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حفاظت از میراث مکتوب
نیازمند استمرار است

سیدعباسصالحی،وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرگفتوگوباایرناگفت:اهمیتوجایگاهمیراثمکتوبونسخخطیکشورمانبرکسیپوشیدهنیست،
بنابراینبایدبهحفظآناهتمامداشتهباشیم.درداخلوزارتخانهمیتوانازظرفیتهایمعاونتامورفرهنگی،نهادکتابخانههایعمومیکشور،سازمان
فرهنگوارتباطاتاسالمیکمکگرفتودربحثهاینظری،اجراییوکارکردیباموسسهپژوهشیمیراثمکتوبهمکاریهایمشترکداشت.

...

اماازجملهمعروفتریننمونههایادبیآنشعر
مشهورنیمایوشیجاستکهدرسریالشهرزاد
مورد توجه قرار گرفته است .در روایــت نیما
"آمین" هیئت مرغی به خود دارد که از عالم
فرشتگان به دنیای مرغان و سپس به جهان
نمادهای شاعر وارد شــده اســت .او در شعر
خود م ــی آورد« :مــرغ آمین دردآلــودیســت،
سویاینبیدادخانه،
کآوارهبمانده،رفته،تاآن ِ
بازگشتهرغبتشدیگرزرنجوری،نهسویآبو
دانه.نوبتروزگشایشرا،درپیچارهبمانده».

لذت شعر

اگر روزم پریشان شد
فدای تاری از زلفش،
که هر َشب
با خیالش
خوابهای دیگری دارم!...


▪مرغآمیننمادعشقوآرزو

مهدی اخوان ثالث

مثل بیماری که باالجبار خوابش میبرد
مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش میبرد
میشمارد لحظهها را؛گاه اما جای او
ساعت دیواری از تکرار خوابش میبرد
اصغر عظیمی مهر


شبیه قطره بارانی که آهن را نمیفهمد
دلم فرق رفیق و فرق دشمن را نمیفهمد
نگاهی شیشهای دارم ،به سنگ مردمکهایت
الفبای دلت معنای «نشکن»! را نمیفهمد


***
آسمان چشمانت را آبی انگاشتم و
تابش خورشید نگاهت را
روشنابخش جان پنداشتم
من ساده دل
کجا باور داشتم که با نسیم خیالت
توفان به پا خواهی ساخت


نجمه زارع

جاوید شورچی

در قصه شهرزاد مرغ آمین نمونه بارزی از این
تعریفاستوبهعنواننمادعشقمورداستفاده
قرارگرفتهامابرخالفموقعیتهمیشگیاش
که مدام در پــرواز است ،این جا در بند است.
رازی که معنایش فقط نزد شخصیت اصلی
داستان(شهرزاد)بودهوبهرغمتوصیفاتارائه
شدهدرکالمعاشقومعشوقتاآخرداستانبه
صورترازباقیمیماند.
به طــوری که در قسمت پایانی فصل سوم
سریال،زمانیکهمجلساعالمبزرگخاندانی
دیوان ساالر برپا شده و به نظر میرسد همه در
حال دریافت پاسخ تمام معماهای داستان
هستند ،آن هنگام که به احترام شیرین که
اکنون با در دســت کــردن انگشتری بزرگ
دیوان ساالرشده همه مدعوان از جای برمی
خیزند،درتصویریقابشدهشهرزاددرحالی
کهامیدشرادرآغوشمیفشرد،دیدهمیشود
که با آرامش در جای خود نشسته و در کنارش
قفسی است که همچنان دو مرغ در آن اسیر
است .در سکانس پایانی این فصل نیز زمان
وداع عشاق پساز بیان آرزومندی برای وصال
مجدد ،شهرزاد در واکنش به این سخن فرهاد
که میگوید "نزدیک بودن به تو یعنی از دست
دادنت؛دلممیخوادجایخداحافظیرفتنتو

