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تیتراژ خوانی ساالر عقیلی و رستاک حالج
برای «اختیاریه»

ایسنا -ساالر عقیلی و رستاک حالج تیتراژ ابتدایی و انتهایی ویژهبرنامه افطار شبکه  5سیما را خواندند .این برنامه با عنوان «اختیاریه؛ شهر باران»
به تهیه کنندگی و اجرای سید مرتضی فاطمی به مدت  ۳۰شب قبل از افطار مهمان خانههای مردم خواهد بود .این برنامه قرار است در این مدت 30
روایت از زندگی مردم ایران را به تصویر بکشد.

...
ادبی

جایزه فرانسویها برای زندهیاد
افشین یداللهی
ترجمه کتابی از زندهیاد
افــشــیــن یــدالــلــهــی به
فرانسوی ،برگزیده یک
جشنواره بینالمللی
شـــد .بــه گــــزارش آنــا،
ترجمه فــرانــســوی کــتــاب «روزشــمــار یک
عشق» اثر زندهیاد افشین یداللهی برگزیده
جشنواره معتبر بینالمللی فرهنگی ادبی
فیسپ ( )ficepفرانسه شد .در این جشنواره
کــه پنجم خـــرداد در شهر پــاریــس برگزار
میشود ،برنامهای خاص برای معرفی این
شاعر و ترانهسرای فقید ایرانی در نظر گرفته
شده است .از یداللهی پنج مجموعه شعر به
نامهای «روزشمار یک عشق»« ،امشب کنار
غز لهای من بخواب»« ،جنون منطقی»،
«حــر فهــایــی کــه باید میگفتم و تــو باید
میشنیدی» و «مشتری میکدهای بسته» به
جا ماند ه است.

...

اخبار کوتاه
▪  ▪نشست تخصصی «پژوهشی در شاهنامه
نــگــاری» با سخنرانی بهمن نامورمطلق و
آیدین آغداشلو ،به همراه رونمایی از کتاب
«شاهنامه ابراهیم سلطان»  ۲۵اردیبهشت
یشود.
برگزار م 
▪  ▪مــیــاد عــرفــان پــور مسئول دفــتــر شعر
شهرستان ادب گفت :ما تاکنون حدود۹۰۰
شاعر جوان کشور را در دورههای آموزشی
آفتابگردانها داشتیم که از آموزشهای
این دوره استفاده کردهاند.
▪  ▪امید نعمتی خواننده گروه پالت و تیتراژ
سریال «لیسانسهها» و «شمعدونی» هر روز
پیش از افطار با تیتراژ برنامه «هزارداستان» از
شبکه نسیم مهمان خانههای مردم خواهد
بود.
▪  ▪مهناز فتاحی نویسنده کتاب تحسین
شده «فرنگیس» از ویرایش نهایی نگارش
خاطرات زندگیخود از بدو تولد و چاپ آن از
سوی انتشارات سوره مهر خبر داد.

مهمترینویژگیهایآثارهوشنگمرادیکرمانیبهبهانهخداحافظیرسمیاشازدنیاینویسندگی

خدا ق ّوت،خاطرهساز نسلها

گروه ادب و هنر-هوشنگ مــرادی کرمانی
چهرهای غریبه نیست و با آثــارش به خاطره
جمعی خیلی از ایرانیها تبدیل شده است.
خالق «قصههای مجید» و «مهمان مامان» در
آستانه  75سالگی خبر خداحافظیاش از
دنیای نویسندگی را تایید کرد .این که او دیگر
نمیخواهد بنویسد ،شاید تلخ باشد اما آقای
قصهگو آنقدر قصههای شیرین برای بچههای
دیروز و امروز به جا گذاشته که به او حق بدهیم
از این همه خاطرهسازی خسته شده باشد و
بخواهد در اوج خداحافظی کند.
	▪خاطرهسازیبراینسلها

مرادی کرمانی از سال  1350تاکنون ،یعنی
نزدیک نیم قرن در حال خلق آثار داستانی برای
نسلهای مختلف بــوده اســت؛ از «معصومه»
در س ــال  1350تــا آخــریــن اثــــرش« ،قاشق
چایخوری» که در نمایشگاه امسال رونمایی
شد .اولین مخاطبان آثار او حاال کتابهای او را
برایبچههایشانمیخرند.اینکهیکنویسنده
حدود  50سال برای نسلهای مختلف بنویسد
و همچنان محبوب باشد ،کاری است که تنها از

عهدهامثالمرادیکرمانیبرمیآید.
	▪چهرهایتاثیرگذاردرجهان
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آقای نویسنده در جهان هم چهرهای شناخته
شده است و از مهمترین نویسندگان ادبیات
کودک و نوجوان در دنیا به شمار میرود .او دو
باردرسالهای 1986و 2014میالدینامزد
دریافتجایزهجهانیهانسکریستیناندرسن
شد و در سال  1994جایزه کتاب کودکان
و نوجوانان اتریش را دریافت کرد .همچنین
بسیاری از آثــار مــرادی کرمانی به زبانهای
آلمانی ،انگلیسی ،فرانسوی ،هلندی ،عربی،
اسپانیایی و ...ترجمه شدهاند.

میخواهمآسمانرانگاهکنم

فهم
اقلیمی و بومی بــودن و نیز
ِ
زبــان عــوام ِ
خواص پسند آنهاست .دیگر این که او برای
خلق آثــارش از جان
مــایــه م ـیگــذارد
تا جایی که به
گفته خودش
یــک داســتــان
کــوتــاه را پنج
بار از نو نوشته
است.

