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مهر-کتاب صوتی «یوزپلنگانی که با من دویدهاند» اثر بیژن نجدی در دست تولید است 25 .سال پس از انتشار این مجموعه داستان که یکی از
ماندگارترین آثار ادبی ایران در دهه  1370به شمار میرود ،کتاب صوتی این اثر ،با صدای پیام دهکردی منتشر می شود .این کتاب ،از سوی نشر
مرکز منتشر و تولید نسخه صوتی آن نیز ،به مؤسسه نوین کتاب گویا واگذار شده است.

...
ادبی

انتشارمستندیدربارهزندگی
احمدشاملو
مـــســـتـــنـــد ی بــه
تــهــی ـهکــنــنــدگــی و
کــارگــردانــی حسین
المــــعــــی ،مــنــتــشــر
شــد .ایــن مستند که
تولیدش سه سال به طول انجامیده است ،به
جنبههایمختلفزندگیشاملومیپردازد.در
این مستند نظرات شاعران و افرادی همچون
نیما یوشیج ،نجف دریابندری ،فروغ فرخزاد،
شفیعی کدکنی ،یوسفعلی میرشکاک و
محمدرضا شجریان درباره احمد شاملو مرور
شده است .المعی درباره این مستند به تسنیم
گفتهاست:فیلمساختندربارهشاملوخطرناک
است،ممکناستبهتوبرچسبیبخوردکهدیگر
نتوانیازآنخالصییابی.تبعاتآنهمپیچیده
است .من  10سوژه برای ساخت مستند در
ذهن دارم اما نمیدانم بعد از انتشار «قدیس»،
آیابازمیتوانمآنهارابهراحتیبسازمیانه؟

تعطیلیسرویسداستاننویسی
آمازون
شرکتآمازونباارسالایمیلیبهکاربرانخود
از تعطیلی سرویس داستان نویسی اش خبر
داد.بهگزارشایبنا،آمازوناپلیکیشناستوری
خود را در سال 2015برای انتشار داستانها
و نوشتههای کاربرانش راهانــدازی کرده بود.
کاربران این سایت را معمو ًال نویسندگان کمتر
مشهور ،تشکیل میدهند که به کمک آمازون
میتوانندداستانهایخودرامنتشرکنندوبه
فروش برسانند .ظاهر ًا این تصمیم آمازون باید
بارسواییاخیرشدرتقلبیبودنداستانهای
منتشرشدهدراینسایت،ارتباطداشتهباشد.
مسئوالن آمازون بعد از این رسوایی ،تحقیقات
گستردهایرا درنوشتههاوداستانهایمنتشر
س آنالین این شرکت آغاز کردند
شده در سروی 
کهطیاینبررسی،معلومشد  95کتاباز43
نویسنده،تقلبیاست

یکپرسشبعدازکپیکاریهایتهمینهمیالنی

راهی برای تشخیص اصالت

مدیر گالری آریانا در حالی مدعی برگزاری
دومیندورهنمایشگاهنقاشیتهمینهمیالنی
شد که هفته پیش توسط شــورای نظارت و
ارزیابیفعالیتنگارخانهها،بهدلیلتشخیص
نــدادن اصالت و کیفیت آثــار ،تذکر کتبی
گرفت .امیرحسین عبداللهی به صبا گفت:
نه گالری ما و نه هیچ گالری دیگری ،امکان
تشخیص اصالت همه آثار هنری را نــدارد و
هیچنرمافزاریهمبرایاینکارموجودنیست
که بتواند اصالت یا کپی بــودن همه آثــار را
تشخیصدهد.همزمانبااینگفتهها،تهمینه
توگویی با هوشنگ گلمکانی
میالنی در گف 
در برنامه ویدئویی «فیلم کات» ،مدعی شده
استکهحضوراودردنیایهنرهایتجسمی
میتوانست مردم را با گالریها آشنا کند.
او هنوز معتقد اســت همه
نقاشیها ،متعلق به خود
اوســت و کار او تنها الهام
گرفتن بوده است .اما
بــه راســتــی راهــی
بــــرای تشخیص
اصالتآثارهنری
وجوددارد؟لیلی

