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نماهنگ «ساعت دلتنگي»
پيش روي مخاطبان قرار گرفت

نهمي�ن نماهن�گ از پ�روژه موس�يقايي -تصوي�ري
«غ�روب آدين�ه» مرك�ز موس�يقي م�أوا ب�ا عن�وان
«س�اعت دلتنگ�ي» پي�ش روي مخاطب�ان ق�رار گرفت.

به گزارش «جوان» مركز موسيقي مأوا نهمين نماهنگ از پروژه
موسيقايي -تصويري «غروب آدينه» با عنوان «ساعت دلتنگي»
را پيش روي مخاطبان قرار داد .در اين نماهنگ محسن عراقي
به عنوان خواننده و اميرمحمد فرازنده به عنوان تدوينگر ساير
عوامل را تشكيل ميدهند.
...........................................................................................................

آغاز به كار مجدد
سالنهاي دولتي تئاتر

ب�ا خ�روج ته�ران از وضعي�ت قرم�ز ،س�النهاي
تئات�ر از ام�روز فعالي�ت خ�ود را آغ�از كردن�د.

به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي
نمايشي ،با توجه به اعالم ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر تغيير
وضعيت رنگبندي برخي شهرها از جمله تهران از رنگ قرمز به
نارنجي ،سالنهاي تئاتر و مشاغل مربوط به آن از امروز با رعايت
كامل شيوهنامههاي بهداشتي فعال خواهند بود.
سالنهاي نمايش شهر تهران با شيوع موج پنجم ويروس كرونا
از اواسط تير ماه تعطيل بودهاند.
...........................................................................................................

اس��ماعيل قضاتلو ،مدير فرهنگي -هن��ري منطقه  15و
رئيس فرهنگسراي خاوران با اعالم اين خبر گفت :خاطرات
س��الهاي جنگ تحميلي با صداي حاج صادق آهنگران
عجين شده و ش��رح دالوريهاي رزمندگان دلير اسالم با
نواي دلنشين ایش��ان بر لوح جانمان نقش بسته است ،از
همين رو فرهنگسراي خاوران در نظر دارد همزمان با آغاز
هفته دفاع مقدس و به رس��م تقدير از سالها مجاهدت و
نوحهخواني حاج ص��ادق در جبهههاي ح��ق عليه باطل،
از خدمات ارزنده ايش��ان تجليل به عمل آورد و از «كتاب
آهنگران» رونمايي كند.
قضاتلو افزود« :كتاب آهنگران» مجموعه خاطرات و نوحههاي
حاج صادق آهنگران است كه طي سالهاي دفاع مقدس توسط
انتش��ارات يازهرا جمعآوري گرديده و در قالب دو كتاب و سه
لوح فشرده به چاپ رسيده است.
رئيس فرهنگس��راي خاوران در پايان گفت :اي��ن برنامه فردا
ساعت  17با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي در فرهنگسراي
ارسباران به نشاني خيابان ش��ريعتي ،باالتر از پل سيدخندان،
خيابان جلفا برگزار خواهد شد.
...........................................................................................................

(نزهه الناظر و تنبيه الخاطر)

غزل شو! تا دل تنگت بگويد هر چه ميخواهد

بزرگداش�ت روز ش�عر و ادب فارس�ي و مقام
اس�تاد «ش�هريار» در گ�روه بينالملل�ي
مجازی هندي�ران برگ�زار و از  ۱۰كتاب ش�عر
تازه منتشر ش�ده فارس�يزبان رونمايي شد.

