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دو شنبه  19آذر  2. 1397ربیع الثانی .1440شماره 19982

روابط عمومی مجموعه «ایرانصدا» از تولید کتاب گویای داستان «حسنک وزیر» برگرفته از کتاب «تاریخ بیهقی» با صدای غالمعلی حداد عادل خبر
داد .تولید کتاب گویای «حسنک وزیر» اولین کار تولید شده با صدای رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است .این کار به پیشنهاد و تمایل شخص
غالمعلی حداد عادل برای کمک به معرفی فرهنگ و ادب کهن ایرانزمین صورت گرفت؛ زمان این کتاب گویا  63دقیقه است.

...

لذت شعر
هر روز در سکوت خیابان دوردست
روی ردیف نازکی از سیم مینشست
وقتی کبوتران حرم چرخ میزدند
یـــک بــغــض کــهــنــه تــــوی گــلــو داشـــــت...
میشکست
ابری سپید از سر گلدسته میپرید:
جمع کبوتران خوشآواز خودپرست
آن ها که فکر دانه و آبند و این حرم
جایی که هرچقدر بخواهند دانه هست
آن ها برای حاجتشان بال میزنند
حتی یکی به عشق تو آیا پریدهاست؟
رعدی زد آسمان و ترک خورد ناگهان
از غص ه کالغ ،کالغی که سخت مست...
ابر سپید چرخ زد و تکهپاره شد
هرجا کبوتری به زمین رفت و بال بست
باران گرفت  -بغض خدا هم شکسته بود
تنها کالغ روی همان ارتفاع پست،
آهسته گفت :من که کبوتر نمیشوم
اما دلم به دیدن گلدستهات خوش است
مژگان عباسلو
***
دلم برای تو تنگ شده است
اما نمی دانم چه کار کنم
مثل پرنده ای اللم
که می خواهد آواز بخواند و نمی تواند
نیمی آتشم،
نیمی باران.
اما بارانم،
آتشم را خاموش نمی کند
رسول یونان
***
درخت
شعرش را روی پاییز می نویسد
پاییز
شعرش را روی درخت
من بر پاییز نوشته ام
بر درختان افتاده
دریغا من...
دریغا پاییز...
دریغا درخت...
بیژن نجدی

کتاب گویای «حسنک وزیر»
با صدای حدادعادل منتشر میشود

گفت و گو با دبیر اجرایی و داور جایزه جالل درباره چگونگی انتخاب آخرین نوشته رضا امیرخانی به عنوان برگزیده این دوره

صدمیلیون برای شهر وارونه
اکـــرم انــتــصــاری  -یــازدهــمــیــن دوره
جایزه ادبی جالل آل احمد ،عصر روز
شنبه با معرفی برگزیدگان نهایی به
کار خود پایان داد .رضا امیرخانی در
حالی با کتاب«رهش» برگزیده رمان و
داستان بلند ایرانی شد که نامزدهای
دو بخش نقد ادبی و داستان کوتاه فقط
شایسته تقدیر شناخته شدند و در
بخش مستندنگاری عنوان اثر برگزیده
به طور مشترک به دو اثر تعلق گرفت.
هرچند رضا امیرخانی بخش مالی جایزه
خود شامل 30سکه طال را به موسسه
پژوهشی دانایار که به توانمندسازی
آمــوزگــاران اهــل سنت مقطع ابتدایی
میپردازد ،تقدیم کرد اما نقدها درباره
این که چطور یکی از ضعیفترین آثار
امیرخانی به جایزه ادبی جالل رسید،
ادامه دارد.

