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«ترجمان صبح» اثری جدید درباره
اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

«ترجمان صبح» ،نوشته بشیر علوی با نگاهی به اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی براساس نقد عاطفه و همسویی آن با صور خیال ،از سوی انتشارات
پژوهش روزگار منتشر و روانه بازار نشر شد .به گزارش تسنیم ،این کتاب به پنج فصل و یک نتیجه تقسیم شده است .هدف اصلی از تألیف این کتاب،
معرفی نوعی نقد و تعریف خوانشی دیگر از متون معاصر است که با رویکرد به شعر محمدرضا شفیعی کدکنی صورت گرفته است.

...

...

اخبار موسیقی
کیوان ساکت گروه «وزیری» را همراهی
می کند
گروه «وزیــری بابل» یک کنسرت ویژه با همراهی کیوان
ساکت برگزار میکند.
مجید محمدی حاجی ،سرپرست گروه موسیقی «وزیری
بابل» ،به مهر گفت :گــروه «وزیــری بابل» کنسرتی را با
همراهی استاد کیوان ساکت برگزار می کند .در این
کنسرت آثار ماندگار و خاطره انگیزی از موسیقی ملی
ایران به آهنگسازی کیوان ساکت در آلبوم های «فسانه»،
«بی کاروان کولی» و «یک خانه پر زمستان» به خوانندگی
وحید تاج و نوازندگی گروه موسیقی «وزیری بابل» اجرا
می شود .محمدی توضیح داد :یکی از ویژگی های مهم
گروه موسیقی وزیری تنوع زیاد در نوع انتخاب قطعات است
تا سالیق مختلف را راضی کند .استاد ساکت از پرکارترین
هنرمندان موسیقی ایران در دوران معاصر است که با تالیف
کتاب ها و آثار پژوهشی متعدد نقش قابل مالحظه ای در
معرفی موسیقی ملی ایــران به مخاطبان داشته است و
ما خیلی خوشحالیم که امکان همکاری مشترک فراهم
شده است.

...

مترجمان صوری!
نگاهی به ترجمه رمان هایی که بازنویسی یا حتی فقط بازتایپ شده اند!

لذت شعر
نشست بنویسد قدرت خیال نداشت
پرنده بود ولی روی شانه بال نداشت
سکوت کرد نه این که گالیهمند نبود
گالیه داشت ولی نای قیل و قال نداشت
کشید آینه موی سفید را به رخش
اگر چه بیشتر از بیست و چند سال نداشت
تمام زندگیاش را برای شعر گذاشت
برای زندگیاش لحظهای مجال نداشت
دلخوشی اندک و هزار غمش
برای
ِ
جواب پس داد و فرصت سوال نداشت
پرنده پر نزد و بال بال زد تا مرگ...
دریغ ...حسرت آزادیاش زوال نداشت
حسین صادقی

***
درون خانه دگر عطر نان و ریحان نیست
و رزق و روزی ما بعد تو فراوان نیست
تو رفتی و همهجا بذر مرگ پاشیدند
بهارهای پساز توکم از زمستان نیست
بدون مهر تو سخت است زنده ماندن من
شبیه شاخه گلی آن زمان که باران نیست
میان آتش هجر تو سوختم اما
دریغ ،آخر این شعلهها گلستان نیست
تو پرکشیدی و گفتی به من که پیلهتن
برای قامت پروانه غیر زندان نیست
عباس جواهری رفیع

***
رها کنید مرا تا به کار خود برسم
به دردهای دل بیقرار خود برسم
از این حکایت حرمان گالیهها ببرم
به نزد یار خودم ،گر به یار خود برسم
چقدر راهبه خورشید ماندهای مهتاب
که من به مشرق شبهای تار خود برسم؟
غبار راهتو چشم مرا گرفته ،مگر
پی غبار به شهر و دیار خود برسم
سالح آخرم اشک است شاید اینگونه
به قلب لشکر چشم نگار خود برسم
در این زمانه که بازار فتنهها داغ است
روم به داد دل داغدار خود برسم
سید مهدی حسن زاده