را بازكرده و اين يعني قوت شعرش بسيار زياد
است اما او در سرايش شعر سپيد نشان داد كه
بسيار قوي و قابل اعتناست.
در اين مراس��م كتابهايي به نامه��اي «از كنار
روزها» اثر هادي منوري« ،راه» اثر فريبا يوسفي،
«با چشمهاي ش��رقي» اثر محمدجواد محبت،
«گن��گ خاكس��تري» اث��ر محم��ود اكراميفر،
«نوحه مرغابيان» اثر كبري حس��ينيبلخي« ،با
همان لهجه بخارای��ي» اثر ش��عبان كرمدخت،
«نغمههاي تاجيكي» اثر ش��اهمنصور شاهميرزا،
«بيجه��ت نيس��ت خراس��انيام» اثر س��يدنور
طهماسبيخراس��اني« ،م��اه نخش��ب» اث��ر
ي زيدي و «س�لامي به صبح
س��يدهفاطمهصغر 
خراسان» اثر سيدضيا قاسمي رونمايي شدند.
مؤلفان اي��ن آثار با ارس��ال فايله��اي صوتي
پيرامون آثار خ��ود توضيحاتي ارائ��ه كردند و
نمونهاي از اش��عار و مطالب خ��ود را با اعضاي
حاضر در نشس��ت ادبي ،به اشتراك گذاشتند.
هنرمندان و اس��تادان خوش��نويس هنديران،
مس��عود رباني ،محم��د فريديس��اري و كاوه
تيم��وري با ارس��ال آث��ار خوشنويس��ي خود

در نشس��ت مجازي ك��ه با حضور اس��تادان و
شاعران كش��ورهاي فارس��يزبان برگزار شد،
عالوه بر پاسداشت مقام استاد شهريار و خوانش
آثار ايشان ،از  ۱۰كتاب شعر تازه منتشر شده
فارسيزبان رونمايي ش��د .عليرضا قزوه شب
ش��عر مجازي هنديران را با خوانش و ش��رح
غزلي زيبا از استاد محمدحسين شهريار آغاز
كرد و پس از ارائه مطالبي پيرامون شخصيت
و آثار ايش��ان به معرفي مجموعه اش��عار تازه
منتشر شده توسط مؤسسه فرهنگي شاعران
پارسيزبان پرداخت.
وحيد ضيايي درباره استاد شهريار و ويژگيهاي
ش��عر اين ش��اعر س��خناني ايراد كرد و درباره
ويژگيهاي آث��ار محم��ود اكراميف��ر گفت:
«اكراميف��ر» را معم��والً به واس��طه غزلها و
شعرهاي كالسيك ميشناس��يم ،شعرهاي او
َمثَل عامه شده و در بين مرد ِم جامعه جاي خود
موسیقی

روايتي از وابستگي فرهاد فخرالديني به «شهريار»

ميتوان صداي موسيقي را از شعر «شهريار» شنيد

روسها در رقابت با تام كروز
اولين فيلم در فضا را ميسازند

رو سه�ا اعلام كردن�د پي�ش از فيل�م ت�ام ك�روز،
اولي�ن فيل�م س�اخته ش�ده در فض�ا را ميس�ازند.

فرهاد فخرالديني ،آهنگس�از و رهبر اركستر
شناختهش�ده موس�يقي ايران�ي ش�هريار
را ش�اعري توصيف كرد كه بيان احس�اس به
وسيله موسيقي را از ش�عر مؤثرتر ميدانست.

فرهاد فخرالديني آهنگساز و رهبر اركستر شناخته
شده كشورمان چندي پيش به مناسبت گراميداشت
ياد و نام مرحوم سيدمحمدحسين شهريار دلنوشتهاي
را در قالب يك اثر تصويري پيش روي مخاطبان قرار
داده بود كه در آن به بررس��ي ابعاد و زواياي مختلف
ديدگاههاي اين شاعر بزرگ ادبيات پارسي به موسيقي
ايراني پرداخته اس��ت .فخرالديني در بخشهايي از
اين يادبود تصويري كه در فض��اي مجازي با عنوان
«شبهاي ش��هريار و ش��هرياران ادب» پيش روي
مخاطبان قرار گرفت ،نوشته است:
استاد محمدحس��ين شهريار عالقه بس��يار فراواني به
موسيقي داشت و خود نيز با موسيقي ايراني آشنا بود.

