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پیک خبر

پرفروشترینهای نیمه اول سال
 ۲۰۱۹معرفی شدند
«جــایــی کــه خرچنگها آواز
میخوانند» از دلیا ُا ِونـــز با
فروشی بیش از  ۹۰۷هزار
نسخه ،در صدر پرفروشترین
کــتــابهــای نیمه اول سال
 ۲۰۱۹جایگرفت.بهگزارشایبنا ،بعدازچندسال
سلطه کتابهای سیاسی در فهرست پرفروشها،
بــار دیــگــر یــک داســتــان در صــدر پرفروشترین
کتابهای سال قرار گرفته استُ .اونــز با این آمار
توانست بر میشل اوباما ،در صدر هر دو فهرست
پرفروشترینهایترکیبیوبزرگساالنغلبهکندو
کتاب«شدن»اورابهجایگاهدومبفرستد.بااینحال،
کتاب اُونز در فهرست بزرگ ساالن از استثناهاست
و از میان  ۲۰عنوان پرفروش کتاب بزرگ ساالن تا
کنون،تنهاششتایآنهاکتابداستانبودهاند.

اموال فیلیپ راث به حراج
گذاشته میشود

105

شاعرانونویسندگانکالسیکفارسی
چقدربرایکارشانوقتمیگذاشتند؟

سالبرایخلق 6شاهکار

الهه آرانیان -شنیدهاید که میگویند «قالی کرمان هر چه پا بخورد ،گرانتر میشود» یا «ترشی سیر باید هفت ساله شود تا
شیرینشود»؟اینهاهردوبهارزشمفهوم«زمان»اشارهمیکنند.یعنیهرقدربگذرد،محصولارزشمندتریبهدستمیآید.
ضرب المثل «صبر تلخ است ولیکن ب ِر شیرین دارد» هم مصداق صبر بر گذر زمان و به دست آمدن یک نتیجۀ شیرین است.
اگراینموضوعرادرعالمادبیاتهمبررسیکنیم،متوجهخواهیمشدکهبرایپدیدآمدنیکشاهکارواثرماندگارادبینیز
بایدزمانزیادیصرفشود.شایدبرایتانجالبباشدکهبدانیدخلقمهمترینآثارکالسیکفارسیچقدرزمانبردهاست.
 22سالبرایتاریخبیهقی

 35سالبرایشاهنامهفردوسی
خیلیها تصور میکنند فردوسی
شــاهــنــامــهاش را طــبــق هــمــان
بــیــت مـــعـــروف طـــی ســـی ســال
ســروده است اما اینطور نیست .نکته اول
این که بیت «بسی رنج بردم در این سال سی /عجم زنده کردم
بدین پارسی» از فردوسی نیست .نکته دوم هم این که طبق
یادداشتهای استاد خالقی مطلق ،مصحح شاهنامه ،سرودن
اینمنظومهحدود 35سالزمانبردهاست.

تاریخ بیهقی را بیشتر با «داستان بر
دار کــردن حسنک» میشناسیم.
ابوالفضلبیهقی،دبیردیوانغزنویها
مورخقرنپنجم،شرحزندگیدودمان
و ّ
غزنویان را با رعایت امانتداری و صداقت در کتاب معروفش
نوشت .او نگارش این اثر ارزشمند نثر فارسی را در سال 448
هجری قمری شروع کرد و تا اواخر عمر ،یعنی حدود  22سال
بعدبرایشزمانگذاشت.

 7سالبرایسفرنامهناصرخسرو

قرار است اموال شخصی فیلیپ راث در تاریخ20
جوالی در اینترنت و در برابر دیدگان مخاطبان
به حراج عمومی گذاشته شود .به گزارش ایبنا،
عکس اموال این نویسنده شناختهشده آمریکایی
در اینترنت بارگذاری و از خریداران درخواست
شد قیمتی روی آن بگذارند تا در نهایت ،وسایل
شخصی راث ،در  20جــوالی در معرض دید
عموم و به صورت آنالین به حراج گذاشته شود.
در میان اموال آقای نویسنده ،ماشین تایپ ،چند
المپ ،روکش چرم صندلی ،چندین میز مطالعه،
پوستری از موریس ِسنداک با امضای خودش،
چند ظرف قیمتی و قدیمی ،فرش دستبافت و
طراحی صورت نویسنده بر روی کاغذ ،به چشم
یخورد.
م 

