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خبر فرهنگ و هنر
«ستارخان»
دوباره به ایران آمد
صبا:رمان «ستارخان» اثر عباس
پناهيماكويي با ترجمه غالم خاتون بازنشر شد.
نويســنده اين كتاب عباس پناهىماکویى در ســال۱۲۸۱
در شهر ماکو در خانوادهاى تجارتپیشه به دنیا آمد .دوران
کودکىاش را در همین شــهر مرزى گذراند و از سال۱۲۸۷
به خوى آمد تا تحصیالت ابتدایــى خود را در آنجا به پایان
رساند .از آثار وي ميتوان به «چوپان اسرارآمیز»« ،عاشقان
زیبا» ،مجموعه «شبهاى تبریز»(چاپ باکو ،سال۱۹۵۰م)،
«مبارزان»(باکو۱۹۵۲ ،م) «گیزلى زیندان»(زندان پنهان،
باکو۱۹۶۴ ،م) رمــان «خیابانى» و «حیدرخان عمواوغلى»
و ...اشــاره كرد .وي در هفت م مهرمــاه ۱۳۵۰در باکو بدرود
حيات گفت.
به گزارش «صبا» ،رمان «ستّارخان» يكى از بزرگترين آثار
هنرى عباس پناهىماكویى است كه درباره انقالب مشروطيت
ايران آگاهىهاى بس گرانبهايى را به دست مىدهد .درباره
رهبرى تواناى اين جنبش ،درباره سازمان رزمى و سرانجام
درباره ستّارخان و همرزمانش راستىهايى را بازگو مىكند.
پناهى در اين رمان از جنبشهاى آزاديبخش ملّى ،زندگى
قشــرها و طبقههاى گوناگون ايرانيان ،به ويژه آذربايجان و
تبريزيان ،و تاريخچه پيكارهاى سياسى و نظامى مردم سخن
مليتهاى گوناگون
به ميان مىآورد و چهرههاى وابسته به ّ
ايران(فارس و آذربايجانى و كــرد و ارمنى) و نقش آنها در
فعاليتهاى نمايندگان
روند جنبش
ِ
مردمى مشروطه و نيز ّ
دولتهاى امپرياليستى مقيم ايران را در آن زمان به خوبى
نشان مىدهد .در اين رمان از ناجور بودن محيط اجتماعى
ايران ضمــن اوجگيرى پيكارهاى انقالبــى بهويژه در زمان
قيام تبريز زير رهبرى ستّارخان در بلواى تبريز ،صحنههاى
بهيادماندنى و حكايات شــيرين و در عين حال دلگزايى به
تصوير كشيده شده است.
رمان «ستّارخان» نخستینبار به سال۱۳۳۶( ۱۹۵۷ش) در
شهر باکو به چاپ رسید .شش سال بعد متن روسىاش با تیراژ
یکصدهزار نسخه در مسکو چاپ و منتشر شد .متن فارسى
آن نیز براى نخســتینبار به ســال ۱۳۵۷توسط کیخسرو
کشاورزى و انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

تکذیبفراخوانحامیتمالی
برایادامهدرمانبهنامصفوی
رضا فوادیان؛ مدیر برنامه بهنام صفوی ،درباره موضوع حمایت مالی هنرمندان و حامیان مالی برای ادامه درمان بهنام صفوی در گفتوگو با «صبا» اظهار
کرد :بیماری سرطان و تومور مغزی هزینههای سرسامآوری دارد که خانواده بهنام تا به امروز تقبل کردهاند اما در این شرایط نیاز به حامیان مالی برای
کمک به ادامه درمان بهنام صفوی دارند .ما میدانیم که حامی مالی در جایی هزینه میکند که برگشت مالی داشته باشد اما این موضوعی است که برای
هنرمند کشورمان به وجود آمده است و میخواهیم که با حامیان مالی به بهبود و سالمتی بهنام عزیز کمک کنیم.
او در ادمه افزود :ما از هنرمندان و خوانندههای عزیز کشورمان هم خواستیم تا کسانی که میتوانند کنسرت برگزار کنند و عواید آن را به والدین بهنام
واگذار کنند تا از این طریق بتوانیم کمکی کرده باشیم.
فوادیان از حمایتهای مردم در این یک روز گفت :من خیلی خوشحالم که مردم بهنام را دوست دارند و به هر طریقی میخواهند کمک کنند چراکه از
دیروز که شاهین صمدپور با انتشار فیلمی در اینستاگرامش اطالعرسانی کرد ،بسیاری از مردم در حد توان حمایت خودشان را اعالم کردند اما والدین
بهنام کمکهای شخصی را نمیپذیرند.
او در پایان از آخرین وضعیت بهنام صفوی گفت :وضعیت بهنام و سطح هوشیاری او از هفته گذشته تغییری نکرده است و با توکل به خدا امیدواریم
هرچه زودتر بهبود یابد.

