پنجشنبه  31شهریور 1401
سال بیست و هشتم
شماره 8011

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

با حکم معاون اول رئیس جمهور

زیارت آخر صفر با خواندن و شنیدن کتاب

اعضای شورای سینما پس از وقفهای  ۱۲ساله منصوب شدند

هنر

ëëباالخرهشورایسینما...
پــس از تغییر دولت و جا به جایی مدیران
ســینمایی ،احیای شــورایعالی ســینما اولین
وعــده ای بــود کــه توســط محمــد خزاعــی
داده شــد؛ شــورایی که در زمان ریاســت جواد
شمقدری بر ســازمان سینمایی تشــکیل و در
دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تعطیل
شد .با روی کار آمدن مدیران جدید سینمایی
در دولت سیزدهم ،قرار بود اولین جلسه این
شــورا آذرماه ســال گذشــته با حضور ریاســت
جمهوری برگزار شــود اما به آینده موکول شد

ëëتمام اعضای یک شورای سینمایی
بر اســاس احکام صــادره از ســوی معاون
اول رئیس جمهور ،محمدمهدی اسماعیلی
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،پیمان جبلی

اخبار

فرهنگــی /پــس از وقفــهای  ۱۲ســاله ،اعضای
جدیــد شــورای ســینما در احــکام جداگانهای
از ســوی معاون اول رئیــس جمهور منصوب
شدند؛ شورایی که از زمان تکیه محمد خزاعی
بــر کرســی ریاســت ســازمان ســینمایی وعده
احیای آن شنیده شــد و حاال با گذشت حدود
یک ســال از تغییر «شــورایعالی ســینما» به
«شورای سینما» اعضای حقوقی و حقیقی آن
با حکم محمد مخبر معرفی شدهاند.

تا اینکه اســفندماه ســال گذشته خبر رسید که
هیأت وزیران با تشــکیل «شــورای ســینما» با
ریاســت معاون اول رئیس جمهــور موافقت
کرده اســت .در ســکوت ســازمان سینمایی در
تمــام ایــن ایــام خبرهایــی از وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی ،محمد مهدی اسماعیلی در
حاشــیه جلســه هیأت دولت درباره اشخاص
حقوقی آن شنیده شــد .شهریورماه امسال با
وجــود اعالم روز ملی ســینما بهعنــوان اولین
جلســه رســمی ایــن شــورا ،بــاز هم بــه خاطر
همزمانی با ایام اربعین و مشغلههای معاون
اول رئیــس جمهور تحقق این وعده از ســوی
مسئوالن سینمایی به آینده موکول میشود و
حاال با گذشــت  10روز باالخــره اعضای جدید
این شــورا از ســوی محمــد مخبر معــاون اول
رئیس جمهور منصوب شدند.

رئیس ســازمان صداوسیما ،آیتاهلل علیرضا
اعرافــی رئیــس مرکــز مدیریــت حوزههــای
علمیــه کشــور ،یوســف نــوری وزیــر آمــوزش
و پــرورش ،محمدعلــی زلفــی گل وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،حجتاالســام
والمســلمین سیدســعید رضــا عاملــی دبیــر
شورای عالی انقالب فرهنگی ،حجتاالسالم
والمســلمین محمــد قمــی رئیــس ســازمان
تبلیغــات اســامی ،شــهاب اســفندیاری
رئیسدانشــگاه صداوســیما و محمد خزاعی
رئیــس ســازمان ســینمایی بهعنــوان اعضای
حقوقی جدید این شورا به ریاست معاون اول
رئیس جمهور معرفی شدهاند.
ابوالقاســم طالبی ،مســعود نقــاشزاده،
مجیدشــاه حســینی ،داوود میرباقــری،
منوچهــر شاهســواری ،مریــا زارعــی و پوران
درخشــنده نیــز ســینماگرانی هســتند کــه در
این شــورا بهعنوان اشخاص حقیقی معرفی
شــدهاند .گفتنــی اســت در حکــم صــادره از
سوی محمد مخبر بهعنوان رئیس این شورا،
وزیــر فرهنگ بهعنوان نایــب رئیس و رئیس

