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از فعالیت مافیای دارودر«ناصر خسرو» تا حضور دالالن ارز در «فردوسی»

ادبی

سردرگمی مفاخر ادب فارسی درخیابان ها!

آخرین خبر از روند ثبت مثنوی
در یونسکو

در جلسهای با حضور رئیس سازمان اسناد و
کتابخانهملیایرانورئیسآرشیوملیافغانستان
درباره موضوعات مختلفی از جمله ثبت مثنوی
موالنا در حافظه جهانی و همکاری این دو سازمان
در ثبت و نگهداری اسناد و نسخ خطی گفتوگو
شد .به گــزارش روابــط عمومی سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ای ــران ،در ایــن دی ــدار ،اشرف
بروجردی با بیان این که مثنوی معنوی به 70
زبان دنیا ترجمه شده است ،افزود« :در مرحله
نخست ،باید برای ثبت جهانی این اثر اقدام شود و
در ادامه ،میتوان درباره موارد دیگر ،مانند کلیات
شمس تبریزی اقدام کرد» .رئیس سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران یادآور شد« :مذاکراتی را با
سفیر ترکیه در ایران آغاز کردهایم .او معتقد است
تصمیمات باید از سوی کشورها گرفته شود اما به
طور کلی ،مذاکراتی آغاز شده است که در نهایت
مثنوی معنوی توسط سه کشور ایران ،افغانستان
و ترکیه ثبت شود».

انتقاد ارسالن فصیحی
از چاپ بدون ویرایش یک کتاب

ارسالن فصیحی ،مترجم کشورمان در مطلبی
در صفحه شخصیاش ،تصویر یک صفحه از
کتابی را منتشر کرد که پر از ایرادهای ویرایشی
بــود .او در ایــن مطلب ،به چــاپ بــدون ویرایش
اشعار احمد شاملو در این کتاب انتقاد کرد و
آن را باعث زده شدن خواننده از کتاب دانست.
این مترجم ،تصاویری از کتاب مرتضی کیوان،
چــاپ ســال  ۹۸را بــه اشــتــراک گــذاشــت کــه به
کوشش شــاهــرخ مسکوب گـــردآوری و پــس از
15ســال تجدید چــاپ شــده اســت .فصیحی با
انتشار این تصاویر نوشت« :موقع چاپ و انتشار
کتاب ،حرمت چه کسی را نگه میداریم؟ حرمت
شاعر(احمد شاملو) را؟ حرمت کسی را که کتاب
به یادش منتشر شده(مرتضی کیوان)؟ حرمت
گردآورنده(شاهرخ مسکوب) را؟ حرمت خواننده
را؟ این بیحرمتی چراست؟ چرا خواننده را از
خواندن زده میکنیم»؟

الهه آرانیان« -وزیر بهداشت از مافیای دارو در
ناصرخسرو پرده برداشت»؛ این خبری بود که
چند روز پیش منتشر شد .شاید ناصرخسرو،
شاعر بزرگ قرن پنجم فکرش را هم نمیکرد
که قر نها بعد خیابانی به نام او ،محل مافیا،
قاچاق و بازار سیاه دارو باشد و اهالی تهران با
شنیدن نامش فوری به یاد قرص ،آمپول و...
بیفتند .از این موارد نامتناسب در خیابانهای
ما کم نیست .به بهانه پردهبرداری وزیر بهداشت
از مافیای دارو در خیابان ناصرخسرو ،به دنبال
این موضوع رفتهایم که آیا خیابا نهایی که
در کال نشهرهایی مانند تهران و مشهد به
نــام مفاخر ادبیات فارسی نــام گــذاری شد ه
است ،کارکردی متناسب با نامشان هم دارند
نام خشک و خالی از این بزرگان
یا فقط یک ِ
دارنــد و بس؟ همچنین این موضوع را از دو
کارشناس درباره وضعیت خیابانهای مشابه
در افغانستان و تاجیکستان هم جویا شدهایم.
ـرم
ـی رودکـــی تــا کیف و چـ ِ
▪از طــافــروشـ ِ
منوچهری

در تهران خیابا نهای زیــادی به نام بزرگان
ادب فارسی هستند اما تقریب ًا کارکرد هیچ
ک ــدام از آنه ــا تناسبی بــا نــام ایــن بــزرگــان
نـــدارد .بــه عــبــارت بهتر ،دریــغ از یــک مرکز
ادبی -فرهنگی در این خیابا نها .از خیابان
«حافظ» در تهران که شروع کنیم ،میرسیم