***
باد !
می برد با خود
ذره های وجود مرا
دل نمی بندم به خود
کویر را
امتحان،
الهه درخشان
صبر است !

11

گروه ادب و هنــر« -منم همین رمان رو خریــدم ،با نصف قیمت»« ،بــرای فالن رمان هزینه کــردم ولی آن قدر
ترجمه اش بد بود که توی همون چند صفحه اول ولــش کردم»« ،رمانی خریدم که هم خیلــی ارزون بود و هم
ترجمه اش خوب بود .نمی دونم شــماها چــرا این قدر پــول الکی خرج رمان هــای گرون می کنیــد» خیلی از
جمله های مشابه این عبارت ها که بین یک دسته از کتاب نخوان ها یا کتاب خوان هایی که حرفه ای نیستند،
رد و بدل می شود ،ناشی از این است که از پشت پرده های نشر کتاب بی خبرند .یعنی نمی دانند که برخی از
مترجمها شاید حتی وجود خارجی نداشته باشند یا اسمشان بدون هیچ زحمت خاصی ،روی جلد کتاب آمده
(مثال همان مترجمی که آثار کامو را ترجمه کرده بود ولی متولد سال  81بود) .بعضی ها هم اسم واقعی شان
را روی جلد می گذارند ولی هیچ زحمتی برای کتابشان نمی کشند .یعنی چند ترجمه قبلی و معتبر کتاب را
برمی دارند و گاهی یک ویرایش سادهای روی آن انجام میدهند و به صورت کتاب مستقلی برای چاپ و گرفتن
مجوز به ارشاد می فرستند و گاهی هم وقیحانه همان متن را از نو تایپ و حروفچینی می کنند و اسم دیگری

گفت و گو
آناهیتا آروان ،شایسته تقدیر جایزه «پروین» :

دیده شدن فایده جوایز ادبی است

نویسنده شایسته تقدیربخش
داستان هشتمین دوره جایزه
«پرویناعتصامی»درگفتوگو
با ایسنا دربــاره کتاب «بگذار
تروا بسوزد» ،اظهار کرد :این
رمــان دربــاره عشق ،خیانت،
عاطفیعمیقانسانها
روابط
ِ
و اعتماد و بیاعتمادی است.
درواقعمیتوانگفتکتابدربارهمسائلاجتماعی،عاطفی
و روابطانسانی است .توضیح دادن درباره قصه «بگذار تروا
بسوزد» برایم سخت است ،اما کتاب ترکیبی از وفــاداری و
بیوفایی و روابط عاطفی است که بیشتر در سفر میگذرد،
من راوی و قهرمان قصه دارد و بر رابطه عاطفی
این اثر ِ
انسان ها متمرکز است و ارزش هــای انسانی را که در دل
اتفاقاتوجوددارد،بیرونمیکشدوبیانمیکند.
او همچنین دربــاره جایزه «پروین» و این که کتابش در این
دوره از جایزه شایسته تقدیر شده است ،گفت :جایزه پروین
به دلیل اعتبارش تأثیرگذار خواهد بود .بردن جایزه باعث
می شود تعداد مخاطبان یک نویسنده باال برود .به نظرم
برگزیده شدن در جشنواره ها ،انتظارها را از نویسنده باال
میبرد.
آرواندرباهتأثیرجایزههایادبینیزاظهارکرد:هیچجایزهای
بی تأثیر نیست؛ البته بارها گفته ام هیچ نویسنده ای برای
جشنوارهنمینویسداماهمهبرخروجیاینجایزههامتمرکز
میشوند و برگزیدهها را میبینند .شاید کوچکترین فایده
جایزهادبیدرکشور،دیدهشدنبهشکلگستردهترباشد.
نویسنده کتاب «بگذار تروا بسوزد» دربــاره این که آیا فکر
میکندادبیات داستانی در کشور ما رونق ندارد ،بیان کرد:
منموافقچنیننظرینیستمکهادبیاتداستانیمابیرونق
است .از نظر منادبیات داستانی ما نه تنها بی رونق نیست
بلکهدرسالهایاخیرموفقبودهاست.نویسندگانخانمنیز
کارهایبسیاربرجستهایارائهکردهاند.
آناهیتا آروان درباره این که چرا فکر می کند در این سال ها
زن هــا موفق تر ظاهر شده اند ،گفت :شاید یکی از دالیل
آن این است که خانم ها در عرصه داستان نویسی بسیار
حرفه ای عمل می کنند .آن ها داستان را جدی گرفته اند
و کامال حرفه ای می نویسند .همچنین زن هــا پیگیرانه و
با صبوری کار می کنند و طبیعی است که حرفه ای با آن ها
برخورد شود و مخاطبان حرفهایتر داشته باشند .از طرف
دیگر خودباوری و ایمان به خویشتندر آنها بسیار باال رفته
است.همچنینتواناییبیرونکشیدنحسهاینابانسانی
بهویژهحسهایزنانهدراتفاقاتخیلیساده،کاریاستکه
داستاننویسهایزنمادرچندسالاخیردرآثارشانانجام
دادند.

