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سلبریتیهایمحترم! پا درکفشنویسندگاننکنید

بهبهانهافزایشانتقادهاازرمانتازهانتشاریافتهگالرهعباسی،ورودسوالبرانگیزچهرههاییمانندامیرآقایی،صابر َا َبر،لیالاوتادی،بهارهرهنماو...
رابهعرصهنویسندگیوتولیدآثارادبیمرورکردهایم

الهه آرانــیــان -ادبــیــات وادی جذابی اســت که
میل به قدم زدن در آن بــرای هر کسی میتواند
وسوسهکنندهباشد؛حتیاگرکسیدرحوزهکاری
خودششهرتیدستوپاکردهباشد،بازبهادبیات
کهمیرسد،میخواهداگرشدهذرهایازآنبچشد
یادستبهکارشودوآشیبپزد!حاالشوریابینمک!
نتیجهاینکنجکاویومیلبهچشیدنطعمادبیات،
میشود ورود چهرههای نامآشنایی که پیش از این
درکسوتهایدیگریشناختهمیشدندوحاالسر
ازادبیاتدرآوردهاندورمان،داستانومجموعهشعر
منتشرمیکنند.درادامهورودتعدادیازبازیگرانیا
بهاصطالحسلبریتیهابهحوزههایمختلفادبی،
گالرهعباسی،بازیگرسینماوتلویزیونهمدستبه
قلم شده و نخستین رمانش را بهنام «مریلین مونرو
سرجردن!»منتشرکردهاست؛کتابیکههنوزازراه
نرسیده،باحاشیهمواجهشدهاست.درایننوشتار
بهجزماجرایکتابگالرهعباسی،ازآثارادبیچند
بازیگردیگرهمخواهیدخواندکهدرمیدانادبیات
زورآزماییکرد هاند.
▪اعتراضمحمدامینچیتگرانبهگالرهعباسی

نشر نیماژ کتاب «مریلین مونرو سر جردن!»
نوشته گالره عباسی را در  96صفحه
بــا قیمت  35ه ــزار تــومــان منتشر
کردهاست .در معرفی کتاب آمده
که نویسنده به تنهاییهای یک زن
افسرده خانهدار عینیت بخشیده؛
زنیکهدوستداشتهبازیگرشود.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«زنهـــا یــک ج ــوری نگاهم
میکردند و من بیشتر
یکجورینگاهشان
مــیک ــردم .آنهــا
مریلین مونروی
چتر قرمز وسط
تــهــران ندیده
بودند و من از
بسزنشبیه

آنها دیده بودم ،یک جوری نگاهشان میکردم؛
زنهایی که یک کم قوز کــرده بودند و سردشان
بود و کیسههای ماکارونی و گوشت چرخکرده و
آجیلچهارشنبهسوریاینقدرتویدستهایشان
سنگینی میکرد که داشتند فرو میرفتند توی
زمین».چندروزبعدازانتشاراینکتاب،محمدامین
چیتگران،نویسندهکشورمانوصاحباثر«مرلین
مونرو غمگین نیست» ،با نوشتن متنی در صفحه
شخصیاش در اینستاگرام ،به گــاره عباسی
اعتراض کرد .این نویسنده نوشته است« :مرلین
مونرو متعلق به من نیست .هیچ انحصاری روی آن
ندارم ،اما دو سوال :اول) بهتر نبود قبل از انتشار
کتاب این عنوان را در گوگل یک جستوجوی
س ــاده م ـیکــردیــد؟ فــرض کنیم شما آنقــدرهــا
خالقیت نداشتید .ناشر شما چی؟ نباید اینکار را
میکرد؟منمطمئنمناشراینموضوعراباتوجهبه
شناختیکهاینمجموعهازمندارند،باشمامطرح
کردهاند .دوم) در رمان من ،یک فصل مهم آن قصه
در جغرافیای خیابان جردن تعریف میشود .حتی
عنوانفصلهمهست،امابعدهابهخاطرمالحظات
وزارتارشاد،اینعنوانتغییرکرد.اینهم اتفاقی

اســت؟ یعنی واقع ًا از یک اتفاق ســاده شده است
عنوان رمان شما؟ آیا در ممیزی ،سلبریتیها از ما
برترند؟ من از همینجا شما را دعوت به یک الیو
اینستاگرامیمیکنمتادرموردکتابهایمانحرف
بزنیم.حرفبزنیمتاسیهرویشودهرکهدراوغش
باشد .دیگر این قضیه آنقدر روشن و رسواست که
نمیدانم در پاسخ چه خواهید گفت .حتم ًا یادم
میماند که عنوان کتاب بعدیام را با مشورت شما
انتخاب کنم .شاید یاد گرفتید و درسی شد» .باید
دیدخانمبازیگرچهجوابیبهسؤاالتآقاینویسنده
خواهدداد.
▪پاوهنژاد،رهنما،اوتادی،آقاییودیگران

گــاره عباسی اولین بازیگری نیست که وارد
حوزه ادبیات شدهاست و آخرین آنها هم نخواهد
بود .پیش از این بازیگرانی بودهاند که داستان و
مجموعه شعر منتشر کردهاند که از جمله آنها
میتوان به الهام پاوهنژاد ،بهاره رهنما ،بهنوش
بختیاری ،امیر آقایی ،لیال اوتادی و ...اشاره کرد.
در این سالها اشعار بهاره رهنما و لیال اوتادی
بیشترین واکنشها را از ســوی اهالی ادبیات

