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تیتراژخوانی رضا یزدانی
برای فیلم سینمایی فخیم زاده

صبا-سید حامد حسینی تهیه کننده «مشت آخر» جدیدترین ساخته مهدی فخیم زاده ،از پایان مراحل فنی این فیلم سینمایی و خوانندگی رضا یزدانی به عنوان
خواننده تیتراژ آن خبر داد .رضا یزدانی خواننده سبک پاپ-راک تاکنون تیتراژ بسیاری از سریال و فیلمهای سینمایی را خوانده است که از معروفترین آنها می
توان به تیتراژ «مرگ تدریجی یک رویا»« ،کیفر» و «متروپل» اشاره کرد.

جلد سوم مقاالت اخوان ثالث
در راه است
ج ــل ــد ســـــوم م ــق ــاالت
مــهــدی اخـــــوان ثالث
بــرای اولینبار منتشر
مــــیشــــود .زردشـــــت
اخــــــــوان ثــــالــــث ،در
گفتوگو با ایسنا ،درباره چاپ آثار پدرش که
هنوز منتشر نشده است ،اظهار کرد« :جلد
سوم مقاالت اخوان برای اولینبار حدود دو
یا سه ماه بعد از نمایشگاه منتشر میشود که
همزمان با آن ،تجدید چاپ جلدهای یک و
دو مقاالت نیز منتشر خواهد شد .پس از این،
مجموعهایازهرسهجلدمقاالتدریکجلد
باعنوان«مقاالتمهدیاخوانثالث»بهدست
خوانندگان میرسد» .او افزود« :کتاب دیگر
اخوانهمبهنام«ذیلیبرامثالوحکمدهخدا»
شامل مثلهایی است که اخوان جمعآوری
کــرده و بر چهار جلد کتاب «امثالوحکم
دهخدا» حاشیه زده که در قالب یک کتاب
حدود ۴۰۰یا ۵۰۰صفحهایاحتماالتااواخر
امسالمنتشرمیشود».

رقابت برای جایزه داستانی
زنان انگلیس شروع شد

چرا باید تصحیح جدید استاد شفیعی کدکنی را بخوانیم؟

جهان
بررسی مولکولی
ِ
«تذکرةاالولیا»

دنیای کپی شده
میالنی

بهروز غریبپور اپرای خیام را
روی صحنه میبرد
ُاپرای عروسکی «خیام»
نهمین اثر از گروه تئاتر
عــروســکــی آران که
تولید آن بیش از سه
سال طول کشیده ،به
سرپرستی ،نویسندگی و کارگردانی بهروز
غریبپور اجــرای مجدد خــود را از  11تا
 20اردیبهشت  98در سالن فردوسی
از ساعت  19:30آغــاز خــواهــد کــرد .به
گــزارش موسیقی مــا ،بهروز غریبپور در
این اثر نمایشی ،اندیشهها و بخشهایی از
زندگی حکیم عمر خیام را دستمایه قرار
داده تا ضمن معرفی هرچه بهتر و بیشتر
ایــن عالم برجسته جهان اســام ،به رفع
برخی تناقضها بپردازد که سالهاست در
اذهان دوستداران خیام شکل گرفته است.
محمد معتمدی ،وحید تاج ،رها یوسفی و...
نقشهای مختلف این اپرا را اجرا کردهاند.
آهنگ ساز این اثر امیر بهزاد و رهبرارکستر
آن در لندن فرنوش بهزاد بوده است.

اکرم انتصاری  -امروز آخرین روز از دومین نمایشگاه انفرادی نقاشی تهمینه میالنی با عنوان «آن
دیگری»درگالریآریاناست.ایننمایشگاهدرحالیروبهپایاناستکههنوزجنجالکپیبودنآثار
نمایشگاه قبلی این کارگردان سینما در هفت ماه پیش ،نه از جانب او پذیرفته و نه به صورت رسمی
حلشدهاست.اودرایننمایشگاهچهلاثرنقاشیباموضوعزنمعاصرایرانوزنانگمشدهیاناپیدا
در تاریخ را به نمایش گذاشته و عجیب آن که از روز گذشته شباهت نقاشی که به عنوان پوستر این
نمایشگاهانتخابشدهبانقاشیشخصدیگریبهنام«معصومهمهدیزاده»درفضایمجازیمورد
سوالقرارگرفتهاستواینیعنیدوبارهبایککپیکاریآشکارمواجهایم!
▪قربانی تئوری توطئه را پیدا کن

