
گروه فرهنگ و هنر - زخم کاری که اول آذرماه منتشــر شــد آلبومی ۲۲ 
قطعه ای اســت که پیش از این در قســمت های مختلف سریالی به همین نام به 
کارگردانی محمدحسین مهدویان شنیده شده است. زخم کاری۱، هجوم، توطئه، 
آشوب، گریز، به سوی مرگ، تعبیر رویا، تهدید۱، بی راهه، درون، تعقیب، مبارزه، 
مخمصه، شکست، تهدید۲، جستجو، نابودی، کابوس، اندوه، تشویش، تردید 
و زخم کاری ۲ از قطعات آلبوم این آهنگســاز است. زخم کاری کاری است از 
حبیب خزایی فر که پیش از این آهنگســازی سریال های دیگری چون ممنوعه، 
شاهرگ و فیلم های سینمایی درخت گردو، شیشلیک، گشت ۳، ایستاده در غبار، 
التاری، مدیترانه، ماجرای نیمروز و رد خون را در کارنامه هنری و حرفه ای خود 
داشت. همچنین ویولن و ویوالی این اثر از علی جعفری پویان، ویولن از میالد 
عالمی و امین غفاری، ویولن سل از مهرداد عالمی، گیتار الکتریک از آرمین مرشد، 
گیتار بیس از بابک ریاحی پور و درام از پیمان لطیفی است. حبیب خزایی فر در 
حساب کاربری اینستاگرام خود نیز  پوستر آلبوم را به منظور اطالع رسانی منتشر 
کرد.ضبط این اثر را امید اصغری انجام داد. آلبوم زخم کاری سومین آلبوم رسمی 

حبیب خزایی فر است.

گروه فرهنگ و هنر -  معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی از 
نحوه اختصاص کاغذ به ناشــران در دولت ســیزدهم خبر داد. یاسر احمدوند 
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، درباره نحوه تخصیص کاغذ به 
ناشران بیان کرد: کارگروهی که برای کاغذ در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تشکیل شده است، همچنان تقاضای ناشران برای دریافت کاغذ 
را بررســی می کند. کارگروه کاغذ در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، کاغذ مورد نیاز ناشران را براساس فعالیت فرهنگی شان و عملکردی که 
دوره قبل در زمینه گرفتن کاغذ داشــتند، بررسی می کند. این کارگروه بر اساس 
گزارش های واصله درباره اینکه ناشران از کاغذ به درستی استفاده کرده اند یا نه، 
حواله دریافت کاغذ را صادر می کنند. اتحادیه تعاونی های ناشران وظیفه تحویل 
کاغذ را در این میان به عهده دارد. معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درباره اینکه کاغذ به همه ناشــران تعلق می گیرد یا نه، ابراز کرد: در دوره کنونی 
هم حتماً ناشران فعال تر در زمینه فرهنگی از کاغذ دولتی بهره مند می شوند، نه 
ناشرانی که فعالیت دارند اما به دریافت کاغذ دولتی نیاز ندارند. به عبارت دیگر 
همه ناشرانی که فعالیت خوب فرهنگی داشته باشند، می توانند از تسهیالت کاغذ 

دولتی بهره مند شوند.

انتشار آلبوم »زخم کاری«

نحوه اختصاص کاغذ به ناشران اعالم شد

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
مــاه و شــش پنی اثری از سامرســت 
موآم اســت است که با ترجمه شهرزاد 
بیــات می خوانید. این کتاب که یکی از 
مشهورترین آثار موآم است، با اقتباس 
از زندگینامه نقاش معروف، پل گوگن 
نوشته شده است.  از این کتاب، فیلمی 
در ســال ۱۵۹۵ بــه کارگردانی رابرت 
مولیگان و بازی الرنس اولیویه ساخته 
شد و از شبکه  NBC پخش شد. ماه و 
شش پنی موفق شد تا چندین جایزه امی 

