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لذت شعر
اصل همه شادی از دل شاد تو باد
تا بنده بود همیشه بر یاد تو باد
بیداد همی کنی و دادم ندهی
داد همه کس فدای بیداد تو باد
سنایی غزنوی
تا منزل آدمی سرای دنیاست
کارش همه جرم و کار حق ،لطف و عطاست
خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود
سالی که نکوست ،از بهارش پیداست
شیخ بهایی
برداشت آسمان را
چون کاسهای کبود
و صبح سرخ را
الجرعه سر کشید
آن گاه
خورشید در
تمام وجودش طلوع کرد

آشنایی با اصل و نسب پهلوانان ایرانی
و تورانی در اثر ماندگار فردوسی

موسیقی

تیتراژ «آچمز» با صدای گروه «دال»
شنیدنی شد

گروهادبوهنر-باخواندنشاهنامهفردوسیبهبیشتراز 300شخصیتبرمیخوریم؛ازپهلوانانگرفتهتاپادشاهانوزنان،درسهبخشاسطورهای،حماسیوتاریخی.شاهنامهیک
منظومهداستانیازشرحدالوریهاوجنگهایایرانیهاستوطبیعیهمهستکهاینهمهشخصیتداشتهباشد.البتههمهاینهاجزوشخصیتهایاصلینیستندونامخیلیاز
شخصیتهاتنهایکباردرشاهنامهآمدهاست.بااینحالبازهمممکناستبهخاطرسپردننامافراداصلیاینکتابکمیسختباشد.بههمیندلیلسعیکردیماصلونسبپهلوانان
ایرانیوتورانی(ساکنانماورایجیحونودشمنانایران)شاهنامهازجملهپدرهاوفرزندانشانرادرقالبیسادهتربیاوریمتاعالقهمندانشاهنامه،راحتترنامآنهاراحفظکنند.

پهلوانانایرانی
هوشنگ ابتهاج

با من بگو چراغ حروفت را
تو از کدام صاعقه روشن کردی؟
بردی مرا بدان سوی ملکوت زمین
زادن دوباره
وین ِ
بهاری بود
امروز
احساس میکنم
که واژههای شعرم را
از روی سبزههای سحرگاهی برداشتهام
شفیعی کدکنی
دست عشق از دامن دل دور باد!
میتوان آیا به دل دستور داد؟
میتوان آیا به دریا حکم کرد
که دلت را یادی از ساحل مباد؟
موج را آیا توان فرمود :ایست!
باد را فرمود :باید ایستاد؟
آن که دستور زبان عشق را
بیگزاره در نهاد ما نهاد
خوب میدانست تیغ تیز را
در کف مستی نمیبایست داد
قیصر امینپور

ایرج
منوچهر

زال
شغاد

رستم

زواره

اغریرث

افراسیاب

گرسیوز

شیده جهن سرخه اسپنوی فرنگیس منیژه

ویسه

رهام بهرام گیو شیدوش هجیر نستوه
فرهاد

گژدهم
گردآفرید گستهم

گشتاسب
اسفندیار پشوتن

کلباد فرشیدورد پیران هومان پیلسم لهاک
		

رویین

بهمن

نویسندگان بزرگ ،داستان هایشان را چگونه تمام می کنند؟

آخرینجملههای 5رمانمشهور
▪«آلیس در سرزمین عجایب»/لوییس کارول

پس از گذشت  13ســال از درگــذشــت نجیب
محفوظ ،موزهای به مناسبت گرامیداشت این
نویسنده در شهر قاهره افتتاح شد .به گزارش
ایران آرت ،این موزه متعلقات کتابخانه شخصی
نجیب محفوظ ،اولین نویسنده عرب برنده جایزه
نوبل ادبیات را در خود جای داده است .ساختمان
این موزه در نزدیکی منطقهای که محفوظ در آن
به دنیا آمده و الهامبخش بسیاری از داستانها
و شخصیتهای این نویسنده بــود ،قــرار دارد.
«گدا»« ،کوچه مدق»« ،خــواب»« ،جنایت»« ،در
گذر قصر»« ،زیر سایبان»« ،راه» و «وراجی روی
نیل» از جمله آثــاری هستند که تاکنون از این
نویسنده به فارسی منتشر شدهاند.

