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موسیقی

تردید در اصالت موسیقی
«رسم زمونه» رسول نجفیان
یــک پــژوهــشــگــر موسیقی
ُکــردی اهل بوکان با ارائه
توضیحاتی درباره تاریخچه
مـــلـــودی آه ــن ــگ «عــجــب
رسمیه ،رسم زمونه» تاکید
کــرد ایــن اثــر کــردی اســت و
قدمتی  ۱۰۴ساله دارد .این در حالی است که
رسول نجفیان ،خواننده و بازیگر ،پیشتر مدعی
شده بود ملودی این آهنگ را در  ۴۰سالگی
ساخته است.
به گــزارش خبرآنالین ،کــاوه پیشداد با انتشار
ویدئویی در ایــن بــاره در اینستاگرام نوشت:
«ملودی آواز «عجب رسمیه رسم زمونه» حدود
 ۱۰۴سال پیش ابتدا توسط مالیا میرزا کریم
سلیمانی (اهل مهاباد) اجرا و حدود  ۶۰سال
پیش نیز توسط هنرمند نــامــدار کردستان،
رشــول ،بازخوانی شد .سپس در سال ۱۳۵۹
اسماعیل محمد این اثر را بازخوانی کرد» .رسول
نجفیان ،بازیگر و خواننده ،این آهنگ را در سال
 ۱۳۷۳اجرا و در سال  ۱۳۸۲آن را بازخوانی و
به زلزلهزدگان بم تقدیم کرد .نکته جالب توجه
این که در برنامه «دورهمی» ،وقتی مهران مدیری
از نجفیان دربــاره ایــن اثــر پرسید« :شعری که
خواندید و خوب هم گرفت مال خودتان است و
موسیقیاش را هم خودتان ساختید؟» نجفیان
پاسخ داد« :بله ،بیست سال پیش که چهل سالم
بود ساختمش».

هنری

حمید جبلی با نقاشی و کتاب
میآید
نقاشیهای حمید جبلی
از فــردا نوزدهم مهرماه در
قالب یک نمایشگاه انفرادی
با حضور او روی دیوار گالری
سروناز شیراز میرود.
به گزارش ایسنا ،نمایشگاه
تازه نقاشی او «رستم و دیو و آشنایان» نام دارد و
در آن حدود  20تابلوی نقاشی از حمید جبلی
به نمایش گذاشته میشود .آثار این نمایشگاه
آکریلیک روی بوم و فضای آنها نزدیک به نقاشی
قهو هخانهای است .این نقاشیها به مدت یک
هفته مهمان شیراز است.
جبلی عالوه بر این نمایشگاه قرار است با کتاب
ت ــازه خــود «خــاطــرات پسربچه شصت ساله»
مهمان کتاب فروشیها شود .این کتاب که 32
قصه را دربر میگیرد؛ قصههایی از زمان تولد تا
پنجسالگی را روایت میکنند .این مجموعه در
پنج سالگی جبلی به پایان میرسد و مجموعه
دومــی هم دارد که نامش «رفتن به دبستان»
است که قرار است بعدتر منتشر شود« .خاطرات
پسربچه شصت ساله» را نشر «پــریــان» منتشر
میکند و قرار است نیمه دوم مهر ماه وارد بازار
شود تا حمید جبلی در ماه تولد خود ،دو رویداد
هنری را رقم زده باشد.

مهیار علیزاده،آهنگ ساز در گفت و گو با خراسان خبرداد:

قطعی شدن انتشار آلبوم مشترک
همایون شجریان و علیرضا قربانی
در پی انتشار خبری مبنی بر این که آلبوم
مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی
نیمه اول آبان امسال منتشر میشود ،مهیار
علیزاده آهنگ ســاز ایــن آلبوم به خراسان
گفت« :انتشار این آلبوم قطعی شده است اما
زمان انتشار آن را اعالم نکردهایم».
گفتنی اســت آلبوم «افسانه چشمهایت»
اولین آلبوم مشترک دو خواننده بزرگ تاریخ
موسیقی کشور محسوب میشود و به همین
دلیل انتشار آن از اهمیت باالیی برخوردار
خبر همکاری این دو
اســـــت.
خواننده برای
ایـــــن پـــــروژه
مـــشـــتـــرک،
ســــــال 93

