ادب وهنر

دو شنبه  4دی  6 . 1396ربیع الثانی  . 1439شماره ۱۹715

تیتراژ «محکومین»
با صدای ساالر عقیلی

سریال«محکومین»باصدایخوانندهایکهحنجرهاشرابیمهکردهاست،رویآنتنمیرود.ساالرعقیلیتیتراژپایانیسریالمحکومینراباشعریازعبدالجبار
کاکاییوموسیقیمسعودسخاوتخواندهاست.ویکهاولینخوانندهایرانیاستکهحنجرهخودرابیمهکرده،هموارهارتباطنزدیکیبامجموعههای
تلویزیونیداشتهاست.بهگزارشتسنیم،محکومینهرشبغیرازپنجشنبههاحوالیساعت 22:15ازشبکهیکرویآنتنمیرود.

...

نگاهی به داستان ها و رمان هایی که درباره کریسمس نوشته شده اند

مهمانیاسکروچ و دخترکبریت فروش

لذت شعر

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو
باشد که خستگی بشود شرمسار تو
در دفتر همیشه من ثبت می شود
این لحظه ها ،عزیزترین یادگار ت و

گروه ادب و هنر 25 -دسامبر یا همان  4دی ماه هر سال ،مصادف با جش 
ن
کریسمس مسیحیان جهان است .شاید شما هم به خاطر داشته باشید که در
کودکیمان،کریسمسبرایمادرقالبچندبرنامهکودکتلویزیونیخالصه
می شد .هر سال «اسکروچ» نگاه میکردیم و برای «دخترک کبریت فروش»
اشک میریختیم اما بقیه اوقات سال زیاد یاد این داستانها نمیافتادیم.
ن های کریسمس یک جور حالت فصلی
ظاهرا در کشورهای غربی هم داستا 
دارند و همزمان با برف و بابا نوئل و تعطیالت کریسمس ،سر و کل ه شان پیدا

میشود .اما به هر حال کریسمس در ادبیات دنیا جایی برای خودش دارد و
بعضی از رمانها و داستانها در محدوده زمانی کریسمس اتفاق میافتند.
نمیتوان گفت دقیقا کدام نویسند ه برای نخستین بار دربار ه کریسمس
داستان نوشت ،ظاهرا در اوایــل دوره ویکتوریا در قرن نوزدهم ،جشن
کریسمس رنگ و بوی قبلیاش را نداشت در واقع انقالب صنعتی باعث شده
بود آن قدر بحث کارگر و کارخانه و کار مهم باشد که کسی یاد جشن و شادی
و خوش گذرانی نیفتد .اما ظاهرا داستانهایی که چارلز دیکنز در همان قرن

درخت کریسمس و عروسی

محمدعلی بهمنی

بگذار بگویم که تویی جان و جهانم
بگذار بگویم ،به دلم مهر تو افتاد
اقرار کنم :خانه خرابت شده این دل
یک شاعر بی خانه شدم خانه ات آباد


ترومن کاپوتی

این داستان کوتاه فئودور داستایوسکی شاید به اندازه رمانهای او معروف نباشد اما خیلی تاثیرگذار
است .ماجرا را مردی روایت میکند که به مهمانی کریسمس دعوت شده اما غیر از میزبان ،هیچ کس را
نمیشناسد.اینمهمانیظاهرابهبهانهتولدیکبچهدرشبکریسمسترتیبدادهشدهامادرواقعبرای
این است که آدمهای پولدار منطقه،درباره کار و سرمایه گذاری با هم مذاکره کنند .پولدارترین مهمان
در این مجلس مردی است به اسم «جولین ماستا کوویچ» که اول از همه توجهش به بچهها و کادوهایی
که گرفته اند ،جلب میشود .این کادوها به تناسب موقعیت اجتماعی خانواده بچهها داده شده و راوی
به این دلیل خیلی دلزده میشود ،مثال دختر میزبان ثروتمند ،یک عروسک گران قیمت
کادوگرفتهدرحالیکهپسرمعلممنطقه،فقطیککتابکوچکوبدونعکسنصیبش
شدهاست.

