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فرهنگی و هنری

طرح ویژه
ماه مبارک رمضان
در سینماها

سخنگوی شورای صنفی نمایش جزئیات طرح ویژه ماه مبارک رمضان برای سینماها را اعالم کرد.
غالمرضا فرجی پس از جلسه یکم خرداد شورای صنفی نمایش در گفتوگویی با ایسنا بیان کرد :طرح ویژه ماه رمضان امسال از  ۱۲شب تا
سحر اجرا خواهد شد و بلیت سینماها در طول این ماه مبارک تا ساعت  ۱۷به صورت نیم بها خواهد بود.او افزود :بلیت فیلمها از ساعت  ۱۷به
بعد هم به صورت تمام بها خواهد بود ،ضمن اینکه فیلمهایی که سقف تعداد  ۱۰هفته خود را تمام کردهاند ،در طرح ویژه ماه رمضان میتوانند
از ساعت  ۱۲شب تا سحر نمایش داشته باشند.
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تجلی خرمشهر در ادبیات مقاومت

هنر و هنرمندان از نخســتین کسانی بودند
که با انقالب اسالمی همراه شدند و در به ثمر
رسیدن این نهضت مردمی نقش فعالی داشتند
به گونهای که «انقــاب فرهنگی» خواندن
آن ســخنی بجا و مقبول است .نویسندگان و
شاعران ،ســینماگران و تصویرگران و همه و
همه دســت در دســت هم دادند تا مهمترین
اتفــاق قرن رقم بخورد .با توجه به محدودیت
رســانههای الکترونیکی و اهمیت رسانههای
مکتــوب و جایگاه ادبیــات در دههی پنجاه،
شاعران از تاثیرگذارترین هنرمندان بودند که
عالوه بر حضور مداوم در عرصههای مختلف،
آثار درخشانی و قابل تاملی را از خود به یادگار
گذاشتند.

شــکل فرهنگــی مقاومــت دارای اهمیت
بســیاری اســت و بههیچ وجــه از مقاومت
مسلحانه کمارزشتر نیست ،اثری که امروزه
شعر مقاومت در فرهنگ ملتها بهجا گذاشته
در دیگر زمانها نتوانســته بهجــا بگذارد .در
حقیقت ادبیات مقــاوت بههیچ وجه پدیدهای
اتفاقی و تصادفــی در حیات فرهنگی ملتها
نبــوده و از ایــنرو مقاومــت و دفاع مقدس
ملتهــا در دو زمینــه فرهنگی و مســلحانه
نمونههایــی جدید و پر اهمیــت تقدیم کرده
است.در میان شــهرهای مورد تهاجم جنگ
تحمیلی  ،کمتر شــهری به اندازه خرمشــهر
مورد ستایش قرار گرفته و نامش در حوزه ی
ادبیات مقاومت تکرار شــده است و کمتر شعر

کتابــی از مجموعــه طرحهــای رنگآمیــزی خالقانه
و آرامشبخــش با همراهــی مجموعــهای از هایکوهای
خاطرهانگیز منتشر شد.
«نقش بهشــت» نام کتابی است حاوی حدود هفتاد طرح
رنگآمیزی بزرگساالن (آرتتراپی) که طرحهای آن بههمراه
هایکوهایی از علیرضا بهرامی منتشر شده است .این هایکوها
بیشتر خاطرههای کودکی و نوجوانی ایرانیها را مانند دوران
مدرسه ،تعطیالت تابستان و عید نوروز ،شامل میشود.
در مقدمهی این کتاب با گردآوری فاطمه فرقانی که توسط
نشر آرادمان منتشر شده ،آمده است:
رنگآمیــزی نهتنها یــک فعالیت مهــم آرامشبخش و
خالقیتساز برای کودکان و نوجوانان ،بلکه برای بزرگساالن
هم فرصتی است برای رسیدن به آرامشی مؤثر که به زندگی
جلو ة بهتری میبخشد.در تفکرات کهن نیز رنگ تسکیندهنده

