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محمد معتمدی اشعار
عاشورایی می خواند

محمد معتمدی در مستند پرتره «عتبات کلمات» ،آوازهایی با 10شعر برجسته عاشورایی میخواند .این خواننده برای تیتراژ قسمتهای مختلف
«عتبات کلمات» که قرار است از شبکه  4سیما روی آنتن برود ،هفت آواز ماندگار و دلنشین را با اشعار عاشورایی اجرا و برای تیتراژ ابتدایی و پایانی از
اشعار علیرضا قزوه ،احمد علوی ،افشین عال ،هادی جانفدا ،سعید بیابانکی ،یوسفعلی میرشکاک و محمدعلی مجاهدی استفاده کرده است.

...
ادبی

رمزگشاییشجاعیاز«موشوگربه»زاکانی
سید علی شجاعی ،اثر
داســتــانــی تــــازهای را در
قالب بازنویسی داستان
موش و گربه عبید زاکانی
منتشر کـــرد .او دربـــاره
کــتــاب جــدیــدش گفت:
داســـتـــان مـــوش و گربه
عبید ،تاکنون و تا جایی
که من اطالع دارم رمزگشایی نشده بود .من فکر نمیکنم
آدمی مانند عبید تصمیم گرفته باشد چنین قصهای را این
طور ناتمام رها کند و حتما رمز و رازی در کارش نهفته است.
این بازنویسی در واقع تالشی بود برای رمزگشایی از این
داستان و البته اینبار بر خالف عبید ،من داستان را به
صورت نثر و نه نظم روایت کردم.شجاعی به مهر گفت :این
اثر در قالب تلفیق متن و شعر تدارک دیده شده است .در
واقع مخاطب این کتاب هم عبید و نثر او را خوانده و هم کار
داستانی طنزآمیز امروزی را مزهمزه کرده است.

نامه بلند خالد حسینی برای مهاجران
خالد حسینی همدردی
بــا مــهــاجــران ســــوری را
دلـــیـــل نــوشــتــن کــتــاب
ج ــدی ــدش اعــــام ک ــرد.
کتاب جدید این نویسنده
افــغــانــی االصــــل ساکن
کــشــور آمــریــکــا و صاحب
رما ن های بادباد ک باز و
هــزاران خورشید درخشان ،اواخــر ماه سپتامبر توسط
انتشارات ریورهد چاپ شد .به گزارش ایبنا« ،عابد دریا»
بر خالف آثار قبلی حسینی داستانی کوتاه از زندگی و
مهاجرت مــردم سوریه در طول جنگ است که البته از
حادثه غــرق شــدن کــودک سه ساله ســوری در آبهــای
مدیترانه الهام گرفته اســت .دن ویلیامز طــراح و نقاش
مشهور آمریکایی ،تصویرگری این کتاب را انجام داده است.
خالد حسینی کتاب جدیدش را در قالب شعر نوشته و
در حقیقت نامهای بلند به صورت شعر و جمالت کوتاه
است .خواننده با این نامه به بخش غربی شهر حمص در
سوریه برده میشود که قهرمانان اصلی داستان اهل آن
جا هستند.

«خانهدور»روایتهایناگفتهازفروغفرخزاد
«خانه دور» ،ناگفتههایی
از زندگی فــروغ فرخزاد
در گفتوگو بــا برخی از
دوســتــان و نزدیکان این
شــاعــر ،منتشر شــد .این
کتاب دربــرگــیــرنــده پنج
گــف ـتوگــو بــا خ ــان ــواده،
دوستان و آشنایان فروغ
فرخزاد درباره زندگی اوست .امتیاز این کتاب و تازگیاش،
در گفتههای «کامیار شاپور» فرزند فروغ فرخزاد است.
کامیار پیش از این به اختصار حرفهایی درباره مادرش
زده بود که خیلی روشن و صریح هم نبود؛ اما در این کتاب
اطالعاتی از زندگانی پدر و مادرش میدهد که تازگی دارد
و مفصل و خواندنی است .به گزارش تسنیم ،گفت و گوی
طوالنی دیگر این کتاب با پوران فرخزاد است که او در این
گفتوگو ،چهره پدر و فضای خانواده فرخزادها را بازنمایی
کرده است .افزون بر این دو گفتوگو ،سه گفتوگوی دیگر
نیز با شمسی فضلاللهی ،عبدالرفیع حقیقت و عبدالکریم
پرتو در این کتاب آمده است.

