
گروه فرهنگ و هنر -باید امکانی 
ایجاد می شــد که هنرمندان بیشتری از 
این اجراها اســتقبال و در آن شرکت 
کنند. اینکــه برگزارکنندگان انتخاب 
کنند چه کســی حضور داشــته باشد 
درست نیســت و می شد خیلی بیشتر 
از آنچه که بوده از هنرمندان با برگزاری 

کنسرت آنالین حمایت کرد.
حیــدر کاکیـ  نوازنده تنبورـ  در 
ســری اجراهای آنالین »ماه و نوا« به 
همراه همایون کاکی )نوازنده کمانچه( 

به روی صحنه رفت. 
در همین راســتا صحبتی درباره 
حال و هوای اجرای کنســرت آنالین، 
لزوم حمایت از هنرمندان موســیقی و 
ادامه برگزاری کنسرت های آنالین پس 

از اتمام شیوع کرونا، داشت.
کنســرت های آنالیــن حداقل 

کاری است که می توانیم انجام دهیم
در ابتدا از این هنرمند درباره حال 
و هوایی که کنسرت آنالین برای او به 
همراه داشته است، سوال کردیم. پاسخ 
داد: پیش از شیوع کرونا یکی از فعاالن 
حوزه کنســرت بودم و معموال سالیانه 
دوـ  ســه بار به روی صحنه می رفتم. 
کنسرت هفته گذشته نیز، دومین اجرای 
آنالین ما بود و نخســتین کنســرت 
آنالین مان را اردیبهشــت سال گذشته 

در فرهنگسرای ارسباران اجرا کردیم.
او ادامــه داد: مشــکل اجراهای 
آنالین این است که هنرمند حین اجرا 
انرژی و حســی را که باید، از مخاطبان 

دریافــت نمی کند؛ در نتیجه اجرای او 
آنچه که واقعا می خواهد نیست. ولی در 
این شرایط کنسرت های آنالین حداقل 
کاری اســت که می توانیم انجام دهیم؛ 
زیرا جامعه به نوعی به موســیقی زنده 
نیاز دارد و برای هنرمند نیز الزم است. 
با این حال اجراهــای زنده با حضور 
تماشــاچی خیلی بهتر است و فضای 

متفاوتی دارد.
در تمــام دنیــا دولت ها از 
موسیقی کالسیک و بومی خود 

حمایت می کنند
کاکی درباره حمایت از موسیقی 
ایرانی و نواحی گفت: موسیقی نواحی 
یا سنتی ما، موسیقی ملی، پیشینه هنری 
و تاریخی کشورمان است. دولت باید 

توجهی فــرای آنچه اکنون هســت، 
نســبت به حفظ این حوزه ها داشــته 
باشــد. برگزاری دو یا سه کنسرت در 
ســال برای هنرمندان این حوزه درآمد 
خاصــی برای آنها به همــراه نخواهد 
داشــت و نمی تواند کفاف زندگی آنها 
را بدهد؛ به همین علت بیشتر آنها نیاز 
دارند که حتما شــغل دومی برای امرار 

معاش داشته باشند. 
در تمام دنیا به این صورت است 
که دولت ها از موســیقی کالســیک و 
بومی خود حمایت می کنند؛ به گونه ای 
که به نوازندگان حقوق می دهند و برای 
اجرای آنها سالن رایگان در اختیارشان 
قرار می دهنــد.  او ادامه داد: در غرب 
نیز به این گونه اســت کــه مخاطبان 
کنسرت های موسیقی کالسیک کمتر 
از مخاطبــان اجراهای پــاپ و عامه 
پسند است. به همین جهت دولت باید 
حمایت بیشتری از هنرمندان موسیقی 
ایرانــی و نواحی کــه در جهت حفظ 
یک فرهنگ موســیقایی هستند، نشان 
دهد؛ زیرا اگر اینگونه نباشــد به مرور 
میــراث داران این موســیقی ها از دنیا 
می رونــد و بازمانده ای به جا نخواهند 

گذاشت.
این هنرمند بیان کرد، »اینکه قبل از 
کرونا و اکنون با وجود تمام ســختی ها 

به برگــزاری کنســرت هایمان ادامه 
می دهیــم، مبارزه فرهنگی برای حفظ 
فرهنگ ها و پیشــینه هنری موسیقی 