شــاعر دفاع مقدس را می توانیم بینیم که در
آن رنگ مایه شجاعت و توصیف دالورمردان
فتح خرمشــهر که متکی بر ارزش ها و نماد
ملی ماست  ،یافت نشود و چه بسیارند شاعران
و نویســندگانی که حماسه خرمشهر انگیزه و
الهام بخش شــعر گفتن و سخن سرای شان
درباره ادبیات مقاومت و جنگ تحمیلی شــده
است و چنین اســت که اگر فتح خرمشهر را
بازتاب بخشــی از دفاع مقدس بنامیم  ،گزافه
نگفته ایم .شــاعران در شعرشــان پایمردی ،
مقاومت در برابر ظلم و تجاوز و زیاده خواهی
و بــی عدالتی را به تصویر کشــیدند تا همه
مردم جهان با اســطوره هــا و قهرمانان دفاع
مقدس و فتح خرمشــهر آشــنا شوند  .در این
آثار ،شــاعرگاهی با دلتنگی از عروج یاران و
کوچ پرندگان مهاجر یاد نمود و گاه به ستایش
و تمجید ایســتادگی و شــجاعت خستگی نا
پذیر آنان پرداخت و از شــهیدان « جهان آرا
» و «فهمیــده » به عنوان نمادها و مصادیق
ایســتادگی نام برد و تهور و بی باکی آنان را
در مقابل هجوم دشمن ستود و تحسین کرد .
امروز ،سوم خردادماه ،ســالروز آزادسازي
خرمشــهر اســت كه با نواي «ممدي نبودي
ببيني شهر آزاد گشته »...عجين شده است.
اين نوحه كه به ياد شهيد سيدمحمد جهانآرا

«نقش بهشت» با هایکوهای خاطرهانگیز

اســت و آرامشبخش؛ حال وقتی فرصت رنگآمیزی دهها
صفحه طرحهای استاندارد ،هنرمندانه و علمی برای همگان
فراهم میشــود ،عالوه بر افزودن رنگ بهتر به زندگی ،این
فرصت هم فراهم میشود که هنرمند درون هر فردی کشف
شود.این طرحها طوری طراحی شدهاند که انگار عشق را ،هم
در داخل و هم در خارج خطوط ،جستوجو و درنهایت کشف
میکنید.ارتباط نوستالژیک با مدادهای رنگی و کاغذ سفید،
وقتی با الگوهای زیبا و گســترة انتخابــی عظیم از رنگها
آمیخته میشــود ،یک فرصت اســتثنایی بهوجود میآورد؛
فرصتی تا سرکشی روح را با خیالانگیزی چنان درآمیزیم که
انــگار آهوی خوش نقش و نگار و چابکی در درون هر کدام
از ما متولد میشــود و به اعتال میرسد.این شیوه اکنون در
جوامع توسعهیافته بیش از هر وسیل ة دیگری توصیه میشود؛
زیرا یک رفتار باوقار هنرمندانه را تجویز میکند که هدف و

فراخوان جشنواره «ما رنگارنگ هستیم»

گروه «با من بخوان» فراخوان جشنواره «ما رنگارنگ هستیم » را
به مناسبت انتشار کتاب «اِلمر» منتشر کرد.
گروه «با من بخوان» موسســه پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان
که پیشتر برنده جایزه آســاهی  ۲۰۱۶شده بود ،فراخوان جشنواره
«ما رنگارنگ هســتیم» را برای انتشــار کتاب «اِلمر» به این شرح
منتشر کرده است:
 ۲۷می  ۲۰۱۷برابر با ششــم خردادمــاه  ۹۶کتاب «اِلمر» که به
موضوع پذیرش و احترام به تفاوتها میپردازد منتشــر شده است
و گروه «با من بخوان» از ســوی موسســه تاریخ ادبیات کودکان
به مناســبت این روز و با هدف تشــویق کودکان به پذیرش خود
و دیگران به همانگونه که هســتند و احتــرام به تفاوتهای میان
انسانها ،جشنواره «ما رنگارنگ هستیم» را برگزار میکند.
کتاب «اِلمر» درباره فیلی است که با دیگر فیلها فرق دارد .همه
فیلها خاکســتری هســتند اما او چارخانه و رنگارنگ است .اِلمر از
اینکه برخالف فیلهای دیگر رنگارنگ است چندان راضی نیست؛
به همین دلیل یک روز خود را به رنگ خاکستری درمیآورد تا شبیه
دیگران شــود اما آن روز هیچکس المر را نمیشناســد .اِلمر طاقت
نمیآورد و از ته دل فریاد ســر میدهد .فیلها که اِلمر را شناختند
از ته دل میخندند .در همین حال باران شــروع به باریدن میکند و
رنگ بدن المر را میشوید و او دوباره رنگارنگ میشود.
داســتان المر فردیت و پذیرش خود را به همانگونه که هستیم
ســتایش میکند .کودکان با خواندن این داستان به ارزش تفاوتها

