
گروه فرهنگ و هنــر - کوئنتین 
تارانتینــو برای نوشــتن رمانی با اقتباس 
از فیلــم »روزی روزگاری در هالیوود« با 

هارپر کالینز قرارداد بست.
کوئنتین تارانتینو برای نوشــتن دو 
کتاب بــا هارپرکالینز قرارداد بســته که 
یکی از آنها رمانی اقتباسی از جدیدترین 
فیلمش و دیگری کتابی غیرداســتانی با 

عنوان »اندیشه سینما« است.
تارانتینو به این ترتیب فیلم اسکاری 
»روزی روزگاری در هالیوود« را در قالب 
یک رمان منتشر خواهد کرد. این نخستین 
تالش این کارگردان برای نوشــتن رمان 
اســت و قرار اســت این کتاب تابستان 

۲۰۲۱ منتشر شود.
این رمان به صورت مستقیم بازگویی 
فیلم نخواهد بود بلکه دربرگیرنده داستان 
اصلی تارانتینو اســت و به گفته ناشر آن، 
روایتی تازه، جذاب و شــوک آور از فیلم 
خواهد بود. این رمان روایتی از داســتان 

ریک دالتون بازیگــر تلویزیون و کلیف 
بوت بدل وی و پــس زمینه زندگی آنها 

را ارایه می کند.
قرار اســت این کتاب ابتدا در قالب 
کتاب جلد کاغــذی برای مخاطب انبوه 
و در کنــار آن در قالب ای بوک منتشــر 
شــود و بعد هم یک نسخه جلد سخت 
 کاماًل شــیک در پاییز ۲۰۲۱ از آن به بازار 

بیاید.
تارانتینــو کــه اوایل بهــار گفته 
بــود قصــد دارد چنین رمانی بنویســد 
با صــدور بیانیه ای گفته اســت در دهه 
۱۹۷۰ بــا خوانــدن رمان هایــی بزرگ 
 شــد که بــا اقتبــاس از فیلم ها منتشــر 

می شدند.
وی افــزود: تا امروز هنوز بســیار 
مشتاق این ژانر هستم. بنابراین به عنوان 
یک هوادار رمان های اقتباسی از فیلم ها، 
مفتخــرم اعالم کنم »روزی روزگاری در 
هالیوود« تالشــی از سوی من برای این 

زیر-ژانر به حاشــیه رانده شــده ادبیات 
است.

دومین کتاب وی »اندیشــه سینما« 
نیز کاوشــی عمیق درباره ســینمای دهه 
۱۹۷۰ و دربرگیرنــده مقاله هــا، نقدها و 
یادداشت های شــخصی این کارگردان 

خواهد بود.
هالیــوود«  در  روزگاری  »روزی 
موفــق به کســب ۱۰ نامزدی اســکار 
شــد و برد پیــت برای بــازی در نقش 
 بــوت اســکار بازیگر نقــش مکمل را 

دریافت کرد.

عقد قرارداد با هارپر کالینز؛ 

تارانتینو»روزیروزگاریدرهالیوود«رادرقالبرمانمنتشرمیکند

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب مرد 
گمشده نوشــته جین هارپر سال ۲۰۱۹ 
به بازار آمد و خیلی زود در فهرســت ده 
کتاب پرفروش ساندی تایمز قرار گرفت. 
این رمان رتبه ی چهارم گودریدز و یکی 
از پرفروش ترین آثار نیویورک تایمز نیز 
هســت. این کتاب را میثم فرجی ترجمه 

کرده است. 
درباره کتاب :

مرد گمشــده  داستان مرموز مرگ 
مردی به نام »کمرون« است که جنازه اش 
در صحرا، کنار قبری عجیب پیدا می شود. 
دو برادر کمرون در جست وجوی علت 

مرگ او هستند. 
خودکشــی، قتل، مــرگ طبیعی یا 
دلیــل شــوم دیگری؟ آیا پــای زنی هم 
در میان اســت؟ در این مســیر، داستان 
عشق گذشــته ی کمرون و رازهایی که 

