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گروه فرهنگ و هنر - امیر طهماسبی 
که با همراهــی داریوش جلیلیان و عبدا... 
 محرمــی داوری ایــن دوره از آثار رشــته 
نگارگری جشــنواره تجســمی فجر را به 
عهده داشــتند  در خصــوص نتیجه نهایی 
داوری و آثار  راه یافته به جشنواره تجسمی 
فجــر گفت: در بخــش  نگارگری  ۴۱۳ اثر 
از ۲۱۰ هنرمند   در  جشــنواره شرکت کرده 
بودنــد که در نهایت ۸۸ اثر به بخش نهایی 

داوری جشنواره راه یافتند.  
وی درباره کیفیت کارهای این دوره 
گفت: آثار این دوره نسبت به ادوار گذشته 
ریتم پیش بینی شــده ای داشتند و کیفیت 
مدنظر ما را دارا بودند. امســال تعدادی از 
جوان ترها هم به جمع شــرکت کنندگان 
اضافه شده بودند و تقریباً نوعی تعادل بین 
تعداد هنرمندان  شناخته شده و جوان وجود 

داشت 

او افزود: با توجه به آماری که دبیرخانه 
به ما داد، در مجموع ۴۱۳ اثر در بخش های 
نگارگری، تذهیب و گل و مرغ به جشنواره 
 ارســال شده بود که ما با توجه به گنجایش 
گالری تعــداد ۸۸ اثر را انتخــاب کردیم. 
تقریباً تعداد آثار راه یافته در ســه بخش با 
هم مساوی  شدند اما معموالً هرسال، رشته 
تذهیب شرکت کننده های بیشتری داشته 

است 

این داور نگارگری توضیح داد: بعضی 
از افراد چند اثر داشــتند اما تیم داوری برای 
اینکــه فضا را برای حضور دیگر هنرمندان 
هم  آماده کند، ســعی کرد که از هر شخص 
یک اثر انتخاب کند تا جوان ترها هم فرصت 
خودنمایی داشته باشند. برای رسیدن به این 
 سطح از کیفیت، در چند مرحله آثار را حذف 
کردیم و در نهایت به کارهایی رسیدیم که 
عمدتاً باکیفیت، خالقانه و اصیل بودند. اما  به 

هر حال به جوانانی هم که از آثار اساتید مشق 
کرده بودند فرصت حضور دادیم 

وی درباره معیارهای داوری این رشته 
گفــت: ما خالقیت و حفظ اصالت ها را در 
نظر گرفتیم. این دو فاکتور، معیارهای اصلی 
در  حوزه نگارگری هستند. یعنی کاری که 
ارائه می شــود باید بــا اصالت نگارگری و 
نقاشــی ایران همراه و در عین حال فضای 
خالقانه  هم داشته باشــد. در خیلی از آثار 

جشنواره شاهد این ویژگی ها بودیم یعنی 
کارها مرتبط با سوابق تصویری کشورمان 
بود و  همچنین هنرمندان تالش کرده بودند 

تا فضای بهتر و نوآورانه ای را ارائه دهند.
طهماسبی درباره اینکه موافق برگزاری 
رشته ای جشنواره هنرهای تجسمی هستید 
یا رفتن به ســمت بینا رشته ای بودن، بیان 
کرد:  معموال مخاطب هر رشــته و گرایش، 
در جای خــود محفوظ اســت. یعنی در 

عین حال که یک عده به شــدت عالقه مند 
فضاهای  کالســیک و سنتی هستند، افراد 
دیگری هم دنبال فضاهای جدید می روند. 
نه تنها اینجا بلکه در همه جای دنیا نمی توان 
مخاطب را  به تماشای یک گرایش محکوم 
کرد. خوشبختانه جشنواره فجر در این یک 
دهه تالش کرده تا فضای هنر را به ســمت 
خالقانه پیش  ببرد. بعضاً تاثیرات مثبتی هم 
روی هنرهای ســنتی مانند خوشنویســی 
یا نقاشــی ایرانی داشته اما هر هنر جایگاه 

