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خوانندههای عشق پاییز

ادبی

حال زبان فارسی در دانشگاه
پیشاور خوب نیست

ایرجبسطامی،علیرضاقربانیوحجتاشرفزادهبرایپادشاهفصلهاچهخواندند؟
اکرم انتصاری  -امروز آخرین پاییز قرن شروع میشود .پاییز
به فصل عاشقی معروف است؛ هر چند از آن به عنوان خزان
هم یاد میکنند .در طول  99سال گذشته ،فصل پاییز و
برگخزان
ایرجبسطامی

رئیس بخش فارسی دانشگاه پیشاور پاکستان،
از تعطیلی قریبالوقوع ایــن رشته درســی در
ایــن دانشگاه خبر داد .یوسف حسین دربــاره
وضعیت زبان فارسی در دانشگاههای پاکستان،
بهخصوص دانشگاه پیشاور ،به خبرگزاری ایبنا
گفت :بخش فارسی دانشگاه پیشاور تنها کرسی
زبــان فارسی در ایالت خیبر پختونخواست که
تاکنون زنده مانده است .کرسی زبان فارسی
در دانشکد ههای دولتی ،بهتدریج از بین رفته
اســت و اکــنــون در دانــشــکــدههــا ،اســتــاد زبــان
فــارســی نیست .مــا در بخش فــارســی ،مقطع
فو قلیسانس ،پیشدکتری و دکتری داریــم.
عالوه بر این ،دورههای کوتاهمدت هم داریم که
در سال دوبار راهانــدازی میشود .در دورههای
کوتاهمدتتعداددانشجویانزیاداست.مسئوالن
دانشگاه پیشاور درصدد بستن کرسی فارسی
در دانشگاه هستند و تالش میکنند که دیگر
استاد زبان فارسی استخدام نکنند .استادانی
باز نشسته شدهاند و پس از آن دانشگاه تصمیم
نگرفته است که استاد جدید استخدام کند .این
استاد دانشگاه ،درباره وضعیت زبان فارسی در
دانشگاه پیشاور اضافه کرد :امسال در اثر کمبود
استاد ،دانشگاه تصمیم گرفت ثبتنام در مقطع
پیشدکتری و دکتری در بخش فارسی را اعالم
نکند و تا سال آینده مقطع فوقلیسانس نیز بسته
خواهدشد .فقط دورههای آموزشی کوتاهمدت
که برای سه ماه و شش ماه است ادامــه خواهد
یافت .اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد ،ما
شاهد انحالل بخش فارسی در دانشگاه این ایالت
خواهیم بود.

گفتوگوهای منتشر نشده
با کیارستمی
کتاب «گفتوگوهایی با عباس کیارستمی»
نوشته گادفری چشایر با ترجمه صالح نجفی
و با انضمام گفتوگوی خــود صالح نجفی با
کیارستمی در نشر لگا منتشر شد .به گزارش
ایبنا« ،گفتوگوهایی با عباس کیارستمی»
حــــاوی شــمــاری از بــهــتــریــن گــف ـتوگــوهــای
بـهیــادگــارمــانــده از عباس کیارستمی اســت؛
سلسلهای از مصاحبههای گادفری چشایر با
عباس کیارستمی .مصاحبهها اواخر دهه1990
انجام گرفته و حاوی بحثهایی خواندنی درباره
بسیاری از فیلمهای کیارستمی است که تا پیش
از ترمیمشان در سالهای اخیر ،بهندرت دیده
شدهاند و نیز ،درباره آثاری است که او را به شهرت
بینالمللی رساندند .گادفری چشایر ،نقدنویس
آمریکایی ،در گفتوگوهای گردآمده در این کتاب
درباره تمام فیلمهایی که کیارستمی در سهدهه
فعالیت مدام ،از  1349تا  ،1379ساخته است
بحث میکند .ترجمه حاضر ضمایمی دارد و یک
دیباچه .دو ضمیمه پینوشتهایی طوالنیاست
که در آخر کتاب آمده است؛ ضمیمه اول ،متن
گفتوگوی صالح نجفی با عباس کیارستمی
است که در سال  1387انجام گرفته؛ دیباچه
کتاب هم به قلم احمد کیارستمی است.

موسیقی

علیرضا قربانی مهمان مراسم
بزرگداشت موالنا

مــراســم بــزرگــداشــت هشتصدوسیزدهمین
س ــال تــولــد مــوالنــا ،در قونیه بــا خوانندگی
علیرضا قــربــانــی و ب ـهصــورت آنــایــن بــرگــزار
میشود .به گــزارش ایسنا ،فــروزنــده اربابی،
عضو ایرانی بنیاد بینالمللی موالنا با اعالم
این خبر نوشته است :برنامههای بزرگداشت
هشتصدوسیزدهمین سال تولد حضرت موالنا
که بـهصــورت آنالین از بیستودوم سپتامبر
( ۲۰۲۰یکم مهرماه  )۹۹تــا سیام سپتامبر
( ۲۰۲۰نهم مهرماه  )۹۹پخش خواهد شد،
راس ساعت  ۲۰:۳۰به وقت کشور ترکیه ،آغاز
خواهد شد 29 .سپتامبر ( ۲۰۲۰هشتم مهرماه
 )۹۹علیرضا قربانی با ما خواهد بود و برنامه 30
سپتامبر بهصورت آنالین از آرامگاه موالنا پخش
خواهد شد.