پشنگ

گودرز گشوادگان

واکنش سیدعلی صالحی
به اقدام شاعر ُکرد عراقی

افتتاح موزه اولین نویسنده عرب
برنده نوبل

زادشم

بانوگشسب سهراب فرامرز

بیژن

درباره رمان :رمان آلیس در سرزمین عجایب در
سال  1865منتشر شد و مورد توجه کودکان
و بزرگ ساالن قرار گرفت .این رمان به دلیل
ساختار و سبک روایی اش و نیز تصویرگری ها
و شخصیت پردازی هایش به شدت تاثیرگذار
بود«.درنهایتاوپیشخودشتصورکردچگونه
در آینده همین خواهر کوچک ترش ،یک زن
بالغ خواهد بود و او چگونه در طول همه سال
های پختگی و بلوغش ،قلب ســاده و مهربان
دوران کودکی اش را حفظ خواهد کرد و چگونه
کنار دیگر بچه های کوچکش خواهد ماند و با
تعریف کردن قصه های عجیب و حتی با رویای
سرزمین عجایب در گذشته های دور ،چشمان
آن ها را روشن و مشتاق نگه خواهد داشت و با به
یاد آوردن روزهای شاد تابستان دوران کودکی
اش ،با غصه های کوچک آن ها غصه دار خواهد
شدوازهمهلذتهایکوچکوسادهشانلذت
خواهد برد».
▪«داستان 2شهر»/چارلز دیکنز

درباره رمان :زمانی که دیکنز رمان داستان دو
شهررامینوشت،یکیازمحبوبترینوشناخته
شدهتریننویسندگانجهانبهشمارمیآمد.در
این رمان کالسیک ،دیکنز با استفاده از تعلیق،
طنز،توصیفاتمعنادار،شخصیتهایعجیب
وبخشهایپراحساسبهشکلاستادانهای به
توصیف شرایط اجتماعی آن زمان یعنی دوران
انقالبفرانسهپرداختهاست.
«این کار بسیار بسیار بهتر از کارهایی است که
تاکنون انجام داده ام؛ و خوابی که در آن فرو می
روم بسیار بسیار بهتر از خواب هایی است که
تاکنون داشته ام».

گروه موسیقی «دال» قطعه «آدم» را به عنوان
تیتراژ سریال تلویزیونی «آچمز» به کارگردانی
مهرداد خوشبخت در دسترس مخاطبان قرار
داد .به گزارش مهر ،در این قطعه ،غزل مهدوی
به عنوان ترانه سرا ،شایان شکرابی به عنوان
آهنگ ساز و امین هدایی به عنوان خواننده،
گروه اجرایی را تشکیل میدهند.

نادر مشایخی از شیوه آموزش
موسیقی در ایران انتقاد کرد

تور

نریمان
سام

اخبار ادبی

«فرهاد پیربال» شاعر و نویسنده نامدار ُکرد ،در
اعتراض به آنچه چاپ غیرقانونی کتابهایش
عنوان کرده است ،یک کتابفروشی را در شهر
اربیل عراق آتش زد .به گــزارش ایبنا ،سیدعلی
صالحی ،شاعرایرانیدریادداشتیدربارهاتفاقاتی
کهبرایاینشاعرونویسندهرخداده،واکنشنشان
دادهاست.دربخشیازاینمتنآمدهاست«:جنگ
و آتش و کتاب!؟ آدمی از حیرت الل میشود...
ِ
هولناک ویرانی :جنگ شاعر و ناشر! ببین
تصویر
ِ
کرامتکلمهبهآتشکشیده
چهرفتهبرطرفینکه
شد .چه بیدادی بر شاعر رفته که قید همه چیز را
خرمن هراس و بیحوصلگی خود
زده و آتش در
ِ
میزند...همناشرنمیبایستزمینه ِ
مرگمدارای
شاعررامهیامیکردوهممؤلفنمیبایدکبریتبه
خودزنی
قدر یکی شبتاب ،شعلهور میکرد ...این
ِ
دوسویه(ناشرـمولف)فاجعهایفرهنگیاستکه
خبرازخألقانونمیدهد».

پهلوانانتورانی

گرشاسب

فریدون

۱۱

مترجم :یاسمین مشرف -رسیدن به جمالت پایانی یک رمــان معموال به معنای یک
خداحافظی تلخ و شیرین است .شما به شخصیت های خاصی عالقه مند شده اید و همراه
آن ها زندگی کرده اید اما طرح داستان به پایان خود رسیده است و حاال باید به دنیای واقعی
برگردید .جمالتی که در پایان رمان می خوانید در شکل گیری خاطره نهایی تان از آن نقش
مهمی دارند .در این مطلب خاطره پایانی چند اثر معروف را مرور می کنیم.
▪«صدسال تنهایی»/گابریل گارسیا مارکز

دربــاره رمــان :ایــن شاهکار گابریل گارسیا
مارکز به  37زبان ترجمه شده و بیش از 30
میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است.
رمان صدسال تنهایی که اولین بار در سال
 1967در آرژانتین به چاپ رسید ،نمونه ای
از شکوفایی ادبیات ،شعر و نقد در آمریکای
جنوبی در دهه های  1960و  1970است.
«اما او قبل از آنکه به خط آخر برسد ،فهمید
که دیگر هرگز از آن اتاق بیرون نخواهد رفت؛
زیــرا پیش بینی شده بــود ،درســت در لحظه
ای که آئورلیانو بابیلونیا رمزگشایی نوشته
ها را به پایان می رساند ،شهر آینه ها با توفان
درنوردیده و از ذهن انسان ها پاک می شود
و هــرآ نچــه که در آن نوشته ها آمــده است،

