
گروه فرهنگ و هنر -محســن 
جلیلی پژوهشگر و آهنگساز موسیقی 
ایرانــی که چندی پیش آلبوم »به رنگ 
خواب« را در قالبی متفاوت پیش روی 
مخاطبان قرار داده بود، پیرامون تازه ترین 
فعالیت های موســیقایی اش بیان کرد: 
پس از انتشار آلبوم »ّبه رنگ خواب« که 
چندی پیش در قالب یک اثر موسیقایی 
متفاوت مرتبط با علوم روان پزشــکی 
و روانشناســی در دسترس شنوندگان 
قــرار گرفت، تصمیم گرفتیم در همان 

قالب که پیرامون حوزه موسیقی درمانی 
است، اثر جدیدی را منتشر کنیم که این 
بار در پلتفرم های بین المللی به صورت 

جهانی پخش می شود.
وی افــزود: این اثر در ادامه همان 
پروژه دو ســال گذشــته ماست که با 
محوریت موسیقی ایرانی و استفاده از 
دیگر سازها و ادوات موسیقایی منتشر 
شــده و امیدوارم شــرایط به گونه ای 
هدایت شــود که مخاطبان ایرانی نیز 
بتوانند از اثر استفاده کنند. به هر حال این 

پروژه از آن دســته آثاری است که بنده 
و همکارانــم زحمت و تالش فراوانی 
روی آن کشــیدیم که خوشــبختانه با 
اســتقبال خوبی هم از مواجه شــد. به 
طوری که ما را بر آن داشــت تا فضای 
کار را ادامه داده و در این راســتا آثاری 
را تولیــد کنیم که می تواند دربرگیرنده 

تجربیات خوبی برایمان باشد.
این آهنگساز و پژوهشگر موسیقی 
گفت: اســتفاده علمی از هنر موسیقی 
یکی از مهم تریــن رویکردهای ما در 

تدوین و تهیه این پروژه بوده است. چرا 
که معتقدیم چنین رویکردی در کشور ما 
آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار 
نگرفته و می بایست شرایط کار به سمتی 
هدایت شود که از این گونه آثار حمایت 
و بهره برداری بیشتری شود. به هر حال 
این نوع موسیقی برای من بسیار مقوله 
جدی است و فکر می کنم جای خالی 
آن در فعالیت های موسیقایی کشورمان 
خالی است. شرایطی که امیدوارم بتواند 
به ســهم خود در بهبود سالمت روانی 
جامعــه نیز کمک دهنده خوبی بوده و 
تبدیل به یک جریان موثر در این زمینه 
شود.جلیلی درباره جزییات آلبوم های 
جدید پروژه جدیدش گفت: آلبوم اول 
»عقل و عشق« نام دارد که به نحوی در 
حوزه »هایکو موزیک« مطرح شــده و 
در برگیرنده مناظره عقل و عشق است. 
ســاز محوری ما در بخش »عقل« پیانو 
و بخش »عشــق« نیز ببین چهار ســاز 
قیچک، کمانچــه آلتو، دودوک و نرمه 
نای تقسیم شــده اند که برای موضوع 

انرژی درمانی کاماًل قابل استفاده اند. 
در آلبوم »ســماع« نیز چند مقام 

باستانی تنبور مورد توجه بوده که عالوه 
بر انتشار اســامی آنها تالش کردیم با 
ساز بندی خاص موسیقی مقامی دف 
و تنبــور فضای جالب توجهی را برای 
موضــوع انرژی درمانی باز کنیم. آلبوم 
»به رنگ خواب« چندی پیش در قالب ۷ 
قطعه به نام های »زمانی برای رویا«، »آبی 
تر از دریا«، »به دور از هیاهو«، »گذری بر 
آسمان«، »آرامش و دیگر هیچ«، »ترنم 
خواب«، »نت های رویایی« تهیه و تولید 

