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شهریار رمانتیکتر است یا حافظ؟!

معرفی کتاب

اشعارفارسی 40شاعرغیرایرانی
در«کاروانشعرفارسی»

کتاب «با کاروان شعر فارسی» تازهترین اثر دکتر
محمدحسن مقیسه است که توسط انتشارات
انقالب اسالمی به زیور طبع آراسته شده است.
به گزارش خراسان ،این کتاب دربرگیرنده 65
قطعه شعر از  40شاعر غیرایرانی است که از
ابتدای دوران رهبری حضرت آیتا ...خامنهای،
در جلسه دی ــدار اصــحــاب شعر و ادب بــا رهبر
انقالب ،در شبهای نیمه ماه مبارک رمضان،
حضور پیدا کرده و به شعرخوانی پرداختهاند.
نویسنده کتاب در گفتوگویی با خراسان،
ضمن اشاره به انتشار این اثر در آستانه روز ملی
شعر و ادب فارسی ،تأکید کــرد«:در این کتاب،
یک مقدمه ادبی به قلم دکتر علیرضا قزوه و یک
گفتار علمی به قلم اینجانب ،به رشتهتحریر
درآمــده است .این کتاب نشا ندهنده اهتمام
رهبر معظم انقالب اسالمی به شعر،به عنوان
یکی از هنرهای فاخر و کارای ایرانیان است که
از دیرباز موردتوجه بوده و ضمن ًا ،نشاندهنده
توجه رهبرانقالب به اهمیت زبــان فارسی به
عنوان زبان دوم جهان اسالم است .در این کتاب،
عالوه بر آشنایی با رویکردهای ادبی شاعران ،به
دیدگاههای مختلف ابرازشده در جهاناسالم که
در چارچوب اشعار انعکاسیافته است و نیز ،به آرا
و نقطهنظرهای ادبی رهبر معظم انقالب اسالمی
در نقد اشعار خواندهشده ،پرداخته میشود».

ادبی

اشعارنوجوانانهشمسلنگرودی،
درراهانتشار

گــزیــده شعرهای محمد شمس لــنــگــرودی از
مجموعه کتا بهای «شعر ما» ،برای نوجوانان
به چــاپ میرسد .به گــزارش ایسنا ،مجموعه
 ۱۰جلدی «شعر ما» ،با هدف آشنایی نوجوانان با
شاعران بزرگسال و پیشکسوت ،در قالبهای
کالسیک ،نیمایی ،سپید و ...و با تنوع طیفها،
نگا هها و سبکهای مختلف شعری ،ب ـهزودی
وارد بازار کتاب میشود .شعرهای محمد شمس
لنگرودی یکی از کتابهای این مجموعه بهشمار
میرود که در  ۹۰صفحه ،برای نوجوانان باالی
 ۱۵ســال بــه چــاپ خــواهــد رســیــد .ایــن کتاب
دربردارنده  ۱۸۳قطعه شعر از این شاعر است.

مروریبر 3ویژگیشخصیتیغزلسراینامدارمعاصرکهبرخیاشعارخودرا،همسنگسرودههایلسانالغیبمیدانست
گــروه ادب و هنر  -هر فــردی به شهریار از
زاویــــهای متفاوت نگاه میکند؛ یکی او را
بهواسطه شعر «همای رحمت» که در وصف
حضرت علی(ع) است ،میشناسد؛ دیگری او
را بهواسطه اشعارش به زبان ترکی و منظومه
«حیدربابایه سالم» و فردی دیگر ،او را با اشعار
و بهویژه غزلیات رمانتیک و پرسوز و گدازش
در باب عاشقی و فراق و اشعاری
نظیر «آمدی جانم به قربانت
ولی حاال چرا .»...مهم این
است که اشعار شهریار
از دل بـــرآمـــده و به

▪تخلص شهریار و رقابت او با حافظ

نام اصلی شهریار ،محمدحسین بهجت
تبریزی اســت .اوای ــل اشــعــارش را بــا نام
«بهجت» منتشر میکرد و برای انتخاب
تخلص ،به دیوان حافظ شیرازی تفال
زد و بر اساس بیت «غم غریبی و غربت
چو برنمیتابم /به شهر خود روم
و شهریار خود باشم» ،نام شهریار
را انتخاب کرد .شهریار همه عمر
عاشق حافظ بود و به قول استاد
ِ
شفیعیکدکنی ،در قرن اخیر
یکی از دوســه شــاعــری است
که بیش از همه عاشق حافظ

