
گــروه فرهنگ و هنــر - پیمان 
بزرگ نیا از پژوهشگران شناخته شده 
حوزه موســیقی نواحی ایران ضمن 
اشــاره شــرایط نامطلوب هنرمندان 
پیشکســوت موســیقی نواحی ایران 
بیان کرد: شاید خیلی ها با خواندن این 
مصاحبه مــن را متهم به دوباره گویی 
مشــکالت و معضالتی کنند که پیش 
از این گفتگوی رسانه ای بارها و بارها 
درباره آن توســط من و تعدادی دیگر 
از همکارانم حرف زده شده؛ پس چه 
لزومی دارد که بخواهم برای چندمین 
بار ایــن مطالب را عنوان کنم؟ اما این 
بــار ماجرا کمی متفاوت اســت. اول 
اینکــه دولت جدید بر ســر کار آمده 
و ضرورت دارد تــا بنده و همکارانم 
بار دیگر به جناب اسماعیلی به عنوان 
وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
که فکر می کنم یکی از مدیران عملیاتی 
حوزه فرهنگ و هنر باشند دوباره این 
نکته های مهم را گوشزد کنیم که بدانند 
در موســیقی نواحی این کشــور چه 
می گذرد.دوم اینکه برای چندمین بار 
اعالم کنیم که آقایان موســیقی نواحی 
صاحب ندارد، لطفــاً قبل از بروز هر 
اتفاق دیگری که موســیقی اقوام ایران 
را در معرض نابودی قرار داده، فکری 

به حال ماجرا کنید.

وی افــزود: نمی دانــم این چه 
حکمتی اســت که در این سال ها فقط 
شــعار حمایت دادیــم، حرف های 
تکراری زدیم اما در واقعیت می بینیم، 
این عمر ماست که می گذرد و مسئوالن 
همچنان در خواب هستند. در حالی که 
همه ما مسئولیم و این یک مطالبه جدی 
جامعه موسیقی نواحی ایران از مدیران 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است 
که هرچه زودتر فکری به این شــرایط 
بی صاحب موسیقی نواحی ایران کنند.

این پژوهشــگر موسیقی نواحی 
ادامــه داد: بنده حدود دو ماه اســت 
که فهرســتی از هنرمندان پیشکسوت 
موسیقی نواحی که بنا به دالیل مختلف 
در شرایط بسیار نامطلوب معیشتی و 
شغلی است را به دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه دادم. اما 
متاســفانه هنوز بعد از این همه مدت 
دوندگی نتوانســته ام به نتیجه برسم و 
تنها نکته ای که دوســتان به من اعالم 
کردند ارسال شماره ملی است که فعاًل 
دربرگیرنده خبر خوشــی نیست. البته 
بنده و برخی از دوســتان در این مدت 
تالش کردیم از سوی برخی مجموعه ها 
کمک هایی را به این هنرمندان داشــته 
باشیم. اما پرســش اصلی اینجاست. 
آیا وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

متولی اصلی این حمایت ها نیســت؟ 
آیا در این شرایط بسیار ناراحت کننده 
و نامطلوبی که هنرمندان پیشکسوت 
موســیقی نواحی دارنــد، برگزاری 
جشنواره موســیقی نواحی محلی از 
اعــراب دارد؟ جشــنواره ای که فکر 
می کنم درصد بسیار کمی از هنرمندان 
پیشکسوت در آن حضور داشته باشند.

بــزرگ نیا با انتقاد از شــرایط و 
نحوه برگزاری جشــنواره موســیقی 
نواحــی ایــران طی ســال های اخیر 
تصریــح کرد: ای کاش آقای وزیر این 
مطلب را بخوانند و متوجه این موضوع 
شوند که آخرین گنجینه های موسیقی 
نواحی این سرزمین در بدترین شرایط 
هستند. ای کاش بدانند که همین استاد 

غالمرضــا آلمه جوقی کــه چند روز 
پیــش دار فانــی را وداع گفت یکی از 
هنرمندانی بود که نامش در فهرســت 
بنــده برای حمایت های معیشــتی و 
معنوی بود. اما انگار قرار نیست متوجه 
در پیش بــودن یک فاجعه معنوی در 

