
کنفرانس»رقصقلم؛درراهابریشم«ازفرداآغازبهکارمیکند

برای مجموعه »قرنطینه«؛

عکاسایرانیبرندهجایزهطالییفستیوال»میهودو«شد

گــروه فرهنگ و هنــر -اولین 
کنفرانس بین المللی برخط »رقص قلم؛ 
در راه ابریشــم« دوم بهمن ماه افتتاح و 
طی سه روز در ۶ بخش برگزار می شود.
اولین کنفرانس بین المللی برخط 
»رقص قلم؛ در راه ابریشــم«، به همت 
کمیسیون ملی یونسکو ایران، پنجشنبه 
دوم بهمن ماه آغاز و به مدت ســه روز 
در ۶ بخش با شــرکت مهمانان داخلی و 

خارجی برگزار می شود. 
از مهمانــان و ســخنران های این 
کنفرانس می توان به غالمعلی حدادعادل 

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
حجت اهلل ایوبــی دبیرکل کمیســیون 
ملی یونســکو- ایــران، محمدصادق 
معتمدیان اســتاندار خراسان رضوی، 
محمدرضا کالئی شهردار مشهد، محمد 
حیــدری دبیر اجرایی و هنری همایش، 
غالمحســین امیرخانی رئیس شورای 
عالــی انجمــن خوشنویســان ایران و 
عباســعلی صحافی مقدم عضو شورای 
عالی انجمن خوشنویسان مشهد، اشاره 

کرد. 
در بخشــی از این کنفرانس، نقش 

بین فرهنگی هنر خوشنویســی در میان 
کشورهای راه ابریشم توسط موسی زکی 
زاده )افغانستانی( از استرالیا، لی جویونگ 
از کره جنوبی، صبا جاوید از پاکســتان، 
محمدحســین احمدی )افغانستانی( از 
ایران و رهاب بیطار )آمریکایی( بررسی 

می شود. 
از جمله موضوعــات قابل طرح 
در این پنل، نقش هنر خوشنویســی در 
ارتباطات میان فرهنگی کشــورهای راه 
ابریشم اســت.  در بخش های دیگر نیز 
موضوعاتی چون وضعیت خوشنویسی 

معاصــر کشــورها، موزیکالگرافــی 
)موســیقی خط(، رابطــه جوهری هنر 
خوشنویسی و موسیقی، تحلیل فرمی و 
ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی، 
جوهره و ساختار هندسی خط نستعلیق 
و بررســی تطبیقی خطوط ملل، پیشینه 
خوشنویسی در سطح ملی و بین المللی، 
میراث خوشنویسی ایران پیش از اسالم، 
جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها 
)موسیقی، هنرهای تزئینی، …( و تأثیر 
تذهیب عصر تیموری بر تذهیب معاصر 

مورد بحث قرار می گیرد.

گروه فرهنــگ و هنر - مریم 
ســعیدپور عکاس ایرانی با مجموعه 
عکــس »قرنطینه« توانســت جایزه 
اصلی فستیوال بین المللی رسانه های 
تصویری جوانان »میهودو« ژاپن را از 

آن خود کند.
جایــزه نفر اول ســومین دوره 
فســتیوال بین المللــی رســانه های 
تصویری جوانــان »میهودو« ژاپن به 
مریم ســعیدپور عکاس ایرانی برای 

مجموعه عکس »قرنطینه« اهدا شد.
این فســتیوال که سومین دوره 
خــود را با همراهــی آکادمی چینی 
»بیجینگ« و با مضمون »ما با هم همراه 

هســتیم و لحظات ۲۰۲۰ را فراموش 
نمی کنیم« برگزار شد.

