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ادبی

ممیزی فرمانامامعلی(ع) در
تازهترینکتابسیدمهدیشجاعی
ســیــدمــهــدی شــجــاعــی در
اولــیــن نشست «کــوتــاه با
داســـتـــان» در ســـال ،۹۸
عــنــوان رمــان «کمی دیرتر
 »۲را «خــبــر از جــانــب مــا و
اساسا هرگز» اعالم کرد و گفت« :در شرایط فعلی
ترجیح میدهم این کتاب تا مدتی کنار بماند» .به
گزارشمهر،ویدرادامهبااشارهبهممیزیفرمان
امام علی (ع) به مالک اشتر در آخرین کتابش
افزود« :درباره چاپ نشدن این کتاب ،باید بگویم
اینگونه نیست که به ما مجوز نداده باشند؛ بلکه
اتفاقی شبیه به کتاب «دموکراسی و دموقراضه»
در حال رخ دادن است که در سال  ،۸۷مجوز
آن صادر شد اما زمانی که به چاپ رسید ،سال
 ۱۳۸۸بود .شرایط به گونهای پیش رفت که انگار
گزارش روز نوشتهایم و پیشبینی شرایط آینده
را انجام میدهیم .به همین دلیل ،در آن زمان
نمیتوانستیماینکتابراعرضهکنیمتاباشرایط
روز التقاط حاصل نشود .در شرایط فعلی هم
ترجیحمیدهماینکتابتامدتی کناربماند.باید
بگویم بخشی از آخرین کتاب بنده ،یعنی فرمان
امام علی(ع) به مالک اشتر ،ممیزی و حذف شد».

تجدیدچاپمجموعهشعر
«دمعشقیات»
چــاپ دوم مجموعه شعر «دمعشقیات» اثر
جلیل صفربیگی از سوی
انـــتـــشـــارات ســیــب ســرخ
منتشر شـــد .بــه گـــزارش
باشگاه خبرنگاران جوان،
صفربیگی دربــــاره کتاب
جدیدش گفت« :مجموعه «دمعشقیات» ۱۶۰
رباعی تازهام را با مضامین عاشقانه و اجتماعی
دربرمیگیرد که در سه فصل مختلف گردآوری
شدهاست .این شاعر ادامه داد« :کتاب دیگرم،
گزیدهای از شعرهای کوتاه در قالبهای رباعی،
دوبیتی ،شعر سپید و هایکو است که در چند
سال اخیر ســرودهام و با عنوان «مترسنگ» در
انتشارات سیب سرخ منتشر شده است».

برنامههایتازهصداوسیمابرایپاسداشتیکمیراثملی

دفاع روی تور از زبانفارسی
آرانیان-چهلوششسالاستدردانشگاهتهرانتدریسمیکندو
خیلیازاستادانامروزشاگردیاشراکردهاند.میگویددانشجویی
داشته که در دوران بارداریاش سر کالس او میآمده و حاال فرزند
هماندانشجو،شاگرداوست 80.سالهاستوهنوزهمدستازکار
وپژوهشبرنداشتهاست.اواستادفرهنگوزبانهایباستانیاست
و «ژاله آموزگار» نام دارد .دو شب پیش مستندی ارزشمند درباره
زندگی این استاد برجسته و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ازشبکه 4سیماپخششدکهدرآندکترآموزگارازدورانتحصیل،
تدریس و پژوهشهایش میگفت .او در بخشی از صحبتهایش
دربــاره زبان فارسی گفت« :زبــان فارسی آهنگین است و این که
شیرین فارسی» به دلیل همین خوشآهنگی و
ـان
ِ
میگویند «زبـ ِ
روانبودنآننسبتبهدیگرزبانهاازجملهآلمانیوحتیانگلیسی
است».اینروزهارسانهملیدراقدامیدرخورسپاس،توجهبیشتری
به پاسداشت این زبان شیرین دارد .در ادامه ،درباره این توجهات و
اقدامات،بیشترمیخوانید.
▪میانبرنامۀخوشساخت«پارسی»

یک شنبه شــب ،یک موشن گرافیک حــدود  3دقیقهای به نام
«پارسی» ،با موضوع درستنویسی فارسی و رعایت «هکسره»
از شبکه  3پخش شد که در آن با بیانی ساده و روان ،تفاوت کسره
نقشنمایاضافهبا«ه»توضیحدادهمیشد.معینمؤمنیانازعوامل
تولید این میانبرنامه به خراسان گفت« :این میانبرنامه شامل
قسمتهایمختلفیدربارهاشکاالتفراگی ِرگفتاریونوشتاریزبان
مفرحبرایعموممردم،بهاین
فارسیاست.قصدداریمبازبانطنزو ّ
غلطنویسیهااشارهودرستنویسیرانهادینهکنیم».اودربارهزمان
پخش «پارسی» هم گفت« :این برنامهها تولید و به سازمان تحویل
دادهشدهاستوزمانپخشمشخصیندارندودرفواصلمختلفاز

شبکههایسیمابهعنوانمیانبرنامهپخشخواهندشد».
میدانتوپوتور
▪فارسیدر
ِ

این روزها تب تماشای مسابقات والیبال حسابی داغ است .نکته
جالبتوجههنگامپخشبازیهاایناستکهوقتیبهقصدتماشای
مسابقه ،شبکه 3را انتخاب میکنید ،میبینید که در بخش اعالم
برنامه شبکه  3نوشته شده است« :والیبال  ،2019دست ا ّول».
گزارشگرهای مسابقات والیبال هم دیگر از واژه انگلیسی «ست»
استفادهنمیکنندوواژه«دست»رابهکارمیبرند.جوادمحتشمیان
جمله معروفی داشت که میگفت« :تور مانع عبور توپه» .او حاال به
جای این جمله ،خیلی ساده میگوید« :توپ از تور رد نمیشه» و
نمونههای دیگر .مجریهای برنامه «سالم صبح به خیر» شبکه3
هم این روزها تالش میکنند تا حد امکان معادل فارسی واژههای
انگلیسیرابهکارببرند.