الهه آرانیان -به این اعداد توجه کنید :حدود
 50سال دغدغه برای گــردآوری نسخههای
کهنواصیلتذکرةاالولیایعطار( 40نسخه)
و حدود  30سال وقت گذاشتن برای تصحیح
و آمــادهســازی تمام منابع موجود فارسی،
عربی و ...از سراسر جهان و تامل در تمام
«مولکولهای معنیدار» آن .این همه سال
دغدغه و مطالعه کافی است تا تصحیح استاد
شفیعی کدکنی از تذکرةاالولیای عطار را
یکی از اتفاقات مهم در حوزه تصحیح متون
ادب فارسی بدانیم که در نمایشگاه کتاب
تهران رونمایی شد .به گفته صاحب نظران،
استاد برای عطار سنگ تمام گذاشته است.
درایننوشتاربهویژگیهاوچراییاهمیتاین
یپردازیم.
تصحیحم 
▪نیشابور،عطاروتذکرةاالولیا

جلد اول کتاب عــاوه بر متن اثــر ،در مقدمه
دارای نکاتی جامع دربــاره نیشابور ،عطار و
تذکرةاالولیاست.استاددرمقدمهمخاطبرابا
محلدقیقزادگاهعطارآشنامیکند؛کدکن،
بع شامات نیشابور قرار
مرکز جلگۀ رخ که در َر ِ
دارد .در ادامه به آنچه از زندگی عطار مسلم
است ،اشاره شده و این که هنوز هم زندگی او
در میان بزرگان فرهنگ ایران ناشناختهترین
زندگی است .شفیعی کدکنی در بخشی که
دربــاره تذکرةاالولیاست ،نوشته« :من ادعا
ندارم که تمام پرسشهای خواننده جدی را
پاسخ گفتهام ولی متجاوز از  40سال یکی از
مشغلههای ذهنی من فهم عبارات این کتاب
و تصحیح آن بوده است» .جلد دوم کتاب هم
شامل تعلیقات ،نسخهبدلها ،فرهنگوارهها و
فهرستمراجعاست.
ثانگیزتذکر ةاالولیا
▪مسائلبح 

یــکــی از مــوضــوعــات بــحـثانــگــیــز دربــــاره

محمود دولت آبادی :

تذکرةاالولیای عطار ،الحاقی بودن یا نبودن
 25بــاب بعد از بــاب منصور حــاج اســت.
شفیعی کدکنی در مقدمه میگوید عطار
 72باب نخست را در یک زمان خاص نوشته
و  25باب بعدی را در زمانی دیگر به آن اضافه
کرده است .موضوع بحثانگیز دیگر ،تردید
دربــاره انتساب تذکرةاالولیا به عطار است.
شفیعی کدکنی در این باره مینویسد« :عطار
در مقدمه تذکرةاالولیا ایــن نکته را مطرح
میکند که تدوین این کتاب را هم به خاطر
بهرهمندی دوستان تعهد کــرده است و هم
برای بهرهمندی شخص خــودش .به همین
دلیل بعضی از منتقدان شیوه عملکرد عطار
را در تذکرةاالولیا عملی از جنس بازنویسی و
تلفیق خالق تلقی میکنند» .این یعنی عطار
در این اثر بیشتر منابع دیگر را گردآوری وآنها
رابازنویسیکردهوتماماثرمانند«گلستان»که
به قلم خود سعدی است ،از او نیست .به همین
دلیل عدهای در قطعیت انتساب تذکرةاالولیا
به عطار تردید کردهاند.
▪روشتصحیحتذکرةاالولیا

شفیعیکدکنیدربخشیازمقدمهبهخطاهای
نسخه تصحیح شــده تــذکــرةاالولــیــا توسط
نیکلسون ،مصحح انگلیسی اشــاره میکند
و دربــاره روش تصحیح خود مینویسد« :در
تصحیح تذکرةاالولیا باید از روش مولکولی
استفاده کرد .این کتاب هر جملهاش حاصل
اندیشهوذهنیکیازبزرگانزهدوتصوفاست
وهرکدامازاینجملههاخودجهانیاستویژه
خویش .باید در تصحیح این جملهها از تمام
اسناد و قراین بهره برد» .و حاصل بررسی همه
جهان تذکرةاالولیا در
مولکولهای معنیدا ِر
ِ
دو جلد پیش روی عالقهمندان گنجینه ادب
فارسی است؛ که «عشق از خراسان خیزد ،از
آنرویکهعطارخراسانیاست».

