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فرهاد فخرالدینی بعد از سالها
به صحنه بازمی گردد

علی اکبر قربانی رهبر ثابت ارکستر فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی به هنرآنالین گفت :چندین ســال است که استاد فخرالدینی از ارکستر ملی
کنارهگیریکردهاند.ماهمفرصترامناسبدیدیموتصمیمبهدعوتازایشانگرفتیم.استادفخرالدینیهرکاریراقبولنمیکنندولیبهخاطرارتقای
کیفیارکستروشورواشتیاقنوازندگان،مارادرجدیدترینکنسرتمانکه 11و 12مردادبرگزارمیشود،بهعنوانرهبرمهمانهمراهیمیکنند.

...

لذت شعر
هیچ میدانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته میکاهم؟
زان که براین پردهتاریک
این خاموشی نزدیک
آن چه میخواهم نمیبینم
شفیعى کدکنى
و آن چه میبینم ،نمیخواهم !
***
همیشه که نه؛
گاهی آدمی
دلش برای فاصلهها هم تنگ میشود.
فاصلهچشمها تا لب
فاصله خنده تا خندهای دیگر
و هر فاصلهای که شبیهِ دلتنگی
حسِ نیست شدن چیزی را میدهد
که هنوز هست!
سید محمد مرکبیان

***
ماخانواده افتادهای هستیم
مادرم از پا
پدرم از کار
من از چشمهای تو....
داوود سوران

***
هر ّ
تکه از دنیای من ،از ماه تا ماهی
هرقدر ،هرجا ،هر زمان ،هرطور میخواهی
حتّی اگر مثل زلیخا آبرویم را...
از من نخواهی دید دراین عشق کوتاهی
حتی اگر بیرحم باشی مثل ابراهیم
نفرین؟ زبانم الل ،حتی اخم یا آهی
من آخرین نسل از زنان عاشقی هستم
قصهها گاهی
که اسمشان را راویان ّ
من آخرین مرغ جهانم ،آخرین گنجشک
که در پی افسانه سیمرغ شد راهی
حاال بگو در ظلمت جنگل چه خواهد کرد
شاهین چشمان تو با این کفتر چاهی؟
پانته آ صفائی

***
داغ است فنجان چای
گرم است هوا
سیروس نوذری
ی
انگارتوهست 
***
لیلی!
کلید صبح
در پلکهای توست
دست مرا بگیر
از چارراه خواب گذر کن
نصرت رحمانی
ن
بگذار و بگذریم زین خیل خفتگا 

...

موسیقی

ماجرای عجیب«محمدرضا شجریان» در
روستای بیاره
تابلوی کوچه شجریان روستای «بیاره» دنا پایین کشیده
شد .به گزارش ایسنا ،دهیار روستای «بیاره» ،به تازگی
کوچه ای را به نام استاد شجریان نام گذاری کرد .هنوز
مدت زمان زیادی از این حرکت و انعکاس آن در رسانه ها
و شبکه های اجتماعی نگذشته بود که خبر برداشته شدن
تابلوی مزین به نام استاد شجریان منتشر شد ،موضوعی
که به واکنش افکارعمومی و حتی رسانه های استانی
و کشوری منجر شد و همه به دنبال پاسخ این پرسش
بودند که چه کسی و چرا دستور پایین کشیدن تابلو را
صادر کرده است؟ «نادیا صداقت» ،سرپرست فرمانداری
شهرستان دنا در این باره گفت :با پیگیری ها ،مشخص
شد دهیار روستای «بیاره» به دستور بخشدار مرکزی
تابلو را پایین کشیده است.صداقت با بیان این که در حال
پیگیری و بررسی این مسئله هستم ،در ادامه اظهار کرد:
اگر این موضوع با بنده درمیان گذاشته می شد اجازه
پایین کشیدن تابلو را نمی دادم.