حوزه موسیقی نواحی باشیم.
هنرمندان موسیقی نواحی ایران 
اکنــون با دو چالش بــزرگ رو به رو 
هســتند. اول اینکه بسیاری از آنها در 
وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند 
و به دلیل کرونا و تبعات آن در بدترین 
حالــت ممکن قرار دارند. اما به خاطر 
حفــظ آبرو و عزت نفســی که دارند 
هیچوقت نیامده اند که التماس کنند که 
به ما چیزی بدهیــد. در حالی که این 

حق مسلم آنهاست که از مزایای کامل 
بهره مند باشــند و این وظیفه مدیران 
اســت که به این عزیزان در حد توان 
کمــک کنند. اینهــا گنجینه های ملی 
ما هستند که عاشــقانه به دنبال رفتن 
روی صحنه هســتند چالش دومی که 
بســیاری از این عزیزان را تحت تاثیر 
شدیدترین ضربات روحی قرار داده، 
زیرا حضور در همین جشــنواره ها و 
فستیوال های مرتبط با موسیقی نواحی 
نیز از آنها دریغ شــده و بسیاری از آنها 
خانه نشــین شده اند. بزرگ نیا با طرح 
این درخواســت از وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برای حمایت ضروری 
و زودهنگام از هنرمندان پیشکسوت 
موسیقی نواحی توسط نهادهایی چون 

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و صندوق اعتباری هنر گفت: 
آقای وزیــر برای صبر کــردن واقعًا 
فرصتی وجود ندارد، لطفاً هرچه زودتر 
به فکر بهبود اوضاع باشید و بدانید که 
موسیقی نواحی ایران بی صاحب شده 

اســت. اکنون هنرمندان این عرصه نیز 
هــم به لحاظ روحی هم به لحاظ مالی 
نیازمند بیشترین حمایت هستند. اما تا 
به امروز به دلیل برخی سیاســت های 
غلط در ایــن عرصه و حتی برگزاری 
جشنواره موسیقی نواحی که می تواند 

مهم ترین رویداد برای به صحنه رفتن 
این عزیزان باشد شــرایط به گونه ای 
دیگــر رقم خورده و مــا می بینیم که 
بخش اصلی و جریان اصلی موسیقی 
نواحی ایران به فراموشــی سپرده شده 

است.

گــروه فرهنگ و هنــر - بازی هــای جّدی 
»نورولند«،»هاپی و الفبــا« و »بخوانیم« برای اولین بار 
به  عنــوان محتواهای تعاملی در کتاب های »بخوانیم« 
فارســی اول و »نگارش« اول تا ششم دبستان گنجانده 

شدند.
ســیدصادق پژمان با اشاره به اینکه این سه بازی 
جدی به منظــور بهبود عملکرد فراگیری آموزش در 
دانش آموزان از امســال در کتاب های درسی گنجانده 
شده است، افزود: بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان 
تنها متولی سیاســت گذاری، ریل گــذاری، نظارت و 

حمایت در حــوزه بازی های دیجیتال همواره تالش 
کرده که به همه بخش های این زیست بوم و حوزه های 
متفاوت این اکوسیســتم در قالــب برنامه های کالن 

کوتاه مدت و بلندمدت توجه داشته باشد.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه های مهمی که طی 
چند سال اخیر توسط بنیاد دنبال شده، حوزه بازی های 
جّدی بوده است؛ بازی هایی که صرف نظر از رویکرد 
ســرگرمی دارای اهداف آموزشی هستند و عالوه بر 
وجهه سرگرمی می توان از رویکرد آموزشی آن در نظام 
آموزشی کشورمان استفاده کرد. پژمان اظهار کرد: بنیاد 