	▪منابع الهام خاص شهریار و اشعار یکشبه

شعرگفتن شهریار ماجراهای عجیبی دارد.
بسیاری از اشعار او یکباره به او الهام میشد
و شاهکار از آب درمیآمد .مثل خواب عجیبی
که در وصف حضرت علی(ع) دید و «همای
رحــمــت» را س ــرود .یکی دیگر از ایــن مــوارد
عجیب به منظومه شهریار درباره تختجمشید
برمیگردد .یکی از بزرگترین آثــار شهریار
حدود چهارصد بیت دارد و می گویند که در دو
یا سه جلسه آن را ساخته و پرداخته است .در
اشعار این منظومه میتوان به عالقه وافر او به
ایران و تختجمشید که نمایندهای از فرهنگ
ی است ،پیبرد .البته برخی از منابع
و هنر ایران 
الهام او در شعر تلخ و ناراحتکنند ه است؛ مانند
وقتیسهسالبعدازناکامیدررسیدنبهعشق
دوران جوانی خود ،زمانی که از تبعید به تهران

	▪شهریار رمانتیک از دیدگاه شفیعیکدکنی

شهریار ذاتا یک شاعر رمانتیک است .استاد
محمدرضا شفیعیکدکنی در کــتــاب «با
چــراغ و آینه» که در جستوجوی ریشههای
تحول شعر معاصر ایران است ،درباره شهریار
مینویسد«:شهریاربیهیچتردیدیبزرگترین
ِ
روی کلمه
شاعر
رمانتیک زبان فارسی استِ .
رمانتیک باید قدری درنگ کنیم .اگر بگویند
فــان شــاعــر ،رمانتیک اســـت ،مـــردم از آن
«آبکی»بودن و «سطحی»بودن و «سوزناک و
بیارزش»بودن را میفهمند و نمیدانند که
هنری
جنبش فرهنگی و ادبی و
بزرگترین
ِ
ِ
جنبش رمانتیسم
تاریخ بشری در اروپا و آمریکا،
ِ
تاریخبشر،
ادبی ِ
است؛بزرگترین ِ
نوابغهنریو ِ
امثال گوته و شیلر و ...همه ،رمانتیک هستند.
ما از رمانتیسم چه میدانیم ،کــدام شاهکا ِر
ِ
رمانتیک جهان را خواندهایم یا ترجمه آن را
به زبان فارسی ارائه دادهایم؟ شهریار ،از مادر
خواندن
رمانتیک زاده شده بود؛ او نیازی به
ِ
بیانیه مکتب رمانتیسم نداشت .او همه عمر در
«تخیل» شاعرانه خویش ما را
«خیال» زیست و با ّ
به فضاهایی ُبرد که دیگر شاعران همعص ِر او ،با
آن فضاها بیگانه بودند».

با شعر طنز ،کرونا رو سر میکنم!

ت وگوباخراسانبهمناسبتروزملیشعروادبفارسی،ازکاربردهایادبیاتبرایتغییرحالمردمگفت
استادمحمدعلیبهمنیدرگف 
اکرم انتصاری  -امروز  27شهریور سالروز
درگذشت شهریار و روز ملی شعر و ادب
فارسی است .زبان فارسی ابزاری قدرتمند
در دست شاعران کالسیک و معاصر ما بوده
اســت؛ بهطوری که امــروزه میتوان دهها
مقاله درباره تاثیر زبان فارسی بر شاعران
اقصی نقاط جهان یافت و معرفی کرد .به
بهانه این روز ،به سراغ محمدعلی بهمنی،
شاعر و ترانهسرای شاخص کشورمان رفتیم
و با او درباره شهریار و اوضاع کنونی شعر و
توگو کردیم که در ادامه آن
ادب فارسی گف 
را خواهید خواند.
	▪شاعر درجه یک معاصر

محمدعلی بهمنی ،شهریار را جزو شاعران
درجـــهیـــک مــعــاصــر مـــیدانـــد .او ضمن
اشـــاره بــه عــاقـه قــلــبـیاش بــه ایــن شاعر
میگوید« :شهریار یکی از شاعرانی است
که بهراستی او را دوســت دارم؛ با اینکه
خیلیها از انتخاب سالروز درگذشت او به
عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی انتقاد

داشتند و بعض ًا  ،برخی از ایــن انتقادها و
چراها هنوز ادامه دارد .به نظر من یا باید این
مناسبتگذار یها حذف شود یا منشا آن
مشخص شود تا جایی برای انتقاد نماند».
	▪شعر پسرفت نمیکند