به مراکزی مانند بــورس اوراق بهادار ،بازار
موبایل ایران ،پاساژ عالءالدین و  . ...البته به
جز اینها ،دو مرکز فرهنگی مجموعه تاالر
رودکــی و حوزه هنری در خیابان حافظ قرار
دارد که واقع ًا در بین خیابانهای ادبی تهران،
استثناست .تولیدکنندههای قطعات صنعتی،
ابزار آالت کشاورزی و ...را میتوانید در خیابان
«سعدی» پیدا کنید! خیابان «ناصرخسرو»
هم که پاتوق دالالن و فروشندگان داروست،
معرف حضور همه هست .مجسمه ابوالقاسم
فردوسی در میدان «فردوسی» ،هر روز چشم به
دالالن ارز و باال و پایین رفتن نرخ دالر میدوزد
و نیم نگاهی هم به صنف فروشندگان کفش
و چرم و نقره در خیابان خودش دارد! باالتر
از چهارراه استانبول ،به خیابان «منوچهری»
میرسیم که کیف و چمدانهایش حرف اول
را میزند! خیابان قدیمی «مــولــوی» تهران
هم ،مرکز پارچهفروشهاست؛ البته با حضور
افتخاری فروشندگان مواد مخدر! «رودکی» را
هم با فروشگاههای پوشاک و طال و جواهرش
میشناسند.
ـام
▪از صــوتــی تــصــویـ ِ
ـری ســعــدی تــا خــیـ ِ
ادارهجاتی

وضعیت خیابا نهایی کــه در مشهد بــه نام
مشاهیر ادبیات فارسی است ،چندان بهتر
از تهران نیست .در خیابان «سعدی» مشهد،
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▪سری به سرکهای افغانستان

دکتر شکوفه اکبرزاده ،دکترای ادبیات فارسی
از دانشگاه فردوسی مشهد و اهل افغانستان،
در پاسخ به این سؤال خراسان که آیا کارکرد
خیابانهایی که در افغانستان به نام مشاهیر
ادبی هستند ،تناسبی با نام آنها دارد ،گفت:
«هــر خیابان که ما به آن «جــاده» یا «ســرک»
میگوییم ،به نام یکی از مفاخر چه زن و چه مرد
نام گذاری شده است ولی دلیل خاصی برای
نام گذاری وجود نــدارد؛ مگر این که در چند
مورد خاص با توجه به قومیت یا زبان آن فرد
ادیب ،منطقهای نامگذاری شده است؛ مثال

نام این نقاشی «داراالنتقام مختار» از آثار زندهیاد محمد مدبر از بنیانگذاران مکتب نقاشی
قهوهخانهای است .این سبک از نقاشی که بیشتر با درونمایههای رزمی ،مذهبی و بزمی
است ،اواخر دوره قاجار شروع به بالیدن کرد و افول آن در دوره پهلوی دوم آغاز شد.

▪در خیابانهای شهر هیکلها

میگویند دوشنبه ،پایتخت کشور تاجیکستان
به شهر هیکلها(مجسمهها) مشهور است؛ به
این دلیل که مجسمههای بسیاری از شاعران
زبــان فــارســی در خیابا نهای آن بــه چشم
مـیخــورد .دکتر هژیر تهرانی ،عضو هیئت
مدیره انجمن دوستی ایــران و تاجیکستان،
دربــاره تناسب نام خیابا نهایی که در شهر
دوشنبه به اســم مشاهیر ادبــی نــام گــذاری
شدهاند با کارکرد آنها به خراسان میگوید:
«تقریب ًا بیشتر مراکز فرهنگی دوشنبه در
خیابا نهایی که به نــام بزرگان ادبیات نام
گـــذاری شــدهاســت ،قـــرار دارد» .او ادامــه
مـیدهــد« :مهمترین و اصلیترین خیابان
دوشنبه به نام «رودکی» است که شمال شهر
را به جنوب آن وصــل میکند و مراکز مهم
دانشگاهی ،مجموعههای تئاتر ابوالقاسم
الهــوتــی و مایاکوفسکی و کتابخانه م ّلی
تاجیکستان به نام «ابوالقاسم فردوسی» ،در
همین خیابان قرار دارد» .به طور کلی ،انگار
مقید هستند که
تاجیکها بیشتر از ما به این ّ
نام خیابان و معبر ،با کارکرد آن متناسب باشد.

تا اطالع ثانوی از آلبوم حاجیلی خبری نیست!
حاجیلی فعال تولید آلبوم جدیدی را در دستور
کار خود ندارد .به گزارش موسیقی ما ،او در این
باره گفت «:خیلی وقت است تصمیم گرفتهام

اشتباه آمازون و لو رفتن
قصه دنباله رمان اتوود!

دنــبــالــه رمــــان ســرگــذشــت نــدیــمــه بــا عــنــوان
«اظــهــارات» ،قــرار اســت دهــم سپتامبر به طور
همزمان در آمریکا و انگلیس ،روانه بازار کتاب
شود ولی شرکت آمــازون از حاال ،صدها نسخه
از این رمــان را بــرای مشتریهای خود ارسال
کــرده اســت .به گــزارش ایبنا ،به دلیل اشتباه
فروشگاه کتاب آمازون در تاریخ ارسال نسخههای
جدید دنباله رمــان سرگذشت ندیمه ،نوشته
مارگارت اتوود ،نویسنده مشهور کانادایی ،قصه
اصلی کتاب لو رفت .هرچند در انگلیس هنوز
کسی نسخه جدیدی از این رمان دنباله دار را
دریافت نکرده است ولی کتاب فروشان این کشور
شکایتنامهای علیه آمازون تنظیم کردهاند .آنها
میگویند این اشتباه باعث شد مشتریها سراغ
کتاب را از ما بگیرند درحالی که هنوز یک هفته به
انتشار رسمی کتاب مانده است.

