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ضبط نخستین نماهنگ
درورزشگاه آزادی

سرانجام پس از  20ماه ،تصویربرداری فیلم مستند «آبی به رنگ آسمان» به کارگردانی و تهیه کنندگی امیر رفیعی با ضبط موزیک ویدئوی تیتراژ
پایانی آن در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران به پایان رسید .به گزارش رسانه نوا ،ضبط این موزیک ویدئو برای اولین بار در ورزشگاه آزادی به خوانندگی
رضا یزدانی وبا حضور اعضای گروهش انجام شد .همچنین شهیار کبیری کارگردانی نماهنگ این فیلم را بر عهده داشت.

...

...

ادبی

اخبار

ازنوحههاترانهپاپبهگوشمیرسد

استقبال۳۰هزارنفریازیککتاب

عبدالجبار کاکایی میگوید:
«مداحیهایی که میشنویم
بیشتر به ترانههای پاپ نزدیک
است و از نظر ریتم و ملودی و
حتی گاهی کالم ،با شعرهای
مذهبیفاصلهدارد».اینشاعر
در گفتوگو با ایسنا ،دربــاره
نوحههاییکهامروزدرقالبشعرهایآیینیمیشنویم،اظهار
کرد« :به نظر میرسد یک اقدام عمومی برای اینکه سطح
شعر مداحی و منبری ما باال برود الزم است تا سواد و دانش
ادبیاینشاعرانباالبرودوآثاروزینوسنگینتریبسرایند».

کتاب «یادت باشد» ،داستان
زنــــدگــــی ش ــه ــی ــد حــمــیــد
ســیــاهــکــالـیمــرادی ،اولین
شهید مدافع حــرم ،در کمتر
از شش ماه به چاپ سیزدهم
رسید.بهگفتهنویسندهایناثر،
تاکنون ۳۰هزار نفر مخاطب
اینکتاببودهاند.بهگزارشباشگاهخبرنگارانپویا«،یادت
باشد» یک عاشقانه آرام در دل هیاهوهای زندگی است که با
زبانی ساده و شیرین بهقلم رسول مالحسنی روایت شده و
انتشاراتشهیدکاظمیاسفندسالگذشتهآنراروانهبازار
کتاب کرده است .چاپ نخست کتاب در روز رونمایی آن به
اتمام رسید و در طول یک هفته ،کتاب به چاپ سوم رسید.
بهگفته نویسنده؛ این اثر هم اکنون به چاپ سیزدهم رسیده
استو 30هزارنفرآنرامطالعهکردهاند.
رهبرمعظمانقالبچندیپیشدردیدارخبرگانرهبریبه
داستاناینکتاباشارهفرمودهبودند.

نقاشیمادرسینماست
هــشــتــمــیــن قــســمــت بــرنــامــه
تلویزیونی «شوکران» با حضور
ایران َدرودی نقاش سرشناس
ایران و جهان ،روی آنتن شبکه
 4سیما رفــت .ایــن نقاش ۸۲
ساله درباره هنر نقاشی اظهار
کرد«:نقاشیمادرسینماستو
بیشترکارگردانانبزرگمثلکیارستمیخودمانیاکوروساوا
نقاشان بزرگی بودند ».درودی در پاسخ به این پرسش که
آیا هنر در حال سقوط آزاد است ،تأکید کرد« :به نظر من
بدتر است و علت اصلی آن هم ،حراجیهای دنیا هستند».
وی افزود« :بنای من صحبت کردن پشتسر حراج تهران
نیست .حراجیهای نیویورک و کریستیز هم همه کمابیش
از یک قانون استفاده میکنند .گالریدارها و سرمایهدارها
سرمایهگذاری میکنند و کاری را که میخواهند بفروشند
قیمتشراباالمیبرند».

مردمهرنواییراموسیقیندانند
مــجــیــد اخــشــابــی خــوانــنــده
موسیقیپاپدربارهحضورک 
م
خود در صحنه و صداوسیما
به هنر آنالین ،گفت :شرایط
فعلی بــازار موسیقی مناسب
نیست و مملو از هــیــاهــو و
جنجالهای عجیب اســت.
شاهد این هستیم که هر قدر آثار به خصوص در مبحث ترانه،
ضعیفترباشند ،توجهمخاطبانبیشتریرابهخودجلبمی
کنند ».اخشابی اضافه کرد« :از مردم کشورم توقع دارم هر
کالمی را شعر ،هر صدایی را خواننده و هر نوایی را موسیقی
ندانندوارزشیبرایگوشخودقائلباشند».

