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رویکردی که می تواند روحی تازه 
را به فضای جامعه بدمد

  آغاز دو هفته تعطیلی و محدودیت کرونایی و همچنین لغو طرح های پیشــنهادی برای برگزاری کنســرت های حضوری در ایام کرونا، می 
توانســت فرصتی مناســب برای ازسرگیری کنسرت های آنالین تلقی شــود؛ رویدادی فرهنگیـ  هنری که در صورت تحقق، روحی تاره را به 

فضای موسیقایی کشور، هنرمندان و مردم می بخشد.

گروه فرهنگ و هنر -   ساکنان شهرهای 
قرمز از جمله پایتخت، نخستین روزها از دو هفته 
اعالم شده برای برگزاری طرح جدید محدودیت 
های کرونایی را می گذرانند و چند روزی اســت 
که برخی  دســتگاه های متولی امر فرهنگ و هنر 
از جمله صداوسیما، پلتفرم ها، شبکه های مجازی 
و ... در پی همســو کردن برنامه های خود با این 
تعطیالت و حرکت به سمت فراهم کردن شرایطی 
برای راحت تر گذراندن دوران قرنطینه و همراهی 
با مردم هســتند؛ تجربه ای که پیشتر خصوصا در 

موج اول شیوع کرونا در کشور شاهد بودیم.
در موج اول کرونا و در امتداد آن، موسیقی 
همــواره از جایگاه ویژه ای برای همراهی با مردم 

برخوردار بود.
ورود موســیقی به قرنطینــه که از نواختن 
روی پشــت بام ها و بالکن ها آغاز شده بود، حاال 
به کمک فضای مجازی، همزمان توســط میلیون 
ها بیننده قابل دسترســی بــود و در ادامه هم این 
اجراهای ســاده خانگی، به کمک برخی سازمان 
های متولی از جمله شــهرداری و وزارت ارشاد، 
شــکل برنامه ریزی شــده تری به خود گرفت و 
جایش را به اجرای کنســرت های آنالین رایگان 

داد.
هرچنــد با پایان موج اول، تا حد زیادی از 
وجه احساسی این فعالیت های خودجوش کاسته 

شــد و این بخش هم مانند بسیاری از حوزه های 
دیگــر جامعه، رنگی از تجارت به خود گرفت و 
به مرور برخی از اجراهای آنالین به سمت پولی 

شدن رفتند.

با این حال تا مدتی، برگزاری کنسرت های 
آنالین رایگان که موســیقی پاپ آغازگر آن بود، 
مسیر خود را ادامه داد و در ادامه هنرمندان موسیقی 
نواحی و دستگاهی هم بر اساس برنامه ریزی های 

متولیان امر روی صحنه آمدند و اجراها به صورت 
آنالین برای مردمی که در قرنطینه به سر می بردند 

پخش می شد.
با آغاز ایام عزادارِی محرم و صفر، همانند 

هر ســال که جریان موســیقی در کشور تعطیل 
می شود، برگزاری کنسرت های آنالین موسیقی 
هم متوقف شد و البته در مقطعی جای خود را به 
اجرای موســیقی نمایش عاشورایی »علمدار« در 
تاالر وحدت داد و اینگونه عنوان شــد که عواید 

حاصل از آن صرف امور خیریه می شود. 
اما برخالف انتظار، پایان ایام عزاداری که با 
موج دوم کرونا در کشور هم همراه بود، شروعی 

برای ازسرگیری کنسرت های آنالین نبود؛ بلکه 
همه جا حرِف ازســرگیری حضوری کنسرت ها 

بود و پرسش و پاسخ هایی در این خصوص.
هرچند تالش هایی که از بعد عید فطر برای 
برگزاری کنسرت های حضوری صورت گرفت، 
در نهایت با حاشــیه های بلیط فروشی میسر نشد 
و تنها کنســرت های حضوری به اجراهای کیش 
در فضای باز محدود شــد که آن هم با پادرمیانی 

متولیان امر بهداشــت و درمان اســتان، نیمه کاره 
رها شد.