میشود.بایدمنتظرماندودیداینگامهایمثبتدرراهتوجهبهزبان
فارسیدرصداوسیما،ادامهدارخواهدبودیاتنهاواکنشیزودگذر
بهیکمطالبۀجدیاست.

عزمجدی؟
▪واکنشیزودگذریا ِ

صداوسیمابعدازگالیهرهبرانقالبدربارهبیتوجهیبهزبانفارسی
در رسانه م ّلی تالش میکند کمکاریهایش را جبران کند .روز
شنبه،بهنقلازروابطعمومیمعاونتسیما،خبرپخشمسابقهای
به نام «آقا و خانم پارسی» با محوریت توجه به زبان فارسی منتشر
شد .این برنامه ،کاری از گروه اجتماعی و فرهنگی شبکه  2است
که با اجرای اسماعیل آذر در روزهای زوج پخش میشودِ .هجی
کردن،واژهسازی،حفظشعر،ضربالمثلهایفارسیو...ازجمله
قسمتهایمختلفاینمسابقهاست .مدتیاستکه دربرنامه«یه
روزتازه»شبکه 5سیماهمیکبخشویژهبهزبانفارسیاختصاص
دادهشدهاست.دراینبخش،باحضورمهدیصالحی،دبیرانجمن
ویرایش و درستنویسی ،به مسائل مرتبط با زبان و ادبیات پرداخته

ایرانگردی«شهر خاموش» کیهان کلهر

رونمایی از اولین اپرای عروسکی حافظ

کیهان کلهر از شب گذشته برای چندمین بار کنسرت «شهر خاموش» را روی
چهره ها
صحنه برده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
آهنگساز
جوان ،با سه شب اجرای کنسرت «شهر خاموش»
در شهر شیراز ،تور کنسرتهای کیهان کلهر و کوارتت «مینیاتور»
به دیگر شهرهای ایــران رسید .کلهر به همراه کوارتت زهی
«مینیاتور» پس از بازگشت از شهر شیراز ،دوباره به مدت پنج شب،
از دوم تیرماه ،در تاالر وحدت تهران روی صحنه میرود.

سرپرستگروهاپرایعروسکیآرانازآغازاجراهایجدیدخودبعدازتعطیالت
چهره ها
گروهدرتابستان،بااپرایعاشوراازسیزدهمشهریور
کارگردان
خبرداد.بهگزارشفارس،بهروزغریبپوربابیانتنوع
آثار گروه اپرای عروسکی توضیح داد :امسال پس از سالها از اولین
ُاپــرای حافظ که توسط امیر پورخلجی آهنگ سازی شد و علیرضا
قربانینیزدرآننقشحافظرا داشت،رونماییمیکنیم.خوشبختانه
برایاپرایحافظدونقشحافظداریم.

۱۱
موسیقی

اجرای اپرای پرواز همای
درنیاورانبهجایسعدآباد
پــــرواز هــمــای آهــنــگ ســاز،
خــوانــنــده و بــازیــگــر اپـــرای
حالج قصد دارد این بار این
پروژه را در مجموعه فرهنگی
کاخ نیاوران تهران اجرا کند.
این خواننده دربــاره اجــرای پیش رو به مهر گفت:
تالش ما این بود که مردادماه امسال ،دوباره «اپرای
حالج»رادرکاخموزهسعدآبادرویصحنهببریمامابه
دلیلنبودهمکاریموردانتظار،ازاجرادرمجموعه
سعدآباد منصرف شدیم و اپرا را در کاخ موزه نیاوران
اجرا خواهیم کرد .ضمن این که امسال با هزینه و
امکاناتحرفهایبیشتر،میزبانمخاطبانخودمان
هستیم.ویافزود:مابدوناستفادهازسلبریتیها،
 ۵۲شب «اپرای حالج» را روی صحنه برده ایم و قرار
است که برای  ۳۰شب دیگر نیز ،در نیاوران روی
صحنهباشیم.ایناجرابا 12نوازندهویکهمخوان
و 15بازیگروسماعگرتکرارخواهدشد.

فرصتیبرایسردرآوردن
ازپشتتابلویونگوگ
موزه «ونگوگ» در نمایشگاه
جدید خود به نام «ونگوگ و
گـلهــای آفــتــابگــردان» در
اقدامی غیرمعمول ،فرصت
بازدید از پشت تابلوی نقاشی
«گلهای آفتابگردان» را برای بازدیدکنندگان
فراهم کرد ه است .به گزارش ایسنا ،تابلوی نقاشی
«گلهای آفتاب گردان » اثر «ونسان ونگوگ» که در
سال ۱۸۸۹خلق شد ،مشهورترین اثر این هنرمند
در مــوزه آمستردام محسوب میشود .نمایشگاه
«ونگوگوگلهایآفتابگردان»اینبارتکهچوبیرا
کهبرایگسترشفضایبومبهآناضافهشدهاست،
به نمایش عموم میگذارد .تحقیقات کارشناسان
نشان میدهد این تکه چوب توسط خود «ونگوگ»
به بوم اضافه شده است؛ چرا که نحوه رنگآمیزی
این بخش با سایر قسمتهای بوم تفاوتی ندارد .اثر
«گلهای آفتابگردان» در تاریخ ۴۶ساله اقامتش
درموزهونگوگ،تنهاششبارجابهجاشدهکهآخرین
یگردد.
باربهسال ۲۰۱۴برم 