پدرهای ماندگاردرداستانها

مترجم :یاسمین مشرف  -شخصیت هایی که به یک داستان شکل می دهند-
چه داستان هایی که در فیلم ها شاهد آن ها هستیم و چه آن هایی که روی کاغذ
می خوانیم شان و در ذهن مان تجسم می کنیم -همانند شخصیت هایی که
زندگی واقعی را می سازند تاثیرات کوچک و بزرگ زیــادی بر یکدیگر می
گذارند .یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها در هر داستانی ،چه داستان های
واقعی و چه داستان های تخیلی ،پدرها هستند .ادبیات به عنوان روایتگری از

آقایبنت در«غرورو تعصب»

کاتبرت در«آنشرلیدرگرینگیبلز»
لوسیمودمونتگمری
متیو کاتبرت پــدر اصلی آن شرلی
نیست با این حال خواهرش ماریال
را متقاعد مــی کــنــد کــه آن
شرلی با آن ها زندگی کند.
کاتبرت رفتار کامال گرمی با
او دارد و نهایتا نقش بسیار
مهمی در زندگی اش بازی
می کند.

زندگی واقعی ،مشحون از پدرانی به یاد ماندنی است که برخی از آن ها کامال
بر اساس غریزه پدری رفتار کرده اند و برخی دیگر رفتارهایی سوال برانگیز
داشته اند .اما یک چیز مسلم است که همه پدران ادبیات ،اثری محو نشدنی
در زمینه پدر بودن از خود به جا گذاشته اند .در ادامه فهرستی از به یاد ماندنی
ترین پدرها در ادبیات و افرادی که هرچند ماهرانه رفتار نکرده اند اما تاثیرات
ماندگاری بر زندگی فرزندان شان داشته اند ،گردآوری کرده ایم که می خوانید :

آتیکوسفینچدر«کشتنمرغمقلد»

آرتور ویزلی در «هری پاتر»

هارپرلی

جی.کی.رولینگ

«آتیكوس فینچ» شخصیت اصلی
داســتــان «كشتن مــرغ مقلد»
بهترین نمونه یك انسان مثبت
و درســتــكــار اســـت .فینچ که
در قامت یك وكیل در مقابل
بیعدالتیهای نــژاد پرستانه
حاكم بر شهر میایستد ،نماد
ایــدهآلــی از یــك پــدر اســت و با
آن که به تنهایی و در شرایط
نــامــســاعــدی هــمــچــون فــقــر و
نــژادپــرســتــی ،دو فــرزنــدش -
اسکات شش ساله و برادر بزرگش جیم -را بزرگ
می کند ،مورد پذیرش و قدردانی فرزندانش قرار دارد.
فینچ شخصیتی مهربان ،وفادار ،شجاع و باوقار دارد و یکی
از درخور ستایش ترین پدران تاریخ ادبیات است.

پــدر شــاد هفت نابغه جـــوان که
دارای شغلی با درآمد کمتر از
متوسط در وزارت سحر و
جــادو اســت .آقــای ویزلی
چهازطریقشیطنتکردن
بافرزندانشوچهباکمکبه
آن ها در ترفند بــازی برای
دورماندنازچشمانمراقب
مادرشان و چه با حمایت و
پشتیبانی از فرزندانش،
هــم بـــرای خـــانـــواده و هم
خوانندگانش دلیلی برای
لبخندزدنفراهممیکند.

