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خبر فرهنگ و هنر
متدید مهلت ارسال اثر به
نهمین جشنواره دف نوای رحمت

صبا :دبیرخانــه نهمیــن جشــنواره بینالمللی
دف نوای رحمت ،ضمن تقدیر از اســتقبال خوب
هنرمندان دفنواز سراســر کشــور برای حضور در
نهمین جشــنواره بینالمللی دف نــوای رحمت،
مهلت ارســال آثار به این رویداد را تــا ۵مردادماه
تمدید کرد .امکان ارســال آثــار بهصورت فیزیکی
برای عالقهمنــدان و شــرکتکنندگان نیز وجود
دارد .هنرمندانی که امکان ارسال اثر خود ازطریق
ســایت را ندارنــد ،میتوانند تا پنجــم مردادماه و
با تکمیل فر مهــای مربوطه فیلم اجــرای خود را
از طریق لوح فشــرده بــه آدرس دبیرخانه نهمین
جشنواره بینالمللی دف نوای رحمت ارسال کنند.
این رویداد حوزه موســیقی ۲۲ ،تا ۲۴مردادماه در
سنندج برگزار میشود.

اجرای«هیپولیت»
از ایران در ایتالیا
صبــا « :هیپولیــت» بــه
کارگردانی فــرزاد امینی مورد
پذیرش هیات انتخاب آثار جشنواره بینالمللی آركاته
ِد آرته ایتالیا قرار گرفت .ایــن نمایش به کارگردانی
فرزاد امینی به دعوت از تئاتر تاسكابيله برگامو ايتاليا
كه برگزاركننده این فستيوال اســت ،در جشنواره
آركاتــه د آرته ،جمعه و شــنبه  ٤و ٥مردادماه روی
صحنه میرود .در اين جشنواره بینالمللی گروههاى
بزرگى نظیر تئاتر ووپرتال پينا بائوش از آلمان و تئاتر
اودين يوجنيو باربا شــركت ميكنند و اساتیدی از
کشــورهای مختلف جهان در حاشیه این جشنواره
ورکشــاپها و ســمينارهايى برگزار خواهند کرد.
فرزاد امينى نيز با سمينارى با عنوان تراژدى و بدن
تراژيك ،سخنرانى خواهد داشت .این دومین حضور
بینالمللی نمایش «هیپولیت» بعد از فستيوال تئاتر
زوگرافو در آتن-يونان است که در ایتالیا روی صحنه
خواهد رفت و طبق جدول اعالمی از سوی دبيرخانه
نمایش «هیپولیت» در این فســتیوال ،جمعه  ٢٦و
شنبه ٢٧جوالى ساعت  ،۲۱:۳۰در تئاتر تاسكابيله
شهر برگامو اجرا خواهد شد .در این نمایش بازيگران
عبارتند از :فرزاد امينى ،نازنين بهرامى ،على تاريمى،
رزيتا سبزهقبايى ،رها سليمانى ،زهرا سورى و نيايش
نهاوندى .سایر عوامل این نمایش عبارتند از ،طراح
لباس :غزاله فراهانىكيا ،طراح كاله :بهناز علىآبادى،
عكس :فياض بهرام ،دســتيار كارگردان :نازنينزهرا
برومند ،ويدئو از تمرينات و تيزر :غالمرضا مشيرى.
نمایش «هيپوليــت» همچنين براى ســال آينده
در جوالى ٢٠٢٠به فســتيوال ريكونترست دوژون
تئاترين يوروپين كه در شهر گرانابل فرانسه برگزار
مي شود دعوت شده است.