ســازمان ســینمایی کشــور بهعنوان دبیر این
شورا معرفی شدهاند.
متن حکم اعضای شــورای ســینما به این
شــرح اســت« :با تأییــدات خداونــد متعال و
آغاز بــه کار مجدد شــورای ســینما ،زمینهای
بــرای تحول و ارتقای ســینمای ملــی در تراز
انقــاب اســامی و حمایــت مؤثرتر از نســل
جــوان و مســتعد برای شــکوفایی ســینمایی
مبتنــی بــر آموزههــای اســامی و غیــرت و
حمیت دینی و انقالبی فراهم شــده اســت و
از اینرو انتظار میرود در پرتو ارشادات رهبر
معظم انقالب اســامی (مدظله العالی) در

بیانیــه تاریخــی گام دوم و در ادامه تالشها
و مجاهدتهــای دولــت مردمــی ،ســینمای
ایران با رجــوع به راهبردهای اساســی نقش
و رســالت خویــش را در ســپهر فرهنگ و هنر
جمهــوری اســامی ایــران بازیابــد و ضمــن
امیدآفرینــی ،زبــان گویــا و شــیوایی بــرای
آرمانها و ارزشهای اصیل انقالب اســامی
در عرصه داخلی و بینالمللی باشد».
حاال باید تا تشــکیل اولین جلسه این شورا
منتظــر مانــد و بــا بررســی کــم و کیــف اولین
خروجی آن درباره کارکردها و اهمیت احیای
آن سخن گفت.

در گفتوگو با حسن روح االمین ،نقاش مطرح شد

هنرمند و مجموعهدار ،دو بال چرخه هنر هستند
سارا طاهری /نمایشگاه «نقش راستان» مجموعه آثار حسن روحاالمین
 20شهریور ماه در کوشک باغ هنر افتتاح شد و تا  5مهرماه هم ادامه دارد.
روح االمیــن از جمله هنرمندان جوانی اســت که این ســالها آثارش با
مضامین و وقایع دینی به تبلور رســیده است و مورد توجه جامعه هنری
و مخاطبان این هنر قرار گرفته اســت .گفتوگوی حاضر با روح االمین
درباره «نقش راستان» است که با هم میخوانیم.

نمایشگاهی درباره صلح

از بحــث اعتقــادی کــه خــودم را در جایگاهــی
نمیدانــم کــه دربــاره آن اظهارنظــر کنــم،
چرخــه هنــر به همــت هنرمنــد و مجموعهدار
در حرکــت اســت .چرخــه هنــر دو بــال دارد
کــه هنرمنــد و مجموعــهدار اســت .اگــر فقــط
هنرمند کار کند ،تا یک جایی میرود و خشــک
میشــود ،بنابرایــن فعالیــت مجموعــهدار
دانــا در کنــار هنرمنــد ضــرورت دارد .دربــاره
نمایشــگاه «نقــش راســتان» هم این مؤسســه
احســاس کرده و تصمیــم گرفته این مجموعه
را بــه نمایــش بگــذارد .ایــن نشــان میدهــد،
مجموعهدارشأن کار را میداند و هدفش فقط
این نیســت کــه برای ســود آثــاری را خریداری
کنــد .مجموعــهداری کــه مکتبی باشــد و فهم
کار را داشــته باشــد ،شــأن کار را میبینــد و این
ارزشمند است .اگر افرادی را که در گوشه و کنار
بــه اهلبیــت (ع) خدمت میکننــد ،فراموش
کنیــم ،هــم ظلم بــه آنهاســت و هــم ظلم به
دیگــران چــون الزم اســت کــه ایــن خدمــات
بهعنوان راه درست گفته شود.
ëëمضامیــن دینی تاریخــی همیشــه در جامعه
میتواند مورد گفتوگو باشد .آیا مسائل امروز
جامعه هم ممکن اســت مبنای آثار هنری شما
باشد؟
معمــوالً مواقعی که کار میکنــم ،میتواند
دو دلیل داشــته باشد؛ دلیل اول اینکه موضوع
بــه ذهنم رســیده اســت و دلیــل دوم اینکه اگر
امروز جنگی در عراق یا ســوریه اتفاق میافتد،
فــداکاری میشــود ،ابزارهایــی بــرای انعکاس
آنهــا وجود دارد ،اما در جنگ ســال  61هجری
که سیدالشهدا به شــهادت رسید ،ابزاری برای
بیــان آن نبــود .در آن زمان کشــتند و محاصره
کردنــد تا خبر این واقعه بیرون نیاید .به خاطر
اینکــه ابزاری بــرای انعکاس آن نبــوده درباره
آن وقایــع کار و نقاشــی میکنــم .اما جنگها و

