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فرهنگی و هنری

فراخوان جشنواره
«شاهبیت» با موضوع
ائمه اطهار(ع)

اولین دوره جشنواره ادبی «شاهبیت» از دوازدهم خردادماه و با هدف گردآوری آثار ادبی و متون شاعران و نویسندگان در مدح ائمه اطهار (ع) در دو رده سنی نوجوان
و بزرگسال برگزار میشود.
عالقهمندان به حوزه ادبیات در دو رده سنی نوجوانان ( ۱۲تا  ۱۵سال ) و بزرگساالن ( ۱۶سال به باال) میتوانند با شعرها یا نوشته های متعلق به خود در این
جشنواره شرکت کنند .برای شرکت در بخش شعر کالسیک ،هر فرد شرکتکننده میتواند با ارسال یک یا حداکثر دو بیت شاخص از شعر خود در این بخش شرکت
کند.عالقهمندان برای شرکت در فراخوان ،از دوازدهم تا پایان خردادماه فرصت دارند با ارسال آثار به نشانی اینترنتی  shahbeytsarv@gmail.comو یا شبکه
اجتماعی تلگرام به آدرس  t.me@shahbeytsarvدر این جشنواره شرکت کنند.

رسوم جالب ماه مبارک رمضان در ایران

مائده کرمی کاشناس ارشد تاریخ

آداب و رسوم شهرهای ایران در ماه رمضان

آداب و رســوم ماه مبــارك رمضان یكی از
مباحث مهم فرهنگ مردم ایران اســت و از
آنجا كه این آداب و رســوم ریشه دینی دارد
توجه همگان را به خود جلب كرده است .
در مــاه رمضان ،مردم به شــكل هماهنگ
برای انجام تكالیف شــرعی آماده میشوند و
برای به جای آوردن این وظایف ،هر جمعیت و
گروهی با آداب و تشریفات خاص خود مراسم
رمضان را برگزار میكنند.
این مــاه از دیرباز ،حال و هوای ویژهای را
بــرای مردم این مرز و بوم بــه ارمغان آورده
است .در شــهرهای مختلف ایران هم آداب
و رســوم گوناگونی در این ماه برگزار میشده
است.
بانــوان مومن یــزدی و ختم قرآن
کریم
در ماه مبارک رمضان جلســات قرائت قرآن
مجید در ســطح مساجد یا منازل برای مردان
و زنان مؤمن این دیار از شــور و هیجان ویژه
ای برخوردار است.
از روز نخســت ماه مبارک رمضان ،بیشــتر
بانــوان در منــزل یکی از داوطلبــان و یا در
مکتبخانــه هایــی گرد هم جمع شــده و هر
فردی جای خود را مشخص می کند.
در طول  30روز ماه مبارک رمضان هر روز
یک جزء از کالم وحی قرائت می شود تا کل
قرآن مجید ختم شود.
بانــوان مؤمن یــزدی اعتقــاد دارند که در
جلسات ختم قرآن مجید در طول ماه مبارک
رمضان در پایان ،ســوره توحید به هر کســی
برسد در کارش گشایش و زندگی اش توأم با
خیر و برکت در طول سال خواهد بود.

«پیراهن فاطمه» آذربایجانی حاجت
می دهد!
در این ماه نیز برخی از آداب و ســنتهای
مــردم آذربایجان شــرقی متمایــز از دیگر
مناطق كشــور و منحصر به این خطه از ایران
اسالمی است .در آذربایجان شرقی ،دو سنت
«قاباخالما» و «كیسهدوزی» با گذشت قرون
همچنان پابرجاست و به خصوص قاباخالما با
جدیت اجرا میشود.
علی فلســفی ،كارشــناس مردمشناســی
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری آذربایجان شــرقی گفت :به طور
كلی مــردم آذربایجــان شــرقی از نیمه ماه
شعبان ،خود را برای اســتقبال از ماه رمضان
آماده میكنند.
آخرین جمعــه ماه رمضان 27 ،ماه رمضان
یا آخرین پنجشــنبه این ماه ،روزی است كه
در نقاط مختلف اســتان ،زنان و دختران گرد
هم میآیند و هر خانواده برای خود كیســهای
میدوزد.
ســپس مقداری پــول در این كیســهها
میگذارنــد ،بر آن دعــا می خواننــد ،فوت
میكنند و آن را تا ســال دیگر در صندوقچه
خــود نــگاه میدارند .این كیســه را «بركت
كیسه سی» یا كیسه بركت مینامند و اعتقاد
دارند بدین صورت ،هرگز دچار فقر و بیپولی
نخواهند شد.
در برخی از روستاهای آذربایجان شرقی ،در
روز جمعــه آخر ماه رمضان ،زنانی كه بچه دار
نمیشوند ،هنگام عصر به مسجد میروند و دو
ركعت نماز حاجت به جا میآورند.
ســپس از مسجد خارج میشوند و به منزل
هفت زن كه اســم آنها فاطمه است ،می روند