با «اسفندیار» شاهنامه زندگی میکنم

محمود دول ـتآبــادی در جمع مــردم شیراز ،در
نشستیبانام«راویسرزمینمن»ابتدابخشهایی
«بیرون در» و همچنین کتاب
از داستان جدیدش
ِ
«طریق بسملشدن» را برای حضار خواند و سپس
به پرسشها پاسخ گفت .او با اشاره به پیوندهای
شدیدعاطفیخودبهآبوخاکش،گفت:درادبیات
هیچچیزیمهمترازخودادبیاتنیست.

تهمینه میالنی نقاشی پوستر این نمایشگاه را که
گفته میشود در همان روز اول یعنی جمعه ششم
اردیبهشت به فروش رسیده ،نتیجه خشونتهای
هفتماهپیشدانستهوهمهاتفاقاتقبلیراکهمنجر
بهتعطیلینمایشگاهششد،قربانیتئوریتوطئهاز
پیش طراحیشده عدهای انسان بیاخالق خوانده
است .میالنی گفته آثار این نمایشگاه را طی  6تا7
سالکشیدهوهمهاتهاماتگذشتهمبنیبرکپیبودن
آثارشراردکردهاستونوشته«:منحرفدارمخیلی
هم حرف دارم و از آن جا که فیلم سازی را برای من و
بسیاری از همکارانم دشوار کردهاند ،بر آن شدم تا با
هنرنقاشی،حرفهایمرابزنم».حالاینکهاو چشم
خود را روی همه شباهتهای آثار قبلی و جدیدش با
آثارنقاشهایدیگربستهوآنرااینطورتوجیهکرده:
«در این راه ،از همه چیز و همه کس الهام میگیرم.
عکاسان ،نقاشان نامی یا کمتر شناخته شده جهان،
سمبلونمادهایایرانباستان،تجاربزیستهوقصه
آدمهایپیرامونم.آنهاباعبورازجهانبینیوسلیقه
فردیمن،فرمومحتوایجدیدیمییابند».
▪ تعریف جدیدی از گنجشک رنگ کردن

صاحب اصلی این اثر در صفحه اینستاگرام خود
ضمناعتراضبهبالکشدنتوسطتهمینهمیالنی

نوشت« :اتود این کار را سالها پیش زده بودم .سال
 96روی بوم اجرا کردم و سال  97هم در نمایشگاه
دورامانزدیکدرگالریاللهتهرانبهنمایشگذاشته
شد.اگرایشونازاثرمنکپیبردارینکردندچراباید
صفحهاینستاگراممنوبالککنند؟»
الهامبخشی ،جزء جدانشدنی هنر است به طوری
که بسیاری از آثار بزرگ ادبی ،سینمایی و تجسمی
الهام ناگهانی یا فکر شده با چاشنی
محصول یک
ِ
خالقیت صاحب اثر هستند اما تعریفی که تهمینه
میالنیازالهامگرفتنپیشرویمخاطبمیگذارد،
تعریفجدیدیاستکهدرآنازهیچالمانیاارزش
افزود ه نشاندهنده ایده صاحب اثر خبری نیست.
او در متن خود به تعریف جدیدی روی آورده که بر
کپیبرداری سرپوش میگذارد و همه شباهتها
حتی یکسان بودن تنالیتههای رنگی و زاویه دید
نقاشی را محصول صنعت الهام میداند غافل
از این که الهامگرفتنی را که به شباهتهای این
چنینی بینجامد ،تنها میتوان کپی دانست نه چیز
دیگری .سوال مهم دیگر این جاست که گالریها
هنوزبهنمایشآثاراومیپردازنددرحالیکهپرونده
قبلیاش هنوز باز است .به طوری که انگار فریاد
رعایت حق مولف ،حکایت همان آواز دهل شنیدن
از دور خوش است باشد و اسم شخص ،پوشاننده هر
خطاواشتباهی.