محمداکبری -هرچند دالیل مختلفی را می توان برای اقبال "شهرزاد" به عنوان پرفروش ترین سریال نمایش خانگی بیان
کرد اما با به انتها رســیدن فصل ســوم این ســریال  56قســمتی می توان علل دقیق تری را برای پرمخاطب بودن این سریال
برشمرد؛ گذشته از گم شــدن مخاطب خاطرات تاریخی در لوکیشن های نوستالژیک شهرک ســینمایی غزالی ،بازی زیبای
کلمات ،اعجاز نت و ترانه با موسیقی پر مخاطب ،حدیث مکرر عشق و بازیگران حرفهای ،اینبرقراری ارتباط نمادها و اقتباسهای
ادبی از داستان های کهن فارسی و یادآوری شخصیت های اساطیری در تجلی نقش ها بود که شهرزاد را دیدنی می کرد .مرغ
آمین در اعتقاد عامه فرشته ای آمین گواست که در هوا به پرواز است و هر دعایی از مخلوقات که به آمینش رسد ،مستجاب
شود.منشأ این اصطالح آمیزههای دینی و فرهنگ ایرانی است کهبا ویژگیهای پیشگفته در ادبیات فارسی این گونه مورد
توجه قرار گرفته است« :دعای ما به اجابت نمیشود نزدیک /کشیده زلف تو در دام مرغ آمین را».

تماشا کنم" به بوسیدن گردنبند مرغ آمین در
قفسگرفتارکهبهگردندارداکتفامیکندوبا
بیاناینجملهکه"همیشهآنچیزینمیشود
که ما فکر میکنیم" به فرهاد عاشق یادآورمی
شود بخش بیشتری از راز مرغ آمین در سینه
معشوقاست.

رابهگونهایدیگرمیچشدوجنونعشقشاپور
بهبودی به ثریا موجب می شود که مخاطب
داستانخطربیمجانناشیازاینعشقناگوار
رابرایاینبانویقجرزادهاحساسکند،صابر
برایاثباتعشقشبهشیرینخطرهامیکندو
اصغریشاگردفرشفروشیعشقشرابهبهای
جانشمعاملهمیکند.

باتوجهبهاهمیتدلدادگیدرادبیاتفارسی،
کثرتعاشقانودلدادگاندرداستانشهرزاد
به قدری است که شاید بتوان موقعیت مکانی
داستانرا"دیاردلدادگان"خواند.
از عشق شخصیت های محوری و دلدادگی
پنهان پیر دیــوان ســاالر به شخصیت اصلی
داستان که بگذریم ،مخاطب داستان با بغض
فــروخــورده عشق هاشم دماوندی و بلقیس
دیـــوان ســـاالر از یــک ســو و عشق نافرجام
نصرت پاشایی با شربت شرزه مواجه است.
فرهاد در دوران مهجوری از معشوق خود با
سرودههایآذرگل درهای بار دیگر طعم عشق

▪اقتباسشهرزادجدیدازشهرزادکهن

▪حدیثمکررعشق

عشق شهرزاد و فرهاد و همچنین دلدادگی
قباد به شهرزاد جملگی در برخی تشبیهات و
استعارات به کار برده در داستان بعضا یادآور
داســتــان دلــدادگــان مشهورچون شهریار و
شهرزاد ،شیرین و فرهاد کوهکن و خسرو و
شیریناست،امابهطورکلیمحوریترینمحل
اقتباسماجرایقبادوشهرزادبااشارهمستقیم
به داستان مشهور شهرزاد قصه گو و شهریار
جوانبختاستکهدرداستاندیدهمیشود.
گذشتهازبهکارگیرینامقهرمانداستانهزار
و یک شب برای عنوان سریال و نام شخصیت

اصلی آن ،همچنین پایان یافتن فصل سوم
سریال با قصه هزارو یکم شهرزاد هنگام جان
باختنقباد"،تاثیرقصهگوییشهرزاد"بررفتار
قباد به ویــژه در سکانس به یاد ماندنی که با
اجــرای ُکــرال شعر "تو با قلب دیوانه من چه
کردی"همراهاست،قابلتوجهاست.
▪نگاهسریالشهرزاد،اساطیریاست

