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فرهنگی و هنری

طنیــن
کنسرت «آواز پارسی» استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری برای اولین بار در فضای باز باغ عفیف آباد شیراز طی دو روز متوالی برگزار خواهد شد .استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری ،پس از
شاهنامهخوانی
«ناگفته» به عنوان پرمخاطبترین کنسرت تاریخ موسیقی ایران ،این بار نخستین کنسرت شاهنامه خوانی ایران را در پروژه آواز پارسی در راستای حفظ و حراست از زبان پارسی ،توسط موسسه
ناظریها
فرهنگی هنری شهر آفتاب شیراز ،برگزار خواهند کرد.
این کنسرت پنجشنبه و جمعه ٢ ،و  ٣شهریورماه  ١٣٩٦ساعت  ٢١در فضای باز باغ عفیف آباد برگزار خواهد شد و کارت ورود آن از سایت  www.irantic.comقابل دسترسی است.
برای نخستین بار
کنسرت آواز پارسی در تهران تا کنون سه بار تمدید شده است که آخرین آن نهم و دهم شهریور است.
در شیراز

طرح تابســتانه کتــاب از  15مــرداد ماه در
کتابفروشــیهای عضــو این طرح با اســتقبال
مخاطبان روبرو شــده اســت و در ادامه فهرست
 10عناوین از کتابهای پرفــروش این طرح را
میخوانید.
طرح تابســتانه کتــاب در ادامــه برنامههای
حمایتی فصالنه خرید کتاب با عنوان «این چنین
دوست کتاب است از او دست مدار» به مدت 20
روز در مراکز اســتان و  30روز در شهرســتانها
برقرار است.عالقمندان به خرید کتاب میتوانند
کتابهای مورد نظر خود را در کتابفروشــیهایی
که عضو این طرح هســتند با ارائه کارت ملی تا
سقف یک میلیون ریال تهیه کنند.
براســاس آخرین آمار خانه کتاب با آغاز این
طرح فروش کتاب از کتابفروشیهای سطح شهر
با گذشت  6روز از آغاز اجرای این طرح از مرز 142
هزار نسخه فراتر رفته است .این طرح با مشارکت
 827کتاب فروشــی در  31استان کشور در حال
برگزاری است .براســاس خانه کتاب  10عنوان
کتاب از پرفروشترینهای طرح تابستانه کتاب که
در طی این مدت توسط مخاطبان مورد استقبال
قرار گرفته اند به شرح زیر است:
«ســمفونی مردگان» نوشته عباس
معروفی ،انتشارات ققنوس
این داستان به روایت یک حادثه از منظر چند
شخصیت میپردازد .نویسنده میکوشد به سبک
ســیال ذهن روایتگر زندگی آیدین شــخصیت
اصلی داستان شــود که گرفتار خشم پدر سنتی
خود شده است .معروفی در این کتاب دردسرهای
یک روشنفکر سالهای  ۱۳۱۰تا  ۱۳۳۰را از منظر
دید چند شخصیت مختلف داستانی روایت میکند.
هر یک از شخصیتهای داستان به تنهایی نماد
یک جریان فکری در کشور هستند .اورهان ،پسر

ده کتاب پرفروش طرح تابستانه کتاب

کوچک خانواده ،وارث تفکرات سنتی پدر و نماینده
نسل پیرو ،گذشته است .آیدا ،دختر خانواده ،نماینده
احساسات سرکوب شده جامعه است .پدر ،نماینده
عوام تحــت تاثیر مذهب ،بیوه همســایه روبرو،
نماینده روشــنفکران ،صاحب کارگاه چوببری،
نماینده روشنفکران محافظه کار و آیدین  ،شاعر
و نماینده نسل جوان درگیر در تناقضات است.
«ســام بر ابراهیــم» زندگینامه و
خاطرات شــهید ابراهیم هادی ،نوشته
محمد کریم ابراهیمی ،انتشارات شهید
ابراهیم هادی
این کتاب ،کاری است از گروه فرهنگی شهید
ابراهیم هادی که در قالب زندگینامهای مختصر
و  ۶۹خاطره درباره شــهید بزرگوار و جاویداالثر
ابراهیم هادی منتشر شده است.
شــهید هادی در یکم اردیبهشــتماه سال
 ۳۶دیده به جهان گشــود و پس از بیست و پنج
ســال زندگی پر فراز و نشیب ،در عملیات والفجر