اثر کپی شده توسط تهمینه میالنی

فــــهــــرســــت ن ــه ــای ــی
نامزدهای جایزه زنان
در انگلیس اعــام شد
و شــش کتاب ب ــرای به
دســـت آوردن جــایــزه
 30هــزار پوندی با هم رقابت میکنند .به
گــزارش ایــبــنــا ،آن ــا بِــرنــز ،نویسنده «مــرد
شیرفروش» و برنده بوکر ســال گذشته در
کنار پت بارکر  75ساله و همچنین برنده
پیشینجایزهزنان،مادلینمیلرازنویسندگان
شناختهشدهحاضردرفهرستنهاییهستند.
فهرست نامزدهای نهایی جایزه داستان
زنــان به این شرح اســت« :سکوت دختران»
نوشته پت بارکر« ،خواهرم :قاتل زنجیرهای»
نوشته اویینکان بریثویت« ،مرد شیرفروش»
نوشتهآنابرنز«،آدمهایمعمولی»نوشتهدیانا
ایوانز«،ازدواجآمریکایی»نوشتهتایاریجونزو
میلر(ک ِ
ِ
«ک ِ
ِ
رکهالههجادودر
رکه»نوشتهمادلین
اساطیریوناناست).

...

اما و اگر ها درباره نقاشی های نمایشگاه دوم
تهمینهمیالنی

موسیقی

حمله به خودروی علیرضا
افتخاری در جاده ساوه

اثر اصلی متعلق به معصومه مهدیزاده

...
ادبی

11

به گزارش ایبنا ،وی در ادامه در پاسخ به پرسشی
درباره کتاب منتشرنشده «زوال کلنل» گفت« :با
پخش زیراکسی و جعلی این کتاب در خیابانهای
شهر ،میخواستند کلنل را ویران کنند تا از این
طریق مرا ویران کنند»؛ اما «اصل این کتاب در
اختیار من است و من واژ های از آن کم یا به آن
اضافه نخواهم کرد ...من باز هم خواهم نوشت و تا
لب گور هم خواهم نوشت».وی افزود :هر نویسنده
به شیوه مخصوص خــود کــار میکند و نوشتن
برای من اینگونه است که اتفاقی در ذهنم شکل
میگیرد و مرا وادار به نوشتن میکند .نویسنده

صدای سطحی و روزمــره جامعه نیست و آن چه
بــرای من بهعنوان نویسنده مهمترین موضوع
بوده؛ مسئله من و مملکتم بوده است .نویسنده
«کلیدر» در پاسخ به ســوال دانشجویی دربــاره
محبوبترین کاراکترش در میان کاراکترهایی
که خلق کــرده اســت ،گفت :آن کاراکتری که
هنوز خلق نکردهام .مردم با شخصیتهای ادبی
محبوب خود زندگی میکنند؛ همانگونه که من
عالقهمند به اسفندیار حکیم ابوالقاسم فردوسی
هستم و به اعتبار فردوسی و وسعت نگاه حافظ
زندگی را تحمل میکنم».

روز دوشــنــبــه عـــدهای
ناشناس بــه خــودروی
عــلــیــرضــا افــتــخــاری،
خواننده کشورمان در
منطقه روستای آراسنج
سفلی در نزدیکی ساوه حمله کردند و او را
هدف ضرب و شتم قــرار دادنــد .به گزارش
ایرنا ،در این حمله ،علیرضا افتخاری از ناحیه
چشموصورتآسیبدید.افتخاریدراینباره
گفته است« :چرا باید در کشور شاهد چنین
اتفاقاتی باشیم و افراد غیر بومی در مناطق
روستایی و دورافتاده هدف حمله و ضرب و
شتم گروهی قرار بگیرند؟» وی افزود« :این
برخوردهارابیربطبهدورانریاستجمهوری
آقای احمدینژاد و حضورم در مراسم ایشان
نمیدانم .اما جدای از همه اینها بیشتر از
خودمبرایرواجچنینفرهنگخشونتباری
درجامعهمتاسفهستم».

...

غلط ننویسیم
همیشه یا همیشگی ؟

یکی از عبارات رایج و نادرست در محاوره
و نوشتار ،عبارتی مربوط به «خلیج فارس»
اســت .عــدهای تصور میکنند بــرای تاکید
هر چه بیشتر بر هویت ایرانی خلیج فارس
باید آن را «خلیج همیشگی فارس» بنامند؛
تعبیری نادرست که در آن «همیشگی» به
معنی «جاودانه» ،صفت «خلیج» است نه قید
«فــارس»؛ بنابراین بر جــاودان بودن خلیج
داللت دارد ،نه همیشگی بودن نام «فارس»
برآن.درحالیکهکسیدربارهجاودانهبودن
واقعیت جغرافیایی این خلیج شکی ندارد.
الزم است برای رساندن این مفهوم از «خلیج
همیشه فارس» و امثال آن استفاده کنیم.