واکنش ابتهاج به احتامل تخریب خانه مادری
هوشنگ ابتهاج؛ شاعر پیشکسوت ،درباره احتمال تخریب خانه مادریاش در رشت و اینکه ثبت آن را در فهرست آثار ملی به ارائه یک سند -چه عکس یا
دستنوشتهای از او -به میراث فرهنگی منوط کردهاند ،اظهار میکند :من از ابتدا نخواستم که وارد این موضوع شوم ،زیرا برایم اهمیتی ندارد که میخواهند چه
بالیی سر این خانه بیاورند ،برایم آدمهایی که در این خانه زندگی میکردند اهمیت داشت که دیگر نیستند؛ حاال سر این خانه هر بالیی که میخواهند ،بیاورند.
او در توضیحی میگوید :این خانه ،خانه مادری من بود .مادر مادربزرگم صاحب این خانه بود که بعد این خانه به دخترش رسید و از دخترش که مادربزرگ
من حساب میشد به مادر من رسید .این خانه بعد از فوت مادرم( )۱۳۲۶به من و ســه خواهرم رسید که ما به پدرم وکالت دادیم تا این خانه را بفروشد .او در
سال ۱۳۲۷این خانه را فروخت .یک نفر ،دو نفر دیگر هم این خانه را خریدند .شنیدم یکی از صاحبخانهها ساکن آمریکاست .با او هم گفتوگو کردند .به من
گفتند در شهرداری رشت تصویب شده این خانه را بخرند تا به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود .اخیرا هم شنیدم که حکمی صادر شده که این خانه را خراب بکنند
و ساختمان چندطبقه بسازند؛ اما جزییاتش را نمیدانم.
هوشنگ ابتهاج خاطرنشان میکند :این خانه مادر من است .من تا ۱۹سالگی همیشه آنجا بودم و بعد هم تا سال 1326که مادرم از دنیا رفت ،هر دو هفته
یکبار به آنجا میرفتم و به تهران برمیگشتم .یک سال بعد از فوت مادرم هم در سال ۱۳۲۷پدرم آنجا را فروخت و با خواهرهایم به تهران آمدند ،بعد هم
ن خانه را میتوانم نقاشی کنم .یادم میآید در ضلع غربی خانه دیوار بود که درخت انگوری
پدرم برگشت رشت و همانجا از دنیا رفت .من تمام گوشه و کنار ای 
داشت که تا باالی دیوار رفته بود.
به گزارش ایسنا :این شاعر پیشکسوت در ادامه میگوید :نگهداری این خانه برای من مسئل ه نیست .اگر این خانه امسال خراب نشود ،پنجاه سال دیگر خراب
میشود .ممکن است بهطور طبیعی خراب شود؛ زلزله بیاید .هزار بال سر تاریخ میآید و تمام میشود .ساختمانها نمیمانند و گاه خودبهخود از بین میروند .من
اصراری برای حفظ این خانه ندارم و اهمیتی هم ندارد؛ وقتی خود آدم نمیماند حاال خانه هم نماند .اما این خانه حیف است و یادگاری است .اگر مرکز فرهنگی
شود بهتر از این است که به یک اداره تبدیل شود.
او در پاسخ به اینکه میراث فرهنگی گفته است با دو خط نوشته این شاعر میتواند این خانه را ثبت کند ،میگوید :چرا من باید این دو خط را بنویسم؟ همه
میدانند این خانه برای ماست .اهالی آنجا این را میدانند .آدمهایی که در شهرداری هستند این را میدانند .واقعا به چنین چیزی احتیاج است؟ دخترم در جریان
این موضوع است ،البته یلدا از روی احساسات وارد این موضوع شد .دخترم در این خانه زندگی نکرده و در تهران به دنیا آمده است .سند این خانه منتشر شده
است .در اینترنت هم هست ،در ایمیل من هم آمده است .برای من هم فرستادهاند که این خانه برای خانم عالیه رفعت بوده و بعد به فاطمه ابتهاج رسیده و از خانم
فاطمه ابتهاج به من و خواهرهایم رسیده است .سند وجود دارد که از امضای دوخطی من بیشتر اهمیت دارد ،با اسم و جزییات .به نظرم اینها همه بهانه است.
ابتهاج سپس بیان میکند :برای من خیلی خندهدار است وقتی سند ثبتی اسناد شهری با جزییات وجود دارد و اینکه خانه مطابق صورتمجلس فالن به
تاریخ فالن به فالنی و از فالنی ارث رسیده است ،از من دستخط بخواهند .حضرات در شهرداری رشت و در هر جای دیگر هم این سند را دارند ،اینکه نوشته
دوخطی از من بخواهند ،شوخی است .من بنویسم کاخ سلطنتی در فالن کشور دنیا برای من است؟! اینها که کافی نیست .وقتی سند وجود دارد به نوشته
احتیاج نیست .این به شوخی میماند .کپی سند دست من است؛ دخترم برای من فرســتاده که دخترم هم از ۱۰نفر دیگر گرفت ه است .در رشت این سند را
دیدهاند و دارند .اینها بهانهجویی است.