بابکراتچیت در«سرودکریسمس»

ویلیام در«دنیقهرمانجهان»

چارلزدیکنز

جینآستین
سرپرستی پنج دختر دم بخت باید
کــار سختی بــرای یک پــدر باشد
امــا وقتی دخترها جذبه
ا ی بــه انـــدازه دوشــیــزه
بنت ها پیدا می کنند،
مدافع و محرم اسرار آن
هــا بـــودن بــه یــک شغل
تــمــام وق ــت تــبــدیــل می
شود .خوشبختانه از نظر
خ ــواه ــران بــنــت ،آقــای
بنت به خوبی از پس این
وظیفه مهم بر می آید .او
به عنوان پدری که جلوتر
از زمان خودش است به
هوش و استقالل دخترانش احترام می گذارد و به دنبال
موفق نبودن آن ها در ازدواج ،در درک احساسات شان
عمال آن ها را همراهی می کند.
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رولددال
ویلیام بعد از این که همسرش ،او
و پسرش دنــی چهار ماهه را
ترک می کند ،دنی را به تنهایی
بــزرگ می کند .دنــی و پدرش
در کاروانی شبیه گــاری کولی
هــا زنــدگــی مــی کنند .ویلیام
مرد مهربان و با مــز های است و
همیشهفکرهایمعرکهایدرسر
دارد .دنی ،پدرش را که بهترین
دوستش است و هیچ وقت برای
تعریف کردن قصه کم نمی آورد مثل چشم هایش
دوست دارد.

آیا باب کراتچیت یک پدر ضعیف و
بی نواست یا یک شخصیت باشرافت
که صرفا تمام تالشش را در شرایط
ســخــت بــــرای خـــانـــواده اش
می کند؟ با داشتن یک دیدگاه
کامال عاطفی ما توصیف دوم
را می پذیریم .شاید شما تعداد
کمی از پدرانی که مانند باب
کراتچیت عمل مــی کنند،
در اطــراف تــان ســراغ داشته
باشید .او تهیدست است اما
عشق به خانواده و دوستان و
محبت پایان ناپذیرش چیزی
نیست که بتوان آن را با پول خرید.

جرالد اوهارا در «بر باد رفته»
مارگارتمیچل

درحالی که اسکارلت اوهارا قهرمان
سنتی مارگارت میچل ،برای
م ــادر مهربان و بــا گذشتش
احــتــرام قــائــل اســـت و او را
الگویی ایده آل برای خودش
می دانــد امــا از طرفی نیز او
می داند که از نظر خلق و خو و
شخصیت ،شبیه پدرش است.
اسکارلت به خوبی می داند
که روحیه جنگ جویی ،شوخ
طبعی و حتی تندخویی اش
را از پدرش که یک مهاجر ایرلندی است ،به ارث برده
است .قطعا اراده مصمم و عشق به خانه دوست داشتنی
اش یعنی مزرعه پنبه تارا نیز میراث پدرش برای اوست.

پدر در «جاده»
کورمکمککارتی
مک کارتی ،شخصیت های دوست داشتنی فراوانی را
به تصویر کشیده است که همه آن ها به دالیل مختلفی
ماندگار شده اند اما هیچ یک از آن ها مانند شخصیت
مرد /پدر در رمان جاده همچون چراغ امیدی برای
بشریت نمی درخشند .شخصیت های داستان ،پدر
و پسری بینام هستند که به منظور
یافتن مکانی بهتر بــرای زندگی،
سفری جاد های را به سوی جنوب
آغاز می کنند .از همان ابتدا
مشخص اســـت کــه پسر
همه چیز پدرش است و
پدر فکر می کند از طرف
خداوند مامور محافظت
از پسرش است .هرچند
او ســرنــوشــت تاریکی
دارد امــــا خــوانــنــده
امـــیـــدوار اســـت تــاش
هــایــی کــه بــــرای زنــده
نگه داشتن پسرش در
دنیای متروک اطرافش
می کند ،بیهوده نباشد.