منتشر شد و از آن روز به بعد با وجود انتشار
خبرهایی مبنی بر اتمام آن ،هنوز طلسم
انتشار آن نشکسته است .یک بخش از این
اثر ابیاتی از نیما یوشیج و بخش دیگر شامل
قطعههایی از احمد شاملو ،دکتر محمدرضا
شفیعی کدکنی ،محمدعلی بهمنی ،سیمین
بهبهانی و علیرضا کلیایی است .بخشی از
مراحل ضبط و اجــرای موسیقی این آلبوم
توسط مهیار علیزاده در کشور چک و بخش
دیگریازضبطبهصورتمشترکدراستودیو
«ترانه» و «کنگان پارسه» تهران صورت گرفت.
با توجه به این که از زمان انتشار آخرین آلبوم
همایون شجریان بیش از یک سال میگذرد
و علیرضا قربانی نیز اجرای پروژه کنسرت «با
من بخوان» را به آخر رسانده است ،انتشار
این آلبوم بعد از ماه صفر دور از
ذهن نیست .آلبومی که این
دو خواننده ،شعر «افسانه»
نیما یوشیج را با بیتهای
دل
درخــشــانــی چــــون«ای ِ
دل مــن!/
دل م ــنِ ،
م ــنِ ،
بینوا ،مضطرا ،قابل من»...
بایکدیگرهمخوانیکردهاند
شنیدنی است.

ترجمههایموازیدرفازخلقاثر!
برخیناشرانباتغییرعنواناصلیکتاب،مخاطبانرابیاعتمادمیکنند
همیشگی
باز هم همان حکایت
ِ
نویسندگان
ترجمههایموازیآثار
ِ
ـروش خــارجــی امــا ایــن بــار به
پــرفـ ِ
شکلی دیگر .در ماههای اخیر در
گزارشهای متعدد از ترجمههای
موازیآثارخارجیواینکهناشران
به محض اقبال مخاطبان به یک
اثر ،به فکر ترجمه همان اثر توسط
مترجمدیگریمیافتندودرشکل
وشمایلیتازهآنرامنتشرمیکنند،
نوشتهایم .به تازگی اما از ترفندی
جدیددراینزمینهآگاهشدیمکهمصداقواقعی
تقلبوکالهبرداریفرهنگیاست.ماجراازاین
قراراستکهیکیازآثارالیفشافاک،نویسنده
مشهور اهل ترکیه که قب ً
ال ترجمه شده بوده،
حاال با عنوانی کام ً
ال تغییر یافته و ترجمهای
دیگر منتشر شده است .شرح این ماجرا را در
ادامهمیخوانید.
▪«منواستادم»در«شهریبرلبهآسمان»!

رمان«منواستادم»نوشتهالیفشافاککهقصه
جادویی یک پسر و فیلش را تعریف میکند ،در
سال  2013بــرای اولین بار منتشر و ترجمه
فارسیآنهمبههمیننامتوسطصابرحسینی
در سال  95از سوی نشر نیماژ روانه بازار کتاب
ایران شد و حاال به چاپ هفتم رسیده است .از
طرفی،بهتازگی،ناشر دیگری،ترجمهای ازاین
رمانرابانام«شهریبرلبهآسمان»منتشرکرده
کهمخاطببادیدنآنتصورمیکنداثرتازهایاز
این نویسنده ترک به فارسی ترجمه شده است؛
رفتاری کام ً
ال غیراخالقی و مصداق بارز کاله
گذاشتن بر سر مخاطب .جالب این که قیمت
کتاب«منواستادم»50هزارتومانو«شهریبر

هشداردرباره رواج
«مندرآوردیهایادبی»

دکتر کزازی در گفت و گو با خراسان :اشتباه نویسی،نابه هنجاری است

▪سابقهتغییرنامکتابهایترجمهای

پیش از ایــن ،تغییر در عنوان کتابی که قب ً
ال
به فارسی ترجمه شده است ،دیده شده بود؛
نمونهاشرمانمعروف«مرشدومارگریتا»است
کهعباسمیالنیآنرابرایاولینباردرسال62
ترجمهکردواکنونهفتترجمهدیگرازآنهمدر
بازار موجود است با اسامی «استاد و ماگاریتا»،
«مرشد و مارگاریتا» و «مرشد و مارگریتا»؛ اما
نکته اصلی اینجاست که این اسامی چندان
تفاوتیباعنواناولینکتابترجمهشدهندارند
ومخاطببادیدنهرکدامازآنهاتصورنمیکند
ُ
بولگاکف
با اثر تازهای از میخائیل آفاناسیویچ
روبهروست .هماکنونمترجمهاییهمهستند
که وقتی میخواهند کتابی را برای اولین بار به
فارسی ترجمه کنند ،نام اصلی کتاب را کام ً
ال
تغییرمیدهندونامدیگریبرایشمیگذارند؛
نمونهاشهمرمان«ملتعشق»و«بعدازعشق»
الیف شافاک است که هر دو بــرای اولین بار
توسطارسالنفصیحیبهفارسیترجمهشدندو
اصلیترکیشان«عشق»و«شیرسیاه»است.
نام
ِ

