ادب و هنر

چهارشنبه 25دی 1398
19جمادی االول .1441شماره 20294

دورهمیکتابوصداهایآشنا

پیک خبر
نادرمشایخیمطرحکرد

بلیتهایبهفروشنرفته
پشتپردهلغوبیشترکنسرتها

نادر مشایخی نوشت :ما برای تفریح ،موسیقی
درســت نمیکنیم .میخواهیم به مــردم الهام
دهیم و بگوییم اینگونه نیز میتوان جهان را
دید .به گزارش ایسنا ،این موسیقیدان و رهبر
ارکستر در صفحه اینستاگرام خود چنین اظهار
نظر کرد« :این یک کنسرت نیست ،یک رویداد
شنیداری اســت .ایــن یک تفریح نیست ،یک
مشاهده است.
دقت در مشاهده واکنش به زمان ،مسئولیتی
کــه هنرمند دارد ،ایــن اســت کــه بــا اب ــزار خود
بــه اتــفــاق واکــنــش نشان دهــد .پــس مــا کنسل
نمیکنیم ».وی در گفتوگو با این خبرگزاری
تصریح کرد«:بیشتر افرادی که کنسل میکنند،
وانمود میکنند که به علت مسئولیت اخالقی که
دارند ،این کار را میکنند ،اما واقعیت این است
که بلیت نفروختهاند .درواقــع این افــراد سعی
میکنند ناراحتی خود را از این موضوع ،با لغو
کنسرتشان نشان دهند .اگر میخواهند چیزی
را تغییر دهند ،باید فعالیت کنند .میخواهند
در خانه بنشینند که چه کاری انجام دهند؟!»
این موسیقی دان تصریح کرد« :تعطیل کردن
فعالیت هنری چه کاری است آخر؟! کار هنرمند،
الهام دادن به مردم است .کار آن ها این است که
به مردم بگویند تنها نیستند .گمان میکنند با
گذاشتن یک پیام تسلیت در اینستاگرام ،عذاب
وجدان خود را تسکین داده و میتوانند به دیگر
کارهایشان برسند .ولــی باید عــذاب وجــدان
داشته باشند تا بتوانند بیشتر کار کنند».

نظرمتفاوتآغداشلودرباره
موضعگیریهای برخیهنرمندان

درباره 6کتابکهتوسطهنرمندانشنیدنی شدند
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انتشارآلبوم«همیشهباتو»
فریدونمشیری

بوکتابخوانیقهرید،وقتآشتیاست.درستاستکههمیشهحقباخریدوخواندنکتابهایچاپیاستاماگاهیکتابهایصوتیمیتوانندفرصتسازهایخوبی
نسترنکاشف -اگرباکتا 
باشندتادرزمانیکهنمیتوانبهکتابچاپیپناهبرد،ازآنهااستفادهکرد.خوشبختانهچندسالیاستبسترارائهکتابهایصوتیبهصورتقانونیدرسایتهافراهمشدهاستوبهراحتیمیتوان
آنهاراخرید،بهسرشلوغهاهدیهدادوحتیباپخشآندریکساعتمشخصدرخانه،دوبارهخانوادهرادورهمجمع وفضارابرایروآوردنبهکتابهایچاپیفراهمکرد.برایشروع،چندکتابراکه
گویندهآنهاازهنرمندانشناختهشدهکشورهستند،معرفیکردیمتاازاینکتابهااستفادهکنید.

▪یک عاشقانه آرام -پیام دهکردی

اغلبما،همنادرابراهیمینویسندهکتاب«یکعاشقانهآرام»را
بهخوبیمیشناسیموهمپیامدهکردیرا.اوجزوهنرمندانی
است که به واسطه صدای مخملیاش بارها در نقش گوینده
و دوبلور نیز فعالیتهایی داشته است .دهکردی ،کتابهای
دیگرنادرابراهیمیمانند«چهلنامهکوتاهبههمسرم»رانیزبه
صورتکتابصوتیخواندهاستکهپیشنهادمیکنیمباتوجه
بهفضایاحساسیداستانبهراحتیازکنارآنعبورنکنید.

▪غزلهای حافظ-کیکاووس یاکیده

اشعارحافظهمهشهدوشکراست.شیرینیایناشعار،زمانی
بیشتر میشود که درست خوانده شود و با صدایی گرم و گیرا.
کیکاووس یاکیده که بیشتر او را با بازی در سریال «هوش
سیاه» میشناسیم ،گوینده کتاب صوتی غزلیات حافظ است
و البته دستی در شاعری و گویندگی نیز دارد .او چهار سال
برایشنیدنیشدناینکتابزمانگذاشتهاست.استفادهاز
موسیقیدرمیانغزلیات،اینکتابرا شنیدنیکردهاست.