و از هركــدام یك تكه پارچه میگیرند .آنها از
پارچههای یاد شــده ،پیراهنی بچه گانه به نام
«پیراهن فاطمه» میدوزنــد و نزد خود نگاه
میدارنــد و عقیده دارند تا ماه رمضان ســال
آینده حتم ًا بچه دار خواهند شد.
ســر روزه ای هدیــه دختران و
پسران کرمانی
مردم كرمان نیز در ماه مبارك رمضان ،آداب
و رســوم ویژهای را دنبال میكنند و در تزكیه
نفس و انجام عبــادات و فرایض مقدس این
ماه مقید هســتند .مردم كرمان سعی میكنند
هرگونه جشــن و مراســمی را كــه تدارك
دیدهاند ،قبــل از حلول ماه مبارك رمضان در
ماه شعبان برگزار كنند.
در قدیم ،اوایل ماه مبارك رمضان در میان
خانمها بهویژه زنان ســالخورده رســم بود به
ل ماه
ن لرســتانهمواره با حلو 
مردماســتا 
خاطر خواصی كه قهوه دارد ،پس از حل كردن
رمضان ،از مدتها قبل ،خود را برای برگزاری
آن در آب ،آن را به پیشــانی خود میمالیدند.
یكنند.
آیینهای ویژهاین ماه مباركآماده م 
در كرمان بزرگترها با دادن «ســرروزهای»
یكیاز ســنتها رایج مــردماین دیار كه
به دختران وپســران كه نوعی هدیه و كادوی
ك رمضان بیشــتر مورد توجه
درایام ما ه مبار 
مناســب بود ،بچههایی را كه به سن تكلیف
قرار میگیرد ،فرستادن بخشیازغذایافطار
میرسیدند ،به انجام فریضه روزه داری ترغیب
ن اســت ك ه به
و ســحر به منزلهمســایگا 
میكردند.
ن «كاس م سا» میگویند.
اصطالحعامیان ه بهآ 
یكی دیگر از رســوم ماه رمضان در برخی
بانوان لرســتانی نیز توجه ویژهای به پخت
مناطق استان كرمان ،خواندن «اهلل رمضونی»
ع آش،
غذاییافطار و سحر دارند و با پختنانوا 
پسران و «كلیدزنی» دختران در شبهای قدر
شـ ـله زرد ،فرنی ،حلوا و شـ ـیربرنج ،جلوهای
است.
خاص به سفره خود میبخشند.
ثبت آداب و رســوم ماه مبارك رمضان در
«روز والون» شــیرازی برای تازه
فهرست میراث معنوی كشور ،نشان از اهمیت
عروسان شیرازی
ایــن فرهنگ در میان ایرانیــان دارد كه هر
شــیرازیها ،آخریــن جمعه ماه شــعبان را
كدام به نوعی و با توجه به خاستگاه اعتقادی
«كلوخاندازان» میگویند .در این روز رســم
و آیینی خود ،این روزها را گرامی میدارند.
است كه مردم دســته دسته به گردشگاههای
«کاسم سا» سنت رایج لرستان در
اطراف شــهر میروند و آن روز را با خوشی به
ماه رمضان

