
گروه فرهنــگ و هنر - نصراهلل 
داوودی از زندگــی در »عصــر مرگ 
ملودی« ســخن گفت و تاکید کرد، این 
اتفاق از زمانی آغاز شــد که بسیاری از 
آهنگســازان موســیقی جدی، از الک 
هنرمند بــودن خود درآمده و تبدیل به 
انسان های عادی جامعه شدند. داوودی 
درباره علت ســرقت هنــری در آثار 
موسیقایی چنین توضیح می دهد: وقتی 
یک ملودی خــاص در بین مخاطبان 
محبوب شــده باشــد و افراد زیادی به 
آن گوش ســپرده  باشند که بتوان آن را 
از نظر مخاطبان یک اثر موفق نامید، در 
نتیجه عده ای در زمان حیات آهنگساز، 
در همان کشور یا از جغرافیای دیگری 
از آن ملودی  موفق استفاده کرده، آن را تا 
حدودی تغییر داده و در کار خود استفاده 
می کنند که البته نــام این کار اگر بدون 
اجازه خالــق اصلی اثر و درج در آلبوم 
باشد، چیزی جز سرقت هنری نیست. 
این هنرمند درباره فقر ملودی در ایران 
و دالیل رعایت نشدن کپی رایت ادامه 
می دهــد: به طور کلی می توان گفت تا 
زمانی که اثری موفق نباشد به صورت 
غیرمجاز از آن اســتفاده نمی شود؛ چرا 
کــه اگر از بعد اقتصاد هنر ما یک قطعه 
موســیقی را دارای ارزش مادی و یک 
کاالی هنری بدانیــم، آن وقت طبیعی 
اســت که بدانیم هیچ کــس خواهان 

دزدیدن جنس بی ارزش نیست.
چه می شــود کــه برخی از 

ملودی ها موفق هستند؟
داوودی می گوید: در عصر طالیی 
ملودی ســازی در ایران، با وجود اینکه 
مشــکالت عدیده ای اعــم از کیفیت 
پاییــن ارکســترها و امکانات ضبط یا 
ارکستراســیون های ضعیــف وجود 
داشــت و یا به دلیل جوان و بکر بودن 

مقوله نوازندگی در ارکســتر، مثال اکثر 
نوازنده هــای ویولن هر کدام به تنهایی 
مانند یک سولیســت ویولــون اجرا 
می کردند و یا رهبری ارکســتر ضعیف 
بــود، ولی آثار به شــدت دلنشــین و 
موفق بودند و بسیاری از آنها در ضمیر 
موســیقایی این ملت جاودان شدند؛ 
چراکه استخوان بندی یک اثر موسیقایی 
که همان ملودی اســت بسیار درست، 
ســنجیده، متین و بکر بود. بسیاری از 
آن ملودی ها که در زمان خودشان کمتر 
اهل فنی حتی خود آهنگســازان دانش 
تحلیلشان را داشتند، به حدی روان و با 
شالوده علمی و زیبایی شناختی درستی 
خلق شده اند که امروزه در دانشگاه ها و 
محافل جدی موسیقی موضوع مقاالت 
و پایان نامه های نسل جدید اهل فن قرار 
گرفته اند؛ این ملودی ها هنوز هم اجرا 
می شوند و حتی با تنظیم های جدیدی 
که روی آنها صورت می گیرد و تکنیک 
باالتر نوازندگی ارکستر و ضبط و غیره. 
بر ســیمای این ملودی های ماندگار نه 
تنها غبار کهنگی ننشســته بلکه بسیار 
زیباتر و دلنشــین تر هم شده اند. دلیل 
این امر، این بود که آهنگسازان آن زمان 
در یــک داالن فکــری خاص زندگی 
می کردند. اثری که یک آهنگساز درباره 
مفهوم مثال بهار یا عشق می سازد، حاصل 
سیر و سلوک فکری و فلسفی او است. 
اعتقاد من این است که آهنگساز اول از 
همه باید خودش شــخصا آدم خاصی 
باشــد و در یک داالن فکری به شدت 
کنترل شــده زندگی کند و گوشش را 
بــه هر چیزی آلوده نکنــد. امروزه این 
بــاور غلط در تمامی عرصه ها شــکل 
گرفته است که انسانی روشنفکر است 
که همه چیز بخواند، ببیند و بشــنود. به 
نظر من این حرف از اساس غلط است؛ 