حتی پیشنهاد اخیر مدیرکل دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد برای برپایی کنسرت های 
حضوری تا پیش از ســاعت ۱۸ هم با اســتقبالی 
از ســوی برگزارکنندگان مواجه نشــد تا با آغاز 
محدودیت های جدید تهران و دیگر شــهرهای 
قرمز، پرونده کنســرت های حضوری فعال بسته 

بماند. اما در این میان، آنچه از ســوی متولیان امر 
فرهنگ و هنر، هنرمندان و حتی رســانه ها به نظر 
می رســید به فراموشی سپرده شده، امکان برقرار 
ماندن جریان موسیقی در کشور از طریق برگزاری 
کنسرت های آنالین است؛ رویکردی که هنوز هم 
مــی تواند روحی تازه را به فضای جامعه بدمد و 
روزنه ای باشد برای کاهش مشکالت هنرمندان و 

خصوصا اهالی موسیقی در کشور.

فرهنگ و هنر

گــروه فرهنگ و هنــر -  کتاب 
شــوهر آهو خانم رمانــی از علی محمد 
افغانی اســت، این داستان نخستین رمان 
بــه معنای کالســیک در زبان فارســی 
است که نویســنده در آن کوشیده است 
تا زندگی اســفبار زنان قشــر فرودست 
جامعه را روایت کند. انتشارات نگاه این 
کتاب را منتشــر و در اختیار عالقه مندان 

قرار داده است.
درباره کتاب :

داستان در سال ۱۳۱۳ در کرمانشاه 
رخ می دهــد. آهوخانم زنی زحمتکش، 
بردبار و بزرگوار است. آدم ها و ماجراها 
پیرامون آهوخانم شــکل می گیرند و او 
آن چنان بر تمامی داستان تأثیر می گذارد 
که حتی در صحنه هایی که حضور ندارد، 
وجودش محسوس است. شوهرش، سید 

میران سرابی، نانوا و رئیس صنف نانوایان 
کرمانشاه، پشت ترازوی مغازه اش نشسته 
است که زن زیبارویی وارد می شود. زنی 
به نام هما که پس از چهار سال زندگی به 
دلیل ستم های شوهرش، مهرش را حالل 

و جانش را آزاد کرده است.
هما می گوید ســه ماه اســت که به 
خانه ی مطربی به نام حســین خان ضربی 
پناه بــرده. میران که مرد متدینی اســت 
تصمیم می گیرد هما را به عقد شاگردش 
درآورد. به بهانه ی این که از طرف شوهر 
هما و بــرای بازگرداندنش به خانه آمده 
است پیش حسین خان می رود. صحنه ای 
را می بیند که حســین خان می زند و هما 
هنرمندانه می رقصد؛ از آمدنش پشــیمان 
می شــود و می رود ولی نمی تواند هما و 

زیباییش را فراموش کند.

کتاب شــوهر آهو خانم را به 
چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

کتاب شــوهر آهوخانــم یکی از 
مهم تریــن آثار نوشــته شــده ی ادبیات 

معاصر ایران اســت. خواندن این کتاب 
بــرای تمام عالقه مندان به داســتان های 
فارســی و دوســتداران زبــان و ادبیات 

فارسی جذاب و شیرین است. 

»شوهر آهو خانم«
معرفی کتاب

نویسنده: علی محمد 
افغانی

انتشارات نگاه

اجرای یک نمایشنامه بسیار قدیمی!
گروه فرهنگ و هنر -  آهنگســاز 
و رهبر ارکستر بین المللی کشورمان در 
تشــریح تازه ترین فعالیت های خود از 
آهنگســازی پروژه »غمنامه پارسی« به 

صورت اپرا خبر داد.
علــی رهبری آهنگســاز و رهبر 
اســبق ارکستر سمفونیک تهران که طی 
ســال های اخیر در کشورهای مختلف 
اروپایی به رهبری مجموعه های مختلفی 
مشــغول به فعالیت در عرصه موسیقی 
اســت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن 
تشریح تازه ترین فعالیت های خود بیان 
کرد: طبق تازه تریــن برنامه ریزی هایی 
که انجام گرفته پروژه »غمنامه پارسی« 
برگرفتــه از نمایشــنامه »ایرانیان« اثر 
مشــهور ۲۵۰۰ ساله اشــیل نویسنده 
یونانــی را به صورت اپرا آهنگســازی 

خواهم کرد.
ایــن آهنگســاز گفــت: اپرای 
تــراژدی ایرانیان بــرای ۴ خواننده به 
عنوان سولیســت، گروه کر و ارکســتر 