شد. 
این در حالی اســت که محســن 
جلیلی به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده، 
علیرضا یارقلی در ســمت ناظر اجرا و 
مشــاوره طرح، صابر جعفری نوازنده 
پیانو و کیبــورد، امین رحیمی نوازنده 
دودوک، رشــاد شال پوش میدان ساز، 
سیاوش عبدی نوازنده ادوات پرکاشن، 
وحید مسعودی نوازنده تنبور و ابریشم، 
علیرضــا مصدقی نوازنده ســه تار و 
رباب، سیاوش ولی پور نوازنده کمانچه 
التو، رضا ولد خانی خوشنویس، پوریا 
برنجیان گرافیســت گروه اجرایی را 

تشکیل می دادند.

گــروه فرهنــگ و هنــر - در 
هفتمین نشســت ویژه برنامه ملی »از 
تبار قلــم« که به مناســبت روز قلم و 
ادبیات کودک و نوجوان برگزار شــد، 
از پروانه ماندگاری به عنوان نویســنده 

بومی و صاحــب آثار ادبیات کودک و 
نوجوان اســتان هرمزگان تجلیل شد. 
هفتمین ویژه برنامه نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور با عنوان »از تبار قلم« با 
محوریت تجلیل از نویسندگان بومی با 

تجلیل از نویسندگان بومی استان های 
هرمزگان، یزد، سیســتان و بلوچستان، 
کرمان در بســتر فضای مجازی برگزار 
شد.در این آیین سرپرست کتابخانه های 
عمومی هرمزگان بیان کرد: روز قلم را 
به همه کســانی که اهل هنر، فرهنگ و 
کالم و کلمه هســتند و با اندیشه و قلم 
زیبایشان نقشی بر این روزگار می زنند 
که به یادگار می ماند، تبریک می گویم. 
امینه دریانورد ادامه داد: از نهاد کتابخانه 
های عمومی کشور که با اجرای برنامه 
از تبار قلم و برنامه های مشابه این بستر 
را فراهم نمود تا فعالیت ها و رســالت 
کتابخانه های عمومی در فضای مجازی 

ادامــه دار باشــد و خدا را شــاکرم که 
فرصتی پیش آمد تا از بانوی هرمزگانی 
به نمایندگی از دیگر نویسندگان استان 
تجلیل شود که دارای آثار ارزشمندی در 

حوزه ادبیات کودک و نوجوان است.
مهرنوش منصوری، عضو هیات 
علمی دانشگاه و  دبیر محفل ادبی صبای 
هرمزگان نیز گفت: »پروانه ماندگاری« 
عالوه بر آثار پژوهشی، مدرس کارگاه 
های داســتان نویســی ادبیات کودک 
و نوجوان اســت. وی افــزود: از دیگر 
تــالش های این نویســنده، مدیریت 
طرح »مدادهــای رنگی«، که مدیریت 
گردآوری آثار و خاطرات دانش آموزان 

متوســطه اول و دوم، و ثبــت تجارب 
دبیران اســت. این استاد زبان و ادبیات 
فارسی با بیان اینکه نوشتن برای کودک 
و نوجوان بسیار دشوار است، از حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان به عنوان مقوله 
ای سهل و ســخت یاد کرد.منصوری 
اظهارداشت: سهل از این نظر که چون 
مخاطبان آن کودک و نوجوان هستند، 
ممکن است جدی گرفته نشود و گمان 
ببرند که می شــود ساده انگارانه در این 
حوزه کار کرد. اما ســخت)ممتنع( از 
این جهت که عبور از ســاده انگاری و 
رســیدن به درجه ای از توانمندی برای 
ارائه خدمات شایســته به این نســل 