«آوای شورانگيز» با اجرای قطعات

خاطرهانگیز به نیاوران میآید ش

صبا  :گروه «آوای شــورانگیز»
در کنســرت جدید خود که همراه با اجرای حرکات
آیینی به سرپرستی آیدا محمدی خواهد بود ،قطعات
خاطرهانگيزي از ســاختههای آهنگسازان مطرحی
همچون علی تجويدي ،علياكبر شيدا ،روحاهلل خالقي
و ...را اجرا ميکنند .اعضاي گروه «آواي شــورانگيز»
عبارتند از ،سرپرســت و خواننده :آوا پازوكي ،نوازنده
عود :نوشين پاســدار ،نوازنده پيانو :ملودي پازوكي،
نوازنده تار :نازیال لقاء ،نوازنده كمانچه و ويولن :آزاده
لقاء ،نوازنده تنبك :مســتانه زهيري .کنســرت
«آوای شــورانگیز» ویژه بانوان ،چهارشــنبه ۲مرداد
در ســالن خلیجفارس فرهنگســرای نیاوران برگزار
خواهد شد.

وظیفه هرنی ما ایجاب میکند که اعرتاض کنیم
نشست رسانهای سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ۳۰تیرماه با حضور حسین علیزاده ،حمیدرضا اردالن و مهرداد پاکباز؛ از اعضای هیات داوران ،علی ثابتنیا؛ مدیرعامل
انجمن موسیقی و هومان اسعدی؛ دبیر جشنواره ،در دفتر موسیقی برگزار شد.
به گزارش «صبا»؛ حسین علیزاده؛ عضو هیات داوران در بخش موسیقی دستگاهی ،در این نشست گفت :از سراسر ایران برای شرکت در جشنواره مراجعه میکنند .اینها همه
نتایجی است که با حداقل امکانات و شرایطی که برای موسیقی فراهم نیست ،فراهم شده است .با وجود اینکه مدیران انجمن موسیقی سریع عوض میشوند اما سیاستها و این
جشنواره ثابت باقی مانده است و ثابتنیا همیشه ثابت قدم در امور جشنواره است .خوشبختانه تمام افراد با یکدیگر همدل هستند و گاهی یادمان میرود موسیقی کشورمان در
چه وضعی است .شاید کسانی باور نکنند این جشنواره در ایران برگزار میشود و مسلما هر چه تداوم پیدا میکند مستلزم پیشرفت است .این جشنواره آنقدر پاک و معصوم است
که هر که به آن نپردازد باخته است .او ادامه داد :موسیقی متعلق به تاریخ این مملکت است و وای به حال مملکتی که صداوسیمایش آن را درک نکند .هر هنری که در آن پول باشد
صداوسیما پیشقدم است ولی اگر معنوی باشد اقدامی نمیکند .وظیفه هنری ما ایجاب میکند که اعتراض کنیم .این جشنواره یک کار ملی است و خانوادهها با شوق فرزندان
خود را میآورند .توصیه من به پدر و مادرها این است از بچههایی که در این جشنواره مطرح و دیده میشوند سوءاستفاده نکنند و از آنها تعهد بگیریم که فرزندان خود را به عنصر
تبلیغاتی تبدیل نکنند .حمیدرضا اردالن؛ عضو هیات داوران در بخش موسیقی نواحی ،هم تصریح کرد :در موسیقی ایران بیشتر نوازندگان و خوانندگان مردان هستند و مردها
هفتبرابر زنها در موسیقی نواحی شرکت کردند .نکته مهم این است که زنها در نواختن مقامها دقت نظر مناسبی دارند .موضوع دوم امری به نام تبادل است و جامعه نیازمند
تبادل است .شما تصور کنید افراد از سراسر ایران در جشنواره شرکت میکنند تا فرهنگ خود را با یکدیگر مبادله کنند .او بیان کرد :نابترین مبادالت در این جشنوارهها اتفاق
میکند و باعث احیای سازهای قدیمی و عیار پیدا کردن آنها میشود .در جامعه یکجور چپاول اتفاق افتاده است و ما مدیری داریم که اصال موسیقی مقامی نشنیده است برخی
مدیران یک موسیقی مقامی را از اول تا آخر گوش نکردهاند .جشنواره موسیقی جوان یکی از کارهایش تعمیر گوشهاست .مهرداد پاکباز؛ عضو هیات داوران در بخش موسیقی
کالسیک ،در ادامه نشست مطرح کرد :فرهنگ ایجاد شده در این جشنواره رو به رشد است .جشنواره موسیقی جوان مثل نفت یک سرمایهگذاری ملی است و باید با آگاهی با
آن برخورد شود .او افزود :فرق گرایش موسیقی کالسیک با دیگر بخشها این است که هنوز در شهرهای بزرگ متمرکز و متاسفانه در انحصار است .فکر میکنم با فرهنگسازی
توسط کسانی که مسئول هستند میتوانیم این بخش را نیز در دیگر شهرها تقویت کنیم.