شام میرســانند ،چون باور دارند كه رمضان،
ماه عبادت است و در این ماه فقط باید عبادت
كرد .از چند روز مانده بــه رمضان ،بعضی از
خانوادهها نذر دارند و افطاری میدهند و بیشتر
میهمانیها به شكل افطاری برگزار میشود.
همچنین رسم است كه پس از افطار ،مردم
به دید و بازدید می روند و گاهی تا وقت سحر
دور هم مینشــینند ،صحبت میكنند و شب
چرهای شــامل تنقالتی مانند رنگینك ،زولبیا
و بامیه میخورند.
خانوادههایی كه دختری را شوهر داده باشند،
در نخستین ماه رمضان پس از عروسی ،خود
را موظــف میداننــد افطاری كاملــی به نام
«روز والــون» تهیه كنند و همراه با گل برای
عروس بفرستند .در استان فارس چند روز قبل
از ماه مبارك رمضان ،زنــان خانهدار به فكر
تهیه خواربار ،انواع ترشــی و ادویه ،عرقیات و
چاشنیهای گوناگون میافتند.

آثار موزه قرآن به روز شد

مدیر موزه ملی قرآن کریم از نمایش آثار و نسخ خطی قرآنی
که تا امروز در معرض نمایش نبودهاند ،خبر داد.
حجتاالســام فخرالدیــن با اشــاره به تعویض اشــیاء
ویترینهای موزه از ابتدای ماه مبارک رمضان گفت :از ابتدای
ماه رمضان نمایشگاهی از نسخ خطی قرآن موجود در مخازن
موزه که تا پیش از این در هیچ جا نمایش داده نشــده بودند،
به نمایش درآمدهاند.
او از مهمتریــن آثار به نمایش درآمده در ویترینهای موزه
را یک قرآن طوماری دانست که کاتب آن «ام سلمه» ،دختر
فتحعلیشاه قاجار است و افزود :همچنین «زیارت علقمه» که
آن نیز به صورت نســخه طومــاری و متعلق به دوره قاجار و

ابراهیم مکال درگذشت

ابراهیم مکال ،مترجم و از اعضای هیأت تحریریه «دایرةالمعارف
مصاحب» ،در آمریکا درگذشت.
هرمز همایونپور در اینباره گفت :ابراهیم مکال متولد سال ۱۳۱۸
در شهر شیراز بود .او فارغالتحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران و
کارمند سیاسی وزارت خارجه تا دهه  ۶۰بود.
این مترجم و ســردبیر مجله «نقد و بررسی کتاب تهران» با بیان
اینکه ابراهیم مکال بیشتر برای کارهای فرهنگی که انجام میداد
شهرت داشــت ،اظهار کرد :پیش از انقالب در تدوین دایرةالمعارف
فارســی با غالمحســین مصاحب همکاری میکرد .او جزو هیأت
تحریریه دایرةالمعارف فارســی و مورد توجه و اعتماد غالمحسین
مصاحب بود .بعد از انقالب نیز معاون فرهنگی ســازمان انتشارات
آموزش انقالب اســامی (انتشــارات علمی و فرهنگی) شــد .این
سازمان جایگزین موسسه فرانکلین بود و مکال بخش فرهنگی این
ســازمان را که بعد از انقالب آشفته شده بود ساماندهی کرد .در این
ل دورانت را راهاندازی کرد و
موسسه او دوره جدید «تاریخ تمدن» وی 

ویراستاری چند جلد از این مجموعه را بر عهده داشت.
همایونپور با بیان اینکه ابراهیم مکال نویســنده و مترجم خوبی
بود ،درباره ســابقه کارهای مطبوعاتی او گفــت :پیش از انقالب از
سال  ۱۳۴۱با مجله «آرش» ،مجله پرنفوذ ادبی آن زمان ،همکاری
میکرد .همچنین بعد از مهاجرت به آمریکا با مجله «نقد و بررســی
کتاب لسآنجلس» به سردبیری مجید روشنگر نیز همکاری داشت.
با مجله «نقد و بررسی کتاب تهران» هم که من سردبیر آن هستم
همکاری داشــت و مقاالتی را برای ما میفرســتاد .از کتابهای او
میتوانم به «خداحافظ آقای چیپس!» نوشــته جیمز همیلتون (نشر
فرزوان) و «وردی نیروی سرنوشت» نوشته دینا همفریز (نشر آگاه)
اشــاره کنم.او در ادامه یادآور شــد :ابراهیم مکال بعد از مهاجرت به
آمریکا در سال  ۶۶در موسسهای زبان فارسی تدریس میکرد.
همایونپور همچنین گفت :ابراهیم مکال از دو سال قبل در آمریکا
دچار ناراحتی ریه شده بود و سرانجام در روز ششم یا هفتم خردادماه
بود که از دنیا رفت.