مروری بر حضور سلبریتی ها در دنیای ادبیات به بهانه رونمایی از «تا هفت خانه آن ور تر»

نههرکهسربتراشدقلندریداند
سلبریتی ها ،ذائقه مخاطبان کتاب را تهدید می کنند

گروهادبوهنر-اولویتهایتانبرایخریدکتابچیست؟
ژانر محور عمل می کنید یا باری به هر جهت؟ واقعیت این
است که اگر تکلیف تان با خودتان روشن باشد به سراغ هر
کتابینمیرویدبهخصوصسراغکتابهاییکهپشتاسم
نویسندههایشانکهازقضاسلبریتیاند،پنهانمیشوند.در
چندسالگذشته،ورودسلبریتیهابهدنیایادبیاتپررنگ
ترشدهاستوشاهدمراسمرونماییکتابهایشانهستیم.
درکنارسلبریتیهایموفقیمانندترانهعلیدوستی،عادل
فردوسی پور و فالمک جنیدی در حوزه ترجمه و اندیشه
وفوالدوند در ترانه ،سلبریتی هایی هستند که به عقیده ما
ورودشان به دنیای ادبیات حرفه ای نیست .همزمانی این
موضوع با رونمایی از کتاب« تا هفت خانه آن ور تر» صابر ابر،
باعث شد نگاهی به ورود سلبریتی ها به این حوزه داشته
باشیمکهدردسرهاییرابرایادبیاتبههمراهدارد.
▪کتابالکچریآقایبازیگر

پست های شیک اینستاگرامی صابر ابر به قیمت کتاب
هایش هم رسیده اســت« .تا هفت خانه آن ور تــر» ،کتاب
جدید صابر ابر است که خریدار می تواند رنگ جلد آن را از
میانششرنگمشخصسفارشدهد.اینکتابقصهصد
مادربزرگایرانیاست.مراسمرونماییاینکتابهمبسیار
مفصلوباحضورهنرمندانزیادیبرگزارشد.قیمتکتاب
جدید صابر ابر 300هزارتومان است! یعنی معادل خرید
پنج،ششرمانبرتردنیامانند«جزءازکل»اثر«استیوتولتز».
این بازیگر کتاب دیگری هم دارد .کتابی شامل100فریم

اینستاگرامی صابر ابر با عنوان «هر رازی که فاش می کنی
یکماهیقرمزمیمیرد».
مدیرسابق
▪کتاباینستاگرامیآقا
ِ

چاپپستهایاینستاگرامی،بهصابرابرمحدودنشدهاست.
عزتا...ضرغامیمدیرسابقصداوسیماهمکتابیباعنوان
« یک عکس ،یک حرف» دارد که شامل مجموعه عکس ها و
پستهایاینستاگرامیاوست..
▪دل نوشته های خانم مجری

مژده لواسانی هم یکی دیگر از صدا و سیمایی هاست که
نوشته های خود را در کتابی با عنوان « خون انار گردن پاییز
است» به چاپ رسانده است .کتابی که حالش شبیه اغلب
اشعارسلبریتیها،دلنوشتهواراست.
▪بله«رهنما»بهشعر

بهاره رهنما یکی از سلبریتی هایی است که حضورش در
ادبیات مانند بازیگری ،پر سر و صداست .او تاکنون چندین
کتاب شعر به چاپ رسانده اســت .او هم به جشن امضا
مبتالست و تا به حال جشن امضاهای بسیاری برای کتاب
های خود مانند «زن بــاران» و «مالیخولیای محبوب من»
برگزارکردهاست.
▪بازیگریکهتفننیکتابمینویسد

«کالغهایقیطریه»ناممجموعهای10داستانیازبهنوش

بختیاریاست.اینکتابویراستارنداردوبههمیندلیلپراز
اشتباههایفرمیونوشتاریاست.اودرگفتوگوییانتشار
کتابشراتفننیدانستهوبهنظرشنیازیبهویراستارنداشته
است.چاپاول«کالغهایقیطریه»بهسرعتفروشرفتتا
کتاب این سلبریتی به چاپ دوم برسد البته به لطف جشن
امضا با حضور بهنوش بختیاری .جالب این که «ساز و کار»
ناشراولاینکتاببیشترکتابهایکودکاست.
▪کتابیکهبهلطفدیگرانمیفروشد

صاحب دفتر شعر «در بهشتی که کالغی نیست مترسک
هم نیست» لیال اوتادی است 35.شعر سپید که در معرفی
این اثر آمده ،در واقع دلنوشته های این بازیگر است که به
لطف همراه بودن با ترجمه انگلیسی و طرح های چند سر
و گردن باالت ِر ایلیا تهمتنی از شعر ها ،فروش خوبی داشته
است .اعتبارچاپاینکتابتوسطنشر«مروارید»کهسابقه
چاپ اشعار فروغ فرخزاد ،محمدرضا شفیعی کدکنی و...
رادرکارنامهخوددارد،درفروشآنبیتاثیرنبودهاست.
▪پاوهنژاد،آقاییوبایگان

