ادبیات وهنر
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ضابطیان  :کتاب فروشی
یکی از آرزوهای دوران کودکیام بود

منصور ضابطیان  ،روزنامهنگار ،نویسنده و مجری با اشاره به روز کتاب گردی در دوم آذر ماه گفت« :کتاب فروشی نسبت به سرمایه  ،هزینه اجاره ،بیمه و سود پایین ،شغل کمدرآمدی است و دوم آذر را
باید روز تکریم کتاب فروشها دانست ».منصور ضابطیان در گفتوگو با ایبنا تصریح کرد « :افرادی که سالهاست در این حوزه فعالیت میکنند و مو سپید کردهاند ،بهخاطر عشق به کتاب و فرهنگ
این حرفه را ادامه میدهند ».وی در ادامه افزود « :یکی از آرزوهای دوران کودکیام این بود که کتاب فروش شوم و هنوز هم این آرزو را دارم و دوست دارم یک روز در هفته هم کتاب بفروشم».

...

▪صداییکههیچوقترویصحنهنرفت

لذت شعر

عکس تزیینی است

▪عـــــــاشـــــــق
عصیانگر

ما کودکیم و طاقچه عاشقی بلند
تنها امید ،روی غرور ایستادن است
در جبر عشق ،داعیه حفظ اختیار
با ظرف یخ کنار تنور ایستادن است
سیدسعید صاحب علم


مرغ در دامم ،مرا پروانه پرواز نیست
در گــلــویــم نــغــمــه هــســت و رخـــصـــت آواز نیست
شاهباز آسمان سیرم که در بال و پرم
همت پرواز هست و قدرت پرواز نیست
مهدی سهیلی


جواب راستي با خلقُ ،بهتان خورده ايم
در
ِ
خنج ِر بسيار از اين "لطف فراوان" خورده ايم
كشتي در ِگل نشسته ايمن از گرداب هاست...
ِ
ما كه دل كنديم از ساحل ،به توفان خورده ايم
حسین زحمتکش


نسیمی كز بن آن كاكل آیو
مرا خوش تر زبوی سنبل آیو
گیرم خیالش را در آغوش
چو شو ُ
سحر از بس ُترم بوی گل آیو


چــاووشــی فعالیت حرفه
ای اش را از ســال  82بــا آلبوم
«نفرین» آغاز کرد .چاووشی همان
ابتدا با یک حاشیه بزرگ مواجه شد؛ جنس
صدای او شباهت زیادی به صدای خواننده
مطرح لس آنجلسی داشت و حتی خیلی ها
صدایش را تصنعی و دستگاهی می دانستند.
چاووشی با سیاستی که در پیش گرفته بود،
خیلی زود توانست مخاطبان را دربــاره این
مسئله گمراه کند .چرا که قدرت و اهمیت
تنظیم ،ملودی و کالم در کارهای او ،فراتر
از توجه مخاطب به مسائل پیش پاافتاده
و حاشیه ای بود .او به واسطه شهرتی
بررسیمسیرمحسنچاووشیبرایمحبوب
که از طریق آلبوم «سنتوری» به دست
شدن به بهانه خواندن تیتراژ سریال «سایه بان»
آورد ،رگ مخاطب را شناخته و
فهمیده بــود که مخاطب ،ترانه
های یک عاشق عصیانگر را بیشتر
از تــرانــه هــای شــش و هشتی
می پسندد.

« مریض حالی »

محسن چاووشی
در سایه بان

▪اگر تجربه نکنم ،می
پوسمومردابمیشوم

او عالقه زیادی به ریسک
و تجربه فضاهای مختلف
دارد .چاووشی درباره این
ویژگی گفته« :مــن اهل
درجا زدن نیستم .برای
من بیشترین لــذت در
تجربه ک ــردن اســت؛
مــدام تجربه کــردن.
حتی اگــر آن تجربه
خــوب نباشد و بعدا
از آن کامال ناراضی
باشم ،باز هم تجربه
ای بوده که در زمان
خــودش فکر کردم
باید انجامش دهم.
اگــــر ایــــن کــــار را
نکنم ،می پوسم و
مرداب می شوم».