معرفی نامزدهای گوی بلورین «کارلووی واری»
جشــنواره بینالمللی فیلم «کارلووی واری» فهرست
نامزدهای این دورهاش را اعالم کرد.
«اسکرین دیلی» نوشت :پنجاهودومین دوره جشنواره
بینالمللی فیلــم «کارلووی واری» کــه از  ۳۰ژوئن تا
هشــتم جوالی ( 9تا  17تیر مــاه ) در جمهوری چک
برگزار میشود ،اسامی نامزدهای بخشهای مختلفاش
را از جمله بخش رقابتی اصلی اعالم کرد.
در بخش رقابــت اصلی که برنــده آن گوی بلورین
فســتیوال را به خانه خواهد برد ۱۲ ،اثر برگزیده شــدند
که در میان آنها آخرین فیلم «کرزیســتوف کراوتس»
کارگردان لهســتانی که سال  ۲۰۱۴درگذشت ،نیز دیده
میشود«.آریتمی» به کارگردانی «بوریس خلبنیکوف»،
«خبــر داغ» بــه کارگردانی «یولیا رویگنــا» از رومانی
و «کیکپز» بــه کارگردانی «اوفیــر رائولگرایتزر» و
«جنگجوی صلیبی کوچک» کاری از «واسالو کادرنکا»
از جمله نامزدهای این بخش هستند.
دیگــر آثار برگزیده در بخش رقابت اصلی جشــنواره
«کارلووی واری» « ۲۰۱۷خط» ساخته «پیتر ببژاک»،
«همــکاری» بــه کارگردانی «نیکوالس ســیلهول»،
«بیشــتر» به کارگردانی «اونور ســایالک»« ،تغییر را

ادامه بده» به کارگردانی «راشــل اســرائیل» از آمریکا،
«خیبوال» به کارگردانی «جورج اوواشویلی» فیلمســاز
مطرج گرجســتانی« ،مردها گریه نمیکنند» ســاخته
«آلن درلجویک»« ،پرندگان در کیگالی آواز میخوانند»
ساخته مشترک «جوآنا کاس-کراوتس» و «کرزیستوف
کراوتس» و «جاده اللنگ» به کارگردانی «کارما تاکاپا»
از هند هستند.
پیش از این اعالم شــده بود «کن لــوچ» کارگردان
انگلیســی برنده دو جایزه نخل طال جایزه گوی بلورین
افتخاری جشــنواره فیلم «کارلووی واری»  2017را به
ل مالحظه در ســینمای جهان دریافت
خاطــر نقش قاب 
میکنــد.در این دوره همچنین ســالگرد  ۱۰۰ســالگی
«بردکا» ،فیلمبــردار چک را با نمایــش فیلم «لیموناد
جو» به همراه گلچینی از فیلمهای کوتاه او جشن گرفته
خواهد شــد.از برنامه های دیگر این فســتیوال میتوان
به اعطای جایزه رییس «کارلــووی واری» به «واچالو
ورلیچکن» نویســنده و کارگردان مطرح که آثاری چون
«چه کسی میخواهد جسی را بکشد؟»« ،شما یک بیوه
هســتید ،قربان!» و «دختر جاروسوار» را در کارنامهاش
دارد ،اشاره کرد.