این کتاب را ترومن کاپوتی نویسنده کله گنده و قدر آمریکا نوشته و یک جوری هم بیوگرافی او محسوب
میشود .کتاب در سال  1956میالدی منتشر شده اما داستانش به دهه  30میالدی بر میگردد .دو
بچهازیکفامیلهمیشههنگامآغازتعطیالتکریسمسبههمراهخانوادهشانکیکمیوهایمیپزندو
آنرابرایدوستانوخویشاوندانیمیفرستندکهدرطولسالباآنهامهربانبودهاند.خالصهبهترین
خاطرهزندگیبچههاهمانروزهاینزدیکبهکریسمساست.اینکتاب،فضایایامکریسمسراتوصیف
میکندامادرعینحالحستنهاییآدمهاهماصالازداستانآنهاجدانیست.ازطرفدیگر،خانوادهای
کههرسالکیکمیوهایبرایکریسمسمیپزند،نسبتافقیرندوخاطراتخوشبچهها
همهرسالتکرارنمیشودوهمین،خیلیماجراهاراواقعیمیکند.

پودینگ کریسمس

مسعود بابایی

هانس کریستین اندرسن ،داستان غم انگیز کریسمسی را با
الهام از اثر یک نقاش دانمارکی به اسم «یوهان توماس الند بای» نوشت .این نقاشی،
تصویرکودکفقیریرانشانمیدادکهکبریتمیفروشد.یکناشر،ایننقاشیرابرای
اندرسنفرستادوازاوخواستداستانیبراساساینایدهبنویسد.داستاناندرسندو
سالبعد،چاپشدوشهرتجهانیپیداکرد.ماجرادرستشبسالنواتفاقمیافتدو
دختربچهایکهدارددرسرمایخمیزندآخرینتالشهایشرامیکند
تاکبریتهایشرابفروشد.دختربچهمیترسدبهخانهبرگردداماآن
قدر هوا سرد است و آن قدر مردم به او بی توجهند که مجبور میشود
کبریتهایش را یکی یکی روشن کند تا گرم بماند .دخترک کبریت
فروش در شعله کبریت ،همه آرزوهایش را محقق میبیند و حتی
روزهایخوشگذشتههمراهمادربزرگشرابهیادمیآورد.

آگاتا ملکه داستانهای جنایی ،چندین رمان و داستان کوتاه با
موضوع کریسمس دارد .داستان «پودینگ کریسمس» و رمان «کریسمس آقای هرکول
پوآرو»هوایکریسمسیدارند«.پودینگکریسمس»درسال 1960میالدیچاپشدهو
طبقمعمول،هرکولپوآرودرآنحیوحاضراست.دراینداستان،یکشاهزادهقراراست
ازدواج کند اما ظاهرا زنی جواهر گران قیمت و مهم شاهزاده را دزدیده است و به همین
دلیل،قرارمیشودهرکولپوآروبرایحلماجرادرمهمانیکریسمس
خانواده شاهزاده شرکت کند .در رمان «کریسمس هرکول پوآرو» هم
قتلی همزمان با شب کریسمس اتفاق میافتد و میزبان ثروتمند یک
خانهبهشکلفجیعیکشتهمیشود.هرکولپوآروکهدرمهمانیمقتول
شرکت داشته شخصیت تمام مهمانها و انگیزههای احتمالی آنها
رابررسیمیکندوقاتلراهمطبقمعمولتحویلعدالتمیدهد.

این نوشته چارلزدیکنز ،گاوپیشانی سفید
داستانهایکریسمسیاست«.سرودکریسمس»داستانیکمرد
پیروخسیسبهاسم«اسکروچ»استکههیچعالقهایبهکریسمسنداردوپولخیلیها
را باال میکشد .اسکروچ آدم تنهایی است و حتی ازدواج هم نکرده است .اسکروچ طبق
معمولهمهسالهایزندگیاش،کریسمسرابهتنهاییسپریمیکندولیموقعخواب،
روحیکدوستقدیمیبهسراغشمیآید؛دوستیکهمثلخوداسکروچخسیسوکوتاه
بین بود .این ،تازه اول کار است و بعد از آن روحهای «کریسمس گذشته»« ،کریسمس
س آینده» هم سر اسکروچ خراب میشوند و او مجبور میشود حقیقت
حال» و «کریسم 
زندگیاشرادراینزمانهاواقعاببیندوتصمیمبهتغییرشانبگیرد.شخصیتاسکروچ
آنقدردرزندگیمردمواردشدهکهدرفرهنگهایلغتهمکلمهاسکروچبهعنوانآدمی
خسیسوتنگنظروحتیبدجنسمعنیمیشودومردمهمخیلیازآناستفادهمیکنند.