خصوصا در زمینه هنر و علی الخصوص 
موسیقی. اینکه بگوییم فرد هنرمند که 
روحش چشمه خلق زیبایی است باید 
هر چیــزی گوش دهد، می تواند نتایج 
فاجعه بار هنری ای در پی داشته باشد. 
مثاًل چطور می توان همه چیز گوش داد 
و موسیقی ایرانی ساخت؟ البته نه اینکه 

به لحاظ عملی ممکن نباشد ولی مقصود 
بنده خلق اثری بدون آلودگی، با ساختار 
درست، دارای زاللی و نجابت موسیقی 

عمیقی چون موسیقی ایرانی است.
مرگ ملودی چگونه در ایران 

به وجود آمد؟
این نوازنــده ادامه می دهد: آنچه 

همواره در این ســال ها به شــاگردانم 
آموختم و در نقدهایم گفته و نوشــته ام 
این است که با کمال تاسف در دورانی 
زندگــی می کنیم که نــام »عصر مرگ 
ملــودی« را بر آن نهاده ام. رســیدن به 
مــرگ ملــودی ما از حدود ســه دهه 
گذشــته و زمانی آغاز شد که بسیاری 

از آهنگســازان موسیقی جدی از الک 
هنرمند بــودن خود درآمده و تبدیل به 
انسان های عادی جامعه شدند. تصمیم 
گرفتند که مانند آهنگســازان پاپ همه 
چیز بشنوند و همه چیز هم در موسیقی 
شــان وارد کننــد. از ریتم های بی ربط 
به موســیقی بگیرید تــا گام های مورد 
استفاده در موسیقی های غیرایرانی و از 
آن بدتر اســتفاده از سازهای غیرایرانی 
در قلب ساختار ارکستر سازهای ملی 
ایرانی و ده ها اشتباه ساختاری دیگر که 
جز ماجراجویی و عوام فریبی و تالش 
برای دیده شدن و کسب حداکثر منفعت 
اقتصادی به هــر قیمتی هیچ توجیهی 
نمی توان برایشان یافت. داوودی بر این 
باور است که »فرد خالق، مثل آهنگساز، 
نویسنده و شاعر آدمی نیست که مانند 
بقیه اجتماع باشــد و نباید هم باشــد. 
حرفه هایی اینچنین که با خلق بکر اثری 
ســروکار دارند که ابدا وجود نداشته و 
بایــد از کامال از صفر مطلق درون یک 
فرد بجوشند، حرفه های عادی نیستند. 
افرادی هم که به ســراغ مقوله خلق به 
عنوان یک حرفه جدی می روند، نباید 
افرادی عادی و با ذهنیت و حتی سبک 
زندگی عادی باشند. آهنگساز باید در 
یک ایزوله فکریـ  موسیقایی زندگی 
کند، باید فلسفه بداند، ادبیات اقلیمی که 
از آن آمده اســت را به درستی بشناسد، 
عقبه و تاریخ کشورش و حتی قومیتش 
را به حد مطلــوب بداند. اگر به عنوان 
آهنگساز بانک فکری شما خالی باشد، 
از کدام منبع می خواهید برای ســاخت 
موسیقی خرج کنید؟ بعد حاصلش آن 
می شود که افرادی که دست به خالقیت 
می زنند به راحتی دســت به ســرقت 
هنری از حاصل تالش دیگران می    زنند. 
البته ای کاش در سرقت هایی که صورت 