توســط ام سلمه نوشته شــده ،در ویترینهای موزه قرآن به
نمایش درامدهاند.
وی نمایش یک قرآن  ۴۰۰ساله به خط نستعلیق و متعلق
به درویش مهرانی طالقانی را ازد یگر آثار شاخص به نمایش
درآمده در این موزه دانست.
صابری در ادامه از رونمایی قرآن تاریخی «آقاجان پرتو» از
کاتبان خوشــنویس دوره قاجار خبر داد و گفت:از مدتی پیش
کار اسکن ،مستندنگاری و چاپ این قرآن تاریخی توسط موزه
ملی قرآن در دســتور کار بود که آن سرانجام به پایان رسید و
در حال حاضر با تکثیر این قرآن به صورت گسترده قرار است
پس از رونمایی در هفتــه دوم ماه مبارک رمضان در معرض

دو نمایشنامه تازه منتشر شده در بازار کتاب
نمایشنامه «مر ِد خیلی راحت؛ یک چالش بااحساس» از اری 
ک
امانوئل اشــمیت با ترجمه مرســده مهدیپور در  ۱۲۴صفحه با
شــمارگان  ۱۰۰۰نســخه و قیمت  ۹۵۰۰تومان در نشر یادشده
عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم :خنده شما زخم میزنه،
محکوم میکنه ،تحقیر میکنه ،بیآبــرو میکنه ،خندهای پر از
شــرارته .طوری میخندید انگار دارید فحش میدید ،برای آروم
کردن خودتون و توهین به دیگران .اگه خنده شما من رو کوچک
کنه ،باعث بزرگی شما نمیشه؛ فقط از هم دورمون میکنه...
آثار اریک امانوئل اشــمیت ( نویسنده فرانسوی) به زبانهای
مختلف ترجمه شــده و نمایشنامههایش در بیش از  ۵۰کشور به
روی صحنه رفته است .اشمیت دکترای فلسفه نیز دارد و تاکنون
چندین جوایز تئاتر مولیر فرانسه ،بهترین مجموعه داستان گنکور
و آکادمی بالزاک را نصیب خود کرده است.
از دیگر آثــار او میتوان به «خرده جنایتهای زناشــویی»،
«مهمانسرای دو دنیا» و «موسیو ابراهیم» اشاره کرد.
نمایشــنامه «خرها» از توفیق الحکیم  -پدر نمایشنامهنویسی
مدرن جهان عرب  -با ترجمه کریم پورزبید و مرجان محمدی در
 ۱۵۸صفحه با شمارگان  ۵۰۰نسخه و قیمت  ۱۴هزار تومان در
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.
آن
در نوشــته پشــت جلد کتاب میخوانیم - :این عمامه از ِ
شهریار است.
چه میگویی؟ -این مرد ،شــهریار پادشاه را کشته و عمامهاش را به سرقت

برده است...
کتابهای توفیق الحکیم به زبانهای انگلیســی ،فرانسوی،
اســپانیایی ،ایتالیایی ،روســی و آلمانی ترجمه شــده و برخی از
نمایشنامههایش در کشورهای مختلف به روی صحنه رفته است.
این نویسنده مصری برنده گردنبند نیل (مدال افتخار) در سال
 ۱۹۷۵و جایزه تقدیری دولت در حوزه ادبیات در ســال  ۱۹۶۰و
نیز دارنده نشــان درجه یک هنری و دکتری افتخاری از آکادمی
هنرهای مصر است.توفیق الحکیم ( )۱۹۸۷-۱۸۹۸پس از آنکه
درس حقوق را رها کــرد ،به ادبیات و هنر روی آورد و از جوانی
به نمایشنامهنویسی مشغول شد .الحکیم را پدر نمایشنامهنویسی
مــدرن مصر و دنیای عرب میدانند .دغدغههای روشــنفکرانه،
شــخصیتپردازیها وفضا ســازیهای انتزاعی ،دیالوگهای
ماهرانه ،بهرهبرداری مدرن از اسطوره و تأثیرپذیری از سمبولیسم
فرانسوی ،ویژگیهای اصلی نمایشنامههای اوست.