خودش را حفظ کرده  است 
وی افزود: تنها مشــکل مــا در این 
جشنواره، تعداد جوایز است. همیشه در این 
مورد با دوستان صحبت کرده ایم که تعداد 
برنده های  این رشته بیشتر شود. زیرا رشته 
نگارگری مانند خوشنویســی، گرایش و 
زیرشاخه های زیادی دارد اما بعضاً می بینیم 
که یک کار  فوق العاده تذهیب، بخاطر یک 
کار نگارگری نادیده گرفته می شود زیرا ما 
بایــد از بین این دو گرایش یک برنده اعالم 

کنیم.
این هنرمند درباره گفتگو بین هنرها 
که محور اصلی جشــنواره است، توضیح 

داد: رشته های حوزه تجسمی بسیار به هم 
مرتبط  هســتند، مثاًل با اینکه فرم نقاشی با 
نقاشــی ایرانی متفاوت است اما عماًل هر 
دو نقاشی هســتند. یا مثاًل در طول تاریخ، 
همواره  تصویرسازی کتاب هایی که به شکل 
مینیاتور بودند در کنار خوشنویسی بوده و 
حتی در خیلی از نقاشی ها، محل هایی برای 
کتیبه ها خالی بوده تا نگارش و کار تکمیل 
شــود. در مواردی هم یک داســتان ادبی 
تصویر می شده و اشعارش را خوشنویس 
می نوشته است. یعنی ۳ یا ۴ گرایش هنری 
کمک می کردند تا یک اثر نهایی شــود. این 
معنای اصلی گفتمان و همراهی است. این 
 ارتبــاط امروزه کمی گســترش یافته زیرا 
تصویرســازی، کاریکاتور و گرافیک که از 
گرایش های تجسمی و نقاشی هستند هم به 
این  دایره اضافه شده اند. به نظرم این گفتمان 
همیشه اتفاق می افتد و چیز جدایی نیست. 
اما تکرار و فرصت های بیشتر می تواند به  این 
گفتگو، بهتر و بیشتر کمک کند . سیزدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ 
در مرکــز فرهنگی و هنری صبا برگزار  می 

شود. 

فرهنگ و هنر

گــروه فرهنــگ و هنــر - بوف 
کور درخشــان ترین اثر صــادق هدایت 
نویسنده معاصر ایرانی، است. بوف کور 
مونولوگ های یــک راوی دچار توهم و 
پندارهای روانی اســت که شما را جایی 

میان رویا و واقعیت سرگردان می کند.
صــادق هدایت بوف کــور را در 
۱۳۱۵ خورشــیدی زمانــی که در هند به 
ســر می برد، به صورت دست نویس و در 
۵۰ نســخه چاپ کرد اما چاپ این کتاب 
در ایــران تــا پس از برکناری رضاشــاه 
محقق نشــد. درنهایت نیز بوف کور در 
سال ۱۳۲۰ به صورت پاورقی در روزنامه  

ایران چاپ شد
درباره کتاب :

شــخصیت اصلی کتاب بوف کور، 
یک نقاش منزوی اســت که هر روز روی 
قلمدان تصویر دختری با لباس ســیاه را 
کــه شــاخه ای از گل نیلوفر آبی به طرف 

پیرمــردی گرفته ترســیم می کند. نقاش 
روزی ایــن تصویر را از نزدیک می بیند و 
شیفته چشمان دختر اثیری می شود. کمی 
بعــد دختر را در خانــه اش پیدا می کند و 
بعد دختر به طــرز مرموزی روی تخت 
خواب او می میرد.... اما ماجرا به همین جا 

