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»محمد جواد محبت« شاعر سرشناس کرمانشاهی و سراینده شعر معروف »دو کاج«، روز گذشته 23 
اسفند در سن ۷9 سالگی، آخرین غزل زندگی اش را سرود و برای همیشه دار فانی را وداع گفت. وی متولد 
سال 1322 در کرمانشاه بود. معلم باصفایی که در کنار معلمی یک عمر شاعرانه زندگی کرد و اشعارش 
ردی از خاطره در ذهن تک تک مردمان این سرزمین به جای گذاشته است.  قصه »دو کاج« را تقریبا همه 
مردم ایران زمین شنیده اند، دو کاجی که نماد مردی و نامردی در روزگار ما بودند و قصه شان را بسیاری از 
کودکان این سرزمین با شعر معروف »محبت« از برکرده اند. اشعار محبت عجیب به دل می نشیند و همین 

باعث شد یکی از شاعران ایرانی باشد که جایزه شعر فروغ به او اختصاص پیدا کرد./صباخبر

سیروان خسروی در فضای مجازی اعالم کرد که قصد دارد سال جدید را با دادن عیدی به مخاطب های 
موسیقی آغاز کند. سیروان خسروی درباره عیدی خود به طرفدارانش نوشته: »دوست داشتم سال جدید 
رو با دادن یه عیدی کوچیک به مخاطب های موسیقی شروع کنم. به همین منظور تصمیم گرفتم که در 

کنسرت هشت فروردین، قیمت دو سوم از کل بلیط های کنسرت رو بیش از ۵0 درصد کاهش بدیم.«
سیروان خسروی در جریان توقف کنسرت ها جزو نخستین خوانندگانی بود که به روی صحنه بازگشت.

وی از سن 11 سالگی به مدت چهار سال نزد اوی جونیو به یادگیری موسیقی و کیبورد پرداخت و از 
همان دوران نوجوانی با دیدن انیمیشن شیر شاه به موسیقی التون جان عالقه مند شد./ایسنا

عیدی سیروان به مردمسراینده شعر دو کاج  غزل خدافظی خواند

خالق مجسمه های ابعاد بزرگ، درگذشت.برنده نوبل ادبیات درگذشتزنان تشنه قدرت به بازار نشر رسیدند
کتاب »زنان تشنه قدرت« نوشته برنار کی رینی با ترجمه ابوالفضل 
اهلل دادی منتشر شد. در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: »حکومت 
ساقط شده است، مردان از رأس قدرت به زیر کشیده شده اند و زنان 
حکومت را تماما در ید قدرت خود دارند. سال هاست مرزهای کشور به 
روی بیگانگان بسته شده و جهان فقط با اطالعاتی از واقعیت امپراتوری 
زنان خبر دارد که سران صالح می بینند منتشر شود. ژودیت، »شباِن« 
زنان، که پس از مرگ مادرش جانشین او شده آن سرزمین را با مشت 
آهنین اداره می کند؛ مضحکه ای سیاسی در دل رژیمی هذیان زده که 
تمام شعارهای پیش از انقالبش را کنار گذاشته و در  کار خلق ارزش ها 

و شعارهای جدید است...
این رمان کــه دربــاره دولت هــای تمامیت خــواه و بــه نوعی 
پادآرمان شهری است، در 3۷۵ صفحه با شــمارگان 1100 نسخه و 
قیمت 190 هزار تومان در انتشــارات فرهنگ نشر نو با همکاری نشر 

آسیم منتشر شده است./ایسنا

»کنزابورو اوئه« یکی از نویسندگان بزرگ ژاپنی و برنده جایزه 
نوبل ادبیات، در سن ۸۸سالگی از دنیا رفت. »کنزابورو اوئه« که در 
سال 193۵ میالدی در روستای دورافتاده ای واقع در »شیکوکو« 
متولد شد و پنجمین نفر از هفت فرزند خانواده بود، با داستان های 
محلی مادربزرگ و مادرش بزرگ شد.آثار او که شامل داستان ها و 
مقاالت می شد، به طیف گسترده ای از موضوعات از نظامی گری و 
خلع سالح هسته ای گرفته تا بی گناهی و آسیب روانی می پردازد. 
»اوئه« در قبال آن چه به  عنوان شکست های کشورش می شمرد، به 
قهرمانی جسور برای افرادی تبدیل شد که شنیده نمی شوند. »اوئه« 
از سوی برخی از ژاپنی ها به عنوان یک نویسنده آشکارا غربی تلقی 
می شود. »اوئه«  در سال 1994 میالدی برنده جایزه نوبل ادبیات شد 
و تا دهه هفتم زندگی اش همچنان به نویسندگی ادامه داد. او آخرین 
کتابش را در سال 2013 روانه بازار کرد. انتشارات »کودانشا«  اعالم 
کرد که این نویسنده در سوم مارس بر اثر کهولت سن درگذشت./ایسنا