دو نمایشگاه تجســمی در گالریهای خانه
هنرمندان ایران برگزار میشود .گالریهای
خانــ ه هنرمنــدان ایــران از اول تــا  ۱۱مهــر
میزبــان دو نمایشــگاه تجســمی میشــود.
نمایشگاه ساالنه انجمن هنرمندان سفالگر
ایران با عنوان «شکلپذیری» در گالریهای
بهــار ،اســتاد نامی ،پاییز ،زمســتان ،اســتاد
میرمیــران و اســتاد ممیز برگزار میشــود.این نمایشــگاه شــامل حجمهای
ســرامیکی از هنرمندان  ۲۰تا  ۵۰ســاله اســت و موضوعات مختلفی را در بر
دارد.همچنیــن انجمن تصویرگران ایران و شــورای کتاب کودک با همکاری
دوســاالنه تصویرگــری براتیســاوا ،چهارمیــن دوره نمایشــگاه بینالمللــی
«صلح را باید از کودکی آموخت» را با نمایش آثاری از تصویرگران منتخب
 ۱۷کشــور جهــان از جملــه آرژانتیــن ،ژاپــن ،اســلواکی ،برزیــل و ...در گالری
تابســتان برگزار میکنند.موضوعات این نمایشــگاه صلح با انسان ،صلح با
طبیعت ،صلح با حیوانات و صلح با جهان است.نمایشــگاه «صلح را باید
از کودکی آموخت» از  ۱تا  ۱۰مهرماه و «شکلپذیری» از  ۱تا  ۱۱مهرماه (به جز
روزهای شــنبه) از ســاعت  ۱۵تا  ۲۰میزبان عالقهمندان است.آیین افتتاحیه
این دو نمایشگاه نیز به ترتیب ساعت  ۱۶و  ۱۷روز جمعه ،اول مهر در خانه
هنرمندان ایران به نشــانی تهران ،خیابان طالقانی ،خیابان موسوی شمالی
(فرصت) ،ضلع جنوبی باغ هنر برگزار میشود/.ایسنا

 ۶رمان نامزد مهمترین جایزه ادبی آلمان شدند

عکس  :روابط عمومی

 ëëآثار شــما تاکنون غالباً بر اســاس مضامین و
وقایع دینی و مذهبی تولید شــده است .آیا این
مضامیــن همچنان محــور کارتــان خواهد بود
یا برنامهای بــرای پرداختن به وقایــع و مفاهیم
دیگر هم دارید؟
بارهــا گفتــهام هــر هنرمنــدی بــه ســوژهای
کــه مــورد نظــر و توجهــش باشــد و در ذهنش
برجســته باشــد ،میپــردازد .هــر چــه در ایــن
زمینههــا بیشــتر کار میکنم ،دســت خــودم را
خالیتــر میبینــم و احســاس میکنــم کم کار
کــردهام .در ایــن مضامیــن هر چه بیشــتر جلو
مــیروم ،بیشــتر میدانــم کــه کــم کار شــده و
کارهایی که انجام شــده و خودم انجام دادهام
ناقــص اســت و آنچــه بایــد ،نیســت .البتــه در
موضوعات دیگر هم کار کردهام.
 ëëوجه نمایشــی و عینی در آثار شــما با مفاهیم
دینی غالب اســت و مورد اقبال هم قرار گرفته
اســت ،امــا در آثار جدیدتر شــما فضــای ذهنی
هم دیده میشود .آیا فضای ذهنی و انتزاعی در
کارتان تداوم مییابد؟
نمیشــود گفــت همیشــه در ایــن قالب کار
میکنــم .وقتــی قلــم را روی بــوم میگــذارم،
نمیدانــم چــه فضایــی از آن تصویــر پیــش
میآیــد .وقتــی میخواهــم یــک بوم ســفید را
به اثر تبدیل کنم ،انباشــت ذهنــیام میتواند
جلوههای مختلفی در کار داشــته باشــد .حس
و حــال موضــوع و شــرایط حال هنرمند اســت
کــه مشــخص میکنــد کار به چه ســمتی برود.
هیچوقــت نمیتوانــم بــه یقیــن بگویــم کــه از
تــرس اینکه نتوانم یــک فیگــور را بهخوبی کار
کنــم یا پرســپکتیو را بســازم بــه ســمت انتزاع
رفتــم .هــر وقت احســاس کار ،انتــزاع را طلب
کــرده اســت ،انتزاعــی کار کــردم حتی اگــر کار
ضعیــف شــود وقتــی ضــرورت کار ایجــاب
میکند ،فیگوراتیو کار میکنم.