داشتهاست و هر از گاهی ،تصویر یک یا چند
صفحه از کتابهای شعرشان در فضای مجازی
دســت بــه دســت و بحثبرانگیز م ـیشــود .لیال
اوتــادی مجموعه شعر خود را به نام «در بهشتی
که کالغی نیست ،مترسک هم نیست» در سال
 93منتشر کرد که یکی از جنجالیترین اشعارش
این است« :من /تو بودهام /تو /تو بودهای /ما/
تو بودهایم /من و تو /مــا /...نبودهایم /آشنا/
نبودهایم /همصدا /نبودهایم» .از آخرین اشعار
بهاره رهنما هم که بهتازگی در فضای مجازی با
واکنشهای زیادی روبهرو شده ،شعری با عنوان
«بیخوابی» است« :همه کارخانههای داروسازی
را خلع ســاح ک ــردهای /دیــازپــام /اکسازپام/
لــورازپــام /کلونازپام /همه در مقابل یک شب
بهخیر تو هیچاند» .یکی دیگر از بازیگرانی که
به واسطه چاپ مجموعه اشعار با انتقاد اهالی

ادبیات مواجه شده ،امیر آقایی است« .بیدها در
باد» یکی از کتابهای این بازیگر است و این هایکو
یکی از آنهاست« :کجای این خانه /گم شدهای/
مارمولککوچولو».صابر َا َبرهمازجملهبازیگرانی
استکهدرسال 97باورودشبهدنیایکتاب،سر
و صدای زیادی بهپا کرد« .تا هفت خانه آنورتر»
اسم کتاب  436صفحهای صابر ابر است که در
معرفی آن آمده« :این کتاب دربــاره صد زندگی
است؛ صد داستان ،صد مادر ،صد غذا ،صد عشق
و صد تکه از ایران« .تا هفت خانه آن َورتر» با بهانه
آشپزی ،نگاهی ساده و بیپرده به هنری بزرگ
دارد که کار هرکسی نیست؛ هنری که بهسرعت
در حال فراموشی است .نام این هنر زندگی است
و بس» .این کتاب که در سال انتشارش300 ،
هزار تومان قیمت داشت ،با انتقادهای فراوانی
مواجه شد.

دکترقطبالدینصادقیدرگفتوگوباخراسان:

سرجاهطلبیاست
ورود برخیبهعرصهادبیاتاز ِ
قطبالدین صادقی ،نویسنده ،کــارگــردان و عضو
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معتقد است در هیچ
هنری نباید پاسبان وجود داشته باشد .او درباره ورود
بازیگران به حوزههای مختلف ادبی میگوید« :شاید
یکی واقع ًا شاعر بــود؛ مث ً
ال سهراب سپهری نقاش
نویس
بود که شاعر شد یا محمدعلی سپانلو قصه
ِ
پژوهشگ ِر شاعر شد و بازیگری هم کرد .ما باید امکان
شکوفایی را به آدمهایی که عالقه خاصی به بعضی از
رشتهها دارند ،بدهیم تا دستوپنجهای نرم کنند ،ولی
حقیقتش را بخواهید جهان امروز بهشدت تخصصی
اســت .هرکسی نمیتواند نویسنده و شاعر باشد؛
هرکسی نمیتواند فیلمساز یا کارگردان تئاتر باشد.
بهتر است که انسان همه انرژیاش را در یک رشته
بهکار بگیرد و در آن غور کند .این گرایشهایی
که میبینید بیشتر جا هطلبی و دغدغه پول
درآوردن است».
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زندگیمهدیآذریزدی
مستند شد

مستند «آن مــرد دیگر
در را بــــاز نـــکـــرد» به
نویسندگیوکارگردانی
سیدهادی موسوی با
نـــگـــاهـــی شـــاعـــرانـــه
بــــه زنــــدگــــی مــهــدی
آذریـــــزدی ،قصهگوی
مــحــبــوب ک ــودک ــان در
آستانه پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت آماده
نمایش شد .به گزارش ایسنا ،این فیلم با نگاهی
روانشناختی به جنبههای گوناگون ،قصد
دارد تأکید کند که چگونه میشود از حسرتها
و ناداشتههای دوره کودکی ،انگیزهای ساخت
بسیار قوی برای جبران آنهــا ،آنقــدر که بشود
نقشی تاریخساز را رقم زد .فیلم مستند «آن مرد
دیگر در را باز نکرد» ،قصه زندگی مردی است که
در تنهایی زاده شد ،در تنهایی رشد کرد و بزرگ
شد ،در تنهایی گریست ،در تنهایی سفر کرد،
در تنهایی خواند ،در تنهایی نوشت و عاقبت در
تنهایی درگذشت؛ هر روز تنهایی ،هر شب تنهایی
وهمیشهخانهبهدوشبودن.دراینمستنداردشیر
رستمی شاعر و کاریکاتوریست ،به عنوان راوی
قصه،زندگیمهدیآذریزدیرااززاویهایمتفاوت
و کمتر دیدهشده روایت میکند.

آبان؛موعدانتشار
آلبومجدیدکلهر
کــیــهــان کــلــهــر آلــبــوم
«آبــــی هــمــچــون شب
فــــــیــــــروز های» را در
 ۲۲نــوامــبــر( 22آبــان
 )1400مــنــتــشــر
خواهدکرد .به گزارش
ایسنا« ،آبــی همچون
شــــب فـــــیـــــروزهای»،
تازهترین آلبوم کیهان کلهر شامل هشت قطعه
است و با همکاری هنرمندانی از جمله ساندیپ
داس (طــبــا) ،کــارن اوزونــیــان (ویولنسل)،
سمفونی بریجپورت گریتز و اریک جاکوبسن به
زودی در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
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