و سیلوانیا را از آن خود کند. 
درباره کتاب ماه و شش پنی

ماه و شــش پنی قرائت متفاوت 
سامرســت مــوآم از زندگــی نقاش 
معروف، پل گوگن است.   استریکلند 
قهرمان قصه، اینطور معرفی می شــود: 
دالل سهام و بانکدار موفقی که ناگهان 
زن و فرزنــدش را رهــا می کنــد و به 
پاریس می رود تا بــه طور حرفه ای به 
نقاشی بپردازد. هرچند در هیچ کجای 
کتاب به نــام او اشــاره ای نمی کند و 
همه جا او را به نام چارلز اســتریکلند 
معرفی می کند اما ســبک او در نقاشی، 
رویکردش به این هنــر و رویدادهای 
اصلــی زندگی او آشــکارا بیانگر این 
حقیقتند که چارلز اســتریکلند، همان 
پل گوگن است.سامرست موآم در این 
داستان به توصیف شخصیتی می پردازد 
که به جای آن که به دنبال پول )پنی( برود 
به جست وجوی عالیق خود یا آن طور 
که موام به صورتی سمبلیک می گوید به 
جست وجوی ماه خویش می رود. او در 
این جست وجو به انزوایی خودخواسته 
که الزمه  این ســبک زیستن است فرو 
می رود. کمااینکه خود او نیز هم در متون 
دیگرش و هم در نامه هایش بارها از این 
تعبیر استفاده کرده است. به عنوان نمونه 
می توان به این دو مورد اشاره کرد: »این 

تعبیر از متنی دربــاره دیگر رمان موام، 
پایبندی های انسانی، برگرفته شده است. 
قهرمان رمان یادشــده، فیلیپ کری، در 
آن متن چنین توصیف می شود: »چنان 
آرزومند ماه بود که سکه یشــش پنی را 
پیش پای خود نمی دید.« موام خود در 
یکی از نامه هایــش )۱۹۵۴( می گوید: 
»اگر بر زمین دنبال شش پنی بگردی، از 
باالی سرت غافل می شوی و درنتیجه 

ماه را از کف می دهی.«
بخشی از کتاب:

آن روزهــا، هیچ کس بــه اندازه 
ُرز واترفــورد با من مهربــان نبود. او 
هوشــمندی مردانه و کله شقی زنانه را 
در سرشــت خود به هــم آمیخته بود. 
رمان هایی که می نوشــت نیز اصیل و 
آزاردهنده بودنــد. روزی در خانه او با 
همسر چارلز استریکلند آشنا شدم. آن 
روز خانم واترفورد مهمانی چای داده 
و نشــیمن کوچک خانه اش از همیشه 
شــلوغ تر بود. به نظر می رســید همه 
دارنــد با هم حــرف می زنند و من که 
ساکت نشسته بودم، کم وبیش احساس 
پریشانی می کردم، معذب و البته کمروتر 
از آن که به گفت وگوی دیگران بپیوندم. 
گویا همه در گروه های کوچک سخت 
در گفت وشــنود خود غــرق بودند. 
دوشیزه واترفورد که میزبان شایسته ای 
بود، با دیدن پریشــانی ام به سراغم آمد.

گفت: »دلم می خواهد با خانم استریکلند 
آشنا شــوید. خیلی از کتابتان تعریف 
می کند.« پرســیدم: »چه کاره است؟« 
از بی خبری خــودم آگاه بودم و حس 
می کردم اگر خانم استریکلند نویسنده 
شناخته شده ای باشد، بهتر است پیش از 
همکالم شدن با او از این موضوع باخبر 
شــوم.ُرز واترفورد بــا متانت نگاهش 
را فروافکند تا پاســخش را اثرگذارتر 

