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ادبی

نوشتهای منتشر نشده از مهدی
اخوانثالث پشت یک عکس

محمدافشین وفایی به تازگی عکس و متنی
از مهدی اخ ــوان ثالث منتشر کــرده اســت .به
گزارش ایبنا ،وفایی با انتشار این عکس در کانال
تلگرامی بنیاد موقوفات افشار نوشت« :عکسی که
برای نخستینبار منتشر شده مربوط به سالیانی
دور،یعنی 54سالپیشاستکهدکترعلیرواقی
و دکتر شفیعیکدکنی همخانه بودند و اخوان
گاهی نزد آنهــا میرفت و مهمانشان میشد.
این نوشته که یادگاری بسیار عزیز از اخوان است،
از این قــرار اســت« :ایــن عکس را هم میدهم به
شفیعیکدکنی ارجمند واال .حاال فهمیدم این
سری عکس را (البته من فقط دو تا از سری را
دارم که تقدیم به شفیعی میکنم) کی و کجا
برداشتهایم.بهنظرمیادرمشهددرحدودسال42
یا در تهران و خیلی بعدها که شفیعی و رواقی در
کجا،هماتاقبودندودردانشگاهدرس
تهراندری 
میخواندند و من چند روزی مهمانشان بودم .یک
شب کباب شامی داشتیم .م .امید».

بیاطالعی سید علی صالحی
از نامزد شدن در جایزه شاملو
سید علی صالحی ،شاعر معاصر از حضور نامش
در فهرست نامزدهای جایزه ادبی شاملو ابراز
بیاطالعی و نارضایتی کــرد .به گــزارش ایلنا،
این شاعر گفت« :در سایت جایزه احمد شاملو،
دیــدم عکس و نام مجموعه شعری از من به نام
م منعکس شده است .ضمن
«سرود روح بزرگ» ه 
احترام به نام بلند الــف .بامداد ،نمیدانم چه
کسی کتاب مرا به این جمع معرفی کرده است!»
سراینده «سمفونی سپیدهدم» ،تأکید کرد :من،
«سیدعلی صالحی» شاعر این دفتر ،به صراحت
اعالم میکنم راضی به این کار نیستم و در حالی
نام مجموعه شعر من در آثار رسیده به دبیرخانه
جایزه شعر شاملو برده شده است که من به هیچ
وجه از این ماجرا خبر نداشتم و هرکسی که نقش
پستچی را داشته ،بدون اطالع و کسب اجازه از
من ،این کار را کرده است».

از داستان«سمک عیار» تا ماجرای«حسینکرد شبستری»

عامیانههایدوستداشتنی
گروه ادب و هنر -ما ایرانیها ملت قصهدوستی
هستیم؛ از هر اتفاق و ماجرایی ،یک قصه با شاخ
و برگهای فــراوان میسازیم و بــرای دیگران
تعریف میکنیم؛ عاشق این هستیم که قصه
آدمهــای دور و برمان را بدانیم و بــرای همین
گاهی کارمان به فضولی و سرک کشیدن در
زندگی دیگران میکشد! همین روحیه باعث
شده است تا در طول تاریخ ادبیاتمان ،داستانها
و قصههای شفاهی و کتبی فراوانی به وجود
بیاید؛ از افسانههایی که سینه به سینه نقل
شده تا قصههای عامیانهای که بر اساس همین
روایــتهــای شفاهی روی کاغذ آمــد هاســت.
قصههای عامیانه بخش مهمی از ادبیات فارسی
ونشاندهندهوضعیتطبقاتمختلفاجتماعی
در دورههــای مختلف هستند .در ادامه از چند
قصه عامیانه ادبیات فارسی میخوانید.
▪داراب نامه

فردی به نام ابوطاهر محمد بن موسی طرطوسی
در قرن ششم روایتی عامیانه از داراب ،پادشاه
ایــرانــی را نوشت .اصــل ایــن داســتــان به دوره
ساسانی برمیگردد و به همین دلیل داستانی
که طرطوسی نوشته ،به «دارابنامه طرطوسی»
هم مشهور است .نثر ساده و روان کتاب و نزدیکی
به زبان مخاطب از ویژگیهای مهم این داستان
عامیانه است .هم اکنون یک نسخه قدیمی از این
داستان در کتابخانه بریتانیا نگهداری میشود.
▪حسین کرد شبستری