طی ۵ سال گذشته با برگزاری رویداد جایزه بازی های 
جدی گام های مهمی در این زمینه برداشــته و به طور 
خاص از شکل گیری هسته های پژوهشی و تولید این 
بازی ها حمایت کرده اســت. گنجانده شدن سه بازی 
جّدی به عنوان محتواهای تعاملی در کتاب های فارسی 
اول و نگارش اول تا ششــم دبستان نیز در راستای این 
اهداف و معرفی بازی های جدی به خانواده ها صورت 
گرفته است. وی با اشاره به اینکه این اقدام طی تعامل 
میان معاونت پژوهش بنیاد با دفتر تولید محتوای وزارت 
آموزش و پرورش انجام شــده است، گفت: طی این 
تعامل پیشــنهاد گنجاندن محتــوای تعاملی در قالب 
بازی های جدی در کتاب های درســی دانش آموزان 
به صورت رمزینــه  )QR Code( مطرح و پیگیری 
شــد. درنهایت اینکه از میان بازی های جدی پیشنهاد 
شــده برای گنجانده شــدن در کتاب های درسی سه 
بازی انتخاب شدند و از امسال این بازی های به شکل 
محتوای تعاملی، به صورت کامال رایگان در کتاب های 
درسی دانش آموزان برای بهبود مسیر آموزش آنها قرار 
گرفته اند. او افزود: خانواده ها و دانش آموزان می توانند 
با اسکن رمزینه های )QR Code( گنجانده شده در 
ابتدای هر فصل کتاب  »بخوانیم« اول و »نگارش« اول 
تا ششم دبستان به محتواهای تعاملی که به شکل بازی 
اســت و به بهبود فرآیند آموزش در دانش آموزان در 
قالب انجام تمرین هایی کمک می کند، دسترسی داشته 

باشند.

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
صوتی چهــار میثاق چکیده ای جامع 
و خواندنــی از خــرد و آموزه هــای 
سرخ پوســتان تولتک نوشته ی دون 
میگوئل روئیز اســت. ایــن کتاب به 
خواننده برای داشــتن زندگی درونی 
سرشــار از صلــح و آرامــش کمک 
می کند.شنیدن نســخه  صوتی کتاب 
چهار میثاق با ترجمه ی دل آرا قهرمان 
و صدای جذاب نیما رئیسی، به یکی 

از خاطرات خوبتان تبدیل می شود.  
درباره کتاب :

در مقدمه کتــاب صوتی چهار 
میثاق اینطور نوشــته شــده است که 
نویســنده کتاب دون میگوئل آنخل 
روئیز )کــه فردی با ریشــه هایی از 
سرخ پوستان آمریکای مرکزی است( 
باورهای نژادی ســرخ پوست های به 
نام تولتک را با گفتاری ســاده و قابل 
درک در ایــن کتاب جمع آوری کرده 
اســت. نویســنده کتاب چهار میثاق 
اعتقاد دارد که بســیاری از ما در ذهن 
خودمــان میثــاق های منفــی ایجاد 
می کنیــم و به آن ها وفادار هســتیم و 
همیــن پایبندی های منفــی می تواند 
زندگی ما را دچار مشــکالت زیادی 
بکند. اما ما می توانیم با کمک گرفتن از 
چهار میثاق نوشــته شده در این کتاب 
که از اعتقادات ســرخ پوســت های 
تولتک برگرفته شده است، طی مرور 
زمان، میثاق هــای منفی خودمان را با 
عهدهای مثبــت جایگزین کنیم و به 
موفقیت برسیم. این کتاب نسبتا کوتاه 

است و حجم زیادی ندارد.
هر میثاق ایــن کتاب داری بک 
بخش اصلی اســت. این چهار میثاق 
عبارتند از “بــا کالم خود گناه نکنید، 
هیچ چیز را به خود نگیرید، تصورات 

باطل نکنید و همیشه بهترین تالشتان 
را بکنید”، می باشد.