می گیرد حداقل درک این را داشتند که 
از آثار فاخر ســرقت کنند. متأسفانه به 
نظــر من در بیش از ۷۰ درصد مواقع از 
آثار ضعیفی ســرقت می کنند که اصال 
در قالــب هنر نمی گنجد و جنســی را 
سرقت می کنند که اصال ارزش سرقت 
را نداشته است. حداقل در گذشته اگر 
هم فردی خیلــی مخفیانه مثال بخش 
کوچکــی از ملودی یک اثــر دیگر را 
وارد کار خــود می کرد، منبع او یک کار 
فاخر بود. درســت است که آن کار اگر 
بدون کســب اجازه صاحب اثر و ذکر 
منبع الهام صورت گرفته باشــد، نامش 
همچنان سرقت هنری است، اما تفاوت 
در اینجاســت که گرچه آن هنرمند از 
لحاظ فکری آنقدر به بلوغ نرسیده بود 
که خودش خالق چنین اثری ارزشمند 
و بکری باشــد ولی در این حد به بلوغ 
رســیده بود که فرق اثــر خوب و بد را 
متوجه شــود. به خاطــر دارم که زنده 
یاد استاد جمشــید مشایخی در اواخر 
حیاتشــان در یک مصاحبه درباره کپی 
کاری های واضح در سینمای ایران گفته 
بودند که »قلبم می شکند وقتی می بینم 
که بی شرمانه حتی اسم آثار موفق سینما 
را روی آثار داخلی می گذارند.«؛ یعنی 
طرف آنقدر خالقیت ندارد که حداقل 
یک اســم مناســب برای اثر خودش 
انتخاب کند و دست به دامن آثار موفق 
ســینما می شــود. می گویند به خاطر 
گیشه این کار را می کنیم ولی همه اینها 
توجیهات است. در کجای تاریخ سینما 
ســراغ دارید که یک فیلم فقط به خاطر 

اسمش موفق شده باشد؟!
نقــد در ایــران بــه قیمت 

حرفه مان تمام می شود
این هنرمنــد در بخــش پایانی 
مصاحبه به نقد موسیقی در ایران پرداخته 

و می گوید: زمانی که آلبوم های موسیقی 
در غرب نقد می شود، منتقدان برای ابراز 
یک عقیده هنری ابدا مواخذه نمی شوند 
که هیچ، جامعه با روحیه تقدیر به مقوله 
نقد و نقادی هنری می نگرد. متاسفانه در 
ایران دید خوبی به منقدان هنری وجود 
ندارد؛ چراکه در ایــران در اکثر مواقع 
منتقد را نه به عنوان یک کارشــناس و 
خبره که گفته و نوشته هایش باعث ترقی 
و پیشرفت هنر و رمزگشایی شکست ها 
می شــود، بلکه فــردی می نگرند که 
به دنبال تســویه حســاب شخصی یا 
مطرح کردن خود و غیره اســت و این 
برای آینده هنر ما در تمامی عرصه ها از 
جمله موسیقی بسیار خطرناک است. 
ما به عنوان کســانی که سعی داریم نقد 
علمی و اصولی انجــام دهیم در اینجا 
نه تنها در اکثر موارد مواخذه می شویم 
بلکه ممکن است حتی سرنوشت کاری 
و حرفه ایمان هم بر ســر یک نقد نابود 
شود. این امر تلنگری است برای نسل 
بعدی و منتقــدان جوانتر بعد از ما که 
بدانند فضایی که در آن زندگی می کنیم 
فضایی نیســت کــه قدرت ها هم تراز 
باشند. اگر قصد تغییر این فضا را داشته 
باشند باید متحد بوده و پشت همکاران 
خود بایســتند و امنیت اظهار نظر و نقد 
ســالم را برای هم فراهم کنند و همگی 
محافظه کاری را کنار گذاشته تا دیگران 
نیز در فضای رسانه ای احساس امنیت 
کنند. در این شــرایط حتی کسانی که 
بدون دانش کافی به خود اجازه می دهند 
که به اسم نقد علمی به مجیزگویی و یا 
تسویه حساب های شخصی بپردازند و 
نام منتقدان شریف دیگر را خراب کنند 
خود خواهند دید که در زیر نگاه تیزبین 
یــک جامعه از منتقدان ســالمت، ابدا 

محلی از اعراب نخواهند داشت.

