ادب وهنر
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انتشار  2کتاب صوتی
از اشعار عبدالجبار کاکایی

مهر -دو کتاب صوتی «تاوان کلمات» و «عذاب دوست داشتن» از اشعار و ترانههای عبدالجبار کاکایی تولید و منتشر شد .کتاب «تاوان
کلمات»گزیده ای از تمامی اشعاری است که وی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا چند سال اخیر سروده و مجموعه «عذاب دوست داشتن»
شامل بخشی از ترانههای کاکایی در سالهای دور و نزدیک است.

...
هنری

نقاشی منسوب به میکلآنژ
ناپدید شد
پس از آن که یک کشیش
بلژیکی،یکنقاشیمتعلق
به رنسانس را به هنرمند
معروف «میکلآنژ» نسبت
داد،درمدتزمانکوتاهی
این نقاشی ربــوده شد.به گــزارش ایسنا و به
نقل از تایم « ،ژان وان رمداک » اعالم کرد ،این
تابلوینقاشیدرحالیبهسرقترفتهاستکه
قرار بود بهزودی برای تایید صحت نقاش آن،
تحت بررسی «ماریا فورسلینو» ـ کارشناس آثار
«میکلآنژ»ـقرارگیرد.
به گفته این کشیش ،این اثر  ۱۶سال پیش
توسط ایتن کورمن ،سناتور سابق بلژیکی به
کلیسااهداشدهبود.بهگفتهاوایننقاشیبیش
از ۱۴۴میلیوندالرارزشدارد.
مسئوالنکلیسامعتقدندایناتفاقیکسرقت
برنامهریزی شده بــوده و به هیچ یک از دیگر
متعلقاتاینکلیساآسیبینرسیدهاست.
نقاشی گمشده کلیسای شهر «زل » شاید تنها
اثر هنری فراموش شده میکل آنژ نباشد که در
سالهای اخیر توجهها را به خود جلب کرده
اســت؛ چرا که در سال  ۲۰۱۰یک مرد اهل
نیویورکادعاکردیکنقاشیموروثیکهپشت
مبلخانهشانرهاشدهبود،درحقیقتنقاشی
ناتمامحضرتمریم(س)ومسیح(ع)است.این
نقاشی ۳۰۰میلیوندالرقیمتگذاریشد.

آلبومخانوادگیجینآستین
سر از eBayدرآورد
آلــبــومــی از عکسهای
خانوادگی«جین آستین»
نویسندهمعروفانگلیسی
کهمدتیطوالنیگمشده
بــــود ،در ســایــت فــروش
تجارت الکترونیکی ( )eBayپیدا شد.به
گزارش ایرنا« ،کارن لیورز» این آلبوم عکس را
به امید این که پر از عکسهای اشرافزادگان
سده  19باشد ،خرید اما با نگاهی اجمالی
به آن دریافت که ایــن عکسها از خانواده
رماننویسمشهورانگلیسیبهجاماندهاست.
«جین آستین» نویسنده رمانهای معروف
«غرور و تعصب»و «عقل و احساس»چهرهای
مهم در ادبیات انگلیسی است.این آلبوم در
سایت ایبــی به ارزش دو هــزار و  800دالر
به فــروش گذاشته و در نهایت بههزار دالر
فروختهشد.
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معرفی چند نمایش نامه متفاوت که از خواندن آن ها پشیمان نمی شوید

نمایشنامههاییبهاندازه رمانخواندنی
یاسمین مشرف -جزو کدام دسته اید؟ دوستداران نمایش نامه یا کسانی که
هیچوقت از خواندن رمان خسته نمی شوند؟ حتی اگر از دسته دوم هم باشید
تغییر عادات خواندن می تواند تجربه خوبی برایتان رقم بزند .اگر به دنبال چنین
تغییری هستید ،نمایش نامه هایی که در ادامه آنها را معرفی می کنیم ،گزینه

های خوبی برای اضافه کردن به فهرست کتاب هایی است که قصد مطالعه آن را
دارید .شخصیت ها در این نمایش نامه ها غمگین یا شرورند ،گاهی شما را به تفکر
وادار می کنند و گاه سعیشان این است که از همه لحظههای نمایش نامهخوانی
لذت ببرید.

«مویزی در آفتاب»

«خدایکشتار»

«فرشتگاندرآمریکا»

«خانهعروسک»

«باالدست،پاییندست»

لورینهانسبری

یاسمینارضا

تونیکوشنر

هنریکایبسن

سوزانلوریپارکز

داشتن آینده ای بهتر ،همه آن چیزی
است که خانواده یانگر به دنبال آن
است اما برای یک خانواده سیاه پوست
از طبقه کارگر که در یکی از منطقه
های فرعی واشنگتن زندگی می کند
و تبعیض نــژادی در آن موج می زند
حتی رســیــدن بــه همین آرزوهـــای
کوچکنیزغیرممکناست.هانسبری
اولین زن سیاه پوست نمایش نامه
نویسی است که توانست نمایش نامه
اش را در تئاتر برادوی (محل اجرای
بهترین نمایشهای تجاری در میان
کشورهای انگلیسیزبان) روی صحنه
ببرد  .دایره منتقدان درام نیویورک این
نمایش نامه را بهترین نمایش نامه
سال  1959اعالم کردند.