حتما شنید هاید به کسی که پرگو و پرحرف
است ،میگویند« :قصه حسین کرد شبستری را
تعریف نکن» .اما شاید بعضیها ندانند که چنین
قصهای وجــود خارجی دارد و متنش موجود
است! ماجرای این قصه که هویت نویسندهاش

مشخص نیست ،در دوره صفویه میگذرد.
«حسین کرد» یکی از پهلوانان دربار شاه عباس
صفوی است؛ تا جایی که گفته میشود جایگاه
او نزد شاه عباس مثل جایگاه رستم در جمع
پهلوانان شاهنامه است .این قصه تا سالهای
سال یکی از قصههای مورد عالقه مردم ایران بود
و در قهوهخانهها نقل میشد .در سال 1345
روایــت سینمایی ایــن قصه توسط اسماعیل
کوشان ساخته و کاملترین روایت مکتوب آن
هم با تصحیح زندهیاد استاد ایرج افشار در سال
 1385در  516صفحه منتشر شد.
▪امیر ارسالن نامدار

یکی از قصههای مهم ادبیات عامیانه فارسی،
قصه «امیرارسالن نامدار» است؛ یک داستان
حماسی -عاشقانه که در دوران قاجار نوشته و
به شدت مشهور شد .داستان از این قرار است
که ناصرالدین شاه یک نقال مخصوص به نام
«نقیب الممالک» داشــت که هر شب برایش
قصه تعریف میکرد تا خوابش ببرد .از آ نجا
که ناصرالدین شاه عالقه خاصی به قصه امیر
ارسالن داشت ،نقیب الممالک هر چند وقت
یک بار آن را برایش تعریف میکرد تا این که یکی
از دختران شاه به نام «توران آغا» از بیرون اتاق
این قصه را میشنود ،خوشش میآید و آن را
روی کاغذ میآورد .دکتر محمدجعفر محجوب
دردهه 1340شمسی،نسخهتصحیحشدهامیر
ارسالن نامدار را چاپ کرد.
▪هزار و یک شب

«شهرزاد قصهگو» یکی از شخصیتهای مشهور
ادبیات عامیانه است که «هزار و یک شب» برای
پادشاه قصه گفت تا از کشتن زنان بگذرد .قضیۀ
به وجود آمدن این داستانها از این قرار است که

پادشاهیبهقصدانتقامگرفتنازهمسرشکهبه
او خیانت کرده بود ،هر روز دستور قتل دختری
را میداد تا این که یکی از دختران وزیر به نام
شهرزاد چارهای میاندیشد .او هر شب قصهای
دنبالهدار برای پادشاه تعریف میکند و به این
بهانه که قصه ادامــه دارد ،او را از قتل خودش
منصرف میکند و به این ترتیب قصه تا هزار و
یک شب به طول میانجامد .عدهای میگویند
اصل داستان هزار و یک شب هندی است که به
فارسی باستان ترجمه شده و در قرن سوم هجری
به زبان عربی درآمده است .عدهای هم معتقدند
اصل داستان ایرانی است .شخصی به نام مال
عبداللطیف طسوجی در سال  1259هجری
قمری ،هــزار و یک شب را از عربی به فارسی
ترجمهکردودرقرنهجدهممیالدیشخصیبه
نام آنتوان گاالن آن را به فرانسه برگرداند .جالب
این که بورخس ،نویسنده مطرح آرژانتینی ،همه
آثار خود را مدیون هزار و یک شب میدانست.
عیار
▪سمک ّ

شاهزادهای در حلب به نام خورشید شاه گرفتار
عشق دختر شاه چین میشود و برای به دست
آوردنش به چین سفر میکند .در این بین مردی
عیار» خورشید شاه را همراهی
به نام «سمک ّ
و با جوانمردی و پهلوانیاش به او کمکهای
بسیاری میکند .این محور اصلی قصه عامیانه
عیار» است که فرامرز پسر خــداداد در
«سمک ّ
قرن ششم هجری بر اساس روایتهای فردی
به نام صدقه ابوالقاسم نوشت .جالب این که
بیشترشخصیتهایاینداستاننامهایایرانی
دارنــد مانند شاهک ،گیلسوار ،مهرویه و. ...
عیار
دکتر پرویز ناتل خانلری متن کامل سمک ّ
را در پنج جلد بین سالهای  1337تا 1353
تصحیح و منتشر کرد.