توسط جواد عزيزي سروده و به وسيلهي غالم
كويتيپور خوانده شــده ،از خاطرهانگيزترين
نواهاي بهجامانده از سالهاي جنگ تحميلي
و دفاع مردم ايران اســت .ممد نبودی ببینی
یک نوحه اســت که به مناســبت آزادسازی
خرمشــهر و به یاد محمد جهــان آرا خوانده
شده است .شعر این قطعه توسط جواد عزیزی
از رزمندگان خرمشــهر سروده و نخستین بار
توسط حسین فخری همرزم او بر سر مزارش
خوانده شد .یکسال بعد کویتیپور همزمان با
سالگرد آزادسازی خرمشهر نوحه را اجرا کرد.
ریشــه نوحه «ممدنبــودی ببینی» به یک
ملودی بوشــهری متلعق به موســیقیهای
عزاداری برمیگردد .این ملودی در ســالهای
دور توســط جهانبخش کردی زاده (بخشو) با
مطلع «لیال بگفتا ی شــه لب تشــنهکامان /
دســتم به دامان ،آقا االمان» در ایام محرم و
صفر خوانده شده است .ناصر تقوایی این قطعه
را در فیلم مستند «اربعین» خود نیز با اجرای
بخشو آورده است.
این نوحه یک نوای خاطرهانگیز ،بهجامانده
از سالهای دفاع مردم ایران در جنگ ایران و
عراق و دارای ارزش ملی است
متن كامل اين سروده در پي ميآيد:
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

پی میبرند و به تفاوتها احترام میگذارند .داستان «اِلمر» پیش از
این از ســوی موسسه پژوهشــی تاریخ ادبیات کودک با خرید حق
ترجمه و چاپ این کتاب از ناشر اصلی اندرسون پرس در انگلیس و
با ترجمه هورزاد عطاری به فارسی ترجمه شده است.
گروه «با من بخوان» موسســه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک در
فراخوان این جشــنواره از تمام پدران ،مــادران ،مربیان ،آموزگاران،
کتابداران و مروجان کتاب دعوت کرده اســت تا به مناســبت روز
انتشــار کتاب «المر» این کتاب را برای کودکان بلندخوانی کنند و
فعالیتهای مربوط به آن را انجام دهند و بدین ترتیب روز المر را که
روز پذیرش تفاوتهاست جشن بگیرند.
براســاس این فراخوان ،عالقهمندان میتوانند عکسها ،فیلمها،
گزارشهــا و تجربیات خــود را از بلندخوانــی و انجام فعالیتهای
کتــاب مذکور با کودکان برای گروه «با من بخوان» ارســال کنند
و از سوی موسسه تاریخ پژوهشی کودکان بن تخفیف خرید کتاب
از کتاب هدهد هدیه بگیرند .جشــنواره «ما رنگارنگ هســتیم» از
دوم خرداد آغاز میشــود و شــرکتکنندگان میتوانند تا هشــتم
خردادماه ســال جاری آثار خود را بــه آدرس تلگرام روابط عمومی
«بــا من بخوان» @ khanakیا ایمیل با من بخوان به آدرس
 kanak.org@gmail.comارسال کنند.
برای خرید این کتاب میتوان به ســایت www.hodhod
 com.مراجعه کرد و یا با شــماره تلفنهــای ۸۸۵۵۳۵۲۸-۰۲۱
تماس گرفت.

دستاورد آن تنها یک فرصت سرگرمی نیست ،بلکه وجوهی
از انسان معاصر را بیدار و نمایان میکند که شاید در البهالی
الیههای ســنگین و ضخیم زندگی پراضطراب ماشینی ما،
هیــچگاه فرصت بروز نیافتهاند .ضمن آنکه با ایجاد فرصت
شــهروندان زندگی پرشــتاب و پرتنش امروز را نرم
تمرکز،
ِ
و آرام ،بــه تمرکز و آرامش رهنمــون میکند.این الگوهای
جادویی آســمانی ،انســان را بویژه پس از یک روز یا هفتة
کاری سخت ،مانند آلیس به سرزمین دیگر میبرد؛ آنجا که
ساحل سکون و آرامش اســت و هر طرف را نگاه میکنی،
همهچیز به زیباترین و هنرمندانهترین شــکل ،ترسیم شده
است.این الگوهای دلربا به زندگی ما رنگ دیگری میدهند
و جریان دیگری میبخشند .دنیای شگفتانگیزی میسازند
که انگار عینیت یافتن خیالهای ماست .آهسته آهسته ما را
به جایی میرسانند که تا به حال خود را اینقدر به رؤیاهایمان