 ëëشــما در نقاشــی و آثارتــان بــا جریانهــای
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصــادی که با هنر نیز در
ارتباط است ،چگونه مواجهمیشوید؟
عمومــاً جریانهــای فرهنگــی دو رویکــرد
دارنــد؛ یــا میخواهنــد از تــو بــه نفــع جریــان
خودشــان سوءاســتفاده کننــد یــا اینکــه تــو را
متوقــف کننــد ،بگوینــد کار نکــن .بــرای جبهه
مخالــف تفکــرات ما بهترین حالت این اســت
که بروی ایســت بازرسی بایستی ،بروی مسجد
و بیایــی خانــه و کار نکنــی .نهایــت حرکتی که
انجــام میدهــی یــک راهپیمایــی بــروی .امــا
جریانهــای فرهنگــی خودی هــم گاهی دچار
معضالتــی میشــوند که تمــام تالش خــود را
میکنند تا کار نکنی .بهترین و مشوقترین این
جریانهــا ،جریانهایی هســتند که بــا تو کاری
ندارند .مرده یا زنده هم باشی برای آنها شاید
اهمیت نداشــته باشد .بنابراین بهترین حالت
ایــن اســت کــه هنرمنــد کار خــودش را انجــام
دهــد .مــا از جریانهــای اقتصــادی جداییــم،
یعنــی از جریانهای اقتصــادی غافلیم .چون
نه کاســبیم کــه به قصد فــروش آثــار کار کنیم
و بدانیــم چگونــه کار کنیــم کــه فروش داشــته
باشد .نه کارهایی که برای فرهنگ و اعتقادات
تــا االن انجــام دادم بــر اســاس ســفارش بوده
اســت .بارهــا گفتهانــد و ســفارش دادهانــد که
دربــاره موضوعاتــی کار کنــم و در ازای آن
مبلغــی بگیرم اما رد کردم بــرای اینکه بگویم
میشود برای اعتقاد کار کرد و پول نگرفت.
ëëنمایشــگاه نقش راستان بزرگترین مجموعه
آثاری است که از شما نمایش داده شده است و
مسیرکلی آثار شما را نشان میدهد اما نشانهای
از آغــاز یک نگاه تا حدودی متفــاوت هم در آثار
شما دیده میشود.
ایــن نمایشــگاه مجموعــه آثــاری اســت که
مؤسســه هنــر هاتــف ســحر از مــن دارد .فــارغ

ظلمهایی که در ســوریه ،فلســطین ،لبنان و...
در حــال حاضــر اتفــاق میافتــد ،بــا ابزارهای
متعــددی منعکس میشــود و فضای نقاشــی
چندان برای انعکاس آنها مناسب نیست.
 ëëفضای کوشــک هنر برای برگزاری نمایشگاه و
برنامههای هنری چگونه است؟
بعضــی فضاهایــی که بــرای امــور مختلف
از جملــه فضاهــای فرهنگــی و هنری ســاخته
میشــود ،اصولی نیســت .ســقف بلنــد ویژگی
ممتاز کوشــک باغ هنر اســت و با صرف هزینه
و نورپــردازی مناســب میتوانــد وضعیــت
باکیفیتــی برای برگــزاری نمایشــگاه و نمایش
آثــار هنری پیــدا کند .در طراحی و ســاخت هر
مجموعهای توجه به کاربرد آنها ضرورت دارد

و یــک فضــای هنری نیز الزم اســت متناســب
بــا کاربــرد آن ســاخته شــود .مجموعههــای
دیگری مانند مؤسســه صبا هم هستند که قبالً
پارکینــگ بوده ،تغییر کاربــری داده و به گالری
تبدیل شــده اســت .در دنیا هــم تغییر کاربری
برخی مکانها برای گالری مرسوم است .مثل
موزه اورســی پاریس که ایســتگاه قطار با تغییر
کاربری درســت و اصولی و نورپردازی مناسب
به گالری تبدیل شده است.
ایــن نکتــه را بایــد بگویــم کــه معمــوالً در
یــک هیــأت ،مــداح دیــده میشــود و افــرادی
کــه در پشــتصحنه هیــأت کار میکننــد دیده
نمیشوند .معتقدم هر کسی کاری کرده است
خودش میداند و صاحبش.