پسر  11ساله خانواده ،رایل ،با چماق
دو دنـــدان هـمکــاســی خــود را می
شکند .خانواده رایل برای دلجویی و
تفاهم به خانه خانواده هویل میآیند.
در آغاز ،روابط بسیار متمدنانه است اما
کــمکــم خــشــونــت و وحــش ـیگــری
نامتمدنانهای بروز میکند و وضعیتی
بسیار کمیک و در عین حال تاسفبار
بهوجود میآورد .نمایش نامه خدای
کشتار در سال  2006نوشته شد و در
دسامبر همان سال در زوریخ به اجرا
درآمد .این نمایش در آذر  ۱۳۸۷به
زبان فارسی در سالن سایه تئاتر شهر
به کارگردانی علیرضا کوشک جاللی
به نمایش درآمــد و همزمان به زبان
آلمانی در آلمان روی صحنه رفت.

بحرانایدزکهدردهه، 80آمریکاوجهان
رادربرگرفت،فاجعهایباابعادبزرگبود
وکوشنربانوشتننمایشنامهحماسیبه
اینفاجعهواکنشنشانداد.ترنهوایی
بخشی
تخیلی کوشنر در نمایش نامه دو
ِ
فرشتگان در آمریکا حکایت پرستاران
شوخطبع،وکالیکالهبردارومجرمان
نجات یافته ای است که تالش می کنند
خودشان را در جهانی که برای نجات آن
هاازسرعتشنمیکاهد،نجاتبدهند.
در ط ــول داســتــان ای ــن انــســان هــای
سرگشته،درکناریکدیگرجمعمیشوند
و عشق ،تنهایی و رنج از دست دادن را
تجربه میکنند و در نهایت بخشش را
میآموزندوراهیمییابندتابابیکسی
وبیپناهیکناربیایند.

در نگاه اول بــه نظر مـیرســد نــورا،
شخصیت اصلی داستان در نقش یک
زن خــانــه دار ،یــک زنــدگــی را که
محدودیت هــای جامعه به او دیکته
کرده است ،به اجبار تحمل می کند اما
تالش بیهوده او زیاد دوام نمی آورد و
نــورا در نهایت تصمیم می گیرد که
مخاطب قرن نوزدهمی اش را شگفت
زده کند .نمایش نامه خانه عروسک که
در سال  ۱۸۷۹توسط هنریک ایبسن
شاعرونمایشنامهنویسنروژینوشته
شـــده اســـت و در دبــیــرســتــانهــا و
دانــشــگــاههــای بــســیــاری تــدریــس
میشود ،درواقع داستان بیرون آمدن
از توهم و طغیان زنی به نام «نــورا» را
یدهد.
شرح م 

پارکز در ســال  2002به دلیل این
داستان به ظاهر ساده که قصه دو برادر
به نام های لینکلن و بوث را روایت می
کند ،برنده جایز پولیتزر شد .لینکلن و
بــوث دو بــرادر آفریقایی -آمریکایی
هستند کــه سعی مــی کنند جهان و
یکدیگر را به بــازی بگیرند .برخالف
بسیاری از نمایش نامه نویسان ،پارکز
تقریبا هیچ گونه توصیفات صحنه ای
ارائه نمی کند و به این شکل خواننده را
وادارمیکندتعبیروتفسیرهایخودش
را درباره شخصیت ها و رفتارهایشان
داشته باشد .پارکز یکی از بزرگترین
مفسرانسبکزندگیآمریکاییاستو
ایــن نمایش نامه او ،یکی از بهترین
نقدهایشدراینزمینهاست.

...
اخبار

گلریز:مسئوالنفرهنگیکشور
بازیخوردند

محمد گــلــریــز خــوانــنــده
مــطــرح مــوســیــقــی دفــاع
مــقــدس بــا اشــــاره بــه این
که از دهه  ۸۰یک مقدار
ســـرودهـــای انــقــابــی ما
کم رنگ شده اســت ،گفت :برخی مسئوالن
فرهنگی کشور بازی خوردند.به گزارش مهر،
اینخوانندهبابیاناینکهخیلیاوقاتگفتهام،
نمی دانم چه مافیایی در این کار است ،تصریح
کرد :تفکریهموجودداردکهخیلیخطرناک
است،میگویندبایداینکارهارابکنیمتاجوان
ها آنطرفینروند،اینیعنیخودمانرابهچاه
میاندازیم.انشاءا...مسئوالنبهفکربیفتند
ودرحوزهموسیقی کارکنند.

جشنوارهفجرتمامطیفهارازیر
چترخودبگیرد
یک شاعر با تاکید بر این
که جشنواره شعر فجر هم
مانندفیلم،موسیقیوتئاتر
که در این چند دهه برگزار
شـــده مــلــی و ســراســری
است،گفت:اینجشنوارهبایدتمامطیفهای
جامعهرازیرچترخودبگیردتاآنهانیزانگیزه
حضور داشته باشند.به گزارش فارس ،رضا
اسماعیلی با اش ــاره به ضعف ها در زمینه
تبلیغاتواطالعرسانیتصریحکرد:بخشیاز
برنامههابهشکلاستانیوتحتعنوانمحافل
برگزار میشود.مخاطب این برنامهها باید
بداننداینمراسمباچهکیفیتیودرکجابرگزار
میشودتاچنانچهامکانیفراهمشوددراین
برنامهها حضور یابند اما متاسفانه آن گونه که
شایسته است ،عمل نمیشود و جشنواره به
نوعیمظلومواقعشدهاست.