اســامی آثار نمایشــی جدیدی که قرار است طی روزهای
آینده در تاالرهای اصلی ،چهارسو ،سایه ،قشقایی و پالتو اجرا
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بروند ،مشخص شد.
پروژه«دی روز» به کارگردانی علی سرابی عنوان تازه ترین
مجموعه نمایشــی است که قرار است از تاریخ  ۱۷خرداد به
مدت  ۵شــب در تاالر اصلی تئاتر شهر میزبان عالقه مندان
تئاتر باشــد .در این پروژه بیش از چهــل بازیگر مطرح تئاتر
و ســینمای کشــور نمایشــنامه های «افرا» بهرام بیضایی،
«کوکــوی کبوتران حرم» علیرضا نــادری« ،تهران زیر بال
فرشتگان» نادر برهانی مرند« ،در مصر برف نمی بارد» محمد

نزدیک حس نکردهایم.با این شــیوه ،ذهن خود را به سمت
رؤیاهای لذتبخشمان هدایت میکنیم و به زندگیمان بهبود
میبخشیم .عالوه بر این ،یک نوع حس خاطرهانگیز بازگشت
به عقب در زمان ،ما را سرگرم رنگهای بیپایانی میکند که
شورشــی خفته را بهشکلی جسورانه و محترم در
انگار یک
ِ
درون ما بیدار میسازد».

داوری اخوان ،سجادی و مهیار علیزاده در هزارصدا
چهارمیــن برنامه هزارصدا در ســال  1396که اولیــن برنامه دور
جدید آن در این سال است ،ســاعت  17:45چهارشنبه سوم خرداد در
فرهنگســرای ارسباران برگزار میشود .فروردین و اردیبهشت امسال،
یک ویژهبرنامه بزرگداشت دکتر افشین یداللهی و دو برنامه فینال برای
انتخاب بهترینهای بخشهای ســنتی و پاپ هزارصدا برگزار شد و به
این ترتیب ،پرونده این برنامه در سال  1395بسته شد و عصر روز سوم
خرداد و همزمان با خجســته ســالروز آزادی خرمشهر ،دور جدید این
برنامه در بخش موسیقی اصیل ایرانی آغاز میشود.
در این برنامه کــه داوری بخش آواز آن با هنگامــه اخوان ،داوری
بخش شعر با سیدعباس سجادی و داوری بخش آهنگسازی و نوازندگی
آن با مهیار علیزاده اســت ،سه گروه آوین ،شــبروان و عیاران به ارائه
برنامه و رقابت خواهند پرداخت ،کارشان توسط کارشناسان برنامه مورد
تحلیل و بررســی قرار خواهد گرفت و در پایان گروه برگزیده انتخاب
و به فینال راه خواهد یافت.اســتاد هنگامه اخوان پیش از این ،مهرماه
ســال گذشــته ،برنامهای که به عنوان نیمه نهایــی و برای برگزیدن
بهترینهای برنامههای برگزارشده در بهار و تابستان بود ،در کنار استاد
محمدعلی بهمنــی و داود آزاد حضور در این برنامه را تجربه کرده بود
و ســید عباس سجادی نیز ،پیشتر سه بار و آخرین بار در کنار استادان
فریدون شهبازیان و حمیدرضا نوربخش به عنوان کارشناس داوری شعر

چرمشیر و «یک دقیقه سکوت» اثر محمد یعقوبی را خوانش
و اجرا می کنند.در تاالر چهارسو نیز نمایش « ِچل گیس» به
کارگردانی حسین جمالی از روز دوم خرداد ماه به صحنه می
رود .در این اثر نمایشی بهناز نادری ،فربد فرهنگ ،وحید نفر،
مسیح کاظمی ،یلدا عباســی ،مجید رحمتی ،آرش غالم آزاد
به عنــوان بازیگر حضور دارند.در تاالر قشــقایی هم نمایش
«اتاق» نوشته هارولد پینتر و کارگردانی فاطمه علی حسینی
روی صحنه می رود .رحیم نوروزی ،مرتضی اسماعیل کاشی،
فرشــید ترابی ،الهه شه پرست و رویا میرعلمی بازیگران این
نمایش هســتند«.ترانه ای برای تو» عنــوان نمایش جدید