انتشار قصههایی ملهم از جنگ

«اوبو»
به ارمنستان میرود

حسن احمدی؛ نویســنده ،در گفتوگو با «صبا» درباره انتشار تازهترین آثارش بیان
کرد :حدود بیســت جلد کتاب زیر چاپ دارم که مجموعهای هشتجلدی با موضوع
امام رضا(ع) از آن جمله است که شامل هشت داستان تخیلی برگرفته از زندگی امام
رضا(ع) است و برای هر کدام از شخصیتهای این هشت کتاب ،اتفاقاتی مرتبط با امام
رضا(ع) میافتد .او درباره عناوین این هشت قصه گفت« :با من حرف بزن»« ،خواب
عجیب و شیرین»« ،این جا باران نمیبارد» و «غذای نذری آن شب» ازجمله عناوین
هشت قصه است که مخاطب آن کودک و نوجوان است و انتشار این هشت جلد را به
انتشارات «به نشر» سپردهام و حدود دو ســال است که در انتظار چاپ به سر میبرد.
احمدی درباره دلیل تاخیر در انتشــار این کتابها اظهار کرد :این آثار برای انتشار به
تصویب شورای این انتشارات رســیده و در حال تصویرگری بود ولی با توجه به تغییر
اعضای شورای انتشارات و درخواست اصالح مجدد این مجموعه و مخالفت من برای
هرگونه اصالح بیشــتر ،هنوز سرنوشــت این مجموعه برای انتشار مشخص نیست.
احمدی با اشاره به انتشــار مجموعه دیگری از آثارش در انتشارات «سوره مهر» بیان
کرد :مجموعه قصههایی را بر اساس واقعیتهای جنگ نوشتهام که تعدادی از آنها
را «سوره مهر» برای چاپ انتخاب کرده است که قصههای «من با دایی بهروز زندگی
میکنم»« ،یک اتفاق باورنکردنی»« ،کاش یکی از اینها علیرضا بود» و «قمقمه تا نیمه
آب داشت» از مجموعه داستانهای دفاع مقدس است .این نویسنده در پایان از انتشار
رمانی ملهم از زندگی شهید شاهآبادی خبر داد و گفت :این رمان را با عنوان «سندهایی
برای محاکمه دوباره شیخ» برای مخاطب نوجوان نوشتهام که ملهم از زندگی شهید
شاهآبادی است و قرار است از سوی انتشارات «به نشر» منتشر شود.

صبــا :ایــن نمایــش به
نویســندگی آلفــرد ژاری،
طراحــی و کارگردانــی میرعلیرضــا دریابیگــی و
تهيهكنندگي ســيدعماد عامری که آذرماه ســال
گذشــته در تاالر حافظ به روی صحنه رفته بود ،در
تازهترین حضــور بینالمللی خــود در تاریخ  26و
27جوالی (چهارم و پنجم مردادماه) در انستیتو تئاتر
و هنر ایروان به روی صحنه میرود .اسامی بازیگران
بر اســاس نقش بهترتیــب زیر اســت :ميرعليرضا
دريابيگی ،ســارا مقدم ،آفروديت ريونــدی ،آرامه
سلطانيه ،شــهراد قديری ،مهدي مشهدیكاظمی،
ناميرا حفیظــی ،عطااهلل نجفی ،ســيدعلی بروهان،
ماهانا نريمانی ،ســاقی عطائی ،اميرحسين رضايی،
محمدحســين كيا ،با بازی ويدئويــي دكتر محمود
عزيزی .در خالصه این نمایش آمده اســت :اوبو نیز
چونان مکبث به وسوســه و اغوای همسرش شاه را
میکشد ،تخت شــاهی را غصب میکند و به روال از
پسران شاه مرده شکســتخورده و کشته میشود.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از :طراح لباس :پگاه
آذرکمان ،جانشــين تهيهكننده :اميرسپهر تقیلو،
طراح صدا :بهروز سیفی ،طراح گریم :ثمین سالک،
طراح پوســتر و متریال :امیررضا طالچیان ،مجری
طرح :آرش فصیح ،مدیر تبلیغات :مریم شــریعتی،
روابط عمومی و تبلیغات :گروه هنری پژواک ،مدیر
صحنه :محســن طباطبایــی ،دســتیاران صحنه:
سیدعلی بروهان ،عطاءاهلل نجفی و محمدحسین کیا.