ناصر رعیت نواز  -به هیچ وجه روی صحنه نرفته باشی ،چندان روی
خوش به تلویزیون و رادیو و رسانههای مکتوب نشان نداده باشی ،بعد
در این شهرآشوب موسیقی بشوی «محبوبترین»« ،بیرقیبترین»
و تک آهنگ هایت برای سریال شهرزاد بشود «بهترین» .محسن
چاووشیبیشکیکیاز خاصترینخوانندههایایراناست؛کسیکه
بدوناولینپایههایکسبشهرتومحبوبیت(همانکنسرتوحضور
رسانهای) ،توانسته در این جایگاه قرار گیرد .او خواننده عصیانگری
استکهازهمانابتدایورودشبهعرصهموسیقی،بهمردیپرحاشیه
تبدیلشد.خوانندهایکهنقطهعطفکارنامهاوآلبوم«سنتوری»است.
اوبهتازگیقطعه«مریضحالی» را برایتیتراژسریال«سایهبان»خوانده
است .به همین دلیل قصد داریم مسیر متفاوتی را که برای رسیدن به
محبوبیت طی کرده ،بررسی کنیم تا علت محبوبیت آهنگ های او را
متوجهشویم.درکناراینگزارش،هفتهنامهچلچراغبهسراغ امیرعلی
نبویان رفته و از علت محبوبیت چاووشی پرسیده است که در ادامه
خواهیدخواند.

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم
ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز
کامروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم

جورج الیوت که اسم واقعی اش «ماری آن ایوانس»
استدر  ۲۲نوامبر ۱۸۱۹دروارویکشایرانگلستان
بهدنیاآمدو 61سالزندگیکرد« .ماریآنایوانس»
نام مستعار مردانه جــورج الیوت را بــرای خودش
انتخاب کرد تا به آثارش توجه بیشتری شود .او که
از پدری نجار و بنا به دنیا آمده بود ،اولین اثر ادبی
مهمش را در سن

 ۴۳سالگی()۱۸۶۲منتشرکردکهترجمه«زندگی
مسیح»،اثر«دیویداسترائوس»بود.اویکیازبرجسته
ترین نویسندگان عصر ویکتوریاست که به دلیل
دیدگاه های رئالیسم و روان شناختی شهرت دارد.
سال ، ۱۸۶۴اولینقسمتازداستانهای«صحنه
های زندگی روحانی» را در مجله «بلک وود» منتشر
کرد.اولینرمانکاملشدرسال ۱۸۵۹بهنام«آدام
بید» به چاپ رسید که مورد استقبال فراوان و البته
کنجکاوی مردم قرار گرفت .در همان سال رمان
«آسیابرودخانهفالس»رانوشتوآنرابههمسرش
«جورجهنریلیوس»تقدیمکردوآخرینرمانجورج
الیوت در سال  ۱۸۷۳به نام «دانیل دروندا» منتشر
شد .این نویسنده روز  ۲۲دسامبر  ۱۸۸۰بعد از دو
سال درگیری با بیماری کلیوی در سن ۶۱سالگی
درگذشت .معروف ترین رمان الیوت «میدل مارچ»
بود که نقطه عطفی در تاریخ رمــان محسوب می
شود.بعداز«جینآستین»،هیچنویسندهایبهاندازه
الیوتدرآثارشصریحابهبیانمشکالتاجتماعیو
انتقادهای سیاسی نپرداخته است .او هفت رمان و
 ۱۱کتابشعرازخودبهجاگذاشتهاست.

نوشتن برای پول

کسی به در کوبید
بلند شد
موهایش را مرتب کرد
در را باز کرد
باد بود
برگشت
آشفته مو شهاب مقربین

▪ملودیوتنظیم،وجهتمایزترانهها

چیزی که چاووشی را تقریبا متفاوت تر از بقیه جلوه می دهد،
درهمآمیختنموضوعاتمتفاوتاجتماعیوعاشقانهو سبک
هاوموسیقیهایمختلفدرترانههایشاست.اینموضوعاما
در آلبوم های اخیر او کامال پخته تر و جامع تر به نظر می رسد.
شخصیتاصلیاینآلبومها،همانعاشققدیمیزخمخورده
است که جهانبینیاشقویترشدهاست.