گلستان ،نویسنده و مدیر گالری گلستان،
پیش از این ،دربــاره چگونگی جلوگیری از
ارائــه آثــار هنری کپی به ایسنا گفته بــود :ما
گالریدارها نمیتوانیم از صبح تا شب در
اینترنت باشیم و ببینیم کدام کار کپی است
و کدام کار نیست؛ این کا ِر غیرممکنی است.
پیشنهاد او خرید دستگاهی بود که تقلب
در آثار هنری را مشخص میکند .مانند آثار
سهراب سپهری و فریده الشایی که این
روزهــا خیلی از روی آنهــا تقلب میشود.
اما درباره آثاری که از روی اینترنت یا از روی
دست نقاشهای دیگر کپی میشود و فرد
کپیکننده آن را به نام اثر خودش جا میزند،
ما باید از کجا بفهمیم کپی شده است؟ این
موضوع فقط به شرافت ،کرامت و اخالق
خ ــود هنرمند مربوط
اســت کــه نباید این
کــار را انــجــام دهــد.
مگر نمیخواهد
نقاش باشد؟
الزم ــه نقاش
بودن ،خالق
بــودن است.

انتشار کتاب صوتی بیژن نجدی
با صدای پیام دهکردی

پوسترقطعهجدیدمحسنچاوشیکپیازآبدرآمد

حاشیه ناجو ِر «جورچین

»

آرانیان-انگارقرارنیستناممحسنچاوشیازدایر هحاشیهخارجشود.همینیکماهپیشقطعه«حاللمکن»
این خواننده برای فیلم «ژن خوک» ،به دلیل حذف نام ترانهسرایش ،حاشیهساز شد .چاوشی این بار با قطعه
«جورچین»کهتیتراژسریالرمضانی«دلدار»شبکه 2سیماست،برسرزبانهاافتادهاست.پوستراینقطعه
که با شعری از حسین صفا و آهنگسازی
چاوشی ساخته شــده ،کپی از آب در آمده
است.
▪کپی در روز روشن

هنوز چند قسمتی از پخش سریال «دلدار»
نمیگذرد که مشخص شد پوستر آهنگ
«جورچین»چاوشی برای تیتراژاینسریال،
ازیکپوسترخارجیمتعلقبهکنسرتگروه
موسیقیاسترالیایی«تیمایمپاال»کپیشدهاست.طراحاصلیاینپوستر،پائولوچاوز،یکیازهنرمندانمطرح
گرافیک و طراحی است .در پوستر کپیکاری شده «جورچین» ،نام فردی به نام امین باقری مشهور به «امین
کاپتیو» ،به چشم میخورد که بعد از جنجال به وجود آمده ،در صفحه شخصیاش از چاوشی و هوادارانش
عذرخواهیکردوالبته،بعدازچندساعتعذرخواهیاشراپسگرفتوآنمطلبراحذفکرد.بهگفتهبهمن
بابازاده،تهیهکنندهموسیقی،اینفردبدوناطالعچاوشیایناثرراکپیکردهاست.
▪بیدقتیهایچاوشی

چاوشی در واکنش به این موضوع ،پوستر «جورچین» را از صفحاتش حذف کرد؛ اقدامی که هم میتواند در
دفاع از حقوق مولف اثر تلقی شود و هم راهی برای بستن پنجره انتقادات باشد .این که او در عرض یک ماه ،با
دوحاشیهجنجالیخبرسازشده،ممکناستبهاعتبارومحبوبیتشدربلندمدتآسیببزند.بهنظرمیرسد
اوبایددرانتخابافرادگروهشدقتووسواسبیشتریبهخرجدهدوازافرادحرفهایودارایکارنامهموجه
ترکمکبگیرد.هنربهمعنایخلقوآفرینشیتازهاستوروحآنباکپیازرویدستدیگرانجوردرنمیآید.