ادبی

انتشار ترجمهای تازه از مثنوی
به انگلیسی
مثنوی موالنا جاللالدین
بلخی قرار است سال آینده
مــیــادی بــا ترجمه تــازهای
به زبان انگلیسی به صورت
همزمان در آمریکا و بریتانیا
منتشر شـــود .بــه گـــزارش
ایبناَ ،ا ِلن ویلیامز ،استاد مطالعات ایرانی و ادیان
در سه سال اخیر در بنیاد بریتانیایی لیورهیوم
تراست ،مشغول تحقیق در زمینه مثنوی موالنا
جاللالدین بلخی و ترجم ه این کتاب بوده که قرار
استانتشاراتآیبیتوریسسالآیندهمیالدیآن
رامنتشرکند.نخستینترجمهانگلیسیازمثنوی
به نیمههای قرن نوزدهم بازمیگردد .پس از آن،
اینکتاببهشیوههایمختلفوبهصورتمکرربه
انگلیسی ترجمه شده است .یکی از معروفترین
آنهاترجمهنیکلسونازاینکتاباست.

یوسا برنده یک جایزه ادبی شد
اکرم انتصاری  -نویسند ههای معروف جز
امضا زدن برای هوادارها در جشن امضای
کتاب وظایفی هم دارند .رعایت رسمالخط
زبان فارسی ،احترام به آن ،با تأمل و مسئوالنه
نوشتن جزو همین وظایف نانوشته است اما
این روزهــا در برخی کتا بهایی که منتشر
میشود نویسندهها آن را رعایت نمیکنند و
از سویی تماس ما با وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی درباره روند بازبینی کتاب به لحاظ
رعــایــت رسمالخط و درستنویسی زبــان
فارسی قبل از صدور مجوز نیز بینتیجه بود.
در ادامه به کتاب جدید مصطفی مستور که با
غلطهای امالیی عمدی زیادی همراه است
و شیوه نوشتار عجیب رضــا امیرخانی در
کتابهایش پرداختیم که گویا وزارت ارشاد و
فرهنگستان زبان و ادب فارسی از آنها غافل
ماندهاند .نظر دکتر میرجاللالدین کزازی را
هم در این باره جویا شدیم.
▪«معسومیت»های ازدسـترفــتــه زبان
فارسی

لبهآسمان» 9هزارتومانگرانتراست!
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مصطفی مستور به تازگی کتاب جدید خود
به نام «معسومیت» را راهی بــازار نشر کرد.
طبق معمول ،چاپ اول این کتاب به سرعت
تمام شــد .او در ایــن کتاب با ایــن توجیه که
راوی ده کالس سواد دارد و به همین دلیل
غلطهای امالیی زیــادی دارد ،کلمههای
زیادی را مانند عنوان کتاب که در حقیقت باید
«معصومیت» میبود به عمد اشتباه نوشته
است.مثال«بهخسوس»بهجای«بهخصوص»،
«بینقس»بهجای«بینقص»«،تراوت»بهجای
«طــراوت»« ،الحام» به جای «الهام»« ،ختور»
به جای «خطور» .این اشتباهنویسی ممکن
است در ابتدا بامزه به نظر بیاید اما تکرار آن در
متن باعث سختخوانی ،به اشتباه انداختن
خواننده و چه بسا نهادینه شدن شکل امالیی
آن در ذهن مخاطب میشود.
رض ــا امــیــرخــانــی نیز ج ــزو نویسند ههای
سختنویس اســت .از آن جهت که در تمام
کتابهایشبرخالفرسمالخطفرهنگستان
زبــان و ادب فارسی اصــرار عجیبی در جدا
نــوشــتــن کلمهها دارد .مــثــا مینویسد
«یــخچ ــال»« ،ل ـبخــنــد»« ،تــشــنـهگـیش»،
«زنـــدهگـــی»« ،فـــوتبـــال»« ،تــل ـهویــزیــون»،
«زایمان»« ،خانهگی» و «هم َسرم» .شیوهای
که اگر هر نویسنده گمنام دیگری آن را در