▪چرخشیروبهتلویزیون

چندوقتپیشاعالمشدکهعواملسریال«هاتف»برایتیتراژ
این سریال در حال مذاکره با محسن چاووشی هستند که او
در پیامی هرگونه همکاری با تلویزیون را تکذیب کرد و یادآور
شدتاوقتیکهاخالق ومنشاهالیتلویزیون تغییرنکندهیچ
همکاریبااینرسانه نخواهدداشت.درفاصلهنهچنداندور
از این اظهارنظر ،همکاری چاووشی با یک سریال تلویزیونی
محققشدهواوبهتازگیقطعهایبهنام«مریضحالی»رابرای
سریال «سایه بان» خوانده که قرار است از چهارم آذرماه روی
آنتنشبکهدوسیمابرود.البتههنوزنمیشوددربارهچرخش
چاووشیوخواندنشبرایتیتراژسریال«سایهبان»اظهارنظر
کرد اما ملودی زیبای آن با شعر حسین صفا بازهم برگ زرین
دیگریدرکارنامهچاووشیخواهدبود.

امیر علی نبویان:

مرتبطخودش را ارزان خرج نکرد
چاووشی
خبر

معتقدم که محسن چاووشی به چند علت آدم محبوبی است .چاووشی ضمن این
که خواننده متفاوتی اســت ،یکی از دالیــل موفقیت اش خوش سلیقگی اش در
انتخاب ترانه هاست .شاید به بعضی از ترانه هایش خیلی عالقه ای نداشته باشم
ولی در مجموع می توانم بگویم یکی از خوش سلیقه ترین آهنگ سازها و خواننده
ها در انتخاب ترانه هاست .اما دلیل دیگر محبوبیت او که شاید محسن چاووشی را
از بقیه متمایز و محبوب می کند ،روی صحنه نرفتن ،جلوی دوربین ها ظاهر نشدن ،کم
مصاحبه کردن و چیزهای دیگری از این دست است .به هر حال زندگی محسن چاووشی برای مردم نامکشوف مانده
و فکر می کنم این مسئله به جذابیت کاراکترش اضافه کرده است .به نظرم او بخش عمده ای از محبوبیتش را مدیون
این سیاست هوشمندانه بوده است .او خودش را بی خود و بی جهت و ارزان خرج نکرده است .در نهایت سادگی،
آهنگ سازی و موزیک پاپ را اجرا می کند .البته این سادگی یک انتخاب است ،نه از سر ناتوانی در خلق پیچیدگی.
موضوعدیگریکهدرموسیقیچاووشیبسیارحائزاهمیتاست،سادگیردیفهایآواییاوست،چوناگرترانهپیچیدگی
هاییداشتهباشدوویژگیهایکالمیخوانندهخاصومنحصربهفردباشد،شایدمخاطبموسیقیپاپآنراپسبزند.
مخاطبامروزدیگرنمیتواندآنمیزانازپیچیدگیرابپذیرد.

و جهــان بــوده اســت ،بزرگانــی کــه تاثیــر زیــادی بــر زندگــی مــردم
داشــته انــد .در ادامــه زندگی نامــه و آثــار چهار تــن از مشــاهیر ادبیات

زنی با نام مستعار مردانه

سعدی

دریا توفانی بشه غریبا آشنا میشن
تموم نا خداها یک شبه با خدا می شن
رفیقاى نیمه راه ،زیادى هارت و پورت دارن
چند قدم باهات میان بعدش ازت جدا مى شن
جورابش یه جفت باشه آدم ،خیالش راحته
بیشتر از یه جفت باشه همیشه تا به تا مى شن ناصر فیض

▪سنتورییاشهرزاد؟

بعدازاتفاقاتیکهسرتیتراژخوانییکیازبرنامههایتلویزیونی
برایاوپیشآمدوعدهایباطعنههاوزخمزبانهااوراخواننده
نونبهنرخروزخورخواندند،چاووشیتامدتها،دیگرعالقه
ای به همکاری با سینما و تلویزیون نداشت .او نه دوبــاره با
مهرجوییهمکاریکردونهبرایسریال100قسمتی«کیمیا»
خواند.چاووشیبعدازفاصلهگرفتنازایناتفاقات،بهسمتو
سویتازهایپیشرفت.صدایچاووشیدرسریال«شهرزاد»و
ترانههایاو،اتفاقتازهایدرامرتیتراژخوانیسریالبود.حتی
عدهایرقیباصلیآلبوم«سنتوری»را،ترانههایچاووشیدر
سریال«شهرزاد»میدانستند.

