ادبیات وهنر
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خواننده مشکی پوش:
خودم هم آلبومم را دانلود میکنم!

رکنا -رضا صادقی ،خواننده و آهنگساز پاپ به نبود کپی رایت و دانلود غیر قانونی آلبومهای موسیقی واکنش نشان داد .صادقی به فروش آلبومها
هم اشاره کرد و گفت اینکه می گویند آلبوم رضا صادقی فالن قدر فروش کرد ،یک دروغ مسخره است .صادقی در یادداشتی که در ایران آنالین
منتشر کرد ،نوشت« :آلبوم من شب منتشر شد ،فردا ظهر خودم آلبومم را دانلود کردهام ببینم چه مزهای میدهد».

...

...

در نوشتن چندین رمان دوما از جمله رمان «سه تفنگدار»
و آثار بعدی آن کمک های چشمگیری به دوما کرد .روش
کارآنهااینبودکهماکوتطرحکارهاراپیشنهادمیکردو
پیشنویسآنهارامینوشتوجزئیات،دیالوگهاوفصول
نهایی توسط دوما به آنها اضافه میشد .به دلیل استعداد
دوما ،رمانهای او با جزئیات شفاف و گفت وگوهای زنده و
پرشوریتنظیمشدهاند.

لذت شعر
ای نگا ِه تو پناهم!
تو ندانی چه گناهیست
پنجرهخانه را
برمرغک توفان زده
بستن


▪کشوری که انتشار«آلیس در سرزمین عجایب» را
ممنوعکرد

شفیعی کدکنی

***
خندید ،قیامتی بهپا شد انگار!
روح از قفس بدن رها شد انگار!
لبخند که میزند ،به خود میگویم:
پروانهای از گلی جدا شد انگار!
آرش شفاعی

***
گاهی حتی
یک پیراهن چهارخانه مردانه هم
میتواند خانه آدم باشد
که دلتنگیهایت را
در جیبش بریزی و دکمههایش را
برای همیشه ببندی...
رویا شاه حسینی

***
همه ما
فقط حسرت بیپایان یک
اتفاق سادهایم
که جهان را بیجهت،
یک جور عجیبی جدی گرفتهایم
سید علی صالحی

***
برفرو رفتگیهای این سنگ
دست بکش
و قرنها
عبور رودخانه را حس کن!
سنگها
سخت عاشق میشوند
اما فراموش نمیکنند...
گروس عبدالملکیان

***
با توام
دلشوره شیرین!
با توامای شادی غمگین!
هرچه هستی باش ،اما کاش...
نه ،جز اینم آرزویی نیست:
هرچه هستی باش!
اما باش...
قیصر امین پور


...
ادبی

ترویج فرهنگ کتاب خوانی با استفاده از
مشوق های مادی و معنوی
وزیــر ارشـــاد بــا بیان این
که نرخ مطالعه در ایران
نسبت به دیگر کشورها
مطلوب نیست ،گفت:
با تصمیم شورای عالی
انقالب فرهنگی مقرر شد
فرهنگ کتاب خوانی با
استفاده از مشوق های
مادی و معنوی بین قشرهای مختلف به ویژه کودکان،
نوجوانان و جوانان ترویج شود.
به گزارش ایلنا ،سیدعباس صالحی در جلسه شورایعالی
انقالبفرهنگی ،گزارشی از وضعیت کتاب و صنعت نشر و
چاپ در کشور ارائه داد.
در این جلسه اعضای شورایعالی انقالب فرهنگی با تأکید
بر ضرورت پیگیری و به سرانجام رساندن الیحه مالکیت
معنوی در راستای جلوگیری از سرقت های ادبی ،تصمیم
گرفتند دبیرخانه این شــورا با همکاری وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،چالش ها و موانع موجود را در زمینه
فرهنگ کتاب خوانی جمع بندی و روش هــای عملیاتی
گسترش فرهنگ کتاب خوانی را بررسی و به شورای عالی
انقالب فرهنگی ارائه کند.

