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علی رمضانی رییس دبیرخانه دائمی نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران شد

یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی، 
علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران را به عنوان رییس دبیرخانه 

دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: »جناب آقای علی رمضانی

با عنایت به اهمیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان مهم ترین رویداد 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و در جهت بهبود امور و با توجه به ضرورت برنامه ریزی، 
استمرار و پیگیری فعالیت های مرتبط با نمایشگاه در طول سال به موجب این حکم به 
عنوان »رئیس دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران« منصوب می شوید.«

همچنین در بخش دیگری از  متن حکم خطاب بــه رییس دبیرخانه دائمی 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بر مطالعه، تدوین و کاربست راهکارهای ارتقای 
فرآیندهای برگزاری نمایشگاه براساس الگوهای علمی با استفاده از ظرفیت های 
اندیشه ورزی صاحب نظران و اندیشمندان، پیش بینی و تدوین برنامه های عملیاتی 
مناســب به منظور اجرایی کردن سیاست های مصوب شــورای سیاست گذاری 
نمایشگاه، پیگیری و هماهنگی امور مربوط به زمان و مکان برگزاری نمایشگاه، 
تشــکیل اتاق فکر برای تولید محتوا و نحوۀ برگــزاری فعالیت های فرهنگی و 
اطالع رسانی نمایشگاه، هماهنگی با تشکل ها و انجمن های صنفی نشر و صنایع 
وابسته با هدف مشارکت مؤثر ایشان در فعالیت ها، فراهم آوردن مقدمات الزم برای 
حضور هرچه باشکوه تر ناشران داخلی و خارجی در نمایشگاه و  تقویت، حفظ و 
ایجاد هماهنگی بین اجزای درون ســازمانی و برون سازمانی مرتبط با نمایشگاه 

تاکید شده است.

کتاب »The Water Aflame« )شعله آب( شامل گزیده 
غزلیات دیوان شمس به تازگی با ترجمه سعید سعیدپور توسط 

نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است.
سعید سعیدپور می گوید با توجه به 
محبوبیت روزافــزون مولوی در غرب و 
غزل هایش در دیوان شمس،  گزیده های 
زیادی هم به فارســی و هم انگلیسی از 
این غزلیات منتشر شــده اند. در اغلب 
این گزیده ها، از دو جانِب یادشــده در 
آن ها قوی تر بوده اســت؛ چنان که در 
ترجمه های رینولد نیکلســون یا آرتور 
آربــری کــه در آن ها دقــت علمی و 
پژوهندگی بر شعریت و ذوق ورزی غلبه 

دارد.
گردآورنــده و مترجــم این کتاب 
می گوید گزینه شــعر یا به تعبیر قدما 
منتخب اشعار، از قدیم ترین ایام، یکی از 
راه های مهم و رایج برای معرفی شاعران 

به عموم مردم بــوده و، غیر از این، به علت حجــم کم و امکان 
انتشار گسترده و نغز و ناب بودن و وزن سبکش نزد ادب دوستان 
همواره پرخواستار بوده اســت. ترتیب دادن گزینه از مجموعه 
اشعار شــاعران بزرگ نیز کاری است شوق انگیز و در عین حال 

مخاطره آمیز که هرکسی کمر همت بدان بسته است کوشیده تا، 
در حد توان خود، ابتدا وجوه مختلف کار شاعر را بشناسد و سپس 
بر اساس ســنجه هایی علمی و آکادمیک یا صرفاً بر پایه ذوق و 
پسند خود یا زمانه اش بهترین نمونه ها را 
برگزیند و در اختیار خوانندگان بگذارد. 
با این حال، بهترین گزینه ها را کسانی 
ترتیب داده اند که نه جانب سنجه های 
علمی را در کار خود فروگذاشته اند و نه 

جانب ذوق و پسند مخاطبان را.
به این ترتیــب برای تهیــه کتاب 
پیش رو، از بین غزلیات دیوان شمس، 
1۷5 شــعر جــدا و ترجمه شــده اند 
که از هریک بین ســه تــا هفت بیت 
)شــاه بیت الغزل( به انگلیسی درآمده 
است. سعیدپور می گوید معیار و مبنای 
گزینش این شعرها جاذبه کالم و جلوه 
آن ابیات در ادبیات انگلیسی بوده چون 
در مقام ترجمه، متن ادبی باید به ادبیات 
مقصد برگردد نه فقط به زبان مقصد، که این، خود فرایندی است 

از جنس مکاشفه در پهنه ادبیات تطبیقی.
عنوان کتاب پیش رو هم از مصرع »در آب هیچ دیدی آتش زند 

زبانه؟« گرفته شده است./ خبرگزاری مهر

انتشارگزیدهغزلیاتدیوانشمسبهانگلیسی

خرب فرهنگ و هرن 

ایرج راد عضو هیأت مدیره خانه تئاتر درباره وضعیت انتخاب مدیرعامل این خانه گفت: کاندیداهایی برای 
مدیرعاملی خانه تئاتر داشتیم و تماس هایی را با آن ها برقرار کرده ایم و امیدواریم که از میان این کاندیداها 
به انتخاب درستی برای مدیرعاملی خانه تئاتر برسیم. وی یادآور شد: مسأله این است که ما پیشنهادهایی 
داریم و آن ها را به افرادی که به عنوان کاندیدای مدیرعاملی خانه تئاتر هستند ارائه داده ایم زیرا باید به پذیرش 
آن ها نیز برسد. راد تأکید کرد: هنوز به صورت قطعی کاندیدایی به عنوان مدیرعامل خانه تئاتر انتخاب نشده 
است. نمی توانیم به صورت دقیق بگوییم که چه زمانی مدیرعامل جدید انتخاب و معرفی می شود ولی تمام 