سمفونیک نوشته شده است. 
نقش  اینکــه  ضمــن 
خشایار شــاه برای صدای 
رضا فکری نوشــته شده و 
نقش هــای دیگر نیز از طریق 

آزمون در مرحله اول از بین 
خوانندگان ایرانی انتخاب 

خواهند شد
وی افزود: ایرانیان 

اثری شاعرانه و تخیلی 
در سبک نمایش نامه 
تــراژدی اســت که 
توســط آیسخولوس 
)آشیل( در سال ۴۷۲ 
قبل از میالد نوشــته 

شده. 
نمایشــنامه  ایــن 

نخستین اثر مهم آیسخولوس و 
کهن ترین نمایشــنامه تاریخ بشر است 

که تا امروز باقی مانده است. 
تراژدی ایرانیان داســتان یورش 

خشایارشــا به یونان را گزارش 
می کنــد. ایرانیان تا امروز به همه 
زبان های مهم ترجمه شده و 

بارها در تماشــاخانه های 
غرب اجرا شده است. 

ولی تــا آنجا که می 
دانم تاکنون روی آن 

به صورت اپرا کار نشده است.
ایــن رهبر ارکســتر تاکیــد کرد: 
این اپرا با داشــتن شــماره ۱۲ آخرین 
در  اثــرم  دوازدهمیــن  و 
مجموعه »مــادرم ایران« 
اســت. تمامی ۱۰ پویم 
سمفونیک مادرم ایران 

که با نوحه خوان داســتان روز عاشورا 
شروع می شود با صدای محمد معتمدی 
و رضا فکری نیز توسط شرکت انتشار 
موســیقی آلمانی ناکســوس بــه بازار 
بین المللی عرضه شده که شماره ۱۱ آن 
نیز با »چنین گفت زرتشــت« در تاریخ 
۶ ژوین با صدای رضا فکری و ارکستر 
فیالرمونیــک زاگرب ضبــط و اجرا 

خواهد شد.
علی رهبــری رهبر و مدیر هنری 
سابق ارکسترهای سمفونیک شهرهای 
بروکســل، پراگ، زاگــرب، ماالگا و 
تهــران، پویم ســمفونیک های »مادرم 
ایــران« را به شــخصیت های مختلفی 
چون محمد رضا شــجریان، حســین 
دهلوی، مصطفــی پورتراب، روح اله 
خالقــی، رحمت اله بدیعــی، همدم 
رهبری، حســین علیــزاده، احمد 
پژمان، مردم کرواسی، و مطرب ها 
و نوازندگان خیابانی هدیه کرده 

است.

کشف یک طراحی جدید منسوب به داوینچی
گــروه فرهنگ و هنــر -   محققان 
ایتالیایی یک طراحی جدید کشف کردند 
که به آثار »لئونــاردو داوینچی« هنرمند و 
نابغه معروف، شباهت فوق العاده ای دارد. 
پژوهشگران ایتالیایی یک اثر هنری جدید 
کشــف کردند که ادعا می کننــد یکی از 

کارهای لئوناردو داوینچی است. 
این طراحی کــه برای قرن ها جزئی 
از یک کلکسیون خصوصی بود، پرتره ای 
از مســیح را به تصویر می کشد که از لحاظ 
سبک کار به دیگر آثار داوینچی شباهت هایی 
مشهود دارد؛ محققان می گویند نگاه سوژه 
در این طراحی مشــابه نگاه مونالیزاست و 
ریش و دهانش شــبیه به آنچه داوینچی در 

خودنگاره هایش به تصویر کشیده است.
از دیگر ســرنخ هایی که این اثر را به 
داوینچی پیوند می دهد، عبارتند از استفاده از 
گچ قرمز که این هنرمند ایتالیایی در نقاشی و 
طراحی هایش از آن بهره می برد و ژست سه 

رخ ســوژه. داوینچی از این ژست در خلق 
پرتره هایی چون مونالیزا، جینورا د بنچی و 

بانویی با قاقم نیز استفاده کرده بود.
یکــی از خودنگاره های داوینچی از 
سال های ۱۵۱۲ تا ۱۵۱۵ نیز نمونه دیگری 
از ســبک کاری این هنرمند معروف است 
که با ویژگی های این طراحی تازه کشــف 
شــده همخوانی دارد. همچنین تست های 
آزمایشــگاهی نیز تایید کرده قدمت کاغذ 
مورد اســتفاده در این طراحی به اوایل قرن 
۱۶ میالدی برمی گردد، البته این نتیجه گیری 
هنوز از ســوی کارشناســان مستقل تایید 
نشده اســت. این طراحی را اولین بار یک 
مجموعــه دار خصوصی در لکوی ایتالیا به 