مریــم ســعیدپور مجموعــه 
عکس هــای »قرنطینــه« را از ابتدای 
شــیوع پاندمی ویروس کرونا شروع 
کــرده بود تا خاطرات دوران قرنطینه 

را به شکلی متفاوت ثبت کند.
ســعیدپور خود درباره تجربه 
ثبت این مجموعه عکس گفته است: 
خانه ها در روزهــای قرنطینه هم به 
زندان آدم ها تبدیل شده و هم مامن آنها 
بود. مردم در این دوران احساس های 

مختلفی را تجربه کردند. 
اخبار هولنــاک تعداد مبتالیان 

و شــمار مردگان بود کــه به گوش 
می رســید. اما خانه یک بار دیگر پناه 

و مومنــی برای در امان ماندن از مرگ 
شد.

در شورای داوران جایزه ترانه جشنواره موسیقی فجر عنوان شد:

بیشترترانههاسطحیشدهاند

گروه فرهنگ و هنر - »ارکســتر 
ســاز های ملی ایران« به رهبری علی 
اکبر قربانی و با خوانندگی وحید تاج و 
رشید وطن دوست، در تاالر وحدت به 
صورت آنالین برای مخاطبان کنسرت 
برگزار می کند. ارکستر ساز های ملی 
ایران به خوانندگی رشید وطن دوست 
و وحید تاج پنجشــنبه دوم بهمن و از 
ســاعت ۲۱ بــه روی صحنه می رود. 
این کنســرت به همت بنیاد رودکی و 
از طریق اپلیکیشن لنز پخش می شود.

آثاری از علینقی وزیری، حسین 
دهلــوی، فرهــاد فخرالدینی، علی 
سلیمی، اوزیر حاجی بیک اف، توفیق 
قلی اف و ویلیام کتلبی در این کنسرت 
با ساز های ایرانی اجرا می شود. بهزاد 

رواقــی )تار(، شــیما شــاه محمدی 
)قیچک(، مریم مشــهدی خدابخش 
)عــود(، مــژگان حســینی )قانون(، 
علیرضــا دریایی )کمانچــه(، بهنام 

معصومی )تمبک(، شــاهین صفایی 
)تار(، محمــد صانعــی )تارباس(، 
مســعود فیروزی نژاد )قیچک باس(، 
فروغ فضلی )پیانو(، وحید اســدالهی 

)نقاره(، علی عابدین )ســنتور(، پاشا 
هنجنــی )نی( و حمیدرضــا آفریده 
)کمانچه( اعضای ارکســتر ساز های 
ملی در این اجرا هســتند. با توجه به 
محدودیت های ناشــی از همه گیری 
کرونا، ارکســتر ساز های ملی تصمیم 
گرفت تــا جدیدترین اجرای خود را 
بــه صورت آنالین به مردم تقدیم کند 
تا در فرصت محدودیت های رفت و 
آمد میزبان این ارکستر شوند. بازپخش 
این کنســرت به مدت ۱۰ شب ادامه 
دارد و مخاطبان می توانند در این مدت 
به تماشای این رویداد بنشینند. اجرای 
ارکستر ســاز های ملی ایران، دهمین 
کنســرت آنالین از تاالر وحدت و به 

همت بنیاد رودکی است.

»سازهایملی«برایایرانکنسرتمیدهد

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
قله ها و دره ها اثر دکتر اسپنسرجانسون 
درباره چگونگی تغییر اوضاع خوب و 
بد به گونه ای اســت که در هر صورت 

به نفع ما باشد.
درباره کتاب :

چطــور کاری کنیم کــه اوقات 
خــوب و بد هر دو به نفع ما باشــند؟ 
دکتر جانســون در ایــن کتاب تاکید 
می کند کــه قله ها و دره هــا با هم در 
ارتباطند. کارِ هوشمندانه ای که امروز 
در دره انجام می دهید، قله ی آینده تان 
را می ســازد. این کتاب روشی کارآمد 
برای تبدیل کردن لحظات بد به لحظات 
خوب و بهتر کردن شــرایط را به شما 
آموزش می دهد. اسپنسر جانسون در 
این کتاب با زبانی داستانی مانند دیگر 
کتاب هایش بــه خواننده  آموزش می 
دهد چطور حتی در چالش برانگیزترین 

شرایط ، آرام و موفق عمل کند.