نیازمند کوشش و ممارست زیاد است. 
دبیر محفل ادبی صبا در هرمزگان افزود: 
بــرای تولید  اثر برای کودکان ابتدا باید 
یک شناخت واقع بینانه از دنیای کودک 
داشــته باشیم، یعنی شناخت به شکلی 
که کودک وجود دارد نه آنچه که ما می 
خواهیم و بعد شناخت آثار تالیف شده 
در زمینه کودک و نوجوان و نتایج بالقوه 
ای که ما می توانیم از این آثار بگیریم و 
همچنین شناخت راه ها و روش هایی 
که بتــوان این ظرفیت ها را در خدمت 
تولیــد اثر برای کــودکان و نوجوانان 
گرفت. منصوری به تمامی خانواده ها، 
کتابداران، نویسندگان و اهالی فرهنگ 

و هنر  پدران و ســردبیران نشــریات 
کودکان توصیه کرد که به این شناخت 
دســت یابند تا بتوانند نسلی خرد ورز 
را تربیت نموده کــه بکاود، بخواهد و 
بپرســد. »پروانه ماندگاری« متولد سال 
۱۳۵۴ در بندرعباس و نویسنده حوزه 
کــودک و نوجوان نیز بــا تبریک روز 
قلم گفت: از ســال ۷۸ در رشته داستان 
نویسی فعالیت دارم و اولین اثرم در سال 
۸۰ بــا عنوان »دو تا دفتر دو خط و دو تا 
خودکار آبی« به چاپ رسید.افتخار این 
را داشتم که در دوران فعالیت در حوزه 
کودک و نوجوان کارگاه های آموزشی 
داســتان نویسی برگزار کنم که حاصل 

ایــن کارگاهها ۱۶ مجموعه گردآوری 
شــده اما به دلیل شرایط کرونا، کارگاه 
ها به صورت مجازی برگزار می شود. 
یکی دیگر از افتخارات من همکاری با 
کانون اجتماعی شهرستان الر و کانون 
کودکان کم شــنوای کرمانشاه است و 
خوشــحالم که در خدمت هنرجویان 
مستعد کشورم هســتم.آخرین اثر من 
با عنوان »مســابقه ماهیگیری« در رده 
سنی کودک، اسفند۹۹ به چاپ رسید.

وی به تمامی عالقه مندان حوزه ادبیات 
کودک و نوجــوان توصیه کرد: کتاب 
»یــک درخت، یک صخــره، یک ابر« 
ترجمه حسن افشار که از برجسته ترین 
داستان های دنیا در ۲ قرن اخیر است را 

مطالعه کنند.

گــروه فرهنــگ و هنر - یک 
هنرمنــد بــرای خلق آثــار هنری 
تجســمی به سراغ صفحات کتاب ها 

رفته است.
»اســتفن دویــل« یــک طراح 
گرافیک اســت کــه با اســتفاده از 

کتاب ها مجسمه  خلق می کند. 
»دویــل« می گویــد زمانی که 
خلــق چنین آثاری را آغاز کرد قصد 
داشــت جمالت کتاب را در جایی 
خــارج از خود کتاب بــه یکدیگر 

پیونــد دهد. حاال او مدت ها اســت 
که چنین آثاری را برای نشــریه هایی 
 همچــون »نیویورکــر« و »ویــرد« 

خلق می کند.
برخــی ایــن روش »دویل« را 
بی حرمتــی به کتــاب می دانند)البته 
»دویل« پیش از آنکه شکل صفحات 
کتــاب را تغییــر بدهــد کتاب ها را 
مطالعــه می کند(، امــا »دویل« با این 
نظر مخالف اســت و معتقد اســت 
این اشــکال درحقیقت گواه قدرت 

زبان هســتند و او به آن ها به چشــم 
تصوراتی نگاه می کند که فرم فیزیکی 

پیدا می کنند.
در ادامــه تعــدادی از آثار این 
هنرمند را در کتاب هایی چون  »در« 
نوشــته »ماگدا ســابو«، »مقدمه ای 
بر روانــکاوی« نوشــته »زیگموند 
فروید«، »یادداشــت های زیرزمینی« 
نوشته »فیودور داستایفسکی« ، »صد 
سال تنهایی« نوشته »گابریل گارسیا 

