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فروش آلبوم استاد شجریان
به نفع سیل زدگان

ایسنا-مراسم امضای پوستر و آلبوم «جام تهی» با حضور حسین علیزاده ،فریدون شهبازیان و بهزاد جوانبخت برای یاری رساندن به سیل زدگان روز پنج شنبه  5اردیبهشت در
کافه «کارفه» تهران برگزار خواهد شد .آلبوم «جام تهی» در سال  ۱۳۸۳با صدای محمدرضا شجریان و بر مبنای ملودیهای قدیمی آهنگ سازان ایرانی منتشر شد اما فریدون
شهبازیان با تنظیم مجدد و نوآورانهاش بر این ملودیها ،بار دیگر آن ها را جاودانه و ماندگار کرد.

...

...

به مناسبت روز جهانی کتاب و حق مولف ،چند اثر معروف را که ایدهشان از دیگری است ،بشناسید

ادبی

موسیقی

کپیبرداری به شیوه نویسندگان مشهور

دلنوشتههای حسین پناهی
کتاب شد
رضــا رفیعی از انتشار
دلنوشتههای حسین
پناهی بــا نــام «دری به
نامعلوم،پلیبهناممکن»
توسطانتشارات«آناپنا»
کهمتعلقبهدخترودامادحسینپناهیاست،
خبرداد.
این نویسنده به میزان گفت« :در این کتاب
تــمــام جملهها و اشــعــار زنـــده یــاد حسین
پناهی در  ۵۰تا  ۶۰موضوع مانند عشق،
خداشناسی،شجاعتوانسانیتدستهبندی
شده و کتابشناسی آثار ایشان هم در کنار
زندگینامه مختصری از این هنرمند روانه
بازار خواهد شد» .رفیعی درباره ویژگیهای
این اثر افزود« :اولین ویژگی مهم این کتاب
تمام نکاتی اســت که پناهی درب ــاره خــود و
زندگیاش گفته است .در این کتاب مطالب
مربوط به زندگی پناهی از زبان خودش بازگو
شدهاست».

دیداررضاامیرخانیبامخاطبانش
درنمایشگاهکتاب
رضــــــا امـــیـــرخـــانـــی،
نـــــویـــــســـــنـــــده ،در
ســـیودومـــیـــن دوره
نمایشگاه کتاب تهران
در غرفه نشر افق حاضر
خواهد شد و با مخاطبانش دیــدار خواهد
کرد .به گزارش ایبنا ،امیرخانی ،نویسنده و
پژوهشگرایرانیازساعت 17تا 18روزشنبه
هفتمودوشنبهنهماردیبهشتماهدرغرفهنشر
افق حاضر خواهد شد .او سال گذشته رمان
«رهش» را از سوی نشر افق راهی بازار نشر
کرد که برنده جایزه کتاب سال و جایزه جالل
آلاحمدشد.ازدیگرآثارامیرخانیمیتوانبه
«بیوتن»«،ارمیا»«،مناو»«،قیدار»«،جانستان
کابلستان»« ،از به»« ،داستان سیستان» و...
اشارهکرد.

...

یاسمین مشرف  -رسیدن به یک ایده خوب ،یکی از سختترین
بخشهای یک کار خالقانه از جمله نویسندگی است .روی آوردن
به «قرض گرفتن» ایده از دیگران یکی از رویکردهایی است که
تاریخ بی سابقه نبوده
این کار سخت را آسانتر میکندو در طول
ِ
است ،ادبیات جهان نشان میدهد بسیاری از نویسندگان مشهور
جهان با کپی برداری از ایده های دیگران ،مرحله خالقانه و دشوار
▪آوای وحش -جک لندن

نویسندگی یعنی ایدهپردازی را دور زدهاند .البته نویسندگانی که
بخت و اقبال با آن ها یار نبوده است دچار اشتباهات بزرگی در این
زمینه شده و خود یا آثارشان هرگز به شهرت نرسیدهاند .آن چه
در ادامه میخوانید تعدادی از آثاری هستند که نویسندگانشان
ایده آن ها را از دیگران وام گرفتهاند و این آثار در نهایت به شهرت و
محبوبیت نیز رسیدهاند.

