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پیک خبر

پاسختهیهکننده«گاندو»
بهمنتقداندربارهگلستانسعدی
مجتبی امینی ،تهیهکننده
ســــریــــال گــــانــــدو دربــــــاره
حاشیههایبهوجودآمدهبرای
این مجموعه توضیحاتی ارائه
کرد .به گزارش مهر ،او درباره
سکانس حاشیهساز این سریال که در آن شخصیت
منفی آمریکایی از تأثیر کتاب «گلستان» سعدی در
تقابل با ایران میگوید ،اظهارکرد« :عدهای به این
سکانس نقد داشتند و به نظرم متوجه مضمون آن
نشدهاند.اینسکانسمیخواهدبگویدغربچطور
ازاندوختهوسرمایهمااستفادهمیکنددرحالیکهما
قدرآنرانمیدانیم».اوهمچنینافزود«:اینمطالبه
ماست که چرا در تمام این سالها سعدی درست
معرفینشدهاستوقدرشراندانستهایمکهدیگران
بخواهندازآنبهرهبرداریکنند».گفتنیاستچند
روز پیش روزنامه خراسان در یادداشتی با عنوان
«گاندو علیه گلستان» به این سکانس شائبهانگیز
انتقادکردهبود.

یکادعا:فیلمنامه«پسازباران»
سرقتشده

نگاهیبهزندگیوآثارمهدیآذریزدیدرگفتوگویخراسانبامصطفیرحماندوست

ی قصههایخوب
نوستالژ ِ
الههآرانیان-هنوزازکتابهای
رنگارنگبااسامیعجیبوغریبدر
قفسههایکتابکودکخبرینبود،
وقتیاوشروعبهنوشتنبرایبچههای
خوبکرد.سادهبودوهمهچیزراساده
میدیدودلشمیخواستمتنهای
سخترابرایبچههاسادهکندتابهتر
نوشتن
بخوانند.ششدههازآغاز
ِ
«قصههایخوببرایبچههایخوب»
میگذرد؛قصههاییکهدرطولسالها
هشتجلدشمنتشرشدوعمرقصهگوی
مهربانشقدندادتاجلدنهمرابنویسد.
درسالروزدرگذشتمهدیآذریزدی
کهبهپدرادبیاتکودکونوجوان
ایرانمعروفاست،ضمنگفتوگوبا
مصطفیرحماندوست،بهسراغبررسی
زندگیوآثارزندهیادآذریزدیرفتهایم.

مــــحــــمــــود رضــــاخــــانــــی
کرمانشاهی ،نویسنده رمان
ی«تگرگ»ادعاکردیکی
تاریخ 
از فیلم نامههایش به سرقت
رفته اســت .این نویسنده در
گفتوگو با ایبنا اظهار کرد« :یکی از فیلم نامههایم
به واسطه اشخاصی که نمیشناسم و نمیدانم
چطور ،از سریال «پس از باران» سردرآورد؛ در حالی
که من هیچ یک از اعضای گــروه سازنده فیلم را
مالقات نکرده بودم و اصال نمیشناختم .داستانی
که در کرمانشاه ،کردستان و لرستان میگذشت و
جنایاتیراکهاززمانقاجارتاپهلویدومبرسرمردم
آمده بود ،به رشت کشاندند و با نام «پس از باران» به
مردمارائهشد».

شاهکارهلندیمقابلچشمهمگان
ترمیممیشود
موزهملیآمستردامروزگذشته
بزرگترینپروژهترمیمتابلوی
نقاشی «گــشــت شــبــانــه» اثر
«رامبراند» را به صورت آنالین
آغــاز کــرد .به گــزارش ایسنا،
پروژهترمیمایناثرمتعلقبهسال۱۶۴۲کهمیلیونها
نمیشود،بهنمایشگذاشتهشد.
دالرهزینهصرفآ 
به گفته کارشناسان ،تابلوی «گشت شبانه »  ،در نوع
خود اولین اثری است که یک گروه را این چنین در
حال حرکت نشان میدهد .آخرین پروژه بازسازی
این نقاشی به  ۴۰سال پیش بازمیگردد؛ پس از آن
کهفردیمبتالبهاختالالتروانیبهوسیلهیکچاقو
ایناثرراهدفحملهقرارداد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪اولینبازنویسیهابرایکودکان

