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روند دگرگونی های شعر نیما یوشیج
نشر نیلوفر ســومین چاپ کتاب »داســتان دگردیسی: روند 
دگرگونی های شعر نیما یوشیج« نوشــته نیما یوشیج را در 40۸ 
صفحه و بهای 1۶5 هزار تومان منتشــر کرد. نخستین چاپ این 
کتاب در سال 13۸3 در دســترس مخاطبان قرار گرفته بود. این 
کتاب داستان دگرگونی های شــعر نیما و نیمایی را در خطوط و 
جنبه های گوناگون شــکل، زبان، تصویر، فرم، نگرش و... دنبال 
می کند و حاصل سی سال تدریس و تأمل حمیدیان نویسنده این 
اثر در آن است. کار حمیدیان در این اثر به طور عمده مبتنی بر نقد 
عملی یا کاربردی و نظریه عینی بوده اســت.  مطالب این کتاب با 
توجه به اهداف آن در اصل نقد و تحلیل است اما از جنبه تحقیقی 
نیز قابل توجه اســت و یکی از بهترین کتاب ها در شناخت شعر و 
نظریه های نیما یوشیج است. منظومه  قصه  رنگ پریده اولین کتاب 
شعر نیما بود که مخالفت شعرای بزرگ آن زمان را برانگیخت. این 
شاعران عموماً سنتی و پیرو سبک قدیم بوده اند و این سبک جدید 
را نمی پســندیدند.   از میان آنان می توان به ملک الشعرای بهار و 
مهدی حمیدی شیرازی اشاره کرد. یوشیج در ابتدای کارش بسیار 
مورد انتقاد قرار گرفت و بسیاری از اشعارش حتی به چاپ نرسیدند. 
بدعت او در هنر شعر برای شاعران ســنتی و حتی دوست داران 
شعر آزاردهنده بود. اما نیما در برابر تمام این حمالت و بی مهری ها 
مقاومت کرد و در نهایت توانست به شــعر نوی فارسی رسمیت 

ببخشد و امروزه تمام شاعران شعر نو به او مدیون اند. /خبرگزاری مهر

خرب فرهنگ و هرن 

نمایشگاه عکس »غمی دگر« به مناسبت چهلمین روز حادثه متروپل با آثاری از 12 عکاس خوزستانی 
که نخستین ساعات حادثه در موقعیت آن حضور داشتند برپا شده است.  3۶ اثر از این عکاسان در نمایشگاه 
»غمی دگر« در معرض دید عالقه مندان قرار داده شده است. گردآورنده این آثار مرتضی جابریان است و در این 
نمایشگاه عکس هایی از امین نظری، علی محمدی، محمد امین انصاری، فاطمه رحیماویان، حسین عبداهلل 
اصل، میالد حمادی، مونا صیافی زاده، مرتضی جابریان، رضا سلیمانی، سید خلیل موسوی، شایان حاجی نجف 
و هادی آبیار به نمایش درآمده است.   عالقمندان می توانند از دوشــنبه 13 تیر الی 2۹ تیر به جز روزهای 

پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت ۹ الی 1۸ به حوزه هنری واقع در خیابان سمیه مراجعه کنند.

عبدالرضا سهرابی مدیر مرکز هنرهای تجسمی و رییس شورای سیاستگذاری بیست و نهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان با صدور احکامی   کاظم چلیپا هنرمند و مدرس نقاشی، محمدمهدی رحیمیان 
استادیار رشته عکاسی، علی اشــرف صندوق آبادی مدرس خوشنویسی، فرزاد ادیبی مدرس گرافیک، 
نظام الدین امامی فر  دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد، محمدرضا دوست محمدی   طراح گرافیک و عضو 
هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا، صدیقه احمدی مدرس نگارگری، عبدالرحیم سیاهکارزاده و محمد 
خراسانی زاده را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره منصوب کرد. بیست و نهمین جشنواره 

هنرهای تجسمی جوانان شهریور ماه 1401 در تهران برگزار می شود.

معرفی شورای سیاستگذاری  بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان»غمی دگر« به یاد متروپل 

انتشار »رهگذر« با شعری از محمدعلی بهمنیانتخاب برترین های طراحی صحنه و لباس تئاتر ابراز تاسف علی نصیریان از حذف ادبیات از کنکور
علی نصیریان که این روزها نقش یک ســردار مغول در جریان حمله 
به نیشابور و جریان کتاب سوزی را در کنسرت - نمایش »سیصد« بازی 
می کند، با ابراز تاســف از حذف ادبیات از کنکور بیان کرد:  زبان و ادبیات 
فارسی هویت و بخشی از شناسنامه  ماست. شعر ما هزار سال قدمت دارد 
و این ها میراثی بسیار ارزنده  از لحاظ تفکر، اخالق، زندگی و زبان است. هر 
اقدامی که به حذف آموزش این ها منجر شود از نظر من نامطلوب است. او 
افزود: این وظیفه دولت و آموزش و پروش است که پاسبان و نگهبان زبان 
فارسی باشد. همچنین از جایی مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم 
باید در این مورد سوال پرسیده شود که چه اقدامی در مقابل این نوع اتفاق ها 
انجام می دهند. بخش عمده هویت ما زبان و ادبیات است؛ ادبیات جزئی 
از زندگی مردم ایران است و حتی قبرستان ها را که نگاه کنید، می بینید 
که روی بیشتر سنگ قبرها شعر نوشته شده است بنابراین فکر می کنم 
هرآنچه منجر به حذف یا کم شدن جایگاه آموزش زبان و ادبیات فارسی 
شود به هویت واقعی یک ایرانی و بویژه بچه ها لطمه می زند./ خبرگزاری ایسنا

انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر، از میان طراحان صحنه 
و لباس، برگزیدگان ســال را انتخاب می کنند و در این راســتا 
یک گروه کارشناسی داوری به تماشــای نمایش های متقاضی 
می نشیند و پس از بررسی و کارشناسی در قالب برگزیدگان سال 

طراحی، آثار ارزشمند را معرفی خواهند کرد.
شرایط داوری آثار به این شرح است:

طراحان صحنه و لباس تئاتر، با هماهنگی قبلی درخواست خود 
را مبنی بر داوری و ارزشیابی آثار خود به همراه دعوت نامه و یا بلیت 
نمایش برای 5 نفر تیم داوری به روابط عمومی انجمن طراحان صحنه 
و لباس خانه تئاتر ارائه می کنند و سپس اعضای داوری به تماشای 
نمایش خواهند نشست. در پایان سال در دو بخش طراحی صحنه و 
لباس، در هر بخش 3 نفر و جمعا ۶ نفر به تشخیص تیم داوری از طرف 
انجمن مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین به تشخیص تیم 

داوری از بعضی آثار تقدیر به عمل خواهد آمد.

»رهگذر« میل به جاودانگی را در ذهن مخاطب رقم می زند. اثر 
»رهگذر« از آلبوم »هشت انتخاب« اســت که در پیش تولید به سر 
می برد و به زودی فرآیند دکوپاژ ویدیوآرت این قطعه آغاز می شود.

این قطعه که شعر و موسیقی آن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را دارد، توسط حسین پور با ســازهای گیتار الکتریک، گیتار بیس، 
درامز، کیبورد، پیانو، چلو، گیتار آکوستیک خلق شده است. میکس و 
مسترینگ این کار نیز برعهده رامین حسین پور بوده است.وی خالق 
اثر ویدیوآرت »صورتگر« با شعری از موالنا است که این قطعه از آلبوم 
»گنجور« گزیده اشعار شعرای فقید ایران است. آلبوم »گنجور« نیز 
به زودی در دست نشــر قرار می گیرد و از آلبوم »گنجور« سه قطعه 
با نام »صورتگر«، »واقف« و »تقدیر« دارای مجوز رســمی از دفتر 
موسیقی هستند.ویدیوآرت »صورتگر« تاکنون در بیش از 35 رقابت 
بین المللی شرکت کرده و موفق به دریافت جوایز بین المللی متعددی 

شده است.

ایمــان شمســایی مدیرکل 
مطبوعــات و خبرگزاری هــای 
داخلــی  خبــری خــوش برای 
رســانه ها دارد.او در توضیح این 
خبر گفت: به منظــور حمایت از 
رســانه های مکتــوب، کاغذ را با 
نرخ بسیار مناسب و کمتر از رقم 
موجود در بازار در نظر گرفتیم که 
آماده ترخیص از گمرک نوشــهر 
است و ان شاءاهلل مصرف یک سال 

مطبوعات را پوشش می دهد.
ایمان شمسایی که ۹ آبان ماه 
ســال 1400 به عنوان مدیرکل 
مطبوعــات و خبرگزاری هــای 
داخلی منصــوب شــد، درباره 

کارویژه این روزهــای معاونت مطبوعاتی صحبــت کرد و یک خبر 
خوش برای رسانه ها به این شرح اعالم کرد: خبر خوب این است که 
ما کاغذ مطبوعات را با نرخ بسیار مناســب برای حمایت از نشریات 
وارد کرده ایم که آماده ترخیص اســت و ان شاءاهلل مصرف یک سال 

مطبوعات را پوشش می دهد.
او ادامه داد: بار این کاغذها در بندر نوشــهر تخلیه شــده است و 

منتظر کارهای اداری آن هستیم. 
نکته ای که وجود دارد این است 
که ما خودمان مســتقیم کاغذ را 
به دســت مصرف کننده خواهیم 
رســاند و به نشــریات سهمیه 
می دهیم. شمســایی همچنین 
درباره میزان ســهمیه نشریات 
اظهار کــرد: فرم اعــالم وصول 
نشریات که طبق قانون از سوی 
صاحبان امتیــاز تحویل معاونت 
مطبوعاتی و ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ها می شود 
و نیز تکمیل فــرم خوداظهاری 
نشریات برای مصرف اردیبهشت 
ماه آن ها به عالوه  بررســی های 
میدانی ای  که از چاپخانه ها شــروع کردیم، معیار ما برای تخصیص 
ســهمیه خواهد بود.  مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
گفت: به هر حال آنچه مصرف واقعــی کاغذ روزنامه هایی را که برای 
آن ها مشتری وجود دارد مشخص می کند، مصرف آن ها در اردیبهشت 
ماه است و طبق همین مصرف و بررسی های میدانی خودمان، میزان 

سهمیه ها را اعالم می کنیم./خبرگزاری ایسنا

خبر خوش برای روزنامه ها