محمدبحرانی ،با گروه لیان در راه منچستر
محمد بحرانی ،صداپیشه عروسک محبوب «جناب خان»
حاال قرار است در کنار محسن شریفیان و گروه موسیقی
لیان در کنسرت لندن ،منچستر و جشنواره جهانی
وومد شرکت کند .سابقه آشنایی این صداپیشه محبوب
برنامه خندوانه با محسن شریفیان به سال های خیلی
دور برمی گردد .البته او تجربه حضور در کنسرت لیان را
در مرداد سال  ٩5هم دارد ،وقتی با عروسک جناب خان
سر از سالن بــزرگ تــاالر وحــدت درآوردنـــد .حاال محمد
بحرانی به «شهروند» می گوید« :این بار خودم قرار است
در کنسرت لیان حاضر شــوم ».محسن شریفیان هم در
صفحه اینستاگرام خود درباره این همکاری نوشته است:
«ایــن روزهــا درحــال آمــاده شــدن بــرای کنسرت لندن و
منچستر و شرکت در جشنواره جهانی وومد هستیم .تم
این کنسرت که با حضور محمد بحرانی عزیز خواهد بود،
بررسی سوژه های طنز در موسیقی جنوب ایران است.
شما تا چه اندازه با این نوع موسیقی آشنایی دارید و آن را
میپسندید؟ »

...

معرفی چند کتاب برای بدون غلط و روان نویسی فارسی

فارسی را غلط ننویسیم

گزارش

حدادعادل مطرح کرد:

جایگاه آموزش زبان فارسی قبل و بعد از
تأسیس بنیاد سعدی

گروه ادب و هنر -شاید برای شما هم پیش آمده است که خواســته باشید به سادگی حرف زدنتان،
مطلبی را بنویسید؛ اما همین که قلم را بر کاغذ گذاشته اید ،نتیجه طور دیگری شده است .ساده و
درست نوشتن آن طور که به نظر میآید ،آسان نیست .به تمرین و آموزش نیاز دارد .این روزها عالوه
بر رادیو و تلویزیون ماهواره ای و غیر ماهواره ای ،شــبکه های اجتماعی نیز شــم زبانی ما را ضعیف
می کنند .بهترین راه تقویت شم زبانی ،مطالعه آثار معیار وکالســیک زبان فارسی است .اگر حتی
ضرورت اجتماعی شــما را وادار به نوشــتن مطلبی نکند ،گاهی احتیاج پیدا خواهید کرد که برای
دل خودتان بنویسید .متاسفانه درس انشا در دوران تحصیل جدی گرفته نمی شد و این روزها در
دانشگاه ها نیز درست و اصولی نوشــتن را به ما آموزش نمی دهند .اگر می خواهید ساده و روان به
زبان فارسی بنویسید ،پیشنهاد میکنم از مراجعه به آثار زیر غافل نشوید:

آییننگارش

غلطننویسیم

احمد سمیعی (گیالنی)

ابوالحسننجفی

مرکز نشر دانشگاهی

مرکز نشر دانشگاهی

چاپ دهم1382:

چاپ هفدهم1391:

اهمیت این فرهنگ به حدی است که هیچ نویسنده
این کتاب یکی از کوتاه ترین و بهترین کتاب های آموزش
و ویراستار فارسی زبانی از مراجعه به آن بی نیاز
فن نگارش به زبان فارسی است .استقبال از این اثر ،بسیار
نیست .با وجود نقدهایی که به این فرهنگ شده و
خوب بوده چنان که بارها با تیراژ باالی چهار هزار نسخه
بیست و سه سالی که از آخرین ویرایش آن گذشته،
تجدید چاپ شده است .نویسنده بعدها نسخه مفصلتری
ب ــرای صحیح نوشتن از معدود
ازاینکتابرانوشتکهشاملفنویرایش
آثــاری اســت که ضــروری اســت به
نیزهست؛امااینکتابمختصر،تبدیلبه
آن مراجعه کنیم .علت نگارش این
یکشیوهنامهکالسیکشد.نیازبهرجوع
درست است که
فرهنگ را از زبان خود استاد نجفی
بهاینکتابرااززباننویسندهبخوانید:
با خواندن این سه
بخوانید:
«در نویسندگی مبانی و اصولی هست که
«ســخــن گفتن بــه فــارســی بــرای
در همه انواع کمابیش مصداق دارد .در
کتاب نویسنده
کسانی که این زبــان را از کودکی
عین حال ،هر یک از انــواع فراورده های
نخواهیم شد اما
آمــوخــتــهانــد ظــاهــر ًا ک ــار آســانــی
ادبــی ،از نامه دوستانه گرفته تا رساله و
هر سه این کتابها
است .ما به همان سادگی که نفس
کتاب و از خبر روزنامه ای گرفته تا رمان
کمک شایان
می کشیم بــا دیــگــران نیز سخن
و نمایش نامه ،دارای فنون و آداب خاص
توجهی به درست
می گوییم .امــا نوشتن به فارسی
خویش است .در این گفتار ،تنها به آن چه
نویسی ما خواهند
به این آسانی نیست .هنگامی که
شمول و کلیت دارد ،پرداخته می شود.
کرد .پساز آن با
قلم به دســت می گیریم تا چیزی
بی گمان ،تطبیق قواعد بر موارد ،کاری
بسیار خواندن و
بنویسیم ،حتی اگر یک نامه کوتاه
است که بر عهده تمرین هنرآموز و افاضه
باشد ،غالب ًا درنــگ می کنیم و با
استادمحولمیشود.
تمرین است که
خود می گوییم آیا «آذوقــه» درست
گفت
ـا
ـ
ه
آن
از
مقال
مسائلی که در این
میتوانیم مهارت
است یا «آزوقه» «چمدان» یا «جامه
از
پیش
گانه
سه
مراحل
وگو می شود ،به
نوشتن خود را
دان»؟ .....آیا حسابم را با طلبکارم
تهیه مواد ،تهیه مواد و نگارش مربوطاند.
تقویتکنیم
«تصفیه» کردهام یا «تسویه»؟ کتاب
ابتدا از شرایطی گفت وگو می کنیم که
حاضر که برای جواب به این قبیل
نویسنده در آن قرار می گیرد و مواضعی
سؤالهانوشتهشدهفهرستیاستبهترتیبالفبایی
که به مقتضای این شرایط اختیار می کند .سپس از راه و
ازغلطهایرایجدرنوشتههایامروز،اعمازغلطهای
روش گــردآوری مواد و طرز تنظیم و ترتیب آن ها سخن
امالیی و انشایی و استعمال نادرست واژه هـــا ،از
می گوییم .سرانجام ،از الگوهای پرورش مطالب و شیوه
جمله واژه هــای مأخوذ از زبان های خارجی ،و نیز
نگارش یاد می کنیم .در پایان نیز ،حاصل گفتار را با
اشتباهات صرفی و نحوی و به خصوص آن چه به نام
جمع بندی همه نکته های اصلی به صورت پیشنهاد ها و
«گرتهبرداری»معروفاست»....
یادآوریهایی عرضه میداریم».

دستورزبانفارسی
دکتر پرویز ناتل خانلری
انتشارات توس

چاپ بیست چهارم93:
برای درست نوشتن الزم است ارکان جمله
را بشناسیم و آن را درســت به کار ببریم.
برای شناخت کلمات ،فعل ،حروف و نقش
آن ها در جمله نیاز است که به دستور زبان
مراجعه کنیم.
بــا ایــن کــه بیش از  40ســال از نوشتن
ایـــن دســتــور زبــــان مـــی گـــذرد؛ یــکــی از
درخشان ترین دستورهایی است که برای
زبان فارسی معاصر نوشته شده است .دکتر
خانلری با نوشتن این دستور ،تحولی بزرگ
در شیوه نگارش دستور زبان فارسی ایجاد
کرد .با این که این کتاب برای نوجوانان و دانش آموزان دوره
دبیرستاننوشتهشدهاستبهجرئتمیتوانگفتهمچنان
بهترین دستور زبان فارسی معاصر است.
دکتر خانلری تفاوت این دستور با دستورهای سنتی زبان
فارسی را این گونه بیان میکند:
«روش تازهای که مؤلف این کتاب پیش گرفت با شیوه معمول
اصو ًال اختالف داشت .این جا کوچکترین واحد از گفتار که
منظور گوینده ،یعنی رساندن پیامی به شنونده را برمی آورد
و «جمله» خوانده میشود ،مبنای بحث قرار میگیرد.
سپس این واحد گفتار به دو قسمت اصلی تقسیم میشود که
هر یک شامل اجزای کوچکتری است .پساز آن به شناخت