کند.»اغلب مهمانی ناهار می دهد.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
عقل های هفتاد ســاله اثری از نویسنده 
طنزپرداز ترک، عزیز نسین است که با 
ترجمه غالم حسین فرنود می خوانید. 
این کتاب به بیان مســائل و مشکالت 
اجتماعی جامعه در قالب طنز می پردازد. 
عقل  های هفتاد ســاله هم مانند 
آثار دیگر عزیز نسین زبان طنز خود را 
دارد. طنزی که خاص و مخصوص او 
است. او با شیرینی به بیان حکایت های 
مختلف در باب پیران، پیر شدن و پیری 
می گوید و در این میانه، در همان حال که 
روایت خود را تعریف می کند، مسائل و 

مشکالت اجتماعی را بیان می کند.  
بخشی از کتاب :

این عزیز نسین هفتاد و چند ساله 
نیست که جای بهشــت پیران را به ما 
نشــان م یدهد، سیسرون – خطیب و 
سیاســتمدار رومی – است که قبل از 
میالد مسیح زیسته و رسال های در حق 
»پیری« و »دوستی« نوشته و ضمن اشاره 
به عوارض نیک و بد پیری، خوانندگان 
امروزی را به نگرش هوشیارانه در تمام 
مســائل به ویژه پیری هدایت میکند و 
آدرس بهشــت پیــران را در اختیار ما 
قرار میدهد. اوال سیســرون قبول دارد 
که پیران عالقهمند هســتند بیشــتر از 
خودشــان – یعنی گذشته شان بگویند 
و بایــد هــم بگویند و هیــچ چاره ای 
برایش متصور نیســت. اما حرف خود 
را ضمن حرف همشهریان خود میزند 
و میگوید:»ما رومیان به ســالخوردگان 
ســالم و ادب میکنیم و آنــان را در راه 
از خــود جلو می اندازیــم و تا دم در به 
مشــایعت میرویم. در هر کشــوری 
احترام به پیران، متناسب با مقدار تربیت 

و فضائل اخالقی آن مردم است. 
شــهر »السدمن« بهشــت پیران 
است. چون در هیچ کجای دنیا آن اندازه 

برای ســا لخوردگان، امتیــاز و احترام 
قائل نیستند. معروف است که در شهر 
»آتن« ســالخورده ای فرتوت هنگامی 
به تئاتر وارد شــد که بازی شروع شده 
بود. هیچکس از همشــهری ها جای 
خود را به او نداد. در جســتجوی جای 
خالی میرفت تا نزدیک گروهی از مردم 
السدمن رســید. همگی بپا خاستند و 
جــای خود را به پیرمرد تعارف کردند. 
غریو تحســین از جمعیت برخاست و 
ظریفی میگفت آری مردم آتن، خوب 
را از بد تمیز میدهند، اما خود یارای کار 

نیک ندارند.«
ظریفی دیگر که امروز رسال هی 
»پیری« سیســرون را میخواند و به این 
نکته میرســد، به خودش حق میدهد 
ســوال کند که آیــا بازیگرهای روی 
صحنه هم همراه تماشاگران آن عده از 
اهالی السدمن را تحسین میکنند یا این 
که به بازی خود ادامه میدهند و میگویند: 
ول کن، کار خودت را بکن. گور بابای 
پیری و ... این نکته اگر گیر عزیز نسین 
می افتاد، فــوری یک مصاحبه تئاتری 
میکــرد و رابطه طنز و تئاتر را مضمون 

نیش و نوش خود قرار میداد.  
میبخشــید که ما فضولی کردیم. 
سیسرون رومی بفهمی نفهمی گوشه ای 
به یونانی ها زد که با پیرها بد تا میکنند و 
هوایشان را ندارند. البد خلق و خویشان 
را این طوری دیده و اما نه، بگذارید یک 
نکته دیگر هم از همان رســاله »پیری« 
برایتان تعریف کنم که باز یک ســرش 
به یونانی ها وصل است. سوفوکل را که 
میشناسید. تراژدی نویس کبیر یونانی 
اســت و »ادیب شهریار«ش سالهاست 
به فارســی ترجمه شده. میگویند او تا 
آخر عمر کاری تئاتــری میکرد. مدام 
نمایشنامه مینوشت و همین نوشتن او 
را از رسیدگی به امور مادی بازمیداشت. 

