
گــروه فرهنگ و هنــر - آلبوم 
»نغمه های شــیرین« در قالب آثار بی 
کالم جواد بطحایی آهنگساز و نوازنده 
پیشکسوت موســیقی ایرانی در بازار 
موسیقی منتشر شد.این آلبوم مجموعه 
قطعات بی کالم شــامل مقدمه، پیش 
درآمد، چهارمضراب، رنگ و فرم های 
آزاد است که در طول زندگی ام در بیات 
ترک و ماهور ساخته ام. البته تمامی این 
قطعــات در کتاب »قهــر و ناز« با نت 
نگاری، لوح فشرده و توضیحات جامع 

در دست انتشار است.«
»چهارمضــراب  دل«،  »نالــه 
ســروش«، »رنگ قهر و ناز«، »موج«، 
»گفتگو«، »پیوند«، »پالیز«، »رنگ لیلی«، 
»دل شکسته«، »شهابی«، »چهارمضراب 
خــروش«، »مزه نگاه«، »چهار مضراب 
پریش«، »نغمه های شیرین« قطعات این 

آلبوم را تشکیل می دهند.
غالمرضــا علی زاده )شــباب( 
مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر در 
یادداشــتی پیرامون این آلبوم نوشــته 

است:
»جواد بطحایی موســیقی دان و 
آهنگسازی پراحساس با عاطفه انسانی 
سرشــار، آنگاه که مضراب به دســت 

می گیرد و به روی ســیم های ســنتور 
ضرباهنگ خویــش را فرود می آورد. 
گویــی که از این جهان به جهانی دیگر 
شود. او خنیاگر خوش نوا و چیره دست 
است که با نوای ساز خویش آنچه را که 
زبان از بیان آن در می ماند، چون جاری 
زالل با زبان موســیقی بازگو می کند او 
چون بســیاری از هنرمندان سرفراز و 
اوج پرواز، جاذبه هنر را با قانون عرضه 
و تقاضا مورد ســنجش و اندازه گیری 
قرار نمی دهد بلکــه هنر فاخر، ناب و 
تابناک را از خاک به افالک و از فرش به 

عرش می رساند.
بارها مشــاهده کرده ام که جواد 
بطحایی نغمه های شیرین خویش را در 
سکوت وهم آلود شب ترنم می سازد به 
گونه ای که گویا موجی از ذهنش عبور 
می کند و بر اندیشه اش خطور می نماید 
پــس آنگاه الهام بخــش آفرینش های 

جاودانه هنری می شود...
جواد بطحایی عاشــق است. او 
عاشــق ایران اســت. عشق او به میهن 
و وطن، ســتودنی و آموختنی اســت 
بارها وقتی ترانه ملی و میهنی ساخته و 
پرداخته خود را گوش می کند. هاله ای 
از نم فضای چشــمانش را می پوشاند. 

]…[ جــواد بطحایی آهنگســازی به 
غایت پر کار اســت و بــا زخمه های 
دیرین، نغمه های شیرین را در این آلبوم 
با مقدمه و پیش درآمد و چهارمضراب 
و رنگ و فرم آزاد به کار گرفته اســت. 
آلبومی که قطعات آن را آهنگســاز در 
طول زندگی هنــری خویش در بیات 

ترک و ماهور ساخته است. 
این هنرمنــد برای حفظ وحدت 
اجــرا در جاهایی با ســاز تنها ملودی 
آوازی کوتاه نواخته اســت تا آهنگ را 

به قطعه بعدی پیوند زند.«
جواد بطحایی از جمله هنرمندانی 
اســت که عالقه مندان موســیقی او را 

اغلب با نوازندگی سنتور می شناسند. 
به عبارتی او با تک نوازی هایش شناخته 
شده است ولی وجه آهنگسازی او کمتر 
شناخته شده و گذشته از چند قطعه بی 
کالم )که گاه برای ســنتور و گاه برای 
ســنتور وارکســتر تنظیم شده است(، 
تمایل او به موســیقی با کالم در قالب 