بزرگداشت سلیم مؤذنزاده اردبیلی برگزار شد

صدایی که برکت مداحی بود

«پدرم دارای صدای بســیار زیبا و گیرایی بود و
شــاید بتوان گفــت که تا قرنهــا نتوانیم چنین
صدایی را مجدداً بشــنویم .یکی از ویژگیهای
خــاص صــدای او این بود که هم میتوانســت
بمتریــن صداهــا را بــه نمایــش بگــذارد و هم
زیرتریــن صداهــا را اجــرا کنــد ».ایــن بخشــی
از صحبتهــای ودود مــؤذنزاده در مراســم
بزرگداشــت پدرش ،ســلیم مؤذن زاده اســت
که یکشنبه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
او افــزود :یکــی از ابداعــات اســتاد ســلیم
مــؤذنزاده این بــود که اجرا را با اشــعار عربی
آغــاز میکــرد ،ســپس بــا موســیقی (ردیفــی )
ایرانــی ادامــه مــیداد و عمدتــاً یــک دســتگاه
آوازی کامــل را بــا گوشــههایش میخوانــد .در
نهایت نیز سراغ زبان مادریشان میآمد.
داوود علیزاده موســیقیدان ،دیگر سخنران
این جلســه بود .او گفت :اســتاد مــؤذنزاده در
توصیــف مصایــب آیینــی اهل بیــت کمنظیر

بود .شــیخ کریم مــؤذنزاده پدر ایــن خانواده
معــزز ،دارای ویژگیهای خاصی بوده اســت.
او شــخصیتی مؤمن ،متعهد ،معتقد و یکی از
معتمدین اردبیل به شمار میرفته است .این
پــدر در تربیت اوالد صالح و عاشــق اهل بیت
چنان کوشــا بود که هرکــدام دارای ویژگیهای
خــاص انــد .گفتــه میشــود نعیم مــؤذنزاده
صــدای بســیار زیبایی داشــته ،امــا او در دوران
جوانــی حیــات را بــدرود گفتــه اســت .بعــد از
ایشــان ،رحیــم مــؤذنزاده اســت کــه صــدای
اذانــش در همــه کشــورهای علــوی پیچیــده و
جاوید است.
او اضافــه کــرد :اســتاد ســلیم مــؤذنزاده
شــخصیت کمنظیــری اســت .همان طــور که
فرزند ایشان اشاره کرد ،او مبتکر و ابداعکننده
ســبک جدیدی در اردبیل بــود .تا پیش از وی،
همــه نواهــا ،آیینی بود ،اما اســتاد مــؤذنزاده
مخلوطی از نواهای ســنتی و مدرن را ارائه کرد