یادبود مشاهیر ادبیات

ناصــر رعیــت نواز -امــروز اول آذر برابــر بــا  22نوامبــر میــادی اســت.
روزی کــه مصــادف بــا تولــد و درگذشــت خیلــی از بــزرگان در ایــران

باید امشب چمدانی را
كه اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد ،بردارم
و به سمتی بروم
كه درختان حماسی پیداست،
روبه آن وسعت بی واژه كه همواره مرا می خواند
یك نفر باز صدا زد  :سهراب !
سهراب سپهری
كفش هایم كو ؟ 

چاووشی هیچ وقت به اجرای زنده روی خوش نشان نداد و
صدای نامتعارف خش دار او در سالن های کنسرت شنیده
نشد .بارها و بارها در رسانه ها اعالم شد که چاووشی در
آینده ای نزدیک می خواهد کنسرت بگذارد اما این اتفاق
هیچ وقــت نیفتاد .همین امــر باعث شد عــده ای بگویند
چاووشی توان اجرای زنده را ندارد  .چاووشی هرچقدر در
موسیقی اش هوشمندانه و آزادانه عمل کرده اما موضوع
کنسرت ها نشانه شخصیت منزوی او ست که در گفت و
گوی اخیرش نیز از این موضوع طفره رفته و گفته« :یک روز
که وقت کنسرت دادن برسد ،حتما این کار را خواهم کرد.
عجله ای ندارم!»

▪جاییبرایخودتاندراینآلبومپیداکنید

«امیر بی گزند» آلبوم سال قبل چاووشی که پیشتر قرار بود
نام آن «چنگیز» باشد ،تجربه جدید دیگری از چاووشی بود.
چاووشیدراینآلبومهمسراغخواندناشعارشاعرانگذشته
رفتهاست،موضوعیکهدرآلبوم«منخودآنسیزدهام»،خیلی
از طرفداران چاووشی از آن استقبال نکردند .او درباره علت
انتخابشعرهایموالناوسعدیدرآلبومیکهمتعلقبهسبک
پاپ است ،این چنین گفته« :از روز اول که برای این آلبوم روی
شعرهای موالناکارمیکردم،دلممیخواستمرزهاحداقل
در اجرای شعر موالنا برداشته شود؛ همان طور که خود موالنا
مرزی ندارد و تمام جهان شیفته او هستند .موسیقی ،زبان
مشترک همه دنیاست و اگر شما اشراف داشته باشید ،حتما
میتوانیدجاییبرایخودتاندراینزبانمشترکپیداکنید».
این آلبوم تنها  10دقیقه پس از قــرار گرفتن فایل های آن
روی یکی از سایت های مجاز ،با استقبال گسترده مخاطبان
موسیقی مواجه شد و رکوردهای جالبی در زمینه فروش آثار
موسیقایی مجاز ثبت کرد .باید منتظر ماند و دید آیا چاووشی
میتواندبعدازامیربیگزند،دوبارهرکوردخودرابزند؟