آنالیسا دی ماریا تاریخ دان هنر نشان داد. 
این محقق در گفت وگو با رسانه های 
مختلــف اعتقادش را دربــاره این که این 
طراحی به چه کسی تعلق دارد، تکرار کرده 
است. با وجود این، مارتین کمپ کارشناس 

داوینچی ترجیح می دهد برای صدور حکم 
قطعی در این باره، منتظر شواهد علمی بماند. 
وی می گوید برای رسیدن به این نتیجه ابتدا 
باید دید آیا این طراحی نیز چون اغلب آثار 
داوینچی با دست چپ کشیده شده است یا 
نه. پژوهشگران قرار است پس از فروکش 
کردن موج دوم کرونا در ایتالیا و برداشــته 
شدن محدودیت های قرنطینه در این کشور، 
ایــن اثر هنری را در فلورانس جامع و کامل 
مطالعه کرده و درباره پدیدآورنده آن تصمیم 

قطعی بگیرند.
 لئونــاردو داوینچــی  دانشــمند، 
نقاش، مجسمه ســاز، معمار، موسیقی دان، 
ریاضی دان، مهندس، مخترع، آناتومیست، 
زمین شــناس، نقشــه کش، گیاه شناس و 
نویســنده ایتالیایی دوره رنسانس بودکه با 
وجــود تنها ۲۵ اثر برجای نمانده، به عنوان 
یکی از بزرگترین نقاشــان تاریخ شناخته 

می شود.  

گروه فرهنگ و هنر - فریبا کوثری 
بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در گروه 
تخصصی کــودک و نوجوان انتشــارات 
سیمای شــرق )کتاب های زرافه( به عنوان 
ســفیر کتاب های کودک و نوجوان انتخاب 
شــد. لزوم توجه بیشتر به کتاب های کودک 
و نوجوان به ویژه در دوران همه گیری کرونا 
بهانه ای اســت تا هنرمنــدان و چهره های 
شناخته شده به حمایت از این حوزه بپردازند. 
فریبا کوثری به عنوان اولین سفیر کتاب های 
کودک و نوجوان وارد این عرصه شد. فریبا 
کوثری )۱۳۴۵( از ســال ۱۳۶۷ و با بازی در 
فیلم در مســیر تندبار به کارگردانی مسعود 
جعفری جوزانی وارد سینما شد و از آن پس 
به فعالیت در عرصه های مختلف نمایشی از 
جمله تئاتر و تلویزیون نیز ادامه داده اســت. 

بازی های وی در سریال های معصومیت از 
دست رفته )۱۳۸۲( و مختارنامه )۱۳۸۹( هر 
دو به کارگردانی داود میرباقری در خاطرها 

مانده است.
در متــن تقدیرنامه  ســیدغالمرضا 

کاظمی دینان، رئیس شورای سیاست گذاری 
انتشارات سیمای شرق به فریبا کوثری، آمده 
اســت:  نقش بی بدیل هنرمندان محبوب و 
مردمــی در آگاهی بخشــی به آحاد مردم و 
ارتقاء فرهنگ عمومــی غیرقابل کتمان و 

بسیار موثر است. در برهه ای از تاریخ جهان 
که تمامی شئونات زندگی بشر دستخوش 
حــوادث طبیعــی و غیرطبیعی اســت و 
ویروس کرونا تغییرات عمده ای در ســبک 
زندگی انســان ها ایجاد کرده، تالش برای 
دستیابی به زندگی با کیفیت از طریق توسعه 
کتاب خوانی بســیار ارزنده و قابل ستایش 
است. در این بین تصدیق خواهید فرمود که 
حوزه کــودک و نوجوان به دالیل متعددی 
نیازمند توجه ویژه ای از سوی نخبگان فکری 
و فرهنگــی جامعه از جمله هنرمندان عزیز 
اســت. گروه تخصصی کودک و نوجوان 
انتشارات سیمای شرق »کتاب های زرافه« نام 
دارد که، با هدف آموزش کودکان و کمک به 
آن ها برای درک بهتر دنیای اطرافشان آثاری 

تالیف و ترجمه کرده است.