در میثــاق اول، با کالم خود گناه 
نکنید، ما کمی با قدرت کلمات آشــنا 
می شــویم. با خواندن این بخش یاد 
می گیریم که خشــونت های کالمی 
چه تاثیرات ماندگاری می توانند داشته 
باشــند و استفاده درســت از کلمات 
می تواند تا چه اندازه مهم و تاثیرگذار 
باشــد. به اعتقاد نویسنده، این میثاق، 

مهم ترین میثاق این کتاب است.
دومیــن میثاق ایــن کتاب، هیچ 
چیز را به خود نگیرید، اســت. بعد از 
مطالعه این میثاق در متوجه می شویم 
که نظرات و افــکار دیگران درمورد 
مــا ممکن اســت غلط و براســاس 
قضاوت های ســطحی باشد. حتی در 
مواردی ممکن اســت آنچه دیگران 
درباره ما فکر می کنند و از ظاهر ما آن را 
قضاوت می کنند، هیچ ارتباطی با خود 
واقعی ما نداشــته باشد. به همین دلیل 
است که هیچ انسانی نباید به چیزی که 
دیگران درباره اش فکر می کند اهمیتی 
دهنــد و حرف ها و نظرات آن ها را به 

خود بگیرد.
بعد از خواندن میثاق ســوم یاد 
می گیریم که تصورات باطل و بیهوده 
نکنیــم. در حقیقت در این بخش و در 
این میثاق به ما یاد آوری می شــود که 
برای کنترل ذهن مان خیال پردازی های 
بی فایده نکنیم و برای رســیدن به این 
مرحلــه نیز باید تمرین کافی داشــته 
باشیم. هم چنین در این میثاق از کتاب 
به مــا توضیح داده می شــود امکان 
دارد ذهــن ما برای راضی کردن خود 
تصوراتی در مورد مکالمات و وقایع 
ایجاد کند که شــاید اصال درســت 

نباشند.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب همه 
دروغ می  گویند اثر استفنس داویدوویتز 
و از مجموعه خرد و زندگی نشر گمان 
است. هدف مجموعه خرد و زندگی، 
ســاده کردن فلسفه و دعوت به تفکر 
درباره معنای زندگی برای همه انسان ها 

است.
کارشناس  داویدوویتز  استفنس 
و   )Big Data( داده  کالن 
دانش آموخته رشــته فلسفه و اقتصاد 
از دانشگاه های اســتنفورد و هاروارد 
است. همه دروغ می گویند کتاب اول 
داویدوویتــز اســت و در حدود یک 
سال و نیمی که از انتشارش می گذرد، 
شــهرت زیادی نصیب نویسنده اش 

کرده است.
درباره کتاب :

حــرف اصلی این کتاب این یک 
جمله است: »ما به همه دروغ می گوییم 
به جز جستجوگر گوگل«. داویدوویتز  
در این کتاب درباره انبوه اطالعاتی که 
شرکت ها بزرگ به ویژه گوگل از مردم 
جمع می کنند همــان Big Data و 
کاربرد آنها در مطالعات جامعه شناسانه 
و روان شناســانه و شناسایی رفتارها و 
عادات جوامع مختلف صحبت می کند. 
او در این اثر به موضوع جالبی اشــاره 
می کند و آن هم این است که ما ممکن 
اســت درباره موضوعی که ذهنمان را 
مشغول کرده مثال یک دل پیچه شبانه 
به شریک زندگی مان چیزی نگوییم اما 
حتما به سراغ گوگل می رویم تا ببینیم 
دردمان ممکن است نشانه چه چیزی 
باشد. ما ممکن اســت با اطرافیانمان 
صادق نباشیم اما از گوگل نمی توانیم 
چیزی را مخفی کنیم در نتیجه گوگل 
تبدیــل به انبــار بزرگــی از داده های 
رفتاری انسان ها می شود که می توان در 

تحلیل های بزرگ علمی در رشته های 
مختلف از آنها استفاده کرد.