▪قصههای مجید-مهدی پاکدل

عکاسی تازهترین شاخه هنری است که مهدی پاکدل به آن
رویآورده.اوطیاینسالهاعالوهبربازیگریبهطورجدی
بهعنوانگویندهکتابصوتیفعالیتداشتهاست.خواندن
«قصههای مجید» هوشنگ مرادی کرمانی در سه شماره
و «حکایت عشقی بی قاف بیشین بینقطه» و «عشق روی
پیادهرو»مصطفیمستورو«صدسالتنهایی»گابریلگارسیا
مارکزگوشهایازتالشاودرزمینهتولیدکتابصوتیاست.

▪آبنبات هل دار -میرطاهر مظلومی

سلسله کتابهای آبنباتی مهرداد صدقی حاوی روایتهای
شیرین و بامزه است .میرطاهر مظلومی در میان کتابهای
این نویسنده ،کتاب «آبنبات هلدار» صدقی را که توسط یک
کودکبجنوردیبهناممحسندرهمینکتابخلقمیشود،
خوانده است .توجه به اقلیم که در این کتاب معطوف به خطه
یاستیکیازویژگیهایقابلتوجهاینکتاب
خراسانشمال 
محسوبمیشود.

▪سال بلوا -عاطفه رضوی

کــتــاب«ســال بــلــوا» عــبــاس مــعــروفــی جــزو آن دســتــه از
کتا بهایی اســت که اغلب در فهرست پرفرو شترین
کتابهای فصل قرار میگیرد .عاطفه رضوی این کتاب را
به صورت صوتی خوانده و جالب این که همسر او ،حسین
پاکدل ،نسخه صوتی کتاب معروف دیگر این نویسنده
یعنی «سمفونی مردگان» را که آن هم همیشه در میان
پرفروشترین کتابهای سال حضور دارد ،خوانده است.

▪پستچی-فریبامتخصص

در دوره فعلی فریبا متخصص را بیشتر بــا ب ــازی در نقش
«مامان»های سریالهای تلویزیونی میشناسیم .او عالوه بر
حضور جدی در تئاتر به صورت مستمر برای تولید کتابهای
صوتی تالش کــرده است.اکنون «پستچی» چیستا یثربی را
پیشنهادمیکنیم.کتابیباداستانیزنانهکهنویسندهاشدرابتدا
آنرابهصورتهفتگیازطریقفضایمجازیمنتشرمیکردوهر
بارباانتشارآنموجتازهایازواکنشهادراینفضابهراهمیافتاد.

آلبوم شعر و موسیقی «همیشه با تو» ،با اشعار
و صــدای زنــده یــاد فریدون مشیری و خوانش
التین سوزی ضیایی ،از سوی مؤسسه فرهنگی
و هنری نت هشتم راهی بازار موسیقی شد .به
گزارش موسیقی ایرانیان ،این آلبوم در قالب ۴۴
فصل ،از جمله «همیشه با تو»« ،انسان باشیم»،
«روی در روی سیاهی»« ،آه بــاران»« ،نسیمی
از دیــار آشــتــی»« ،دوس ــت بــداریــد»« ،دســت»،
«آزادگــــی»« ،شــکــوه روشــنــایــی»« ،چــکــاوک»،
«جستجو»« ،دالویــزتــریــن»« ،غزلی در اوج»،
«کوچه»« ،مادر»« ،خوش به حال غنچه های نیمه
باز» و...ضبط و اجرا شده است که دفترچه اشعار
و نسخه انگلیسی با صدای سوزی ضیایی ضمیمه
آن است .موسیقی این اثر را فرشاد مشیری ،نوه
این شاعر فقید ساخته است  .

درگذشتمترجمبرگزیده
کتابسال
ملیحه(ملکه) محمدی ،مترجم برگزیده کشور،
درگــذشــت .به گــزارش ایسنا ،ایــن مترجم در
 ۹۷ســالــگــی دار فــانــی را وداع گــفــت .بنا
بر اعــام شــورای کتاب کــودک تا پیش از این
درگذشت ملیحه(ملکه) محمدی اعالم نشده
بود .در معرفی این مترجم آمده است:
ملیحه محمدی در سال  ۱۳۰۱در تهران چشم
به جهان گشود .حقوق قضایی را در دانشگاه
تهران دنبال کرد و پساز آن به دریافت دکترای
اقتصاد نایل شد .او در مــدت سه دهــه پایانی
عمرش ،دهها کتاب در زمینه ادبیات داستانی،
به ویژه ادبیات نوجوان ،ترجمه کرد.

نامزدهایبهترینفیلمنامه
اقتباسیمراسماسکار

آشنایی با  5نویسنده آثار شاخص ادبیات داستانی در دهه 90

بازار رمان ایرانی در قبضه خانمها

آیدین آغداشلو میگوید :اعتراض من بهعنوان
یــک نــقــاش ،نقاشی کشیدن و بـهعــنــوان یک
نویسنده ،نوشتن است؛ که هر دو را انجام دادم
و در حــدود مختصر ،اعــام موضع کــردم .فکر
میکنم بیش از ایــن ،موضعگیری سیاسی
است .من برای خودم موضعگیری سیاسی قائل
نمیشوم ،به این دلیل که به تصحیح غیر مستقیم
جهان دل بستهام .وی در این باره به ایسنا گفت:
برای هر هنرمندی لحظاتی فرا میرسد که دیگر
آن هنرمند خودش را درگیر تصحیح مستقیم و
غیرمستقیم نمیکند و بالفاصله آن چیزی را که
حس میکند ،انجام میدهد .این که هنرمندی
تصمیم بگیرد در جایی شرکت کند یا خیر یا این
که انصراف بدهد یا سکوت کند ،تصمیم خود فرد
است و درباره درستی یا غلطی آن ،تاریخ قضاوت
خواهد کرد.