خوانندگی عقیلی در «بازی نقاب ها»

ریانا سفیر شد

معطلی یک ساله آلبوم سراج در ارشاد

نسخه بعدی «بازی تاج و تخت» در راه

تیتراژپایانیسریال«بازینقابها»
چهره ها
باصدایساالرعقیلیآمادهشد.در
خواننده سنتی
آستانه پخش مجموعه تلویزیونی
«بازینقابها»بهکارگردانیسیروسحسنپوروتهیه
کنندگیعلیمهامازشبکه ۲سیما،ترانهتیتراژپایانی
این سریال با صدای ساالر عقیلی پخش خواهد شد.
ترانه«چهبگویم»باشعریازمحمدمهدیسیارتوسط
فریدسعادتمندومیالدبیضاتنظیمشدهاست.ساالر
عقیلی به تازگی قطعه «بخوان جانان» را به مناسبت
تولداستادمحمدرضاشجریانخواندهومنتشرکرده
است .محمد مهدی سیار شاعر این قطعه ،جایزه سرو
بلورینجشنوارهبینالمللی
فجر را در کارنامه شعری
خود دارد .این شاعر جوان
 35ساله ،دانــش آموخته
دکــتــرای فلسفه و مدرس
دانشگاهنیزهست.

ریانا از سوی نخستوزیر باربادوس
چهره ها
بهعنوان سفیر این کشور انتخاب
خواننده پاپ
شد .این خواننده 30ساله درباره
حکمیکهازسویدولتکشورباربادوسبرایاوصادر
شده است ،گفت که از این اتفاق بسیار خرسند است.
به گزارش ایران آرت ،ریانا از تمامی مردم کشورش
خواستاورادراینزمینههمراهیکنند.نخستوزیر
باربادوسدربارهانتخابریانابهعنوانسفیراینکشور
در امور اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی و گردشگری
اظهار کرد :ریانا غیرتش به باربادوس را نشان داده و
همچنیناوهنرمندیاستکهدرزمینههایموسیقی،
سینما،مدوتجارتفعالیت
م ـیکــنــد و در هــمــه ایــن
زمینههاموفقبودهاست.او
انساندوستی ریانا را یکی
دیگر از دالی ــل انتخابش
برشمرد.

حسامالدینسراجازانتشاردوآلبوم
چهره ها
جدیدش خبر داد .این خواننده به
خواننده سنتی
بالتکلیفی و معطلی یک ساله یکی
از آلبوم هایش در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اشاره کرد و گفت :امیدوارم بهزودی شرایطی فراهم
شود که این اثر در دسترس عالقهمندان قرار گیرد.
آلبوم دوم  ،مجموعهای عاشقانه است که در آن از
سازهایپیانو،تنبکوویولنسلاستفادهشدهاست.
اینخوانندهبههنرآنالینگفت:درایناثرموسیقایی،
از اشعار حافظ ،موالنا ،شفیعی کدکنی ،حسین
منزوی،هوشنگابتهاجو...استفادهکردهایم.دراین
آلــبــوم یــک شــعــر وطنی
دربــــاره ایـــران هست که
بهاحتمال زیاد عنوان آن
«ایـــــران مـــن» بــاشــد که
اطالعاتدقیقآنبهزودی
منتشرمیشود.

جورج مارتین ،نویسنده انگلیسی
چهره ها
«ترانه یخ و آتش» است ،مجموعه
نویسنده
داستانی که با اقتباس ،با عنوان
«بازی تاج و تخت» در میان مردم معروف است.
مارتین کتاب بعدی خود را منتشر نکرده است و به
همین دلیل خود نویسندگان سریال دست به کار
شده اند .به گزارش ایبنا ،مارتین در مراسم امی
امسال گفت« :کتاب جدید که «بادهای زمستانی»
نام دارد ،در راه است و به دلیل پیچیدگی داستان
و جزئیات بیش از حد تاکنون به طول انجامیده
اســت .هم اکنون در حــال نوشتن کتاب جدید
هستم و ای کــاش چهار
ســـال پــیــش ایـــن کـــار را
ان ــج ــام داده بــــودم امــا
ســرعــتــم کــنــد اســــت و
داســــتــــان هــــم خــیــلــی
پیچیده است».