در این کتاب نویسنده برای اثبات 
این حرف خود، مثال ها، داســتان ها و 
مصادیق گوناگــون و جالبی می آورد 
که شــنیدن و خواندشان برای همه به 
خصوص کاربران همیشگی اینترنت 

جذاب خواهد بود.
تمامــی کاربــران اینترنــت و 
اســتفاده کنندگان از فضای مجازی به 
ویژه کســانی که مایلند کوچکترین 
اطالعــات زندگی شــان را از طریق 
جستجوگر گوگل پیدا کنند این اثر را 

بخوانند.
جمالتی از کتاب :

در شــب پیــروزِی اوبامــا در 
انتخابات، وقتی که همه مشغول تقدیر 
از او و صحبــت دربار  وجهه تاریخِی 
این انتخاب بودنــد، تقریباً از هر صد 
جســت وجو در گوگل شــامل کلمه 
»اوبامــا«، یکی هم حاوِی »KKK« یا 
»کاکاســیاه« بود. شاید این رقم برایتان 
چندان بزرگ نباشــد، اما کافی ست به 
هزاران دلیل غیرنژادپرستانه دیگر برای 
جست وجوی نام این جوان تازه وارد 
و خانواده دوست داشتنی اش فکر کنید 
که او قرار بود ســکان قدرتمندترین 
کشــور جهان را در دســت بگیرند. 
در شــب انتخابات، جســت وجوی 
آدرس »استورم فرانت« که یک سایت 
ملی گرای افراطِی پرطرفدار در ایاالت 
متحده است و همچنین میزان ثبت نام 
در آن بیــش از ده برابر روزهای عادی 
بود. همچنین در بعضــی از ایالت ها 
تعداد دفعات جست وجو برای »رئیس 
جمهور کاکاسیاه« بیشتر از جست وجو 
برای »اولین رئیس جمهور سیاه پوست« 

بوده است. 

»همه دروغ می  گویند «»چهار میثاق«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: دون میگوئل روئیز
مترجم: دل آرا قهرمان
گوینده: نیما رئیسی
انتشارات ذهن آویز

نویسنده: داوید وویتسست 
استیونز

مترجم: ریحانه عبدی
نشر گمان

9فرهنگ و هنر

یکی از پژوهشگران موسیقی با اشاره به ارسال فهرستی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی به دفتر 
موسیقی از وزیر جدید ارشاد خواست تا هر چه زودتر نسبت به ساماندهی این گونه موسیقایی اقدام کند.

آقای وزیر لطفاً اقدامی کنید؛

» موسیقـی نواحـی«
 صاحب ندارد

بازی های جّدی به محتوای آموزشی کتاب های درسی دبستان پیوست

 برای چندمین بار اعالم کنیم که آقایان موسیقی نواحی صاحب ندارد، لطفاً قبل از بروز هر 
اتفاق دیگری که موسیقی اقوام ایران را در معرض نابودی قرار داده، فکری به حال ماجرا کنید.

دوشنبه 19 مهر ٤،1٤00 ربیع االل 1٤٤3 ،11 اکتبر 2021، شماره 3827، صفحه

گــروه فرهنــگ و هنــر - 
آکادمــی ســوئد در دو ســال اخیر 
دســت بــه انتخــاب برندگانی زده 
که نه تنهــا قابل پیش بینــی نبودند 
 بلکه بســیاری از مخاطبــان آن ها را 

نمی شناختند.
سرنوشــت برنده نوبل ادبیات 
۲۰۲۱ نیز مشخص شد و »عبدالرزق 
گورنا« نویســنده اهل کشور تانزانیا 
نامــی بود که »متس مالم« دبیر دائمی 
آکادمــی ســوئد در یک نشســت 
خبری در شــهر اســتکهلم به عنوان 
 برنــده مهم ترین جایــزه ادبی دنیا 

معرفی کرد.
انتخابــی که باز هم مثل ســال 
گذشــته بــرای اهالــی ادبیــات و 
کتــاب چهره ای شناخته شــده نبود 
و بر اساس نظرســنجی ای که خود 
ســایت نوبل انجــام داده ۹۵ درصد 
از کاربران این ســایت تاکنون کتابی 
از »عبدالــرزاق گورونا« نخوانده اند 
و احتمــاال ایــن افراد شــناختی از 
 ایــن نویســنده ســاکن در بریتانیا 

نداشته اند. 
»گورنا« خودش نیز در نخستین 

مصاحبه خود پس از کســب جایزه 
نوبــل ادبیات گفته بود: فکر کردم که 
یک شوخی است. واقعا این طور فکر 