محمد رحمانیان نمایش «ونکووریها» را در ونکوور
کانادا به صحنه میبرد

« ،ونکووریها» نمایشی برگرفته از تجربه زندگی نویسنده و کارگردان این اثر در ونکوور است که به مهاجرت،
غربت و همچنین خود ونکوور میپردازد.
رحمانیــان این نمایش را با حضور هنرجویان کالسهای بازیگری مهتاب نصیرپور در ونکوور و در تئاتر کالج که
یکی از قدیمیترین تاالرهای نمایشی این شهر است ،اجرا میکند.
موســیقی این نمایش توسط علیرضا افکاری ساخته شده و طراح پوســتر آن هم مهدی نعمتی است .همچنین
ماهان آلداود ،پیام بارانی ،نوشــین بختیاری ،محمدرضا بهار ،بهتاب بهستا ،نگین دهقانی ،رضا راد ،ترکان رجبی،
پرستو رحمانیان ،سها سناجو ،ساالر طوسی ،فرشید فخروی ،مهسا قراگزلو ،ایمان کربالئیان ،پردیس کریمی ،ارمغان
کشمیری ،محمد مرتضوی ،پریا نظری ،فردوس وکیلیان و محمدرضا یزدانی بازیگران این اثر هستند.
«ونکووریها»  13خردادماه در کانادا اجرا میشــود و قرار اســت نمایش «صــدام» به کارگردانی رحمانیان هم
تابستان امسال در تاالر وحدت روی صحنه برود.

به همت مرکز موسیقی حوزه هنری

آلبوم موسیقی «لیپار» راوی افسانه بلوچی توسط
حوزه هنری منتشر شد

 .به نقل از روابط عمومی مرکز موسیقی حوزه هنری ،آلبوم موسیقی «لیپار» بازخوانی آثار
استاد مال كماالن است كه به همت مرکز موسیقی حوزه هنری تولید شده است.
گفتنی اســت اســتاد «كمال خان هوت» معروف به مال كماالن از اسطورههای موسیقی
بخش ُ
مكران بلوچستان است« .لیپار» روایت داستان (هانی و شئ مرید) افسانه بلوچی بوده و
در هفت پرده داستان تنظیم شده است.داستان «هانی و شئ مرید» داستان حماسی -عرفانی

استفاده عموم قرار گیرد.
به گفته وی این قرآن بــا توجه به صفحهآرایی ،تذهیب و
کتابت ،منحصر به فرد است و کلمات و تمام حروف آن دارای
اعراب هستند به همین دلیل خواندن آن از قرآن های معمول
امروزی راحتتر است.
او تأکید کرد :این قرآن تاریخی در فهرستآثار ملی به ثبت
رســیده اســت.مدیر موزه ملی قرآن کریم تاکید کرد :امکان
بازدید از موزه قرآن کریم هر روز از  ۹صبح تا  ۱۵میسر است
و بازدید از این موزه به صورت رایگان انجام میشود.
موزه ملــی قرآن کریم در خیابــان ولیعصر (عج) تقاطع
خیابان مصطفی خمینی (چهارراه سپه) قرار دارد.

و عاشقانه است كه توسط استاد اسحاق بلوچ نسب كه خود از شاگردان مال كماالن است ،باز
خوانی و ثبت شده است .آلبوم موسیقی «لیپار» به همت مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر و
هماکنون در فروشگاههای معتبر سراسر کشور عرضه شده است.عالقهمندان برای تهیه آلبوم
موسیقی «لیپار» به صورت نسخه اصلی میتوانند به مراکز معتبر فروش محصوالت فرهنگی
و هنری سراسر کشور مراجعه نمایند.
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ستون یاد

منوچهر همایون پور ،ردیف دان و
آواز خوان
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