مقدماتی در منطقه فکه ،بیست و دوم بهمن سال
 ۶۱به درجه رفیع شهادت نائل آمد و همانطور که
از خداوند میخواست ،پیکر پاکش در کربالی فکه
گمنام ماند.
«چشمهایش» نوشته بزرگ علوی،
انتشارات موسسه نگاه
چشمهایش نام رمانی از بزرگ علوی است که
برای نخستین بار در سال  1331خورشیدی منتشر
شد .این کتاب روایتگر زندگی استاد ماکان ،نقاش
بزرگی است که به عنوان یک مبارز سیاسی علیه
دیکتاتوری رضا شــاه در تبعید در گذشته است.
یکی از آثار باقیمانده از او ،پردهای اســت بهنام
«چشمهایش» و تصویر چشــمهای زنی است
که گویا رازی را در خود پنهان کرده اســت .راوی
داستان که ناظم مدرســه و نمایشگاه آثار استاد
ماکان است ،سخت کنجکاو است راز این چشمها
را دریابد و در این مسیر سعی میکند زن در تصویر
را بیابد و ...

خانه ســپهبد امیراحمدی ،که سال گذشته
هویت آن کشــف شــده بود ،با وجود آگاهی
شــهرداری ،ســازمان میراث ،کمیته امداد از
تاریخی بودن آن ،تخریب شد.
بهمن سال گذشته خبر رسید خانه بزرگ هفت هزار
متری «ســپهبد امیر احمدی» در میدان حســنآباد
قرار دارد ،خانهای تاریخی که تا آن زمان هیچ خبری
از آن منتشــر نشــده بود .مالک بنــا را کمیته امداد
امام(ره) اعالم کردند و پس از گذشــت یک ماه اعالم
شد این خانه در لیســت مزایده امالک کمیته امداد
قرار گرفته و به دنبال آن بود که ترس از سرنوشــت
این خانه که میتوانســت ماننــد خانه ملکه توران به
طور کامل تخریب شــود ،باعث انتشار هشدارهایی از
سوی دوستداران میراث فرهنگی شد.
هرچند آن هشــدارها نیز هیچ فایدهای نداشــتند
و شــهرام شــهریار روز شــنبه  ۲۸مرداد در سایت
ســفرنویس ،خبر از تخریب این خانه داد و نوشــت:
"خانه سپهبد امیراحمدی ،با آگاهی کامل شهرداری،
ســازمان میراث ،کمیته امــداد از تاریخی بودن آن
تخریب و با خاک یکسان شد".
بعــد از اطالعرســانی دربــاره این خانــه تاریخی،

«قهوه ســرد آقای نویسنده» نوشته
روزبه معین ،انتشارات نیماژ
این کتاب به داستان زندگی یک روزنامهنگار
و نویســنده میپردازد .داســتان از یک خاطره از
کودکی نویسنده آغاز میشود؛ زمانی که او عاشق
دختری  15سال بزرگتر از خودش میشود .دختر
هر روز برای آموزش پیانو به خانه همســایه این
پسربچه میآید و پسر بچه به دلیل عالقه زیادش
هر روز به ســراغ دفترچه نتها میرود و نتها را
جابهجا میکند  20.سال بعد روزی مرد نویسنده به
یک کنسرت میرود و در آن عشق دوران کودکی
خود را میبیند .دختر قطعهای را تکنوازی میکند
و آقای نویســنده متوجه میشــود که این قطعه
یکی از آن قطعاتی اســت که او در کودکی تغییر
داده بوده اســت تا دختر دیرتر پیانو را یاد بگیرد.
وقتی این آهنگ تمام میشــود ،نوازنده نام اثر را
«وقتی پسربچه عاشق میشود» معرفی میکند
و این شروع داســتانهای عجیب و غریب آقای
نویسنده است.
«چراغها را من خامــوش میکنم»
نوشته زویا پیرزاد ،نشر مرکز
این کتاب نخستین بار در سال  ۱۳۸۰منتشر
شد و تاکنون بیش از هفتاد بار تجدید چاپ شده
است .علت نامگذاری کتاب را میتوان نقش زن به
عنوان محور اصلی خانواده به عنوان خاموشکننده
چراغها دانست.
«من پیش از تو» به قلم جوجو مویز،
انتشارات آموت
این کتاب یک رمان عاشقانه است و نخستینبار
در  ۵ژانویه  ۲۰۱۲در بریتانیا چاپ شد .ادامهای بر
این کتاب با نام «پس از تو» توسط جوجو مویز در
 ۲۹سپتامبر  ۲۰۱۵منتشر شد.
«دختری که پشت ســر گذاشتی»