دیگر هرگز تکرار نخواهد شد و نسل های
محکوم به صد سال تنهایی ،فرصت دوباره ای
برای زندگی بر زمین نخواهند داشت».
▪«خورشید نیز طلوع می کند»/همینگوی

دربــاره رمان :رمان ،اثر ارنست همینگوی،
نویسنده نامدار آمریکایی و از آثار مشهور ادبی
جهان است که در سال  ۱۹۲۶منتشر شد.
این کتاب در سطح اول ،داستان عاشقانه یک
روزنامهنگار تبعیدی است؛ اما در اصل ،رمانی
درباره نسلی گمشده است که نگاهی تیز و تلخ
به سرخوردگی و احساس وحشت و نگرانی
نسل پس از جنگ جهانی اول دارد .جمله
پایانی رمان ،یک شناخت بدبینانه خوب از یک
نسل صبور و پرحسرت ارائه می کند:

«گفتم :بــلــه ،آیــا ایــن طــرز فــکــر ،خوشایند
نیست؟»
▪«مزرعه حیوانات»/جرج اورول

درباره رمان :مزرعه حیوانات یک رمان تمثیلی
با حضور گرازها ،خوک ها ،بچه خوک ها ،اسب
ها ،االغ ها ،گوسفندها ،گاوها و همچنین
انسان هایی است که در یک جهان پادآرمانی
زندگی می کنند .ایــده ایــن طنز سیاسی،
زمانی که اورول یک پسر نوجوان  10ساله را
درحال شالق زدن یک اسب بارکش دید ،به
ذهنش رسید .او با خودش فکر کرد اگر روزی
برسد که حیوانات بدانند چه قدرتی دارند،
بــازی به زیــان انسان ها تمام خواهد شد .از
دید اورول ،انسان ها به همان شکلی که از
حیوانات بهره کشی می کنند ،به بهره کشی
از انسان های ضعیف تر از خود نیز دست می
زنند:
«همه موجوداتی که بیرون بودند ،نگاه خود
را از خوک به انسان انداختند و یک بار دیگر
از انسان به خوک؛ اما دیگر نمی شد فهمید
که کدام یک انسان و کدام یک خوک است!»
منبعwonderslist.com :

نــادر مشایخی ،آهنگ ساز و رهبر ارکستر ،با
انتقاد از شیوه آموزش موسیقی در هنرستانها و
دانشگاهها ،تاکید کرد هنرجویان و دانشجویان
بیش از هر چیز باید نحوه تفکر را فرا بگیرند.
بــه گــزارش خــبــرآنــایــن ،مشایخی در برنامه
«ارغــوان هنر» رادیــو نمایش در این باره گفت:
«آموزش موسیقی در ایران حدود  ۸۰سال عقب
است و متاسفانه باید بگویم که دانش آموختگان
بعد از دوره آموزشی در مرحله عملی تقریب ًا
مردود هستند».
این هنرمند افزود« :کلمه «تئوری» در موسیقی
اشتباه جا افتاده است .تئوری یعنی مشاهده
کــردن .شما باید مشاهده شنیداری داشته
باشید؛ یعنی در طول روز باید بارها و بارها به
موسیقی گــوش دهید که از اهمیت بسیاری
برخوردار است».

غلط ننویسیم

مأمور /معمور
ایــن دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد.
«م ــأم ــور» بــه کــســی کــه از ط ــرف دولــت
یا جمعیت یا فــردی وظیفهای را انجام
میدهد ،اطالق میشود اما «معمور» در
فارسی در جایگاه صفت به کار میرود و به
معنای «آبادان و آباد» است.

متبوع /مطبوع
در امـــای دو واژه نباید اشــتــبــاه کــرد.
«متبوع» به معنای «مورد اطاعت و تبعیت»
است و بیشتر در ترکیب «کشور متبوع»
یعنی «کشوری که شخص تابع آن است» به
کار میرود اما «مطبوع» یعنی «خوشایند
طبع ،پسندیده».

مفید فایده
مفید به معنای «فاید هدار ،فاید هدهنده»
اســت بنابراین مفید فایده حشو است.
به جای آن بهتر است از واژ ههایی مانند
«سودمند» و «ثمربخش» استفاده شود یا
مفید به تنهایی به کار رود.

مقصد /مقصود
این دو واژه را نباید با هم یکی دانست.
«مقصود» یعنی «آن چه خواسته شخص
است» ،اما «مقصد» یعنی «محلی که شخص
به طرف آن میرود یا چیزی را به طرف آن
میفرستد».
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