«درکنج دلم عشق کسی خانه ندارد » اگر زمزمه
اش کرده اید و شنیده اید پیشنهاد میکنم حتی اگر
شده است به ســختی پیدا کنید اما با یک صدای
زیبــا و منحصر به فرد نیز تجربه اش کنید:منوچهر
همایونپور .متاســفانه اكثر آثــار قابل اعتناي اين
رديف دان و آوازخوان نامي در ســال هاي انتهايي
دهه  ۲۰و ابتدايي دهه  ۳۰از راديو پخش شــد كه
بــه دليل نبود دســتگاه ضبط از آنهــا اثري به جا
نمانده است .تنها چند سال قبل انتشارات ماهور در
مجموعه اي كه از آوازخوانان شهير آثاري را منتشر كرد ،اثري از همايونپور را نيز به
بازار موسيقي عرضه كرد.
او زاده  ۱۱خرداد  - ۱۳۰۳درگذشته  ۷فروردین  ۱۳۸۵از ترانهخوانان ایرانی ست.
او در ســال  ۱۳۰۳خورشــیدی در بروجرد متولد شد و در سنین نوجوانی به تهران
آمد و ضمن اشــتغال در ادارات دولتــی ،خوانندگی را به عنوان کاری ذوقی و هنری
انتخاب کــرد و ادامه داد .همایون پور ضمن بهرهگیری از شــیوه آوازی چهرههای
نامی موســیقی آوازی ایران چون ادیب خوانساری و تاج اصفهانی ،نزد کسانی چون
ابوالحسن صبا و حسین یاحقی و غالمحسین بنان نیز آموزش دید؛ این همنشینیها
تا به جایی پیش رفت که حسین یاحقی ،یکی از مشهورترین آثار خود را که «جوانی»
نام داشــت و در مایه افشاری ساخته شده بود ،به همایون پور جوان داد تا آن را اجرا
کند .این تصنیف در سال  ۱۳۲۷توسط همایون پور خوانده و به طور مستقیم از رادیو
پخش شد.همکاری او با حســین یاحقی و خواهرزاده شهیر او پرویز یاحقی تا اواخر
دهه  ۳۰شمســی نیز ادامه یافت که منجر به خلق آثاری به یاد ماندنی در موســیقی
ایران شــد؛ «نوای چوپان»«،در کنج دلم» و چند تصنیف دیگر حاصل این همکاری
مشترک بود.
بعدها این تصانیف از ســوی برخی از خوانندگان بازخوانی شد عمده آثار همایونپور
در سالهای قبل از  ۱۳۳۲خوانده شد  ،یکی دو اثر باقیمانده وی نیز چند سال قبل
از ســوی انتشــارات ماهور در مجموعهای منتشر شد که اعتزاض همایون پور را نیز
به دنبال داشــت .از قرار مجموعهای از خاطرات این چهره موسیقی آوازی نیز تدوین
شــده است که هنوز از انتشار آن خبری نیست متأســفانه اکثر آثار قابل اعتنای این
ردیف دان و آوازخوان نامی در ســالهای انتهایی دهه  ۲۰و ابتدایی دهه  ۳۰از رادیو
پخش شــد که به دلیل نبود دســتگاه ضبط از آنها اثری به جا نمانده است.زنده یاد
همایونپور بر ادبیات فارسی نیز مسلط بود و از چهرههای ثابت محافل معروف ادبی،
به خصوص ادبیات و شــعر کهن به شمار میرفت که نمود بیرونی آن را میتوان در
تسلط بی چون و چرای وی بر شعر ،در آثار آوازی اش مشاهده کرد.استاد همایونپور،
درحالی دارفانی را وداع گفت که به رغم کهولت سن وضع جسمانی مناسبی داشت،
اما بیماری قلبی به وی مهلت نداد و صبح دوشــنبه  ۷فروردین در بیمارستان مهراد
به دیار باقی شــتافت .پیکر اســتاد «منوچهر همایونپور» ساعت  ۹صبح سه شنبه ۸
فروردین ،از مقابل بیمارستان مهراد به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتاب سیرک شبانه