امیر احمــدی پیگیریهــای مورد نیــاز را با هدف
حفاظت از این بنای تاریخی انجام میدهد.
محمد شــهرآبادی ،معاون شهرســازی و معماری
منطقــه  ۱۱بــا تاکید بر این که حفاظــت از بافت و
خانههــای تاریخی واجد ارزش که به ثبت ســازمان
میراث فرهنگی رسیده باشند ،از اولویتهای مدیریت
شــهری محسوب میشــود ،گفت :این خانه علیرغم
ارزش تاریخی آن که مربوط به دوره قاجار اســت ،در
فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است.
او افزود :برای خانه ســپهبد امیر احمدی با پرونده
شماره  ۹۱۶۳به مســاحت  ۷۰۸۳متر مربع واقع در

برنامههای جشنواره موسیقی جوان

بــه قلم جوجو مویز بــا ترجمه کتایون
اسماعیلی ،نشر آموت
از جمله رمانهای عاشــقانه این نویســنده
عامهپسند
بیشعوری نوشــته خاویر کرمنت ،با
ترجمه محمود فرجامی ،نشر تیسا
این کتاب روانشناســی در تشریح رفتارهای
افراد مختلف اجتماع و شرح هر یک از این رفتارها
در قالب بیشعورهای مختلف که با رفتارهایشان
ســبب آزاد دیگر افراد جامعه میشوند میپردازد
و ایــن رفتارها را در طبقــه بندیهای جالبی به
مخاطب ارائه میدهد.
ملت عشــق به قلم الیف شــافاک،
انتشارات ققنوس
این رمان نخستینبار در سال  ۲۰۱۰به صورت
همزمان به دو زبان انگلیسی و ترکی منتشر شد.
این کتاب تاکنون بیش از  ۵۰۰بار در ترکیه تجدید
چاپ شده و توانســته رکورد پرفروشترین رمان
ترکیه را به دست آورد .ترجمه فارسی آن در مدتی
کوتاه ،عنوان یکی از پرفروشترین کتابهای بازار
کتاب ایران را کسب کرده است.
جزء از کل نوشته استیو تولتز با ترجمه
«پیمان خاکسار» ،نشر چشمه
جزء از کل اولین رمان اســتیو تولتز ،نویسنده
استرالیایی اســت که در ســال  ۲۰۰۸به انتشار
رســید و همان ســال نامزد دریافت جایزه بوکر
شد .اســکوایر درباره این کتاب میگوید« :جزء از
کل از نادر کتابهای حجیمی است که به نهایت
ارزش خواندن دارند… داستان در میانه شورشی
در زندان آغاز و در یک هواپیما تمام میشــود و
حتی یک صحنه فراموششدنی در این بین وجود
ندارد… کمدی سیاه و جذابی که هیچ چارهای جز
پا گذاشتن به دنیای یخزدهاش ندارید».

برنامههای یازدهمین جشــنواره ملی موسیقی جوان ،به
تفکیک بخشهای مختلف سازی و آوازی ،از سوی دبیرخانه
جشنواره منتشر شــد .به نقل از روابط عمومی این برنامه،
جشنواره موسیقی جوان از  ۸شهریور  ۱۳۹۶کار خود را در
تــاالر رودکی با بخش تکنوازی تار آغاز میکند و بهدنبال
آن ،نوازندگان و خواننــدگان در بخشهای مختلف تا ۲۶
شــهریورماه در حضور هیئت داوران به اجرا میپردازند .در
این دوره از جشنواره ۵۰۰ ،نوازنده و خواننده در قالب سه
گروه سنی ،در شاخههای موســیقی دستگاهی ،موسیقی
کالســیک و موســیقی نواحی روی صحنه خواهند رفت.
با تمام شــدن اجراها ،یازدهمین جشــنواره ملی موسیقی
جوان  ۲۷شــهریورماه با اعالم برگزیدگان ،در قالب مراسم
اختتامیه ،در تاالر وحدت به کار خود پایان میدهد.