شاعر کتاب «من زنــد هام هنوز و غزل فکر
میکنم» ،درب ــاره وضعیت فعلی شعر در
کشورمان نظر جالبی دارد .او در پاسخ
بــه ایـنکــه جایگاه کنونی شعرفارسی را
چطور ارزیــابــی میکند ،میگوید«:شعر
هیچوقت پسرفت نمیکند .شعر سکوت
میکند .شاعران زیادی را بهطور خصوصی
میشناسم که اشعار بسیار خوبی دارند ،اما
آثارشان را منتشر نمیکنند .آنها ترجیح
میدهند در اوضاع هرج و مرج شعری ،اشعار
نابشان را پیش خود نگه دارند .این شاعران
نمیخواهند شعرشان به بهای اندکی در
کنار یک شعر بیکیفیت قرار بگیرد .شعر
حرمت دارد و این سکوت دلیل پسرفت شعر
و شاعری نیست».

	▪شعرهای حال خوب کن

محمدعلیبهمنیبیشاز 10جلدکتابشعر
در کارنامه حرفهای خود دارد .او کتاب شعر
جدیدی در دست چاپ ندارد و در توضیح آن
اضافهمیکند«:دراوضاعفعلینیازیبهچاپ
کتابشعرجدیدندارم.همهماحالوروزمردم
را میدانیم .چرا باید کتابی چاپ کنم که با

هزینهباالییتولیدشودومردمحتیاگردوست
داشته باشند ،از پس خرید آن برنیایند؟چاپ
کتابدرایندورهبرایمنبیمعناست».اودر
پایانبرایتغییرروحیهمردمبعدازماههامبارزه
با ویروس کرونا میگوید«:پیشنهاد میکنم
مردم در این روزها ،به سراغ اشعار طنز بروند تا
روحیهشانتقویتوحالشانبهترشود».

پشتطراحیهایاسرارآمیزدرآثارداوینچی،ونگوگو میکلآنژچهپیامهایینهفتهاست؟

شام آخر

مترجم :یاسمین مشرف  -هنر نه تنها یک
منبع الهام است ،بلکه منبعی از رمز و رازهای
بزرگ نیز است.
هنرمندان ،اغلب جزئیات غیرعادی و گاه
دقیقی را بــه آثــار خــود اضــافــه مــی کنند یا
پیام هایی را در دل این آثار بهجا می گذارند
که در نگاه اول ،قابلمشاهده نیست .مواردی
که در ادامه مطلب بررسی میکنیم ،درباره
تعدادی از این رمز و رازهاست.
آفرینش میکلآنژ

مونالیزا

آفرینش

کافه تراس در شب

ما معموال میکل آنژ را به عنوان یک هنرمند،
معمار و مجسمه ساز استثنایی می شناسیم.
بااینحال ،بسیاری از مردم نمی دانند که
او یک کالبدشناس نیز بوده که در دوره ای
از زندگی اش ،اجساد را به منظور تولید
طر حهای علمی ،تشریح می کــرده است!
می توان باور کرد که میکلآنژ در بسیاری از
آثار خود ردپایی از این حرفه را بهجا گذاشته
است .تابلوی آفرینش ،یکی از شاخصترین
آثــار او در کلیسای سیستین  ،یکی از این
نمونه هاست.
میکل آنــژ با تسلط بر آناتومی بــدن انسان و
ساختار مغز ،موضوع مدنظر خود را در هاله ای
شبیه مغز آدمی تصویر کرده است و حتی دو
انگشت اتصال در این نقاشی ،کامال شبیه
سیناپس های نورون های عصبی انسان است.
بسیاری معتقدند این نوع تصویرگری ،تالش
هنرمند برای انتقادی پنهان از کلیسا به دلیل
تحقیر علم بوده است!