بــه همراه دارد، مطرح می شــود و قصه، 
پیچیدگی هــا و جذابیت های تازه ای پیدا 
می کند. جین هارپر با نخســتین رمانش 
 The Dry جوایــز زیــادی را کســب 

کرد. 
از جملــه جایــزه ی کتاب صنعت 
اســترالیا و جایزه ی باری برای نخستین 

رمان رمز آلود. 
هارپــر پیــش از این که بــه عنوان 
نویسنده ی حرفه ای فعالیت کند، سیزده 
سال روزنامه نگار بود. کتاب مرد گمشده 
یکــی از محبوب تریــن رمان های اخیر 

جهان ادبیات است.
خواندن کتاب مرد گمشــده را 

به چه کسانی پیشنهاد می کنیم
این کتاب را به تمام عالقه مندان به 

ادبیات داستانی جهان پیشنهاد می کنیم.

گــروه فرهنگ و هنــر -مارگارت 
اتوود با رمان مشهور »سرگذشت ندیمه« به 
شهرتی جهانی دســت یافت. این رمان که 
نخستین بار سال ۱۹۸۵منتشر شد، در طول 
ســی و پنج سال گذشــته، همواره یکی از 
کتاب های مورد عالقه ی خوانندگان سراسر 
جهان بوده است.      اتوود با رمان سرگذشت 
ندیمــه، جایــزه ی آرتور ســی کالرک را 
دریافت کــرد، اما خود او رمانش را چیزی 
فراتر از این ها می داند. به هر حال حاال او بعد 
از ســی و پنج سال، رمان باشکوه دیگری  با 
نام وصیت ها نوشته است که درواقع ادامه ی 

ماجراهای »سرگذشت ندیمه« است.
درباره کتاب :

سرگذشــت ندیمه داستان زنانی بود 
که در حکومتی مردساالر و شبه کمونیستی 
مجبورند زیر فشار و استبداد، زورگویی های 
حکومتــی مردســاالرانه را تحمل کنند و 

وظیفه شــان تنها زاییدن فرزندان بیشرت 
برای حکومت بود.

وصیت ها مثل »سرگذشت ندیمه« در 
فضایی آخرالزمانی رخ می دهد. دنیایی که در 
آن زن ها به شــکل اغراق شده ای تحت ظلم 
مردها قرار دارند و شرایطی را تجربه می کنند 
که اگرچه واقعی نیســت، اما غیرمستقیم به 
نقد جامعه ی مردســاالر جهانی می پردازد. 
داســتانی فوق العاده جذاب و تاثیرگذار که 
ماجراهایش پانزده سال بعد از رمان اول رخ 
می دهد.  اتــوود با رمان وصیت ها جایزه ی 
گودریــدز و جایزه ی بوکــر ۲۰۱۹ را از آن 

خود کرد.
خواندن کتاب وصیت ها را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم
عالقه مندان به داستان و رمان به ویژه 

داستان هایی با موضوع زنان و حقوق زنان.
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گروه فرهنگ و هنر - شیوع کرونا 
در جهان شکل و شــیوه زندگی را تغییر 
داده، کســب و کارهای بسیاری را نابود 
کرده و درهای بســیاری از مراکز هنری 
و فرهنگی را برای همیشــه بسته است. با 
تعطیلی های ناشی از شیوع این ویروس، 
کتابفروشــی ها هم با شــرایط دشواری 
مواجه شــده اند. ســوال این جاســت 
جهان  کتابفروشــی های  قدیمی تریــن 
چطور با مشــکالت ناشی از کرونا دست 

و پنجه نرم می کنند؟
بــا  مقایســه  در  کتابفروشــی ها 
فروشــگاه های دیگر نقش ویژه ای را در 
آگاهی جامعه ایفا می کنند و ارزش آن ها 

بســیار بیشتر از مکانی صرفا برای فروش 
یک کاال اســت. »ونسان ون گوگ« نقاش 
نامدار هلندی گفته اســت: »اغلب اوقات 
بازدید از یک کتابفروشی مایه خوشحالی 
من است و به من یادآوری می کند که هنوز 