خیابان حافظ نرسیده به میدان حسن آباد ،هیچگونه
پروانه تخریب و نوسازی برای ملک صادر نشده است.
اگر مالک قصد گرفتن پروانه را داشــته باشد باید بر
اســاس ضوابط و مقررات پس از اســتعالم ســازمان
میراث فرهنگی اقدام به عمل آورد.
وی تاکیــد کرد :هرگونــه تخریب بنــا بدون اخذ
مجوز مورد تایید شــهرداری منطقه نبوده و تخریب
انجام شــده در ملک ســپهبد امیر احمدی بر خالف
ضوابط و به عنوان تخلف تلقی میشود که به محض
اطــاع از فعالیتهای عمرانــی در ملک و با توجه به
ایــن که اماکن میراثی و واجــد ارزش برای مدیریت
شــهری اهمیت ویژهای دارند ،با توجه به نامه شماره
 ۱۶۱۱۷۲۸۸مــورخ  ۹۶/۵/۱۷ناحیــه یــک پیگیر
گرفتــن حکم ورود به ملــک از طریق مراجع قضایی
شده اســت .وی بیان کرد :شــهرداری منطقه  ۱۱با
همکاری سازمان میراثفرهنگی استان تهران مبنی بر
حفظ امالک واجد ارزش ثبت اثر ملی ،پیش از صدور
پروانه ساختمانی با معرفی مالک به میراث ،مکاتبات
الزم تا تعیین تکلیف و گرفتن حکم بالمانع از سازمان
مذکور ،از صدور پروانه تخریب و نوســازی خودداری
میکند.

فراخوان دومین جایز ه ابوالحسن نجفی

راهیافتگان به مرحله نهایی جشنواره باید یک ساعت قبل
از شــروع برنامه با در دستداشتن اصل شناسنامه و کارت
ملی به تاالر رودکی به نشانی تهران ،خیابان حافظ ،خیابان
استاد شهریار ،جنب تاالر وحدت ،طبقه سوم بنیاد رودکی
مراجعه کنند .یازدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان
با دبیری هومان اسعدی و با مشــارکت استادان موسیقی
توســط انجمن موســیقی ایران و با حمایت معاونت امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و همکاری دفتر
موسیقی و بنیاد رودکی ،در سه بخش موسیقی دستگاهی
ایران ،موسیقی کالسیک و موسیقی نواحی ایران و در قالب
ســه گروه سنی «الف» ( ۱۵تا  ۱۸سال)« ،ب» ( ۱۹تا ۲۳
سال) و «ج» ( ۲۴تا  ۲۹سال) از  ۸تا  ۲۷شهریورماه امسال
در تهران برگزار خواهد شد.

فراخــوان دومین دوره جایزه ابوالحســن نجفی
اعالم شد.
به منظور پاسداشــت یاد استاد نجفی در عرصه
ترجمه و تشویق مترجمان در اعتالی زبان فارسی،
مرکز فرهنگی شــهر کتاب مراســم دومین دوره
جایزه ابوالحســن نجفی را در بهمن ســال جاری
برگزار میکند و از بهترین ترجمه رمان و مجموعه
داســتان کوتاهی که در سال  ۱۳۹۵منتشر شده،
تقدیر میکند.
هیئت داوران این جایزه را ضیاء موحد ،حســین
معصومیهمدانی ،عبداهلل کوثری ،مهستی بحرینی،
ی اســوار ،مژده دقیقی و محمود حسینیزاد
موس 
با دبیری علیاصغر محمدخانی تشــکیل میدهند.
مترجمان و ناشــران عالقهمند به شــرکت در این
جایزه میتوانند دو نســخه از کتاب خود را تا پایان
مهــر  ۱۳۹۶به دبیرخانه جایزه به نشــانی تهران،
خیابان شهید بهشــتی ،خیابان شهید احمد قصیر
(بخارســت) ،نبش کوچه ســوم ،پــاک  ،۸مرکز
فرهنگی شــهر کتاب ارســال کنند و برای کسب
اطالعات بیشــتر بــا شــمارههای  ۸۸۷۱۷۴۵۸و
 ۸۸۷۲۳۳۱۶تماس بگیرند.
دکتــر آبتین گلکار بــا ترجمه رمان «آشــیانه