تصنیف است. بطحایی با شعر فارسی 
آشنایی بسیاری دارد و از موسیقیدانانی 
اســت که با دنیای شعری و تصویری 

نوذر پرنگ، انس و الفت دارد.
ایــن هنرمنــد کــه در حــوزه 
آهنگسازی و نوازندگی سنتور مشغول 

به فعالیت است. 
در ابتــدای دوران هنــری خود 
مبانی و تئوری و ســلفژ را نزد اســتاد 
غالمحســین ظهیرالدینی فرا گرفت و 
در سال ۱۳۵۸ جهت تحصیل موسیقی 
وارد دانشــکده هنرهای زیبا شد و از 
محضر هنرمندانی چون مجید کیانی و 
سپس فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان 

بهره برد. وی ساز نی را نیز ادامه داده و 
ردیف آوازی را نزد عبدالنقی افشارنیا 
به پایان رسانید. بطحایی از سال ۱۳۷۲ 
با اســتاد شجریان و گروه آوا همکاری 

داشته است. 
وی سال ها در هنرستان موسیقی 
پسران به تدریس اشتغال داشته و هنر 

سنتور ســازی را نیز تجربه کرده و در 
ساختن این ساز نیز مهارت دارد.

»حدیــث ســرو و گل و الله« با 
هنرمندی حسن ناهید و کامبیز گنجه ای 
و خوانندگی مجتبی عسگری، »از فراق 
تا صبح« با همکاری داریوش زرگری 
و ایرج طباطبایی، »صبح و شب – تک 
نوازی ســنتور«، »شکوه – تک نوازی 
سنتور به یاد پرویز مشکاتیان«، »ابدیت 
– تک نوازی ســنتور به یاد محمدرضا 
شــجریان«، »فریاد خزان – تک نوازی 
سنتور به یاد فرامرز پایور«، »جستجو- 
تک نوازی ســنتور«، »راجــه یک« با 
همراهی درشــن آنند، »شــب زیبا« به 

خوانندگی ســاالر عقیلــی، »پاییز« با 
همراهی پدرام خاورزمینی، »مزه نگاه« 
با همراهی درشن آنند، »نبرد کوروش« 
با همراهی پژمان حدادی، »هوای تازه« 
با همراهی درشن آنند آلبوم هایی هستند 
که تاکنون توســط جواد بطحایی پیش 

روی مخاطبان قرار گرفته اند.

فرهنگ و هنر

سفر در رنگ ها و فرم های آزاد
مجموعه آهنگ های بی کالم جواد بطحایی آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی در قالب آلبوم

 »نغمه های شیرین« پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
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گــروه فرهنگ و هنــر - کتاب 
تولســتوی و مبل بنفش داســتانی زیبا 
و دلنشــین از نینا ســنکویچ با ترجمه 
لیال کرد اســت. قهرمان داســتان برای 
تسکین درد از دست دادن خواهرش به 
ادبیات و بــه دنیای کتاب ها پناه می برد 
و داستانی بی نظیری می سازد که عشق 
به کتاب مشخصه اصلی آن است.  این 
کتاب در ســال ۲۰۱۱ از طرف سایت 
گودریدز نامزد بهترین کتاب خاطرات 

و اتوبیوگرافی شد.
درباره کتاب :