کشورمان است.«
صداوســیما ســازها را به 

مردم معرفی کند
برگــزاری  ادامــه  دربــاره  او 
کنســرت های آنالین پــس از اتمام 
شیوع ویروس کرونا گفت: ادامه دادن 
کنسرت های آنالین پس از اتمام کرونا، 
فکر خوبی است به شرط اینکه دولت 
حمایت کند؛ زیرا هنرمندان نمی توانند 
به تنهایی از پس هزینه های آن برآیند. 
البته اگر قرار بر ادامه این روند باشــد، 
از آنجایی که ممکن اســت این اجراها 
مخاطبانی از سراسر دنیا داشته باشند، 
بهتر است تبلیغات گسترده ای برای آنها 
صورت گیرد، سازها به درستی معرفی 
شــوند و حتی در کنار اجرا بخشی را 
به معرفی موســیقی و ساز اختصاص 
دهنــد. هرچند به علــت اینکه خیلی 
از مردم حتی ســازها را نمی شناسند، 
باید برنامه هایــی تخصصی از طریق 
صداوسیما در حوزه موسیقی و معرفی 

سازها برگزار شود.
آیا افراد بهتری نداریم؟

در پایــان نظــر ایــن هنرمند را 
دربــاره حضــور تکــراری برخی از 

چهره های موســیقی در ســمت های 
تصمیم گیری این حوزه جویا شدیم. 
پاســخ داد: از زمانی که نوجوان بودم 
و در جشــنواره های موسیقی شرکت 

می کردم، تا همین اآلن که نزدیک به ۵۰ 
سال ســن دارند یک سری افراد ثابت 
در حوزه های تصمیم گیری موسیقی 
داشته ایم که این سوال را در ذهن ایجاد 

می کند که آیا افراد بهتری نداریم؟ باید 
از افــراد کاربلــد و توانا برای تصمیم 
گیری در ســمت ها موسیقی استفاده 
شود که بتوانیم شاهد تحوالتی باشیم.

گــروه فرهنــگ و هنر - یک 
هنرمند کانادایــی از محدودیت های 
دنیای نقاشی عبور کرده و با استفاده از 
فرم های انتزاعی، گذر زمان را در یک 

قاب به تصویر می کشد.  
تماشــای یک تابلوی نقاشی در 
اغلب موارد مثل چشم دوختن به یک 
لحظه واحد اســت، قاب شده بر روی 
بوم. اما اریک پــاز هنر خود را به این 
اصل محدود نمی دانــد؛ این هنرمند 

خالق کانادایی می کوشد به جای یک 
لحظه خاص، مجموعه ای از لحظات 
را به طــور همزمان در نقاشــی های 
اســتعاری خود ثبت کرده و به تصویر 
بکشــد. درست مثل فوتوریست های 
ایتالیایی که می خواستند زمان، مکان 
و فــرم را با هــم ترکیب کنند، آثار پاز 
تصویری از حرکت در زمان را از طریق 
فرم های آبســتره که روی هم ســوار 

شده اند، به بیننده پیشکش می کند.

ســبک  توضیــح  در  پــاز 
منحصربه فرد کارش می گوید: درون 
مایه اصلی نقاشــی های من ترکیبی از 
تجربه انسان و گذر زمان است. وقتی 
کار را شروع می کنم، نمی دانم در پایان 
به کجا می کشــد. معموال با تعیین این 
که می خواهم اثر نهایی چه احساس یا 
داستانی را به مخاطب منتقل کند، کار 
را شروع می کنم و سپس از آخر به اول 
می رسم. خواه عشق و اضطراب باشد 

یا شــادی، همگی با این احساســات 
آشنا هســتیم. هدف من این است که 
این احساســات را در قالب زبان بدن 
به تصویر بکشــم. با ایــن امید که به 
جای دیکته کردن یک روایت خاص، 
خاطرات شخصی را در دید مخاطب 

زنده کنم.
پاز با استفاده از ردیفی از اشکال 
هندســی، پیکرهایــی را همزمان در 
دو حالــت متحرک و ســاکن تصویر 
می کند. دایــره  رنگ هایی که در خلق 
این تابلوها اســتفاده می شود به آبی، 
نارنجی و ســفید محدود است؛ این 
تکنیک بر تکه تکه بودن اثر تاکید کرده 
و حســی از انسجام و به هم پیوستگی 

بین تابلوهای مختلف ایجاد می کند.
پاز در خصوص روند خلق این 
تابلوهــا نیز می گویــد: ابتدا تکه های 
اصلی تصویر را می سازم و سپس آنها 
را به روشــی که حس می کنم درست 
است با هم ترکیب می کنم. با اشکال، 
خطــوط و لحن ها بــازی می کنم تا 
سرانجام در جای درست قرار گیرند، 
چیزی شــبیه به پازل های کشویی یا 

مکعب روبیک.  