چیزهای خوبی در جهان وجود دارد.«
چنین احساســات و طرز فکر  هایی 
اســت کــه برخــی از قدیمی تریــن 
کتابفروشــی ها جهان را بــه مقصدهای 

دیدنی جهان تبدیل کرده است. 
هم زمان با هفته کتاب نگاهی داریم 
به وضعیت قدیمی ترین کتابفروشی های 

دنیا در دوران کرونا.
کتابفروشــی »لِلو« در پرتغال یکی 

از همین موارد است. این کتابفروشی در 
شــهر ســاحلی »پورتو« و در سال ۱۹۰۶ 

افتتاح شد. 
نمــای متاثر از »هنر نــو« و پلکان 
چوبی که در مرکز فروشــگاه قرار دارد از 
شاخصه های بارز این کتابفروشی قدیمی 
هســتند. می توان گفت این کتابفروشی 
شــبیه هیچ کتابفروشی دیگری در جهان 

نیست.
مدیــر ایــن فروشــگاه می گوید: 
»کتابفروشــی »لِلو« مشــهور است و این 
موضوع فقط به دوستداران کتاب محدود 

نیست.«
اما حتی شــهرت هم نتوانسته این 

کتابفروشی را از مواجهه با دشواری های 
ناشی از کرونا محافظت کند.

در ۱۳ مــارس، در دورانــی کــه 
ویروس کرونا در سراســر اروپا گسترش 
پیدا کرده بود درهای کتابفروشــی »لِلو« 
برای نخستین بار در یک قرن اخیر به روی 

مردم بسته شد. 
اما »لِلو« تنها کتابفروشــی قدیمی 
نبود که بــر اثر محدودیت هــای کرونا 
ناچار به تعطیلی شد. کتابفروشی مشهور 
»شکسپیر و شــرکا« واقع در پاریس هم 
برای مدتی تعطیل شــد. این اتفاق برای 
کتابفروشــی ۲۰۰ساله »هچردز« در لندن 

هم افتاد.
مســلما کتابفروشی ها تنها کسب و 
کارهایی نبودند که در دوران شیوع کرونا 
و قرنطینه ناشــی آز آن ناچار به تعطیلی 
شــدند اما تردید دربــاره توانایی نجات 
آن ها از این بحران نگرانی مشتریان شــان 

را برانگیخته است.
یکــی از مســووالن کتابفروشــی 
»شکسپیر و شرکا« می گوید: »من به شدت 
تحت تاثیر شــمار مردم و طرفداران این 
کتابفروشــی قرار گرفتم که مدام با من در 
ارتباط بودند و سوال می کردند آیا شرایط 

شما و کتابفروشی مناسب است؟«
پــس از آن که فروشــگاه »لِلو« در 
پرتغال تعطیل شد مسووالن این فروشگاه 
به ســرعت راه جدیدی برای رســاندن 

کتاب ها به عالقه مندان پیدا کردند.
مســووالن  از  یکــی  »فی یــرا« 
کتابفروشــی »لِلــو« می گویــد: »در ماه 

آوریل برای نخستین بار در جهان سیستم 
فروش کتاب به خریدارانی را که ســوار 
خودروهای شخصی شــان هستند آغاز 
کردیــم. با این روش مــا صدها کتاب را 
بــه انتخاب خودمان بــه صورت روزانه 
به خریداران ســاکن »پورتــو« که از قبل 
اعالم آمادگــی کرده  بودنــد فروختیم. 
کارکنان کتابفروشــی نیــز به طور مداوم 
صفحات مجازی متعلق به کتابفروشی را 

به روزرسانی می کردند.«
در ۳۰ »می« بود که این کتابفروشی 
با رعایت قوانین بهداشتی و اجباری بودن 
رزرو زمان برای حضور در فروشگاه آغاز 

به کار کرد.