گروه فرهنــگ و هنر - احمد 
آرام به مسئوالن فرهنگی دولت جدید 
پیشــنهاد می کند که برای فرهنگ این 
کشــور عجوالنه تصمیــم نگیرند و 
می گوید: بهتر است که مشاوران بسیار 
خوبی را انتخاب کنند، بنشینند و ببینند 
که به چه وسیله ای می شود فرهنگ را 

نجات داد.
این داستان نویس درباره وضعیت 
فرهنگ و ادبیــات در دولت دوازدهم 
و خالءهایــی در ایــن زمینه که نیاز به 
حمایت دارند، اظهار کرد: انتظار جامعه 
ادبــی خیلی باال اســت و در واقع در 
تمــام زمینه ها انتظار دارد که همکاری 
وســیعی با ادبیات صورت بگیرد. در 
حــال حاضر، وضعیت اســفناک این 
است که قیمت کتاب روزبه روز باالتر 
مــی رود، به دلیل این که کاغذی وجود 

ندارد و همکاری ای در این زمینه نیست. 
به نظر من، اولین گامی که هر دولتی باید 
بردارد، این است که مسئله کاغذ و چاپ 
کتاب را حل کند. چون در حال حاضر، 
مردم همان طورر که خیلی چیزها را از 
سبد خانواده بیرون برده اند، دارند کتاب 
را هم از ســبد خانواده خارج می کنند. 
در دولتی که به پایان رســید، با وجود 
گرانی کاغذ، از ناشــر حمایت نشد و 
نویســندگان و مولفان هم سرگردان 
بودند که کتاب های شــان را به دست 
چه کسی بدهند. در نتیجه، سردرگمی 
عجیبی بــه وجود آمد. حــاال این که 
در آینــده و در ایــن دولت چه خواهد 
شد، خیلی قضیه پیچیده ای است. من 

شــناخت زیادی ندارم و گاهی از این 
طــرف و آن طرف، صحبت های وزیر 
ارشاد را می شنوم. اما این که این کارها تا 
چه اندازه عملی شود، مشخص نیست.
احمــد آرام وضعیت فعلــی ادبیات 
معاصر را حاد و ومصیبت بار دانســت 
و گفــت: باید به فکر این باشــند که یا 
ادبیات معاصر را نگه دارند یا این که آن 
را به امان خدا رها کنند. با این حال، در 
حال حاضر اصال نمی دانم برنامه شان 
چیست و قضیه برای من خیلی پیچیده 

است.
این داســتان نویس درخصوص 
وضعیــت ادبیات معاصــر که به گفته 
او مصیبت بــار اســت، توضیــح داد: 

هیچ ســرانجامی در چاپ و نشر آثار 
ادبیات داستانی نیســت. اگر به قدیم 
برگردیم، شــمارگان کتاب در دهه ۴۰ 
حداقل ســه هزار جلد بــود اما االن به 
جایی رســیدیم که تقریبا به ۵۰ جلد 
رسیده است و این مسئله بسیار حادی 
است، مسئله ای که من نمی دانم چطور 
حل خواهد شــد. اما هرچه وضعیت 
اقتصادی بدتر شــود، بر ادبیات، هنر 
و فرهنگ هم اثر خواهد گذاشــت. اما 
درباره این که چطور حل خواهد شــد، 
نمی توانــم نظر خیلی صریحی در این 

زمینه بدهم.
آرام همچنین با اشــاره به اهمیت 
شکوفایی فرهنگ در یک جامعه، درباره 

انتظاراتش از دولت جدید گفت: بحث 
بر سر این اســت که یک دولت تا چه 
اندازه محتاج فرهنگی است که به مردم 
نزدیک باشد. وقتی می گوییم فرهنگ، 
یعنــی در دل ایــن فرهنــگ ادبیات، 
موســیقی، تئاتر و سینما وجود دارد و 
البته تمام چیزهایــی که فکر می کنید 

