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ادبی

فیلمزندگیطاهرهصفارزاده
ساختهمیشود

معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور زنان
و خانواده قول ساخت فیلمی از زندگی طاهره
صــفــارزاده بــا همکاری انجمن آث ــار و مفاخر
فرهنگی را داد .به گزارش ایبنا ،ابتکار در مراسم
بزرگداشت طاهره صفارزاده ،شاعر معاصر گفت:
«من به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و
خانواده ،همینجا و در حضور شما قول میدهم
که با اجازه خانواده صفارزاده ،یک فیلم یا مستند
داستانی زندگی در شأن این بانوی بزرگوار تهیه
کــنــیــم .فیلمی کــه مــثــل شخصیت خ ــود او،
الها مبخش و نافذ باشد و نه تنها برای جوانان،
دختران و زنــان این سرزمین ،بلکه بــرای همه
اعضای جامعه بشری که امروز تشنه و سرگردانند
و دنبال الگوهای درخشان میگردند ،بتوانیم
فیلمی شایسته ،با کمک انجمن آثــار و مفاخر
فرهنگی بسازیم».

خاطرهجینآستین
ازدندانپزشکیدرحراجی

خاطره جین آستین از مراجعه به دندان پزشک در
حراجی فروخته میشود .به گزارش ایران آرت،
جین آستین نویسنده سرشناس انگلیسی تبار که
بسیاری از خوانندگان رمان ،او را با کتاب مشهور
«غرور و تعصب» میشناسند ،سالهاست از دنیا
رفته اما اکنون یک نامه از وی که پس از همراهی
سه خواهرزادهاش به دندان پزشک نوشته شده،
به حراج گذاشته شده است .شاید باور کردنی
نباشد که احتما ًال این نامه با قیمت حدودی100
هزار دالر به فروش خواهد رسید .جین آستین به
شدت از مراجعه به دندان پزشک وحشت داشته
است؛ حتی وقتی قرار نبوده دندانهای خود را
درمان کند و به خاطر همراهی با دیگران راهی
دندان پزشکی میشده نیز دچار اضطراب بوده
است .این دندان پزشک که اسپنس نام داشته،
چــنــان م ــورد خشم آستین ق ــرار گــرفــت کــه او
دربـــــارهاش یــک نــامــه پــر از خــشــم ،خــطــاب به
خواهرش ،کاساندرا نوشت.

۱۱

گپ وگفت منصور ضابطیان با خراسان درباره دالیل ادامه سفرنامهنویسیاش

پیک خبر

سفرهایکاغذی رویبورس!

چاوشیمشکلی
باکنسرتندارد!

گروه ادب و هنر -ایرانیها از گذشته های دور عاشق سفرنام ه بودند؛ سفرنامه ابن بطوطه و گلستان سعدی و سفرنامه ناصر
خسرو هم نشانیاش .سفرنامهها در گذر زمان تغییرات زیادی داشتهاند و با شکلهای متنوعی راهی کتاب فروشیها
شدهاند .منصور ضابطیان ،نویسنده و مجری تلویزیون جزو آن دسته از سفرنامهنویسهاست که پیچیده نمینویسد و
از قضا مردم به همین دلیل کتابهای سفرنامه او را دنبال میکنند .او به تازگی به شهرهای مختلف ایتالیا سفر کرده تا با
دیدن و شنیدن ،سفرنامه جدیدی از اشتراکات فرهنگ غذایی ایران و ایتالیا بنویسد و البته سفرنامه تازه منتشر شده
«بیزمستان»راهمدرقفسهکتابفروشیهادارد.کتابجدیداومجموعهایازسفرنوشتوعکسهایضابطیانازسهکشور
تاجیکستان،آذربایجانوگرجستاناستکهدرسهفصلمختلفسال،یعنیبهار،تابستانوپاییزانجامشده.اینهفتمین
سفرنامه او بعد از «مــارک و پولو»،
توگوکردیمکهدرادامهآنرامیخوانید.
ادامهسفرنامهنویسیهایشگف 
با منصور ضابطیان درباره چرایی

▪نمیدانم مقصد بعدی سفرنامهام
کجاست!