را به عنوان مترجم روی جلد می گذارندوبعد کتابی را که مثال قیمتش در بازار حدود  50هزار تومان اســت،
با تخفیف 50درصد می فروشــند و پول مفت و کارنکرده ای به چنگ می آورند؛ غافل از پندهای کهنی که به
دستمان رسیده ،مثال آن سخن مولوی که« :در زمین دیگران خانه مکن/کارخود کن کار بیگانه مکن» .خالصه
فریب هر کتاب پرفروش یا رمان کالسیکی را که با قیمت ارزان به فروش میرسد ،نخورید! این جا نام یک سری
از مترجمانی که فهرست طوالنی و عجیبی از مهم ترین رمان ها را در کارنامه کاری شان دارند ،آورده ایم .آن
هم رمان هایی که در گذشته ،توسط معتبرترین مترجم ها ترجمه شده اســت و تقریبا نیازی به دوباره کاری
نیست .ما هم اصال و ابدا منظورمان این نیست که این ها نام یک عده از مترجمان تقلبی است .فقط فهرست
ترجمههایشان کمی جای سوال دارد و تعجب! در بسیاری از موارد ،نام ناشر را هم آوردهایم .در هر صورت قبل
از خرید کتاب اول ســری به ترجمه های معتبر بزنید و بعد انتخاب کنید .بیهوده نیست که از قدیم گفته اند:
هیچ گرونی بیحکمت نیست ،هیچ ارزونی بیعلت.

مونیکاسمیعزاده
دختری در قطار ترجمه

مرضیهصادقیزاده
از مارکز تا اسپنسر جانسون!
خانم مرضیه صادقی زاده (متولد  )1349ترجمه کتاب های
مهم و دشواری مثل بینوایان (نشر آسو) ،دزیره (نشر آتیسا) ،راز
(نشر مهرآیین) و صد سال تنهایی (نشر آوای مهدیس) را در کارنامه
خوددارد.ازطرفیآثارزیادیهمازجبرانخلیلجبرانترجمهکرده،
مثل باغ پیامبران و خدایان زمینی (نشر مهرآیین) ،بالهای شکسته
(نشرآلوس) ،پیامبر و دیوانه (نشرآلوس) ،مسیح فرزند انسان (نشر
آلوس).
از طرف دیگر ،یک سری کتابهای روان شناسی معروف را هم ترجمه
کرده است مثل :چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟ (نشر مهرآیین) ،آیین
دوستیابی(نشرمهرآیین)،آیینزندگی(نشرمهرآیین).
کمیعجیبنیستکسیکهآثارویکتورهوگوومارکزرامیتواندترجمه
کند ،دست به ترجمه چنین آثاری بزند؟ به ویژه این که این آثار هم به
لحاظمحتواباهممتفاوتاندوهمبهلحاظزبانی.آیاعجیبنیستوقتی
کسی می تواند بینوایانی را که در سال  1862نوشته شده ،ترجمه
کند ،وقتش را صرف «چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟» کند؟

