی با تنظیم و آهنگســازی شــریف لطفی
موســیقی محلــ 
بــا اجــرای کوارتــت فیالرمونیــک بــوده اســت ،اگرچــه
فعالیت عمده این موسیقیدان رهبری ارکستر یا حضور

فعالش در عرصه آموزشــی (پداگوژیست) است اما آثار
ارزشــمندی هم در کارنامه هنری خود ثبت کرده اســت.
او در ایــن آلبــوم تأکیــد بر چنــد صدایی بودن موســیقی
ایرانی دارد و در مراســم رونمایی این کار اشــاره داشــت:
«در این آلبوم بدون اینکه بر ســنتی یا مدرن بودن تأکید
زیادی داشــته باشم ســعی کردم تا حفرههای میان این
دو را پــر کنــم و برخــاف دیدگاهی کــه موســیقی ایرانی
را تــک صدایــی میبینــد ،اثــری
چندصدایی آهنگسازی کنم».
در نگاه ناشــر این آلبوم نوشته
شــده اســت« :راهــکاری نویــن
از شــریف لطفــی در آفرینــش
موســیقی ایرانــی اســت ،روشــی
کــه بــه لحــاظ پایبندی بــه اصول
آکادمیــک ،دارای ویژگیهــای
منحصربهخــود بــوده کــه در
شــیوههای معمــول و شــفاهی
پیشین دیده نمیشود».
اجــرای آلبــوم «آوای ایــران» بــر عهــده کوارتــت
فیالرمونیک تهران با نوازندگی علی ابراهیمی (سنتور)،
فــؤاد قهرمانــی (ســهتار) ،امیرحســین نجفــی (تــار) و
محمدرضا پوستی (عود) بوده و میکس و مسترینگ آن
را حامی حقیقی انجام داده است.
 ëëآوای ایران :محلیها
ëëاثری از :شریف لطفی
ëëناشر:نشردیبایه

اســتاد منوچهــر محمــدی ،در حقیقت
بزرگداشــت یــاد و نــام انقــاب اســت.
اســماعیلی در پیامــی بــه پــاس دههها
خدمــت علمــی و فرهنگــی منوچهــر
ن نکوداشت مقام علمی
محمدی و آیی 
و فرهنگی این اســتاد فرهیخته نوشت:
ایران
«آســمان پر فروغ علــم و فرهنگ ِ
اســامی به ســتارگان درخشــانی مزین
شــده اســت که با تالش خالصانه مسیر
ترقی را طی کردهاند و سالها با آموختن
و نوشــتن بــه چهرههایــی آشــنا تبدیــل
شــدهاند که نقشــی جاودان در تعلیم و
تربیت جوانان ایــن آب و خاک بر جای
گذاشــتهاند و اســتاد منوچهــر محمدی

 ëëاهــدای کتــاب «دنیــای شیشــهای »2
توسطوزیرارشاد
همچنیــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی در بازدیــد از اکســپو 2020
دوبــی ،که از اواخر مهر ماه  1400تا اواخر
فروردین ماه  1401برگزار میشود ،کتاب
«دنیــای شیشــهای  »2را که با مشــارکت
بنیــاد رودکــی انتشــار یافتــه اســت در
مالقــات با مســئوالن موزه اکســپو ،برای
ثبت در ایــن موزه اهدا کرد .اســماعیلی
یکــی از نســخههای اهدایــی را بهرســم
یادبــود امضــا کــرد کــه بــ ه عنــوان کتاب
فارســیزبان تاریــخ اکســپو ،بــرای ثبــت
در مقر اصلی موزه اکســپو در شــانگهای

چیــن ،بــه نماینــدگان ارشــد ایــن مــوزه
اهدا شــد .موزه اکســپو که تحــت نظارت
سازمان جهانی نمایشگاهها (بی آی ای)
تأسیس شده است ،بهصورت سنتی در
زمان برگزاری اکسپوهای جامع جهانی یا
تخصصی بینالمللی ،با برپایی پاویونی
در محل اکســپو ،مــوزه موقت چندماهه
اکســپو را راهاندازی میکند .گفتنی است
«دنیای شیشهای /اکســپوهای جهانی از
 1851میالدی» تألیف علیرضا بهرامی،
توسط انتشارات آرادمان به همت بنیاد
رودکــی بــه عنــوان متولــی رویدادهــای
هنــری اکســپو آذرمــاه امســال در تــاالر
رودکی رونمایی شد.

داستاننویسی باز کردهاند ،از طرفی مضمون آنها
هم پیرامون مسائلی درباره موقعیتهای خاص
انسانی و اجتماعی در جهان امروز است .مسائلی
کــه چنــدان مــرز و محدودیتهــای جغرافیایــی
سرشــان نمیشــود و بــه نوعی برای هریــک از ما
ملموس هستند؛ از جمل ه این مضامین میتوان
به ترس ،عشــق ،نفــرت و جدایی اشــاره کرد .اما
جایــز ه «اُ .هنــری» کــه
بــه اعتبــار آن میتــوان با
آسودگی بیشتری به سراغ
داستانهای مذکور رفت،
رویدادی ادبی است که در
یک قرن گذشته اثرگذاری
بســیاری در خلــق آثــار
ادبی با نگاهــی به زندگی
اجتماعــی داشــته ،ایــن
جایــزه بــه نــام نویســنده
مشــهور امریکایــی گــره
خــورده« .اُ .هنری» با نام اصلی «ویلیام ســیدنی
پورتر» ،نویسندهای امریکایی بود که داستانهای
او به سبب قدرت بسیار در به بازی گرفتن کلمات
و از ســویی شــخصیتپردازیها و پایانهایــی
غافلگیرانه مطرح شد.
ëëباغرستگاری
ëëمترجم:زهرهیاری
 ëëانتشاراتکتابنیستان

