
پایان انتخاب آثار و گروه های سی و 
ششمین جشنواره موسیقی فجر

گروه فرهنگ و هنر -هیات انتخاب آثار و گروه های ســی و ششــمین جشنواره 
موســیقی فجر در ۲ بخش رقابتی و غیر رقابتی به کار خود پایان داد.به گزارش روابط 
عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، هیات انتخاب آثار و گروه های این دوره 
جشنواره در بخش رقابتی ۱۴۸ آلبوم را در ۱۵ جلسه ارزیابی کرد که در ادامه کاندیداهای 
هــر بخش معرفی و اعالم خواهد شــد. در بخش غیر رقابتی ۱۰۰ گروه موســیقی در 
حوزه موسیقی دستگاهی، نواحی، کالسیک و تلفیقی برای حضور در جشنواره از طریق 
فراخوان ثبت نام کردند که در مرحله نخســت ۶۱ گروه انتخاب شــدند و در نهایت ۱۰ 
گروه برای اجرا به جدول جشــنواره راه یافتند.با توجه به وضعیت کرونا و اضافه شدن 
بخش رقابتی، جدول برنامه ها تغییرات اجرایی نسبت به جشنواره های قبل دارد. با توجه 
به تقســیم بندی هیات انتخاب در هر بخش، ۴۰ درصد گروه ها از بخش فراخوان و ۶۰ 

درصد گروه ها با تایید هیات انتخاب به جشنواره دعوت شدند.

گروه فرهنگ و هنر - انتشــار 
کتاب در دی ماه ســال جاری براساس 
آمار ثبت شده در سایت موسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایــران به ۵ هزار و ۸۸ 

عنوان رسید.
باتوجه به اینکه امســال با مسئله 
شیوع کرونا در کشــور مواجه بودیم 
براســاس آمار ثبت شــده در سایت 
موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران ۵ 
هزار و ۸۸ عنوان کتاب در دی ماه سال 
جاری منتشر شد. از این میان ۳ هزار و 

۵۸۹ عنوان تالیفی و هزار و ۴۹۹ عنوان 
ترجمه هستند. ناشران تهرانی ۴ هزار و 
۵۵ عنوان کتاب و ناشــران شهرستانی 
هزار و ۳۳ عنوان کتاب منتشــر و وارد 

بازار نشر کردند.
از میان کتاب های منتشــر شده 
در دی ماه ســال جــاری ۳ هزار و ۶۸ 
عنوان چاپ اولی و ۲ هزار و ۲۰ عنوان 
تجدید چاپ بودند. بیشترین متوسط 
شمارگان کتاب براساس آمار ثبت شده 
به یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۹۲ نسخه 

می رســد. پس از آن بیشــترین میزان 
شــمارگان کتاب در بخش کودک و 
نوجوان با هزار و ۸۱۳ نســخه و کمک 
آموزشــی با هزار و ۵۲۷ نسخه دیده 
می شــود. کمترین متوسط شمارگان 
کتــاب در بخش علــوم عملی با ۷۷۲ 
نســخه، علوم طبیعی، ادبیات با ۸۲۹ 
نسخه و ریاضیات با ۸۵۱ نسخه دیده 
می شود. باتوجه به شمارگان کتاب های 
منتشر شــده در دی ماه می توان گفت 
شاهد رشد یکباره شمارگان کتاب در 

بخش هنر هستیم، درحالی که شمارگان 
کتاب در این بخش ســال گذشته ۹۴۴ 
نسخه بود. این رشد ناگهانی شمارگان 
کتاب در این ماه می تواند ناشی از میزان 
تقاضای مخاطبان کتاب های هنر باشد، 
چون میزان شــمارگان کتاب نسبت 
مســتقیمی با میزان تقاضای مخاطبان 
آن در بخش هــای مختلف دارد از این 
رو می تــوان گفت در این مدت میزان 
تقاضای مخاطبــان کتاب های هنر در 

بازار نشر افزایش یافته است.