»فی یــرا« دربــاره بازگشــایی این 
کتابفروشی می گوید: »در زمان بازگشایی 
در هــر نوبــت  اجــازه ورود ۲۰ نفر در 
کتابفروشی صادر شد. استفاده از ماسک 
و ضدعفونی کردن دست ها هنگام ورود 
به کتابفروشــی اجباری اعالم شد. عالوه 
بر ضدعفونی کردن فروشگاه و کتاب ها، 

کتاب هایی که مشــتری ها آن ها را لمس 
کرده  و خریــداری نکرده اند به مدت ۴۸ 

ساعت در قرنطینه نگه داری می شود.«
بــه گفتــه او، در شــرایط پس از 
بازگشــایی، شمار بازدیدکنندگان روزانه 
این کتابفروشــی ۴۰۰ تــا ۵۰۰ نفر ثبت 

شده است.
کتابفروشــی »دبلیو اچ  اســمیت« 
دیگر کتابفروشــی قدیمی جهان است. 
این کتابفروشــی از ســال ۱۹۰۳ یکی از 
بزرگترین کتابفروشــی های پاریس بوده 
و حتی این فروشــگاه هم در دوران کرونا 

برای سرپا ماندن ناچار به تقال شد.
اســمیت«  اچ  »دبلیــو  کمپانــی 

ســاختمان این کتابفروشی را از »برادران 
نیل« که از ســال ۱۸۷۰ از این ساختمان 
به عنوان کتابفروشــی و کتابخانه استفاده 

می کرد خریداری کرد.
نمای بیرونی این کتابفروشی که در 
نزدیکی سایر بناهای مشهور پاریس قرار 
دارد هنوز هم مشابه یک قرن پیش است، 

اما در فضای داخلی آن در طول ســال ها 
تغییراتی ایجاد شده است.

یکی از مســووالن این کتابفروشی 
می گوید: »یک کتابفروشی قدیمی لزوما 

نباید ظاهری منسوخ داشته باشد.«
کافه سبک بریتانیایی این کتابفروشی 
در دوران قرنطینه به روی مردم بسته بود 
اما از ماه ســپتامبر بار دیگــر آغاز به کار 
کــرد. از آن جایی که این مکان از جهاتی 
یک روزنامه فروشی هم محسوب می شود 
در دوران قرنطینه مجبور به تعطیلی نبود 
اما مســووالن »دبلیو اچ اسمیت« تصمیم 
گرفتند برای حفظ ســالمتی مشتریان و 
کارکنــان درهای این کتابفروشــی را در 

قرنطینه دوماهه فرانسه ببندند.
کتابفروشــی »شکســپیر و شرکا« 
دیگر کتابفروشــی قدیمی پاریس است. 
این کتابفروشــی در سال ۱۹۵۱ با عنوان 
دیگری تاســیس شــد و در سال ۱۶۹۴ 
به »شکســپیر و شــرکا« تغییر نــام داد. 
همچون ســایر کتابفروشی ها »شکسپیر 
و شــرکا« هم در نخستین مرحله قرنطینه 
فرانسه تعطیل شد؛ این یعنی درهای این 
کتابفروشــی برای نخســتین بار از زمان 
تاسیســش بــه روی عالقه مندان بســته 
شــد، اما خوشــبختانه با فروش اینترنتی 
همچنان بــه کتابخوانان سراســر جهان 
خدمت رســانی کرد. با بازگشــایی این 
فروشــگاه عالوه بر لزوم رعایت اصول 
بهداشتی، عالقه مندان باید پیش از حضور 
 در فروشگاه به صورت آنالین وقت رزرو 

می کردند.

قدیمی ترین  »هچردز«  کتابفروشی 
کتابفروشــی لندن هم در دوران قرنطینه 
شرایط دشواری را متحمل شد. زمانی که 
دولت انگلستان از اجرای مرحله نخست 
قرنطینه سراســری برای کنترل گسترش 
ویــروس کرونا خبر داد مســووالن این 
کتابفروشــی در بیانیه ای اعــالم کردند: 
» اکنون زمان دشــواری برای ماســت اما 
همان طور که »بتی اســمیت« گفت جهان 
هنــوز بــرای مطالعه در اختیار ماســت 
و کتاب هــا هنوز در اختیار ما هســتند.« 
این کتابفروشــی که از بیــش از دو قرن 
گذشــته فعالیت دارد نخستین بار در سال 
۱۷۹۷ توســط »جان هچــرد« در خیابان 
»پیکادیلی« تاسیس شد. دومین شعبه این 
فروشــگاه در همین شهر در سال ۲۰۱۴ 