ختم نمی شود...
 بوف کور داستانی نیست که وقایع  
معمول بیرونی را توصیف کند بلکه شرح 
اندیشه ها و خیاالت نقاش درباره واقعیت 
اســت. مرز بین واقعیت و خیال و خواب 
و بیــداری در این داســتان محو اســت. 
صادق هدایت بســیار زیرکانه سوالی در 
ذهن خواننده ایجاد می کند. حقیقت کدام 
است؟ آنچه در واقعیت و دنیای بیرون رخ 
می دهد یا آنچه در اندیشه ما می گذرد. این 
داســتان پر است از سمبل ها و نشانه ها و 

مفاهیم روان شناسانه.
 بــوف کور صادق هدایت را باید از 

نخســتین داســتان های مدرن فارســی 
دانســت؛ این کتاب به زبان های مختلفی 
از جمله انگلیســی، فرانســه، آلمانی و 
چنــد زبان دیگر ترجمه شــده و از ابتدا 
نظــر منتقدان داخلی و خارجی را به خود 
جلب کرده است، تا جایی که آندره برتون 

مؤسس جنبش فراواقع گرایی در فرانسه، 
بوف کور را جزو بیســت کتاب شاهکار 
قرن بیســتم میالدی دانســته است. بوف 
کور چنان بر اهالی فرهنگ اثر گذاشته که 
تاکنون بیش از هفت فیلم با اقتباس از این 

رمان کوتاه ساخته شده  است. 

»بوف کور«
معرفی کتاب

نویسنده: صادق 
هدایت

نوین کتاب گویا

کودکانی که سوژه ۲ عکس تاریخی شدند!

گــروه فرهنگ و هنــر - دنیای 
کــودکان در طول تاریخ همواره ســوژه 
عکاسان دنیا بوده است. کودکانی که گاه با 
دیدن تصاویرشان خنده بر لب هایمان نقش 
می بندد و گاه با دیدن شرایط دشواری که 
در آن زندگی می کنند، قلبمان به درد آمده 

است.
دو عکس از کودکانی انتخاب شده 
است که بدون توجه به دنیای اطراف، غرق 
در دنیای خود هســتند و عکاس ها دنیای 
شیرین آنها را برای همیشه در تاریخ ثبت 

کرده اند.
تصویر شــماره یک، به گفته جنیفر 
پــای، مدیر موزه هنــر و تاریخ مانهگان 
امریکا، در آغاز قرن بیستم ثبت شده است. 
در آن دوره، جهان در اطراف چهار کودکی 
که باالی بشــکه های بیرون از یک مغازه 
نبش خیابانی در جزیره مانهگان نشسته اند، 
شروع به تغییر کرده بود. درواقع این تصویر 

زمانی را نشان می دهد که جزیره مانهگان به 
تازگی توسط دنیای بیرون کشف شده بود.

تعداد زیادی تازه وارد پس از اینکه 
جذب منظره های دراماتیک جزیره شدند، 
بــه آنجا آمدند و همان زمان ها بود که این 

عکس به ثبت رســید. به تدریج ساکنان 
اصلی مانهگان شــروع به رفتن از جزیره 
کردند و هنرمندان و گردشگرها جای آنها 

را گرفتند.
درس و حســاب بس است! شور و 
شــعف آخرین روز مدرسه که در عکس 
شماره ۲ نمایش داده شده، توسط اد لنگ 
لوئیس در مدرسه ادامز در کاستین در سال 

۱۹۵۵ به ثبت رسیده است.
ساختمان باشکوه یونانی »ریوایول« 
)به معنای احیا( در سال ۱۸۵۳ ساخته شد؛ 
زمانی که شهر از راه تجارت سریع دریایی 
در حال رونق گرفتن بود. این ساختمان در 
ابتدا با ورودی های جداگانه برای دخترها 
و پسرها ساخته شــده بود که بعدها طی 
یک بازســازی تنها یک در اصلی برای آن 

ساختند.
این مدرسه امروز هم فعالیت می کند 
و حدود ۶۰ دانش آموز پایه هشــتم در آن 

تحصیل می کنند.