اشراف» نوشــته ایوان تورگنیف برگزیده نخستین
دوره این جایزه است.
در فراخــوان ایــن جایزه آمده اســت :اســتاد
ابوالحســن نجفی تجســم فرهنگ بود و فرهنگ
تمــام زندگی او .آثــار او در فرهنگنگاری ،ادبیات
و وزن شــعر راهگشــا و راهنمای اهــل فرهنگ و
ترجمههایش معیاری برای مترجمان ،ویراســتاران
و عالقهمندان به ادبیات جهان است.
ترجمهها و نوشتههای نجفی ،بسیاری از امکانات
ناپیدا و ناشــناخته زبان فارسی را نشان میدهد و
هر یــک از آنها میتواند الگویی برای مترجمان و
نویسندگان و محققان دیگر برای ترجمه ،پژوهش
و نوشتن بهتر ،باشد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر شهر تمدید نخواهد شد
مهلت ارســال نمایشــنامه و طرحهای نمایشی به
ششمین جشنواره تئاتر شــهر اول شهریورماه 1396
به پایان میرسد و این زمان دیگر تمدید نخواهد شد.
شــهرام کرمی ،مدیر هنرهای نمایشــی ســازمان
فرهنگی و هنری شــهرداری تهران و دبیر جشــنواره
تئاتر شهر ،تاکید کرد :مهلت ارسال اثر و فرم تقاضای
حضور در بخشهای مختلف جشــنواره به هیچ عنوان
تمدید نخواهد شد.
ششمین جشــنواره تئاتر شهر آذر ماه سال جاری و

در بخشهای تخصصــی تئاتر صحنهای ،تئاتر کودک
و نوجوان ،تئاتر دیگر (خیابانی ،محیطی ،شــورایی و
دیگر گونههای اجرایی) ،مســابقه نمایشنامهنویســی،
مسابقه عکاســی و پوستر تئاتر ،مدرسه تئاتر و بخش
ویژه برگزار میشود.
هنرمندان تئاتر و گروههای نمایشی تهران میتوانند
با تکمیل فرم درخواســت تقاضای حضور و ارســال
نمایشــنامه و مدارک مــورد نیاز مطابــق مندرجات
فراخوان نســبت به ثبت تقاضای حضور در جشنواره

اقدام کنند.

یاد

نابغه مغضوب

تخریب خانه سپهبد ایرانی
نخستین واکنش توسط میراث فرهنگی استان تهران
بود .سپیده سیروس نیا ،معاون میراث فرهنگی اداره
کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در این
زمینه اعالم کرد" :ملک و خانه سپهبد امیر احمدی به
لحاظ ارزش و قدمت تاریخی یکی از بناهای ارزشمند
پایتخت به شــمار میرود و با توجه به بررســیهای
کارشناســان این اداره کل از ملک ،مشخص شد که
این بنا از نظــر تاریخی واجــد ارزش ملی بوده و به
عنوان میراث فرهنگی باید حفظ شود".
ســیروس نیا بــا تاکید بر مســتندنگاری از داخل
بنا و ارزشگذاری قدمــت تاریخی این ملک ،تصریح
کرد" :در این راستا باید با هماهنگی مسئوالن کمیته
امداد امام خمینی(ره) برای یافتن راهکاری مناســب
اقداماتی را در مســیر حفظ منافع ملی آن انجام داد
و در صــورت تخریب یا هر گونــه عملکردی در این
مجموعه ،موضوع را از طریق قانونی پیگیری خواهیم
کرد".
اما با انتشــار خبر آغاز تخریب این خانه در میدان
حسنآباد ،روابط عمومی شهرداری منطقه  ۱۱تهران،
پس از انتشــار این خبر اعالم کرد؛ شهرداری منطقه
 ۱۱بــرای جلوگیری از تخلف و تخریب خانه تاریخی
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مطابق فراخوان مهلت ارسال نمایشنامه و طرحهای
اجرایی  1396/6/1به پایان میرســد و نتایج بررسی
متــن نمایشنام ه و طرحها در تاریــخ 1396 /6/25
اعالم میشــود .بازبینی آثار از تاریــخ  1396/9/1به
مدت یک هفته خواهد بود.
ششمین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران در هفته پایانی آذر ماه و هفته
اول دی ماه  1396برگزار در تاالرها و مراکز فرهنگی
هنری شهر تهران برگزار میشود.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