بنیان اساطیر ایرانی برنبرد سیاهی و سپیدی
است و جهان اساطیر نسخه آرمانی کشف
سعادتمندی هرجامعه تلقی مــی شــود و
تفکر ایرانی در تمام امورهمواره در پی این
رده بندی بوده و جنبه اخالقی نیرومندی به
آن دادهاست،تعریف معین این دو پیکره و قرار
گرفتن هریک از افراد داستان در دو وضعیت
«خیر و شر» با نمایش نزدیکی و دوری آن ها
به سیاهی یا سپیدی از جمله جذابیت های
داستانشهرزادبهشمارمیرود.
از عناصر حــائــز اهمیت اســاطــیــر ایــرانــی
رده بــنــدی پــاک نهادی از مــرز "فــره مندی"

تــا رونـــد زوال ضحاکی شــدن اســت کــه با
خروش کاوه و پایان بخشی فریدون به سیاه
کــاری آن خاتمه می یابد.براین اســاس در
کنار ترقی و زوال شخصیت های داستان
شهرزاد در محدوده سپید و سیاه شاید بتوان
جدای از کشف کاوه و فریدون های داستان
چنین پنداشت که قــرار گرفتن شخصیت
اکــرم بــوربــوران درتاریکی زنــدان و تخفیف
مجازات اعدام برای وی براساس سیاستها،
بیشباهت به شخصیت سیاه ضحاک نیست
که طبق داستان اساطیری آن به رغم سیاه
کاری در نهایت براساس مالحظاتی از مرگ
درامانماندهودردماوندمحبوسمیماند.
بنابراین می توان گفت حسن فتحی و نغمه
ثمینی بــرای خلق داستانی ایرانی متاثر از
نماد و اساطیر شناخته شده ایرانی به خوبی
میدانستندداستانرادرچهبسترومحتوایی
تعریفکنند.

فریدون بیگدلی خواننده موسیقی
چهره ها
پ ــاپ در گفت وگــو با میزان گفت:
خواننده پاپ
امــروزه خواننده هایی هستندکه
شعریراکهخودنوشتهاندنمیتواننددرستبخوانند.
خواننده باید به حدی از آمادگی برسد که اگر با توان صد
در صد روی استیج میرود الاقل هفتاد در صد از کار را خوب
اجــرا کند ،اما خوانندگان امــروز با پنجاه درصــد آمادگی هم روی استیج
نمی روند .روزانه بیش از  10آهنگ شبیه به هم می شنوم به نحوی که حتی
یک نت باال و پایین نشده است و همه از کار هم کپی کرده اند .ما هم اکنون
تعداد زیادی حامد همایون در کشور داریم و چند گروه با پسوند "بند" تشکیل
شده است و فعالیت میکنند.

بـــازهـــم یـــک تــشــویــق بـــرای
چهره ها
کتابخواندن ،فضای فرهنگی
نویسنده
کشور را با خود همراه کرده و در
میان نویسندگان و اهالی قلم واکنش هایی
داشــتــه اس ــت .رضــا امیرخانی در گفت وگو با
خبرگزاری فارسگفت :کتاب «جامجهانی در جوادیه»
را خواندهام .حوزه نوجوانان مهمترین حوزه ورود به کتاب است ،نوجوان
برخالف نونهال انتخابگراست ،انتخاب کتاب برای کودک بیشتر با نظر
و انتخاب و مدیریت پدر و مادر است اما در رابطه با حوزه نوجوان اولین بار
است که با استقالل مخاطب رو به رو می شویم .طنز امیریان امضا دارد،
طنزی نوجوانانه که در عین حال غیرزبان باز است.

درسفریباقطارازمنچستربهایستگاه
چهره ها
کینگز کراس لندن ،شخصیت های
نویسنده
هری پاتر ،رونالد ویزلی و هرمیون
گرنجر در ذهن زنی جوان به نام جوآن رولینگ کام ً
ال
شکل گرفتند که بیشتر ما او را با اسم «جی کی رولینگ»
میشناسیم.فروشفوقالعادهمجموعهکتابهایهریپاتراو
را به یکی از ثروتمندترین نویسندههای در قید حیات بریتانیا تبدیل کرد و مجله
فوربسدرسال 2011ثروتاورایکمیلیارددالرتخمینزد.بااینحالاومقدار
زیادیازاموالشرابهخیریهبخشیدهوعنوانشراازدستدادهاست.ایننویسنده
میگوید«:اگرخدابیشترازنیازتانبهشمابخشیدهشمایکمسئولیتاخالقی
دربرابرآندارید».