داستانی جادویی ،نفس گیر و رمانتیک

نویسنده :ارین مورگنشترن
مترجم :مریم رفیعی
کتاب سیرک شبانه داستانی تخیلی از جادو و عشق است
که در اواخر قــرن نوزدهم در لندن جریــان دارد ،کتابی با
روایتی غیر خطی ،دیدگاه هــای متغیر و فصل های کوتاه
شبه ســینمایی .داستان کتاب سیرک شبانه از آنجا آغاز می
شود که دو استاد شاگردان دست پروردهشان را برای رقابت
در ســیرکی که فقظ از غروب تا طلوع خورشــید باز است،
آماده میکنند تا این دو شعبده باز قهار مهارت یکدیگر را در
برپا کردن چادر های شــگفت انگیز و باورنکردنی به چالش
بکشند.
اما چیزی که این دو اســتاد کارکشــته فکرش را نکرده بودند ایــن بود که این دو جوان
دلباخته ی یکدیگر شوند
آن دو خیلی دیر می فهمند که هزینه ی باخت هرکدام گزاف تر از آن اســت که فکرش
را می کردند.
داستان سیرک شبانه خطوط بین واقعیت و تخیل را تار میکند و دنیایی را خلق میکند که
در آن غیر ممکن ممکن می شود .چهره ها میتوانند تغییر کنند ،گذشت زمان میتواند کندتر
باشد و یک مرد می تواند سایه نداشته باشد.
اگه بخواهم فقط یک کلمه برای توصیف این کتاب به کار ببرم؛ “جادویی” کلمه ایســت
که انتخاب میکنم.
موضوع اصلی کتاب ســیرک است! ســیرک جادویی که بی خبر از راه می رسد .و فقط
از غروب تا طلوع خورشــید باز است .ســیرکی که بعد از خوندنش آرزو میکنید روزی توی
شهرتون ببینیدش.
این کتاب تلفیقی از جادو ،عشق ،تجمالت و است.
یکی از دالیلی که من کتاب ســیرک شبانه رو خیلی دوســت دارم این است که تو این
کتاب شما فقط خواننده نیستید! بلکه یکی از شخصیت ها هستید و میتونید همه ی اتفاقات
رو ببینید و لمس کنید! از دنیای روزمره جدا شــوید و پا به دنیای جادویی سیرک بگذارید.
شخصیت های اصلی کتاب هم اکثراً شیرین و دوست داشتنی هستند و ویژگی ها و توانایی
های خاص خودشــون رو دارند؛ یکی گذشته ی آدم ها رو میخونه؛ یکی واقعا جادو میکنه؛
یکی با دیدن ستاره ها تکه هایی از آینده رو میبینه؛ مردی که سایه نداره ،ساعت سازی که
ساعت هاش محسور کننده است و
اگه طرفدار داستان های جادویی هستید و دوست دارید خیالتون رو کمی قلقلک بدید کتاب
رو دوست خواهید داشت.چه کسی میدونه شاید برخالف نامه ی هاگواترزی که به دستمون
نرسید روزی ببینیم که این سیرک سیاه و سفید جادویی اومده اینجا! و تا اون موقع من این
کتاب رو نگه میدارم و خودم رو در دنیای جادوییش غرق میکنم؛ تا صرف نظر زمان و مکان
بارها و بارها توی ذهنم ازش دیدن کنم.
قسمت هایی از کتاب سیرک شبانه
خیال پرداز کسی است که تنها در نور مهتاب می تواند راهش را پیدا کند .مجازات او این
است که قبل از همه ی مردم جهان ،طلوع خورشید را می بیند( .اسکار وایلد)
سلیا ،چرا ساعتامون رو کوک میکنیم؟
سلیا درحالیکه همچنان به دستش خیره شده است ،مودبانه می گوید:
چــون همه چیز به انــرژی احتیاج داره ،وقتی میخواهیم چیزی تغییــر کنه باید انرژی و
تالشمون رو صرف اون کنیم.مردم همیشه چیزهایی رو که دلشون میخواد ،می بینن و بیش
تر مواقع چیزایی رو میبینن که بهشــون می گن.بهترین خوشی ها تو زندگی ،اونایی هستن
که هیچوقت انتظارشون رو نداریم.راز ها قدرتمندند و وقتی رازی رو به بقیه میگی ،این قدرت
کاهش پیدا می کنه ،پس بهتره رازها رو پیش خودت نگه داری و به خوبی ازشــون مراقبت
کنی .گفتن راز ،راز های واقعی ،راز های مهم ،حتی اگه با یک نفر دیگه باشه ،اونا رو تغییر
می ده .نوشتن بدتره ،چون هر قدر هم ازش مراقبت کنی ،کی میدونه چند نفر ممکنه شکل
مکتوبــش رو ببینن؟ پس بهتره رازهات رو پیش خودت نگه داری ،هم به خاطر خودت هم
به خاطر اونا.وقتی وسط یه وضعیت گیر کردی ،دیدن همه جنبه های واقعیش سخته .چون
برات آشناست .باهاش راحتی.