کردستان سرزمین رنگ است و رنج و موسیقی.
کرد را بدون این سه نمیتوان تعریف کرد  ،بخش
اعظمی از زندگی این مــردم از کودکی با نت و
موسیقی گره خورده اســت و در حزن و شادی
حد اعالی موســیقیاند .یکی از نامهای ماندگار
موسیقی کردستان حسن زیرک است.
شعر کارهایش حاصل اتفاقاتی بود که برایش
میافتاد و تجربه زیستهاش را میسرود و میخواند
و همین راز ماندگاری او بود و شــد ،اما دریغ که
در دوران زندگياش هرچند نبوغ ســرودن و آواز
خواندن داشت اما از مهر و محبت مردم و دولت
عصر آن زمان برخوردار نبود .استاد حسن زيرك كسي بود كه شايد همانندش ديگر به آذربايجان،
كردستان ،كرمانشاه و ايالم برنگردد.
صداي خدادادي؛ صدايي كه اصال توصيفناپذير است ولي حيف در زماني مي زيست كه هم
در ايران و هم در عراق ،هرجا ميرفت و هرچند دلنشين و بي همتا شعري ميسرود با كتك و
ظلم از طرف شنونده يا ماموران حكومتي روبه رو مي شد.
حسن زیرک در ســال  ۲۲( ۱۳۰۰نوامبر  )۱۹۲۱در محله قلعه سردار شهر بوکان ،آذربایجان
غربی در ایران به دنیا آمد .در پنج سالگی پدرش را از دست داد و سراسر زندگی را در رنج گذراند.
چندی در برخی شــهرهای ایران و عراق سپری کرد .یکی از شهرهایی که در آن مدت زیادی
اقامت داشت ،کرمانشاه بود.
حسن زیرک گرچه به خاطر شرایط سخت زندگی از تحصیل بیبهره ماند ،اما استعداد کمنظیری
در سرودن شعر و آهنگسازی کردی داشت .این استعداد بههمراه صدای منحصربهفرد او ،سبب
شد که ترانههایش در سرتاسر کردستان محبوبیت یابد .صدای او همچنان در مناطق کردنشین
در کوچه و خیابان از خانهها و مغازهها به گوش میرسد.
حسن زیرک ،نه در ایران و نه در عراق روی خوشی ،راحتی و آزادی را ندید .رفتار دولت وقت
ایران با حسن زیرک ،او را دچار مشکالت فراوانی کرد .رئیس وقت رادیو تهران به او اجازهکار نداد
و این کار چنان تاثیر منفیای بر دل لطیف حســن گذاشت که دیگر به رادیو برنگشت و با دلی
شکسته ،بار و بنه خود را بهسوی بغداد بست .در آنجا نیز او را دچار مشکل کردند .او را گرفتند و
روانه زندان کردند؛ در آنجا زیرک را به پنکه سقفی بستند و شکنجه داد .پس از رهایی از بغداد،
مجددا به تهران برگشت .در تهران نیز ساواک او را گرفت و شکنجه داد که جریان شکنجهاش
در ساواک را خودش در نوار گفته و با صدای او هنوز به یادگار ماندهاست .در سالهای  ۱۳۴۱تا
 ۱۳۴۳در کرمانشاه بود که با رادیو کردی کرمانشاه همکاری داشت.
شهرام ناظری ،هنرمند موسیقی ســنتی ایران ،درخصوص صدای حسن زیرک چنین اظهار
داشتهاست:
"درخصوص حسن زیرک ،درمجموع فقط میتوانم بگویم که یک انسان نابغه بهمعنای واقعی
بود .یعنی در همان لحظه که وارد ارکستر رادیو میشد و به اتاق ضبط میرفت ،بداهتا ،هم شعر
میسرود ،هم آهنگ میساخت ،و هم آن را میخواند ،که تاکنون چنین موردی در موسیقی سابقه
نداشتهاست .با توجه به این نکته که ایشان سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند ،اما موسیقی و شعر
را بهصورت الهامی و حفظشده میخواند و واقعا از افراد کامال استثنایی و از نوابغ موسیقی کردی
بودند ،و بنده در میان خوانندگان کرد عالقه خاصی به صدای حسن زیرک دارم".
بــا «نوای بارونه» و «هو لیلــی» او میتوان زندگی کرد و دل داد .صدای حســن زیرک ،با
ترانههایی که خواندهاست و اغلب آنها بیش از  ۵۰سال پیش اجرا شدهاند ،در میان مردم کرد
زبان ،نوستالژیک (خاطرهانگیز) اســت؛طوریکه ترانههای وی در ذهن اکثر مردم کرد ،یادآور