مشــهدالرضا(ع) بــه یکــی از
پرازدحامتریــن ایــام خــود نزدیــک
میشــود و خــود را بــرای میزبانــی
از میلیونهــا زائــر امــام هشــتم(ع)
آمــاده کــرده اســت .آســتان قــدس
رضــوی نیز کــه میزبان اصلی زائران امام اســت ،عالوه بر خدمات گســترده
بــرای تســهیل زیــارت ،ویژهبرنامههــای فرهنگــی متعددی نیــز پیشبینی
کرده اســت تا ســوغات فرهنگی مناســبی را برای زائران دهــه آخر ماه صفر
ارائــه کند .از جمله ایــن برنامهها ،طرحهای کتاب محور اســت که به همت
انتشــارات آســتان قدس رضوی تدارک دیده شــده است.حســین ســعیدی
مدیرعامــل ایــن انتشــارات جزئیات این برنام هها را تشــریح کــرد و گفت :با
توجه به همزمانی دهه آخر ماه صفر با هفته دفاع مقدس ،بســته متنوعی
از برنام ههای مختلف با محوریت کتاب ویژه ایام رحلت پیامبر اعظم(ص)،
شــهادت امام حســن مجتبی(ع) ،شــهادت امام رضا(ع) و همچنین هفته
دفــاع مقدس توســط «به نشــر» تــدارک دیده شــده اســت«.صالی رئوف»
از جملــه این برنامهها اســت که به معرفی ،توزیــع و عرضه  10کتاب صوتی
مرتبط با فرهنگ و سیره رضوی اختصاص دارد« .دعبل و زلفا»« ،ماه غریب
من»« ،اوسن ه گوهرشاد»« ،آبیها»« ،موقف»« ،نشانهها»« ،باران دوشنبه»،
«صبــح روز عید»« ،اعترافات غالمان» و «راز آن بوی شــگفت» عناوین این
 10کتاب صوتی رضوی است که برای استفاده زائران و مجاوران ارائه خواهد
شد .دسترسی به این کتابهای صوتی در سه اپلیکیشن «طاقچه»« ،فیدیبو»
و «نوار» امکانپذیر است و عالوه بر عموم عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی،
زائران پیادهای که در این روزها در راه مشــهدالرضا(ع) هستند نیز میتوانند
با استفاده از این کتابهای صوتی ،در طول مسیر از آشنایی بیشتر با معارف
رضوی بهرهمند شوند.در این ایام همچنین نمایشگاه عرضه و فروش کتاب
در چهار فضای مختلف حرم مطهر رضوی برپا میشــود .کتابهای عرضه
شــده در ایــن نمایشــگاه شــامل موضوعات پیامبــر اکرم(ص) ،امام حســن
مجتبــی(ع) ،امام رضا (ع) و هفته دفاع مقدس تعیین شــده اســت .عالوه
بر این نمایشــگاه ،تمامی فروشگاههای انتشــارات «بهنشر» در سراسر کشور
نیز همزمان با هفته دفاع مقدس ،کتابهای موضوعی مرتبط با آن را با 40
درصد تخفیف به مخاطبان ارائه میکنند .معرفی و تبلیغ آثار مناســبتی در
فضای مجازی و گفتوگو با مؤلفان آثار رضوی و نبوی نیز از دیگر برنامههای
کتابمحور انتشارات آســتان قدس رضوی همزمان با دهه پایانی ماه صفر
است/.آستاننیوز

که در جامعه جدید بود.
علیــزاده بــا اشــاره بــه ویژگیهــای هنــری
ســلیم مــؤذنزاده گفــت :یکــی از ویژگیهــای
ایشــان تعهــد و عشــق بــه کار بــود .وقتــی او
میخواند ،واقعاً با عشــق و عالقه بود و شــاید
به همین دلیل اســت زمانی کــه اجرا میکرد،
شــنوندگان خســته نمیشــدند .بنــده نزدیک
بــه نیم قرن در خدمت ایشــان بــودم و افتخار
میکنم که سالها پای منبرش بودم.
شــهروز حبیبی مــداح اهــل بیــت ( ع) و از
شــاگردان ســلیم مؤذنزاده اردبیلی در بخش
پایانــی ایــن مراســم گفت :آثار اســتاد ســلیم
مــؤذنزاده اردبیلــی موجــب برکــت و وحدت
در جهــان اســام و تشــیع بوده اســت .صدای
او اعجــازی الهــی بود و با اخالصی که داشــت
تأثیــر ایــن آثــار را چنــد برابــر میکــرد .صدا و
ســیما ،تنها به چند اثر اســتاد مــؤذنزاده اکتفا
میکنــد و به نظــرم بیانصافی اســت ،چرا که

آقــای مــؤذنزاده بیــش از  ۵۰۰اثــر تأثیرگــذار
و ارزشــمند تولیــد کــرده اســت .معتقــدم اثــر
«زینــب زینــب» که بســیار هم جهانی شــده از
جملــه آثار متوســط اســتاد اســت و در کنار آن
کارهای دیگری دارد که واقعاً شــنیدنی اســت.
اســتاد مــؤذنزاده برای هر مناســبتی اثر تولید
کــرده و بــه نظــرم الزم اســت این آثار بیشــتر
از گذشــته پخش شــود .بــه نظرم هنوز ایشــان
مظلوم واقع شده است.
او تأکید کــرد :خوانندههایــی داریم که یک
دانــگ صــدا دارند ،امــا آنقدر اسمشــان تکرار
شــده اســت کــه همــه آنهــا را میشناســند اما
اســتاد مــؤذنزاده بــا آن صدا و اجــرا هنوز هم
ناشناخته مانده است .تکتک ما در این راستا
وظیفهای داریم که باید ادا کنیم.
این مداح اهل بیت با اشــاره به ویژگیهای
هنــری مــؤذنزاده گفــت :از ویژگیهای هنری
او تلفیق شــعر و موســیقی بــه صورت صحیح

است .همیشه بر ردیفخوانی تأکید میکردند
و همــواره میگفتنــد کــه ذاکریــن ،مداحــان و
خواننــدگان بایــد بــه ردیفهــای آوازی آشــنا
باشــند .اگر امروز شاهد نوعی از همگسیختگی
در بعضی اجراها هســتیم به این دلیل اســت
که با ردیفهای آوازی ناآشنا هستند.