ایشان یکی از مترجمان نوجوان مملکت ماست! در اطالعات فیپا آمده که
مونیکا خانم متولد سال  81است .یعنی امسال حدود  16سال دارد .بااین
حال ،کتاب های مهم و نسبتا زیادی را ترجمه کرده اســت ،1984:جنس
ضعیف ،دختر کشیش ،دختری درقطار ،سقوط ونامه به کودکی که هرگز زاده
نشد .همه اینها در نشر آراسپ منتشر شده است .این خانم هم آثار جورج اورل
را توانسته ترجمه کند و هم اوریانافاالچی و هم آلبرکامو .البته جالب این جاست
که وقتی در سایت کتابخانه ملی به سراغ این آثار میروید ،موجودی از آنها در
کتابخانهنیستولیفیپایهمهشانثبتشدهاست.هرچندتشترسوایینشر
آراسپ در نمایشگاه کتاب چندسال پیش از بام برزمین افتاد و حتی غرفهشان
را تعطیل کردند و ترجمه های این خانم نوجوان حسابی سروصدا به پا کرد و
مدیر این نشر هم جوابهایی داد .ما این جا بیشتر از هرچیزی خواستیم مروری
برآن ماجرا داشته باشیم تا بدانید که همیشه خبرهای شنیدنی در حوزه کتاب
هست؛ خبرهایی که تصمیم های شما را در انتخاب کتاب تغییر دهد .مثال تا
وقتیکتابیرااشخاصیمثلنجفدریابندی،محمدقاضی،ابوالحسننجفی،
عبدا ...کوثری ،بهمن فرزانه ،رضا رضایی و ...ترجمه کرده اند ،تقریبا نوبت به
ترجمههای دست چندم نمیرسد.

سیدحبیبگوهریراد
من؛ مترجم آثار مارکز و کاترین پاندر!
ازآقایگوهریرادفهرستینسبتاطوالنیازترجمهمجموعهداستان،
رمــان و ...از نویسندگان مختلف مثل آنتوان چخوف ،شکسپیر،
گابریل گارسیا مارکز و ...منتشر شده است .اگرچه او چند گزین گویه
از کریستین بوبن هم ترجمه کرده است .تمام این ها را بگذارید کنار
ترجمههایی مثل پاییز پدرساالر ،صدسال تنهایی ،تروریست،نامه به
کودکی که هرگز زاده نشد (نشر نکوراد) ،بینایی ،توقف در مرگ (نشر
جمهوری)،شیرسیاه(نشرجمهوری)و...والبتهیکسریکتابهای
روان شناسانه یا شبه روان شناسانه که ترجمه های مختلفی از آن ها
وجودداردمثل:آیاتوآننیمهگمشدهامهستی؟وآثارکاترینپاندر.
حاالبماندکهچندباریدربارهآثارترجمهشدهاوبحثهاییشدهاست
ولی حداقل ما که جایی نتوانستیم جوابیهای از او پیدا کنیم .راستی،
ایشان هم طبق اطالعات فیپا متولد سال  1355است و یک سری از
این کتاب هایی که ما این جا اسمشان را آوردیم و جلد کتاب هایشان
هست و حتی در سایتهای فروش آنالین کتاب به مخاطبان فروخته
میشود ،اصال نام و نشانی در فیپا ندارد ،حاال این اشکال از کجاست،
نمیدانیم!

هانیهچوپانی

محمدصادقسبطالشیخ

جوانی است و تجربههای مختلفش!

از جنوب آمریکا تا روسیه!

متولد سال  1369است و تا دلتان بخواهد این
خانم توانسته اند آثار بسیار بسیار مهم ادبیات را
ترجمه کنند ،بیایید از مشهورترین هایشان شروع
کنیم :آنا کارنینا (نشر فراروی) ،برادران کارامازوف
(نشر فــراروی) ،جنایت و مکافات (نشر فــراروی)،
شب های روشن (نشر کوله پشتی) ،مــادام بوآری
(نشر فراروی).
جالب این جاست هانیه چوپانی که متولد سال 69
است ،طبق آمار ثبت شده در فیپای کتابخانه ملی،
کتاب «جنایت و مکافات» او سال  92منتشر شده؛
یعنی ایشان وقتی  23سال داشته ،توانسته این
اثر را ترجمه کند و در همان سال  ،92باز هم طبق
اطالعات فیپا« ،آنا کارنینا» ی او ترجمه شده ،حتی
«جین ایر» نوشته شارلوت برونته (نشر فراروی) هم
در همان سال منتشر می شود و یک سال بعد ،در
سال  93وقتی چوپانی  24سال داشته ،ترجمه