موسسات مشابه بنیاد سعدی در دنیا
 50سال سابقه دارند
رئـــیـــس بــنــیــادســعــدی
بابیان این که موسساتی
شبیه ایــن بنیاد ازبیش
از50ســال پیش فعالیت
خــــودرابــــرای گسترش
زبــــانــــشــــان درخـــــــارج
ازمــرزهــای جغرافیایی
شــــــــروع کــــــرده انــــــد،
ازضرورت وجود بنیادسعدی برای گسترش زبان فارسی
گفت.به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی،حداد عادل
با بیان این که تا پیش از تاسیس بنیاد سعدی ،نهادهایی در
حد یک اداره کل ،برای گسترش زبان فارسی در خارج از
کشورفعالیتمیکردندامااینفعالیتهابرایحجمعظیم
نیازها و با توجه به اهمیت گسترش زبان کفایت نمی کرد،
افزود:موسساتیشبیهبنیادسعدیازبیشاز 50سالپیش
فعالیت خود را برای گسترش زبانشان در خارج از مرزهای
جغرافیاییشروعکردهاندوکشورهاییمانندآلمانباموسسه
گوته،فرانسهباموسسهآلیانس،چینباموسسهکنفوسیوس،
ایتالیاباموسسهدانتهواسپانیابابنیادسروانتس،بااستفاده
از علم آموزش زبان دوم و روشهای نوین جهانی در آموزش
زبانفعالیتمیکنند،بنابراینضرورتوجودیکبنیادمجزا
برایزبانفارسیبهخوبیمشخصاست.ویبابیاناینکهدر
حوزهآموزشزبانفارسیدرفضایمجازینیزفعالیتهای
شروع شده و در حال انجام است ،افزود :چندین نرم افزار
برای این کار تهیه کردهایم که عالقهمندان در سراسر جهان
می توانند از طریق تلفن همراه از آن استفاده کنند.در این
نشست دوستانه ،سفرای حاضر درجلسه ،سواالت و نظرات
خود را درباره بنیاد سعدی بیان کردند و حدادعادل به آنها
پاسخگفت.

در سال  1931انتشار رمان کالسیک «آلیس در سرزمین
عجایب»نوشتهلوئیسکارولدراستانهونانچینممنوع
شد .فرماندار هونان براین عقیده بود که به حیوانات نباید
اینقدرتدادهشودکهبتوانندحرفبزنندواززبانانسانها
استفادهکنند.ازنظرچینیانانسانهاوحیواناتنمیتوانند
دریکردیفقراربگیرند.
▪کسیکهدرخلقبهتریناثرتولستویبهاوکمککرد

«سوفیا تولستایا» همسر «لئو تولستوی» نویسنده مشهور
روسی هفت بار نسخه خطی کامل از رمان جنگ و صلح
( 1400صفحه)راقبلازآنکهتولستویآنراآمادهانتشار
بداندبادسترونویسیکرد.

دانستنی های خواندنی درباره نویسندگان مشهور و آثارشان

دانستنیهای ادبیاتی
مترجم :یاسمین مشــرف -گوشــه و کنار دنیای ادبیات هم مانند بســیاری دیگر از زمینه های تاریخی،
علمی ،هنری و ...پر از جزئیات جالب وگاه شنیده نشدهای است که دانستن آنها میتواند برای بسیاری
از عالقه مندان بــه ادبیات یا حتی کســانی که صرفا نام نویســندگان یا آثار مشــهور ادبی به گوششــان
خورده است ،جالب و خواندنی باشد .اگر جزو کسانی هستید که چیزهای زیادی درباره رمانها ،اشعار،
نویسندگان ،حواشــی آن ها و به طور کلی دانســتنی های ادبیات نخوانده اید ،با ما همراه شوید .آن چه
در ادامه می خوانید ،شالوده ای از دانســتنی های خواندنی درباره نویسندگان مشهور و آثار آن هاست.
امیدواریم از خواندن آن لذت ببرید!

▪شاعریکهبرایچاپکتابشنبشقبرکرد

هنگامی که «الیزابت سیدال» همسر هنرمند و شاعر
انگلیسی« ،دانته گابریل روزتی» ،در سال  1862به دلیل
زیــاده روی در مصرف یک ماده مخدر درگذشت ،روزتی
یکی از کتابهای شعرش را در کنار همسرش دفن کرد اما
سالهابعد،هنگامیکهچشمانشکمسوونقاشیکردنو
نوشتنبرایشسختشدهبود،تصمیمگرفتشعرهایشرا
اززیرخاکبیرونبیاورد.اوبرایاینکارنیازبهمجوزوزارت
کشور داشت ،چرا که جنازه دزدی ،در آن زمان به مشکل
بزرگیبدلشدهبود.بااینکهاینمجوزبهاودادهشد،روزتی
تمایلداشتاینموضوعتاجایممکنمخفیبماند.سنگ
قبر سیدال در گورستان «گیت» در لندن برداشته و تابوت
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باز شد و دست نوشتهها را خارج و ضد عفونی کردند .گفته
میشود روزتی از این که شعری که بیش از همه به دنبالش
بود «کرم خوردگی بزرگی در همه صفحات داشت» بسیار
سرخورده شد .با این حال کتاب مفصلی از شعرهای نبش
قبرشده،منتشرشد.
▪کسیکهطرحرمانکنتمونتکریستوراارائهکرد