شاعر باید قرنها را پشت سر بگذارد

همدلی؛ گفتمان امروز ایران و افغانستان

اسماعیلآذرمیگوید:شعریکهبدونمطالعهعمیقوعلمبهآثارکهنادبیدردوران
چهره ها
معاصر سروده شود ،معموال هیچ پشتوانه علمی ،اسطورهای ،فرهنگی و اجتماعی
پژوهشگر ادبی
ندارد؛ هرچند ممکن است شاعری جوان شعری زیبا
بگوید اما مثل حباب از بین میرود .به گزارش ایسنا ،وی در ادامه با بیان
اینکه اگر امروز کسی بخواهد شعر بگوید ،باید آنچه را دیروز گفته شده
بخواند ،افزود:اینباعثمیشودتابفهمدوبداندکهکجاایستادهاست و
کجا باید بایستد .شاعر امروز ما ،باید قرنها را پشت سر بگذارد و به قرن
چهار وپنج برسدکهدرآن،شعربهحوزهعلمنزدیکمیشود.

محمد کاظم کاظمی صبح دیروز در واکنش به اظهارات اخیر عباس عراقچی درباره
چهره ها
مهاجران افغانستانی ،طی یک تماس تلفنی با برنامه «سالم صبح به خیر» گفت :ما
شاعر
دودورهمختلفازگفتمانمهاجرتراطیکردیم.امروز
واردگفتمانجدیدیشدهایمکهآنگفتمانهمزبانیوهمدلیاستکه
بین دو ملت بر اســاس مشترکات فرهنگی وجــود دارد .به گــزارش
خراسان ،وی در ادامــه با خواندن بخشی از شعر معروف «شمشیر و
جغرافیا»،گفت:اینشعربهزمانیکهاینسرزمینهاباشمشیراستعمار
بیگانه از همدیگر جدا شدند و کدورتهایی ایجاد شد ،اشاره دارد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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پیک خبر
فیلممستندزندگیامیرخانی
آمادهنمایششد
مستند سینمایی «قلم
عشق»کهروایتگرزندگی
استادامیرخانی،هنرمند
خــوشــنــویــس ای ــران ــی
اســــت ،آمــــاده نمایش
شد .به گزارش آنا ،این مستند به کارگردانی
سمیرا رجبی ،روایتی متفاوت درباره زندگی
نامه این هنرمند است كه به تازگی یكی از
خیابانهای تهرانبهاسموی نامگذاری شده
است.شهرتاوبیشترمدیونمهارتدرنگارش
خط نستعلیق اســت و بسیاری او را برترین
نستعلیقنویسکنونیمیدانند.امیرخانیدر
سال  1381به عنوان چهره ماندگار شناخته
شد.

بررسینقشافشینیداللهی
درموسیقیبعدازانقالب
در اختتامیه جشنواره
بینالمللی فرهنگی
ادب ــی فیسپ ()ficep
فرانسه ،عــاوه بر تقدیر
از کتاب برگزیده افشین
یداللهی،نشستبررسینقشاینترانهسرادر
موسیقی بعد از انقالب بررسی خواهد شد .به
گزارشایبنا،نشستاهدایجوایزبرگزیدگان
این جشنواره ،چهارم خــرداد ماه در پاریس
برگزارمیشود.درایننشست،عالوهبرتقدیراز
افشینیداللهیواشارهبهنقشاینترانهسرادر
موسیقیبعدازانقالب،بهمعرفیادبیاتمعاصر
ایراننیزپرداختهخواهدشد.کتاب«روزشمار
یک عشق» دو سال پیش ،در نمایشگاه کتاب
پاریس رونمایی شد و امسال توانست جایزه
جشنوارهبینالمللیادبیفیسپراکسبکند.