کردم. 
چون گمانه زنی ها از چند هفته 
یا گاهی اوقات از چند ماه قبل درباره 
برنده صورت می گیرد بنابراین برنده 
شدنم چیزی نبود که اصال به آن فکر 
کنــم. من فقط به ایــن فکر می کردم 
که یعنی چه کســی برنده این جایزه 

می شود. 
 آکادمــی ســوئدی نوبــل در 
ســال های اخیر کم به انتخاب های 
جنجالی و یا دور از ذهن دست نزده 
اســت؛ از اعطای نوبل ادبیات ۲۰۱۶ 
به »باب دیلن« خواننده و ترانه سرای 
آمریکایی کــه با موجی از واکنش ها 
روبه رو شد تا »پیتر هاندکه« نویسنده 
اتریشی که در انتخابی جنجال برانگیز 
به عنوان برنده ســال ۲۰۱۹ معرفی 

شد. 
دریافــت »نوبل« توســط باب 
دیلن از این رو جنجال برانگیز شــد 
که نخستین بار بود این جایزه به یک 
ترانه ســرا که عمده شهرت او برای 

خوانندگی و نوازندگی اســت، اعطا 
شــد. پیتر هاندکه نیز در دوره جنگ 
بوســنی از نیروهای صرب پشتیبانی 
کرده بود و فردی نژادپرست به شمار 

می رفت.
سال گذشته هم »لوییز گلیک«، 
شــاعر آمریکایی در حالی به عنوان 
برنده جایــزه نوبل ادبیات، به عنوان 
مهم ترین جایزه ادبی جهان شناخته 
شــد که نــام او در فهرســت های 
پیش بینــی برندگان نوبــل ادبیات 
۲۰۲۰ کمتر به چشــم می خورد. بر 
اساس نظرسنجی ای که سایت نوبل 
ادبیات انجام داده اســت، ۸۸ درصد 
از کاربران این ســایت تاکنون هیچ 
شــعری از »لوییز گلیک« نخوانده اند 
و تنهــا ۱۲ درصد با آثار او آشــنایی 

داشته اند. 
خــود »لوییــز گلیــک« نیز در 
مصاحبه اش گفته بود انتظار کســب 
جایزه نوبل را نداشته و کامال از این که 
آن ها یک شاعر آمریکایی سفیدپوست 
 را انتخــاب کرده اند، مبهوت شــده

 است. 
»آنی اِرنو« نویســنده مشــهور 

فرانســوی،  »نگوگــی واتیونگــو« 
نویســنده اهل کشــور کنیــا، »آنه 
کارســون« شــاعر نامدار سوئدی 
چــون  چهره هایــی  کنــار  در 
»مارگارت  اولیتســکایا«،   »لیودمیال 
اتــوود«، »ماریــز ُکنده«،  »الســلو 
کراسناهورکایی«،  »جامیکا کینکید«،  
»َدن دلیلــو«،  »جویس کرول اوتس«، 
»کان ژو«،  »میرشــا کارتارســکو«،  
»خاویــر  پینچــــن«،  »تومــاس 
ماریاس«، »یون فوســه«،  »میشــل 
ولبــک«، »چارلــز ســیمیک«، »ادنا 
اوبراین«،  »هلن سیکسو«،  »کارل اوه 
گناـــسکور«، »کو اون«،  »میا کوتو«، 
»النا فرانتــه«، »اســماعیل کاداره«،  
»پیتر نــاداس«، »بوتو اشــتراوس«، 
»کورمک مک کارتــی«، »فردریک 
منتــل«،  »هیــــالری  می راکــر«، 
»مریلین رابینســون«، »یو هوا«، »پتی 
اسمیت«،  »جی کی رولینگ«، »میالن 
کوندرا«، »استفن گینگ« و »ریچارد 
عثمان« از جمله دیگــر چهره هایی 
بودند که نام شــان به عنوان شــانس 
 کســب جایزه نوبــل ادبیات ۲۰۲۱ 

مطرح بود.

کدام برنده نوبل را می شناختید؟