«الکساندردوما»رماننویسونمایشنامهنویسفرانسویدر
هنگامنوشتنآثارخود،ازدستیارانوهمکارانمتعددکمک
می گرفت و «اوگوست ماکوت» استاد تاریخش شناخته
شدهترین آنها بود .ماکوت به عنوان فردی که طرح رمان
«کنتمونتکریستو»راارائهکرد،شناختهمیشود.ماکوت

...

▪شرلوکهولمز،پیشگامدرعلومجنایی

«آرت ــور کانن دویــل» نویسنده و پزشک اسکاتلندی در
داستانهایش درباره «شرلوک هولمز» روشهای جنایی
بسیاری را مطرح کرد که در آن دوران هنوز برای پلیس
ناشناخته بود .از میان این شیوه ها می توان به استفاده
از نخ سیگار ،خاکستر سیگار ،شناسایی ماشین های
تایپی ،استفاده از شواهد ردیابی مانند اثر کفش و تایر
خودرو ،اثر انگشت و تجزیه و تحلیل دست نوشته ها برای
ارائه نظریه های پلیسی اشاره کرد .بعضی از تکنیک های
تحقیقاتی کارآگاهی مطرح شده در داستانهای شرلوک
هلمز،مانندتجزیهوتحلیلاثرانگشتودستخط،درزمان
نوشته شدن این داستان ها در مراحل ابتدایی خود بود.
پساز آن ،پلیس شروع به استفاده گسترده از این روشها
ودیگرروشهایمطرحشدهدرداستانهایهولمزکرد.
▪کتابیکهفقطشاملصفحاتسفیدبود

وقتی از «جــرج برنارد شــاو» نمایش نامه نویس و منتقد
ایرلندی سوال شد اگر قرار باشد پنج کتاب را با خودش به
یک منطقه بیابانی ببرد ،کدام کتاب ها را انتخاب خواهد
کرداوپاسخدادپنجکتابسفیدباخودشبههمراهخواهد
برد .در سال 1974مفهوم کتاب سفید با انتشار کتابی به
نام «کتابی درباره هیچ چیز» توسط خانه انتشارات آمریکا
محقق شد .ناشران در توضیح درباره این کتاب که دارای
 192صفحهخالیبود،نوشتند:کتابیدربارههیچچیزیک
کتاب سفید است .چیزهایی که میتوانند کتاب را پر کنند
بینهایتهستند؛اینکتابمیتواندشاملرمانیباشدکه
شما مینویسید؛ طرحهایی که برای لباسهایتان دارید؛
تاریخ های مهمی که باید یادداشت کنید؛ داستان های

موسیقی

احتمال محرومیت حمید هیراد از
خوانندگی
طوالنی ترین جمله در تاریخ ادبیات به جمله 13955
کلمهای «جاناتان کو» نویسنده انگلیسی اختصاص دارد

خندهداری که گردآوری میکنید .کتابی درباره هیچ چیز
کتاب شماست از تخیل تان استفاده کنید و کاری را که
میخواهیددرآنانجامبدهید.اینکتابمنتشرشدهاست
تاچیزیباشدکهشمامیخواهید.
▪طوالنیترین جملهای که توسط ویکتور هوگو نوشته
شد

در رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو شما میتوانید یک جمله
بلند  823کلمهای پیدا کنید .هرچند جمالت طوالنیتر
از این نیز در تاریخ ادبیات وجود دارد .جایزه طوالنیترین
جمله ،به جمله  13955کلمه ای «جاناتان کو» نویسنده
انگلیسی اختصاص یافت .جمله  4391کلمه ای «جیمز
جویس»نویسندهایرلندیدراثربرجستهاش«یولیسس»در
رتبهبعدیقراردارد.درخورذکراستکهاینجملههاصرفا
تعداد زیادی جمله مستقل هستند که به هم وصل شدهاند
وهیچگونهنشانهنقطهگذاریدربینآنهاوجودندارد.
▪کسی که کلمه «الهی» را به عنوان «کمدی الهی» دانته
اضافهکرد