«برادران کارامازوف» از وی منتشر می شود!
از اینها بگذریم و دیگر آثار ترجمه شده او را مرور کنیم:
وداع با اسلحه (نشر کوله پشتی) ،موسیقی برادران
زمان جنگ (نشر کوله پشتی) ،ربه کا (نشر فراروی)،
غرور و تعصب (نشر فراروی) ،خرمگس (نشر فراروی)
و کلبه عمو تم (نشر فراروی).
ازایــن آثار ادبیات کالسیک مهم که بگذریم ،هانیه
چوپانی کتاب های دیگری را هم ترجمه کرده مثل:
اعترافات (نشر فراروی) ،بانوی آهنین مارگارت تاچر
(نشرکولهپشتی)،منماللههستم(نشرکولهپشتی).
خانم چوپانی تالش زیادی کرده اند ولی حیف نیست
که حاصل عمده کارشان ترجمه آثار تکراری است؟
مگر ترجمه های مهری آهی ،پرویز شهدی و احمد
علینقیان از «جنایت و مکافات» چه اشکالی داشته که
آن را باز ترجمه کردهاند؟

آقای سبط الشیخ یک سری از مهمترین رمانهای دنیا
چه رمان های مشهور سال های اخیر و چه رمان های
کالسیک را ترجمه کرده اند که فهرست آن به این
ترتیب است :کوری (نشر چلچله) ،صد سال تنهایی
(نشر پاریس) ،ربه کا (نشر سپهر ادب) ،گتسبی بزرگ
(نشر چلچله) ،جنایت و مکافات (نشر سپهر ادب)،
زوربای یونانی (نشر تالش) و عامه پسند (نشر چلچله).
غیر از اینها آثاری مثل «راز» (نشر سپهر ادب)،نامه به
کودکی که هرگز زاده نشد (نشر تالش) ،وقتی خدا
به تو چشمک می زند (نشر تالش) را هم ترجمه کرده
است .اگر بخواهیم تاریخ نشر بعضی از آثار مهم ایشان
را بدانیم ماجرا از این قرار است :از قدیمی ترین آثار
او کتاب روان شناسانه «راز» از روندا برن است که در
سال  87در نشر سپهرادب منتشر شده است .طبق
اطالعات فیپا در کتابخانه ملی ،اثر بعدی او ترجمه
کتاب «صد سال تنهایی» از گابریل گارسیا مارکز در

...

اخبار ادبی
دیپلمات های افغانستان پیگیر وضعیت ادیب
افغان مقیم مشهد
به دنبال پخش گــزارش هــایــی دربـــاره وضعیت روحــی و
درمانی نجیب مایل هروی در روزنامه خراسان ،مسئوالن
کنسول گری افغانستان در شهر مشهد ،از ایشان عیادت
کردند.
به گزارش خبرنامه ،حسین رحیمی ،معاون کنسول گری
افغانستاندرشهرمشهد،بهدنبالایندیدار،دربارهبیماری
آقای هروی گفت« :آقای هروی در این اواخر دچار بیماری
عصبی شده اند ،و به لحاظ درمانی چندین بار به شفاخانه
مراجعهکردندوداروهایینیزازآمریکاتوسطپسرشانآورده
میشود» .او یادآور شد« :امروز سرکنسول افغانستان ،سید
نورا ...راغی از آقای هروی در منزل ایشان عیادت کرد تا از
جریانبیماریاوجویاشودواگرنیازیبهکمکداشتهباشند،
باخانوادهآقایهرویهمکاریکنند».
گفتنی است پیگیری ها در این باره ،با انتشار گفت وگویی
از فرزند این ادیب افغانستانی در روزنامه خراسان آغاز شد.
گفت وگویی که در گــزارش وب سایت خبری «خبرنامه»
افغانستانهمبهآناشارهشدهاست.

سال  90است (هرچند گویا سال  96منتشر شده).
کمی بعدتر از آن یعنی در سال  ،91کتاب «زوربای
یونانی» از نیکوس کازانت زاکیس را در نشر تالش
ترجمه کرده است .بقیه کتابهای او در سالهای 92
به بعد و به ویژه در دوسه سال اخیر ترجمه شده است.
راستی ،در همان اطالعات فیپا آمده که محمد صادق
سبط الشیخ متولد سال  1342است .باید از ایشان
هم پرسید که حیف نبود این همه وقت صرف بازترجمه
کتاب هایی کنید که قبال ترجمه شده اند و چه بسا
ترجمه هایشان خواندنی بوده اند؟ هنگام انتخاب
ترجمهها ،حتما دقت کنید که تمرکز آن مترجم بیشتر
روی کدام دسته از نویسندگان (چه به لحاظ زبان مبدا
و چه به لحاظ ژانر و زمان تالیف آن) بوده است .اگر
تفاوتها در این موارد زیاد باشد ،باید کمی شک کرد.
شک هم راهی برای درست و سالم عبور کردن است!
همین و بس.