جایــزه کتــاب آلمــان کــه معــادل جوایز
معتبر ادبی بوکر بریتانیا ،گنکور فرانســه
و پولیتزر امریکاست ،فهرست نامزدهای
سال  ۲۰۲۲خود را اعالم کرد.این فهرست
کوتاه نمایانگر چشمانداز ادبیات آلمانی
زبــان معاصر اســت و از آثار داســتانی تا
رمان هنری ،رمانهای فمینیســتی طبقه کارگر تــا ادبیات پس از مهاجرت را
شــامل میشود«.همســایه» نوشــته «کریســتین بیکائو»« ،دروغهایی درباره
مادرم» نوشــته «دنیال دروش»« ،احمق» نوشته «ژان فاکتور»« ،اسپیتزوگ»
بــه قلم «اکهــارت نیک»« ،جینها» از «فاطما آیدیمیــر» و «کتاب خون» اثر
«کیــم دی هوریــزون» ۶ ،اثری هســتند که به فهرســت نامزدهــای این جایزه
ادبی راه یافتهاند.جایزه کتاب آلمان ،از ســال  ۲۰۰۵توســط اتحادیه ناشران و
کتابفروشان آلمان برگزار میشود و برگزیده آن در ماه اکتبر از میان کتابهای
منتشــر شــده در آلمان ،اتریش و سوئیس انتخاب میشود که توسط ناشرین
آنها نامزد این جایزه ادبی میشوند .هر ناشر میتواند تا دو کتاب از فهرست
انتشــار فعلــی یا برنامهریزی شــده خــود را پیشــنهاد کند.برنــده جایزه کتاب
آلمان ،ســاالنه در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت معرفی میشود و
جایزه نقدی  ۲۵هزار یورویی دریافت میکند/.ایسنا

فرانکلین لوییس درگذشت

فرانکلیــن لوییــس ،مولویپــژوه
و اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی
دانشگاه شیکاگو ،از دنیا رفت.
پایگاه اطالعرســانی شــهر کتاب با
اعــام این خبــر ،مطلبــی از مریم
حسینی را درباره فرانکلین لوییس
منتشر کرده است .در بخشی از این متن آمده است« :ایران یکی از بزرگترین
حامیان فرهنگ و ادب خود را از دست داد .در این زمان ه شنیدن خبر از دست
دادن یکی از بزرگترین حامیان فرهنگ ،زبان و ادب فارسی اندوهی بزرگ و
اسفناک است .فرانکلین لوییس در میان ه زندگی آنگاه که میتوانست شاهد
برچیــدن ثمر ه پژوهشهــا ،تحقیقات و تالشهای شــبانهروزی خود باشــد
درگذشــت و ما را تنها گذاشــت .درگذشت این انســان فرهیخته و پژوهشگر
بیمانند را به تمام عاشقان ایران و ادبیات آن تسلیت میگویم .زمانی خبر
مرگ لوییس را شنیدم که اتفاقاً مشغول خواندن بخشهایی از کتاب «موالنا
دیروز تا امروز ،شرق تا غرب» به ترجمه حسن الهوتی بودم .بر دلم گذشت
که صدحیف که چه زود حســن الهوتی را از دســت دادیم .چقدر در این ایام
فتنهانگیز حضور و همدلی انسانهای بزرگی چون او میتوانست مرهمی بر
دردهایمان باشــد .دردهای ایران و زبان فارسی که نفس گرم امثال وی آن
را حفــظ میکرد و تاب ایســتادگی میداد و دریغا نمیدانســتم که در همان
زمان نویســند ه کتاب نیز در آن ســوی جهان چشــم بر این دنیای فانی بسته
و ایرانشناسان و مولویپژوهان جهان را از شرق تا غرب در اندوه خود باقی
گذاشــته اســت .پس از درگذشــت پروفســور نیکلســون و آن ماری شــیمل و
لئونــارد لویزن از بزرگترین مولویپژوهــان غربی دلمان به حضور لوییس و
تالشهای خستگیناپذیر وی گرم بود».