مردم می تواننــد در کنار آن ها زندگی 
خوبی داشــته باشند هم در دل فرهنگ 
وجود دارد. اما من نمی دانم که تعریف 
دولت جدید از فرهنگ چیســت؛ آیا 
فرهنگی که می خواهند توسعه دهند، 
فقط مخصوص یک قشر خاص است 
یا تمام مردم؟ این مسئله در هاله بسیار 

تاریکی قرار گرفته اســت. البته وقتی 
فرهنگ در یک جامعه شــکوفا باشد، 
جامعه رخوت را از خود دور می کند و 
بهتر فکر می کند. روحیه مردم جامعه ای 
که تئاتر، موسیقی و سینما در آن شکوفا 
باشــد، خوب می شــود. اما اگر این ها 
نباشند، مردم سردرگم هستند؛ مردمی 
که به فرهنگ کشورشان عالقه دارند. 
احمــد آرام همچنین با بیــان این که 
پیشنهاد می کند دولت جدید عجوالنه 
برای فرهنگ این کشور تصمیم نگیرد، 
اظهار کرد: بهتر است که مشاوران بسیار 
خوبی را انتخاب کنند، بنشینند و ببینند 
که به چه وسیله ای می شود فرهنگ را 
نجات داد. در حال حاضر، مردم فقط به 
فکر این هســتند که بتوانند به سالمت 
از یک روز ســخت عبور کنند و ببینند 
فــردا چه اتفاقی خواهد افتاد. در نتیجه 

وقتی این مردم ســختی های روزمره 
را در کنارشــان می بینند، دیگر اصال به 
این که چه فرهنگــی دارند، عالقه ای 
نشــان نمی دهنــد. او در پایان از یک 
معضل بــزرگ گفت و اظهــار کرد: 
فرهنگ در این جامعه محو شده و این 
یک معضل بسیار بزرگ است؛ معضل 
که چه عرض کنم، یک تراژدی است. 
تنها جایــی که می تواند به این تراژدی 
درســت نگاه کند، وزارت ارشاد است 
که باید دقیق و منصفانه به این قضیه فکر 
کند. اگر قرار باشــد که فرهنگ، سینما 
و ادبیــات را سیاســی ببینیم، به نتیجه 
مطلوبی نخواهیم رسید، بلکه فقط در 
جامعه یک خستگی به وجود می آید. 
می توانم به صراحت بگویم در جامعه 
دوقطبی به وجود می آید و به یک نتیجه 

درست و کلی هم نخواهیم رسید.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب هشت 
کتاب مجموعه اشعار سهراب سپهری 
شاعر و نقاش پرآوازه و نوگرای معاصر 
ایران اســت که از میان مجموعه های 
زیر گردآوری شده است: مرگ رنگ، 
زندگی خواب ها، آوار آفتاب، شــرق 
اندوه. صدای پای آب، مســافر، حجم 

سبز و ما هیچ، ما نگاه.
درباره کتاب :

هشــت کتاب نام مجموعه ای ار 
اشعار سهراب سپهری است که از میان 
دفترهای مرگ رنگ، زندگی خواب ها، 
آوار آفتاب، شــرق اندوه. صدای پای 
آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ، ما نگاه 
انتخاب شده است. این آثار زیباترین 
اشعار سهراب را در بر دارند. او به سبک 
نیمایی شعر می گفت اما تاثیرپذیری او 
از هوشــنگ ایرانی نیز در آثارش پیدا 
اســت. بعد از آشنایی او با فلسفه ذن و 
فرهنگ و عرفان شرق، ردپای این تفکر 
هم در آثار او پیدا شــد. شعر سهراب 
لطیف اســت. به خوبی تصویرسازی 
می کند و انسان را به دقایقی لذت بردن 

و اندیشیدن مهمان می کند.
درباره سهراب سپهری

سهراب ســپهری ۱۵ مهر ۱۳۰۷ 
در کاشــان متولد شد و ۱ اردیبهشت 
۱۳۵۹ در تهــران از دنیا رفت. او یکی 
از مشهورترین شاعر نوگرای معاصر، 
نویســنده و نقاش اهل ایران است که 
آثارش به زبان های بســیاری از جمله 
انگلیســی، فرانسوی، اســپانیایی و 