▪اتللو -ویلیام شکسپیر

یــک نــویــســنــده و شــاعــر کمتر
شناختهشدهایتالیاییبهنام
جیووانیباتیستاجیرالدی
معروفبهسینسیودرسال
 1565داستان کوتاهی
با عنوان «کاپیتان مغربی»
نوشت .عناصر مشترکی میان داستان
اتللوبامغربیوجوددارد.اینعناصرمشترکزیاد
نیستندوفقط طرحداستان،شخصیتها،نامهای
خاص ،صحنه و نکات اخالقی داستان را شامل
میشوند! درواقع داستان جیرالدی آن قدر شبیه
نمایش نامه تحسین شده شکسپیر است که ما را
از این که شکسپیر حتی به خودش زحمت تغییر
عنوانراهمنداده،شگفتزدهمیکند.

رمــان «آوای وحــش» اثــر جک
لندن یکی از مشهورترین
رمانهای آمریکایی است.
گفته میشود جک لندن
افــرادی را به منظور ارائه
ایده برای طرح داستان به
استخدام در میآورده است .یکی
از این افراد «سنکلر لوییس» بود که بعدها برنده
جایزه نوبل ادبیات شد .لندن در کنار استفاده
از ایدههای لوییس ،از کتاب غیر داستانی«سگ
های من در سرزمین های شمالی» اثر «اگرتون
ار .یونگ» استفاده و درواقع آن را با عنوان «آوای
وحــش» بازنویسی کــرد .لندن اذعــان کرد که
بخش عمدهای از کتابش برگرفته از کتاب یونگ
است اما منکر«سرقت ادبی» بود زیرا معتقد بود
کتاب یونگ یک اثر غیرداستانی است و نوشتن
براساس آن سرقت به شمار نمیآید.

▪ رومئو و ژولیت -ویلیام شکسپیر

رومئو و ژولیت شکسپیر هم به شکل قابل توجهی

برگرفته از داستان یک شعر روایــی ایتالیایی به
نام «تاریخ غمانگیز رومئو و ژولیت» است که در
ســال  ۱۵۶۲توسط نویسنده ایتالیایی به نام
ارتــور بــرووک به صــورت شعر و در سال ،1591
توسط ویلیام پینتر انگلیسی به صــورت نثر به
نگارش درآمد .شکسپیر در رومئو و ژولیت که بر
حسب اتفاق یکی از محبوبترین نمایش نامههای
اوست،ازهردویاینآثاراستفادهکردهاستبدون
چ گونه اشارهای به آن ها داشته باشد.
اینکه هی 
▪ -1984جرج اورول

موضوع اصلی و بسیاری
از نکات مهم طرح داستان
در رمــان « »1984جرج
اورول از یــک نویسنده
کمتر شناخته شده روسی
بــه نــام یوگنسی زامیاتین
گرفته شده است .میتوان شباهت میان رمان

عمران خان به خوبی به گستره زبان فارسی در گذشته اشاره
میکند؛ زبانی که از سند(پاکستان کنونی) و هند و ماوراءالنهر
تا قفقاز و عثمانی را در برمیگرفت و اهالی این سرزمینها همه
به فارسی شیرین سخن میگفتند ،اما بعدها سیاستهایی زبان
فارسی را که به طور مستقیم با فرهنگ مردم پیوند خورده بود ،از
آنها جدا و زبان بیگانه را جانشین آن کرد.
با همه اینها باز هم این یگانگی فرهنگی و زبانی میان مردم

...

آموزش

زندگی خوشنویس ایرانی مستند شد

عــکــاســی ضـــدنـــور یـــا ســیــلــوئــت یــکــی از
پرطرفدارترین تکنیکهای عکاسی است.
در این تکنیک ،منبع نور در پشت سوژه قرار
میگیرد.برایآنکهبتوانیدعکسهایضدنور
خوبی در برابر منبع نوری بگیرید ،ابتدا الزم
استمنبعنوریراکه بهنامنورمستقیمشناخته
میشود ،پیدا کنید .منبع نوری مستقیم یعنی
نوری که در امتداد خط افق به لنز موبایل شما
برسد و به شما امکان بدهد تا عکسهایتان را
مقابلاینمنبعنوریبگیرید.درروزهایآفتابی
یکساعتبعدازطلوعآفتابویکساعتقبل
ازطلوعآفتابایننوردردسترساست.