»فیلیدا بارلو« نویســنده بریتانیایی که برای خلق چیدمان ها و 
مجسمه های بزرگ از جنس پلی اســتایرن، کارتن و تخته سه الیی 

شناخته می شود در سن ۷۸ سالگی درگذشت.
وی در سال 1944 در نیوکاســل به دنیا آمد. مادرش نویسنده و 
پدرش روانپزشک بود. مجسمه »Shedmesh« که در سال 19۷۵ 
برای یک نمایشــگاه گروهی در لندن آماده شد و اثر هنری»مملو« 
)19۸3( از کارهای اولیه برجسته او هستند. او در کالج هنر چلسی در 
لندن )۶3-19۶0( و مدرسه هنرهای زیبای اسلید )19۶۶-19۶3( 
حضور یافت. »بارلو« در هر دو مدرســه تدریس کرد و تا سال 2009 
استاد هنرهای زیبا و مدیر مطالعات کارشناسی در این مدرسه بود. 
»بارلو« زمانی به عنوان مجسمه ســاز به شهرت جهانی رسید که در 
ســال 2009 بعد از چهار دهه تدریس بازنشسته شــد. او در جریان 
مجموعه ای از نمایشگاه های مهم به چهره بین المللی تبدیل و در سال 

2011 نیز به عضویت آکادمی سلطنتی درآمد./ایسنا

ناصر زینعلی خواننده موسیقی پاپ قرار بود 2۱ و 22 اسفند ماه در سالن حافظ شیراز به روی صحنه برود اما هر 
دو شب از کنسرت های او با وجود داشتن مجوز از ارشاد استان و فروش کلیه بلیط ها، لغو شد. این در حالی است 
که این خواننده به تازگی در جریان جشنواره موسیقی فجر در سالن میالد نمایشگاه روی صحنه رفته بود و بلیط 

فروشی هایش برای اجرای کنسرت های آتی در شهرهای دیگر همچنان ادامه دارد.
ماجرای لغو کنسرت ها در استان ها موضوع تازه ای نیست و با تمام مالحظات، پروسه برگزاری کنسرت در برخی 
استان ها حتی پس از دریافت مجوز، با اما و اگرهایی همراه است. مسیر صدور مجوز برای برگزاری یک کنسرت، 
روندی خاص و در عین حال مشخص را طی و دستگاه های مختلف نظارتی و انتظامی را درگیر می کند و در نهایت 
ارشاد در مرحله پایانی، مجوز را صادر می کند اما باز هم وقتی همه مجوزها و تأییدیه ها گرفته شد، در مواردی 
شاهد لغو کنسرت ها در دقیقه نود هستیم؛ اتفاقی که مشکالت مختلفی به وجود می آورد. در راستای لغو کنسرت 
های اخیر ناصر زینعلی، خواننده پاپ با تهیه کننده لو - اشکان اروجیان  می گوید: توضیحی به ما داده نشده است 
و خودمان هم مشکلی نداشتیم؛ نه ممنوع الفعالیت بودیم و نه اتفاقی رخ داده بود. االن هم بلیط فروشی کنسرت 
یکی دیگر از شهرها را آغاز کرده ایم. او ادامه می دهد: اینکه چرا این اتفاق افتاد را نمی دانیم. ماجرا از این قرار بود 
که وقتی به شیراز رسیدیم، با صدور نامه ای مدیر شرکتی که مجوز کنسرت را دریافت کرده بود خواستند و به او 
اطالع دادند که باید هر دو شب از کنسرت لغو کنیم. اروجیان در پاسخ به اینکه چه نهادی خواستار لغو کنسرت شده 
بود، پاسخ می دهد: ظاهرا شورای تأمین شیراز دستور لغو این کنسرت را صادر کرده بود ولی به هر حال ما متوجه 
نشدیم که کار فرمانداری بود یا ارشاد؛ زیرا فرمانداری می گفت لغو کنسرت ها دستور ارشاد بوده و ارشاد می گفت 
دستور فرمانداری بوده است. او درباره ضررکردی که در پی لغوی کنسرت ها برای آنها پیش آمده بیان می کند: 
هزینه بلیط ها را به مخاطبان بازگرداندیم ولی در نهایت متوجه ضرر مالی زیادی شدیم؛ زیرا هزینه های پرواز، 
سالن، هتل و پرداخت شده بود و باید دستمزد گروه های نور و صدا و بچه های اجرایی را هم پرداخت می کردیم. 
اروجیان در پایان تصریح می کند که گفته می شود ممکن است دلیل لغو این دو شب اجرا به خاطر رفتارهای برخی 

تماشاگران در کنسرت قبلی باشد ولی در نهایت ما علت اصلی را متوجه نشدیم./ایسنا

لغو کنسرت ناصر زینعلی در شیراز