گروه فرهنگ و هنر - مجموعه 
نمایشی »الله زار« به کارگردانی میرطاهر 
مظلومی و با موضوع رد صالحیت در 
انتخابات از دو شبکه رادیویی نمایش و 
تهران پخش می شود.در خالصه داستان 
این مجموعه آمده است: صفدر مرادی 

از ثروتمندان و مالک بزرگ حیدرآباد 
به پیشنهاد چند نفر از اهالی تصمیم دارد 
در انتخابات شــوراها شرکت کند تا به 
این وسیله قدرت بیشتری در آبادی به 
دست بیاورد ولی رد صالحیت می شود 
و اتفاقاتی صورت می گیرد. »الله زار« 

به نویسندگی مجید حیدری، کارگردانی 
میرطاهر مظلومــی، تهیه کنندگی ژاله 
محمدعلی، افکتوری نازنین حســن 
پور، صدابرداری محمدرضا محتشمی 
و بــا هنرمندی محمــد آقامحمدی، 
مجیــد حمــزه، میرطاهرمظلومــی، 

رامین پورایمان، صفا آقاجانی، محمد 
پورحسن، سید مجتبی طباطبایی، علی 
اصغر دریایی و احمد هاشمی هر روز 
ساعت ۱ بامداد از رادیو نمایش پخش 
می شود و ساعت ۱:۴۰ روی آنتن رادیو 

تهران می رود.

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - کتاب کشتن 
مرغ مینا رمانی نوشته هارپرلی و ترجمه 
فخرالدین میررمضانی است. کشتن مرغ 
مینا درباره ی وکیلی است که کار وکالت 
جوان سیاهپوستی را در یک جامعه ی 
نژادپرســت قبول کرده است. هارپرلی 
برای نوشــتن کتاب کشتن مرغ مینا در 
سال ۱۹۶۴ میالدی، جایزه پولیتزر را از 
آن خود کرد. این رمان بیش از ۴۰ میلیون 
نســخه از زمان انتشــار تا حاال فروش 
داشــته و به بیش از ۴۰ زبان بین المللی 
ترجمه شده اســت. رابرت مالیگن در 
ســال ۱۹۶۲ فیلمی با همین نام از روی 

این اثر ساخت. 
درباره ی کتاب:

داســتان کشــتن مرغ مینا از زبان 
دختــری به نام اســکات فینچ روایت 
می شود. او دختر وکیلی سفیدپوست به 
نام آتیکوس فینچ است که در جامعه ای 
نژادپرست و خودپسند زندگی می کند. 
آتیکــوس فینــچ کار وکالــت جوان 
سیاه پوســتی را قبول کرده اســت که 
بــه اتهام ناروای تجــاوز به یک دختر 
سفیدپوست در زندان است.  هارپرلی 
در کتاب کشــتن مرغ مینا، وکیل را به 
عنوان قهرمان اخالقی نشان داده است. 
او همچنیــن در تالش بوده تا ماســئل 
مختلفی مانند بی عدالتی نژادی و کشتار 
بی گناهان، مســائل مربوط به طبقات 
اجتماع، شجاعت، محبت، نقش های 

جنسیتی را نشان بدهد.
درباره ی هارپرلی 

نــل هارپرلی ۲۸ آوریل  ۱۹۲۶ در 
مونروویل، آالباما متولد شــد. او یکی 
از رمان نویســان برجسته ی آمریکایی 
اســت که برای نوشــتن کتاب کشتن 
مرغ مینا، جایزه ی پولیتزر را برنده شد. 
پــدر هارپرلی وکیل بود و خودش هم 

تحصیالتش را در رشته حقوق دانشگاه 
آالباما به اتمام رســاند. او به کارهایی 
مانند گــردآوری خاطرات روحانیون 
ســده نوزدهم میالدی، جرم شناسی و 
موســیقی عالقه داشت. زندگی بسیار 
آرامــی را از ســر می گذرانــد و همه 
مصاحبه هــا را هم رد می کرد. هارپرلی 
بعد از یک ســکته، بخشی از شنوایی و 
بینایی خود را از دســت داد و سال های 
پایانی عمرش را در یک خانه سالمندان 
گذرانــد. در نهایــت او در ۱۹ فوریه 
۲۰۱۶ در ســن ۸۹ سالگی چشم از دنیا 