تاریخ پایان
اجراهای تئاتر
شهر اعالم شد

در برنامه هزارصدا شرکت کرده بود اما مهیار علیزاده اولین بار است که
در این برنامه حضور پیدا میکند.این برنامه به اســتادان زندهیادان علی
اصغربهاری و منوچهر همایونپور تقدیم خواهد شد که تولدشان ،بیستم
و دهم خرداد ماه است .در بخش بزرگذاشت استاد بهاری ،شهرام صارمی
کمانچهنوازی خواهد کرد .صارمیتحصیل کرده رشــته موسیقی و از
شــاگردان کمانچه استاد بهاری و استا د هادی منتظریست که سالها
به آموزش این ســاز اصیل مشغول است.همچنین این برنامه هم مثل
برنامههای دیگر هزارصدا میان برنامههای دیگری هم خواهد داشــت.
هزارصدا برنامهای برای معرفی چهرهها و استعدادهای تازه موسیقی در
ژانرهای سنتی و پاپ است و هرماه دوبار برگزار میشود.
برنامه بخش سنتی هزارصدا اولین چهارشنبه هر ماه و برنامه بخش
پاپ نیز سومین پنجشنبه هر ماه برگزار میشود.
مدیرمسئول این برنامه که وارد پنجمین سال برگزاریاش شده ،آرش
نصیری است.

دیگری بــه کارگردانی امین ابراهیمی اســت که از روز ۱۶
خرداد با بازی امین ابراهیمی ،محمد جابری ،مهدی سلطانی،
امیرحســین بصیری ،امیر حسین مانی ،میدیا برنجی و کازیوه
دباغی در تاالر ســایه به صحنه می رود .این اثر نمایشی در
ســی و چهارمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر موفق به
دریافت جایزه نویسندگی و طراحی پوستر و بروشور شده بود.
در پالتــو اجرا نیــز نمایش «پالک  »۷۲۹بــه کارگردانی
مهــدی کردی روزهای  ۸تا  ۱۲خرداد با بازی مهدی کردی،
فرهنگ عمرانــی ،مهدیه کاویان ،ســید فاطمه میرکریمی،
امیرحسین سیدآبادی به صحنه میرود.

اجرای خاطره انگیز شهرام میرجاللی در نوزدهمین شب آواز ایرانی؛

آلبوم موسیقی «نرگس فتان» رونمایی شد

جدیدترین برنامه شب آواز ایرانی با اجرای
عباس سجادی و با حضور فریدون شهبازیان
و علی اصغر شــاه زیدی به عنــوان داوران و
کارشناسان این برنامه و همچنین اجرای پنج
گروه موســیقایی و آوازی و رونمایی از آلبوم
موســیقی «نرگس فتان» اثر اســتاد شهرام
میرجاللی برگزار شد .آلبوم موسیقی «نرگس
فتان» شامل  ۱۲قطعه موسیقی و با همنوازی
تار و تنبک اســتاد شــهرام میرجاللی و رضا
ترشیزی است .شهرام میرجاللی (زاده ،۱۳۳۸

اهواز) ،نوازنده و آموزگار ایرانی تار و عود است.
وی از نوازندگان برجســته تار مکتب اصفهان
بوده و از شــاگردان اســتادانی چــون جلیل
شهناز و سیدحسن کســایی بهشمار می آید.
وی در کارنامه هنری خود ســابقه همکاری با
هنرمندانی چون محمدرضا شجریان ،همایون
شــجریان ،علیرضا افتخاری ،ایرج بسطامی و
حسامالدین سراج را دارد.
میرجاللی در این برنامه قطعاتی را با همراهی
آواز استاد علی اصغر شاهزیدی و تنبک پدرام