جک و نینا راهی سفری دو نفره به 
مناسبت تولد جک شده اند. نینا که بسیار 
به مطالعه عالقه مند  است، سرمیز شام به 
جک می گوید که قصد دارد به مدت یک 
ســال هر روز یک کتاب بخواند. اما او 
دلیلی برای این کار دارد. در حقیقت او 
در تالش اســت تا با پناه بردن به دنیای 
داستان ها، با مطالعه کتاب ها و غرق شدن 
در ادبیات، درد از دســت دادن ناگهانی 
خواهرش را تســکین دهد. خواهرش 
که به سرطان کیســه صفرا دچار شده 
بود، به طرز ناگهانی و با ســرعتی بسیار 
باال از زمان تشــخیص بیماری اش، از 
دست رفت. نینا برای تسکین خودش، 
از دردی که می کشــید فرار نکرد. بلکه 
شجاعانه تصمیم گرفت تا با آن روبه رو 
شــود؛ کتاب خوانی اش را شروع کرد. 
نینا ســنکویچ البه الی کتاب خوانی ها 
در هــر بخش کتاب تولســتوی و مبل 
بنفش، قسمتی از زندگی خود را روایت 
می کند و این که چطور در هر برهه ای از 
زندگی اش کتاب ها درد او را تسکین داده 
و با خوشحالی و غمش همراه بوده اند. 
فصل هــای این کتاب هــم با جمله ای 
که نینا از هر کتــاب انتخاب کرده آغاز 
می شوند. این داســتان از دریافت های 

نویسنده از کتاب های مختلف می گوید. 
او مفاهیم مختلفی را در کتاب ها جستجو 

کرد؛ چرایی مرگ، معنای زندگی و ... 
سنکویچ درباره تجربه ای که منجر 
به نوشتن کتاب تولستوی و مبل بنفش 
شــد، اینطور می گوید: »ســاِل هر روز 
یک کتاب من، سال آسایشگاه من بود. 
ســال من به دور از هوای ناسالم خشم 
و اندوهی که زندگی ام را از آن انباشــته 
بودم. گریزی بود به بادهای شــفابخش 
مالیم تپه های کتاب. سال کتاب خوانی 
من وقفه من بود، تعلیق من در زمان بین 
انــدوه جانکاه مرگ خواهرم و آینده ای 
کــه حاال در کنارم ایســتاده بود. من در 
مدت یک ساِل تمام استراحت و فراغت 
با کتاب ها، شــفا پیدا کردم. حتی از آن 
هم بیشتر، آموختم که چگونه از مرحله 

بهبودی فراتر بروم.«
بخشی از کتاب :

ســه دختر، متفــاوت از هم، اما 
همگی عاشــق کتــاب. از زمانی که به 
تاتی تاتی کــردن افتادیم، تاتی تاتی کنان 
به ســمت کتاب ها رفتیم. فقط سه سال 
داشــتم که همراه خواهرهایم، سه تایی 
به ســمت کتابخانه  ســیار می رفتیم. 
کتابخانه ســیار چند خیابــان دورتر از 
خانه ما در گوشه ای توقف می کرد. ری 
بردبری، در کتاب فارنهایت ۴۵۱، بوی 
کتاب ها را این طــور توصیف می کند: 
»مثل بوی جوز هندی یا یک جور ادویه 
خارجــی.« از نظر من هم کتاب ها بوی 
ادویه می دهند، اما بوی یک ادویه بومی؛ 
آرامش بخش و آشنا. همان بوی کتابخانه 
سیار، ترکیبی از بوی صفحه های کهنه 
و بدن های گرم. ما در ردیف قفســه ها 
با فشــار جلو می رفتیم و در پایین ترین 
ردیف هــا به دنبال آنچه می خواســتیم 

می گشتیم. 

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
انجمن قتل پنجشنبه  ها رمانی جذاب 
و ماجــرای پــر هیجــان از ریچارد 
آزمن اســت که محدثــه احمدی به 
فارسی ترجمه کرده است. یک گروه 
چهارنفره از دوستانی که سعی می کنند 
گــره پرونده های جنایی بازنشــده را 
بگشــایند، اینبار با یــک قتل واقعی 
روبه رو می شوند...! باید دید که چطور 
این موضوع به دست آنان حل می شود. 
انجمن قتل پنجشنبه ها پرفروش ترین 
کتاب کریسمس بریتانیا بود. این عنوان 
برای بار اول به یک نویسنده کتاب اولی 
رسید که در طول سه روز چهل و پنج 