لذت شعر
دریای خیالیم و نَمی نیست در اینجا
جز َو ْه ْم وجود و عدمی نیست در اینجا
رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم
َ
جزگ ْرد تحیر رقمی نیست در اینجا
بیدل دهلوی

*****
دنیا به مثل چو کوزه زرین است
گه آب در او تلخ و گهی شیرین است
تو غره مشو که عمر من چندین است
کاین اسب عمل مدام زیر زین است
ابوسعید ابوالخیر

*****
دیشب من و پروانه سخن میگفتیم
گاه از گل و گه ز شمع ،میآشفتیم
شد صبح نه پروانه ب ه جا ماند و نه من
گل نیز پر افشاند که ما هم رفتیم
ملک الشعرا بهار

*****
جانا غم تو به هر عطایی ارزد
وصلت به کشیدن بالیی ارزد
در تهمت تو اگر بریزندم خون
این تهمت تو به خون بهایی ارزد
انوری

*****
عشقت جگرم خورد و بهدل روی آورد
رنگ از رخ من برد زتو بوی آورد
پای از در تو باز نگیرم که مرا
سودای تو سرگشته درین کوی آورد
سیف فرغانی

*****
هر الله آتشین دل سوختهای است
هر شعله برق جان افروختهای است
نرگس که ز بار غم سرافکنده به زیر
بیننده چشم از جهان دوختهای است
رهی معیری


موسیقی

علیلهراسبیبرای«دل»خواند

 4راز نهفته در  4نقاشی مشهور

اعالم 6نامزدنهایی
جایزهادبیبوکر

فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر ،۲۰۲۰
دربرگیرندهنامششنویسنده،منتشرشد.دراین
فهرست،اسامیچهارنویسندهرنگینپوستقرار
دارد.بهگزارشمهر،درحالیکههیالریمانتل،از
راهیافتنبهدورنهاییرقابتبوکر ۲۰۲۰جاماند،
چهار نویسنده نوقلم با آثارشان برای دریافت این
جایزه رقابت میکنند .هیالری مانتل اگر برنده
میشد ،سومین جایزه بوکرش را برای مجموعه
«تاالر گرگ» و اینبار با کتاب «آینه و نور» دریافت
میکرد؛ نام وی در فهرست نهایی این رقابت به
چشم نمیخورد .نامزدهای نهایی امسال که از
فهرست اولیه  ۱۳اثر انتخاب شده ،عبارت است
از«:بیابانجدید»نوشتهدایانکوک«،پیکرسزاوار
سوگواری» نوشته تسیتسی دانگارمبگا« ،شکر
سوخته» نوشته آونی دوشی« ،شاه سایه» نوشته
مــازا منگیستی« ،شاگی بین» نوشته داگالس
استوارت و «زندگی واقعی» نوشته برندون تیلر.
لی چایلد که از داوران امسال است ،درباره حذف
رمان مانتل گفت« :از نظر ما این رمان فوقالعاده و
بهای
شگفتانگیزاست،جایشکندارد،اماکتا 
دیگربهترازآنبودند،اینهمهچیزیاستکهمن
میتوانمبگویم».اینششنویسندهبرایجایزه۵۰
هزارپوندیبوکر،باهمرقابتمیکنندونامبرندهاز
میاناینفهرستکوتاه ۱۷،نوامبراعالممیشود.

همین دلیل بر دل نشسته است .اغلب مردم
با اشعارش ارتباط برقرار میکنند و شاید به
همین دلیل است که  27شهریور را که سالروز
درگذشت اوســت ،به نام روز ملی شعر و ادب
فارسی نامگذاری کردهاند .بههمین مناسبت،
چند فراز جالب از زندگی این شاعر بزرگ را
آمــاده کردیم .او در یکی از گفتوگوهایش
گفته است«:توصیه میکنم شعر متوسط
نخوانید،شعرمتوسطآدمرامتوسطمیکند؛
تا شاهکار نباشد ،نخوانید».

اســت .در عینحال ،شهریار در جایی گفته
بود«:خیلی از کارهای من از غزلیات حافظ
باالترند ،برخی همدوش حافظاند و برخی هم
نزدیک به حافظ هستند ».البته چون احتمال
میداد که برخی او را به جاهطلبی متهم کنند،
پیشاپیش در جواب آنها گفته است«:حافظ
دیگر افسانه شب ،دو مرغ بهشتی ،هذیان دل
و ای وای مادرم را ندارد» .اینها مبالغه نیست
وقتی شهریار ،هم در شعرفارسی و هم در
شعرترکی شاهکار دارد که اگر اینطور نبود او
چیزی جز یک حافظ تکراری نمیشد.