بوشهر میزبانی جشنواره ملی موسیقی نواحی را 
به وزارت فرهنگ پیشنهاد داد

گروه فرهنــگ و هنر - رئیس 
انجمن موسیقی اســتان بوشهر گفت: 
میزبانی این اســتان بــرای برگزاری 
جشنواره ملی موسیقی نواحی در بهار 
ســال۱۴۰۰ به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی پیشــنهاد شده است و پیگیری 
برای نهایی شــدن آن بــه طور جدی 

انجام می شود. 
حماسه حق پرست افزود: استان 
بوشــهر ســرزمین موســیقی است و 
فولکلور آن از فرم های موسیقی نواحی 

به شمار می رود.
وی  افــزود: بــا توجه بــه اینکه 
بوشهر پیوسته در موسیقی نواحی ایران 
جایگاه ویژه ای داشــته است، می تواند 
میزبانی شایسته ای برای این جشنواره 

در سطح کشور باشد. 
رئیس انجمن موسیقی بوشهر با 
اشــاره به برگزاری جشنواره موسیقی 
دســتگاهی از ۱۲ تا ۱۶ اسفندماه سال 
جاری به میزبانی بوشــهر گفت: سعی 
شد ۲ گروه برجســته بوشهری نیز در 
این جشنواره به اجرای برنامه بپردازند.
داد:  ادامــه  حق پرســت 
زیرســاخت های الزم فراهم و توسط 
دبیــر اجرایــی جشــنواره بازدید و 
تایید شده است و شــورای هنری این 
جشــنواره نیز سه شــنبه هفته جاری 
تشکیل و جزئیات برگزاری این رویداد 

نهایی می شود.

وی افــزود:  ایــن رویــداد در 
بخش هــای اجرای گروهــی و فردی 
)تــک نــوازی و ســاز و آواز( اجرا و 
کارگاه های آموزشی و ورک شاب های 
روزانه نیز با حضور اســتادان برجسته 
دانشگاهی در رشــته موسیقی برگزار 

می شود.
رئیس انجمن موســیقی اســتان 

بوشــهر اضافه کرد: پیش بینی می شود 
در این رویداد هشــت سانس اجرای 
گروهی صورت گیرد و افزون بر ۱۰۰ 
نفر از اهالی موسیقی دستگاهی در این 

جشنواره مشارکت داشته باشند.
حق پرســت گفت: اجراهای این 
جشــنواره به صورت حضوری است 
و تالش می شــود با فراهم کردن بستر 

مناســب مجازی و پوشــش رسانه ای 
قوی، در کنــار حضور عالقه مندان در 
ســطح مقبول پوشش با کیفیت آنالین 

نیز صورت گیرد.
وی گفت: با دیــدگاه و فعالیت 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان بوشهر، در سال های اخیر انجمن 
موســیقی این استان فعال شده است و 

برای ترویج، اشاعه و آموزش موسیقی 
فاخــر در جامعــه برنامه ریزی و اقدام 

کرده است.
رئیس انجمن موســیقی اســتان 
بوشــهر افزود: میزبانی از رویدادهای 
ملی در عرصه موســیقی تاثیر بسزایی 
در ارتقای فرهنگ موســیقایی استان 

بوشهر دارد.

گروه فرهنگ و هنر - دفتر موســیقی 
معاونت هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در هفته دوم و ســوم دی ماه مجوز 

۱۸۵ تک آهنگ و ۱۶ آلبوم را صادر کرد.
آلبوم های »روشــن تر از خاموشی« به 
آهنگسازی »استاد حسین علیزاده« و صدای 
»استاد شهرام ناظری«، »فصل تازه« با صدای 
»احمد نباتی یزدی« و آهنگسازی محمدرضا 
چراغعلــی، هــم ســان و هم ســکوت به 
آهنگسازی استاد حسین علیزاده و نوازندگی 
گروه رامبرانت تریو از جمله آلبوم هایی هستند 

که در این دو هفته مجوز انتشار گرفتند.