منصور ضابطیان بعد از
بی زمستان یک سفرنامه
جــدیــد در راه دارد
و سفرنامه ایتالیا،
هــشــتــمــیــن کــتــاب
اوست که به سفر گره
خورده .او علت تداوم
ســفــرنــام ـهنــویــســی
را اســتــقــبــال مــردم
میداند و میگوید«:
ســفــرنــامــه ایــتــالــیــا،
هشتمین ســفــرنــام ـهام
مــیشــود .پــس حتما قــدم
گــذاشــتــن در ایــن راه برایم
جــدی بــوده که ادامـــهدار شده
اســت .به هر حال این گونه ای

است که مردم از آن استقبال میکنند
و خودم نیز به آن عالقه دارم .به همین
دلیل ادامه پیدا کرد .در واقع این
ادامه ،نتیجه منطقی استقبال
مـــردم اســـت ».او مقصد را
تــعــیــی ـنکــنــنــده مــضــمــون
ســفــرنــامــه مــیخــوانــد و
م ـیافــزایــد«:تــغــیــیــر در
م ــض ــم ــون ســفــرنــامــه
بــســتــگــی ب ــه مقصدی
دارد که آدم به آن سفر
مـیکــنــد .گــاهــی مانند
ســفــر بــه ایــتــالــیــا مضمون
مشترکی مــانــنــد فرهنگ
غذایی بین دو کشور معیار
قرار داده میشود و گاهی
تنها فرهنگ آن کشور.
نمیدانم مقصد بعد یام

کدام کشور است ،مهم موضوعی است که به
خاطرش به آن کشور خواهم رفت و خواننده با
خواندن آن مرا قضاوت میکند».
▪ساخت برنامه تلویزیونی دیر نمیشود

ض ــاب ــط ــی ــان ایـــنـــک  49ســـالـــه اســـــت و
سفرنامهنویسی را از  9سال پیش یعنی در
 40سالگی آغاز کرده .وقتی از او میپرسیم
تا چه زمانی قرار است به سفرنامهنویسی ادامه
دهد ،میگوید« :تا وقتی زمان و سالمتی یاری
کند و استقبال مردم همچنان ادامه داشته
باشد .ولی به هر حال طبیعی است هر چیزی
سن و ســال خــودش را می طلبد .شاید ده،
پانزده سال دیگر ،این شکل از سفر برای خود
من جذاب نباشد و کار دیگری را دنبال کنم
و سپس با خنده میگوید :فعال میخواهم
دوران کهولت را به این شکل بگذرانم ».او در
پاسخ به تاثیر گران شدن کاغذ بر آمار فروش

کتابهایش و این که چه لزومی دارد هر سفر
را به یک کتاب تبدیل کند ،میگوید«:این
چیزی نیست که دیگران دربــارهاش تصمیم
بگیرند .من باید در اینباره تصمیم بگیرم.
چرا کسی از این طرف به ماجرا نگاه نمیکند
که وقتی شما مجبور باشید مثل «مارکوپلو»
به هشت سفر خارجی بروید و همه آن را در
یک کتاب چاپ کنید طبعا هزینه خیلی زیادی
دارد .ناشر من تمام تالشش را کرده است که
نسبت به میانگین بازار کتاب و نسبت کیفیت
و هزینهای که صرف تهیهاش میشود قیمت
تمام شده گران درنیاید .با این همه ،گرانی
کاغذ آن چنان روی فــروش کتاب من تاثیر
نداشته است ».او در پایان درباره برنامهسازی
تلویزیونی میگوید«:فعال بــا چند شبکه
مختلف درباره برنامههای تلویزیونی صحبت
کردم اما در این شرایط خیلی عجلهای برای
ساخت برنامه تلویزیونی ندارم».

کمکبهانجمنهایادبی
باچشمداشت!

نقاشیهایکیارستمی
درگالریگلستان

نویسندهها
فداکاریمیکنند

عبدالجبار کاکایی
چهره ها
دربــاره چشمداشتی
شاعر
کـــــه نــــهــــادهــــا بــه
انجمنهای ادبــی دارن ــد بــه ایسنا
گــفــت« :نــهــادهــای دولــتــی بــایــد از
انجمنهای ادبی حمایت مالی کنند
و فضا و مکان در اختیار آنها قرار بدهند اما شرایطی که ما
در حوزه فرهنگ دید هایم این است که کمکها معمو ًال
بدون چشمداشت نیست و این چشمداشتها ماجرا را
خــراب میکند .حتی نهادهایی مثل حــوز ه هنری و
ن ــه ــاده ــای وابــســتــه بـــه آن ،قــطــع ـ ًا چ ــشــمداش ــت و
برنامهریزیهای خودشان را دارند و انجمنی را حمایت
میکنند که محیطی باشد برای حفظ آثار و برنامههایی
که مدنظرشان است».

