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فرانک مستوفی
ادبیات در کدامین نقطه از زندگی
ما ایستاده؟
اشاره :انسان معاصر ناگزیر است برای بقا
و یک زندگی به نسبت آرام از تونلهای
زمان عبور کند و برای این گذر به پلی نیاز
دارد که او را در این گذرگاه دشوار کمک
کند .ادبیات ارابهای است که از پیدایش
نخستین سنگنبشته غارها تا عصر اینترنت
همواره به یاری انسان شتافته است.
سخنران در این نشست کوشش میکند ،از
نقش ارزشمند ادبیات در این بزنگاه تاریخی
و تجربه خود در این ناگزیرپذیری زمانی
سخن بگوید.
فرانک مستوفی ُفعالیت هنری خود را از
 12سالگی با عضویت در گروه تئاتر و
آواز دبستان و کلوپ رقص و حرکات
موزون دبیرستان آغاز کرد و در سال
 1979موفق به کسب مقام نخست در
مسابقات سراسری ایران شد .او
دانشآموختۀ کارگاه آزاد بازیگری ،فیلمنامه
و داستاننویسی از مرکز آفرینشهای ادبی
تهران است .از دیگر کارهای وی نگارش
نمایشنامه ،چاپ یک مجموعه داستان کوتاه
در ایران و یک رُمان سه جلدی به نام
آرزوهای کال در خارج از کشور است.

شعر و ترانه خوانی
اشاره :در این نشست شعر و ترانه خوانی
درونمایه بخش دوم برنامه جنگ ماه را
پدید میآورند.
شعر به معنای تجربه زیستن و فرآورده
پاالیش شده آن و همچنین دربرگیرنده شور
و شعور انسانی ،در فرهنگ ما ایرانیان
جایگاهی ویژه را داراست .گوییا سرودن
شعر ،راهی است بیجایگزین برای بیان
دریافتها و بازتابهای بر زبان نیامده و
به گونه کلی بستریست برای آشکارکردن
سخنهای ناگفته و ناشنیده اما در جایگاه
خود کرامند.
در این برنامه چند تن از دوستان و
دوستداران گرامی کانون اندیشه به
شعرخوانی خواهند پرداخت .برخی از
دوستان ارجمند شرکتکننده در این نشست
نیز از سرودههای خود خواهند خواند و
دوستان گرامی شرکتکننده در نشست را
بر بالهای عاطفه و خیال سرودههای خود،
به همراه خواهند برد.
شعرهای انتخاب شده سخنرانان ،دایرهایی
گسترده از سبکها و درونمایههای
گوناگون را در برخواهد داشت :از
سبکهای کالسیک و کهن شعر پارسی تا
سبک نو نیمایی.