ایتالیایی ترجمه شده  است. 
پدر و مادر ســهراب هر دو اهل 
شــعر و هنر بودند. او در سال ۱۳۳۲ از 
دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل 
شد و نشان درجه اول علمی را دریافت 
کرد. در چندین نمایشــگاه نقاشــی 

شرکت کرد و در هنرستان هنرهای زیبا 
هم تدریس می کرد. او به دلیل عالقه ای 
که به فرهنگ و عرفان مشــرق زمین 
داشت به کشورهای بسیاری از جمله 
هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و 
چین سفر کرد. مدتی در ژاپن زندگی 
کــرد و با هنر حکاکــی روی چوب 
آشنا شــد. عالوه بر این ترجمه هایی 
هم از شــعرهای کهن چینی و ژاپنی 
انجــام داد. در ســال ۱۳۳۶ به پاریس 
و لندن ســفر کرد. در مدرسه هنرهای 
زیبــای پاریس در رشــته لیتوگرافی 
ثبت نــام کرد اما کمی بعد به دلیل قطع 
بورسیه تحصیلی مجبور به کار کردن 
شد.سهراب ســپهری در طول دور ان 
حیاتش آثار بی نظیری برجا گذاشت که 
از میــان معروف ترین آن ها می توان به 
هشت کتاب، مجموعه اشعار او، کتاب 
هنوز در سفرم، مجموعه ای از نامه ها و 
یادداشت های منتشر نشده او و کتاب 
اتاق آبی اشاره کرد که به نثر نوشته شده 
و گوشــه ای از فلســفه و نگاه او را به 

زندگی نشان می دهد. 
بخشی از کتاب هشت کتاب 
زندگی چیزی بود، مثل یک بارش 
عید، یک چنار پر ســار. زندگی در آن 
وقت، صفی از نور و عروسک بود، یک 
بغل آزادی بــود. زندگی در آن وقت، 
حوض موسیقی بود. طفل، پاورچین 
پاورچین، دور شــد کم کم در کوچۀ 
سنجاقک ها. بار خود را بستم، رفتم از 
شهر خیاالت سبک بیرون دلم از غربت 
سنجاقک پر. من به مهمانی دنیا رفتم: 
من به دشــت اندوه، من به باغ عرفان، 
من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم 
از پله مذهب باال. تا ته کوچه شــک، 
تا هوای خنک اســتغنا، تا شب خیس 

محبت رفتم.

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
حاضــر دفتــر اول از مجموعه آثار 
احمد شــاملو است که شعرهای او را 
دربرمی گیرد. شاملو بیش از هرچیزی 

به دلیل شعرهایش شهرت دارد. 
درباره کتاب :

احمد شاملو یکی از مشهورترین 
شاعران ادبیات معاصر فارسی است. 
او آغازگر ســبک تازه ای در شــعر 
معاصــر بود کــه او را راهنما و چراغ 
راه دیگر شــاعران کرد. اشعار شاملو 
ترکیبی از اعتراض و انتقاد و عشــق 
است. او توانســت تعبیرات تازه ای 
بساز و نشان دهد زبان فارسی می تواند 
رستاخیز تازه ای داشته  باشد و پتانسیل 
بسیاری دارد. اشعار شاملو نمونه کامل 
ساخت و توان زبان فارسی برای بیان 
مشــکالت و احساسات انسان امروز 
است. تلفیق زبان کهنه و نو از سویی و 
کاربرد زبان حماسی و سیال از سوی 
دیگر منجر به زبان ویژه ای برای شاملو 

