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ادبی

شدن آثار
الکترونیکی
ِ
نویسندۀ متنفر از اینترنت!

جــی .دی .سلینجر از اینترنت بیزار بــود و از
فیسبوک وحشت داشت .به تازگی ،بنیاد این
نویسنده معروف آمریکایی ،پس از سا لها،
اجازه داده است تا بخشی از آثار او ،برای اولینبار
به صــورت کتا ب الکترونیکی منتشر شــود .به
گـــزارش ایسنا ،بنیاد «جــی .دی .سلینجر»
که از ســوی خــانــواد ه ایــن نویسنده آمریکایی
اداره میشود ،پس از سا لها مخالفت با ارائه
نسخه دیجیتال آثــار او ،سرانجام اعــام کرد
مجموعهای کوچک از مهمترین نوشتههای وی
را به صورت کتاب الکترونیکی منتشر خواهد
کرد« .مت سلینجر» ،پسر «جی .دی .سلینجر»،
گفته است :پدرش همواره ارزش زیادی برای
دسترسی به آثــار قائل بــود امــا از ســوی دیگر،
تجربه خواندن نسخه فیزیکی آثارش را ترجیح
میداد« .سلینجر» که در سال  ،۲۰۱۰در سن
 ۹۱سالگی درگذشت ،از اینترنت بیزار بود و به
گفته پسرش ،زمانی که یک بار فیسبوک را برای
او توضیح داده بوده« ،سلینجر» از این که مردم
اطالعات شخصی خود را به اشتراک میگذارند،
وحشتزده شده است.

از«اسفندیار» تا «زیگفرید»

رویینتنهایادبیات جهان
ستاره منوچهری -آد مها همیشه در طول
زندگی به مرگ فکر میکنند .فک ِر این که
روزی از راه میرسد که دیگر زنده نیستیم،
همیشه ما را به خود مشغول میکند .نتیجه
این مشغله ذهنی هم این بــوده است که در
میان شخصیت های شناخته شده تاریخی و
غیر تاریخی ،کسانی مثل اسکندر به دنبال
آب حیات راه افتاد هاند تا جرعهای بنوشند
و عمر جاودانه پیدا کنند! جلوۀ این فــرار از
مرگ ،در ادبیات حماسی و اسطورهای ایران
و جهان ،با رویینتن شدن قهرمانان اصلی این
آثار ،خودش را نشان داده است .آنها با شیوه
و شگردی خــاص ،در برابر بالها و آسیبها

ساخت یک سریال گرانقیمت
بر اساس رمان مصور گایمن
تندی
س اسفندیار

امالی این ترکیب به همین صورت ،درست است.
بسیاری از افــراد آن را به شکل «بسمه تعالی»
مینویسند که صحیح نیست.

برائت /براعت
این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد .برائت به
معنای «بیگناهی» و «پاکدامنی» و مجاز ًا به
معنای «دوری» و «بیزاری» است اما براعت به
معنای «کمال فضل و ادب» و «برتری بر دیگران
به علم» است.
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

یکیازاسطورههایمشهوراسکاندیناوی،الهه
ای خوش قلب و خردمند به نام «بالدر» است که
شبی خواب میبیند به زودی میمیرد .برای
همین نگران میشود و موضوع را با خدایان
دیگر مطرح میکند .یکی از این الههها ،به
نام فریگ ،از همه موجودات از جمله گیاهان
و جانوران قول میگیرد که آزاری به بالدر
نرسانند اما یک گیاه کوچک موسوم به «گیاه
بوسه» را نادیده میگیرد .دشمن بالدر به نام
لوکی که از این موضوع آگاه میشود ،یکی از
الهههای نابینا را تشویق میکند تا آن گیاه
را به سوی بالدر پرتاب کند و به این ترتیب
بالدر تسلیم مرگ میشود.