 6ماهبرایگلستانسعدی

سفرنامه ناصرخسرو یکی از مهمترین آثار
قرن پنجم هجری و شرح سفر هفت سالۀ او
از بلخ تا آسیای صغیر ،شام ،مصر و عربستان
اســت .ناصر خسرو در طــول ایــن سفر که از  437هجری
شروع شد و در سال  444به پایان رسید ،هر روز شرح سفر و
ماجراهایش را یادداشت و بعد از بازگشت به شهرش آنها را
خالصه و تنظیم میکرد.

گفته م ـیشــود ســعــدی کتاب
گلستان را که یکی از پایههای
اصــلــی نثر فــارســی اســـت ،در
کمتر از یک سال به پایان برده
است ؛ یعنی از اول اردیبهشت  656هجری قمری ،به
مــدت پنج یا شش مــاه که در نــوع خــودش یک رکــورد به
حساب میآید.
 10سالبرایمثنویمولوی

 30سالبرایپنجگنجنظامی
نظامی گنجوی ،شاعر مهمترین
منظومههای عاشقانه فارسی است.
او پنج مثنوی ارزشمندش را که به
پنج گنج معروف است ،در پنج وزن مختلف و در طول 30
سال ســروده و تدوین کرده است .پنج گنج شامل مخزن
االس ــرار ،لیلی و مجنون ،خسرو و شیرین ،هفت پیکر و
اسکندرنامه است.

منظومه مهم قرن هفتم به درخواست
شاگرد مولوی ،یعنی حسام الدین
چلبی ســـروده شــد .مــولــوی بداهه
مــیســرود و شــاگــردش مینوشت.
سرودن مثنوی معنوی حدود  10سال زمان برده است.
این اثر یکی از شاهکارهای بیبدیل زبان و ادبیات فارسی
محسوب میشود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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بهبهانهآنچهباحضوررضایزدانیدرپرتغال
وامیرعباسگالبدرهندساختهشد

موزیک ویدئو یا آواز دهل

گروه ادب و هنر-موزیک ویدئوها چاشنی هر قطعه و آلبوم
موسیقی است .به همین دلیل این روزها خوانندهها با اعتماد
بهاینچاشنی،دلبهدریایتولیدموزیکویدئومیزنند،برخی
با استفاده از چند ترفند فتوشاپی و اضافه کردن چند شکلک،
بعضی دیگر با الهام از مفاهیم عمیق ،عدهای هم با تکیه بر
جذابیت چند نقطه جغرافیایی .در این بین نیز ،خوانندگانی
هستند که برای تولید موزیک ویدئو ،پاشنه ور میکشند و
چمدان به دست راهی کشورهای دیگر می شوند .رضا یزدانی
و امیر عباس گالب دو خوانندهای هستند که تازهترین موزیک
ویدئوهایشان را در خــارج از کشور ضبط کردهاند و هر دو
ضعفهای تقریبا مشترکی در ساخت آن داشتهاند.
▪موزیک ویدئو یا سفر دورهمی؟!

تازهترین موزیک ویدئوی رضا یزدانی با عنوان «کالفه» در
لیسبون پرتغال ساخته شده و آن طور که پیداست علی اوجی
کارگردانی و تصویربرداری این اثر را برعهده داشته است.
او با همان شوخ طبعی همیشگی خود ،این موزیک ویدئو را
هم به شوخی گرفته و تنها انگار از دل یک سفر دورهمی،
یک نماهنگ خاطرهانگیز ساخته است .نبود یک خط سیر
داستانی ،یکی از ضعفهای این موزیک ویدئو به شمار میآید،
ضعفی که حتی آهنگ ســازی و صــدای خــاص یزدانی هم
نتوانسته است آن را بپوشاند .به گونه ای که یکی از کاربرها
در واکنش به این موزیک ویدئو نوشته است «:رضا یزدانی رو
از توش برداری ،میشه فروخت به آژانسهای مسافرتی ».این
درحالی است که لیسبون به محلههای رنگی و گرافیتیهایش
مشهور است و ما در این موزیک ویدئو چیزی از آن ها نمیبینیم
و این از رضا یزدانی که اغلب موزیکویدئوهای جذابی از او
دیدهایم ،بعید است.
▪چندسکانس هندی و تمام!