گــروه فرهنگ و هنر - آلبوم »از 
روزهای نبودن« با آهنگســازی هومن 
دهلوی و خوانندگی ساالر عقیلی در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. آلبوم »از 
روزهای نبودن« با آهنگســازی هومن 
دهلــوی و خوانندگی ســاالر عقیلی 
توسط موسسه فرهنگی هنری »نغمه 

هزاردستان« منتشر شد.
»از روزهای نبودن« در برگیرندۀ 
هشــت قطعه ارکســترال با نام های 
»زندگی زیباست« بر اساس شعری از 
سیاوش کسرایی، »هبوط« برای تنبور 

و ارکســتر زهی، »نقش خیال« بر روی 
سه رباعی از خیام، »فانتزی برای پیانو 
و ارکســتر زهی«، »خانه ام ابری است« 
بر اساس شــعر نیما یوشیج، »فانتزی 
برای قانون و ارکستر«، »خواب دشت« 
برای نی و ارکســتر زهــی و هارپ و 
»سپیدار« بر روی شعری از بیژن ارژن 
است. همراهی قطعات آوازی با ساالر 
عقیلی و تکنوازی ســازها توسط وفا 
واقفی، داود ورزیده، پریچهر خواجه 
و فــراز کاویانی انجام گرفته اســت. 
هومــن دهلوی، آهنگســاز و تنظیم 

کنندۀ »از روزهای نبودن« دربارۀ نحوۀ 
شــکل گرفتن این مجموعه گفت: »از 
روزهای نبودن« شــامل آثار با کالم و 
بی کالم اســت که در فاصلۀ بیش از دو 

دهه ساخته شده اند. 
آثــار بــا کالم بر مبنــای عالقۀ 
شــخصی ام به اشعار شــاعران دوران 
مختلف شــکل گرفته کــه هر کدام 
به شــیوه ای متفــاوت، بــا توجه به 
مفهــوم و ظرایف شــعری از لحاظ 
ملــودی، هارمونی، فرم و ســازبندی 
)ارکستراســیون( به نگارش درآمده 

اســت. آثار بی کالم این مجموعه نیز 
با در نظر گرفتــن لزوم تداوم اینگونه 
آثار، به خصوص برای ارائۀ شخصیت 
مســتقل و توانایی سازهای ایرانی در 
مقام تک نواز در پیشگاه ارکستر ساخته 

شده اند.  
»از روزهــای نبودن« از ســوی 
موسســه فرهنگــی هنــری »نغمه 
هزاردســتان« منتشــر شــده است. 
عالقمندان می توانند برای تهیۀ این اثر 
به کتابفروشی های معتبر، شهر کتاب و 

یا به سایت »بیپ تونز« مراجعه کنند.

انتشار ۵ هزار و ۸۸ عنوان کتاب در دی ماه سال جاری

»از روزهای نبودن« با صدای ساالر عقیلی منتشر شد

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
تمریــن نیروی حــال، نوعی کتاب 
راهنما بــرای رهایی از درد و رنج ها 
همراه بــا تمریناتی بــرای تقویت 
نیروی حال و زندگی در لحظه است. 
اکهارت تول نویســنده ی این کتاب 
و فاطمه مشایخی مترجم آن است.  

دربــاره ی کتــاب  تمرین 
نیروی حال :

کتاب  تمرین نیروی حال، شمال 
تمرین هایی برای تقویت نیروی حال 
و زندگی در لحظه است. چه که این 
روش بــه ما کمک می کند تا از درد و 
رنج ها رها شویم و بتوانیم خود را از 
الگوهای رفتاری کهن، خالص کنیم. 
در حقیقت یک نوع خاص از آگاهی 
در حال متولد شدن و بروز است. این 
آگاهی با انجام تمریناتی به ما کمک 
می کنــد تا ارزش لحظه را درک کنیم 

و در لحظه زندگی کنیم. 
پس از انجام تمرین ها و همسو 
شــدن با نیروی شگفت انگیز حال، 
می توانیم تغییر را در زندگی خود به 

خوبی مشاهده کنیم. 