شولوخوف و دن آرام
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار
امروز زادروز شولوخوف نویسنده
مطح روس است  ،که با کتاب دن
آرام به شهرت جهانی رسید .ستون
یــاد و کتابخانه ای بــرای زندگی
بهتر را این بار در هم تلفیق کرده
ایم تا هم از شول.خوف برنده نوبل
ادیبات و هم از دن آرام بگوییم.
در طول حکومت هشــتاد ساله
ی شوروی «دن آرام» مهم ترین
رمانی اســت که یک بلشــویک
نوشته اســت .هنگامی که آخرین
جلد این رمان منتشــر شــد اهالی
مسکو شبانه جلوی کتاب فروشی
هــا صف کشــیدند ودر آن دوران
میخائیل شــولوخوف بــه قهرمان
ملی شــوروی تبدیل شــده بود.
اهمیت این رمــان آن قدر بود که
ماکسیم گورکی دن آرام را تنها با جنگ و صلح قابل مقایسه می دانست.
دن آرام عالوه بر این که در داخل شــوروی مورد استقبال قرار گرفت؛ برای نویسنده اش
نیز جایزه نوبل ادبیات را به ارمغان آورد.
با این که شــولوخوف از نویسندگان مطرح و ذی نفوذ در شوروی بود .نقد نویسان رسمی
کمونیست به شدت علیه سرانجام کتاب موضع گرفتند و نوشتند  :گریگوری (قهرمان رمان)
باید به بلوغ می رسید و سرانجام به راه راست می آمد .شولوخوف زیر بار نرفت و به خواست
آن ها تن نداد .بخش هایی از این رمان مورد پســند اســتالین قرار نگرفت و موجب شد که
این رمان سانسور شود.
کمونیست بودن شولوخوف موجب نشد که او دست از رئالیسم بکشد و همین نکته موجب
شــد که خوانندگان غربی و غیر کمونیســت این رمان را اثری در نقد بلشــویک ها بدانند.
سولژنیتســین شایعه کرد که شــولوخوف این رمان را ننوشــته بلکه دست نوشته های یک
نویسنده ی گمنام قزاق را دزیده است .این ادعا بعدها با بررسی دسته نوشته های شولوخوف
رد شد.
از این شــاهکار ادبی تا به حال دو اقتباس ســینمایی ساخته شده اســت که آخرین آنها
محصول سال  2006است.

چهارمین برنامه سال  1396و اولین برنامه دور جدید مسابقه
هزار صدا برگزار میشود

نمایش های تئاترشهر در خرداد معرفی شد

نمایش هایــی که هم اکنون در تاالر های
مختلــف مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه
هستند ،پنجم خرداد ماه به اجرای خود پایان
می دهند.
«بی پــدر» بــه کارگردانی ســید محمد
مساوات در تاالر قشــقایی« ،روح جهنمی»
بــه کارگردانی بابک محمــدی« ،محفل بی
عــاری» به کارگردانی ســیاوش بهادری راد
در تاالر ســایه و «بوفالــوی آمریکایی» به
کارگردانی سیامک زین الدینی در پالتو اجرا
آثاری هستند که هم اکنون در مجموعه تئاتر
شهر میزبان عالقه مندان تئاتر هستند.

خون یارانت پرثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت پرثمر گشته
آه و واویــــال کو جهانآرا
نور دو چشمان تر ما
ای نخل غلتیده به خون
اشکی از شادی
همچو من بفشان روز آزادی
خیل یاران را خیز و یاری کن
دشت شادی را آبـیاری کن
نخل در آتش شعلهور
گرچه شد بیسر
نوبتی دیگر گشته بارآور
شهد پیروزی خوشـهي خرما
زورق و من ماهی و دریا
ممد نبودی ببینی
گریهي باران الله رویاند از تربت یاران
گشته آبادان هرچه ویران شد
تربـت یاران گلباران شد
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت پرثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت پرثمر گشته
آه و واویـــال کو جهانآرا
نور دو چشمان تر ما

ستون یاد

بلورچی بهعنوان میهمان ویژه اجرا کرد که با
استقبال بسیار خوب حضار همراه شد .از دیگر
بخشهای نوزدهمین برنامه شــب آواز ایرانی
میتوان به اجرای حمیدرضا فرهنگ اشاره کرد
که به اجرای آوازی در مایه دشتی با استفاده از
اشعار موالنا پرداخت .همچنین حسین صائمی
به همراه علی بدری (نوازنده ســهتار) یکی از
گروههای شــرکت کننده در مراســم بود که
به اجرای آوازی در مایه ســهگاه با استفاده از
غزلهای حافظ پرداخت .از دیگر بخشهای
برنامه شب آواز ایرانی میتوان به اجرای کیان
حامدینژاد به همراه ادیب فروزان(نوازنده تار)
اشــاره کرد که به اجرای آوازی در مایه دشتی
با استفاده از شعرهای حسین منزوی پرداختند.
اکرام مهرآوا نیز به همراه رضا پیامنی (نوازنده

ســنتور) نیز یکی از گروههای شرکت کننده
در مراســم بودند که به اجرای آوازی در مایه
راســت پنجگاه با اســتفاده از شعرهای اکرام
مهرآوا پرداختند.
در پایان مراسم ،کیان حامدینژاد به همراه
ادیب فروزان (نوازنده تار) به عنوان گروه برتر
نوزدهمین برنامه شــب آواز ایرانی از ســوی
داوران انتخاب شدند.
شــب آواز ایرانی به همت مرکز موســیقی
و موسســه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر،
با هدف تجلیل از پیشکســوتان آواز ایرانی،
کشف و معرفی چهرههای جدید شکل گرفته
اســت و آخرین شنبه های هر ماه ساعت ۱۸
در تاالر «سوره» حوزه هنری واقع در خیابان
سمیه نرسیده به حافظ برگزار می شود