تا چشم کــار میکند ،فروشگا ههای لــوازم
صوتی تصویری را میبینیم و غربت پاساژ
کتابفروشی «مهتاب» را درک میکنیم .از
کارگرانی که از صبح زود پای چنارهای میدان
«فــردوســی» مینشینند و چشم به راه اند تا
کاری گیرشان بیاید که بگذریم ،چشم مان به
جمال داستانهای شاهنامه روی دیوارهای
میدان روشن میشود .بولوار «فردوسی» اما،
مرکز سالنهای زیبایی و مزو نهای لباس
عروس است! بولوار «خیام» مشهد ،مقر تعداد
زیادی از سازمانها و ادارههــای دولتی شده
است .خیابانهای «رودکی»« ،ناصرخسرو»،
«خاقانی»« ،عطار» و  ...هم خیابانهایی فرعی
و سوت و کور هستند.

منطقهایکهافرادیازمذهباسماعیلیهدرآن
ساکن هستند ،به اسم «ناصرخسرو» است و در
منطقهای که ازبکنشین است اسم خیابانشان
امیر علیشیر نوایی است».

آلبوم منتشر نکنم .شاید این تک آهنگها را
در قالب یک آلبوم جمعآوری و یک مراسم
رونمایی برگزار کنم».

۱۱
موسیقی

قرار بود خسرو شکیبایی تیتراژ
«خانه سبز» را بخواند

بهرام دهقانیار ،آهنگ ساز
مجموعههای خاطر هانگیز
«خونه مادربزرگه» و «آقای
حــکــایــتــی» ،ضــمــن بــیــان
خــاطــرهای گفت :قــرار بود
زند هیاد خسرو شکیبایی تیتراژ سریال «خانه
سبز» را بخواند .او درباره این که چرا این اتفاق
نیفتاد ،به موسیقی ما گفت «:در سریال «این
خانه دور اســت» ،تمام هنرپیشگان بــزرگ آن
زمان ،بازی میکردند .بعد از آن بود که صحبت از
ساخت سریال «خانه سبز» شد .یک شب جلسهای
گذاشتیم و دوستان به دفتر کار من آمدند که
آقای شکیبایی نیز همراهشان بود .خیلی هول
شــده بــودم و با توجه به تجربهای که از سریال
«همسران» داشتم ،میدانستم کارگردانان ما
چه میخواهند .خیلی سریع به نقطه مد نظر
رسیدیم .تیتراژ اول بیکالم بود؛ اما تیتراژ آخر بر
اساس مصرعی از «محمد صالح عال» (سبز سبزم
ریشه دارم) شکل گرفت و مسعود رسام و آقای
شکیبایی ،طرح ترانه را ریختند .قرار بود آقای
شکیبایی تیتراژ را بخواند اما در آخرین فرصتی
که برای این کار داشتیم ،ایشان سرما خوردند و
هیچ امکانی برای خواندنشان نبود ،در بخشی
از تیتراژ ،ما کمانچه داشتیم که نوازندهای آن را
مینواخت که بسیار هم خوش صدا بود ،بعد از این
که آقای شکیبایی این امکان را نیافت تا قطعه را
بخواند ،من از ایشان (علی تفرشی) استفاده کردم
و ایشان آمد و در یک جلسه خواند و رفت .ما صبح
کار را تحویل دادیم و شب از شبکه پخش شد.

هنرمندی که با سرفه
موسیقی ساخت
جـــان کــیــج ،بــه سیمهای
پیانو ،پاککن ،مو و چیزهای
دیـــگـــری کـــه پــیــونــدی با
موسیقی نداشتند ،چسباند
و صداهای ناآشنایی از پیانو
درآورد و آثاری برای این پیانوی دستکاریشده
ساخت .به گزارش دویچهوله ،جان کیج در اثر
«چهار و نیم دقیقه موسیقی» از حاضران در
کنسرت خواست به جــای ارکستری که روی
صحنه آماده اجرا بود ،اثر را با پیشنهادها ،نواها،
خندهها و حتی سرفههای خود بیافرینند و اجرا
کنند .او نام این کار را «رویـــداد» گذاشت و از
آنپس ،تماشاچیان را در اجرای برخی آثارش،
مستقیما شرکت داد .بخش دیگر کار او جنبش
فلوکسوس بود که آن هم اجرای بداهه و تصادفی
آثار موسیقی محسوب می شد .جان کیج در ۷۹
سالگی ،در نیویورک درگذشت.