کتــاب  تمرین نیروی حال 
را بــه چه کســانی پیشــنهاد 

می کنیم؟
 افــرادی که دوســت دارند از 
افکار منفی گذشــته، یا نگرانی آینده 
خالص شوند و زندگی را به نقطه ی 
تعادلی برســانند که در آن سراســر 
عشــق و آرامش باشد، کتاب  تمرین 
نیــروی حــال را کاربــردی و مفید 
خواهند یافت. درباره ی اکهارت تول 

اکهارت تول در آلمان به دنیا آمد. 
او سیزده سال نخستین عمرش 
را در آنجا گذراند. از دانشــگاه لندن 
فارغ التحصیل شد و مدتی را به عنوان 
دانشــجوی پژوهشــگر و ناظر در 
دانشــگاه کمبریج گذراند. در بیست 
و نه ســالگی، دگرگونــی معنوی و 
ژرفی کــه در وجود او روی داد، در 
واقع بر هویت قدیمی اش نقطۀ پایان 
نهاد و مســیر زندگــی وی را از بنیاد 
متحول کــرد. او این تحول عمیق و 
یافته هایش را در کتاب تمرین نیروی 
حال نوشت که به بیش از پانزده زبان 

در دنیا ترجمه شده است. 

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
آه ما االغ ها مجموعه داســتان  طنز از 
نویســنده پر آوازه ترک، عزیز نسین 
اســت که صمد بهرنگی به فارســی 
ترجمه کرده است. این اثر را با صدای 

حسین نصیری می شنوید.
درباره کتاب :

کتاب آه مــا االغ ها مجموعه ده 
داستان کوتاه اســت. این داستان ها با 
زبان طنز عزیز نسین هرکدام به یکی از 
مشکالت جامعه و مردم کنایه می زند. 
آه مــا االغ ها نام یکی از داســتان های 
این مجموعه است که شهرت بسیاری 
دارد. این داستان درباره االغی است که 
هنگام چریدن متوجه می شود گرگی 
نزدیکی او ایســاده است. االغ صدای 
گرگ را هم می شنود، اما به جای اینکه 
فــرار کند به خــودش تلقین می کند 

»گرگ نیست، گرگ نیست«...
کتــاب آه ما االغ ها را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم ؟
و  طنــز  آثــار  دوســت داران 
عالقه مندان به نوشته های عزیز نسین 

از شنیدن این داستان لذت می برند. 

درباره عزیز نسین 
محمت نصرت با نام هنری عزیز 
نســین، مترجم، نویسنده و طنزنویس 
۲۰ دســامبر ۱۹۱۵ در استانبول به دنیا 
آمد. ماجرای انتخاب این اسم مستعار 
برای خودش هم داستانی جذاب دارد. 
او عزیز که نام پدرش است را به عنوان 

نام هنری خود انتخاب کرد. 
نسین در زبان ترکی به معنای »تو 
چه کاره ای؟« اســت. او که سردبیری 
گاهنامه طنز را بر عهده داشت، به دلیل 
دیدگاه های سیاسی اش، چندین بار به 

زندان افتاد. 
داســتان های کوتاه عزیز نسین 
در ایران به دســت مترجمان مختلفی 
مانند ثمین باغچه بان، احمد شــاملو، 
رضا همراه و صمد بهرنگی به فارسی 
ترجمه شد و در سراسر دنیا آثار او را به 
سی زبان می خوانند. عزیز نسین از یک 
سوقصد از طرف گروه های افراطی در 
حادثه آتش ســوزی هتل جان سالم به 
در بــرد و در نهایت در ۶ ژوئیه ۱۹۹۵ 
در آالچاتی در استان ازمیر ترکیه چشم 

از دنیا فروبست. 