»عقل های هفتاد ساله«»ماه و شش پنی«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: سامرست موام
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ویراستار: مهدی نوری
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انتشارات چلچله

9 فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر -برخی 
از اســاتید موسیقی معتقدند هر کدام 
از دســتگاه ها و آواز های موســیقی 
ایرانــی در صورتی که در ســاعت 
خاصی از شــبانه روز شــنیده شوند، 
تأثیر روانی و خوشــایندی بیشتری 
برای شنونده به ارمغان می آورند؛ مثاًل 
دســتگاه چهارگاه به شنونده روحیه 
سلحشوری می دهد و مناسب صبح 
اســت، مانند آلبوم »دستان« با صدای 
محمدرضا شــجریان و آهنگ سازی 

پرویز مشکاتیان.
امــا چرا چنیــن مباحثی مطرح 
می شــود و پیشــینه آن به چه زمانی 
می رســد؟ موســیقی ایرانی هفت 
دســتگاه و پنج آواز دارد. در صورتی 
که بخواهیم یک طبقه بندی برای آن ها 
در نظر بگیریم، بهتر اســت هر کدام 
از این دســتگاه ها و آواز ها را در کدام 

ساعات شبانه روز بشنویم؟
پیشــینه تاریخی شنیدن 
در  موســیقی  دســتگاه های 

ساعات خاص شبانه روز
مازیــار محمدی، آهنگســاز، 
نوازنده و پژوهشگر موسیقی ، درباره 
مســئله اختصاص داشتن هر کدام از 
دســتگاه های موسیقی سنتی ایران به 
ســاعاتی خاص در شبانه روز گفت: 
این مســئله در ایران یک ســنت بود. 
موسیقی ایران بعد از اسالم به سه بخش 
تقسیم می شد: یکی موسیقی خراسان 
بزرگ که شامل ماوراءالنهر، خوارزم، 
خراسان کنونی ایران و بخش هایی از 
افغانستان بود. دیگری، موسیقی غرب 
ایــران بوده که بــه آن عراق عجم هم 
می گویند و از کوه های قفقاز شــروع 
می شد و شهر های همدان و کرمانشاه 
و قزویــن و... تا جنــوب ایران را در 
برمی گرفت. مکتــب دیگری هم به 
نام مکتب مدرسی بغداد داشتیم که با 
اندیشمندانی مثل فارابی و ابن منجم 
آغاز شد. این سه مکتب بعد از اسالم 
رشد کردند و روی هم تأثیر گذاشتند.
او افزود: طبق رساله های موسیقی 
این ســنت بیشتر در شــرق ایران و 
خراســان رایج بود؛ این بحث چنین 
پیشینه ای داشــته و حاال به موسیقی 
دستگاهی رسیده است. در قابوس نامه 
که متعلق به قرن پنجم است هم چنین 
مطالبی نوشــته شده که در هر ساعت 
از شــبانه روز چه موســیقی ای الزم 
اســت یا کدام موســیقی را برای چه 
مردمانی اجرا کنند؛ برای مثال شنیدن 
کدام موســیقی برای سیاه پوستان و 
سفیدپوســتان بهتر اســت. از محمد 
نیشابوری هم رساله موسیقی مهمی 

از قرن ششــم به جای مانده که در آن 
هم چنین مباحثی مطرح شده است.