فروبست.
بخشــی از کتاب کشتن مرغ 

مینا
همین که پــدرم جــواز وکالت 
گرفت، به می کمــب مراجعت کرد تا 
شــروع به کار کند. می کمب در فاصله 
تقریباً بیست میلی مشرق آبادی فینچ، 
مرکز اســتان می کمب، بود. اثاثیه دفتر 
آتیکوس در عدلیه از یک جالباســی، 
یک سلفدان، یک تخته شطرنج و یک 
کتاب دست نخورده قانون آالباما تجاوز 
نمی کرد. نخستین مشتریان او آخرین دو 
نفری بودند که در زندان استان می کمب 
به دار آویخته شدند. آتیکوس اصرار کرد 
مساعدت مقام های رسمی را که به آن ها 
اجازه می داد به عنوان مجرم درجه دوم 
شــناخته شوند تا زندگی شان را نجات 
دهنــد بپذیرند، ولی آن هــا از خانواده 
هورفورد بودند و در استان می کمب این 
نام مرادف با کله خر است. َهِورفوردها 
بهترین آهنگر شهر را در منازعه ای بر سر 
یک مادیان کشتند. ادعایشان این بود که 
آهنگر مادیان را به قصد دزدی نزد خود 
نگاه داشته است و آن قدر بی پروا بودند 
که عمل قتل را در حضور سه نفر شاهد 

مرتکب شدند. .

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
فقط یک طاعون ســاده نوشته لودمیال 
اولیتسکایا اســت که با ترجمه آبتین 
گلکار منتشر شــده است. کتاب فقط 
یک طاعون ســاده با اجازه نویســنده 
به انتشــارات برج برای فارسی زبانان 

ترجمه و منتشر شده است. 
درباره کتاب:

با همه گیــری بیمــاری کرونا، 
نویسنده تصمیم می گیرد به سراغ یکی 
از متن هــای قدیمی اش برود و آن را به 
برای این روز ها بازنویسی کند. کتاب 
فقط یک طاعون ســاده درباره مردی 
به نــام رودولف ایوانویچ اســت، او 
میکروبیولوژیستی که بر روی واکسن 
طاعــون کار می کنــد. رودولف برای 
ســخنرانی در همایش شورای مدیران 
وزارت بهداشت به مسکو دعوت شده 
اســت، اما خبر ندارد که به خاطر یک 

اشتباه خودش مبتال به طاعون است. 
رودولف پیش از آنکه نشانه های 
را بروز دهد با آدم های زیادی معاشرت 
کرده است و حکومت تصمیم می گیرد 
از شــیوع جلوگیــری کنــد، رئیِس 
پلیس مخفــی را مامــور می کند تمام 
کســانی را رودولف با آن ها در ارتباط 

بوده است قرنطینه  کنند. 
تصمیم به پنهــان کردن حقیقت 
و دســتگیری افرادی که ممکن است 
بیماری را بیشــتر پخش کنند اگرچه 
جلوی شیوع بیماری را می گیرد اما به 
فجایع وحشتناک دیگر ختم می شود. 
این کتاب با ساختن وضعیتی بحرانی 
در دل شوروی استالینی به نقد وضعیت 
سیاســی، اجتماعی آن دور ان روسیه 
پرداخته است، همچنین توصیف بسیار 
دقیقی از دوران ترس و وحشت مردم 
از نیروهای امنیتی و حکومت در قدرت 

بر شوروری استالینیستی نشان می دهد. 
و با ســاخت موقعیتی جالب و نمادین 
اشتباهات سیستم معیوب شوروی را 

به نمایش می گذارد. 
بخشــی از کتــاب فقط یک 

طاعون ساده
صبــح در خانه ژورکیــن... میز 
گردی بدون رومیزی. ماهیتابه ای روی 
آن است. فضایی با نشانه های آشکار از 
دوره کمونیسم جنگی. ایدا گریگوریِونا 
ژورکینا، زنی زشت رو، ولی با چشمان 
پرفروغ، روزنامــه را کنار می گذارد و 
برای شــوهرش توضیح می دهد: »نه، 
آلکسی، نه! تو آنها را ندیده ای! ولی من 
می شناختمشان! عجب آدم هایی بودند! 
شجاع! نترس! بااستعداد! دوستان پدرم 
بودند و در سال های آخر زندگی او که 
از تخت بلند نمی شد مرتب به عیادتش 
می آمدنــد. برای همین همه شــان را 
می شناختم. همه شــان را! دوستشان 