مارکز«

»تاوان« نوشته »ایان مک یوون«، 
»اینجا نیویورک اســت« نوشته »ای 
بی وایت«، »موج هــا« اثر »ویرجینیا 
وولف«، »خشــم و هیاهو« نوشــته 
»ویلیام فاکنر«، »نوروترابس« نوشته 
»اســتیو ســیلبرمن«، »بندزن خیاط 
ســرباز جاسوس« نوشــته »جان لو 

کاره«
نوشــته  نامرئــی«  »مــرد 
مشــاهده  ولــز«،  جــی.   »اچ. 

می کنید.

گــروه فرهنگ و هنر - کتاب روزگار 
ســخت رمانی اثر نویسنده مشهور پرویی، 
ماریو بارگاس یوســا است. این داستان به 
مداخله  ایــاالت متحده  آمریکا در گواتماال 
و مشــکالت ســر راه دولت خاکوبو آربنز 
در سال های نیمه  قرن بیستم می پردازد. این 
کتاب را کــه به عنوان نقطه اوج دوباره آثار 
یوســا می دانند، با ترجمه مهدی سرائی از 

روی متن اسپانیایی است. 
درباره کتاب :

روزگار ســخت جدیدتریــن رمان 
ماریو بارگاس یوسا، نویسنده  پرویی، است. 
این کتاب در اکتبر ۲۰۱۹ به  زبان اســپانیایی 
منتشر شده اســت و ترجمه آن نیز از روی 
متن اســپانیایی انجام گرفته است. یوسا در 
این کتاب به مداخله  ایاالت متحده  آمریکا در 
گواتماال و مشکالت سر راه دولت خاکوبو 
آربنز در سال های نیمه  قرن بیستم می پردازد. 
او به عنوان رییس جمهوری باور داشــت با 
ترویج دموکراسی و سرمایه داری آمریکایی 
در کشــورش، می تواند گواتماال را به مدلی 
برای پیشــرفت دیگر کشورهای آمریکای 
التیــن تبدیل کند. این رویای او به حقیقت 
نپیوســت و در این مســیر ایاالت متحده 

نقشه های دیگری برای او داشت...
برخی منتقدان معتقدند که یوســا از 
ســال ۲۰۰۲ به این سو یعنی پس از انتشار 
رمان »سور بز«، در سراشیب عمر نویسندگی 
قــرار گرفته بود. اما او دوباره موفق شــد با 
نوشتن روزگار سخت به دوران اوج برگردد. 
در انتهای کتاب نیز مصاحبه ای از نویسنده با 
روزنامه  ال پاییس موجود است که در آن او از 
صفر تا صد شکل گیری این رمان و نگارش 

آن صحبت کرده است.
بخشی از کتاب :

دکتر بوررو الماس بســیار کند، گویا 
باید بــه زور کلمــات را از دهانش بیرون 
می کشــیدی، گفت: »افرن، باید سؤالی رو 
بهم جواب بدی. ما با هم می رفتیم دبیرستان 
حضرت مریم و به رغم دیدگاه های مزخرف 
سیاسی ت، تو رو از بهترین دوستانم می دونم. 
امیدوارم به حرمت همین دوستی طوالنی، 

بهم دروغ نگی. تو بودی که دخترمو باردار 
کردی؟«

دید که رنگ صورت دکتر افرن گارسیا 
آردیلس مثل گچ ســفید شد. پیش از پاسخ 
گفتن چند بار دهان خود را باز و بسته کرد. 
سرانجام با لکنت زبان و دستانی لرزان گفت: 
»آرتورو، نمی دونستم حامله شده. بله، من 
بــودم. بدترین کاریه که تــا حاال کرده م. به 
خدا قسم که هرگز دست از سرزنش خودم 