▪سه تفنگدار -الکساندر دوما

هـــر ســـه شــخــصــیــت اصــلــی
رم ــان «ســه تفنگدار» اثر
الکساندر دوما نویسنده
فــرانــســوی ،از جلد اول
یک کتاب کوچک به نام
«خاطرات مسیو دارتانیان»
اثر نویسنده فرانسوی دیگری به نام کورتیلز د
ساندراز گرفته شده است .ساندراز شخصت
اولــیــه دارتــانــیــان ،شخصیتهای دیــگــری از
داستان و نکاتی از طرح را که بعدها دقیقا در سه
تفنگدار همانندسازی شدند در کتابش ترسیم
کرده است .به نظر میرسد دوما شخصیتها
و پیچشهای داستانی راکه ساندراز طراحی
کــرده بــود ،آنقــدر دوســت داشته که آن ها را
شرح و بسط داده و درنهایت به نام خود ثبت
کرده است.
منبعcracked.com :


درخت ریشه داریکه نامش «فارسی» است

هنری

عکاسی ضد نور با تلفن همراه

 1948و اثر «ما» نوشته زامیاتین را یک تصادف
دانست اما اورول در سال  1946یعنی دوسال
قبل از انتشار رمانش ،رمان «ما» را مطالعه کرد
و درک نویسنده از سیاست و انسان ماشینی آن
روز را مورد انتقاد قرار داد .دو اثر 100 ،در صد به
هم شباهت ندارند اما شباهت عناصر مهم در آن
ها قابل توجه است.

به بهانه انتشار یک ویدئو از گفت و گوی نخست وزیر پاکستان با رئیس جمهور کشورمان درباره پیشینه زبان فارسی

آرانیان -روز گذشته ویدئویی از دیدار عمران خان ،نخست وزیر
پاکستان با رئیس جمهور کشورمان در فضای مجازی منتشر شد
که واکنشهایی مثبت را در پی داشت .در این ویدئو عمران خان
به انگلیسی میگوید« :اگر بریتانیاییها حوالی سال 1800
به هند نمیآمدند ،االن به مترجم نیازی نبود؛ چون همه ما در
گذشته به فارسی حرف میزدیم و زبان قضایی هند هم به مدت
 600سال فارسی بود».

زندگی غالمحسین امیرخانی از هنرمندان
حـــوزه خــط مستند شــد .بــه گــزارش مــهــر،
مستند سینمایی «قلم عشق» به نویسندگی
و کـــارگـــردانـــی ســمــیــرا رجــبــی ب ــا اتــمــام
تصویربرداری به زودی وارد مرحله تدوین
میشود .این مستند روایتی از زندگی نامه
غالمحسین امیرخانی است که به تازگی یکی
از خیابا نهای تهران به اسم او نام گذاری

...

کافه صدا
پیشنهاد ما :صیاد
سبکش چیست؟ کالسیک
خوانندهاش کیست؟ علیرضا افتخاری
آهنگ سازش چطور؟ اکبر محسنی -محمدرضا چراغعلی
ترانه سرایش را هم بشناسیم :مهدی عابدینی
قسمتی از ترانه :از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی /بر
دل بنشانی /چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی /وای از
شب تارم /در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم /از دیده ره
کوی تو با اشک بشویم /با حال نزارم /با حال نزارم
چرا االن باید بشنویم؟ علیرضا افتخاری بعد
از مدتها هفتم اردیبهشت در حوزه هنری
روی صحنه میرود تا به نفع سیلزدگان
کشورمان بخواند.

شده است .این هنرمند در تاریخ خط به عنوان
چهره ماندگار شناخته و در سال  ۹۵موفق
به کسب مــدال ادب و هنر فرانسه (درجــه
شوالیه) شد .از افــرادی که در «قلم عشق»
دربـــاره غالمحسین امیرخانی بــه صحبت
پرداختهاند ،میتوان به مجتبی ملکزاده
اســتــاد ،امیراحمد فلسفی و مجتبی سبزه
اشاره کرد.
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این گستره جغرافیایی احساس میشود و هر از گاه خودی
خوانی نخست وزیر هند در نشست
مینمایاند؛ نمونهاش بیدل
ِ
خبری با رئیس جمهور کشورمان یا ابراز عالقه والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه به خیام و خواندن یک رباعی از این شاعر در
فیلم تبلیغاتیاش بود.
این همه یعنی زبان فارسی درختی با ریشه و شکوهی دیرینه
است که نمیتوان نادیدهاش گرفت.