...

موسیقی
تقدیر از نوازندگان جبهه و جنگ
در دوران دف ــاع مقدس
گـــروهـــی  ۲۶نـــفـــره از
نــــوازنــــدگــــان ارکــســتــر
ســمــفــونــیــک تـــهـــران،
داوط ــل ــب ــان ــه بـــه جبهه
میرفتند و در مجموع
سیزده بار به منظور اجرا
برای رزمندگان به جبهه
سفر کردند و بسیاری از آنها در این سفرها مجروح شدند.
علیاکبر صفیپور ـ مدیرعامل بنیاد رودکی ـ با جمعی از
نوازندگان پیش کسوت ارکستر سمفونیک تهران دیدار
کرد و به آن ها گفت :کاری که شما کردهاید ماندگار است و
آیندگان خواهند دانست که موسیقی ما چه نقشی در دفاع
مقدس داشته است؛ نقشی که توجه به آن ضروری است.
به گزارش نوا ،محمدرضا جعفریبهنام یکی از اعضای این
گروه و صدابردار ارکستر سمفونیک تهران گفت :معموال
ما روزهای پیش از عملیات ،برای رزمندگان اجرا میکردیم
و خوشبختانه عملیاتهایی که روزهای بعد از اجرای ما
انجام میشد معموال با پیروزی همراه بود .خوشحالیم که
باالخره نهادی به فکر ما افتاده است.

«ترور  »97با صدای حامد زمانی
نماهنگ و موسیقی از
حــامــد زمــانــی بــا عــنــوان
«تـــرور  »۹۷بــه مناسبت
حادثه تروریستی اهواز ،از
سوی دفتر مطالعات جبهه
فرهنگی انقالب اسالمی
منتشر شد.به تازگی نیز
تکآهنگ«ولوله»بهعنوان
نخستین اثر رسمی این خواننده با دریافت مجوز ،به صورت
رسمی وارد بــازار موسیقی کشور شده اســت .به گزارش
ایسنا ،پیشتر آثاری از او با موضوعات اجتماعی و سیاسی در
رسانههایمختلفمنتشرشدهبودکه«مرگبرآمریکا»یکی
از معروف ترین قطعه های اوست .وی در اولین جشنواره
موسیقی ضد آمریکایی طبس که در سفارت سابق ایالت
متحدهآمریکادرتهرانبرگزارشد،باترانهتحریمنفربرگزیده
بخش ترانه شناخته شد .در حمله تروریستی که روز شنبه
همزمانباآغازهفتهدفاعمقدسدراهوازصورتگرفت۲۵،
نفرازهم وطنانمانکشتهو ۶۰نفرزخمیشدند.

انصراف فرزاد فرزین از «رقص روی شیشه»
فــــرزاد فــرزیــن از بــازی
در ســــریــــال نــمــایــش
خـــانـــگـــی«رقـــص روی
شیشه» انــصــراف داد .او
با انتشار پستی درصفحه
شخصی خ ــود ای ــن طــور
نـــوشـــت«:بـــا تـــوجـــه به
م ــش ــک ــات شــخــصــی و
صال حدید حرفهای درخصوص اتفاقات هنری پیشرو،
از همکاری در سریال نمایش خانگی «رقص روی شیشه»
انصراف داده و برای مهدی گلستانه عزیز و گروه محترمش
آرزوی موفقیت دارم» .این در حالی است که پیش تولید این
مجموعه مدتی است آغاز شده و او قرار بود در این سریال با
بهرام رادان و مهتاب کرامتی همبازی شود .فرزاد فرزین
پیش از این بازیگری را در سریال «عاشقانه» به کارگردانی
منوچهر هادی تجربه کرده بود .روزهای گذشته خبر رسید
که او بعد از محرم با چند قطعه پاییزی برمی گردد.
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