«کمدی الهی» اثــر معروف و
برجسته«دانتهآلیگیری»شاعر
ایتالیایی در ابتدا «کمدی» (به
ایتالیایی  )Commedìaنام
داشــت .در آن دوران تفکیک
خاصیبرایاشعاروجودداشت
که بر اساس آن ژانرهایی مثل
تــراژدی که در آن ها به مسائل
جدی پرداخته می شد به زبان
التیننوشتهمیشدوژانریمثلکمدیکهبیشتربهمسائل
زمینی میپرداخت و معموال پایانی خوش داشت ،به زبان
عامیانه ایتالیایی به نگارش در می آمد .اگرچه دانته در
کمدیالهیبهموضوعاتیکامالجدیاشارهکردهبودامابه
دلیلاستفادهاززبانعامیانهایتالیاییها،اثراونمیتوانست
تراژدینامیدهشود.کلمه«الهی»()Divinaتوسط«جیوانی
بوکاچیو» (نویسنده هم عصر دانته) پس از مرگ دانته به
عنوان کتابش اضافه شد .نام کمدی الهی برای اولین بار
درچاپ«ونیز»درسال 1555برجلداینکتابظاهرشد.
منبعleopoldclassiclibrary.com :

واحد نظارت و ارزشیابی
دفــتــر موسیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی،
فیلم ها و مــدارک مربوط
ب ــه اجـــراهـــای مختلف
کــنــســرت اخــیــر حمید
هیراد را بررسی میکند.
به گــزارش تسنیم ،این
دفتر اعالم کرد به منظور رفع شبهه ها و احترام به هنر
موسیقی و حقوق عالقه مندان ،تمامی فیلم ها و مدارک
مربوط به اجراهای کنسرت اخیر حمید هیراد بررسی
و بر اساس نتیجه به دست آمده تصمیم گیری می شود.
اکنون که پلی بک حمید هیراد برای همه روشن شده
است ،باید دید دفتر موسیقی در مقابل این حرکت که
توهین بزرگی به مخاطبان به شمار می رود ،چه واکنشی
خواهد داشــت .این مسئله کامال در حیطه اختیارات
دفتر موسیقی است .این در حالی است که حمید هیراد
دوروز دیگر بــرای دو سئانس در تهران به روی صحنه
خواهد رفت.

صدای خواننده زیرزمینی روی
فیلم علیرضا امینی
حمید صفت بــرای فیلم
سینمایی «مـــن دیــوانــه
نیستم» بــه کــارگــردانــی
علیرضا امینی خــوانــد.
تیزر ایــن فیلم سینمایی
با صــدای حمید صفت به
تازگی برای شروع اکران
اینفیلممنتشرشدهاست.
بهگزارشخبرگزاریبرنا،فیلمسینمایی«مندیوانهنیستم»
به کارگردانی علیرضا امینی و نویسندگی دانیال مقدم با
تهیهکنندگیمرتضیشایستهمحصولسال 95استکهاز
روزهایگذشتهدرسینماهایایراناکرانخودراشروعکرده
است.مهراناحمدی،پژمانجمشیدی،مجیدصالحی،برزو
ارجمند،دانیالمقدم،محمدرضاهدایتی،هادیکاظمیو
پانتهآمهدینیادراینفیلمبهایفاینقشپرداختهاند.
در خالصه داستان «من دیوانه نیستم» آمدهاست :تعدادی
بیمار روانی در آسایشگاهی وسط جزیرهای در شمال کشور
زندگیراروایتمیکنندو...