یک یک اجزای هر قسمت می رسد و مباحث دقیق تر مانند
رابطه فراکردها (یا به اصطالح سابق جمله های ناقص) با
یکدیگر پساز آن میآید.
غــرض اصلی در اتخاذ ایــن روش ،ایــن بــود که نکته های
دستوری نسبت به یکدیگر ترتیب و توالی علمی و منطقی
داشته باشند ،چنان که آموختن هر نکته مکمل نکته پیشین
و مقدمه مطلب بعدی باشد و در هر مرحله دانشآموز بتواند از
آن چه آموخته است ،بهره برگیرد و ذهن خود را به کار بیندازد
و نوعی عمل و کوشش فکری انجام دهد تا این درس و بحث
برای او تنها به حفظ مطالب پراکنده ای که به فایده و نتیجه
آنها پی نمیبرد ،منحصر نباشد».

محمد علیزاده بازیگر شد

پای ساالر عقیلی هم به کنسرت نمایش باز شد

تمجید خالق "سرزمین عجایب" از ویلیام فاکنر

محمد علیزاده خواننده پاپ کشور هم
چهره ها
به جمع بازیگران فیلم «ماموریت غیر
خواننده پاپ
ممکن» پیوست .در حالی که 80
درصــد فیلم برداری فیلم سینمایی «ماموریت غیر
ممکن» با اجرای رضا یزدانی در شهرک غزالی به پایان
رسیدهاستوحامدهمایونوامیرعباسگالبنیزدراینفیلم
به کار خود پایان داده اند ،به زودی محمد علیزاده در این فیلم به ایفای نقش
خواهد پرداخت .فیلم سینمایی "ماموریت غیر ممکن" به کارگردانی یعقوب
غفاری ،یک طنز اجتماعی با محوریت فرار مغزها و تولید داخلی است و
خوانندگان در فیلم "ماموریت غیرممکن" ،در نقش خود حضور خواهند
داشت .به گفته غفاری ،این فیلم تالش می کند با ایجاد فضایی شاد ،یک
کنسرت سینمایی را با موضوع تولید ملی به مخاطب عرضه کند.

مهیار عــلــیــزاده ،آهنگ ساز،
چهره ها
نـــوازنـــده و طــــراح کنسرت
خواننده سنتی
نمایش "طرحی نو دراندازیم"
دربــاره این برنامه اعالم کرد :ما در سال 93
پرفورمنس کنسرت یا کنسرت نمایش "تکرار
نامنظم بی تو" را یک بار به صورت مستقل و یک بار در
قالب سی و دومین جشنواره موسیقی فجر با بازیگران سرشناسی روی
صحنه بردیم که موفقیت نسبی خوبی نیز به دست آورد .علیزاده
همچنین به هنرآنالین گفت :خوشبختانه در این پروژه ،در تمامی
زمینه ها اعم از کارگردانی ،طراحی صحنه ،نور و ...دست ما باز است.
این کنسرت نمایش به کارگردانی رضا موسوی در تاالر وحدت برگزار
خواهد شد.

کـــــــارول اوتــــــس در تـــازه تـــریـــن
چهره ها
گفت وگویش از ویلیام فاکنر به
نویسنده
عنوان بهترین نویسنده آمریکا نام
برد .جویس کارول اوتس ،نویسنده  80ساله تاکنون
پنج بار به مرحله نهایی جایزه «پولیتزر» راهیافته است و از
آثــارش می توان به «بــل فــور»« ،سرزمین عجایب»« ،دختر
گورکن»« ،خواهرم ،عشقم»« ،زامبی»« ،بلوند» ،و «آبشار» اشاره کرد .وی در
مصاحبه ای ضمن تمجید از ویلیام فاکنر گفت :می سی سی پی جای خوبی
برای نویسندگان است با این که تنها نویسنده معروف ساکن این جا ویلیام
فاکنر بود .فاکنر نویسنده بزرگی است زیرا دست از تجربه ادبی برنداشت و
اصالت ادبی بیشتری داشت .با این که ارزش و احترام زیادی برای همینگوی
قائل هستم اما این فاکنر است که جواب توجه مردم و رسانهها را داد.

...