هزار نسخه از کتابش را فروخت.
درباره کتاب :

دوران  کــه  دوســت  چهــار 
بازنشستگی شــان را می گذرانند. یک 
دهکــده آرام و خلــوت و جمعی که 
هر پنجشــنبه صبح می گیرند تا با هم 
درباره پرونده های جنایی صحبت کنند 
که حل نشــده است. اسم خودشان را 
هم گذاشــته اند: انجمن قتل پنجشنبه  
ها!الیزابــت که قبال یک مامور مخفی 
بوده و حاال بازنشســت شده، جویس 
که پرستاری بازنشسته است، ابراهیم 
که روانپزشــکی بازنشســته است و 
ران رئیس بازنشســته اتحادیه اصناف 
وفادارانه هر پنجشنبه جمع می شوند. 

آن ها همگی باالی هفتاد ســال 
ســن دارند و به دنبال یک ســرگرمی 
برای خودشــان می گشــتند. اما خبر 
نداشتند که ســرگرمی آن ها به زودی 
بــا قتل هایی کــه رخ می دهد به یک 
کار تمام وقت تبدیل می شود.دو قتل 
پــی در پی که آرامــش دهکده را بهم 
زده اســت، پای دو بازپرس به نام های 
دوتا و کریس را به دهکده باز می کند. 

آن هــا برای حل معمای قتل ها و به دام 
انداختن قاتل آنجا هســتند و به کمک 
انجمن، تیم شــش نفره ای را تشکیل 
می دهنــد که بایــد از تمام تخصص، 
نظرات و انرژی خودش اســتفاده کند 
تا قاتل را دســتگیر کنند. انجمن قتل 
پنجشــنبه ها داستانی جذاب است که 
از دسیســه و توطئه هــای رنگارنگ، 
شوخی های خنده دار و ترحم پر است. 
ریچارد آزمن در این داستان به خوبی 
از زندگی سالمندان می گوید و در کنار 
روایت جذابی که از ماجراهای قتل بیان 
می کند، مخاطبان را به زندگی هریک 
از شخصیت های داستانش می برد. هر 
کدام از آن ها چیزی را از دست داده اند؛ 
یکی کارش را از دســت داده است و 
دیگری همسرش را. یکی سالمتی اش 
را و دیگری فرزندانش را. اما همین از 
دســت دادن ها است که آن ها را به هم 
نزدیک تر می کند و دوســتی و پیوند 

عمیقی میانشان برقرار می کند.  
بخشی از کتاب :

الیزابت گفت در را پشت ســرم 
ببندم و نگاهی بــه عکس ها بیندازم. 
ابراهیم خــودش را معرفــی کرد، با 
من دســت داد و گفت برای پذیرایی 
بیسکویت هم هست. به گفته او صفحۀ 
پالســتیکی دو الیه داشت، ولی آن ها 
سعی کردند قبل از شروع کار روی الیه 
پایینی، الیه باالیی را تمام کنند. من هم 
گفتم قبول دارم. ران شرابم را گرفت و 
آن را کنار بیسکویت ها گذاشت. نگاهی 
به برچسب روی بطری انداخت، سری 
تکان داد و گفت سفید است. بعد گونه ام 
را بوسید، برای همین یک لحظه به فکر 
افتادم.می دانم شاید فکر کنید بوسیدن 
گونه دیگران طبیعی است، ولی نه برای 

مردهای هفتادساله. 