مــرد جوان و اندوهگینی در یک 
دره  زندگی می کند. او روزی پیرمردی 
را می بیند که روی قله ای ساکن است. 
مــرد جــوان نمی داند که بــا یکی از 
مرفه ترین و موفق ترین افراد دنیا آشنا 
شده اســت. اما با برخورد و صحبت 
بیشــتر با پیرمرد، متوجه می شــود که 
می تواند اصول فوق العاده و ابزار عملی 
او را در زندگی خــود به کار بگیرد و 

پیشرفت کند...
اگــر هنــگام روبه رو شــدن با 
مشــکالت آرامش خود را حفظ کنید 
و بدانیــد که دره به پایان می رســد و 
کارهایی خالف آنچه که شما را در دره 
قرار دادند انجام دهید. می توانید با کار 
بیش تر خدمتگزار باشید و در زندگی 
بیشتر عشق بورزید.همه دوست داران 
کتاب هــای موفقیــت در زندگــی و 
کســب وکار را به خواندن این کتاب 

دعوت می کنیم.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب سالم 
دنیا اثر هانا فرای و ترجمه عباس نتاج 
به موضوع انسان بودن در عصر ماشین، 
درایت و تیزهوشی در عصر شبکه های 

اجتماعی و الگوریتم ها می پردازد. 
هانا فرای در کتاب ســالم دنیا به 
موضوع انسان بودن در عصر ماشین، 
درایت و تیزهوشی در عصر شبکه های 
اجتماعــی و الگوریتم ها می پردازد. ما 
در دنیایی زندگی می کنیم که به زودی 
تمــام تصمیمات مهــم و حیاتی مان 
را الگوریتم های از پیش تعییر شــده 
برایمــان می گیرند. ایــن تصمیمات 
حوزه ی وســیعی از سالمت گرفته تا 
امنیت را شامل می شوند. بنابراین الزم 
است که با آن ها آشنا شویم و بدانیم که 

چطور کار می کنند. 
هانا فرای در کتاب ســالم دنیا به 
کارکردها، توانایی ها و محدودیت های 
الگوریتم ها و ماشین ها می پردازد و به 

ایــن نکته توجه می کند کــه آیا برای 
بشر عصر نوین پیشــرفت به ارمغان 

می آورند؟
بخشی از کتاب سالم دنیا

وقتی به گذشته نگاه می کنم، دقیقا 
به یاد نمی آورم چه زمانی اولین برنامه 
کامپیوتری خودم را نوشــتم، اما کامال 
مطمئنم که چه برنامــه ای را طراحی 
کــردم. ظاهرا همان برنامه ســاده ای 
بود کــه به تمامی دانشــجویان کالج 
دانشگاهی لندن آموختم. دقیقا همان 
متنی اســت که در صفحه نخست هر 
کتاب مقدماتی علم کامپیوتر مشاهده 
می کنید. این متن همان پاراگرافی است 
که به طور معمول به عنوان نخســتین 
کد توســط نوآموزان نوشته می شود. 
نخستین وظیفه شما در برنامه نویسی 
این است که برنامه ای بنویسید تا روی 
صفحه نخست کامپیوتر، متن خاصی 

مانند 'سالم دنیا' ظاهر شود.

»سالمدنیا«»قلههاودرهها«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
اسپنسر جانسون

مترجم: مهران پیری جنیدآباد
انتشارات گیوا

نویسنده: 
هانا فرای

مترجم: عباس نتاج
انتشارات تمدن علمی

9 فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر - پروژه 
»همســاز« با هدف جایگزین کردن 
رفاقت به جای رقابت میان نوازندگان 
و هنرمندان آغاز و سعی دارد نگاهی 
مجــدد به واژه هایی چون هم نوازی، 
همراهی، همدلی و همســازی داشته 
باشــد به گونه ای که معنی واقعی این 

واژه ها احیا شوند.
مقدمات اجرای پروژه »همساز« 
از یک ســال گذشــته توسط حمید 
قنبری، پژوهشگر و نوازنده سازهای 