غلط ننویسیم

▪فاکتور

این کلمه دو تلفظ مختلف و دو معنای مختلف دارد .ولی
رادیو و تلویزیون غالبا آنها را به جای هم به کار میبرد.
ُ
«کارکن» کلمه ای فرانسوی است .این
«فاکتور» بر وزن
کلمه در فرانسه به صورت « »Facteurکه مصطلح علم
ریاضیات و شیمی است و در زبان رایج ،خاصه میان درس
خواندگان به معنای «عامل» به کار میرود.
امــا «فــاکــتــور» ب ــر وزن «جــانــســوز» کــه آن هــم کلمه ای
فرانسوی است و در فرانسه به صورت « »Factureنوشته
می شود ،عبارت است از «ورقه ای که فروشنده روی آن
ریز و بهای کاالهای فروخته را می نویسد و به خریدار
مــی دهــد ».که در زبــان پارسی آن را «صورتحساب»
میگویند.
▪ ُعمران ِ -عمران

«عمران»
این دو کلمه رانباید به جای هم به کار برد .کلمه ُ
به معنای «آباد کردن» و «آبادانی» است که به ضم اول
تلفظ میشود و نه به کسر.
اما واژه ِ
«عمران» به کسر اول و سکون دوم نام «پدر موسی
کلیم ا »...سومین پیامبر «صاحب شریعت» است .نام
یکی از سوره های «قرآن مجید» نیز سوره «آل ِعمران»
است که به معنای «فرزندان ِعمران» است.
▪عسکر

این کلمه عربی است بنابراین با «ک» نوشته
میشود ونه «گ» و باید به همین صورت
«عسکر» نوشته و تلفظ شود.
«عسکر» به معنای «لشکر» و
«سپاه» است و تلفظ امالی
آن بــه صـــورت «عسگر»
کامال غلط است زیرا
در زبان عربی حرف
«گ» وجود ندارد.

▪سقف

در سال های اخیر عباراتی نظیر عبارت زیر در رسانه ها
فراوان نوشته و خوانده می شود:
«وزیر صنایع فرانسه گفت که کشور متبوعش برای
واردات از ایران سقفی تعیین نکرده است( ».اخبار
رادیو ایران در ) 69/7/19
«سقف تولید اوپک  5/22میلیون بشکه در روز تعیین
شد( ».اخبار روزنامه ها)
مقصود از «سقف» در این عبارات «حداکثر» یا «نهایت»
است اما «سقف» در پارسی چنین معنایی نداشته است
و ندارد و نیازی هم نیست که امروزه چنین معنایی را
که گرته برداری واژه ( )Plafondفرانسوی و کلمه
( )Ceilingانگلیسی است بر آن تحمیل کنیم زیرا
در همه این موارد به جای سقف می توان واژه «حد»
را به کار برد.
▪ ُسفته َ -سفته

«سفته» به معنای «بــرات وحواله تجاری» از معدود
ُ
کلماتی است که خواص آن را غلط و عوام صحیح تلفظ
می کنند.
این واژه پارسی است و تلفظ صحیح آن به ضم اول
است ونه به فتح.
این واژه از زبان پارسی
بــه زبـــان عــربــی رفــتــه و
«ســفــتــجــه» بــه ضــم اول
ُ
شــده اســت امــا در عربی
«ســفــاتــج» و
جمع مکسر َ
«سفتج» را نیز از آن
مصدر َ
ساخته اند که هر دو به فتح اول
است.
محتمل اســت کــه در پــارســی امــروز
«سفته» به فتح اول از همین
تلفظ غلط َ
جا ناشی شده است.

...

کافه صدا
پیشنهاد ما :آهنگ «مقدس»
خوانندهاش کیست؟ شهرام شکوهی
آهنگ سازش چطور؟ میالد ترابی
ترانه سرایش را هم بشناسیم :علی بحرینی
تنمنممیگیره/حرفای
قسمتیازترانه:میبینمتودردامویادممیره،داره ِ
تبتو ِ
این و اون واسم بیتأثیره ،زندگیم فدات میمیرم برات/مقدسی برام همه کسی
برام،کاریکردیکهازتنهاییامدرآم/چشماتوحلقهکندوروبرنگام،بذارعشقتو
بیشترازینبخوام
چرااالنبایدبشنویم؟بعدازاینکهعدهایکنسرتهایشانرابهدالیلیتعطیل
کردند و منتش را بر سر مردم گذاشتند ،شهرام
شکوهی در اقــدام قابل تحسینی ،بلیت های
کنسرت تــازه اش را با قیمت پایین عرضه کرد تا
بخشی از مردم که توان رفتن به کنسرت را ندارند
نیزفرصتاستفادهازاینامکانرابیابند.ایناقدام
راپیشازاین«خراسان»ازخوانندگاندرخواست
کردهبود.لذتاینهمراهیراباهمتقسیمکنیم.
CMYK