داوران جایزه جالل خوش سلیقهاند

فارغ از جایگاه امیرخانی« ،رهش» را انتخاب کردیم

تمام رما نهای تالیفی منتشر شده در سال 96
حق شرکت در جایزه ادبی جالل را دارند .این
کتا بها توسط نویسنده  ،ناشر یا دبیرخانه
جایزه جالل در اختیار داوران قرار میگیرد و
در نهایت منجر به راه یافتن آنها به بخش رقابت
میشود .مهدی قزلی دبیر اجرایی جایزه جالل ،ضمن تکذیب
دستمزد  20میلیون تومانی برای اجرای جایزه جالل میگوید
داورهــا ،خود معیارند و ما آنها را امین میدانیم .او در ادامه به
خراسان گفت« :ما در جایزه جالل ،اثر نویسنده را با آثار قبلی و
احتمالی بعدیاش مقایسه نمیکنیم بلکه داورها آثار منتشر شده
در سال گذشته را بررسی میکنند .یعنی امکان دارد یک اثر که از
نظر منتقدان ،اثر برتر نویسنده در طول  20سال فعالیت ادبیاش
نیست ،برگزیده شود ».قزلی ادامه داد« :نظر داورها ملغمهای
از سلیقه ،تجربه ،اطالعات و شناختشان از اثر و صاحب اثر
است .هر کدام از داوران این دوره ،سالهاست
در زمینه ادبیات و رمان فعالیت میکنند و به
همین دلیل سلیقهشان تربیت شده و ادبی است».

واکنشهای منفی و یک سوال بزرگ
بهمنماهسالگذشته،مخاطبانزیادیبهاستقبالکتابجدید
رضا امیرخانی رفتند اما «رهش» کتابی نبود که انتظار آنها را از
نویسنده«مناو»برآوردهکند.حالاینکههمینکتابدرجایزه
جالل برگزیده رمان و داستان بلند ایرانی سال از میان تمام آثار
تالیفی سال  96شد .این موضوع واکنش های زیادی در شبکه

مــحــمــدرضــا شــرفــی خــبــوشــانــی یــکــی از
برگزیدگان دور ه گذشته جایزه ادبی
جــال با «بیکتابی» اســت که در این
دوره به عنوان یکی از برگزیدگان مردمی
بخش «آتیه داستان ایرانی» هم شناخته
شد .او یکی از داوران بخش رمان و داستان بلند ایرانی در
یازدهمین دوره جایزه ادبی جالل هم هست .او در پاسخ به
این که چرا «رهش» که طبق نظر اغلب منتقدان و مخاطبان
امیرخانی یکی از ضعیفترین آثار او به شمار میآید به عنوان
برگزیده انتخاب شد ،گفت« :قطعا نظر داوران با چنین
نقدهایی موافق نبوده که این کتاب برگزیده شده
است .اگرچه نقدها موثرند ،دیده و خوانده میشوند
اما آن چه مالک داوری است ،خود اثر است .به این
ترتیب اگر نویسنده دیگری ،نویسنده رهش بود قطعا
جزو برگزیدهها بود .من فکر میکنم انتخاب داوران،
انتخاب قابل دفاعی بوده و بدون هیچ مالحظهای درباره
این که امیرخانی چه جایگاهی دارد انجام شده است».

های اجتماعی به همراه داشت مانند این که « از زد و بند در
مراسم اسکار و سیاسی بودنش شکایت میکنین بعد میرین
جایزهجاللرومیدینبهرهش؟منخودمبهکارهایامیرخانی
خیلی عالقه دارم ولی جایزه جالل امسال حقش نبود « ،».خدا
کنهحداقلامیرخانیخودشفهمیدهباشهکهاینجایزهجالل
که امسال بهش دادن ،به حرمت خاطرات خوشیه که خیلی از
دهاشدارن»
مخاطبهایایرانیازرمانیمثلمناوواسمنویسن 

و « خود امیرخانی اگه داور بود به رهش جایزه نمیداد» .با این
حساباگرنامزدهایاینجایزه،توانرقابتبا«رهش»امیرخانی
راندارنداوضاعادبیکشوردروضعیتبهسامانیاست؟ونکته
بعد این که آیا زمانی که دبیر اجرایی جایزه جالل« ،احتمال
برگزیدهشدنرهشبهعنواناثربرگزیدهجایزهجاللآلاحمد»
رادلیلاصلیتعطیلیپایگاه«الفیاء»اعالمکرد،سیاسیکاری
رانمیتواندلیلانتخابرضاامیرخانیدانست؟!