اوایلخردادبودکهخبرعزیمتامیرعباسگالببههندوستان
آمد .او به همراه مهدی فلکبلند به عنوان کارگردان به هند
رفت تا دو موزیک ویدئو را در این کشور ضبط کند .حال موزیک
ویدئوی اول این سفر به نام «بماند» با ترانه علی بحرینی منتشر
شده اســت .اما در «بماند» ،از هندوستان با آن مولفههای
جذاب و شاخصش خبری نیست و این موزیک ویدئو تنها به
چند سکانس هندی بین گالب و یک بازیگر خانم که مزین به
خال قرمز است ،ختم میشود؛ بدون حتی یک دیالوگ هندی
برای جذابیت بیشتر بخشیدن به موزیک ویدئو .اشتباه نکنید
چمدان بستن به نیت موزیک ویدئو ساختن در کشورهای
دیگر ،به خودی خود ایده جذابی است؛ اما باید آن را درست
کارگردانی کرد .اگر قرار است یک موزیک ویدئو در خارج از
کشوربهشکلیساختهشودکهبانمونهساختهشدهآندرداخل
کشور فرق چندانی نکند و نماد و نشانی از فرهنگ آن کشور در
موزیک ویدئو پیدا نباشد که تحمل رنج سفر بیفایده است؛
چون در کشور خودمان هم میتوان به آن و بهتر از آن رسید.

۱۱
موسیقی

تقدیر وزیرارشادازآریاعظیمینژاد
حجتاشرفزادهوحسنروحاالمین

وزیر فرهنگوارشاد اسالمی از هنرمندان خالق
اثر دربــاره قیام مسجد گوهرشاد ،از جمله سینا
واحد ،آریا عظیمی نژاد ،حجت اشرفزاده و حسن
روحاالمین تقدیر کرد .به گــزارش روابــط عمومی
وزارتفرهنگوارشاداسالمی ،آریاعظیمینژاد از
موسیقی دانــان کشور ،در مراسم تقدیر ،دربــاره
ساختاثرموسیقایی«ضربهدوازدهم»،گفت:اولین
انگیزه من برای ساخت این قطعه ،ایجاد نوگرایی
با ریشههای فرهنگی و اعتقادی بــود .سختی و
سنگینیایناتفاقمیتوانستدرقالبموسیقیبه
نسلامروزمنتقلشودوبهنظرمازایندستاتفاقات
کمدرتاریخماوجودنداردکهمیتوانرویآنهاکار
کرد .حجت اشرفزاده نیز اظهار کرد :برای پخش
یک اثــر فرهنگی ،ما مشکالت و فضای خالی از
امکانات داریم ،در آثاری که امروز تهیهکنندگان ما
منتشر میکنند ،هزینههای زیادی صرف میشود.
پخش اینگونه آثار ،نیازمند حمایت است .حسن
روحاالمــیــن ،نقاش جــوان کشور نیز خاطرنشان
کرد:درپخشآثارهنریمشکلداریم،چراماروزانه
موسیقیهایزیادیازرسانههامیشنویمکهبعضا
آثــار سطحی و نازلی اســت امــا اثــر موسیقی فاخر
مثل همین گوهرشاد را نمیشنویم ،برای آثاری
چــون مسجد گوهرشاد و از ایــن دســت اتفاقات،
شدهند هایوجودندارد.
سفار 

 2پاپخوان قدیمی
در یک کنسرت
کنسرت مشترک دو
خــوانــنــده پـــاپ15 ،
مــرداد در نمایشگاه
بینالمللی تهران
بــرگــزار خواهد شد.
نیما مسیحا و حمید
حامی ،خبر این کنسرت را در صفحه شخصی خود
اعــام کردند و حامی نوشت« :بعد از سالهای
زیاد ،دوبــاره به همراه یک صدای خروشان و عزیز
که سرچشمهاش مهربانی است ،رو در روی شما
میایستیم به عشق ».حمید حامی فعالیت رسمی
خود را در خوانندگی ،از سال  77و نیما مسیحا در
سال78باخواندنترانه«پروانگی»درفیلمسینمایی
«دستهایآلوده»سیروسالوندشروعکرد  .