داستان کوتاه
زمان الزم برای مطالعه 5 :دقیقه

مرد دریا

درخـــــت هـــــا تــــا زیـــر
شاخه ها توی دریا فرو
رفــتــه بــودنــد ،نسیمی
کــه خـــواب دریـــا را به
ه ــم مـــــی زد ،مــوهــای
پریشان شان را آشفته
مــی کــرد و قــایــقــی که
هــمــان نــزدیــکــی کنار
درختی بسته شده بود،
در امتداد شاخه هایی
که روی آب دراز شده
بــود ،می رقصید .من
ایستاده بودم روبه روی
ساحل و باد می پیچید
تــوی لباسم و کفش های سفیدم خیس از آب دریا
بود.همان وقت بود که شنیدم کسی می آید ،صدای
پایش مثل زدن آهسته َدمام بود با دست های خیس و
بی حوصلهِ ...تپ ِتپ.
گفتم ســام ،گفت ســام ،لهجه آدم هــای جنوب به
صدای بم و غریبش نشسته بود اما لباس جنوبی ها را
نداشت ،قد بلند بود خیلی و کفشش بند داشت ،این جا
کسی کفش بند دار ندارد که.
گفتم اهل اینجایید ،گفت بودم و بعد ایستاد جلوی دریا
و سیگاری روشن کرد ،گفتم هوای به این خوبی ،گفت
سیگاری نیستم و سیگار را گیراند و پکی زد و فوتی کرد
به سمت آسمان و سیگار روشن را پرت کرد به دریا.
گفتم هوای خنکی است ،گفت نه نیست و بعد گفت
زمستان بیا نه بهار و آن وقت دست برد و رشته موی
سفیدی که روی پیشانی اش تاب می خورد راعقب
زد و بعد گفت اهــل کجایی ،گفتم تهران که دیدم
خندید ،گفت هیچ کس واقعا اهــل تهران نیست،
گفتم پدربزرگم شیرازی اســت ،گفت پس شیرازی
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خبر

نویسنده :شرمین نادری

هستی ،گفتم مــادرم
تبریزی است .گفت ها
ت ــرک ش ــی ــرازی ،ایــن
جــــا چــــه مــی کــنــی؟
گــفــتــم آمـــــــده ام که
قصه بنویسم ،گفت
زمستان بیا و بعد دوبار
پا کوبید روی ماسه ها
و عــقــب رف ــت تــا دریــا
بیاید و با دست های
نــازکــش پـــای مــن را
کــه بــی حــواس بــودم
بگیرد.
گـــفـــتـــم مــــی دانــــی
درخت ها چرا زیر آب هستند ،گفت این جا همه زیر آب
بودیم ،دریا ولمان کرد ،از آب و گل در آمدیم.
گفتم صدای شما چقدر آشناست ،گفت تازه آمده ام،
پدربزرگم این جا ُمشتا داشت و برگشت و به دریا نگاه
کرد ،انگار بخواهد ببیند دریا در جواب می دود یا نه،
گفتم مشتا چی هست ،گفت زمین دریایی ،وقت َجزر
چوب و تور می کارند روی زمین و وقت َمد ماهی درو
می کنند.
گفتم پس شما شاعرید ،گفت دریا که زیاد ببینی این
طوری می شوی و بعد خندید .گفتم آمده ام که بمانم،
گفت غریبه راه نمی دهد دریا .گفتم عاشق می شوم
همین دورو بر ،گفت به همین راحتی نیست ،گفتم
زمستان می آیم و می مانم ،گفت اگر عشق راهتان
بدهد.
گفتم حاال ببین که دیدم پایش را کوبید روی ماسه ها
و سیگاری دیگر گیراند و راه افــتــاد بین سنگ ها،
گفتم های کجا مــی روی ،گفت برگشتی سراغم را
بگیر ،از دریا.