تالش مان را می کنیم که هر چه زودتر و با انتخابی درست، این کار انجام شود./ خبرگزاری مهر

کتاب »۹۷۶ روز در پس کوچه های اروپا« اثر محمد دالوری در نوبــت چاپ چهاردهم وارد بازار 
کتاب شد. در توضیح این کتاب آمده است: »کتاب »۹۷۶ روز در پس کوچه های اروپا« اثری به  سبک 
زندگی نوشت است. چیزی که در همان صفحات اولیه کتاب توجه مخاطب را جلب می کند نوع روایت 
نویسنده است. دالوری در این زندگی نوشت صرفا دیده ها و تجربه ها را روایت نمی کند، بلکه به وفور در 
قسمت های مختلف کتاب شاهد تحلیل ها، مقایسه ها و نظرات شخصی او درمورد دیده ها و شنیده هایش 
هستیم. واضح اســت این نوع نگاه متأثر از شــغل او به عنوان روزنامه نگار است. در میان مقایسه های 

انجام شده بین کشورهای مختلف، تفاوت های اجتماعی بین ایران و بلژیک بیشترین سهم را دارد.

کتابمجریتلویزیونبهچاپچهاردهمرسیدتالشبرایانتخابمدیرجدیدخانهتئاتر

حامدفاتحیمعاونبنیادرودکیشدنمایشآثار»مینیمالیسموکانسپچوالآرت«شنیدنواگویههاییکنوازنده
»واگویه« عنوان یکی از تازه ترین محصوالت منتشرشده در حوزه آلبوم 
هاست که با هنرمندی رامین صفایی در دسترس شنوندگان قرار گرفته 
است. »واگویه - پیش درآمد ماهور«، »راز و نیاز – بداهه نوازی در درآمد 
ماهور«، »بهاران - چهارمضراب ماهور«، »پهلوانی - بداهه نوازی در عراق 
ماهور«، »در برابر باد - چهارمضراب عراق و راک«، »درد نهان - بداهه نوازی 
در راک ماهور، شکسته و افشاری«، »پیروزی - چهارمضراب شکسته«، 
»غزلواره - بداهه نوازی در داد، کرد بیات و اصفهان«، »رنگ ماهور- شادیانه« 
قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. این در حالی است که 
رامین صفایی نوازنده سنتور و آهنگساز، میالد قریشی نوازنده سازهای 
کوبه ای، حسن خدایی نیا صدابردار- میکس و مسترینگ گروه اجرایی آلبوم 
را تشکیل می دهند. رامین صفایی درباره این اثر توضیح می دهد: »واگویه« 
برای من رنگین کمانی است از احساسات؛ زمانی که به شادی می گراید، 
گاهی به غم، زمانی امیدوار و شکیباست و گاهی بی قرار و خشمگین. شاید 

حتی دربرگیرنده احساسات و حاالتی متناقض باشد.  اما چه باک؟ 

در نمایشگاه »مینیمالیسم و کانسپچوال آرت« که شامل آثاری از 
آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران هستند، 3۸ اثر برای نخستین 
بار نمایش داده شده است. در این نمایشگاه 3۸ اثر از هنرمندانی از 
جمله سل له ویت، اد راشا، شوساکو آراکاورا، دانلد جاد، رابرت موریس، 
پیتر استرویکن، کیت سونیر، دیتر روث، بورلی پپر برای اولین بار به 
نمایش در آمده است. نمایشگاه »مینیمالیسم و کانسپچوال آرت« با 
هدف نمایش بخشی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به ارائه 
آثاری می پردازد که متعلق به دوران آغاز تا اوج این دو جریان تاریخ هنر 
در دهه های میانی قرن بیستم هستند. همچنین آثاری از هنرمندانی 
از مکاتب دیگر که بر شکل گیری هنر مفهومی تاثیر داشته یا از آن تاثیر 
گرفته اند در این نمایشگاه حاضر هستند. نمایشگاه »مینیمالیسم 
)کمینه گرایی( و کانسپچوال آرت )هنر مفهومی(« با ارائه بیش از 
130 اثر از 34 هنرمند به کیوریتوری بهرنــگ صمدزادگان تا 2۷ 

شهریور ماه ادامه دارد.

مجید زین العابدین مشاور وزیر و مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی در حکمی حامد فاتحــی را به عنوان  معــاون هماهنگی و 
برنامه ریزی تاالرها و مراکز این بنیاد منصوب کرد. مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی در این حکم بــر اهتمام به برنامه ریزی برای 
برنامه های فاخر هنــری و فرهنگی، تعامل موثر بــا اهالی فرهنگ، 
هنرمندان ، ساماندهی و بهبود وضعیت و نظارت کیفی بر برنامه های 
تاالرها و مراکز وابسته  و ظرفیت سازی برای برنامه های جدید هنری و 
فرهنگی تاکید کرده است. حامد فاتحی پیش از این مشاور استاندار 
و مدیر کل روابط بین الملل و روابط عمومی استانداری تهران بود و 
مسئولیت هایی همچون قائم مقامی رادیو نمایش، اداره کل هنرهای 
نمایشی رادیو، مدیریت گروه تولیدات بین الملل شبکه جهانی جام 
جم و... را بر عهده داشته است. آیین معارفه معاون جدید هماهنگی 
و برنامه ریزی تاالر ها و مراکز بنیــاد فرهنگی و هنری رودکی امروز 

برگزار شد. 