کوبه ای، انجام شــد کــه در قالب آن 
نوازندگان سازهای مشترک بتوانند با 
در اختیار داشتن خط اصلی یک قطعه 
که از پیش طراحی و نوشته شده است، 
نسبت به بداهه نوازی با یکدیگر اقدام 

کنند.  
هم اکنون ۱۰ قطعه موســیقایی 
شــامل دونوازی نوازندگان سازهای 
کوبــه ای داخل و خارج کشــور در 
قالب کلیپ های مجزا ضبط و تدوین 
شــده اســت. ضمن اینکه نخستین 

قطعه موســیقایی از پروژه »همساز« 
که به همنــوازی پژمــان حدادی و 
حمید قنبری اختصاص داشــت، در 
شــبکه های اجتماعی منتشــر شد و 
دیگر قطعات نیــز به همین ترتیب و 
به منظور دسترسی گسترده مخاطبان 
عــام و در عین حال مخاطبان خاص 
 موســیقی در فضای مجازی منتشــر 

خواهد شد.
تا کنون در قطعات آماده شــده 
نوازندگانــی چون پژمــان حدادی، 

حمیــد قنبــری، وحید اســداللهی، 
حسین رضایی نیا، پدرام خاورزمینی 
و گروهــی دیگر از هنرمندان حضور 
داشته اند و بنا بر رایزنی های صورت 
گرفته با نوازندگان سازهای مختلف 
در سایر کشورها، قابل تسری به تمامی 
سازها خواهد بود. این طرح با نگاهی 
به سنت همنوازی و به طور مشخص 
دونوازی در موســیقی ایرانی تدوین 
شــده که در تاریخ موســیقی کشور 
زمینه ساز خلق آثار فاخر و بی بدیلی 

بوده است.
  »همســاز« در عیــن حال که بر 
پایه یک خط موســیقایی توافق شده 
از سوی نوازندگان آغاز می شود، هنر 

بداهه نوازی را به عنوان وجه متعالی 
موسیقی سنتی، به شکل ویژه مد نظر 

دارد.  
حمیــد قنبری به عنــوان طراح 

ایده »همســاز«، ضمن پژوهشگری، 
نوازندگی و تدریس موسیقی، تألیف 
کتــاب ضــرب آوا و ویرایش کتاب 
امیرناصر افتتاح، سرپرستی گروه کوبه 

ای »کلــون زمان« و تجربه همراهی و 
همنوازی با استادانی چون محمدرضا 
شــجریان و حســین علیــزاده را در 

کارنامه خود دارد.  

گروه فرهنگ و هنر - نشســت 
شورای داوران جایزه ترانه جشنواره 

موسیقی فجر برگزار شد.
نشست شــورای داوران جایزه 
ترانه ســی و ششــمین جشــنواره 
موســیقی فجر با حضــور محمد اله 
یاری )مدیــرکل دفتر موســیقی(، 
مســلم نادعلی زاده دبیر این جایزه 
و داوران ایــن بخــش متشــکل از 
اســماعیل امینی، مجید افشــاری، 
محمدعلــی بهمنــی، محمدمهدی 
ســیار، حمیدرضا شکارسری، ناصر 
 فیض و عبدالجبــار کاکایی برگزار 

شد.
در ابتدای این جلســه، محمد 
اله یــاری مدیرکل دفتر موســیقی 

گفت: در شــورای شعر ترانه و کالم 
دفتر موســیقی، در بررسی ترانه ها، 
حداقل هــا مدنظر قــرار می گیرد و 
بررســی موارد کیفی و حرفه ای در 
ترانه ســرایی معمــوال در جایزه ها 
و جشــنواره ها مدنظــر قرار خواهد 

گرفت. 
ســال گذشــته در جایزه ترانه، 
ترانه های یک سال بررسی شد و پس 
از یک بررسی اولیه، تعدادی ترانه را 
هیات داوران در مرحله دوم و ســوم 

ارزیابی کرد.
او افزود: امســال نیز ترانه های 
یک ســال اخیر که به دفتر موسیقی 
رسیده توسط هیات داوران ارزیابی 
می شــود. هدف این جایــزه توجه 