است. 
لذا شعرسپید شــاملو مبتنی بر 
این زبان شــکل می یابــد. دکتر تقی 
پورنامداریان درباره شــعر شــاملو 
می گوینــد: بی گمــان راز زیبایی و 
موفقیت شعرهای سپید شاملو تا حد 
زیادی مرهون همین زبان است که نه 
تنها خالف عادت نمایی آن چهره ای 
شاعرانه به آن می بخشد ، بلکه تشدید 
صفــت آهنگینی آن هــم، جای وزن 
عروضی و نیمایی را در این شــعر پر 

می کند. 
درباره احمد شاملو

احمد شاملو در ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ 
متولد شد و در مردادماه ۱۳۷۹ چشم 
ازین دنیا فروبســت. او نویســنده، 
پژوهشــگر و روزنامه نگار، مترجم و 

عضو کانون نویســندگان ایران پیش 
از سال ۵۷ بود.

پدر احمد شاملو افسر ارتش بود 
و برای همین تحصیالت کالســیک 
نامنظمی را گذراند. چون پیوســته در 
حال سفر به شــهرهای مختلف بود. 
احمد شاملو هم شعر می سرود و هم 
فعالیت های مطبوعاتی و پزوهشی و 
ترجمه داشــت و اثارش به زبان های 
انگلیسی، سوئدی، ژاپنی، فرانسوی، 
فنالندی و کردی و ترکی و... منتشــر 
شــده اند. او به مدت دو ســال هم در 
ســمت مشــاور فرهنگی ســفارت 
مجارســتان فعالیت نمود. شاملو سه 
بــار ازدواج کرد. بار اول با اشــرف 
الملوک اســالمیه که هر چهار فرزند 
او، سیاوش، سامان، سیروس و ساقی 
حاصل این ازدواج هستند. بار دوم در 
ســال ۱۳۳۶ با طوسی حائری که آن 
هم به جدایی می انجامد و بالخره بار 
سوم با آیدا سرکیسیان در سال ۱۳۴۳ 
که این ازدواج عاشــقانه تا پایان عمر 
شاملو دوام می یابد. از سال ۱۳۵۲ و با 
تغییر فضای سیاسی ایران، چاپ آثار 
شــاملو متوقف شد اما فعالیت او کم 
نشد. نوار کاست سیاه همچون اعماق 
آفریقــای خودم )ترجمه شــعرهای 
لنگســتون هیوز( و سکوت سرشار 
از ناگفته هاســت )ترجمه شعرهای 
مارگــوت بیکل(، کاری مشــترک با 
محمــد زرین بال با موســیقی بابک 
بیات منتشــر شــد. رمان پابرهنه ها، 
درها ودیوارهــای بزرگ چین و دن 
آرام شــازده کوچولو نیز با ترجمه او 
به چاپ رســید.او در سال ۱۳۷۹ پس 
از تحمل مدت هــا بیماری و رنج در 
دوم مردادماه درگذشت و در امام زاده 

طاهر کرج به خاک سپرده شد.

»احمد شاملو )دفتر یکم؛ »هشت کتاب«
شعرها(«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
سهراب سپهری

انتشارات ذهن آویز

مجموعه آثار
نویسنده: احمد شاملو

انتشارات نگاه

9فرهنگ و هنر

ـ با اعتقاد بر اینکه تقریبا در تمامی موارد علت سرقت هنری از یک اثر  ـ آهنگساز و منتقد موسیقی  نصراهلل داوودی 
موسیقایی کیفیت باالی اثر و موفقیت آن در عرصه موسیقی است، در این زمینه توضیحاتی را مطرح کرد. 

از مرگ ملودی تا سرقت هنری؛

چرا برخی ملودی ها مدام 
دزدیده می شوند؟

احمد آرام عنوان کرد:

برای فرهنگ عجوالنه تصمیم نگیرید!

به طور کلی می توان گفت تا زمانی که اثری موفق نباشــد به صورت غیرمجاز از آن اســتفاده 
نمی شــود؛ چرا که اگر از بعد اقتصاد هنر ما یک قطعه موســیقی را دارای ارزش مادی و یک کاالی 
هنری بدانیم، آن وقت طبیعی است که بدانیم هیچ کس خواهان دزدیدن جنس بی ارزش نیست.
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