تاکید وزیر ارشاد برنقش پیش کسوتان هنرمند در حمایت از کاالی ایرانی
وزیــــر فــرهــنــگ و ارشــــاد اســامــی
در مراسم تجلیل از پیش کسوتان
هنرمند با اشــاره به سال حمایت از
کــاالی ایــرانــی بیان کــرد :اگــر پیش
کسوتان فرهنگ و هنر به این میدان
وارد شوند و فضای اجتماعی را در
حمایت از کاالی ایرانی قرار دهند،
قطعا در جامعه تأثیرگذار خواهند بود.
به گزارش ایسنا ،سیدعباس صالحی دوشنبه  25تیرماه
در حاشیه مراسم تجلیل از هنرمندان پیش کسوت متولد
تیرماه تاکید کرد به هیچ سوال غیرمرتبط با مراسمی که

در آن شرکت کرده پاسخ نمیدهد.
وزیر ارشاد در سخنانی کوتاه گفت:
پیش کسوتان هنرمند ،پیشتازان
حوزه های فرهنگی و هنری هستند
و ایران نیز به عنوان یک کشور صاحب
فــرهــنــگ و هــنــر در عــرصــه جهانی
شناخته می شود .این پیش کسوتان
کسانی هستند که سهم اصلی را در
این موضوع دارند و اگر آنها بتوانند در زندگی جاری و با
حیات روزمره و عادی فرهنگ و هنر ما ارتباط دایم داشته
باشند ،این عرصه میتواند غنیتر شود.

...

کافه صدا
پیشنهاد ما :لیال
خوانندهاش کیست؟ علیرضا قربانی
آهنگ سازش چطور؟ ستار اورکی
ترانه سرایش را هم بشناسیم :اهورا ایمان
قسمتی از ترانه :اگر شب هست و فردا نیست /اگر راهی به
رویا نیست /چه آهوها که در چشمان لیال نیست...
چرا االن باید بشنویم  :درآستانه پخش سریال «پــدر» و
تیتراژی که علیرضا قربانی
بــرای آن خــوانــده اســت ،از
شــنــیــدن چــنــدبــاره صــدای
علیرضا قربانی نمی توان
گذشت .شنیدن صــدای او
هم نوستالژیک اســت و هم
بسیار لذت بخش.

نــشــســت خــبــری هــشــتــاد و
پنجمین دوره دانش افزایی
زبان و ادبیات فارسی در بنیاد
سعدی ،با حضور غالمعلی
حــــداد عــــادل ب ــرگ ــزار شــد.
ب ــراس ــاس گــــزارش فـــارس،
نخستین دوره بلندمدت
تقویتمدرسزبانوادبیاتفارسیقراراستتابستان 97از
سویاینبنیادبرگزارشود.آمارنشانمیدهد،میانگینسن
شرکتکنندگان 36سالاستوحاضران 67نفرغیرایرانی
از 16کشورو 36نفرایرانیهستند.
حداد عادل در تشریح این دوره تابستانی اظهار کرد :این
دوره به مدت چهار هفته در تهران و محل بنیاد سعدی برپا
خواهدشد.
ویبااشارهبهبرنامههاوبابیاناینکهتألیفانواعکتابهای
درسی در اولویت است ،گفت :تألیف این کتاب ها بر پایه
روش هــای تخصصی آمــوزش زبان فارسی به خارجی ها،
خواهد بود .تعدادی از این کتابها هماکنون منتشر شده و
دردسترساست.
رئیس بنیاد سعدی افــزود :شرکت کنندگان بخشی از
هزینه ها را خودشان تقبل کرده اند و نتایج آمــوزش زبان
فارسیازلحاظکمیوکیفیدرجهانروبهرشدبودهاست.
امروزبیشاز 300استادزبانفارسیدردنیافعالیتدارند،
البته این آمار به جز استادان ایرانی دانشگاهی است که از
طریقوزارتعلوماعزاممیشوند؛بابیشاز 249نفراز300
نفردر 40کشورجهانارتباطمستقیمداریم.
وی در بخشی از نشست ،دربــاره تهدیدهای متوجه زبان
فارسی در داخل کشور و بیتوجهی برخی رسانهها به ویژه
رادیو و تلویزیون گفت :زبان فارسی درخت کهن ،ریشهدار و
نیرومندیاستکهاگرچهدربرخیجاهاآفتیبهآنرسیده
اماصدمهایبهکلدرختنمیرسد.
وی همچنین در خصوص وضعیت به کارگیری این زبان
در رسانه ملی هم گفت :ما با صدا و سیما ارتباط داریــم و
از پیشرفت این ارتباط ،راضی هستیم هرچند هنوز آن را
کافی نمیدانیم؛ در برخی برنامههای صدا و سیما ،شاهد
آسیب رسانی به زبان فارسی هستیم و در پاره ای از موارد،
اصولپاسداریاززبانفارسیرعایتنمیشود.
حدادعادلدربارهبودجهامسالبنیادسعدیگفت:وقتیهوا
ابریمیشود،همهجاابریاستواینطورنیستکهخانهما
ابریباشدوخانهشماابرینباشد.ماتالشمیکنیمخودمان
را با شرایط موجود تطبیق دهیم و امیدواریم با همت و کمک
همه،اینمسئلهتاثیرمنفیرویکارمانگذارد.