اولين معلم شهريار در شعر و موسيقي بنا به گفته خودش
مادرش بوده است ،او در ش��عر زيباي «اي واي مادرم»
چنين ميگويد« :او با ترانههاي محلي كه ميسرود با
قصههاي دلكش و زيبا كه ياد داش��ت ،از عهد گاهواره
كه بندش كشيد و بست ،اعصاب من به ساز و نوا كوك
كرده بود .او شعر و نغمه در جان و دلم به خنده كاشت».
ش��هريار دانستن موس��يقي را براي ش��اعر ،شرط اول
ميداند و در مقدمه كليات ديوانش در جلد دوم چنين
مينويسد« :از اين جهت است كه شعراي اوليه در همه
اقوام و ملل دنيا موسيقيدانها بودهاند ،در ايران ما هم
شعراي اوليه چون رودكي و ديگران چنگ مينواختند و
از ترانه وارد جهان شعر و شاعري شدند».
شهريار در برخي موارد كه از موسيقي صحبت ميكند،
به قدري به موس��يقي نزديك ميش��ود كه ميتوان
صداي موسيقي را از شعر او شنيد .او در قصيدهاي كه
براي رودكي سروده اس��ت ،در بيتي چنين ميگويد:
«شاعر و نغمه س��از و رود نواز  /خوش و خوش لهجه
و خوش الحان بود» .ش��هريار به جاي چنگ ،سه تار
را انتخاب كرده و در نوازندگي آن از بهترين دوستان
خودش ،استاد ابوالحس��ن صبا و استاد احمد عبادي
بهره گرفته بود .او با بيشتر موسيقيدانان معروف دوران
خود دوست و معاشر بود و عالقه شديدش به موسيقي
و دوستي ديرينهاش با اقبال سلطان و صبا و هنرمندان
ديگر سبب آشنايياش با موسيقي ايراني شد.

مهدي فقيه عنوان كرد

سينما و تلویزيون از جهان كودكان جا ماندهاند

ب�ا اينك�ه سريالس�ازي در س�الهاي اخي�ر رونق
زي�ادي پي�دا ك�رده اس�ت ول�ي متأس�فانه در
حيط�ه تولي�د س�ريالهاي ك�ودك خيل�ي كمكار
بودهاي�م و ج�اي كاره�اي ق�وي ك�ودك ه�م در
تلويزي�ون و ه�م در ش�بكه خانگ�ي خالي اس�ت.

مهدي فقيه ،بازيگر باسابقه كه به تازگي سريال كودك
«نارگيل» را در شبكه خانگي داشته اس��ت با بيان اين
مطلب به «جوان» گفت :به خاطر تجربهاي كه از كارهاي
عروسكي داشتهام ،ميدانم هنوز هم اگر داستانپردازي
ما اصولي باشد ،باز هم كارهاي عروسكي كودكانه ،جواب
ميدهد و مخاطب را جذب ميكند.
وي ادامه داد :خودم ش��خصاً نميدانم س��ريال نارگيل
چقدر بيننده داشته اس��ت ولي فكر ميكنم این سريال
براي كودكان جالب باشد ،ضمن اينكه خانوادهها هم با
خيال راحت ميتوانند كنار فرزندان به تماشاي سريال
بنشينند و نگران بدآموزي نباش��ند ،چون متن سريال
بسيار هوشمندانه و در جهت رعايت آموزههاي اخالقي
مناسب كودكان نگارش شده است .مهدي فقيه با اشاره
به آس��يبهاي كرونا عنوان كرد :كرون��ا باعث افزايش
خانهنشيني كودكان شده اس��ت و در اين خانهنشيني،

پنهان نمىماند.