فریبا کوثری سفیر کتاب های کودک و نوجوان شد

گــروه فرهنگ و هنر - کتاب ترمینال 
آقای فالنی، ســفری عاشقانه از ساره تمیمی 
است. شادی، راوی کتاب ترمینال آقای فالنی 
از ماجرای آشنایی اش با معلمش می گوید و 
داستان های بسیار و ماجراهای پرفراز و نشیبی 

که پشت سر گذشته اند.
درباره  کتاب :

کتاب ترمینال آقای فالنی یک داستان 
عاشقانه است. عاشــقانه ای که با خواندنش 
می توانید خودتان را به جای شخصیت های 
بگذارید و حالشان را به خوبی متوجه شوید. 
کتــاب ترمینال آقای فالنی کتابی اســت که 
نمی توانید تا پایان داستان از آن دست بکشید. 
کتاب ترمینال آقای فالنی ســفر عاشقانه ی 
شادی است. شادی برای آموزش زبان به یک 
آموزشگاه می رود و آنجا ثبت نام می کند. از ترم 
اول کالسش به خاطر حضور پسرهای مزاحم 

اصــال رضایت ندارد و ترم دوم هم که کالس 
بانوان اســت، زبان انگلیســی یاد نمی گیرد 
چون کالس مثل یــک فضای پوچ به جایی 
برای حرف های بی ســر و تــه و درددل های 
تمام نشــدنی آن هم به زبان فارســی تبدیل 
شده است. باالخره شادی در کالس دیگری 
ثبت نام می کند و آن جا است که با سورج آشنا 
می شود. آشــنایی که مسیر زندگی شادی را 

تغییر می دهد....
کتاب ترمینــال آقای فالنی را به 

چه کسانی پیشنهاد می کنیم ؟
اگر از خواندن رمان های عاشــقانه از 
نویسندگان فارسی زبان لذت می برید، کتاب 

ترمینال آقای فالنی را بخوانید. 
بخشــی از کتاب ترمینال آقای 

فالنی
من واقعاً قاطی کرده بودم که باالخره اینا 

چه جور آدمایین؟ مادر ســورج همش راجع 
بــه لباس مهمونی صحبت می کرد که همش 
میره، می بینه و سایزش نمی شه و باید ورزش 
کنه و همش راجع به تربیت بچه از من سؤال 

می پرسید و می گفت: شادی، تو بلد نیستی بچه 
تربیت کنی!ظاهرش شبیه خواستگارها بود اما 
یک کلمه مستقیم به من حرف نمی زد. و فقط 

سؤال می پرسید، ببینه سلیقه من چه جوریه.

»ترمینال آقای فالنی«
معرفی کتاب

نویسنده: ساره 
تمیمی

نشر عطران
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»غمنامه پارسی« اپرا می شود؛

اثر هنری از تاثیر کرونا بر زندگی کودکان
گــروه فرهنگ و هنــر -  یک اثر 
هنــری عظیم در انگلســتان با هدف به 
تصویر کشــیدن تاثیرات شیوع ویروس 
کرونــا بر کودکان جهــان بر روی چمن 

خلق شد.
گروه هنــری با نام »شــن از نگاه 
تــو« اثر هنــری در زمین هــای اطراف 
»یورکشــایر غربی« واقع در انگلســتان 
خلق کرده انــد که ۶هزار کودک در ابعاد 

واقعی را حین بازی به تصویر می کشــد. 
ایــن اثر از نمای باال چهره یک کودک را 

به وجود می آورد.
این اثر هنری که »۶ هزار کودک« نام 
دارد به مناسب روز جهانی کودک )بیستم 

نوامبر( خلق شده بود.
 ایــن اثر هنری عظیم با اشــاره به 
هشــدار »یونیسف« درباره احتمال مرگ 
۶ هزار کودک بیشتر به صورت روزانه در 

پی شیوع ویروس کرونا خلق شده است.
»۶ هزار کودک« که حدود ۱۱۰ متر 

طول دارد در طول سه روز خلق شد.
این گروه هنری اوایل ســال جاری 
اثر هنری دیگری را برای تشــویق مردم 
به رعایت فاصله اجتماعی خلق کردند. 

خلق چهره »گرتــا تونبرگ« فعال 
محیط زیست به مناسبت روز جهانی زن 

نیز از آثار این گروه هنری است.