مصطفیرحماندوستکهازنزدیکتریندوستان
زندهیاد آذریزدی هم بوده است ،درباره تاثیر او بر
ادبیاتکودکونوجوانبهخراسانگفت«:ایشان
جزو اولین کسانی است که قصههای قدیمی را
بازسازی کرده است .قبل از او «مثنوی االطفال»
مفتاح الملک محمود در دوره قاجاریه بوده که
این نویسنده مثنوی را برای بچهها فقط خالصه
کرده اما آذریزدی قصههای قدیمی را ساده کرده
وچیزهاییهمبهقصههاافزودهوتبدیلشدهاست
به«قصههایخوببرایبچههایخوب»«،قصهها
و مثلها» و . ...از طرفی کار ایشان اثر نوستالژیک
همداشتهاست؛بهاینمعناکهابتدابراییکنسل
نوشتهشدهوبعدنسلهایدیگرراهمدرگیرکرده
استوحاالجزوادبیاتکالسیککودکونوجوان
بهحسابمیآید».
▪نگاریکهبهمکتبنرفت

یکی از مصداقهای این بیت حافظ را میتوان
مهدی آذریزدی دانست« :نگار من که به مکتب
نرفت و خط ننوشت /به غمزه مسئلهآموز صد
مدرس شد» .این نویسنده هیچگاه به مدرسه
ّ
نرفت و سواد رسمی را یاد نگرفت و به کمک
پدرش خواندن و نوشتن آموخت و آثاری مانند
مفاتیح الجنان ،حلیةالمتقین
و ...را مـــیخـــوانـــد و
مــادربــزرگــش هــم بــا او
قـــــرآن کــــار مــیک ــرد.
آذریـــزدی تنها در 14
سالگی به مکتب رفت و
عربی یاد گرفت و بعد
هم با زبان انگلیسی
آشنا شد .او وقتی
کـــــــاس
درس

امــروزی را دیــد 54 ،ساله بــود؛ با اشکهای
حلقهزده در چشمش.
▪ازبنّ اییتاکتابفروشی

آنطور که خودش میگفت ،اولین برخوردش
با کتاب در  14سالگی اتفاق افتاد؛ وقتی پس
از بنّایی و کار در جوراببافی ،از کتاب فروشی
سر در آورد .بعد از این که پای آذر یزدی به تهران
رسید ،در یک چاپخانه مشغول به کار شد و در35
سالگی ،به فکر نوشتن کتاب افتاد .شاید این سن
برای شروع نوشتن کمی دیر به نظر برسد اما آذر
یزدی از همین سن شروع کرد و به پرفروشترین
نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در ایران تبدیل
شد .دریافت جایزه یونسکو در سال  1343و
جایزهکتابسالازجملهافتخاراتاینقصهگوی
یزدی است.
▪قصههای خوب در اتاق زیرشیروانی

آذر یزدی پس از شهریور  1320از یزد به تهران
میآید و در چاپخانه محمدعلی علمی مشغول
به کار میشود .روزی نسخهای از کتاب «انوار
سهیلی» مالحسین واعظ کاشفی را میبیند و از
آنخوششمیآید.انوارسهیلی،نسخهبازنویسی
و ســاده شده قصههای کلیله و دمنه اســت .آذر
یزدی به این فکر میافتد که کلیله و دمنه را که
نثری فنّی دارد ،برای بچهها ساده کند .همین
نقطه آغاز نوشتن جلد اول «قصههای خوب برای
بچههای خوب» با محوریت داستانهای کلیله و
دمنه شد .چهرههایی مانند محمدعلی جمالزاده
و پرویز ناتل خانلری این کتاب را که در یک اتاق 2
در 3متر زیر شیروانی نوشته شد ،تحسین کردند.
جلدهایبعدیاینمجموعه،بازنویسیقصههای
مرزباننامه ،سندبادنامه و قابوسنامه ،مثنوی
معنوی ،قصههای قرآن ،قصههای شیخ عطار،
قصههای گلستان و ملستان و قصههای چهارده
معصوم بود.

▪تمجیدبهاراز«الف.مفرد»

درسال1391کتابیبهنام«حکایتپیرقصهگو»
منتشر شد که حاصل شش جلسه گفتوگو با این
نویسنده در سال 83بود .در قسمتی از این کتاب
به خاطرهای جالب برمیخوریم« :خدا میداند
که چقدر آقــای عصار(مدیر روزنامه آشفته) به
من مهربانی میکرد .من برای روزنامه هفتهای
یکی ،دو تا شعر طنزآمیز میساختم و چیزهایی
مینوشتم و خوشحال بــودم کــه دارم شاعر و
نویسنده میشوم .شعرهایم را در آشفته «الف.
مفرد»امضامیکردم.آقایعصارکهباملکالشعرا
بهارهمسایهبود،مرتبمیگفت«:ملکگفتهاین
«الف .مفرد» آیندهاش خوب
میشود .او به هــزار زبان
مراتشویقمیکرد».