داشتم، تحسینشان می کردم. 
البته معلوم اســت کــه از چیزی 
ســر در نمی آوردم، هنــوز بچه بودم، 
سنم خیلی کم بود، ولی آخر پدرم هم 
متوجه چیزی نشــده بود، در حالی که 
هوشش اســتثنایی بود، و درستکاری 
و شــجاعتش، چه بگویــم، خودت 
که خوب می دانــی! خالصه، همگی 
رنگ عوض کردند. همه شــان! موقع 
اعتراف هایشان اشــک می ریختم، و 
بعد موقع محاکمه شان. باورم نمی شد! 
ولی متأسفانه اینجا قاعده شومی صدق 
می کرد: روشــنفکران تا آخر پابه پای 
حزب پیش نرفتند. رنگ عوض کردند. 
و آن ریشه های وحشتناکی که اینجا و 
آنجا دوانده بودند... این ریشه ها را باید 
با آهن گداخته سوزاند، وگرنه انقالب 

از بین می رود!« 

»فقط یک طاعون »کشتن مرغ مینا«
ساده«
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 در غرب نیز به این گونه است که مخاطبان کنسرت های موسیقی کالسیک کمتر از مخاطبان 
اجراهای پاپ و عامه پسند است. به همین جهت دولت باید حمایت بیشتری از هنرمندان موسیقی 
ایرانی و نواحی که در جهت حفظ یک فرهنگ موسیقایی هستند، نشان دهد؛ زیرا اگر اینگونه 
نباشد به مرور میراث داران این موسیقی ها از دنیا می روند و بازمانده ای به جا نخواهند گذاشت.

یک نوازنده تنبور درباره برگزاری کنسرت های آنالین در دوران شیوع کرونا اظهار می کند:
 هیچ وقت تعداد این اجراها کافی نیست. 

نظر یک هنرمند موسیقی درباره کنسرت های آنالین؛

این یک مبارزه است پس ادامه 
می دهیم...

نمایش گذر زمان روی بومی از هنر آبستره

پخش نمایش رادیویی »الله زار«
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گــروه فرهنگ و هنر - مدیرکل 
اداره هنر های تجســمی وزارت ارشاد 
گفت: فعاًل در حوزه کارتون و نگارگری 
انجمن نداریم تا برگزاری دوســاالنه 
هنــری برای آنها ممکن شــود.هادی 
مظفری مدیرکل اداره هنر های تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره 
رویداد های پیش روی این حوزه گفت: 
مردادماه سال جاری جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان برگزار می شود. سعی 
می کنیم که این دوره از جشنواره نسبت 
بــه دوره های قبلی کیفی تر و جذاب تر 
باشــد. البته باز هم نحوه برگزاری آن 
بــه صورت حضــوری و یــا آنالین، 
بستگی به پاندمی کرونا دارد.وی افزود: 

شهریورماه دوساالنه نقاشی و بعد از آن 
دوساالنه خوشنویسی در قزوین برگزار 
خواهد شد. همچنین رویداد های موزه 
طبق جدول زمان بندی پیش می رود و 
بعد از آن هم جشنواره تجسمی فجر و 
سایر رویداد ها را خواهیم داشت. البته 
باید بگویم که دوســاالنه خوشنویسی 
باید ســال گذشــته برگزار می شد، اما 
یک سال به تأخیر افتاد. امسال این بینال 
با خواســت خود انجمن خوشنویسان 
و اداره فرهنگ و ارشــاد قزوین برگزار 
می شود.مظفری در پاسخ به اینکه چرا 
تکلیف دوساالنه کاریکاتور مشخص 
نشده است،  بیان کرد: برگزاری دوساالنه 
به چند عامل بستگی دارد که مهمترین 

آن ها تقاضاســت؛ ما در حوزه کارتون 
و نگارگری انجمن ثبت شــده نداریم. 
بنابراین ابتدا باید انجمن شکل بگیرد، 
ســپس تقاضای برگزاری دوساالنه از 

ســوی انجمن مطــرح و در نهایت آن 
رویداد برگزار شود. در حال حاضر در 
رشته های کارتون و نگارگری مشکل 

ثبتی داریم که ابتدا باید آن را حل کنیم.

کاریکاتور و نگارگری انجمن ثبت شده ندارند 