خیز رضا بهرام برای عنوان پرفروشترین خواننده سال
خواننده قطعه «گل عشق» برای تصاحب عنوان
چهره ها
پرفرو شترین خواننده سال خیز برداشت .به
خواننده
گزارش موسیقی ما ،بلیتفروشی نهمین شب از
اجراهای رضا بهرام در فصل تابستان که قرار بود هشت شهریور
در هتل اسپیناس پاالس برگزار شود ،ظرف مدت کمتر از یک
ساعت به اتمام رسید .به این ترتیب او فصل تابستان را با 18
سئانس اجرا در تهران به پایان رساند .این اتفاق در حالی رخ
میدهد که رضا بهرام برای اولینبار روز شانزدهم تیر در تهران روی صحنه رفت و پس از آن،
اجراهایش با استقبال خوبی در تهران و شهرستانها مواجه شد.

۱۱
موسیقی

انتشار اولین آلبوم
راوی «دیرین دیرین»
مــحــمــدرضــا عــلــیــمــردانــی
بازیگر ،صداپیشه و خواننده،
نخستین آل ــب ــوم رســمــی
موسیقی خ ــود را منتشر
کــــرد .بــه گــــزارش رســانــه
نوا ،آلبوم «به من فرار کن» با صدای محمدرضا
علیمردانی منتشر و روانه بازار موسیقی سراسر
کشور شد .این آلبوم شامل  12آهنگ باکالم
در سبک پاپ است .در قطعات ،از سرودههای
چندین ترانهسرا از جمله روزبــه بمانی ،حامد
عسکری و حسین غیاثی بهره گرفته شده است.
فرزین قر هگزلو و امیر توسلی بیشتر قطعات را
آهنگ سازی کرد هاند و از نوازندگان میتوان
به میالد نودست ،میالد عــدل و نگار اعــزازی
اشــاره کرد .وی تا کنون به عنوان صداپیشه به
جای بسیاری از شخصیتهای مطرح کارتونی و
سینمایی ایفای نقش کردهاست که از میان آن ها،
میتوان به صداپیشگی شخصیت تختی و راوی
پویانماییهای دیرین دیرین اشاره کرد.

ژاپن ،چین و آمریکا
3کشور فلوتساز دنیا

یــک پــژوهــشــگــر و مــدرس
نــوازنــدگــی فــلــوت دربـــاره
چگونگی روند تولید فلوت
در دنیا توضیحاتی ارائه داد.
آذیــن موحد به ایلنا گفت:
فلوتهایی که به دست نوازندگان و عالقه مندان
میرسد ،وارداتــی است؛ زیرا این ساز در ایران
تولید نمیشود .به طور کلی ساخت سازهایی
مانند فلوت ،رویهای پیچیده و تخصصی دارد و
برای تولید آن ،به دستگاههای کارخانهای نیاز
است و در این میان ،محاسباتی نیز وجود دارد که
انجام آن ها ساده و آسان نیست .اساس ًا سازهای
بادیاسمبلنمیشوند.مثالدرشیرازکارخانهای
داریم که به تولید ساز پیانو میپردازد و عوامل
و کارکنان آن بــرای ارائــه آثــار با کیفیت ،بسیار
زحمت میکشند .اما خب ،قسمتهای مختلف
این ساز وارداتی است و توسط عوامل و کارکنان
کارخانه مونتاژ میشود .این رویه ،در خصوص
سازهای بادی وجود ندارد زیرا آن ها قابل مونتاژ
نیستند و دلیل آن ،ویژگیها و خصلتهای بسیار
ظریف این گونه سازهاست .وی افزود :هم اکنون
کارخانههای مطرح و معروف فلوت در آمریکا
هستند که برخی از آن ها قدمت زیادی دارند .آن
چند کارخانه قدیمی ،در اصل آلمانی بودهاند و
حالدرآمریکافعالیتمیکنند.ژاپننیزدرزمینه
ساخت فلوت مطرح است و به جز آن ،به تازگی
یکی،دو کارخانهچینینیزتاسیسشدهاستکه
سازهای قابل قبول و با کیفیتی تولید نمیکنند.