...

عکاسی در شب
مجید فکری -برای این که بتوانیم عکس خوبی از مناظر شب بگیریم ،باید مشکالت فراوانی را برطرف کنیم .اما
خواستن توانستن است .پس به جای این که این مسائل را مانع بدانیم ،بهتر است که از آن ها استفاده کنیم .بدین
ترتیب می توانیم عکس هایی بگیریم که فضا و محیط آن ها مختص مناظر شب است.

نگاه میکنم از هر طرف سوار تویی
نشسته یک تنه بر صد ِر روزگار تویی
هزار لحظه گذشت و هزار لحظه دلم
ی
به سینه سر زد و  ...دیوانه را قرار توی 

جویا معروفی

ضرب گشتم در تو پس از خویشتن کم می شوم
آه! خوشحالم که دارم با تو مدغم می شوم
ابر باشی ابر خواهم گشت ای محبوب من
تو به هر شکلی که خواهی بود من هم می شوم
مهدیه امینی
ْ

اصال چرا دروغ ،همین پیش پای تو
گفتم که یک غزل بنویسم برای تو
احساس می کنم که کمی پیرتر شدم
احساس می کنم که شدم مبتالی تو
دریای من ! به ابر سپردم بیـاورد
یک آسمان  ،بهانه باران برای تو
ناقابل است  ،بیشتر از این نداشتم
رخصت بده نفس بکشم در هوای تو


ناصر حامدی

الفبای کلیشهای عکاسی در نور کم را هیچگاه فراموش
نکنید«:استفادهازسهپایه».ازآنجاکهبراینورگیریبیشتر
معمو ًالسرعتشاتربسیارپایینودیافراگمرویبزرگترین
حد خودش تنظیم میشود ،کوچکترین لرزشی میتواند
عکسشماراتارکندوعکاسیبدونسهپایهتقریب ًادرتاریکی
ناممکناست.
 -2ثبت دنباله نورها

تور کنسرت گروه موسیقی رسام در دو کشور گرجستان
و آذربایجان برگزار میشود .به گــزارش ایلنا ،گروه
موسیقی «رسام» از تاریخ  ۱۰ژانویه تا  ۱۶ژانویه در باکو
پایتخت کشور آذربایجان و از تاریخ  ۱۷ژانویه تا ۲۳
ژانویه در تفلیس پایتخت کشور گرجستان روی صحنه
میرود.

کنسرت جز «دوستان سل» به مناسبت
کریسمس

یکی از رایج ترین عکس های شبانه ،عکس از جاده ها و
خیابان هایی است که خطوط نورانی قرمز و نارنجی در
امتداد آن کش آمده و تا عمق تاریکی پیش رفته است.
کافی است از سرعت پایین شاتر ،مقادیر دیافراگم پایین
و  ISOپایین کمک بگیرید تا به اصطالح عکس Long
 Exposureیا با نوردهی طوالنی مدت ثبت و به این ترتیب
رد نورهایی مانند چراغ خودروهای درحــال حرکت را
ثبت کنید.
 -3نقاشی با نور

زیــاد هنرمندانــه نیســت .بیشــتر یــک کار تفریحــی اســت
تــا خلــق هنــر بــه معنــای واقعــی ولــی در هــر صــورت
جــذاب اســت .نقاشــی با نــور یــک تکنیــک محبوب اســت
کــه میتوانیــد بــا اســتفاده از یــک چراغقــوه و نوردهــی
بــاال در شــب بــه آن دســت پیــدا کنیــد .بایــد دوربیــن
را در حالــت  Bulb Modeقــرار دهیــد و بــا اســتفاده از
یــک ریمــوت شــاتر بــرای مــدت الزم دریچــه شــاتر را بــاز

گروه موسیقی «دوستان سل» اوایــل دی ماه کنسرتی
از آثار موسیقی «جز» را به مناسبت کریسمس در تاالر
رودکی روی صحنه خواهد برد .به گزارش ایلنا ،گروه
موسیقی «دوستان سل»  ۲تا  ۴دی در تاالر رودکی به
اجرای آثار جز میپردازد .در این کنسرت که به مناسبت
شب کریسمس اجرا میشود ،قطعاتی بر اساس متون
مذهبی از راسل مادلین اجرا میشود.