تاسیس شد.
»هچردز« هم همچون »شکســپیر و 
شــرکا« در دوران قرنطینه فروش آنالین 
را در پیــش گرفــت. با بازگشــایی این 
کتابفروشــی رعایت فاصله اجتماعی و 
ضدعفونی کردن دست ها اجباری اعالم 
شــد و قرنطینــه کتاب هایی که توســط 
مشــتریان از قفسه ها برداشــته شده اما 
خریداری نمی شــدند نیز در دستور کار 

قرار گرفت.
برخــی از قدیمــی  تریــن کتاب 
فروشــی های جهان از مرحله نخســت 
قرنطینه جان ســالم به در بردند اما سوال 
این جاســت که آیا می توانند مشــکالت 
ناشــی از قرنطینه دوم را هم شکســت 

بدهند؟

9 فرهنگ و هنر

وضعیتقدیمیترینکتابفروشیهایجهاندردورانکرونا

نواهای مقامی در »نالش«
 شنیدنی شد

مجموعه اول مقام های موسیقی شمال خراسان با هنرمندی و نوازندگی دوتار مجید کالبی 
در قالب آلبوم »نالش« پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

گروه فرهنگ و هنــر - مجموعه 
»نالــش« در قالــب آلبــوم اول مقام های 
موســیقی شمال خراســان با هنرمندی و 
نوازندگی دوتار مجید کالبی منتشــر شد. 
این آلبوم شامل ۱۰ آهنگ بی کالم در سبک 

موسیقی فولکلور شمال خراسان است.
»بیات«، »نالش – قره دله«، »گرایلی«، 

»نوایی«، »باش حســین یار«، »نادریولی«، 
»پیاده یولی«، »آی جمال«، »زلیخا« قطعاتی 
هستند که در این مجموعه موسیقایی پیش 
روی مخاطبان عالقه مندان موسیقی اقوام 

قرار گرفته اند.
مجید کالبی از جملــه هنرمندان و 
پژوهشــگرانی است که طی سالهای اخیر 

با گروه موســیقی »ژیار« بــه اجرای آثار 
موسیقی شمال خراسان می پردازد.

گروه موســیقی فولکلور کرمانجی 
»ژیار« نماینــده اقوام کرمانج خراســان 
شمالی شهرستان بجنورد است که فعالیت 
خود را از ســال ۱۳۸۹ شــروع کرد. کلمه 

»ژیار« به معنی فرهنگ و تمدن است.

حضور در فستیوال های بین المللی 
در کشــورهای ارمنستان، ترکیه و حضور 
در رویدادهای داخلی از جمله جشــنواره 
»نوروزگاه« اقوام ایــران زمین به میزبانی 
شــیراز و گرگان از جملــه فعالیت های 
این گروه موســیقایی در سال های اخیر به 
حســاب می آیند. این گروه همچنین در 
جریان برگزاری سی و پنجمین جشنواره 
موسیقی فجر نیز به اجرای برنامه پرداخته 

بود.
بــه گفتــه محمدرضا ربیعیــان از 
پژوهشــگران موسیقی نواحی کشورمان، 

موسیقی اقوام شمال خراسان در کنار آداب 
و رسوم نگاه آئینی، بیشترین تأثیر خود را از 
اقلیم جغرافیایی این سرزمین گرفته است 
که موجب شــده موسیقی این منطقه به دو 
بخش عمدۀ کوهپایه ای و جلگه ای تقسیم 

شــود. هر کدام از ایــن مناطق جغرافیایی 
از نشــانه های خاص موســیقایی تبعیت 
می کنند. برای مثال، الحان ســرزمین های 
کوهپایه ای )هزارمسجد( تأکیدهای آوازی 
ویژه ای نســبت به منطقۀ جلگه ای دارد و 

در مقابل، موسیقی سرزمین های جلگه ای 
قوچان بیشتر متأثر از موسیقی سازی است.