یادی از بزرگان ادبیات که تولد یا درگذشت شان  22نوامبر است

باباطاهر

جـک لنـدن نویسـنده مشـهور آمریکایـی در ۲۲
نوامبـر سـال ۱۹۱۶میلادی بـر اثـر عصیـان روحـی
برضـد اجتمـاع و تطابـق نیافتـن بـا شـیوه زندگـی
زمـان خـود ،در  40سـالگی خودکشـی کـرد .جـک،
دوره کودکـی را بـه دشـواری گذرانـد و بـرای کمـک به
وضـع مالـی خانـواده ،بـه شـغلهای گوناگـون دسـت
زد .او سـالهای بسـیاری از عمـرش رادر سـرزمین
های قطـب شـمال و دریاهای نـا آرام جنوب سـپری
کـرد و بـا اقـوام گوناگـون آشـنا شـد .او بعـد از
ایـن سـفرها ،داسـتا نهای کوتاهـی نوشـت
کـه در مجلـه هـای گوناگـون منتشـر شـد.
جـک در سـال ۱۹۰۳میلادی ،داسـتان آوای
وحـش را بـه نـگارش درآورد و در سـالهای بعـد
داسـتانهای دیگـری منتشـر کرد و به شـهرت رسـید.
لندن ،بسـیاری از صحنـههایـی را کـه در کتابهایش
به تصویـر کشـیده ،بـه چشـم دیـده و با برخـی از
قهرمانهـای داسـتانها نیـز آشـنا بـود.
محبوبیـت ایـن نویسـنده بـزرگ در
اروپـا و قار ههـای دیگـر نیـز بسـیار
زیاد اسـت و هـر سـال ،ترجمههای
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فراوانـی از آثـارش در اغلـب کشـورهای جهـان چـاپ
و در تیـراژ بسـیار منتشـر میشـود .جـک لنـدن ،آثـار
خـود را ظاهراتنها بـرای بـه دسـت آوردن پول نوشـته،
امـا همه ایـن آثار مبتنـی بر فلسـفه خاصی اسـت که در
آن مبـارزه دایمی بشـر را بـرای رهایی از فقـر و بینوایی
نشـان میدهـد.
عشقبهزندگی،انسانهای
تهیدست ،ندای جنگل
و ســپــیــد دنــــــدان از
مشهورترینرمانهای
اوست .او در مدت 18
ســـال نــویــســنــدگــی،
بیش از  50داستان
بلند و  ۱۲۵داستان
کوتاهنوشت.

جهــان را کــه در ایــن روز بــه دنیا آمــده یــا از دنیــا رفته انــد ،بررســی می
کنیــم کــه خواهیــد خواند.

نویسنده ای عجیب و غریب
آندره ژید از بزرگ ترین نویسندگان فرانسوی قرن
بیستم و برنده جایزه ادبی نوبل در سال  1947در 22
نوامبرسال 1869درپاریسمتولدشد.
پدرش حقوق دانی پروتستانی و مادرش از بورژواهای
کاتولیک نــورمــانــدی بــود .او در محیطی خشک و
سرشار از تعصب مذهبی بزرگ شد .در  11سالگی
پدرش را ازدست داد و در محیطی زنانه رشد کرد .در
نوجوانی عاشق دختر خاله اش شد و این عشق منجر
به ازدواجی شد که تا زمان مرگ همسرش دوام آورد.
در ابتدای فعالیت های ادبی اش در  22سالگی تحت
تأثیر سمبولیست ها بود اما پس از مدتی سمبولیسم را
رهاکردوزندگیدرونیانسانبرایشاهمیتپیداکرد
و کوشید پرده از پیچیدگی های روح انسان بردارد.
در  24سالگی در حالی که به شدت بیمار بود،
به تونس سفر کرد و پس از دو سال که از آفریقا
برگشت،تحولروحیبزرگیدراوپدیدآمد.
پس از این دوره او «مائده های زمینی»
را نوشت .این کتاب محبوب ترین و پر
خوانندهتریناثرژیداست.ژیددرمائده
های زمینی از خواننده خواهش می

کند کتاب او را دور بیندازد! شوق به کشف لذت های
زندگی،تجربهرهاییومواجهشدنباحقیقتخویشتن،
بــرای او بسیار مهم تر از خواندن آثــار ادبــی اســت .او
سرانجام در سال  1951درگذشت .از مهم ترین آثار او
می توان به سکه سازان ،در تنگ ،دخمه های واتیکان،
بازگشتازشورویو...اشارهکرد.

رئیسونایبرئیسکانونآهنگسازان
سینمایایرانمعرفیشدند
کامبیز روشن روان و فریدون شهبازیان ،رئیس و نایب رئیس
کانونآهنگسازانسینمایایرانشدند.بهگزارشمهر،پس
ازبرگزاریمجمععمومیکانونآهنگسازانسینمایایرانبا
حضوربیشتراعضایکانون،انتخاباتداخلیاینتشکلصنفی
درنشستشورایمرکزیباحضوربرگزیدگانمجمععمومی
برگزار و مسئولیت های داخلی کانون به اتفاق آرا به شرح زیر
تعیین شد :شــورای مرکزی:کامبیز روشــن روان (رئیس)،
فریدونشهبازیان(نایبرئیس)،محمدسریرو کارنهمایونفر
(سخنگویکانون)و مهدیبزرگمهر(دبیروخزانهدار).