حمیدرضا اردالن پژوهشگر موسیقی می گوید :رها کردن
سرمایههای فرهنگی بیتردید به کشور صدمه خواهد زد.
به گزارش تسنیم ،این پژوهشگر و داور جشنواره موسیقی
جوان ادامه داد :هنرمندان ما به محض خروج از جشنواره
تحتحمایتهیچسازمانیقرارنمیگیرندوهمهچیزبهیک
بارهرهامیشودوفقطاینسنتهایموسیقاییهستندکه
درحدآموزشتابهاینجایکارکمککنندهبودهاند.درست
به همین دلیل است که موسیقی امــروز وجــود دارد .این
پدیدههادرنگاهکالنمدیرانفرهنگیماهیچجاییندارند
وآنهابرایحفظوپرورشایناستعدادهاتالشنمیکنند.
ما از سرنوشت پدیدههای موسیقی که آقازادههای حقیقی
فرهنگی هستند ،بی اطالع هستیم و این گونه رها کردن
سرمایههایفرهنگیبیتردیدبهکشورصدمهخواهدزدچون
سرمایههاییمثلهنرمنداناصیلخراسان،ترکمن،بلوچ،
کرد ،لر ،آذری و ...همه با هم وجه فرهنگی و هویت ایرانی
کشورمانراشکلمیدهند.

غالمعلی حدادعادل در نشست خبری هشتاد و پنجمین
دوره دانش افزایی زبان فارسی گفت :امروز بیش از 300
استاد زبان فارسی در دنیا فعالیت میکنند.
به گزارش تسنیم ،او ادامه داد :البته این آمار غیر از آمار
استادان ایرانی دانشگاهی است .باید بگویم اگر آموزش
زبان فارسی به خارجیها قبل از تأسیس بنیاد سعدی روی
سر ایستاده بود ما سعی کردیم آن را روی پا بایستانیم .زبان
فارسی درخت کهن ،ریشه دار و نیرومندی است که اگر
در برخی جاها آفتی به آن رسیده است ،صدمه ای به کل
درخت نمی رسد .جاذبه زبان فارسی دو چیز است؛ یکی
ادبیات انسانی و ارزش اصیلی که با این زبان در طول تاریخ
تولید شده و دوم شرایط امروز کشور به عنوان یک کشور
انقالبی مستقل که توجه دیگر کشورها را به سوی خود
جلب کرده است.

ریتم موسیقی ها ایرانی تر شده است
سیامک بنایی ،داور بخش تنبک دوازدهمین جشنواره
ملی موسیقی جوان گفت :ریتم ها ایرانی تر شده است و
شرکتکنندگانازریتمهایترکیاستانبولی،یونانی،عربی،
هندیوغیرهکمیدورشدهاند.
به گزارش ایرنا ،این استاد تنبک گفت :جای تاسف است که
صداوسیمایماهمهیچکمکیبهشناساندنموسیقیاصیل
کشور نمیکند .بسیاری از آثاری که در جشنواره به دست ما
رسید ،استاندارد های الزم را نداشت و این نشان می دهد
که هنرمندان ما از شنیدن آثار مرجعی مثل نوازندگیهای
استادحسینتهرانی،استادمحمداسماعیلزادهواستادامیر
ناصرافتتاحبیبهرهاند.سالهاستدراینحرفهمشغولبه
کارم و در همه این مدت سعی کردم ریتمهای این بزرگان را
بشنومویادبگیرم.نسلامروزمابایدآثاراینعزیزانرابشنود.