برنمی دارم.«
»مــردک پســت فطرت، اومده بودم 
بکشــمت اما اون قدر چنــدش آوری که 

نمی تونم.«
و زد زیــر گریــه، بــا هق هقــی که 
سروســینه اش را می لرزاند و اشــکی که 
صورتــش را خیس می کــرد. تقریباً یک 
ســاعت باهم بودند و زمان خداحافظی نه 
باهم دســت دادند و نه به رســم مألوف، به 

پشت هم ضربه زدند.
دکتر بوررو المــاس به محض اینکه 
رســید خانه مســتقیم رفت به اتاق خواب 
دخترش که از روز غش کردنش در مراسم 

در آن زندانی شده بود.
پدر بی آنکه بنشــیندـ  عادت داشت 
ایستاده حرف بزندـ  از کنار در و با لحنی که 
انتظار شــنیدِن پاسخی از آن برنمی آمد با او 
صحبت کرد: »با افرن حرف زدم و به توافق 
رسیدیم. باهات ازدواج می کنه تا بچه ت مثل 
توله هایی که ســگ ها گوشه خیابون پس 
می نــدازن به دنیا نیاد و برای خودش اســم 
خانوادگی داشته باشه. مراسم ازدواج توی 
مزرعه کوچیک چیچیکاســتِنانگو برگزار 
می شه. با پدر روحانی اویوآ صحبت می کنم 
کــه خطبه عقد رو بخونه. خبری از مهمون 
نیســت. از طریق روزنامه مطلع می شن و 
هدایاشون رو براتون ارسال می کنن. تا اون 
موقع تظاهر می کنیــم خانواده ای متحدیم. 
بعــد از ازدواج با افرن، دیگه تو رو نخواهم 
دید، بهت فکر نخواهم کرد و به دنبال راهی 
خواهم بود تا از ارث محرومت کنم. تا اون 
موقع، بدون اینکه پاتو از خونه بیرون بذاری 

توی این اتاق زندانی خواهی بود.«

گــروه فرهنگ و هنــر - کتاب 
دوقلوهای یخی داستانی از اس. کی. ترماین 
است که با ترجمه سارا پیرعلی می خوانید. 
این داستان که در ژانر وحشت قرار دارد از 
خانواده ای می گوید که یکی از دخترهای 
دوقلویشان را در سانحه رانندگی از دست 
داده اند. اما دختر دیگرشان، اصرار دارد که 

هویت او را اشتباه گرفته اند.
دوقلوهای یخی بعد از انتشارش به 
سرعت در فهرست پرفروش های نشریه 
 )The Sunday Times( ساندی تایمز
و کشورهای آمریکا و اروپا، آلمان، هلند، 
فنالند، دانمارک، کره جنوبی و برزیل قرار 

گرفت.
درباره کتاب :

اس. کی. ترماین بعد از نوشــتن این 
کتاب، به سرعت نام خود را به عنوان یکی 
از نویسندگان توانای ژانر وحشت مطرح 
کرد. این داســتان اولین بار در سال ۲۰۱۵ 

منتشر شد. 
انگس و ســارا، زوج جوانی هستند 
کــه یکی از دخترهای دوقلویشــان را در 
یک سانحه رانندگی از دست دادند. آن ها 
بعد از این تصــادف تصمیم گرفتند تا به 
جزیره کوچکی در اسکاتلند بروند تا شاید 
بتوانند زندگی خود را سر و سامان بدهند 
و تکه های از هم پاشــیده  زندگی را دوباره 

بهم بچسبانند. 
اما این شــروع دوباره با فروپاشــی 
بــزرگ دیگــری همــراه اســت. دختر 
دیگرشان، کریستی، اصرار دارد که هویت 