»تمرین نیروی 
حال«

»آه ما االغ ها«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
اکهارت تول

مترجم:
 فاطمه مشایخی

نویسنده: 
عزیز نسین

مترجم: صمد بهرنگی
 انتشارات گیوا

9 فرهنگ و هنر

 در آیین اختتامیه این جشــنواره ، 
مصطفی محدثی خراســانی با بیان این 
که شــعر در دوران حاضر رقبای جدی 
پیدا کرده اســت گفت: با این حال شعر 
کمــاکان کارکرد تاریخی خــود را در 
الیه های زیرین اجتماعی انجام می دهد 
و برای بسیاری از هنرها منبع الهام است. 
وی افزود: برای بســیاری از مردم 
کیــش از دو منظر قابل توجه اســت؛ 
یکی از نظر ســیر آفاق و دیگری تامل 
درونی. این دو ویژگی را شما می توانید 
در بزرگ ترین شاعران فارسی زبان نیز 
مشــاهده کنید. آنها هم  به بیرون و هم 

به تامالت درونی توجه نشان داده اند. 
الزم به ذکر اســت از میان ۶۷۸ اثر 
رسیده به دبیرخانه پنجمین جایزه ادبی 
کیش ۳۷۴ اثر در قالب های سنتی ۲۱۴ 
اثــر در قالب های شــعر نو و نثر ادبی، 
۳۴ اثر در شــعر طنز و ۵۶ اثر در قالب 
ترانــه بودند که از این میان اشــعار با 
موضوعات شهید سرافراز حاج قاسم 
سلیمانی، ایران سرفراز، خلیج فارس، 
جزیره زیبای کیش و شهدای سالمت 
در اکثریت قرار داشتند. از ویژگی های 
بارز این دوره خوش درخشــیدن شعر 

شــاعران ساکن جزیره زیبای کیش در 
میان اشعار برگزیده جشنواره بود که با 
وجود کد گذاری در تمام مراحل داوری 
نام دو شاعر جزیره زیبای کیش با رای 
اکثریــت داوران در میــان برگزیدگان 
کشوری جشنواره در بخش های ترانه 
و شعر طنز قرار گرفت که این امر نشان 
از پیشــرفت محسوس جریان ادبی در 

این جزیره مرجانی دارد.
در بیانیه هیات داوران این رویداد 
فرهنگی آمده است: »کیش زیبا شعری 
است برآمده از آب های نیلگون خلیج 
فــارس که وصف زیبایی هایش جز به 

شعر و ادب نشاید. 
هیأت داوران پنجمین جایزه ادبی 
کیش ضمن قدردانی از قلم هایی که در 
طی پنج دوره برگزاری جشنواره شعر و 
سرود کیش از این خاکپاره ی مرجانی 
نوشتند  اســتقبال شایسته اهالی قلم و 
شاعران شناخته شده از سراسر ایران و 
جهان را نشانه ی شکوفایی این جایزه 
ادبــی و موفقیت آن در نزدیک شــدن 
جایگاهی ســت که از آغاز در افق دید 
دســت اندرکاران این جایزه ادبی قرار 
داشته است، شناخته شدن جزیره زیبای 

کیش به عنــوان قطب ادبی و فرهنگی 
منطقه و آشنای کشــورهای همسایه 
و هم زبانان دوردســت با زیبایی های 
معنوی و طبیعــی کیش، خلیج فارس 
و ایــران. فراخوان پنجمین جایزه ادبی 
کیــش هم زمان با رونمایی از پوســتر 
ایــن جایزه ادبی با حضور ریاســت و 
شورای سیاست گذاری جشنواره و با 
رعایــت محدودیت های دوران کرونا 
در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ منتشر شد و 
۲۰ شهریور به عنوان پایان مهلت ارسال 
اثر تعیین گردید که با توجه به استقبال 
شاعران این مهلت تا ۲۰ مهر تمدید شد. 
بر اساس نظر شورای سیاستگذاری 
پنجمیــن جایزه ادبــی کیش عالوه بر 
موضوعات ثابت جشــنواره شــامل 
توصیف جزیــره زیبای کیش و خلیج 
فــارس، دو موضوع ایران ما و دالوران 
ایران را به عنوان موضوعات ویژه جایزه 
پنجم انتخاب شدند و از شاعران دعوت 
شد اشعار خود را در قالبهای شعر کهن، 
شعرنو، شعر طنز و ترانه برای دبیرخانه 
جشنواره ارسال نمایند. در ضمن قالب 
نثر ادبی برای نخستین بار به عنوان یکی 
از قالب های ادبی این جشنواره مطرح 