بازگشت ،در روز سیزدهبهدر ،در تفرجگاهی،
آن دختر را به همراه همسر و فرزندش میبیند و
شعر «من خود آن سیزدهم کز همه عالم بهدرم»
را میسراید.
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کافه تراس در شب ونسان ونگوگ

مونالیزا لئوناردو داوینچی

کافه تراس در شب ،تابلویی است از ونسان
ون گوگ که در سال  1888تکمیل شد و به
تازگی موردتوجه محققان قرار گرفتهاست.
محققان ادعــا میکنند کــه ایــن تابلو ادای
احترامی به تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی
است .از نگاه نزدیک ،این نقاشی دوازدهنفر
را درحالت نشسته و درحــال شــا مخــوردن و
یکنفر را ایستاده و درحال سرو غذا نشان می
دهد و چیزی به صــورت چلیپا ،در پشت سر
این فرد دیده می شود .ون گوگ هرگز اشاره
به نماد مذهبی را در این تابلو ،بهصراحت
بیان نکرد؛ اما در نامه ای که بالفاصله پس از
اتمام نقاشی به برادرش نوشت ،ادعا کرد که
«به آموزههای مذهبی احتیاج زیادی دارد»،
چیزی که اشاره به شام آخر در نقاشی را بسیار
محتمل می کند.

به گفته سیلوانو وینستی ،محقق ایتالیایی
و رئیس کمیته ملی میراث فرهنگی ایتالیا،
پرتره زن مشهور لئوناردو داوینچی ،رازهایی
در چشمان مرموز خود دارد .وینستی و تیمش
تصاویر با وضوح باال از این نقاشی را مطالعه و
گزارش کردند که این نقاشی را پر از پیامهای
رمزآلود ،از جمله حروف و اعداد بسیار کوچک
در چشمان پرتره می دانند .این محققان ادعا
کردند چشم راست مونالیزا ،حاوی حروف LV
است که تصور میکنند روش داوینچی برای
اثبات مالکیت اثر بوده است.
منبع:
artisera.com / howstuffworks.com

شام آخر لئوناردو داوینچی

در سال  ،2007یک نوازنده ایتالیایی ادعا
کرد نت هایی از موسیقی را که منجر به یک
ترکیب موسیقی  40ثانیهای خوش آهنگ
می شود ،در این تابلو پیداکرده است .نت ها
که در رول های نان و دستان افراد حاضر در
نقاشی «پنهان» هستند ،از راست به چپ ،یعنی
درست مثل سبک نوشتاری داوینچی خوانده
می شوند .اگرچه ایــن دیــدگــاه تأیید نشده
است ،اما بسیاری آن را دیدگاهی قابلقبول
می دانند؛ به ویــژه آ نکــه داوینچی خود یک
موسیقی دان برجسته نیز بود.

از سومین خواننده سریال
شبکهنمایشخانگی«دل»
رونمایی شــد .به گــزارش
ایــــرانآرت ،پس از شهاب
مظفری و رضا بهرام ،علی
لهراسبی به عنوان سومین
خــوانــنــده ســریــال «دل»
معرفی شد .این سریال به
کارگردانی منوچهر هادی
به قسمتهای پایانی خود نزدیک و در قسمت39
سریال ،ترانهای از علی لهراسبی پخش میشود.
منوچهرهادی از علی لهراسبی بابت پذیرفتن این
همکاری تشکر کرد و گفت :لهراسبی سه اثر برای
«دل» خوانده است .حامد بهداد ،ساره بیات ،یکتا
ناصر ،نسرین مقانلو و افسانه بایگان از بازیگران
این سریال هستند .لهراسبی اولین آلبوم خود را
در سال  ،84با عنوان «دریاییها» منتشر کرد و با
خواندن تیتراژ سریالهای تلویزیونی «فاصلهها» و
«دلنوازان»بهشهرترسید.

کمای 25سالهموسیقی!
اهــورا ایمان معتقد است
تـــرانـــههـــای م ــان ــدگ ــار،
تــران ـههــایــی هستند که
ترانهسرای آن شاعر بوده
است و لزوما قرار نیست که
یک شاعر حتما ترانهسرا
باشد ،ولی ترانهسرا باید
شاعر باشد! ایــن شاعر و
ترانهسرا در پاسخ به اینکه
چرا موسیقی امروز نسبت به گذشته ترانه ماندگار
کمتری دارد ،به هنرآنالین گفت«:نمیتوانیم
بگوییم موسیقی ماندگار ندارد ،چون دارد؛ ولی
تعداد آنها کم است .جدای از آنکه موسیقی 25
سال در کما بود ،وقتی برگشتیم و شروع کردیم
هم ،با موسیقی روز دنیا همراه نشدیم ،بلکه
دوباره آمدیم از آنجایی که موسیقی قطع شده
بود ،ادامه دادیم» .