همکاری دوباره «نامیرا» با علیرضا عصار

عکاسی

 -1از سهپایه استفاده کنید

تور کنسرت «رسام» در گرجستان و
آذربایجان

چارلز دیکنز

او .هنری (ویلیام سیدنی پــورتــر) استاد
همزمانی اتفاقات و پایا نهای غیر منتظره در داستان بود.
مهارت عجیبی در شخصیتسازی داشت و قادر بود با کلماتی
که استادانه چیده شده بودند ،به شخصیتهای داستان زندگی ببخشد.
داســتانهای او بســیار جذابنــد و هنــوز بــرای مخاطــب امــروزی تــازه هســتند .او .هنــری
نگاهــی تکاندهنــده بــه زندگــی آمریکایــی اوایــل قــرن بیســتم میــادی دارد .داســتان
«هدیــه ســال نــو» دربــاره زنــی بــه نــام ّ
«دل»اســت کــه مــی خواهــد بــا کمتــر از  2دالر بــرای
همســرش هدیــه ای بخــرد .در زندگــی ّ
دل و همســرش دو چیــز بــود کــه بیانــدازه از
داشــتن شــان خوشــحال بودنــد .یکــی ســاعت طــای جیــم بــود کــه از پدربزرگــش بــه
«دل» بــود .کافــی بــود ّ
پــدرش و از پــدرش بــه او رســیده و دیگــری موهــای زیبــای ّ
دل
موهایــش را بــاز کنــد تــا زیبایــی و جواهــرات هــر ملک ـهای ،فریبندگــی و افســون خــودش
را از دســت بدهــد.

رسول یونان

کنسرت بیژن کامکار روز سه شنبه  5دی ماه در سالن
سیمرغ شهر بوکان و روز چهارشنبه  6دی ماه در سالن
شهید بهشتی شهر سقز در ساعت  20برگزار می شود.
به گزارش میزان ،بیژن کامکار خواننده موسیقی سنتی و
فاخر ایرانی در جدیدترین کنسرت خود در دو روز متوالی در
شهرهای بوکان و سقز روی صحنه می رود و برای مخاطبان
اجرا میکند.

سرود کریسمس

او .هنری

من از اینجا خواهم رفت
و فرقی هم نمیکند
که فانوسی داشته باشم یا نه
کسی که میگریزد
د
از گم شدن نمیترس 

بیژن کامکار در غرب کشور روی صحنه
می رود

کریستین اندرسن

هدیه سال نو

احتیاجی نیست با من آبروداری کنی
من تو را آشفتهتر هم دیدهبودم پیشتر
هر چه میخواهد دل تنگت بگو با آن که من
مطمئنم تو از اینها عاقبتاندیشتر
مژگان عباسلو


...

خبر موسیقی

دخترک کبریت فروش

آگاتا کریستی

بیژن جاللی

نوزدهم درباره کریسمس مینویسد ،نقش پررنگی در به وجود آمدن فضای
کریسمس ایفا و سنت داستانهای کریسمسی در فرهنگ غرب جا خوش
میکند .کریسمس در خیلی از آثار ادبیات کالسیک غرب جای خودش
را دارد اما بیشتر آنها به اندازه نوشتههای کریسمسی چارلز دیکنز وارد
فرهنگ عامه نشده اند .در ادامه سعی کرده ایم با کمک گرفتن از منابعی
مثل خبرگزاری «فارس» چند داستان و رمان را که درباره کریسمس نوشته
شده است ،معرفی کنیم.