غلط ننویسیم
▪تَنظیف /تَنزیب

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد .تنظیف
به معنای «پاکیزه کردن» و «پاکیزگی» است اما
تنزیب نام نوعی پارچه نازک و سفید است که از
آن پیراهن میدوختهاند و امروزه به پارچه یا نوار
مخصوص زخمبندی گفته میشود.
▪ثواب /صواب

ثواباسماستبهمعنای«پاداش»،بهویژهپاداشی
که در آخرت در ازای کارهای نیک این جهان داده
میشود،اماصوابصفتاست،بهمعنای«درست،
صحیح»یا«بجا،مناسب».

▪تَهدید /تَحدید

تهدید به معنای «ترساندن ،بیم دادن» است اما
تحدید یعنی «حد و مرز جایی را مشخص کردن»
و بیشتر برای تعیین مرزهای سرزمینی به کار
میرود.
▪ َثمرَ /سمر

این دو کلمه در تلفظ یکسان و در معنی مختلف
هستند .ثمر به معنای «میوه» و در مجاز به معنای
«حاصل و نتیجه» است اما سمر یعنی «افسانه و
حکایتیکهزبانزداست».
 برگرفته از «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی

تجلیل از انیو موریکونه
در  ۹۰سالگی

جشنواره «بیف اند سن» از انیو موریکونه،
اســتــاد  90ســالــه موسیقی فیلم تجلیل
میکند .به گزارش مهر ،در برنامهای که
بــرای این بزرگداشت در نظر گرفته شده
است ،منتخبی از فیلمهایی که موسیقی
موریکونه را دارنــد ،دو نمایشگاه عکس و
مجموعهای از شاهکارهای موسیقایی او
ارائــه میشود .اِنیو موریکونه آهنگ ساز،
تنظیمکننده و رهبر ارکستر ایتالیایی برای
بیش از  ۴۰۰اثــر سینمایی و تلویزیونی
موسیقی نوشتهاست .موسیقی فیلمهای
«یــک مشت دالر»« ،بــه خــاطــر چند دالر
بیشتر»« ،خوب ،بد ،زشت»« ،روزی روزگاری
در غــرب»« ،روزی روزگـــاری در آمریکا»،
«سینما پارادیزو»« ،افسانه« ،»۱۹۰۰مالنا»،
«هشت نفرتانگیز» و «مکاتبه» شماری از آثار
این آهنگ ساز اســت .موریکونه نخستین
آهنگ ساز سینماست که در سال ۲۰۱۰
برنده جایزه پوالر مشهور به «نوبل موسیقی»
در استکهلم سوئد شد.

انتشار «در محاصره» با صدای
محمد معتمدی

یکی از کنسر تهای ارکستر «خنیاگران
مهر» به سرپرستی بهزاد عبدی در قالب
آلــبــوم صوتی تصویری «در محاصره» به
خوانندگی محمد معتمدی ،توسط نشر
«پــردیــس موسیقی معاصر» منتشر شد.
به گزارش مهر ،ایــن آلبوم در قالب یکی
از کنسر تهای ارکستر «خنیاگران مهر»
مــرداد ماه سال  ۹۵به خوانندگی محمد
معتمدی در تاالر وحدت تهران روی صحنه
رفت .این مجموعه همزمان با کنسرتهای
اروپــایــی ارکــســتــر «خــنــیــاگــران مــهــر» در
دسترس مخاطبان قرار گرفته است .در این
کنسرت  ۱۲بانوی هنرمند آثاری از روح ا...
خالقی ،علی تجویدی و زوینار هوانسیان را
به خوانندگی محمد معتمدی روی صحنه
اجرا کردند که حاصل این اجرا در قالب یک
مجموعه صوتی و تصویری به عالقهمندان
موسیقی ایرانی ارائه شده است.