چالشهایزنانمنایشنامهنویس
و تداوم حضورشان
بررسی میشود
صبا :ســومین نشســت نمایشنامهنویسی
سیوهفتمین جشنوار ه بینالمللی تئاتر فجر با عنوان «زنان
نمایشنامهنویس و چالشهای تداوم حضور» روز سهشــنبه
۱۸دیدرمجموع هتئاترشهربرگزارشد.
سومین نشست نمایشنامهنویسی ساعت ۱۶:۳۰تا ۲۰در سالن
کنفرانسمجموع هتئاترشهربرگزارشد.
در این جلســه که دبیری آن را نوشین تبریزی برعهده داشت
هاله مشتاقینیا ،محمدامیر یاراحمدی و سعید اسدی بهعنوان
سخنرانحضورداشتند.
طی این نشست مهمانان و نمایشنامهنویسان حاضر همراه با
سخنرانانبهگفتوگویدوطرفهپرداختند.

سعیدثابتباگروه«پایور»
کنرستمیدهد
مهــر  :ســعید ثابــت؛ نوازنــده و
مدرس ســنتور ،درباره اجــرای خود در
سیوچهارمین جشــنواره موســیقی فجر گفت :طبق روال
همیشگی ،اجرای ما در جشــنوار ه دو بخش دارد .بخش اول
اجرا ،دونوازی سنتور و تمبک ،با حضور استاد محمد اسماعیلی
است و در قسمت دوم ،گروهنوازی انجام میشود .البته در بخش
گروهنوازی ،ما اجرایی در دستگاه شور خواهیم داشت .نخستین
قطع ه این بخش ،قطع ه «راز و نیــاز» و دومین قطعه تصنیف
«هاتف» اثر استاد فرامرز پایور است که با تنظیم خود ایشان
اجرا میشود.این نوازند ه ســنتور گفت :در ادام ه گروهنوازی
بخش دوم ،چهارمضراب شور اثر استاد پایور با تنظیم من اجرا
خواهد شد ،ســپس تصنیف «بهانه» با آهنگسازی و تنظیم
خود بنده اجرا میشود ،بعد از آن قطع ه «فرود» اثر استاد پایور
و تنظیم بنده اجرا خواهد شــد .این اجرا درنهایت با تصنیف
«نغم ه چنگ» با آهنگسازی و تنظیم من به پایان خواهد رسید.
خوانند ه بخش گروهی در این اجرا نیــز علیرضا فریدونپور
است.ثابت دربار ه رویکرد جشنوار ه بینالمللی موسیقی فجر
در توجه به آثار آهنگسازان ایرانی گفت :بهطور کلی ،موسیقی
کالسیک حتی در دیگر کشورها هم مظلوم واقع میشود .ضمن
اینکه ما موزیسینها تنها بخشی از مسئل ه بالندگی موسیقی
ایرانی هستیم که وظیفهمان حفظ و اشاع ه موسیقی است .اما
بار بر دوش ما نیســت .مگر یک موزیسین چقدر میتواند در
آموزشگاه خود با تدریس موسیقی ،موسیقی ایرانی را حفظ
کند؟ این تمام آن چیزی نیســت که بر عهد ه ماست .همسو
با ما ،دولتها موظفند با آموزش و توســعه موسیقی ایرانی،
گستر ه این موسیقی را بسط دهند.ثابت با طرح این سوال که
بسامد موسیقی ایرانی در رادیو و تلویزیون کشور چقدر است،
افزود :اگر دولتها درصدد ارتقای فرهنگی باشند ،به موسیقی
ایرانی توجهی شایسته و شایان نشان خواهند داد .صداوسیما
الزم است بهعنوان رسانهای فراگیر به موسیقی ایرانی و حتی
به آموزش آن توجه نشــان دهد تا گوش مردم را با آثار خوب
ایرانی تقویت کند.
سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر از  ۲۴تا ۳۰بهمن سال
جاری با دبیری شاهین فرهت در تهران برگزار میشود.

همراه با انتخاب آثار یازدهمین جشنواره هرنهای تجسمی فجر

گردهامییخانوادهتئاتر
پیرامونمشکالتصنفی

صبا :به دعوت خانه
تئاتر روز شنبه(۲۲دی) گردهمایی
هنرمندان پیرامون مســائل صنفی
برگزار میشود.
پیرو به وجود آمدن برخی حواشــی
در روزهــای اخیــر و نگرانیهایی
کــه بهدنبال داشــته ،خانــه تئاتر
از هنرمنــدان خواســته تــا روز
شــنبه(۲۲دی) ســاعت ۱۵برای
پرداختن به مســائل صنفیشان در
عمارت خانه تئاتر حضور یابند.

عيار تذهيب در رشته نگارگري باال بود

آثار رشته نگارگری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برای حضور در نمایشگاه این رویداد هنری ،در دو مرحله صورت میگیرد که مرحله اولیه انتخاب آثار به پایان رسیده است
و به گفته دبير رشته نگارگري از میان شاخههاي مختلف هنر نگارگري ،امسال آثار تذهيب درخشانتر بودند.
یک مرحله از انتخاب آثار رشته نگارگری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
با حضور عبداله محرمی؛ دبیر این رشــته و مهرزمان فخار منفرد ،امیرحسین قهرمانی
و رضا یساولی داوران این رشته به پایان رسیده اســت و 23دیماه انتخاب نهایی آثار
صورت میگیرد.
عبداله محرمي؛ دبير رشته نگارگري يازدهمين جشنواره تجسمي فجر ،درباره مرحله
نخست انتخاب آثار این رشته گفت :حدود  330اثر در این رشته به دبيرخانه رسید كه
درمجموع  72اثر براي نمايش در بخش نمايشگاه در مرحله اول انتخاب شد .برای مرحله
نهایی انتخاب آثار منتظر اصل آثار هستيم .ممكن اســت برخي از آنها بهدليل عدم
مطابقت با تصوير فرستادهشده ،حذف شوند.
او افزود :اغلب شركت كنندگان در بخش نگارگري جوانها بودند .شخصا انتظار اين میزان
آثار درخشان را نداشتم .البته برخي از آثار متاسفانه كپي بودند كه با نظر همه داوران و
بهسرعت حذف شدند و شانس حضور در نمايشگاه به آنها داده نشد.
محرمي بیان کرد :برخي از آثار رویکردی معاصر داشتند اما شرط معاصر بودن در آثار
نگارگري شرط دشــواري اســت .روي هم رفته هنرمندان معموال زياد به شعار توجه
نميكنند و سعي ميكنند اثري را كه به نظرشان خوب است به دبيرخانه ارسال كنند.
او همچنين توضيح داد :تعــدادي از كارها بهلحاظ اجرا مدرن بودنــد و توجه داوران را
جلب كردند .درواقع اين آثار خميرمايه هنر نگارگري را دارند و به آن پايبند هستند ولي
رويكردشان در اجرا معاصر است.
دبير رشته نگارگري جشنواره تجسمي فجر همچنين گفت :مهم ترين مالك ما در داوري
اين بود كه اجرا شستهورفته باشد ،تكراري نباشد و در آن شاهد حركت رو به جلويي در