شــد که مورد اســتقبال مخاطبان قرار 
گرفت.«

در این دوره با توجه به مناســبت 
هــای فرهنگی- اجتماعی و شــرایط 
کرونا اشعار زیادی با موضوع دالوران 
ایران به دبیرخانه ارســال شد. شاعران 
دیگر کشــورها نیز اشعار ارزشمندی 
با موضوع شهادت ســردار سلیمانی، 
شــهدای مدافع حرم و شهدای مدافع 
ســالمت به دبیرخانه جشنواره ارسال 

کردند.
هیــأت داوران و هیأت انتخاب 
پنجمیــن جایزه ادبی کیش متشــکل 
از علیرضــا قــزوه، مصطفی محدثی 
خراســانی،  محمــود اکرامــی فــر، 
عبدالجبارکاکایی، علی محمد مودب 
و نغمه مستشــار نظامی، ضمن تشکر 
از متولیان برگزاری این جشــنواره به 
وِیژه غالمحسین مظفری مدیرعامل و 
رییس هیآت مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش و ریاست محترم شورای سیاست 
گذاری پنجمین جایزه ادبی شعر کیش، 
سعید پورعلی معاون فرهنگی اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش و دبیر  شورای 
سیاســت گذاری پنجمین جایزه ادبی 

شعر کیش، رضا اردالن مدیر  فرهنگی 
آموزشی ســازمان منطقه آزاد کیش و 
رئیس پنجمین جایزه ادبی شعر کیش 
و  بابــک عامل دبیــر اجرایی پنجمین 
جایزه ادبی شــعر کیش، پس از بررسی 
آثار ارســالی در نهایت سه نفر را در هر 
قالب شعری به ترتیب به عنوان نفرات 
برگزیــده پنجمین جایــزه ادبی کیش 

معرفی کردند: 
در بخش شعر کالسیک: 
رتبه اول خانم عالیه مهرابی از یزد 

رتبــه دوم آقای خدابخــش صفادل از 
نیشابور

رتبه سوم آقای رضا نیکوکار از رشت
در بخش شعر نو و نثر ادبی:
رتبه اول آقای مجتنبی صفدری از گیالن

رتبه دوم آقای غالم امینی دومشــهری 
از میناب

رتبه ســوم خانم مولود مستوفی پور از 
اهواز

در بخش ترانه:
رتبه اول خانم مرضیه فرمانی از رشت

رتبه دوم آقای محمد علی یوســفی از 
کیش

رتبه ســوم آقــای امین اســداللهی از 
کرمانشاه

در بخش شعر طنز:
رتبه اول آقای علی میری از سبزوار

رتبه دوم خانم فرشته شفقت از کیش
رتبه سوم خانم کبرا بابایی از تهران

در بخش بیــن الملل بدون 
رتبه بندی ســه شاعر برگزیده 

عبارتند از:
دکتر سرویش تریپاتی از هند به خاطر 
سرایش شعری در وصف سردار قاسم 

سلیمانی
سید سکندر حســینی از افغانستان به 
خاطر ســرایش شعر در وصف سردار 

سلیمانی
سید احمد حسینی شهریار از پاکستان 
به خاطر ســرایش شعر به زبان اردو در 

وصف سردار سلیمانی
برگزیدگان داستان صوتی:

نفر اول: محمد بازدار )از کنگان بوشهر(
نفر دوم : مهدی داِلل )از خرمشهر(

نفر سوم : محمد قاسمپور )از تهران(
در ســالی که چراغ بســیاری از 
رویدادهــای ادبی و هنری به واســطه 

کرونا خامــوش بود، چراغ جایزه ادبی 
کیش روشن  ماند.