منبع :همشهری جوان

از سرنوشت پدیده های موسیقی بی خبریم

فعالیت 300استاد زبان فارسی در جهان

واکنش مهدی فرجی به چاپ شعرش روی جوراب

بیژن کامکار بعد از درگذشت بنان اشک می ریخت

در چند جبهه می جنگیم

مهدی فرجی ،شاعر
چهره ها
خوب کشورمان که
شاعر
ک ــت ــاب ه ــای قـــرار
نشد ،زیر چتر تو باران می آید ،ای تو
راز روزهای انتظار  ،چمدان معطل و
 ...را به چاپ رسانده است ،با انتشار
عکسی به چاپ شدن شعرهایش روی
چند جفت جوراب واکنش نشان داد.
او در صفحه اینستاگرامش نوشت:
شوخی شوخی ،با من هم شوخی؟ !
روی جوراب آخه؟ طوری نیست .در
این وضعیت اقتصادی فقط گران نفروشید.قسمتی از شعر مهدی فرجی که
روی این جوراب ها منتشر شده این است :حال من خوب است اما با تو بهتر
می شوم  /آخ ...تا می بینمت یک جور دیگر می شوم/با تو حس شعر در من
بیشتر گل می کند/یاسم و باران که می بارد معطر می شوم/در لباس آبی از
من بیشتر دل میبری/آسمان وقتی که میپوشی کبوتر میشوم»

هــانــا کامکار،
چهره ها
نــوازنــده دف و
موسیقی دان
یکی از اعضای
گـــروه موسیقی کــامــکــارهــا در
حاشیه اکــران مستند «برسد به
دســــت آقـــــای بـــنـــان» گــفــت:
نخستینباریبودکهدرزندگیام
اشک پدرم را دیدم و تا آن لحظه
ندیدهبودمکهپدرم،بیژنکامکار،
گریهکند.درروزیکهاستادفوت
کـــرده بـــود ،دیـــدم پـــدرم گریه
میکند.آنلحظهبرایمنخیلیتکاندهندهبود.برایمنخیلیمهمبود
که بدانم این فرد چه کسی بوده که پدرم برایش گریه می کند .بعد که
عقلرس شدم ،خوب موسیقی گوش میدادم؛ من در خانوادهای بزرگ
شدم که مدام موسیقی در آن حکمفرما بود ،صدای استاد را میشنیدم و
واقعابهاینصداوالهشدم.

مـــحـــمـــدکـــاظـــم
چهره ها
کــاظــمــی ،شــاعــر و
شاعر
پـــــژوهـــــشـــــگـــــر
افغانستانی مقیم ایران ،در گفت وگو
باایسناگفت:مافرهنگیانافغانستان
در چند عرصه دشواری داریم؛ یکی
فعالیت های ادبی ما مردمان مهاجر
در کشور ایران و در محیط مهاجرت
است .موقعیت دوم این است که در
افغانستان در زمینه رشــد و تعالی
ادبیاتفارسیممنوعیتومحدودیت
وجود دارد .در ایران حداقل برای رشد ادبیات فارسی محدودیتی نداریم؛
یعنی کسانی که در دستگاهحاکمیت هستند ،چوب الی چرخ ادبیات فارسی
نمی گذارند .اما در افغانستان بخش عمده ای از نهادهای این کشور در پی
ممنوعیت زبان فارسی هستند زیرا جرگه ای در بین دولتمردان افغانستان
انحصار طلباند.

فیلم های اقتباس شده از کتاب
53درصد بیشتر فروش دارند
تحقیقات بنیاد نــاشــران نشان می دهد فیلم هایی که
بر اساس کتاب ها ساخته می شود در بریتانیا  44درصد و
در دنیا 53درصد بیشتر از فیلمهای اورجینال فروش دارد.
بهگزارشخانهکتابایران،اینتحقیقبهبررسیاینموضوع
پرداخت که وقتی یک کتاب مورد اقتباس یک فیلم ،نمایش
تلویزیونیوتئاترقرارمیگیردچهتاثیریدرموفقیتتجاری
آن اثر دارد .این اطالعات از ترکیب مصاحبه ها ،مطالعات
موردیواطالعاتصنایعخالقنظیرموسسهفیلمبریتانیایی
( ،)BFIبی بی سی و تئاتر بریتانیا به دست آمده است .این
تحقیقاتعلمینشانمیدهدکهفیلمهایاقتباسیعملکرد
بهتری داشته اند ،چون فیلم ها می توانند از اهرم شهرت
کتابهایپرفروشوشناختهشدهومخاطبانآنهااستفاده
کنند .همچنین بر اساس این گزارش ،فیلم های اقتباسی
داستانغنیترورشدیافتهتریدارد.
CMYK