دبـــــیـــــر انــــجــــمــــن صــنــفــی
داستاننویسان تهران میگوید،
بسیاری از نویسندگان با حقوق
مادیومعنویخودآشنانیستند
و جــای بسیاری از ایــن حقوق
در ق ــرارداده ــای میان آن هــا و
ناشران خالی است .به گزارش
خبرگزاریمهر،ضحیکاظمیدرآستانهبرگزاریهمایش
«حقمالکیتادبی؛گفتههاوناگفتهها»بااشارهبهاینکهاین
همایشقراراستبهطرحمسائلمهمدرزمینهحقوقمولف
بپردازد،گفت:حقوقبسیاریازنویسندگاندرقراردادهای
نشر زیرپا گذاشته میشود .مثال نویسندهای را میشناسم
کهکتابچندمشرابهیکناشرخوبدادهواینناشرنهتنها
قراردادی با او نبسته ،بلکه چیزی هم بابت حق تالیف به او
نداده و گفته است همین که ما کتابت را چاپ کردهایم باید
خداراشکرکنی.تندادنبهچنینوضعیتیباعثمیشود
کهناشرنسبتبهنویسندههایدیگرهممدعیباشد.
اوافزود:البتهناشرانهممشکالتخودشانرادارند.کتاب
درایرانفروشنمیرودوبهتبعآنناشرضررمیکند.ولیما
ازبسیاریحقوقازجملهتبلیغکتابهمبرخوردارنیستیم.
االن برای هرکاالیی باید تبلیغ صورت بگیرد .ضمن این که
دربرخیقراردادهاوضعیتحقترجمهکتابیاانتشارآنبه
صورتدیجیتالیوصوتیهممشخصنشدهاست.
نویسندهکتاب«کاجزدگی»بهبرخیحقوقناشراننیزاشاره
کردوگفت:اینحقوقدوطرفهاست.مثالگاهینویسندهها
چاپاولکتابشانرابهیکنشرمیدهندوچاپدومرابهیک
نشردیگر.همهاینهامسائلیاستکهقصدداریمبابرگزاری
اینهمایشبهطرحسوالوجوابدرستیدربارهآنبرسیم،
چراکهاینشفافسازیهمبهنفعنویسندهاستوهمناشر.
اوهمچنینبهبرخیمشکالتنپیوستنمابهکنوانسیونبرن
اشارهکردوافزود:سالگذشتهفرصتیپیشآمدکهبهصورت
شخصیدرنمایشگاهکتابفرانکفورتشرکتکنم.ناشرانی
از ایران در این نمایشگاه حضور داشتند و دنبال این بودند
که کپیرایت کتابهای ایرانی را برای ترجمه بفروشند ،اما
برایمذاکرهمشکالتیداشتند.بههرحالقراردادیکچیز
دوطرفهاست.ماکتابناشرانخارجیرابدونمجوزورعایت
کپیرایتترجمهومنتشرمیکنیموانتظارداریمآنهابیایند
وکپیرایتکتابهایمارابخرند.البتهناشرانیهمهستند
کهکپیرایتکتابهارامیخرندامااینریسکبزرگیبرای
ناشراست.ناشرکپیرایتکتابیرابامبلغزیادمیخردوآن
رابعدازترجمهبهارشادمیفرستد.ممکناستکتاببهطور
کاملمجوزنگیرد.بعدناشربایدبابتهمهاصالحاتازناشر
کتابیانویسندهاجازهبگیردکهگاهیممکناستاینتوافق
ایجادنشودواینبرایناشرمسئلهسازمیشود.

...
هنری

جمعآوریتندیس ها
برای جلوگیری از سرقت!