رحماندوست :کار آذریزدی اثر
نوستالژیک هم داشته است؛ به این معنا
که ابتدا برای یک نسل نوشته شده و
بعد نسلهای دیگر را هم درگیر کرده
است و حاال جزو ادبیات کالسیک
کودک و نوجوان به حساب میآید

موسیقی خوب گریزی ،مختص ایران نیست
علیرضا قربانی معتقد است امروزه هر آنچه در مقوله هنر و غیر هنر نیاز به تفکر
چهره ها
و تعمق داشته باشد ،با گریز مردم مواجه میشود .او در این باره به موسیقی ما
خواننده سنتی
گفت :این اوضاع که مردم از تعمق و تفکر ،گریزان
هستند صرفا مختص ایران نیست و در نقاط دیگر دنیا هم همینطور
است .همچنان که در ادبیات هم ،به چنین سمتی رفتهایم و روایتی
ازآقایسایهشنیدمکهگفتندمتاسفانهمعلومنیستتاچندسالدیگر
اثریازغزلکهمهمترینوشایدنگینسبکهایشعریماست،باقی
بماند .البته در اعصار مختلف آدمهایی بودند که با همت شخصی
خودشان و از جانگذشتگی ،در این مسیر گام برداشتند.

رضاصادقیدالیلکمرنگشدنفعالیتشدرچندسالگذشتهرابازگوکرد.وی
چهره ها
درباره این تصمیم خود به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :من و دوستانم ،سعی
خواننده پاپ
میکنیم اتفاقات خوبی را در آینده پیش بیاوریم .قاعدت ًا باید حضور ما در عرصه
موسیقیکمرنگترازقبلشود.ایناتفاقدرستیاست.هماکنون40
سالدارمودودههدراینسرزمینخوانندگیکردهام.االنبایدمنکم
رنگشومویکعدهدیگرپررنگترشوند.قرارنیستماتاآخربمانیم،
اما سعی میکنیم این کم رنگی را با حمایتمان از خوانندگان جوان
پوشش دهیم .باید کاری کنیم که افــراد مستعد دیده شوند؛ االن
ِ
فرصتجوانهاست.
فرصت،

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

موسیقی

همکاری کیوان ساکت و وحید تاج
با «همنوازان فاخته»

▪پدربچههایایرانی

مهدیآذریزدیحدود 30اثربهنظمونثربرای
بچههانوشت.نکتهمهمآثاراوایناستکههمیشه
بچهها را جدی میگرفت و میخواست آنها را با
گنجینهکهنادبیاتفارسیآشناکند؛موضوعی
که شاید در این دوره و زمانه که از نگارش تا چاپ
کتاب راهی نیست ،کمتر به آن توجه میشود.
مجرد ماند و زن
جالب اینکه آذر یزدی تا آخر عمر ّ
و فرزندی نداشت اما با آثارش ،پدر همه بچههای
ایرانی شد و بچههای چند نسل را با خود همراه
کرد.

نوبت حمایت از خوانندگان جوان است
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کنسرت گــروه موسیقی «هــمــنــوازان فاخته» به
سرپرستی خشایار پارسا ،جمعه این هفته به آهنگ
سازیکیوانساکتوخوانندگیوحیدتاجدرسالن
هالل احمر شهر تنکابن برگزار میشود .به گزارش
ایسنا ،این گروه ،سبکهای مختلفی از موسیقی
ایران را روی صحنه برده است و این بار در راستای
همکاری با نوازندگان ،آهنگ سازان و خوانندگان
صاحب سبک ،از کیوان ساکت و وحید تاج برای
همکاریواجرایتعدادیکنسرتدرشمالکشور،
دعوتبههمکاریکردهاست.

آموزش

یک تکنیک درگوشی
برای سبزی نقاشی منظره
نقاشی از منظره باید به گونهای باشد که در
بیننده حس واقعی بودن ایجاد کند ،آن قدر
که بخواهد دستش را دراز کند و چیزی از آن
طبیعت نمایش داده شده را لمس کند .برای
آن که بتوانید در نقاشیهای خودتان چنین
حسی را به بیننده منتقل کنید ،الزم است
درباره ترکیب سبزها اطالعات و دانش کافی
بهدستآورید.پیکاسودراینبارهمیگوید«:به
شما هزاران سبز میفروشند؛ سبز ورونایی،
سبز یاقوتی ،سبز کادمیوم یا هر سبز دیگری
که دوست داشته باشید؛ اما آن سبز خاص را
هرگز!» گستردگی رنگهای سبزی که در
طبیعت یافت میشود ،باورنکردنی است.
وقتی میخواهید سبزی را مخلوط کنید؛ این
رابهخاطربسپاریدکهپایهرنگیآنسبز،آبییا
زرداست.اینموضوعنقطهآغازیبرایتصمیم
گیری دربـــاره نسبت ترکیب رنگهاست.
رنگ سبز در طبیعت به دلیل تابش آفتاب در
ساعاتمختلفروز،هالههایمختلفیبهخود
میگیرد.مثالهنگامصبحکمیآبیتروهنگام
غروبکمیزردتربهنظرمیرسد.