بخش آوازی موسیقی نواحی شمال 
خراســان بیشــتر بر پایۀ وقایع تاریخی، 
دینی-مذهبــی، حماســی، غنایی، آئینی 
و اســاطیری استوار اســت که از این میان 
می توان به داستان ها و شعرهای موجود در 
شاهنامه اشاره کرد که با همراهی ساز اجرا 
می شود. قســمت دیگر موسیقی نواحی 
شمال خراسان را موسیقی سازی تشکیل 
می دهد که در کنار موســیقی آوازی، نقش 
مهمی در فرهنگ و هنر این ســرزمین ایفا 

می کند. 
البته در بیشتر انواع موسیقی نواحی، 
مضمــون اشــعار و کالم نــوع فواصل 
موســیقایی را مشخص می کند و موسیقی 
آوازی نواحی شــمال خراسان نیز از این 
قاعده مستثنا نیست. برای نمونه، می توان به 
مقام هرایی اشاره کرد که فضایی حزن انگیز 
دارد و در فواصل آواز دشتی اجرا می شود.

یکی از ویژگی های کالم در موسیقی 
شمال خراســان داســتان پردازی و نگاه 
پندآمیز اســت که موجب می شود شنونده 
در کنار موســیقی، برداشت دیگری نیز از 
آن داشته باشــد و همین نکته سبب شده 

است که موســیقی در شمال خراسان در 
کنار برداشــت هنری، در مسائل اجتماعی 

نیز تأثیرگذار باشد.
ساز دوتار شاخص ترین و رایج ترین 
ســاز در هر ســه بخش موسیقی خراسان 
است و می توان آن را شناسنامۀ موسیقایی 
این خطه دانســت. کاســۀ دوتار شــمال 
خراسان از دوتار جنوب کوچک تر است 
و نظام دســتان بندی و فواصل موسیقی آن 
هم با موسیقی جنوب خراسان -بر حسب 

نوازنده ها و خود ساز- مختلف است.
نوازنــدگان این خطه بــه دو گروه 
اصلی بخشی ها )دوتارنوازاِن آوازخوان و 
داستان سرا( و عاشیق ها )نوازندگاِن حاضر 
در عروســی ها، جشــن ها و پایکوبی ها( 

تقسیم می شوند. 
قبــاًل نوازنــدگان دوره گردی به نام 
لوطی هــا هم بودند که امروزه نسلشــان 
منقرض شده است. لوطی ها با دایره و دف 
از این شــهر به آن شــهر سفر می کردند و 
وقایع و اخبار را در قالب شــعر و موسیقی 
کردی روایت می کردند و گاه کالمشان را 
با حرکات نمایشی و اشعار طنزآمیز همراه 
می کردنــد. آنها به آهنگ هــای مربوط به 

جشن و پایکوبی هم می پرداختند.
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ساز دوتار شــاخص ترین و رایج ترین ســاز در هر سه بخش 
موسیقی خراسان است و می توان آن را شناسنامۀ موسیقایی این 
خطه دانست. کاسۀ دوتار شمال خراسان از دوتار جنوب کوچک تر 
اســت و نظام دستان بندی و فواصل موسیقی آن هم با موسیقی 
جنوب خراسان -بر حسب نوازنده ها و خود ساز- مختلف است.

کتابفروشــی ها در مقایسه با فروشگاه های دیگر نقش ویژه ای 
را در آگاهی جامعه ایفا می کنند و ارزش آن ها بســیار بیشــتر 
از مکانی صرفا برای فروش یک کاال اســت. »ونســان ون گوگ« 
نقــاش نامدار هلندی گفته اســت: »اغلب اوقــات بازدید از یک 
کتابفروشــی مایه خوشــحالی من اســت و به مــن یادآوری 
می کنــد کــه هنوز چیزهــای خوبــی در جهان وجــود دارد.«
چنین احساســات و طرز فکر  هایی است که برخی از قدیمی ترین 
کتابفروشی ها جهان را به مقصدهای دیدنی جهان تبدیل کرده است. 

با هنرمندی مجید کالبی؛