پاسداشت مقام شهريار با شاعران پارسيزبان

با  ۱۲روز فيلمبرداري در فضا

به گزارش مهر به نقل از ورايتي ،بيش از  ۶۰س��ال پس از آنكه
شوروي امريكا را شكست داد و اولين ماهواره اسپوتنیك را به
فضا فرستاد ،اكنون رقابت ساخت اولين فيلم ساخته شده در
فضا بين اين دو داغ ش��ده و آنها اعالم كردهاند پيش از ساخته
شدن فيلم تام كروز در فضا ،اولين فيلم ساخته شده در فضا را
خواهند ساخت.
«چالش» داس��تان يك دكتر روس��ي را روايت ميكند كه
به ايستگاه بينالمللي فضايي فرس��تاده ميشود تا زندگي
يك فضان��ورد را نجات دهد .اگ��ر همه چيز طب��ق برنامه
پيش رود ،تي��م توليد ماه آينده براي انج��ام اين مأموريت
۱۲روزه كه اولين در نوع خود محسوب خواهد شد ،به فضا
ميرود .اين فيلم حاصل همكاري بين آژانس فضايي روسيه
«روسكاسموس» ،شبكه عمومي چنل وان و استوديو «يلو،
بلكاند وايت» خواهد بود« .چالش» ب��ه كارگرداني كليم
شيپنكو ساخته ميشود كه سازنده كمدي پرفروش «پسر
يك ثروتمند» به عنوان پرفروشترين فيلم روسي در تاريخ
شناخته ميشود.

رأى و انديشه ،جز هنگام خشم
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آيين تجليل و رونمايي از كتاب
«حاج صادق آهنگران»

فرهنگسراي خاوران در آستانه
گراميداشت هفته دفاع مقدس،
آيين تجليل و رونمايي از «كتاب
آهنگران» را با حضور حاج صادق
آهنگران ،سردار فدوي جانشين
فرمانده كل سپاه ،حجت االسالم
والمسلمين ميثم امرودي رئيس
سازمان فرهنگي -هنري ،گلعلي بابايي نويسنده و جمعي از
مسئوالن لشكري و كشوري فردا ساعت  17برگزار ميكند.

امام حسن مجتبي(ع):

www.javanonline.ir

در آستانه گراميداشت هفته دفاع مقدس
برگزار ميشود

گفت و گو

حكمت

نما | حسین کشتکار

كودكان دچار افزايش وزن يا كجرفتاريهايي ميشوند
كه به جاي نصيحتهاي گلدرش��ت بايد از طريق ارائه
سريالهاي رؤياپرداز ،آنها را سرگرم و هدايت كرد.
بازيگر «در چشم باد» و «عليالبدل» تأكيدكرد :از قديم
سنت داستانپردازي عروسكي براي كودك و نوجوان را
داشتهايم ولي در سالهاي اخير كارهاي عروسكي را جدي
نگرفتهايم ،چون فكر ميكنيم اقدامي عبث و سطح پايين
است .ما نبايد در برابر انيميشنهاي غربي ،خود را ببازيم
و معتقدم بايد با س��عي و تالش فراوان راهي ايجاد كنيم
براي توليد هر چه بيشتر س��ريالهايي كه با آموزههاي

ايراني -اسالمي براي كودكان خوراك ايجاد كند.
برنده سيمرغ بازيگر مكمل براي «ملك سليمان» ابراز
اميدواري ك��رد :بايد بيش از اينها بر توليد س��ريالهاي
ك��ودك فانت��زي تمركز ك��رد .امي��دوارم از ب��زرگان
عروس��كگرداني و صداپيش��ههاي برجس��ته در كنار
بازيگراني كه با فضاي كارهاي عروس��كي آشنا هستند
براي توليد سريالهاي عروس��كي رؤياپردازانه استفاده
گردد تا كودكان ايراني با محصوالت وطني بزرگ شوند.
فقيه ادامه داد :بايد سرمايهگذاران باور كنند كه مخاطب
ن نيستند و كودكان و نوجوانان
سريالها فقط بزرگساال 
هم بايد از اين همه پولي كه صرف سريالسازي ميشود،
بهره الزم را ببرند .بايد ش��رايط به سمتي برود كه در هر
فصل سال يك س��ريال خوب كودك داش��ته باشيم تا
كودكان ،محصوالت مخصوص خودشان را ببينند .االن
در ش��بكه نمايش خانگي شاهد س��رمايهگذاري بااليي
هس��تيم و به نظر ميرس��د كودكان و نوجوانان در اين
رشد س��رمايهگذاري مغفول هستند و كس��ي اص ً
ال آنها
را به حس��اب نميآورد و همه فقط جهان بزرگساالن را
ميبينند .اميدوارم اين ضعف به مرور رفع شود و شاهد
رونق آثار كودك باشيم.