دبیــر هنری پنجمین جشــنواره 
جایزه ادبی شعر کیش اظهار داشت: عدد 
پنج عددی محبوب و مقدس است در 
عرفان و ادیان آسمانی، به ویژه در دین 
عزیزمان اسالم است. نمازهای پنجگانه 
و پنــج حس و پنج عرش و پنج قلب و 
پنج گنج. و امسال جایزه ادبی شعرکیش 
به پنجمین قله ی سلســله جبال شعر 
جزیره رســیده اســت، قله ای که باال 
رفتــن از آن بــدون همراهی و همدلی 
همراهان همیشگی  این جشنواره امکان 
پذیر نبود. راه درازی را آمده ایم و راهی 

طوالنی در پیش رو داریم.
 نغمه مستشار نظامی افزود : در این 
سال ها با شعرهای شما در هوای کیش 
زیبا و خلیج همیشه فارس نفس کشیده 
ایــم و به ایــران و دالوران ایران افتخار 
کرده ایم. شعر شاعران فانوس راه ما در 
شــب های طوفانی دریا بوده و خواهد 
بود. گرامیانی که در این مســیر همراه و 
همدلمــان بودند در پنجمین دوره این 
جایزه نیز دســت دلمان را گرفتند تا در 

سالی که چراغ بسیاری از جشنواره ها 
و رویدادهای ادبی و هنری به واسطه ی 
کرونا این مهمان ناخوانده خاموش بود 

چراغ جایزه ادبی کیش روشن  بماند.
وی گفــت : معاونت فرهنگی و 
اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش، 
مجموعه ی فرهنگی هنری و رســانه 
ای آوای کیش، اعضای محترم شورای 
سیاست گذاری جشــنواره و شاعران 
مهربانی که به زبان های پارســی، اردو، 
عربی، انگلیســی و روســی از سراسر 
جهــان، از کیش تا کشــمیر، از خزر تا 
دانوب، از فارس تا دهلی، برای ایران و 
دالوران ایران و بر قامت پنجمین جایزه 
ی شعر کیش باحله ای تنیده ز دل بافته ز 
جان، با حله ای بریشم ترکیب او سخن، 
با حلــه ای نگارگر نقش او زبان، جامه 
ای زرین و نگارین بافته اند. دبیر هنری 
پنجمین جشــنواره جایزه ادبی شــعر 
کیش تصریح کرد : از ایران گفته اند و از 
دالورانش، از میرزا کوچک خان جنگلی 
تا سردار ســرداران ایرانی شهید حاج 
قاسم سلیمانی، از کیش و زیبایی هایش 
سروده اند، از ساحل سیمرغ تا جاده ی 
جهان و کاریز و حریره، از خلیج همیشه 
فارس گفتــه اند و از قدمت تاریخی و 
صالبت جاودانه اش، از رشــادت های 
سربازان در هشــت سال دفاع مقدس 
ســروده اند تا فداکاری ایثارگران خط 
مقدم درمان در روزهای کرونایی. بابک 
عامل دبیر اجرایی پنجمین جشــنواره 
جایزه ادبی شــعر و نخستین جشنواره 
داستان صوتی کیش نیز گفت: تصمیم 
ابتدایی ما بر این بود که بیســتم آذرماه 
امسال اختتامیه باشکوه این رویداد را با 
حضور داوران و برگزیدگان و مهمانان 
ویژه داشــته باشیم که متاسفانه پاندمی 
کرونــا این موقعیــت را از ما گرفت و 
در نهایت جوایز این جشــنواره  برای 

برگزیدگان نهایی ارسال خواهد شد.
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خوش درخشیدند
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