در حالی که باید خوانندگان برای فعالیت رسمی از دفتر
موسیقی وزارت ارشــاد مجوز بگیرند ،حتی نهادهای
زیرمجموعه این وزارتخانه نیز تصمیم های شخصی خود
را می گیرند .اگر به رسانه ها سری بزنیم در دو روز اخیر با
تیتر «جواد یساری مجوز گرفت» مواجه می شویم .با این
که مرجع رسمی و قانونی صدور مجوزهای موسیقایی در
کشور دفتر موسیقی معاونت هنری از زیرمجموعه های
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســت ،امــادر چند سال
اخیر چالش هایی دربــاره حضور خوانندگان و اجرای
قطعات غیرمجاز در سینما و تئاتر وجود داشته است که
نشان می دهد قانون مشخص و شفافی در این زمینه
وجود ندارد .برای مثال در حالی که سازمان سینمایی به
فیلمی برای اکران مجوز می دهد که جواد یساری در آن به
خوانندگی میپردازد ،این فرد از سوی دفتر موسیقی برای
اجرا و انتشار آلبوم مجاز شناخته نمیشود.

آواز پژوه و دبیر برگزاری سلسله نشست های ماهیانه آیین
آواز ،گفت :بی تردید یکی از مهم ترین اصول و ارکان خلق
هنر آواز ایرانی ،درک شعر و تلفیق ملودی با شعر و ادبیات
این سرزمین است.علی شیرازی در گفت وگو با ایرنا اظهار
کرد :صرف نظر از چند گوشه مشهور از ردیف آوازی که
شامل تحریر ساده و بدون کالم است ،پیشینه ما در آواز
برپایه ادبیات و شعرهای شاعران ارزنده ایرانی شکل گرفته
است .در اهمیت حضور شعر در تمامی مراحل خلق یک اثر
آوازی شعری
آوازی همین بس که تقطیع وزنهای هر جمله
ِ
و حتی جمالت تحریری ،بدون رعایت اوزان عروضی (فن
سنجیدن شعر) غیر ممکن است .با این همه فقط شناخت و
تسلط بر اوزان عروضی هم برای اجرای یک آواز استاندارد
-دستکم از لحاظ ادبی -کافی نیست.

حقوق ناشر و نویسنده دو طرفه است

بعضی خواننده ها نمی توانند حتی درست شعر بخوانند

سازمان سینمایی مجوز
می دهد ،دفتر موسیقی نه!

شعر و ملودی اصول مهم آواز
ایرانی است

جمعدوستداشتنیها در

دبیر انجمن صنفی داستان نویسان تهران:

حوزه نوجوانان مهم ترین حوزه ورود به کتاب است

...

آهنگسازونوازندهموسیقینواحیمازندرانازبرنامهریزی
برای برگزاری چند کنسرت توسط دو گروه «آوای تبری» و
«محمدیها»درتهرانوچندکشورخارجیخبرداد.جالل
محمدی در گفت وگو بامهر بیان کرد :به تازگی تک آهنگی
را در ستایش مقام پیامبر اسالم (ص) با حمایت حوزه هنری
استان مازندران ساخته ایم که به زودی در فضای مجازی
منتشرخواهدشد.گوشههاییازاینقطعهمحلیدرسریال
«پایتخت  »4به کار گرفته شده بود که بعدا همه آن گوشهها
را در این قطعه به صورت کامل گردآوری کردیم .کار دیگری
که کار ضبط و تولید آن به اتمام رسیده و به زودی در اختیار
مخاطبان قرار می گیرد« ،روج» است که به زبان مازندرانی
مترادفباواژهروزبراساسیکیازآثارنیمایوشیجشاعربزرگ
کشورمانتولیدشدهاست.

...