نویسنده کتاب »هفتگاه موسیقی 
ایــران« ادامه داد: مــا چنین مباحثی 
را در مکتــب بغــداد نمی بینیم، ولی 
صفی الدین ارموی که مکتب منتظمیه 
از قرن هفتم با او شــروع می شود هم، 
چنین مطالبی را در »رســاله األدوار« 
خود می آورد و این نشــان می دهد که 
او هم از موسیقی خراسان الهام گرفته 
بود؛ موسیقی در نواحی مختلف ایران 
صرفاً برای گــذران وقت نبود بلکه 
عــالوه بر جنبه عرفانی، جنبه درمانی 
هم داشــت. اآلن هم اگر در موسیقی 
گواتی بلوچستان دقت کنیم می بینیم 
که جنبــه درمانی هــم دارد. پس در 
این مبحثی که مطــرح می کردند هر 
موســیقی در کدام ساعت شبانه روز 
باید نواخته یا خوانده شــود، خواص 

درمانی یــا ویژگی های عرفانی آن را 
هم در نظر می گرفتند.

محمــدی در پایان بیــان کرد: 
درســت است که شــنیدن موسیقی 
در یک ســاعت خاص از شبانه روز 
قطعیتی ندارد و بیشتر به حاالت انسان 

وابسته است، ولی مثاًل دستگاه ماهور 
را به علت نشاط آور بودن آن صبح ها 
بیشتر می توان استفاده کرد. سه گاه هم 
همین حالت را دارد. شــنیدن دستگاه 

چهارگاه هم قبل از طلوع خورشــید 
نشاط انگیز اســت. شنیدن موسیقی 
در دســتگاه نوا و آواز افشــاری هم 
می تواند شــب هنگام باشد که زمان 
آرامش اســت، مثل آلبوم »آرام جان« 
استاد شــجریان که در افشاری است 

یــا »چهره به چهره« که در نواســت. 
دستگاه شور و آواز دشتی هم مناسب 

هنگام غروب خورشید است.
زمان مناســب شنیدن هر 

کدام از دســتگاه های موسیقی 
ایرانی

میرعبــداهلل وطــن دوســت، 
خواننــده، مدرس آواز، پژوهشــگر 
اولیــن  صاحــب  و  موســیقی 
دایره المعــارف فارســی در حوزه 

موســیقی و آواز ایرانــی، گفت: هر 
دستگاه و آواز زمان خاص خودش را 
دارد. در گذشته دستگاه های موسیقی 
را یک گاه، دوگاه، ســه گاه، چهارگاه 

و پنــج گاه می نامیدند. »گاه« را 
زمان در نظر می گرفتند. دستگاه 

ماهور همان یک گاه بود و اولین زمان 
برای گوش دادن موسیقی به دستگاه 
ماهــور اختصاص داشــت. دوگاه 
دســتگاه شور اســت، یعنی بهترین 
زمان برای شــنیدن آن ظهر است، و 
به همین ترتیب گاه ســوم به دستگاه 
ســه گاه اختصاص دارد. در ساز های 
موسیقی هم برای نواختن سیم آزاد، 
ماهور در درجه اول قرار دارد. درجه 
دوم دستگاه شور است و باز به همین 
ترتیــب ادامــه دارد. او ادامه داد: گام 
ماهور شادی آور و هیجان انگیز است، 
به همین جهت مارش های باهیجان و 
پرشور نظامی بیشتر در این گام قرار 
دارد. ماهور خبــر از آینده ی خوب 
می دهــد و بی نیازی را می رســاند؛ 
حتی در قدیم در مجالســی که فقرا 
زیاد بودند آواز ماهور را می خواندند. 
شعر هایی که بـــرای ماهور انتخاب 
می کننــد درد دل های مــردم را بیان 
می کند، مانند تصنیف »مـرغ سحر«. 
مناسب ترین زمان برای گوش دادن به 
ماهور صبح و قبل از اذان ظهر است.