محمد اصفهانی برای سریال
«بوی باران» خواند

تن

باسمه تعالی

▪بالدر

▪آشیل

«ایلیاد و ادیسه» هومر یکی از آثار برجسته
حماسی ادبیات یونان است .در این اثر،
یکی از شخصیتهای اصــلــی بــه نام
«آشیل» ،رویینتن میشود .تتوس،
مادر آشیل ،دلش میخواست پسرش

درباره خواننده های جوانی که آثارشان دیگر جلوه سابق را ندارد

صداهای از رمق افتاده
نسترن کاشف-طبق یک اصل نانوشته،
هم عصرها همیشه با هم مقایسه میشوند.
بــراســاس همین اصــل ،م ـیتــوان بــه ســراغ
پ رفت کهازدهه،80فعالیت
خوانندههایپا 
رسمیخودراآغازکردهاند.بابکجهانبخش،
حمید عسکری ،احــســان خواجهامیری،
محسن یگانه ،محسن چاوشی و با اندکی
اغماض ،سیروان خسروی را میتوان جزو
خوانندگان معاصر هم دانست که سرنوشت
هر کدام در موسیقی ،متفاوت رقم خورده
است و ما به دنبال چرایی این تفاوت هستیم.

▪چرا این همه ناکامی؟

احـــســـان خـــواجـــهامـــیـــری از آن دســتــه
خوانند ههایی است که چند اثر ماندگار در
کارنامه خود دارد اما چند سالی میشود از
روزهــای اوج خود فاصله گرفته و آثــارش به
ورطه تکرار افتاد ه ،اتفاقی که برای حمید
عسکری و بابک جهانبخش هم ،رقم خورده
است .خط ربط این سه نفر شاید ادامه روند
همیشگیشان در خوانندگی باشد .در واقع،
اگر چند اثر فعلی و قدیمی از هر کدام از این
خوانندهها را در کنار یکدیگر بگذارید ،هیچ

پایان جدید برای «ایستادگی» کینگ
کینگ تا کنون دو پایان برای شاهکار خود نوشته و حاال یک پایان
سوم نیز ،برای اقتباس تلویزیونی آن یافته است .به گزارش ایبنا،
کینگ پایان جدیدی برای رمان «ایستادگی» ،داستان فانتزی
پسارستاخیزیخودنوشتهاستکهدرکتاباصلیدیدهنمیشود.او
اینپایانرابرایاقتباستلویزیونیاینرمان،بابازیجیمزمرسدنو
امبرهردنوشتهاست.جولیمکنامارا،مدیرارشدشبکهسیبیاس،
گفت« :برای طرفداران این کتاب که میخواستند بدانند چه بر سر
بازماندگان «ایستادگی» آمده ،این قسمت شامل داستانی خواهد
بودکهماراازکتابفراترمیبردتابهآنسواالتپاسخدهد».

اعتراض یراحی به ممنوعیت
اجرا در خوزستان
مهدی یراحی همزمان
با انتشار قطعه «نمیشه
ادامه داد» ،با گذاشتن
مـــتـــنـــی در صــفــحــه
شخصیاش ،از تمامی
طرفدارانش در خوزستان عذرخواهی کرد
و نوشت :من شرمندهترین شهروند اهوازم.
او در ادامه این متن انتقادی نوشت :با وجود
شوق و دلتنگی غیرقابل وصف گروهمان و
محبت همیشگی خوزستانیهای خونگرم،
تالش و پیگیریهای یک ماهه تهیهکننده و
برگزارکنندگان محترم تور استان خوزستان
بی نتیجه ماند .به نظر میرسد این بار نیز ،من
شرمندهترین شهروند اهواز باشم ،نمیدانم
چه بایدکرد و تا کجا میتوان برای جبران تنها
گوشهای از حمایتهای مردم ،کاری نکرد.

کیهان کلهر آهنگ ساز و نوازنده نامدار ایرانی
به تازگی توانسته است جایز ه بهترین هنرمند
آن خود کند .این در حالی
سال  2019را از ِ
میان ده آلبوم
آلبوم جدیدش نیز ،در
است که
ِ
ِ
برتر سال میالدی جاری قرار گرفت .به گزارش
موسیقی ما ،به همین مناسبت «حسین علیزاده»
آهنگساز و نوازنده برجسته که سالها با کلهر
نوازندگی و همنشینی داشــتــه ،پیام تبریکی
برای او نوشته و در آن آورده است« :کیهان جان!
مسافر آسما نها ،مسافر سرزمینها و مسافر
کیهان عاشقان  .نوید و خبرهای خوب پیدرپی،
پــاداش ناچیزی است برای تمام تالش و رنج و
تداوم و پایداری عاشقانهات .با تمام وجود دستت
را میفشارم و از تمام وجود شادی خود را فریاد
میزنم .درود بر تو سفیر عشق ،درود بر تو رفیق،
درود بر تو هموطن ».این اولین بار نیست که
تحسین کلهر میگشاید؛
حسین علیزاده زبان به
ِ
ِ
مناسبت تولد این هنرمند نیز،
او چندی قبل به
او را یکی از نادر هنرمندانی دانست که موسیقی
ایران را به تمام دنیا معرفی کرده است.