زنان در ادبیات مردانه ایران گم شدهاند
محمدرضا خالصی با بیان اینکه به نظر میرسد زنان در ادبیات مردانه ایران گم شدهاند ،گفت حتی پرداختن به زن در شعر و داستان ایران توسط مردان انجام شده است نه زنان.

این پژوهشگر در نشست رونمایی از کتابهای رویا رحمانی اظهار
کرد :زن گویی قدمت و سابقهای طوالنی در جهان دارد ولی بیشتر
مردها هستند که به زنان پرداخت ه و گاه عالوه بر معاشقه و مدح زن،
آنان را مورد نکوهش و تحقیر نیز قرار دادهاند.
به گزارش ایسنا؛ خالصی با بیان اینکه متاسفانه زنان در ادبیات
مردانه ما گم شدهاند ،خاطرنشــان کرد :این البته علل اجتماعی
بســیاری دارد .شــاید بهجز ادبیات عرفانی ما ،آن هم مخصوصا
در اندیشه ابنعربی که به زن به شــکل ویژه پرداخته و جایگاه او
را واال و باال ترســیم کرده ،در بقیه بخشهای ادبی ایران چندان
به زن پرداخته نشده است .این اســتاد دانشگاه ادامه داد :زنان ما
پنهان نگاه داشته میشــدند ،حتی در همین دوره متاخر نیز چه
در ادبیات فارســی چه در ادبیات عربی میبینیم که زنانی چون
پروین اعتصامی که شاعر بزرگی هم هست سعی میکند زنانگی
و حس زن بودن خود را به شــکلی پنهان کند تا جایی که حتی
کتاب «تهمت شاعری» آقای فضلاهلل گرگانی بر همین موضوع
شکل مییابد؛ عشق و زنانگی در شعر پروین کمرنگ است ،حتی

شــاعر نوگرای عرب خانم نازکالمالئکه که بحق نیمای شــعر
عرب محسوب میشود نیز نســبتا حالتی چنین دارد .او با بیان
اینکه جنبش فمینیستی از ســال ۱۹۶۰شکل گرفت و با بیانیه
سیصدصفحهای مری ولستون کراف آغاز شد ،گفت :این جنبش به
ادبیات زنانه شکلی دیگر زد .سیمون دوبووار ،ویرجینیا وولف و جولیا
کریستوا این مقوله را پیش بردند و البته یک مردستیزی جدی را
هم میتوان در این فمینیسم به راحتی دید .خالصی با بیان اینکه
الیان شوالتر به اندیشههای نویسندگان زن میپردازد ،اظهار کرد:
او در کتاب  A literature of theirبه رماننویســی زنان میپردازد
و  Female Aestheticeرا مطرح میکنــد؛ او در این مقوله به چهار
وجه بیولوژیکی ،زبانشناسی ،روانشناسی و فرهنگی زنان توجه
دارد .این استاد دانشگاه با اشاره به بخشهایی از شعرهای سیلویا
پالت ،غادة السمان و فروغ فرخزاد ،این شعرها را بر مبنای روش
شوالتر نقد کرد و پس از آن به نقد شعرهای رویا رحمانی بر اساس
روش شوالتر پرداخت و شــعرهای او را در چهار آیتم بیولوژیکی،
زبانشناسی ،روانشناسی و فرهنگی مورد واکاوی قرار داد.