شولوخف نخستین قزاقی بود که به ادبیات روس راه یافت .در اوان جوانی ،در جنگ جهانی
اول و جنگ داخلی شــرکت کرد .او نخستین دفتر دن آرام را طی دوران نپ به چاپ رساند.
با اینکه منتقدان نســبت به آن نظر مساعد داشتند ،موفقیتی نسبی کسب کرد .عینی گرایی
و ســادگی آن خوانندگانی را که بیشــتر به ادبیات جانب دار و بی پروا گرایش دارند چندان
جذب نمی کند.
ســپس دن آرام با جا افتادن رئالیسم سوسیالیستی در نوع خود سرمشق شمرده شد ،لیکن
محاســن این رمان آن را ،مســتقل از تمام مکاتب ادبی ،در ردیف آثار بزرگ قرار می دهد:
این اثر حماســه و تراژدی یک ملت و بهترین فرزندان اوست ،حماسه ای با صبغه ای عالی
و مایه ی غنایی دراماتیک و بینش عینی گرایانه نســبت به تاریخ ،با بیان کرامت انســانی و
مردانه و عشــق میهن ،و تاریخ یک عصر با مردمانــش ،و در عین حال اثری حاصل تجربه
ی زندگی نویسنده.
عده ای دن آرام را با جنگ و صلح قابل قیاس شمرده اند .در حقیقت ،شولوخف در ساخت
رمان خود از تولســتوی الهام گرفته است و در آن ،مانند وی ،آدمهای حقیقی و وهمی را در
هم آمیخته اســت .هر چند وی ،بر خالف تولســتوی ،از اظهار نظرهای فیلسوفانه درباره ی
انسان و معنای تاریخ پرهیز می کند ،به عنوان یک انسان به مسائل اساسی سرنوشت بشری،
چون عدالت و شرف و حقیقت ،پاسخ می گوید.
کیفیت تألیفــی این رمان را انتقاد کرده اند ،زیرا فراوانــی آدمهای ذی نقش در خوانهای
داستان و حواشی دارای اهمیت درجه ی دوم را ،نشانه ی فقدان وحدت و یکپارچگی دانسته
اند .شولوخوف گذاری دارد از نگرش به توده ها به سوی سرنوشت این یا آن فرد ،از نبرد به
توصیف زندگی صحرایی یا صحنه ی عشقی .جریان روایت داستان تابع قهرمان اصلی است.
دن آرام ،همچون آثار بزرگ دیگر شــولوخوف« ،زمین نوآباد» و «سرنوشت انسان» ،با ذکر
«سوابق» و تبارنامه ی چهره های داستانی آغاز می گردد.
این مدخل جزو اصل داستان به معنای اخص آن نیست .عمل و حادثه در آن کم است ،در
عوض ،توصیف دقیق قوم شناسانه ی افراد و مکان ها :دهکده ی قزاقی« ،خوترها» امالک
بزرگ قزاق ها در آن دیده می شــود .زمین داران خشن و دلیر هنوز بدوی و جنگجویند .در
همه چیز مقهور غرایز و شهوات خویش ،یعنی تجمل پرستی و انتقال خونین اند .از این غره
اند که تزار به آنان اســتقالل داده است .شولوخوف قشرهای مختلف اجتماعی «استانیستا»،
یعنی دهکده ی قزاقی ،خانواده های بزرگ ،ملخوف ها ،آستاخوف ها ،کورچونوف ها .صحنه
های زندگی روزمره ،زندگی در صحرا ،ماهی-گیری در رودخانه ی دن ،جشن های عروسی،
اعیاد و رقصها ،سنتها و پیش داوریهای ریشه دوانیده را به ما نشان می دهد.
بخــش اول ما را وارد فاجعه ی زندگی دو موجود جوان می ســازد ،گریگوری ملخوف و
آکسینیا آستاخووا ،همسر استپان آستاخوف .آکسینیا ،که موجودی است زورمند و آزاد ،به ضد
کیفیت سبعانه و احمقانه ی ســنت های تقریب ًا قرون وسطایی ،که زنان قزاق اسیر آنان اند،
طغیان می کند .در مقابل او ،شــوهری است ضعیف و مطیع ،که ابتدا کوشید تا به همسرش
نزدیکی جوید ،ولی سپس به سنتهای قادر مطلق گردن می نهد.
صورت نوعی آکســینیا در ادبیات روس جا افتاده اســت .وی ،که زنی اســت متهور ،زیبا