وقتی نماد ،اسطوره واقتباس ادبی دراقبال شهرزاد جادو میکند

گفت و گو

بخشش نویسنده هری پاتر عنوان میلیونری را از او گرفت

موسیقی

قطعات سریال«پایتخت» وارد
آلبوم می شود
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سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج ،از سرقت
سردیس های مشاهیر روبه روی پارک تنیس خبر داد و گفت :این موضوع از
سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است .به گزارش ایسنا ،پیمان بضاعتیپور
در این باره گفت :هشت عدد تندیس مشاهیر در سال  92روبه روی پارک تنیس
نصب شده بود که طی روزهای گذشته پنج عدد از این تندیس ها به سرقت رفته
است.بضاعتیپور قیمت تندیسهای به سرقت رفته را 300میلیون تومان
بیان کرد و افزود :به منظور جلوگیری از سرقت سه تندیس باقی مانده
این تندیسها به صورت موقت جمع آوری شدهاند.
وی با اشاره به این که برای پیگیری این سرقت ،پرونده قضایی تشکیل
شده است ،اظهار کرد :هم اکنون قاضی در حال تحقیق است و از
تعدادی افراد مشکوک به سرقت نیز بازجویی شده است.
بضاعتی پور اضافه کرد :تندیس های به سرقت رفته مجدد ساخته و
جانمایی خواهد شد.

...

داستان کوتاه
زمان الزم برای مطالعه 4 :دقیقه

مادر

ت ــب داش ــت ــم و هـــوس پلو
کرده بــودم ،مادر خاکشیر
درســت کــرده بــود وشربت
به لیمو ،من غر زده بودم
و نـــخـــورده بــــودم و م ــادر
بی هیچ حرفی فقط نگاهم
کــرده بــود ،بعد کنار تختم
ایستاده بود ونگران نگران
چشم دوخته بود به من ،این
آخرین نگاهش بود ،آخرین
تصویری که از مــادرم توی
ذهنم دارم ،قبل از این که
مریض شود و دیگرحیران
حیران نگاهمان کند و بعد
هم یواش یواش دامن بکشد
و برود.
یادم هست صدایش کردم ،خیلی یواش ،چون صدایم
در نمی آمد و صدایش آمد که گفت جانم و گفت دردت
به سرمن.
کارش همین بود ،دردهــای ما را قاشق قاشق از روی
دلمان بــردارد و خــروار خــروار بریزد روی دل خودش،
همیشه از وقتی یادمان هست تا وقتی که بود.
مریض که بودیم ،پریشان می شد و خسته که بودیم
خستهتر از مابود.
تصویرش ،آن طور که با پیرهن بلند گلداری که خودش
دوخته پایین تختم ایستاده و توی دستش بشقابی از پلو
است ،انگار خط انداخته روی چشم من ،که هربار تب
میکنم و میافتم توی تخت ،میبینمش.
شاید هم برمی گردد ،شایدهم هربار که درد می رسد

نویسنده :شرمین نادری

بــه اســتــخــوان مــا ،پیرهن
گ ــل ــدارش را روی زمین
مــی کــشــد و از آن دریــچــه
روشن مرگ به خانه برمی
گردد و سوپ بار می گذارد
و رادیو روشن میکند و شعر
میخواند.
هــــمــــیــــن اســــــــــت کـــه
گوش هایمان تیز می شود
وبا شنیدن صدای خوردن
دســتــبــنــدش بــه قابلمه،
خیال می کنیم هنوزهم
کسی هست که تیمارمان
کند و البد همین می شود
کــه مــریــضــی م ــی گ ــذارد و

می رود.
مــادر ایستاده بود پایین تختم ،پایم توی گچ بــود ،تب
داشتم و گلویم درد می کرد و حوصله نداشتم نگاهش
کنم اما دیدمش که میخندید ،آمده بود ذره ذره غصهها
و ناراحتیمان را مثل لکههای دیوارپاک کند ،غر بزند که
چقدر بی سلیقه و تنبلیم و مجبورمان کند که از نردبان
باال برویم تا نقشی نو در اندازیم به اتاق کوچک روحمان.
تب داشتم و هوس پلو کرده بــودم ،چشمم را کمی باز
کرده بودم و دیدمش ،همین چند روز پیش ،سال ها بعد
از رفتنش ،مادرها اهل ماندن هستند ،مادرها یک جوری
با تو و در تو میمانند که خودت هم نمیفهمی چطور بلند
شدی ،پیرهن گلدار پوشیدی و خاکشیر و پلو درست
کردی وروی صندلیشان نشستی و چای داغ مینوشی
و به باران نگاه میکنی.
CMYK