کوروشتهامیتصنیفهایبنانوشیداراخواند
نماهنگهای سریال آشوب که در
آن کــوروش تهامی تصنیفهای
قدیمیرامیخواند،منتشرشد .به
گزارشمهر ،وحیدتاجبرایسریال
"آشوب" قطعاتی را خوانده است.
این چهار نماهنگ فضایی شاد،
عاشقانه و تاثیرگذار دارند .آهنگ سازی این آثار برعهده علی
راستگفتار است .هنرمندانی چون کــوروش تهامی ،لیال
اوتــادی ،یکتا ناصر ،محمدرضا هدایتی ،فرهاد آئیش ،آتیال
پسیانی ،داریوش فرهنگ ،همایون ارشادی و  ...از بازیگران
سریال "آشوب" هستند .سریال "آشوب" به کارگردانی کاظم
راستگفتار محصولی از شرکت تصویر دنیای هنر است که از
اول آذر ،هر چهارشنبه در شبکه پخش نمایش خانگی توزیع
میشود.

...

خبر هنر

دوازدهمینسالگردمرتضیممیزدرخانه
هنرمندان
دوازدهمینسالگرددرگذشتمرتضیممیز(گرافیست،طراح
و تصویرگر برجسته ایرانی) جمعه  ۳آذر ساعت  ۱۷در خانه
هنرمندان ایران برگزار میشود .به گزارش مهر ،انوشیروان
ممیز درباره برگزاری دوازدهمین سالگرد درگذشت مرتضی
ممیزگفت«:مراسمیادبودمرتضیممیزسومآذرماهازساعت
 ۱۷تا ۲۰درسالنشهنازخانههنرمندانایرانبرگزارمیشود
ودراینمراسممجیدرجبیمعمار(مدیرعاملخانههنرمندان
ایران)« ،مارکوس وایسبک» طراح و گرافیست آلمانی و استاد
دانشگاه باوهاس وایمار آلمان و ساعد مشکی سخن خواهند
گفت و امرا ...فرهادی نیز اجرای این برنامه را برعهده خواهد
داشت ».او افزود« :مهمان ویژه مراسم امسال یادبود مرتضی
ممیز« ،مارکوس وایسبک» طراح و گرافیست آلمانی است.
تفاوت مراسم امسال با سالهای گذشته این است که در
دورههــای پیشین از گرافیستهای مطرح بینالمللی که با
مرتضی ممیز همدوره و با وی دوست بودند برای شرکت در
مراسم دعوت میکردیم اما امسال تصمیم گرفتیم یکی از
گرافیستهایمطرحراکهجزوگرافیستهاینسلبعدازممیز
بهشمارمیرود،دعوتکنیم».

طراحان معاصر در یک گالری
نمایشگاه گروهی «طراحان معاصر» با مجموعهای از آثار
فیگوراتیو هنرمندان جــوان در گالری شهرکتاب فرشته
برگزار میشود .به گزارش ایلنا ،نمایشگاه «طراحان معاصر»
با مجموعهای از آثار حمید اندرز ،علی ذاکری ،مهشید رحیم
تبریزی،رضالواسانی،علینداییوالهامیزدانیاندرنگارخانه
این مجموعه فرهنگی  -هنری برگزار میشود .رویکرد این
مجموعه آثار به طراحی ،توجه به فرم،فیگور ،خطوط انسجام
یافتهوآبستره،ترکیبخطوطوفرمهاستکههمگیبرگرفته
ازاحساسواندیشههنرمندانحاضردرایننمایشگاهاست .از
آن جا که هر اثر هنری محصول فرایندی از طرح تا اجراست،
طراحی به عنوان نقطه آغازین این پروسه ،به ویژه در حوزه
هنرهای معاصر ،همواره اهمیت ویژه ای داشته و دارد .دیدن
مجموعهآثاراینهنرمندانجوان،خالیازلطفنخواهدبود.