ابزارهایقصهگوییتغییرکردهاند

خوانندگیرضایزدانیبرای«تیغوترمه»

سبکمنهیپهاپاستنهرپ

منصور ضابطیان معتقد است باید با استفاده از
چهره ها
ابزارهای روز ،قصه های گذشته را به باور کنجکاو و
نویسنده
پرسشگر کودکان امــروزی نزدیک کرد .او به ایلنا
گفت« :قصهگویی در حال حاضر از رونق نیفتاده و همچنان قصهها
هستندکهآدمهاراجذبمیکنند.درواقعابزارقصهگوییتغییرکرده
است.وقتیبهبچههایایندورهکهباگوشیتلفنهمراهیاتبلتعجین
هستند،دقتمیکنیممتوجهمیشویمقصهبرایشانجالباست.حتی
اگربازیهمکنند،بازیهاییبیشتربرایشانجذاباستکهیکپیرنگ
داستانی داشته باشد .در نتیجه
هر قــدر قصههای ام ــروزی را به
تجربه بچهها نــزدیــک کنیم،
مطمئن ًا به گسترش قصهگویی
کمکخواهدکرد».

رضا یزدانی ،خواننده فیلم سینمایی «تیغ و ترمه»
چهره ها
آخرینساختهکیومرثپوراحمدخواهدبود.ایناثر
خواننده راک
اکنون در مرحله تدوین و ساخت موسیقی به دست
فردینخلعتبریاست.کیومرثپوراحمدکارگردانایناثرسینمایی
درباره انتخاب رضا یزدانی به عنوان خواننده این اثر به ایسنا گفت:
«شیفتگی من به رضا یزدانی از صدایش شروع شد ،صدایی خسته،
دارایصدگرهوسرشارازاحساسهایگوناگونومتضاد...بعدترکهبا
خودرضاازنزدیکآشناشدم،خصلتهاییدراودیدمکهاینشیفتگی
رادوچندانکرد.اینکخرسندم
که فرصتی پیش آمده تا صدای
یــگــانــه رضـــا یـــزدانـــی ،آبــشــار
احساسیباشدکهدرصحنههایی
ازآخرینفیلممجاریمیشود».

هومنگامنوکهاینروزهامشغولبازیدرسریال«زیر
چهره ها
همکف»است،ازقصدخودبرایادامهبازیگریخبر
خواننده هیپ هاپ
داد .او به صبا گفت «:هم اکنون با ســری جدید
«خندوانه» ،سری جدید «کودک شو» و برنامه «فرمول یک» علی ضیاء
همکاری دارم .البته تیتراژ چند برنامه دیگر را هم در دست دارم ».این
خوانندهدربارهسبکخوانندگیخودگفت«:سبکمنهیپهاپاست.
اغلبفکرمیکنندمنرپمیخوانماماهیپهاپیکهمنمیخوانمبا
سایرهیپهاپهافرقمیکند،یعنیتقریبابااستانداردهایتلویزیون
هم یکی است .بهتر است بگویم
یک جــور هیپهاپ مــلــودیدار
است و همه روی یک نت نیست و
ملودیدارد.مانندپاپاستوتنها
رپنیست».

رئیس هیئت مدیره موزه های شهرداری تبریز مطرح کرد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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خانه موزه شهریار در حال تخریب است

رئیس هیئت مدیره موزه های شهرداری تبریز
گفت« :خانه موزه شهریار از نظر عمران و آبادانی
در حال تخریب است .از سوی دیگر مقبرة الشعرا
پروژهبزرگیاستکهمدتیاستتعمیروساختو
سازآنآغازشدهامابهاینزودیهاتکمیلنخواهد
شد».
علیاصغر شــعــردوســت رئــیــس هیئت مدیره
موزههایشهرداریتبریزدرگفتوگوبافارسدربارهخانهاستادشهریارکه
در بین مردم اعم از ایرانیان و گردشگران خارجی محبوبیت بسیاری دارد،
اظهار کرد :بسیاری از گردشگران و مردم کشورمان میخواهند از محل
زندگی شهریار بازدیدی داشته باشند اما متاسفانه بیش از یک سال است
جلسههیئتامنایآنتشکیلنشدهاستحتیپسازانتخابشورایشهر
جدیدوشهردار،توجهالزمبهاینخانهموزهنشدهوازنظرعمرانوآبادانیدر