او را اشتباه گرفته اند و او، لیدیا است.
زمســتان فرارســیده و انگس برای 
اینکه به کارهایش رســیدگی کند، ناچار 
است مدتی سارا و دخترشان را تنها بگذارد. 
سارا که در احساس تنهایی و انزوایی عمیق 
فرو می رود، با دخترش هم دچار مشــکل 
می شــود، چون او مدام بر حرف خودش 
اصرار می کند... سارا می خواهد بفهمد که 

در آن روز، واقعا چه اتفاقی افتاده است. 
دوقلوهای یخی موفق شــد تا برای 
جایزه بهترین کتاب وحشــت گودریدز 

نامزد شود.
بخشی از کتاب :

صندلی هایمان دقیقــاً به فاصله دو 
یاردی روبه روی میزی بــزرگ قرار داده 
شــده اســت، گویا ما زوجی هستیم در 
جلســه حل اختالف زناشویی؛ حسی که 
خیلی خوب با آن آشــنا هســتم. اتاق را 
یک جفت پنجره ارســی شیشه ای بلند و 
بدون پرده که مال قرن هجدهم اســت زیر 
سلطه خود درآورده: مانند تابلویی دوقلو 

از آسمان تیره وتار لندن.
همسرم می پرسد: »می شود کمی نور 
به داخل بیاید؟« اندرو واکر، وکیل جوان، 
سرش را، شاید به نشانه ناراحتی، از روی 

کاغذهایش بلند می کند.
می گویــد: »البتــه. مــن معذرت 
می خوام.« به سمت کلیدی که پشت سرش 
بود دوال شد و دو تا المپ ایستاده بلند، اتاق 
را با نور زرد تندی روشــن کردند و آن دو 

پنجره باشکوه در سیاهی فرو رفتند.
اکنون می توانســتم تصویر خودم را 
در شیشه ها ببینم: بی حرکت و بی تفاوت، 
زانوهایــم به هم چســبیده بودند. این زن 

دیگر کیست؟
این، آن زنی که پیشــتر بودم نیست. 
چشــم هایش همچنان آبی رنگ اســت، 
امــا غمگین تــر، صورتی تقریبــاً گرد و 
رنگ پریــده، اما الغرتــر از قبل. هنوز هم 
موطالیی و بسیار زیباست - اما رنگ پریده 
و آب رفته؛ زنی سی وســه ســاله که همه 
طــراوت زمان دختــری اش خیلی وقت 

می شود که از بین رفته است.
و لباس هایش؟

شــلوار جینی که پارســال مد بود. 
چکمه هایی که پارســال مــد بود، ژاکت 
پشــمی لیالِک نسبتاً زیبا ولی کهنه، نخ نما 
شــده از شســتن های زیاد. در آینه اخمی 
به خودم کردم. باید با لباس رســمی تری 
می آمــدم. اما چرا باید با لباس رســمی تر 
می آمــدم؟ ما فقط داریم وکیلی را مالقات 
می کنیم و زندگی مان را به طور کامل تغییر 

می دهیم.
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 اســتفاده علمــی از هنــر موســیقی یکــی از مهم تریــن رویکردهــای مــا در تدوین 
و تهیــه ایــن پروژه بوده اســت. چــرا کــه معتقدیم چنیــن رویکردی در کشــور ما 
آن طــور کــه باید و شــاید مــورد توجه قــرار نگرفته و می بایســت شــرایط کار به 
ســمتی هدایت شــود کــه از این گونه آثــار حمایت و بهره برداری بیشــتری شــود.

یکی از پژوهشگران و آهنگسازان موسیقی ایرانی از تولید چند مجموعه جدید در حوزه 
»موسیقی درمانی« بعد از استقبال مخاطبان از پروژه »به رنگ خواب« خبر داد.

موسیقی علمی را دریابیم؛

کارهای هنرمندان ایران در 
»موسیقی درمانی«

نویسنده ادبیات کودک ونوجوان هرمزگان در برنامه »از تبار قلم« تجلیل شد

استفاده از کتاب های مشهور دنیا برای 
ساخت مجسمه
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