خاطره ای از کریسمس

داستایوسکی

برای گفتن
دهانم را می بندم
چشم بسته راه می روم
تا شاید حرفی
گفته باشم
تا شاید چیزی
م
دیده باش 
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نگهداریــد .حــاال میتوانیــد چــراغ قــوه را رو بــه دوربیــن
حرکــت دهیــد؛ درســت شــبیه ایــن کــه روی هــوا نقاشــی
میکنیــد .
 -4عکاسی از ماه

 -5عکاسی از شهرها در شب

همزمان با برگزاری دور تازه کنسرت های علیرضا عصار در
سالن میالد نمایشگاه ،گروه ُکر «نامیرا» مجموعه ارکستر
وی را به رهبری پویا نیکپور همراهی می کند .فرهاد
هراتی ،رهبر گروه کر «نامیرا» در گفت وگو با مهر گفت« :با
توجه به همکاری خوبی که در کنسرت های پیشین علیرضا
عصار به رهبری پویا نیکپور داشتیم گروه کر «نامیرا» در
دور جدید کنسر تهای این خواننده نیز حضور خواهد
داشت » .کنسرت موسیقی علیرضا عصار به رهبری پویا
نیکپور روزهــای  ۱۲ ،۱۱و  ۱۳دی ماه امسال در سالن
میالد نمایشگاه بین المللی تهران میزبان عالقه مندان
موسیقی است.

...

خبر هنری

عکاسی مینیمال از ماه کاری بسیار لذت بخش است
و لحظاتی را که صرف آن می کنی لذت بخش تر .برای
عکاسی از ماه به یک لنز تلهفوتو نیاز دارید؛ هرچه بلندتر
بهتر!توصیه میکنیم حداقل از لنز  400میلیمتری
استفاده کنید که با استفاده از دوربینهای DSLR
نــوع  APS-Cعملکردی شبیه لنزهای  600تا 640
میلیمتری را فراهم میکند .حاال یک عکس آزمایشی
بگیرید و به هیستوگرام تصویر نگاه کنید .معمو ًال اولین
تصاویر بیش از حد روشن یا به اصطالح Overexposed
خواهد شد و باید مقادیر  exposureرا کمتر کنید.
بــرای عکاسی از ماه نیز استفاده از سهپایه و ریموت
شاتر یا  Self-Timerبرای جلوگیری از لرزش توصیه
مـیشــود .بهتر اســت دوربــیــن را در حالت تنظیمات
دستی  Manualقرار دهید و برای شروع از سرعت شاتر
 1/200ثانیه ،دیافراگم  10 fو  ISO200استفاده
کنید .بر وسط ماه زوم کنید و به صورت دستی روی
مرکز آن فوکوس انجام دهید.

شایدیکشهردرطولروزهیچجذابیتیبرایعکاسینداشته
باشد.نورشدیدخورشید،آلودگیهواورنگهایسردبتنو
سنگوآجر،زیباییخاصیبراییکعکسعمیقوسحرانگیز
خلق نمی کند .اما همین شهر با تاریکی هوا و روشن شدن
چراغهایخیابانها،خانههاوبرجهاشکلیکامالمتفاوتبه
خودمیگیرد.معمو ًالعکاسانساختمانهاوشهردرشباز
ترکیبیازعکاسیبانوردهیباالیا،LongExposureدوربین
مجهز به سهپایه و ریموت شاتر استفاده میکنند .استفاده از
هیستوگراموتوجهبهیکنواختبودننورساختمانهادراین
نوععکاسیبسیارمهماستواگردوربینتانبههشداردهنده
نورزیادمجهزاست،بهتراستازآنکمکبگیرید.
 -6عکاسی از سوژهها درون خانه
عکاسیازسوژههادرنورکممیتواندبسیارجالبوسرگرم
کننده باشد .عکاسی پرتره در نور کم با استفاده از سهپایه،
بازترین حالت دیافراگم و شمع با توجه ویژه به فوکوس
میتواند شروع کارتان باشد .آویزان کردن یک چراغقوه
سبکازسقفبانخوچرخاندنآنوسپساستفادهازتکنیک
 LongExposureمیتواندتصویرجالبدیگریخلقکندو
ک high-speed flashنیز در نور کم
عکاسی از دود و تکنی 
بهترجوابمیدهد.