حالتخریباست.
بهگفتهوی،شهریارتمامعمربرایایرانوانقالب
شعرسرودومحبوبیتبسیاریدرمیانمردمدارد
امااکنوندروطنخودمظلوماست ۲۷.شهریور،
روز ملی شعر و ادب امسال هم با بیتفاوتی کامل
گذشتواینبسیارجایتاسفدارد.شعردوست
درباره فروش خودرو رنو شهریار که این روزها در
فضای مجازی خبر آن منتشر شده است هم گفت :یک خودرو به نام استاد
شهریار سالها پیش سند خورده است .هر چند طی این مدت به نامهای
دیگرینیزسندهاییزدهشدهامااینخودروجزواموالموزهاستادشهریار
است.وی گفت  :االن مسئله فروش مطرح شده اما باید بگویم کاالیی که به
موزه تعلق دارد ،قابل فروش نیست .این خودرو مدل۶۶است و امیدواریم
ایناتفاقنیفتد.

...
هنری

تولیدداستانطی 40سالپساز
انقالبافزایشیافتهاست
وزیر ارشاد با تاکید
ب ــرای ــن ک ــه مسیر
تــولــیــد داســـتـــان
طی  40ســال پس
از ان ــق ــاب رو به
افزایش بوده است ،گفت :بر اساس آمار ارائه
شده ،پس از انقالب اسالمی حدود  21هزار
کتاب چاپ اول و  11هزار داستان نویس با
کتابچاپاولداشتهایم.
سید عباس صالحی شنبه شب در مراسم
پایانیجایزهجاللآلاحمد،ضمنبرشمردن
ویژگیهای جالل آل احمد ،جایزه وی را
در مسیر پیشبرد اهداف ادبی ایران دانست
و با تاکید بر ایــن که تولید داستان در 40
سال انقالب رو به افزایش بوده است ،گفت:
«پــس از انــقــاب بــر اســاس آمــار ارائ ــه شده
حدود  21هزار کتاب چاپ اول و  11هزار
داستان نویس با کتاب چاپ اول داشتهایم».
وی در ادامـــه بــه پیشرفت هــای پنج سال
اخیر در داستاننویسی اشاره کرد و گفت:
پیشرفتهاییکهبهوجودآمدموجبنگارش
پنجهزارکتابچاپاولشدهاست.ایننشان
میدهدمسیرروبهرشدیدرداستاننویسی
 40سال گذشته داشتهایم .داستاننویسان
جــوان رو به افزایش هستند و زنــان جایگاه
خاص خود را پیدا کردهاند .داستان به عنوان
جانمایهفرهنگیمیتواندموردتوجهباشد.

 ۹میلیوندالربرایچندیادگاری
از«فرانکسیناترا»
بـــــرخـــــی لـــــــوازم
«فــرانــک سیناترا»
خواننده و هنرپیشه
سرشناسآمریکایی
و هـــمـــســـرش در
حراجی «ساتبیز» به قیمت  ۹میلیون و ۲۰۰
هزار دالر به فروش رسید .به گزارش فارس به
نقلاز واشنگتنتایمز ،اینلوازمشاملتعدادی
از کتابها ،تابلوهای نقاشی و جواهرآالت و
اقالمیادگاریفرانکسیناتراوهمسرشبود.
عوایدفروشایناقالمبهمنظورکمکبهامور
خیریه،بهمرکزکودکاننیازمنداهدامیشود.
فرانک سیناترا سال  ۱۹۹۸میالدی در سن
 ۸۳سالگیدرگذشت.

همکاریکاوهیغماییوکاوهآفاق
کاوه یغمایی و کاوه
آفـــاق یــک اج ــرای
مــشــتــرک بــــا هم
خــواهــنــد داشـــت.
کـــنـــســـرت کــــاوه
یغماییدرروزهای 15و 16آذردرتاالروزارت
کشوربرگزارشدواینخوانندهمنتخبیازآثار
آلبومهای قبلی و همچنین قطعاتی از آلبوم
جدیدشبانام«مردعنکبوتی»رااجراکرد.
بهگزارشایرانآرت،کاوهآفاقیکیازمهمانان
کنسرتکاوهیغماییبودکهباسورپرایزیغمایی
مواجه شد .کــاوه یغمایی هنگام معرفی این
خواننده از او قول گرفت یک اجرای مشترک با
همداشتهباشند.اینپیشنهادبااستقبالکاوه
آفاقوحاضراندرتاالروزارتکشورهمراهشد.