...
ادبی

کتابی که خانم ها می پسندند ،کتاب موفقی
می شود
ارسالن فصیحی ،مترجم آثار اورهان پاموک (برنده جایزه
نوبل) و آثــار محبوبی مانند «ملت عشق» نوشته الیف
شافاک نویسنده ترکیه ای ،درباره استقبال از این کتاب
به خبرگزاری صبا گفت :کتاب «ملت عشق» تاکنون به
چاپ هفتاد و سوم و هر بار چاپ این کتاب به 4400
نسخه رسیده است .از نظر من هر کتابی چند دلیل برای
پرفروش شدن دارد؛ یکی از این عوامل ،موضوع کتاب
است .دوم اسم و عنوان نویسنده و در مرحله سوم اسم
مترجم و در مرحله چهارم انتشاراتی که کتاب را منتشر
کرده ،بسیار تاثیرگذار است .خوشبختانه کتاب «ملت
عشق» تمامی این عوامل را داشت و باعث شد که بسیار
مورد توجه قرار گیرد و در آخر این که از نظر من کتابی
راکــه خانم ها می خوانند و می پسندند و به همدیگر
توصیه می کنند کتاب موفقی می شود و ملت عشق از آن
دسته کتاب هاست که بیشتر مورد توجه خانم ها واقع
شده است.

دلیل رواج غلط های امالیی چیست؟
بخشی از غلط های نگارشی تعمدی اســت و بخشی
از روی ناآگاهی و سهل انگاری در نوشتار مــردم دیده
میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ناصر پروانی
شاعر ،گفت :موضوع ما آن قسمت از غلط های امالیی و
نگارشی است که می توان نام آن را هجمه به زبان فارسی
گذاشت،قسمتی که کلمهاز روی عمدغلط نوشته میشود.
میبینمدخترخانمهادریکسنینیبرایصمیمیتبیشتر
با یکدیگر کلمات را اشتباه تلفظ می کنند و همین کلمات
اشتباه در شبکه های اجتماعی نوشته می شود .به عنوان
مثال کلمه آقا را با (غ) مینویسند و میبینید همینکلمهها
تکرار و به کلمهای رایجدر زبان مردم تبدیل میشود .تکرار
این غلط نویسی ها سبب می شود چشم های ما به این
کلمات غلط عادت کند و عکس العملی نشان ندهیم.

کمبریج کتابی درباره روشنفکری ایرانی
منتشر می کند
انتشارات کمبریج کتابی تحلیلی با عنوان «هم شرقی،
هم غربی» را دربــاره تاریخ روشنفکری ایــران در سال
جاری میالدی منتشر می کند.
به گــزارش خبرگزاری کتاب ایــران ،دانشگاه کمبریج
در ادامــه دربــاره ایــن کتاب پژوهشی نوشته اســت که
سیاسی قبل از انقالب اسالمی به
تحلیل های فلسفه
ِ
همین دلیل تحت تاثیر این نوع نگاه بوده اند .افشین
متین عسگری در کتاب تحلیلی «هم شرقی ،هم غربی»
که در ماه آگوست سال جاری میالدی منتشر خواهد
شد ،خواننده را به تجدید نظر و نگاهی دوباره به تاریخ
روشنفکری ایران دعوت می کند و بسیاری از کلیشه های
غالب دربــاره ایرانیان و تاریخ مفروض خاورمیانه را به
چالش می کشد و روایــت تــازه ای را پیشنهاد می دهد.
نویسنده در پایان این طور نتیجه می گیرد که ایران مدرن
می تواند هم از لحاظ فرهنگی و هم روشنفکری به صورت
غربی و شرقی در نظر گرفته شود.
CMYK