	▪چندوجهیبودنآثار

شــایــد هوشنگ مــــرادی کــرمــانــی تنها
نویسنده ایرانی باشد که آثــار اقتباس
شده از داستانهایش از جمله «قصههای
مجید»« ،مهمان مامان» و «گوشواره»
شــاخــص از کــار درآمـــدهانـــد .از دیگر
ویژگیهای بسیاری از داستا نهای
مـــرادی کــرمــانــی ،پــررنــگ بــودن عناصر

هوشنگ مرادی کرمانی:

هوشنگمرادیکرمانی،قصهگویچنددههمتوالی
خبر بازنشستگیاش در نویسندگی را تایید کرد و
گفت دوست دارد در اوج با نوشتن خداحافظی کند.
او در گفتوگوی خود به مهر گفت«:برای نوشتن
همین اثر اخیرم نیز پنج سال زمان صرف کردم که
بتوانم بنویسمش .شاید هم ورق برگشت و چیزی به
سرم زد ».او معتقد است نویسندگی هم بازنشستگی
دارد و برنامه او برای این دوره این است«:میخواهم
برومکناریکرودخانهبنشینمودرازبکشموآسمانرا
نگاهکنم.البتهبازنشستگیبرایمنمعنایمعمولرا
ندارد ،چون چند جای دیگر هست که باید به آن سر
بزنم .از فرهنگستان تا مؤسسه اکو .اما فکر کنم در
اینایامبازنشستگیبهترینفرصتبرایمنفراهم
استکهبنشینموکتاببخوانموخودمراپرکنم.
من همیشه به دانشجویانم گفتم که
ماندگاریدرتکثرنیست.شاعرانی
بودهاندبادوازدهدیوانکههرگزدر
تاریخ نماندهاند اما خیام با پنجاه
رباعی جهان را فتح کرده است.
کدامبهتراست؟منفکرمیکنم
با زیاد نوشتن نمیشود ماندگار
شد بلکهباچطورنوشتناستکه
میشودبهماندگاریفکرکرد».

پرجستوجوترینهای نمایشگاه کتاب تهران
چند روزی از پایان سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب
تهران میگذرد و ناشران مختلف در گزارشهایی از پرفروشترین
کتابهایشان و مسئوالن نمایشگاه از برنامهریزیهایشان برای
سال آینده میگویند .در این میان چند آمار جالب و قابل تامل درباره
جستوجوهای بازدیدکنندگان در سایت اطالع رسانی نمایشگاه از
قولعادلطالبی،معاونکمیتهاطالعرسانیسیودومیننمایشگاه
کتاب تهران منتشر شده است که در ادامــه میخوانید« .رمــان» و
«شعر» شاید در ابتدا دو واژه معمولی به نظر بیایند ،اما وقتی متوجه
شویم این دو واژه از موضوعات پرجستوجوی مخاطبان در سایت
نمایشگاه از میان حدود  450هزار جستوجو بودهاند ،قضیه فرق

میکند .پرجستوجو بودن این دو واژه نشاندهنده عالقهمندی
فراوانمخاطبانایرانیبهدومقولهرمانوشعراست.سیمیندانشور،
نویسنده ،هوشنگ ابتهاج(سایه) ،شاعر و صادق هدایت ،نویسنده
در رتبههای دوم تا چهارم جستوجو در بخش نویسندگان سایت
اطالعرسانی نمایشگاه کتاب بودهاند که نشان میدهد نسل قدیم
معاصرانایرانیهمچنانموردتوجهمخاطبانهستند.رضاامیرخانی،
نویسندهآثاریمانند«رهش»و«بیوتن»همدررتبهسیزدهمینمولف
پرجستوجویسایتنمایشگاهقرارگرفتهاست.میشلاوباماباکتاب
«شدن» و الیف شافاک ،نویسنده ترک هم رتبههای نهم و پانزدهم
مولفانپرجستوجورابهخوداختصاصدادهاند.

...

موسیقی
اجرای کیوان ساکت و تاج
در تاالر وحدت
گروه موسیقی «وزیری»
بــه ســرپــرســتــی کــیــوان
ساکتووحیدتاجبیست
و هــشــتــم اردیــبــهــشــت
ماه ،تازهترین کنسرت
خودرادرتاالروحدتتهرانبرگزارمیکند.به
گزارش مهر ،در این کنسرت عالوه بر ارائه آثار
جدیدوشنیدهنشده،آثارماندگاریازموسیقی
ملی ایران به آهنگ سازی کیوان ساکت و به
خوانندگی وحید تاج اجــرا میشود.کیوان
ساکت طی مــاههــای گذشته کنسرتهای
متعددی را در تهران ،شهرستانها و برخی
کشورهایخارجیبرگزارکردهاست.

آخرین وضعیت سالمتی بهنام
صفوی
مدیر برنامههای بهنام
صــفــوی گــفــت :بهنام
طــی  15روز گذشته
ب ــه عــلــت وخــیــم شــدن
وضعیتش بــرای درمان
به بیمارستانی در اصفهان منتقل و بستری
شد .رضا فوادیان در خصوص آخرین وضعیت
این خواننده پاپ به میزان گفت :خوشبختانه
بعد از این دوره از درمــان و بستری شدن هم
اکنونحالبهنامبسیاربهترازقبلشدهاست.
وی دربــاره وضعیت هوشیاری بهنام صفوی
اظهار کرد :این که چه زمانی بهنام صفوی از
بیمارستان مرخص شود بسته به تشخیص
کامل پزشکان است اما با توجه به بهبود روند
درمانی و پایدار شدن وضعیتش به احتمال
فراوانبهزودیمرخصوباردیگربرایمراقبت
ونگهداریبهخانهمنتقلخواهدشد.