خاطرات تلخ و شیرین زندگانی آنهاست.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتاب زبان گلها
این کتاب ،نوشته ونسا دیفن باخ است که تاکنون به بیش
از  ۴۰زبان ترجمه شده است .فیروزه مهرزاد آنرا به فارسی
ترجمه کرده و از سوی انتشارت آموت در اختیار عالقهمندان
قرار گرفته است .همچنین این کتاب ،از پرفروشترینهای
نیویورک تایمز نیز میباشد.
معرفی رمان
ویکتوریا جونز ،دختر  ۱۸سالهای است که تاکنون  ۳۲بار
زندگی فرزند خواندگی را تجربه کرده است.
او که دختری عصیانگر است با خروج از خانههای گروهی،
باید یک تنه و تنها با زندگی روبرو شود.
در ادامه او با گلها روبرو میشود! و به این امید که دیگران
بدانند هر گل ،سمبل چیست و احساسش را دریابند در یک گل فروشی مشغول به کار میشود.
ویکتوریا جایی برای رفتن ندارد و در یک پارگ عمومی میخوابد ،جاییکه از گیاهان ،باغ کوچکی
برای خود درست کرده است.
خیلی زود گلفروشی محلی ،استعدادهای او را کشف میکند و خود ویکتوریا نیز متوجه میشود،
موهبت کمک به دیگران از طریق انتخاب گلها را دارد.
در ایــن میان ،فروشــندهای مرموز در بازار گل ،جواب ســوالهای ویکتوریــا و راز دردناکی از
گذشتهاش را میداند و…
درباره کتاب زبان گلها
از همان اول که کتاب را شروع میکنید ،نثر روان و خودمانی نویسنده شما را جذب میکند .نه
چنان اســت که از خواندن کالفه شده و لغتنامه در دست بگیرید و نه طوری که دیگر نتوان آن
را نوشته ادبی نامید .ونسا دیفن باخ خیلی خوب توانسته احساسات ویکتوریا را به خواننده القا کند،
چنانکه میتوان تمام صحنهها را در ذهن تصور کرد و خود را به جای ویکتوریا گذاشت از نظر من
احساسات ،عواطف و رفتار شخصیتها دقیقا همانطور است که باید باشد ،دختری پرورشگاهی با
عدم توانایی ارتباط با دیگران ،زنی خیانت دیده که میخواهد مادر خوبی باشد نه چنان که مادرش با
او رفتار میکرد ،مردی عاشق که زبان گلها را همانند ویکتوریا درک میکند و…
شــخصیتها ایده آل و همهچیز تمام نیستند بلکه واقعیاند و داستان هم غم دارد و هم شادی،
هم ســعادت و هم مشــقت .محال اســت که این کتاب را بخوانید و در قســمتی از آن احساس
خستگی به شما دســت دهد .شما شیفته تک تک قضایای این داستان میشوید و هر چه جلوتر
بروید بیشــتر مشــتاق خواندن خواهید شد .در کتاب زبان گلها شــما با معانی و احساس گلها
آشــنا خواهید شد ،چنانکه به گفته مجله ی اپرا "دســته گل بعدیتان را ماهرانه انتخاب خواهید
کرد".
قسمتهایی از متن کتاب زبان گلها
او گفت :نه .آنها را دوســت دارم ولى تنها براى چند دقیقه مىتوانم تحملشــان کنم .مادرم
همیشــه به شــوخى مىگوید که من ژنهاى مادرى را از او به ارث نبرده ام .پرسیدم :ژن مادرى
دیگر چیست؟ مىدانى ،آن بخش از ساختار زیستى که سبب مىشود زنها هنگامىکه کودکى را در
خیابان مىبینند قربان صدقه اش بروند .من هرگز اینطور نبوده ام .بخشش آشکاری در چشمهایش
بود و عشق بدون سانسورش مرا وحشت زده کرد .همانند گرانت ،دخترم سزاوار چیزی بیشتر از آنچه
من میتوانستم به او بدهم بود .میخواستم او به راحتی بخندد و بدون ترس عشق بورزد .ولی من
نمیتوانستم اینها را به او بدهم .نمیتوانستم چیزی را که نداشتم به او بدهم .تنها مسئله قبل از
آنکه تلخی من کمال او را لکهدار کند ،زمان بود .من به هر کسیکه میشناختم آسیب رسانده بودم
ناامیدانه میخواستم او را از خطر دختر من بودن حفظ کنم.