به کیفیــت و شناســایی ترانه های 
 خــوب و کار ایجابی در حوزه ترانه 

است.
مســلم نادعلی زاده، دبیر جایزه 
ترانه سی و ششمین جشنواره موسیقی 
فجر گفت: بیش از چهار هزار پرونده 
ترانه های مهر ۱۳۹۸ تا مهرماه ۱۳۹۹ 
توســط هیات داوران جایــزه ترانه 
ارزیابی شده که پس از ارزیابی اولیه 
هیات داوران، حدود ۱۰۰ ترانه برای 
ارزیابی نهایی انتخاب شــد و پس از 
 ارزیابی نهایــی برگزیدگان معرفی

 می شوند.
نادعلــی زاده در ادامــه گفت: 
متأســفانه بیشــتر ترانه ها سطحی 
شده اند و دســتیابی به ترانه هایی که 
شــاخص هایی را از لحاظ حرفه ای 
و فنی و محتوایی داشــته باشند، کار 

دشواری است. 
بــا همت دوســتان و همکاران 
ارجمنــد امیدواریم که بتــوان آثار 

شاخص و حرفه ای را معرفی کرد.
همچنین در این جلسه به پیشنهاد 
هیات داوران مقرر شد دبیرخانه جایزه 
در نامه ای به شرکت های موسیقی از 
آنهــا دعوت کند تــا ترانه های برتر 
یک ســال اخیرشــان را به انتخاب 
 خــود، بــه دبیرخانه جایــزه ترانه 

ارائه کنند.

جایزه ترانه بــا هدف تجلیل و 
تشــویق ترانه ســرایان برتر، ترویج 
مفاهیم نو و ارزشمند در ترانه ، حمایت 
و معرفی ترانــه های برتر، به دبیری 
مسلم نادعلی زاده در سی و ششمین 
 دوره جشنواره موسیقی فجر برگزار 

می شود.
در این جایــزه، متن ترانه هایی 
کــه از مهرماه ۱۳۹۸ تا مهرماه ۱۳۹۹ 
به صــورت تک آهنگ یــا در قالب 
آلبوم موســیقی از سوی مؤسسات 
یا اشــخاص حقیقی پس از دریافت 
مجــوز از دفتــر موســیقی تولید و 
منتشر شده اند، توسط هیات داوران 
بررسی و ترانه های برگزیده معرفی 

می شوند.
دربازه زمانی مشــخص شــده 
بیش از چهار هــزار قطعه متن ترانه 
بــا مجوز دفتر موســیقی به صورت 
تک آهنگ یا در قالب آلبوم منتشــر 
شــده اند، که مرحله نخست انتخاب 
این ترانه ها انجام شــده اســت و در 
مرحلــه نهایی ترانه های برگزیده در 
سی و ششمین جشــنواره موسیقی 

فجر معرفی می شوند.
ســی و ششــمین جشــنواره 
موسیقی فجر ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه 
ســال جاری به دبیری حسن ریاحی 

برگزار می شود.

پروژه »همساز« آغاز شد
پروژه موسیقایی »همساز« با هدف تبیین مفهوم »رفاقت به جای رقابت« در عرصه نوازندگی و نگاهی مجدد

 به واژه هایی چون »هم نوازی« آغاز شد.
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تا کنــون در قطعــات آماده با رویکرد هم نوازی بدون رقابت؛
شده نوازندگانی چون پژمان 
حدادی، حمیــد قنبری، وحید 
اسداللهی، حسین رضایی نیا، 
پدرام خاورزمینی و گروهی 
دیگــر از هنرمنــدان حضور 
داشته اند و بنا بر رایزنی های 
صورت گرفتــه با نوازندگان 
ســازهای مختلف در ســایر 
کشورها، قابل تسری به تمامی 
سازها خواهد بود. این طرح با 
نگاهی به ســنت همنوازی و 
به طور مشــخص دونوازی 
در موســیقی ایرانی تدوین 
شــده که در تاریخ موسیقی 
کشــور زمینه ساز خلق آثار 
فاخر و بی بدیلی بوده است.
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