دی

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کردَ .ا َلم به معنای
«درد و رنج» یا «دردمندی و رنجوری» است ،اما
َع َلم به چند معناست که در این میان ،سه معنا
رایجتر است :یکی به معنای «خاص» ،دیگری به
معنای «درفش و بیرق» یا «نیزه و میلهای که بر سر
دست باال برند» و سوم به معنای «سرشناس ،نامی
و زبانزد» است.

که مشغول جدا کردن سنگهای گرا نبها
و طالهاست ،یک دیــو خشمگین د ِر غــار را
میبندد .زیگفرید هم شمشیرش را تا دسته در
تن دیو که فانفیر نام دارد ،فرو میکند و خونش
ِ
مانند فواره بیرون میزند .به این ترتیب خون
دیو ،تمام بدن زیگفرید را فرا میگیرد و او را
رویینتن میکند ،اما ناحیه بین دو کتف وی،
رویین نمیشود و از همین نقطه ضربه میبیند
و از بین می رود.

سآ

َا َلمَ /ع َلم

آلمانیها یــک اثــر حماسی بــه نــام «ســرود
نیبلونگها» دارند که یکی از شخصیتهای
اصلی آن «زیگفرید» ،پسر شاه زیگموند است.
داستان رویینتن شدن او به این شکل است که
وارد یک غار پر از جواهرات میشود و در حالی

حسین علیزاده:
کلهر سفیر عشق است

ش

غلط ننویسیم

▪اسفندیار

یکی از شخصیتهای مشهور شاهنامه
فردوسی «اسفندیار» ،پسر گشتاسب است
کــه از پــدرش دســتــور میگیرد رستم را که
بــه او بیاعتنایی کــرده اســت ،دســت بسته
به درگاهش بــیــاورد .ماجرای نبرد رستم و
اسفندیار یکی از خواندنیترین داستانهای
شاهنامهاست.نکت همهمیکهدربارهاسفندیار
وجود دارد رویینتن بودن اوست؛ جالب این
که فردوسی در شاهنامه ،چیزی از این که
اسفندیار چطور رویینتن شده ،نگفته است
و تنها وقتی رستم از سیمرغ برای پیروزی
در جنگ با او کمک میخواهد ،سیمرغ
میگوید تیری از چوب درخت گز بساز و آن را
زهرآلود کن و چشم اسفندیار را نشانه بگیر،
تا از پا در بیاید و از اینجا ما میفهمیم که نقطه
آسیبپذیر بدن اسفندیار ،چشم او بوده است.
دربــاره رونــد رویینتن شدن اسفندیار ،سه
نظریه وجود دارد؛ عدهای معتقدند رویینتنی
اسفندیار به خاطر تماس با دود دهان اژدها
در خان سوم است که بر اثر آن بیهوش و
چشمانش بسته میشود و آسیبپذیر
میماند.عدهدیگریمیگویندزرتشتبه
اسفندیار اناری میخوراند و او رویینتن
میشود .بعضی هم میگویند بعید
نیست رویینتنی اسفندیار به خاطر
شکستن و فتح «رویین دژ» باشد.

▪زیگفرید

موسیقی

یل

شرکتهای فیلمسازی در سا لهای گذشته
بــارهــا سعی کــردنــد از مجموعه داســتــان نیل
گایمن فیلم بسازند ولی به دالیل نامشخص،
این کار ممکن نشده بود .به گزارش ایبنا ،رمان
مصور سندمن ،نوشته نیل گایمن ،نویسنده
مشهور آمریکایی ،بعد از کــش و قو سهای
فـــراوان ،بــاالخــره تبدیل به سریال می شود.
شرکت نتفلیکس امتیاز ساخت فیلم را از شرکت
بــرادران وارنــر خریداری کــرده اســت .پیش از
این ،قرار بود شرکت هالیوودی برادران وارنر،
فیلمی با الهام از این مجموعه بسازد .سندمن
( ،)Sandmanدر اصل یک مجموعه داستان
مصور در ژانر فانتزی است که توسط انتشارات
دیسی کامیکس تحت نام تجاری ورتیگو منتشر
شده است .طبق نوشته سایت هالیوود ریپورتر،
قرارداد فروش امتیاز این رمان بین نتفلیکس و
بــرادران وارنر ،یکی از گرانترین قراردادهای
تاریخ فیلمسازی در آمریکاست .نیل گایمن یکی
از نویسندگان برجسته آمریکایی است که پیش از
این موفق به کسب جوایز متعددی ،شامل جایزه
کتاب علمی تخیلی هوگو ،نبوال و برام استوکر و
همچنین نشان نیوبری شده است .از دیگر آثار
این نویسنده آمریکایی ،میتوان به رما نهای
گرد ستاره ،خدایان آمریکایی ،کوراالین و کتاب
گورستان اشاره کرد.