...

خبر ادبی

پیشاهنگی در ادبیات مدرن قرن 20
آلدوس لئوناردهاکسلینویسندهبریتانیاییبودکه
در  ۲۶ژوئیه ۱۸۹۴بهدنیاآمدودر ۲۲نوامبر۱۹۶۳
ازدنیارفت.پدرش،پسرتوماسهنریهاکسلیزیست
شناسمعروفبودکهبهبسطوگسترشنظریهموسوم
به تکامل یاری رساند .مــادرش نیز خواهر «همفری
وارد»رماننویس وازخویشاونداننزدیک«متیوآرنلد»
بود .او در خانواده ای کامال فرهنگی زندگی می کرد
که این موضوع تاثیر زیادی بر نوشته های او داشت.
هاکسلی پس از اتمام تحصیالت خود طی سفری به
ایتالیا ،کار نویسندگی را شروع کرد .به دلیل احاطه
حیرت انگیزش بر اغلب علوم و فنون زمان خویش ،به
اولقببهترینمغزدورانخودرادادند.هاکسلینیمه
پایانیعمرخودراازسال ۱۹۳۷تاهنگاممرگدرلس
آنجلس بود .معروف ترین رمان او «دنیای قشنگ نو»
نوشتهسال ۱۹۳۲استکهداستانآندرقرنبیست
و ششم در لندن اتفاق می افتد .از ماجراهایی که
در زندگی او نقش اساسی داشت می توان
به مرگ مادرش در اثر سرطان زمانی که
آلــدوس ۱۴ســال داشت و نابینایی اش
در ۱۶سالگی اشاره کرد .البته چندی
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خبر موسیقی

بعدنابیناییاشروبهبهبودرفتوبهدانشگاهآکسفورد
راهپیداکرد.البتهبهعلتهمینبیمارینتوانستعازم
جبهههایجنگجهانیاولشودیابهتحقیقاتعلمی
کهرؤیایشرادرسرمیپروراند،ادامهدهد .ازمهمترین
آثاراومیتوانبهدنیایقشنگنو،زردکرومی،جزیرهو
درهــای ادراک
اشـــــــــاره
کرد.

حراج کتابخانه شخصی ریچارد آدامز
کتابخانهشخصیریچاردآدامز،نویسندهانگلیسی،ماهآیندهبه
حراجگذاشتهمیشود؛کتابخانهعظیمیکهنسخهاولیهآثاری
چون«لیسیداس»نوشتهجانمیلتونو«اِما»نوشتهجینآستن
را در خود جای داده است .به گزارش ایسنا به نقل از گاردین،
کتابخانه عظیم بهجایمانده از ریچارد آدامز ،نویسنده رمان
کودکانه«تپهواترشیپ»که سالگذشتهازدنیارفت،ماهآینده
ب های موجود در این
در لندن به حراج گذاشته میشود .کتا 
کتابخانهبسیارارزشمنداست،آثاریچون«لیسیداس»نوشته
جان میلتون« ،اِما» نوشته جین آستن ،نسخه کمیاب نمایش
نامههایویلیامشکسپیر«،زندگینامهجانسون»نوشتهجیمز
بوزولوانجیلیکهگفتهمیشودقبالمتعلقبهچارلزدومبوده
است .آدامز پارسال در سن  96سالگی از دنیا رفت .مؤسسه
حراج «دومینیک» که قرار است این کتابخانه را چهاردهم
دسامبر ( 23آذرماه) به حراج بگذارد ،تخمین زده که فقط آثار
مربوط به جین آستن ،بین  60تا  80هزار پوند ارزش داشته
باشد .موسسه حراج دومینیک ،قیمت «لیسیداس» را  50تا
 70هزارپوندونمایشنامههایشکسپیررا 40تا 60هزارپوند،
تخمینزدهاست«.اربابپروانهها»نوشتهویلیامگولدینگنیز
کهباامضاینویسندهبهآدامزتقدیمشدهازدیگرآثارموجوددر
این کتابخان ه است و تخمین زده میشود یکی از محبوبترین
آثارحراجیماهآیندهباشد.
CMYK