پیش میگرفت انتقادهای زیادی را در پی
داشت اما در خصوص او برخی در حمایت از
امیرخانی ،آن را نــوآوری میدانند .البته او
پیشتر در دفاع از رسمالخط خود گفته« :ما
زبانی داریم که اگر متوجه آن نشویم ،رو به
انقراض میرود .من سعی میکنم با این رسم
الخط به لغتسازی کمک کنم ».عجیب این
که کتاب «رهش» او با همین رسمالخط برنده
یکی از معتبرترین جایز ههای ادبــی کشور
یعنی جایزه جالل شد .غالمعلی حداد عادل
رئیس فرهنگستان زبان فارسی اما این شیوه
نجاتبخشی او را غلط میداند و گفته است:
«ما گفتهایم مصلحت خطفارسی در این است
که کجا واژهها سرهم و کجا ،جدا نوشته شود.
ایــن جدانویسیها ممکن اســت اشکاالت
بسیاری پدیدار کند .آقای امیرخانی قطعا
اشتباه میکند .افراد دیگر هم به این صورت
است .زبان و به خصوص خط چیزی نیست
که با پسند و سلیقه هر کسی شکل بگیرد .در
این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشود».
باید باور کرد که زبان فارسی با این لغتسازی
و اشتبا هنویسیها بیشتر به سمت انقراض
م ـیرود و اگر نویسند ههای مشهور ما تابع
درستنویسی فارسی نباشند چه انتظاری
باید از مردم و کاربران شبکههای اجتماعی
در حفظ و حراست از زبان فارسی داشت؟
▪هر آن چه در زبان ،کژی بیاورد نارواست

وقــتــی از مسئوالن وزارت ارشـــاد درب ــاره
وجــود قانونی مبنی بر رعایت رسمالخط
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در روند چاپ
کتا بها پاسخی دریافت نکردیم به سراغ
دکتر میرجال لالدین کــزازی زبا نشناس
و پژوهشگر ادبی رفتیم .او اشتبا هنویسی و
رسمالخطهای خودساخته را نابه هنجاری
دانست و در ادامه گفت« :هر آن چه در زبان
نابه هنجاری ،کژی و پریشانی پدید بیاورد
نارواست و به زبان آسیب میرساند .این نابه
هنجاری و آسیب میتواند به خود زبــان یا
دبیره (خط) برگردد .اگر خط هم نابه هنجار
باشد ،پیداست که خواندن نوشته را خواهد
آشفت و دشــواری در آن خواهد انداخت.
از همین روی میباید در دبیرگی (نوشتن
خط) هم قانونها و هنجارها را همواره پاس
داشت تا نوشته را بتوان آسانتر خواند و زودتر
دریافت».

جایزه ادبی شاتو التور کارنه
فرانسه بــه مــاریــو بــارگــاس
یوسا ،نویسنده پرویی برنده
نوبل ادبیات  2010برای
مجموعهآثارشتعلقگرفت.
به گزارش ایبنا ،جایزه بزرگ
ادبی شاتو التور کارنه که پیش از این نویسندگان
بزرگی چون میالن کوندرا و میشل اولبک را به
عنوان برنده معرفی کــرده بــود ،در مراسمی که
در پاریس برگزار شــد ،به ماریو بارگاس یوسا،
مشهورتریننویسندهآمریکایالتینتعلقگرفت.
هر سال عــاوه بر جایزه نقدی ،نسخهای نــادر و
اصیلازیککتاببهبرندهاینجایزهاهدامیشود.
امسالنسخهاینادرازکتاب«مادامبواری»متعلق
بهسال 1867باامضاوتقدیمنامهگوستاوفلوبربه
آلفردجرارد،بهماریوبارگاسیوسااهداشد.

معرفی پایتخت جهانی کتاب
در سال 2021
ســازمــان جهانی یونسکو،
تفلیس پایتخت گرجستان
را بــــه عــــنــــوان پــایــتــخــت
جــهــانــی ک ــت ــاب در ســال
 ۲۰۲۱برگزید .به گزارش
ایسنا ،انتخاب ایــن شهر به
عنوانپایتختجهانیکتابسال ۲۰۲۱بهتوصیه
کمیتهمشورتیپایتختجهانیکتابصورتگرفته
است .تفلیس از اجرای برنامههایی برای استفاده
از فناوریهای مدرن و ابزارهای قدرتمند به منظور
تشویق جوانان به کتابخوانی خبر داده است.
کتابخانهوجشنوارهکتاببرایکودکان،پروژههای
دیجیتالی  -هنری برای تبدیل کتاب به بازیهای
مختلف و بــازســازی اولین ساختمان انتشارات
گرجستانیازبرنامههایگرجستاندرسال۲۰۲۱
خواهد بود .یکی از اهداف مسئوالن شهر تفلیس،
افزایشمحبوبیتکتابوبیشترکردندسترسیبه
کتاببرایتمامیردههایسنیاست.