»تولستوی و مبل 
بنفش«

»انجمن قتل 
پنجشنبه ها«
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با هنرمندی جواد بطحایی »نغمه های شیرین« شنیدنی شد؛

گروه فرهنگ و هنر -یک هنرمند آرژانتینی با کنار هم قرار دادن حدود ۲۰ 
هزار کتاب سیاسی، یک نسخه واژگون شده از برج ساعت معروف »بیگ بن« را 
ساخت. مارتا مینوجین هنرمند آرژانتینی تبار با استفاده از حدود ۲۰ هزار کتاب که 
شاکله سیاست انگلیس را پی ریزی کردند، یک مجسمه ۴۲ متری از ساعت بیگ 
بن لندن ساخته که برخالف مدلش افراشته نیست و به پهلو واژگون شده است. 
 Big Ben Lying Down with Political Books از این مجســمه که
نام دارد، تابستان امسال در مرکز شهر منچستر واقع در شمال انگلستان رونمایی 
می شود. رونمایی از این مجسمه بخشی از جشنواره بین المللی منچستر است که 
از اول تا هجدهم ژوئیه )۱۰ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۰( به همراه سلسله ای از رویدادهای 
هنری برگزار می شود. مجسمه مینوجین نصف ابعاد واقعی ساعت بیگ بن است 
که در ضلع شــمال شرقی ســاختمان پارلمان انگلستان قرار دارد. این اولین بار 
نیست که این هنرمند با استفاده از کتابها مجسمه می سازد؛ در سال ۱۹۸۳ میالدی 
وقتی دیکتاتوری نظامی آرژانتین سقوط کرد، وی با استفاده از کتابهایی که زمانی 
ممنوعه بودند مجسمه معبد پارتنون در یونان را ساخت. این اثر در سال ۲۰۱۷ 
در جریان نمایشگاه داکیومنتا ۱۴، در محلی که نازی ها در سال ۱۹۳۳ کتاب های 

تالیفی از نویسندگان یهودی و مارکسیست را آتش زدند، بازسازی شد.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
»ابراهیم در آتش« احمد شاملو به زبان 
ایتالیایی با یکی از نقاشــی های آیدین 
آغداشــلو روی جلد آن در روزهای 
اخیر به کوشش نشر آنسامبل در ایتالیا 

انتشار یافت.
فائزه مردانی و فرانچسکو اوکچتو 
ترجمه این مجموعه شــعر شاملو را 
انجام داده اند و کتــاب با مقدمه ای از 
داوید برولــو ماه جاری میالدی یعنی 
آوریــل ۲۰۲۱ در رم، ایتالیا راهی بازار 
نشر شده اســت.روی جلد این کتاب 

اثری از مجموعه شــفاعت فرشتگان 
آیدین آغداشــلو است که سال ۱۳۷۲ 
با تکنیک گــواش روی مقوا در اندازه 
۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر خلق شده است.

مجموعه  شعر ابراهیم در آتش با 
 Abraham in the عنوان انگلیسی
Fire منتخب ۲۱ شعر شاملو از ۱۳۴۹ 
تا ۱۳۵۲ اســت که نخســتین بار سال 
۱۳۵۲ منتشــر و در این سال ها تجدید 
چاپش در ایران دو رقمی شده و اینک 

به زبان ایتالیایی در دسترس است.
چاپ ســوم این کتاب در ســال 

۱۳۵۲ منتشــر شــد. بعضی از اشعار 
ایــن مجموعــه مضامین سیاســی و 
اجتماعی و بعضی مضامین عاشــقانه 
دارنــد. از مهم تریــن شــعرهای این 
کتاب می توان به »شــبانه«، »نشــانه«، 
»برخاســتن«، »در میدان«، »تابستان«، 
»تعویذ«، »ســرود ابراهیــم در آتش«، 
 »غریبانه«، »ترانه ی تاریک« و ... اشاره 
کــرد.  احمــد شــاملو از چهره های 
درخشان ادبیات فارسی و شخصیتی 
روشــنفکر و متفکری ادبی محسوب 
می شــود که تبحر و تخصص فراوانی 

در حوزه ادبیات و شعر داشت.
 گرچه می توان به شاملو در مقام 
شاعر،  مترجم، تالیف مجموعه کتاب 
کوچــه، طنزنویس و حتی کنشــگر 
سیاسی پرداخت اما او در بنیان گذاری 
شــعر ســپید فارســی و همچنیــن 
عاشقانه هایی که سروده جایگاهی ویژه 
دارد. او در رســیدن به زبان ممتاز شعر 
خود از متون کهن و نثر فاخر فارســی 
مانند تاریخ بیهقــی تاثیر گرفته و این 
تاثیــر را در قالبی نو درآورد و به زبانی 

منحصر به خویش رسید.