زينتبخش اين محفل ادبي بودند .چند نمونه
از آثار ارسال شده به اين محفل كه خوانش شد
از اين قرار است:
شعر «محمدجواد محبت»
در صفا چشمهسار را ماني
در وفا روزگار را ماني
گاه گريان و گاه خنداني
آسمان بهار را ماني
با تو يعني قرين بيم و اميد
لحظه انتظار را ماني
دل ز مهرت نميشود برداشت
لطف خاك ديار را ماني
در سكوتت سرود و آرامش
نغمه جويبار را ماني
گرم و گيرايي و محبتزا
سخن شهريار را ماني
شعر «نغمه مستشارنظامي»
نگو شاعر به جز خودكار و يك دفتر چه ميخواهد
سر هر چه ميخواهد
كه اسم اعظم عشق است ّ
هزاران واژه را احضار كردن ،به گزين كردن
جهان را خوبتر ديدن ،به جز باور چه ميخواهد
جهان را جور ديگر ديدن و زيبا نشان دادن
به جز اشكي گرفتن از دو چشمتر چه ميخواهد
ميان خلوت دلواژهها لبخند ميكارد
آرامش دلبند خود ،مادر چه ميخواهد
به جز
ِ
دل شاعر پريشان شيشه عمر پريزاد است
به جز ساقي كه ميداند ازين ساغر چه ميخواهد
به جز دل بردن و دستي به پاي دوست افشاندن
غزل از جان چه ميجويد؟ قضا از سر چه ميخواهد
گرفت از من دلم را ،دفترم را شعرهايم را
غم عشق تو از اين نيمه جان ديگر چه ميخواهد
كبوتر باشي و يك آسمان پرواز و در بسته
كبوتر در قفس از جان بال و پر چه ميخواهد؟!
همين خودكار و دفتر آسمان و بال پروازند
غزل شو! تا دل تنگت بگويد هر چه ميخواهد.

خبر

امريكا غار نقاشيشده كهن بوميان را فروخت!
غاري با هنر ديواري بوميان امريكا به پيشنهاددهنده
ناشناس فروخته شد.

به گزارش فارس به نق��ل از نيويورك تايم��ز ،غاري با
هنر ديواري بوميان امريكا به پيشنهاددهنده ناشناس
فروختهشد.
اين غار كه سهش��نبه هفته پی��ش در س��نت لوئيس به
قيمت 2/2ميلي��ون دالر فروخته ش��د ،توس��ط اعضاي
«( »Nation Osageاوزج نيش��ن) به عن��وان مكاني
مقدس شناخته ميش��ود .يكي از رهبران قبيله فروش را
«دلخراش» ناميد.
غاري در ميسوري كه مهمترين سايت هنرهاي صخرهاي
در امريكاي شمالي محسوب ميشود ،در حراج به خريدار

خصوصي فروخته شد .رهبران ويرانگر قبيله اوزج نيشن
اميدوار بودن��د پول اين غ��ار را بپردازند ت��ا مقدسترين
مكانشان را حفظ كرده باشند.
خريدار كه ناش��ناس باقي ماند ،موافقت ك��رد آنچه را كه
مورخان به آن غار تصويري ميگويند ،به همراه  ۴۳هكتار
زمين تپهاي اطراف به مبلغ 2/2ميليون دالر خريداري و
از نمايندگان قبايل كه در حراج حضور داش��تند ،هزینه
بيش��تري پرداخت كند .آن��دره آ .هانتر ،مدي��ر و مأمور
حفاظت از قبيله در «اوزج نيشن» در بيانيهاي گفت« :اين
غار تصوير مقدسترين مكان ماست .اين محل دفن و يك
مكان مقدس براي مراسم است .غار تصويري ارزشمند و
غيرقابل جايگزين است».