هشتم اسفند سال  93از کتاب شعر «هشت صبح هشت
اسفند» الهام پاوه نژاد رونمایی شد .این بازیگر که پیش از
این اشعار فروغ فرخزاد را در قالب آلبوم «کجاست خانه
باد» دکلمه کرده بود ،به فکر انتشار کتاب شعر دیگری به
نام «قطعه ۹۴ردیف ۷شماره »...افتاد .او گفته است« :بعد
ازچاپ کتاب اولش از انتشارات نیماژ با او تماس گرفتند
و خواستند اگر کتاب جدیدی دارد ،در انتشارات آن ها به

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

چاپ برسد ».و این گونه مجموعه شعر جدید پاوه نژاد جمع
آوری شد.افسانه بایگان هم دفتر شعر خود را با عنوان «مهر
مکتوب»راهیبازارشعرکردهاست.امیرآقاییهمباهایکوی
«بیدها در باد» ،کتاب شعر «با خود و دیگری اش» و «زمان به
وقتماهمیشهابتدایشباست»درجمعسلبریتیهایی
استکهوارددنیایادبیاتشدهاند.

فراخبر

جای نقد سلبریتی ها خالی است
مراسمرونماییوجشنامضایکتابازجملهاتفاقاتی
است که با ورود سلبریتی ها به عرصه ادبیات بیشتر
رنگ گرفته است .یکی از دالیلی که منجر به پر رنگ
شدن جشن امضا در بین سلبریتی ها شده ،این است
که آن ها از به ورطه نقد گذاشتن کتاب و اثرشان می
ترسند.بهیقیناگربسیاریازکتابهاییکهسلبریتی
ها به پشتوانه تعداد فالوئرهایشان نوشته اند ،به نقد
گذاشته شود دیگر نه اعتباری برای چاپ کتاب های
بعدیآنانباقیمیماندونههیچکتابدوستیسراغ
چنینکتابهاییمیرود.بههمیندلیلسلبریتیهابا
تشویقفالوئرهابرایدیدنشان،آنهارابهنوعیمجبور
بهخریدکتابهاییمیکنندکهنهتنهابهافزایشسطح
دانشآنهاکمکینمیکندبلکهبهدلزدگیخواننده
از کتاب نیز منجر می شود .این روزها جشن امضا به
چندسلفیوامضاویکپزاینستاگرامیختممیشود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

کتابیکهبهخاطریکویدئویعجیبپرفروش
شد
انتشار ویدئوی مادربزرگی
کــه هنگام خــوانــدن کتاب
مصور «االغ نحیف» برای نوه
خود از خنده ریسه مـیرود،
کتابدوستان سراسر دنیا را
راهی کتاب فروشیها کرد تا
هر چه زودتر نسخهای از این
کتاب چاپ سال  2009را بخرند .این استقبال ناگهانی و
خیرهکننده البته دردسرهایی هم برای ناشر داشت و باعث
شد او در تامین نیاز خوانندگان «االغ نحیف» به مشکل
بخورد.
بــه گ ــزارش همشهری آنــایــن بــه نقل از گــاردیــن ،کریگ
اسمیث نیوزیلندی این کتاب را حدود یک دهه پیش با الهام
از یکی از ترانههای خودش به این مضمون نوشت که «شما به
االغی که سه تا پا داشته باشه چی میگین؟ یه االغ نحیف».
کاتسکاولیهمتصویرگریکتاب 24صفحهای«االغنحیف»
را بر عهده داشت که در خود نیوزیلند و استرالیا از کتابهای
محبوبکودکاناستاماتاهمیناواخردربریتانیاودیگرنقاط
دنیا،چندانشناختهشدهنبود.بههرحالویدئوی 5دقیقهای
مادربزرگاسکاتلندیکارخودشراکردو«االغنحیف»دردنیا
محبوبشد.ناشر«االغنحیف»درنیوزیلندتمامنسخههایآن
را فروخته است و در آینده نزدیک  50هزار نسخه دیگر را نیز
روانهبازارمیکند.کتابدربریتانیابهچاپدومرسیدهوسایت
آمازوندرآمریکاوانگلیسبرچسب«تمامشد»رویجلدکتاب
گذاشتهاست.فقطدریکهفتهاخیرصدهانسخهدستدوم
از«االغنحیف»فروختهشدهوانبوهدرخواستهابرایتهیهآن
همچنانادامهدارد.میزانفروشاینکتابدردنیاازمرزیک
میلیوننسخهگذشتهاست.
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