گــروه فرهنگ و هنر - آرش و 
مسیح عدل پرور ۲ خواننده موسیقی 
پــاپ ایران در یک کتــاب صوتی با 
نام »ما عوض بشــو نیستیم« حضور 

خواهند داشت.
پیش فــروش آلبــوم - کتاِب 
صوتی »ما عوض بشــو نیســتیم« با 
صــدای  ۲ خواننده پــاپ »آرش و 
مسیح« )برادران عدل پرور( آغاز شد.
ایــن مجموعه آلبــوم - کتاب 
صوتی که برگزیده ای از موضوعات 
روز ادبی جهان در سامانه های جهانی 

طی ســال ۲۰۲۰ را در برمی گیرد به 
صــورت کتاب های خالصه و کوتاه 
توســط یک تیم مجرب ترجمه  شده 

است. 
کتــاب هایی که ایــن روزها در 
سطح جهان با متن های خیلی خالصه 
شــده، مورد توجه قرار گرفته اند که 
ترجمه معادل این سبک آلبوم - کتاب 
های صوتی در ایران با عنوان کتابک، 
خواندنی های  کوتاه یا کتابچه می تواند 
باشــد. انتخاب آرش و مســیح برای 
خوانش این مجموعه به این دلیل بوده 

که آلبوم »هر شب، هر روز« با صدای 
این هنرمندان در پایان ســال گذشته 
به عنوان پرفروش ترین آلبوم ســال 
۱۳۹۹ انتخاب شــد و پدیدآورندگان 
آلبوم - کتاب صوتی »ما عوض بشــو 
نیستیم« به این جمع بندی رسیده اند 
کــه می توانند با حضور این چهره ها، 
مخاطبــان متولد دهــه ۸۰ و ۹۰ را به 
شــنیدن این آثار ادبــی ترغیب کنند. 
کتاب »پنجــاه جملــه طالیی برای 
بازاندیشِی زندگی« )بهترین جمالت 
کارل گوســتاو یونگ( ، کتاب »نفس 

های بی رمق« )نوشــته  دیوید اِکان(، 
کتاب »ما عوض بشو نیستیم!« )نوشته  
ســامانتا اِربی(، کتاب »دور دنیا در ۸۰ 
روز« )نوشــته ی ژول ورن(، کتــاب 
»مادر ترزا، الهام بخش زندگی« )نوشته 
وایت نــورث( اســامی کتاب های 
مجموعه »ما عوض بشــو نیستیم« را 
تشکیل می دهند. پیش فروش آلبوم - 
کتاِب صوتی »ما عوض بشو نیستیم« 
توسط نشر »نوژین« آغاز شده و تاریخ 
رســمی انتشار این اثر ۱۸ اردیبهشت 

۱۴۰۰ اعالم شده است.

شبیه سازی بزرگترین برج ساعت جهان
 با کتاب

انتشار کتاب شاملو با نقاشی جلد آغداشلو در ایتالیا

حضور ۲ خواننده پاپ در یک کتاب صوتی

دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، 20 رمضان 1442 ،3 می 2021، شماره 3724، صفحه

جواد بطحایی موســیقی دان و آهنگسازی پراحساس با عاطفه انسانی سرشار، آنگاه که 
مضراب به دست می گیرد و به روی سیم های سنتور ضرباهنگ خویش را فرود می آورد. 