وطن دوســت درباره دستگاه 
همایون توضیح داد: پیشینیان دستـگاه 
همایون را در ارتباط مستقیم با توحید 
دانســته اند؛ گویی خــود گونه ای از 
یگانگی اســت و حالــت جدایی از 
معشــوق حقیقی یعنی خدا را دارد و 
ناله و زاری آن به خــــاطر دوری از 
معشــوق خویش است. همایون بعد 
از دشتی جانسوزترین دستگاه است، 
زیــرا در مواردی غــم موجود در آن 
سرســخت ترین دل را نیــز محزون 
می سازد. بهتر است دستگاه همایون 
را بعــد از غروب آفتاب و در ابتدای 

شب گوش داد.
نویسنده فرهنگ نامه آواز ایرانی 
»نهفــت« بیان کــرد: آواز اصفهان از 
آواز های قدیمی اســت که نام آن در 
کتاب های قدیم موسیقی ایران نوشته 

شده است و آن 
را بیات اصفهان هم 
می گویند. آوازی اســت گاه 
شوخ و خوشــحال و گاه محزون و 
غمگین؛ ولــی روی هم رفته جذاب 
و دلرباســت. توقف رونمایان حالتی 
ویژه روی آن ایجاد می کند که با حالت 
مقام کوچک متفاوت اســت، لذا از 
شنیدن آواز اصفهان انسان زیاد ملول 
و متأثر نمی شود درصورتی که شاد و 
خوشحال هم نمی گردد، پس حالتش 
بین اندوه و شــادی قرار دارد. بیشتر 
اشعار عاشــقانه در این آواز خوانده 
می شــوند چرا که عاشقانه ترین آواز 
ایرانی است. بهترین زمان برای گوش 
دادن بــه آواز اصفهان شــب قبل از 

خواب است.
وی افــزود: شــور آواز متداول 
میان مردم ایران است و نمونه کاملی 
از احساسات و اخالق ملی گذشتگان 
ما است؛ گویی روح عارفانه و متصوفه 
ایرانی را کاماًل مجسم می کند. شنونده 
دقیــق می تواند از گوش دادن به آواز 
شــور به زیبایی مناظر ایران و صفات 
خاص اهالی این ســرزمین پی ببرد. 
دســتگاه شــور را نه می تــوان جزو 
آواز های غمگین به حســاب آورد و 
نه جزو آواز های نشــاط آور که این 
نیز از ویژگی های خاص این دستگاه 
می باشد. اگر بخواهیم دستگاه شور را 
تشــبیه کنیم، مانند انسانی می ماند که 
گفتارش مقبول همه می باشد و همه 
حرف وی را درک می کنند که این نیز 
خود دلیلی بر این است که این آواز را 
می توان در هر مکان و زمانی اجرا کرد 
و شــنید.او در پایان بیان کرد: راست 
پنج گاه و نوا مناســب اواخر شــب 
هســتند. چهارگاه که با حالتی شبیه 
نصیحت شروع می شود و بعد سراغ 
حاالت حماسی می رود، هم مناسب 
طلوع اســت و هم غروب. زمان اذان 
ظهر هم بهترین زمان برای شنیدن آواز 

بیات ترک است.

یک پژوهشگر موسیقی گفت: شنیدن دستگاه های موسیقی در ساعات خاصی از روز،  
یک سنت قدیمی ایرانی است.

هر کدام از دستگاه های 
موسیقی ایرانی را در چه 

ساعتی از شبانه روز بشنویم؟

درســت است که شــنیدن موسیقی در یک ساعت خاص از شــبانه روز قطعیتی ندارد و 
بیشــتر به حاالت انســان وابسته است، ولی مثاًل دســتگاه ماهور را به علت نشاط آور 
بودن آن صبح ها بیشــتر می توان استفاده کرد. ســه گاه هم همین حالت را دارد. شنیدن 
دســتگاه چهارگاه هم قبل از طلوع خورشــید نشــاط انگیز است. شــنیدن موسیقی در 
دســتگاه نوا و آواز افشــاری هم می تواند شــب هنگام باشــد که زمان آرامش اســت، 
مثل آلبوم »آرام جان« اســتاد شــجریان که در افشــاری اســت یا »چهره به چهره« که 
در نواســت. دســتگاه شــور و آواز دشــتی هم مناســب هنگام غروب خورشید است.
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