هنرمند باشيم .آثار در بخش تذهيب بيشتر اين خصوصيات را داشتند .درواقع به نظر بنده
عيار كارهاي بخش تذهيب بسيار باالتر از ساير كارها بود.
رضا يساولي ،یکی از داوران رشته نگارگري يازدهمين جشنواره تجسمي فجر نیز در این
باره گفت :در اين جشنواره كارهايي با رويكرد معاصر ديدیم اما به نظرم هنوز اين موضوع
جاي كار دارد .نگارگر جوان ما پرســشهاي زيادي در اين باره دارد .آيا اگر با نگارگري
برخورد انتزاعي كنيم تبديل به هنر معاصر مي شــود؟ نگاههاي معاصر در آثار رسيده
بيشتر اثر را به سمت كار گرافيكي برده بود .هنر نگارگري تفاوتهاي بنيادين با هنرهاي
مدرن دارد .اين هنر در زمان طوالني توليد ميشــود .اگر يك نقاش يكروزه كارش را
ميكشد ،يك نگارگر بايد هفتهها وقت بگذارد .ابزار ساخت و ساز خود را تهيه كند و كار
را به سرانجام برساند.
او درباره مالکهای داوری نیز بیان کرد :ساخت و ســاز زياد براي ما مالك نبود .چون
اينها تكنيكي است كه هنرمند ميتواند در عرض چند ماه ياد بگيرد .در عوض تاكيد بنده
روي سواد بصري هنرمند ،تكنيكهاي اجرايي ،اصول ،رنگها ،فرم و تركيببندي بود.
به گزارش «صبا»؛ مهرزمان فخارمنفرد ،دیگر داور این رشته نیز درباره آثار گفت :برخي
آثار ارتباطي با هنر نگارگري نداشتند و بيشتر گرافيك ،تصويرسازي و نقاشي بودند .معاصر
بودن نیز براي هنرمندان جوان نگارگر ما خوب تعريف نشده است و اصلي برخی كارها
در اين بخش همين بود .ما بهترین کارها را با معیارهای سخت انتخاب کردیم اما تا وقتي
كارها را از نزديك نبينيم نميتوانم قضاوت كاملي داشته باشم.
اميرحسين قهرماني نیز که یکی از داوران رشته نگارگری در یازدهمین جشنواره هنرهای
تجسمی فجر است ،درباره آثار و مالکهای داوری بیان کرد :بهدنبال كارهاي خالق بوديم

و آنهايي را كه نوآوري داشتند براي اين مرحله انتخاب كرديم .زيرا خالقيت برايمان
مهم بود .نگرشهاي تازهاي در هنر نگارگري به وجود آمده است و نگاه جوانها به سمت
معاصر بودن رفته است .از اين نظر كارها به اهداف جشنواره هم نزديك بود .ممكن بود كه
در برخي آثار نقصي در رعايت اصول ديده شود ولي بهدليل خالقيت نظر ما را جلب كند
و به آن اثر اجازه دهيم به مرحله بعد برود.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری ابراهیم حقیقی از پنجم بهمن تا
پانزدهم اسفندبرگزار میشود .در اینجشنواره سیدامیر سقراطی دبیری هنری و محسن
سلیمانیدبیریاجرایی راعهدهدار هستند.