و مغرور ،برای دفاع از حق برخورداری از عشــق و خوشــبختی آماده ی هر کاری هســت،
شوهرش به سربازی رفته و او تسلیم عشق گناه آلود می شود و به کام شهوت فرو می رود.
در بخش دوم ،نزاعهای خانوادگی به جدالهای تاریخی و توفانهای داخلی به توفانهای انقالبی
دامنه گســتر می شود .در نخستین صحنه ی بخش سوم ،جنگ جهانی اول آغاز می شود و
قزاق ها از محدوده ی زادبوم خود خارج شده اند.
نویسنده دو چهره ی جنگ را به ما می نمایاند :یکی چهره ی غیر انسانی و دیگری چهره
ی قهرمانــی آن .ســپس دو انقالب ،انقالب فوریه و انقالب کبیــر اکتبر روی می دهند .به
مــوازات رویدادها درمقیاس ملی ،رویدادهای زندگی خانوادگی و محلی وصف میشــوند .در
اینجا نیز تغییرات بزرگ را ،که بازتاب تغییرات تاریخی اند ،شاهدیم.
کتــاب دوم :رمان در چهارمین بخش همان آهنگ تاریخ را اختیار می کند .این ،ســرآغاز
تراژدی قزاقی است؛ قزاق ها ،که قومی جداگانه و نوعی طبقه ی اجتماعی اند ،به چه جانبی
رو خواهند نمود؟ جوان ها به ســوی آینده و انقالب روی خواهند نمود؟ جوان ها به ســوی
آینده و انقالب رو می کنند .ســالخوردگان به گرد آتامان ضدانقالبی صف می بندند .خانواده
ها دوباره تقســیم می شوند .در بخش پنجم شاهد تشــکیل جبهه ی جدایی خواه مرتجعی
تحت حمایت آلمانی ها هستیم.
دولت حاکم دن را ،روس های ســفید(ضد انقالبی) ،که به ســمت قفقاز عقب نشینی می
کنند ،از سویی و روس های سرخ (انقالبی) از سوی دیگر در میان گرفته اند.
نبرد بین جدایی خواهان و کمونیست ها ادامه دارد .توده ی مردم قزاق با اعتماد کمونیست
های مسکو را پذیرا می شوند.
ولی جدایی خواهان روس های سفید را به یاری می-طلبند و ناحیه ی دن و انده ثانی می
شــود و ترور ضد انقالبی بر آن حاکم اســت و استقالل قزاق واژه ای توخالی است .قزاق ها
باید در عملیات تهاجمی به مسکو شرکت کنند ،ولی تا ورق بر می گردد عقب گرد می کنند.
در بخش ششــم گریگوری را در جســتجوی «حقیقت» قزاقی می یابیم؛ او وجدانش را به
بازجویی می کشد.
هر دو طرف ،مرتکب جنایت می شــوند و در هر دو طرف نیز قهرمانهایی هســت :مرگ
پودتکلوف و لیخاچف ،رهبران کمونیســت ،و همچنین مرگ پیوتر ،برادر گریگوری ،را که بر
روس های سفید پیوسته است شــاهدیم .در دو بخش آخرین رمان ،گریگوری را می-بینیم
که رهبری جنگ چریکی نومیدانه ای به ضد ســرخ ها را اختیار کرده اســت ،ولی او در نزد
سفیدها(ضدانقالبی ها) نیز خود را غریبه احساس می کند و تنها می ماند.
گریگوری زنده می ماند و به دســت سرنوشــت در هم شکســته می-شود .به دهکده ی
زادگاهی خود باز می گردد تا خود را تســلیم عدالت نوبنیاد کند.منتقدان دن آرام را «حماسه
ای تراژیک» خوانده اند ،تراژدی یک زوج ،یک قوم ،یک عصر؛ ولی حماسه ی مردی مغرور،
با شــهامت و در جستجوی مطلق .نویســنده نه تنها به عنوان داور ،بلکه همچنین به عنوان
بازیگــر همواره در اثرش حضــور دارد .وقایع را تحلیل می کنــد ،منازعات و فعل و انفعال
های نیروهای اجتماعی و تاریخی را توضیح می دهد .وی عالقه و ســتایش عمیقی نسبت
به قهرمانان خویش احســاس می کند .این انسان دوســتی شولوخف دردناک ترین لحظات
سرتاسر اثر را با نوعی صفا و روشنی متمایز می سازد.