آلبوم نوازندگان سرزمین آفتاب شامل 
قطعاتی از بزرگان موسیقی که توسط محسن 
قلندری نوازندگی و صدابرداری شده است، 
نیز مجوز انتشار گرفت. دو تک آهنگ »توبه 
حــالج« و »باز آمــدم« با صدای وحید تاج و 
موسیقی های شایان کریمی و فرید الهامی از 
جمله تک آهنگ هایی اســت که در دو هفته 
اخیر مجوز انتشــار گرفتند. گزارش صدور 
مجوز هفتگی دفتر موسیقی هر هفته در قالب 
خبر منتشر می شود. برای این آثار صرفا مجوز 
انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار 

مالک اثر است.

آهنگ مشترک حسین علیزاده و شهرام ناظری مجوز گرفت

گــروه فرهنگ و هنر - کتاب غول 
درون نوشته هری کارپنتر است. او در این 
کتاب دربــاره نحوه عملکرد و چگونگی 
اســتفاده از ضمیــر ناخودآگاه ســخن 

می گوید.
درباره کتاب :

تصــور اینکــه بتوانیم بــا ضمیر 
ناخــودآگاه خود روبرو شــویم، شــاید 
عجیب و غریب باشــد، امــا امکان پذیر 
اســت. ضمیر ناخودآگاه می تواند زندگی 
شــما را همان جایی ببرد که می خواهید. 
اما معموال کســی این موضوع را نمی داند 
و به همین خاطر او هم خودش و قدرتش 
را از شــما پنهان می کند و شــما چون از 
قدرت هــای آن به خوبی اطالع ندارید آن 

را رها می کنید.
کتاب غــول درون را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم؟
اگر می خواهید در مورد ســالمتی، 

موفقیــت و آرامــش ذهنی خــود یک 
راهنمای عملی داشــته باشید، این کتاب 

برای شما مناسب است.
درباره هری کارپنتر

هــری کارپِنتر نویســنده، مجری، 
روزنامه نگار و مفســر برنامه های ورزشی 
شبکه بی.بی.ســی »BBC« بوده است. 
البته او بیشتر، گزارش های ورزش بوکس 
را پوشش می داد. او حتی ۳ کتاب مهم در 
مورد ورزش بوکس هم به چاپ رســانده 
است. هری بعد از اینکه به کار خود را در 
بی.بی.سی پایان داد، کتاب مهم خود یعنی 
غول درون را در ســال ۲۰۰۵ منتشر کرد 
و توانســت خود را به عنوان یک نویسنده 
موفــق معرفی کند. او در ســال ۲۰۱۰ در 
اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.
بخشی از کتاب غول درون

متخصصــان و دانشــمندان بر این 
باورند که توانایی ضمیر ناخودآگاه انسان، 

بســیار زیاد اســت و ما فقط از ۱۰ درصد 
این توانایی استفاده می کنیم. اما برای این 
موضوع شــما باید با معنا و مفهوم ضمیر 
ناخودآگاه آشــنا شوید. ضمیر ناخودآگاه 
چیزی است که شما تنها نسبت به بخشی 
از آن آگاهــی داریــد و بخش دیگر آن از 

کنترل تان خارج شــده اســت. موضوع 
دیگــری که به آن می پردازم در مورد ذهن 
و مغز اســت. بین ایــن دو تفاوت زیادی 
وجود دارد. مغز یک جسم فیزیکی است 
و در سر شــما قرار دارد و ذهن به عنوان 
منبع اصلی پرورش افکار شناخته می شود.

»غول درون«
معرفی کتاب

نحوه عملکرد و چگونگی استفاده 
از ضمیر ناخودآگاه

نویسنده: هری کارپنتر
مترجم: فاطمه فراهانی
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