«نالهای از نای نای» منتشر شد

صدرنشینی کتاب کودک در بازار کریسمس بریتانیا

کتاب «نالهای از نای نای» اثر میرجالل الدین کزازی توسط انتشارات صدای معاصر منتشر
خبر
شد .میرجالل الدین کزازی ،نویسنده و شاهنامه پژوه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان
ادبی
در خصوص انتشار آثار جدیدش گفت« :به تازگی کتاب جدیدم با عنوان «نالهای از نای نای»
را نشر صدای معاصر منتشر کرده است .این کتاب گزارشی دراز دامان از  18بیت آغازین مثنوی است که آن را
نی نامه هم می نامند».
کزازی از چهرههای ماندگار فرهنگ و ادب ایران در پنجمین همایش چهرههای ماندگار در سال  ۱۳۸۴و
مشهور به بهرهگیری از واژههای پارسی سره در نوشتهها و گفتار خود است .ک ّزازی ،عضو هیئت امنای بنیاد
فردوسی نیز هست.

«بابای بد» نوشـته «دیویـد ویلیامز» کتـاب اول بازار کریسـمس بریتانیا شـناخته شـد و کتاب
خبر
«جیمـی اولیـور» ،آشـپز مشـهور را پشـت سـر گذاشـت .بـه گـزارش مهـر بـه نقـل از گاردیـن،
ادبی
داسـتان پسـری کـه تلاش دارد تـا پـدرش را از زنـدان بیـرون بیـاورد نوشـته دیویـد ویلیامـز
موفق شـد با پشـت سـر گذاشـتن کتـاب آشـپز مشـهور جیمـی اولیـور در راس جـدول فـروش بریتانیا در شـب
کریسـمس قـرار گیـرد« .بابـای بـد» تنهـا در هفتـه اخیـر بیـش از  ۶۰هـزار نسـخه فـروش کـرده و ایـن دومیـن
باری اسـت که ایـن کمدین کـه بـه نویسـندگی روی آورده اسـت ،توانسـته جایگاه نخسـت بـازار کریسـمس را
بـه خـود اختصـاص دهـد .سـال  ۲۰۱۶نیـز کتـاب «دارو دسـته نیمه شـب» موفـق شـده بـود تـا پرفروشترین
کتـاب کریسـمس شـود.

فراخوان مسابقه نقاشی دیواری منتشر شد
مسابقه نقاشی دیواری به همت گروه هنری «هونام» در
سطح ملی برگزار خواهد شد .گروه هنری «هونام» به
منظور ارتقای کیفیت هنری مناظر شهری ،سامان دهی
بصری ،زیباسازی فضاهای شهری و فضاهای آموزشی،
کمک به رشد فرهنگ تصویری شهروندان و آینده سازان
کشورمان اقدام به برگزاری مسابقه کشوری طراحی
نقاشی دیواری کرده است.
مسابقه در دو بخش شهری و آموزشی برگزارخواهد شد.
آکادمی هنرهای تجسمی هونام از تمامی هنرمندان و
فعاالن حوزه تجسمی دعوت می کند ایده ها و طرح های
خود را بر اساس توضیحات مندرج در اطالعیه به صورت
گروهی و انفرادی به دبیرخانه ارسال کنند.

«آقای نادر» در ششمین آیین «اوج هنر»
تجلیل می شود
در ششمین آیین «اوج هنر» پاسداشت هنرمندان
انقالب اســامــی،از چهار دهه مجاهدت و تالش نادر
طالب زاده در عرصه فرهنگ ،هنر و رسانه تجلیل می
شود .نادر طالب زاده مستندساز ،مجری ،کارگردان،
تهیهکننده ،برنامهساز ،فعال رسانهای ،مدیر فرهنگی
و کارشناس مسائل بینالمللی اســت .گفتنی است
در بزرگداشت «آقــای نــادر» شخصیت های رسانه ای،
فرهنگی و سیاسی ،اهالی سینما ،نمایندگان مجلس و
برخی شخصیت های بین المللی و بزرگانی از حوزه و
دانشگاه حضور دارند .ششمین آیین اوج هنر ،پاسداشت
هنرمندان انقالب اسالمی ،امروز دوشنبه  4دی ساعت
 15در نخلستان سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار
می شود.
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