مقاوم میشدند و هیچ تیر و ضربهای آ نها
را زخمی نمیکرد .اما با این حــال ،باز هم
نقطهای از بدنشان آسیبپذیر باقی میماند
و همان ،عامل مرگشان میشد .در ادامه با
چند شخصیت رویینتن و ضد ضربۀ ادبیات
ایران و جهان و داستان رویینتن شدنشان
آشنا میشوید.

عمری طوالنی داشته باشد و به همین دلیل،
جهان مردگان به نام
آشیل نــوزاد را در رود
ِ
ِ
«استیکس» فرو کرد اما چون پاشنه پای نوزاد
در دســت مــادرش بــود ،آن قسمت از بدنش
روییننشدوآسیبپذیرباقیماندوبعدهابهنام
«پاشنه آشیل» و به صورت تمثیلی برای نقطه
ضعف یک انسان مشهور شد .آشیل در یک
جنگ ،از ناحیه پاشنه پا زخمی و کشته شد.

۱۱

تغییری در صدا و سبک آن پیدا نخواهید کرد
و همین موضوع ،بزرگ ترین عامل شکست
ی است که میخواهد عالوه بر
برای خوانندها 
حفظ مخاطب قدیمی خود ،به دنبال جذب
مخاطب جدید هم باشد .در طــرف مقابل
دسته خوانندههای از رمق افتاده دهه ،80
مـیتــوان اســم خوانندگانی مانند محسن
یگانه ،محسن چاوشی و سیروان خسروی
را ردیف کرد .محسن یگانه در شش و هشت
خواندن ،چاوشی در پاپ-راک و خسروی در
موسیقی الکتریک و پاپ-راک ،هر کدام به
دنبال شیوه نویی رفتند که در گذر زمان،
ظرفیت زیادی برای تکمیل شدن دارد.
در واقع سبکهایی که در کنار پختگی
میتواند به صــدای هر کــدام شخصیت
بدهد و به این ترتیب ،هر خواننده یک نسخه

انحصاری از خود باشد .حتی در این دسته،
میتوان رضا صادقی را هم با وجود این که کار
خود را از میانه دهه  70آغاز کرده است ،جای
داد .خوانند های که هنوز هم طرفدارهای
خاص خود را دارد و خواهد داشت.

محمد اصفهانی پس از مدتها ،بار دیگر با بهروز
صفاریان همکاری کــرد .این خواننده ،قطعه
«غــزل بیدل» را با موسیقی بهروز صفاریان و
شعر بیدل دهلوی منتشر کرده است .اصفهانی
این آواز دشتی را برای سریال «بوی باران» که
هرشب ساعت  22و  15دقیقه از شبکه یک سیما
روی آنتن میرود ،خوانده است .اصفهانی پیش
از این ،تیتراژ سریال «دلــدادگــان» را با عنوان
«هوامو نداشتی» که از شبکه  3سیما پخش
میشد ،اجرا کرده بود.

معطل ماندن آلبوم جدید چاوشی
تهیهکننده جدیدترین آلبوم محسن چاوشی،
از صادر نشدن مجوز نهایی انتشار این اثر خبر
داد .هادی حسینی به باشگاه خبرنگاران جوان
گفت :با وجود قول مساعد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای صدور مجور آلبوم «قمارباز» و پس
از گذشت دو هفته ،همچنان مجوز نهایی صادر
نشده و به این ترتیب ،عم ً
ال انتشار این آلبوم
قبل از ماه محرم غیرممکن اســت .وی تصریح
کرد :با این شرایط ،تاریخ انتشار آلبوم و تیزر به
زمان نامعلومی موکول میشود .به نظر می رسد
این آلبوم ،به دلیل نامش ،هنوز نتوانسته است
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را برای
صدور مجوز نهایی متقاعد کند.