به گزارش خبرآنالین،
چهره ها
لیلی گلستان ،مدیر
هنرمند
گــالــری گلستان ،با
اشاره به برگزاری نمایشگاه نقاشی
زنــده یــاد عباس کیارستمی در این
گالری ،گفت« :گردآوری این مجموعه
زحمات بسیاری بــرده و بیش از  ۳۰اثر از نقاشیهای
عباس کیارستمی از مجموعه داران به امانت گرفته شده
است تا زیر یک سقف مرور شود .این رویداد دو هفته ای،
هفدهم آبان ماه آغاز می شود و آثار برای فروش عرضه
نمیشود .عباس کیارستمی چهار نمایشگاه عکس در
گالری گلستان برپا کرده بود و جالب آن که نخستین
تجربیات وی در دوره نوجوانی و جوانی در زمینه نقاشی
بوده است».

مصطفیرحماندوست
چهره ها
معتقد است با توجه به
نویسنده
شـــرایـــط نـــه چــنــدان
مساعدانتشارکتابدرسالهایاخیر،
نوشتن کــتــاب تــوســط نویسندگان
فداکاری است .به گزارش خبرآنالین،
او دربــاره علل کم مطالعه کــردن مــردم گفت« :وضعیت
اقتصادی در کتابنخواندن مردم بسیار موثر و موجب شده
است مردم به خرید و خواندن کتاب کمتر رغبت پیدا کنند.
اگربرگزاریرویدادهایفرهنگیمانندهفتهکتابنباشد،
ب نخواندن مردم در
قطع ًا تأثیر گرانیها و مشکالت بر کتا 
جامعه بیشتر خواهد بود .کتاب و کتابخوانی در جامعه
امــروز به حاشیه رانــده شــدهاســت امــا امیدواریم با این
مناسبتها ،به این فرهنگ با ارزش بها داده شود».

تهیهکننده آلبوم جدید محسن چاوشی از دالیل
کنسرت برگزار نکردن او گفت .هادی حسینی
با اشاره به این که چاوشی گاردی علیه کنسرت
ندارد ،به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :محسن
دوست دارد کنسرت برگزار کند اما االن را زمان
مناسبی برای این کار نمیبیند .او به هیچ وجه
مشکلی با بــرگــزاری اجــرای زنــده نــدارد .وی
افــزود :هنوز دربــاره زمان برگزاری کنسرت با
چاوشی صحبت نکردیم .باید خــود محسن
تصمیم بــگــیــرد .مــعــمــو ً
ال کسانی کــه درگیر
برگزاری کنسرت میشوند ،تمرکزشان روی
تولید کم میشود .محسن نمیخواهد از فضای
تولید دور شود و فقط روی برگزاری کنسرت
تمرکز کند .او بارها گفته هر زمانی احساس کند
فرصت مناسبی برای برگزاری کنسرت دارد،
شروع به این کار میکند .آن طور که پیش از این
شنیدم ،اولین درخواست محسن چاوشی از
ارشــاد در اوایــل فعالیتش ،درخواست اجرای
کنسرت بوده ،نه آلبوم.

آیاکنسرتهایمیلیونی
در راه است؟
گــروه آلمانی شیلر بهسرپرستی کریستوفر
فون دیلن که سال  ،98میزبان حدود  20هزار
مخاطب در ایــران بــود ،آبــان امسال با اجــرای
قطعات آلبوم جدید «صبح دم» در تاالر وزارت
کشور دو شب روی صحنه خواهد رفت .تاالری
با ظرفیت سه هزار مخاطب که باید هم دستمزد
این گروه و اجــارهاش را بازگرداند و هم سودی
بــرای میزبا نها داشته باشد و در این شرایط
مجموعهای از بلیتها تــا  350هــزار تومان
قیمتگذاری شده که جنجا لهایی را در پی
داشته و باعث ارائــه توضیح و توجیهاتی شده
است .به گزارش تابناک ،هزینه اجاره سالنهای
میزبان کنسرت به شکل معناداری افزایش
یافته و دیگر هزینههای برگزاری کنسرت نیز
رو به فزونی گذاشته و حاال باید هزینه ریالی
سه برابر قبل را برای تامین دستمزد ارزی گروه
موسیقی خارجی تامین کرد .طبیعی است که
در این شرایط برگزاری کنسرت برای گروههای
خارجی تا چه میزان گران تمام میشود و قیمت
گــذاری بلیتهای آن نیز با رقمهای نجومی
همراه میشود زیرا همان گونه که اشاره شد باید
هزینههای مورد اشاره بازگردد و سوددهی نیز
داشته باشد.
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