گروهادبوهنر -اگرازآندستهافرادیهستید
که به محض ورود به کتابفروشی به سراغ قفسه
رمانهای ایرانی میروند ،حتم ًا متوجه شدهاید
که این روزها رمانهایی روی بورس هستند که
تقریب ًابیشترشانرانویسندههایخانمبهنگارش
درآوردهاند.اگربهاینها،نویسندههایرمانهای
عامهپسندراهماضافهکنیم،شمارنویسندههای
خانم سر به فلک میکشد که البته در این مطلب
به آنها کاری نداریم .آنچه میخوانید ،مروری
بر آثار داستانی نویسندههای خانم ایرانی است
که در چند سال اخیر منتشر شد ه و توانستهاست
مخاطبانراراضینگهدارد.
▪بلقیسسلیمانی

یکی از مهمترین نویسندگان سالهای اخیر
در حــوزه ادبیات داستانی ،بلقیس سلیمانی

است که آثــاری جــاندار ،همراه با دغدغه تعهد
اجتماعی منتشر کرده است .در سالهای پیش،
رمانهای «بــازی آخر بانو» و «خالهبازی» را از
سلیمانی خواندهایم و این روزها با رمان «پیاده»،
حسابی روی بورس است .این رمان در زمستان
سال گذشته منتشر شد و حاال به چاپ چهارم
رسیدهاست.
▪زهراعبدی

یکی دیگر از نویسندگان گونه قصهگو و جریان
محور در ایران ،زهرا عبدی است که در رشته
زبان و ادبیات فارسی درس خوانده و تاکنون
سه رمان از او منتشر شده است .اولین اثر عبدی
«روز حلزون» نام دارد و دو اثر بعدی او ،یعنی
«ناتمامی» و «تاریکی معلق روز» با استقبال
مخاطبان مواجه شده است« .ناتمامی» به چاپ

نهم رسیده و «تاریکی معلق روز» از فروردین
امسال برای سومین بار تجدید چاپ شده است.
▪مریم حسینیان

ـورس این روزها
از دیگر نویسند ههای روی بـ ِ
میتوان به مریم حسینیان که اهل مشهد هم
هست ،اشاره کرد .او و همسرش ،مهدی یزدانی
خرم از نویسندگان باانگیزه ادبیات داستانی
هستند که آثارشان با اقبال مخاطب مواجه
شده است .حسینیان با رمان «بهار برایم کاموا
بیاور» در سال  1389گل کرد و نامزد جایزه
بنیاد هوشنگ گلشیری هم شد.
▪نازنین جودت

فکرش را بکنید نویسندهای که روزگاری از جن
و روح میترسیده است ،حاال یکی از موفقترین
نویسندههای گونه وحشت در ایران شود! نازنین

جــودت ،نویسنده جــوان ایرانی با رما نهای
ترسناکش در دل مخاطبان عالقهمند جا باز
کرده است .رمان «شوومان» از این نویسنده در
سال  93منتشر شد و در چهارمین دوره جایزه
افسانهها ،تندیس بهترین رمان گونه وحشت
را به دست آورد.
▪نسیم مرعشی

ایـــن نــویــســنــده مــتــولــد  1362و یــکــی از
نویسند ههای دارای رکــورد در تجدید چاپ
است .از نسیم مرعشی تاکنون دو رمان منتشر
شده است که هر دو موفق شدهاند مخاطب را
راضی نگه دارند« .پاییز فصل آخر سال است»
در سال  93منتشر شد و به چاپ  42رسید.
«هــرس» ،اثــر دیگر ایــن نویسنده هم در سال
 96منتشر شد و حاال برای با ِر  24تجدید چاپ
شده است.

جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی ،یکی از
جوایز آکادمی اسکار است که هر سال به نویسنده
فیلمنامهای اقتباسی از منبعی دیگر ،مانند رمان،
نمایش نامه و ...اهدا میشود .به گزارش ایبنا،
اسامی نامزدهای اسکار امسال در رشتههای
مختلف و از جمله در حوزه فیلمنامههای اقتباسی
اعالم شده است :مرد ایرلندی بر اساس رمان
«شنید هام خانهها را رنگ میکنی» اثر چارلز
برنت ،خرگوش جوجو ،جوکر ،فقط رحمت ،زنان
کوچک بر اساس رمانی به همین نام نوشته لوییزا
می الکات و دوپاپ.
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