المانهای آن ،دستمایه خوبی برای بسیاری از شاعران و
آهنگسازان و خوانندهها شد تا آثار ماندگار و شنیدنی خلق
کنند.بهطورمثال،استادحسینعلیزادهوپرویزمشکاتیان،

خزانعشق
جواد بدیعزاده

تصنیف «گل پونهها» یکی از شاهکارهای ایرج
بسطامی است؛ اما بعید است کسی «بیداد
زمــان» یا «بــرگ خــزان» را هم با صــدای او که
یکی از صداهای ماندگار چنددهه اخیر است،
نشنیده باشد .ایــن تصنیف به همراه آلبوم
«خزان و آرزو» ،در سال  87منتشر شد .میالد
کیایی نوازنده پیشکسوت سنتور گفته که
شعر و آهنگ این اثر توسط بیژن ترقی و پرویز
یاحقی ،به صورت بداهه خلق شده و چگونگی
ساختش را اینطور توصیف کرده است«:یک
روز غــروب پاییز ،ترقی و یاحقی به یکی از
روستاهای خارج از تهران میرفتند .یاحقی در
حال رانندگی بود و ترقی کنار او نشسته بود .در
آن لحظه بادی میوزد و برگ خشکی از درخت
میافتد و به برفپاککن ماشین ،گیر میکند.
صــدای خشخش بــرگ زیــر ب ــاران پاییزی،
شعری را به ذهن بیژن ترقی میآورد و در همان
حال زمزمه میکند «به رهی دیدم برگ خزان
 ...افتاده ز بیداد زمــان » ...و در همین حال
یاحقی این شعر را با ملودی معروفش زمزمه
میکند ».گروه پالت نیز ،در سال  95این اثر را
با عنوان «برگ خزان» بازخوانی کرد.

بعید نبود اگر «خــزان عشق» یا همان «شد
خــزان» در دهــه  90منتشر میشد ،صفت
«شکست عشقی خــــورده» را بــه خالقش
نسبت میدادند .اما ماجرای این تصنیف،
فراتر و عمیقتر از این حر فهاست« .خزان
عشق» یکی از ماندگارترین عاشقانههای
پاییزی است که  86سال از زمان خلق آن
میگذرد؛ اما هنوز با شعر و نت و صداهای
خــاطــرهانــگــیــزش ،دلــبــری مـیکــنــد .شعر
این تصنیف متعلق به رهیمعیری یکی از
شــاعــران غــز لســرای معاصر اســت و جــواد
بـــدیـــعزاده ،اولــیــن فـــردی اســـت کــه ایــن
شعر را با صــدا و آهنگسازی خــود به یک
تصنیف ماندگار تبدیل کرد .حزن پنهان در
واژههای این شعر و صدای ناب بدیعزاده ،به
شنیدنیترشدن این اثر کمک فراوانی کرده
اســت .غالمحسین بنان خواننده معروف
کشورمان که آثار جاودانی مانند «الهه ناز» و
«بهار دلنشین» را در کارنامه هنری خود دارد
نیز ،چند سال بعد از جواد بدیعزاده گرفتار
تصنیف «خــزان عشق» شد و این تصنیف را
بازخوانی کرد.

هرکدام یک قطعه شنیدنی به نام «خزان» دارند .در این بین،
خوانندههایی نیز به سراغ خواندن اشعار پاییزی رفتهاند؛
درادامهبهمعرفیچهارقطعهشنیدنیپاییزیمیپردازیم.

حریقخزان
علیرضاقربانی

یکی از موفقترین تجربههای علیرضا قربانی
به خزان گره خورده است .قطعه «حریق خزان»
با شعر فریدون مشیری ،آهنگسازی مهیار
علیزاده و صدای علیرضا قربانی را ،از آلبومی
به همین نام ،میتوان یکی از ماندگارترین آثار
این خواننده دانست؛ موفقیتی که در همکاری
بعدی با آهنگساز این اثر ،در آلبوم مشترک
«افسانه چشمهایت» همایون شجریان و
قربانی اتفاق نیفتاد .جالب اینکه این قطعه
در زمان انتشار خود به اندازه هیت شدن در
حد یک آهنگ پاپ پیش رفت و مردم به شدت
از آن استقبال کردند .قربانی که تا پیش از
آلبوم «حریق خزان» ،بیشتر روی آثار شاعران
کالسیک آواز میخواند ،در ایــن آلبوم که
در ســال  91منتشر شــد ،به ســراغ اشعار نو
شاعرانی چــون فریدون مشیری ،هوشنگ
ابتهاج و سهراب سپهری رفت و توانست حس
و صدای خود را به عنوان یک تجربه نو و موفق
در کارنامهاش ثبت کند .قربانی در زمان
انتشار این آلبوم گفت که در چند سال اخیر،
جدیدترین و خا صترین کاری که به صورت
ارکسترال انجام شده ،حریق خزان است.

پاییز
فزاده
حجتاشر 

پاییز در ســا لهــای گذشته هــم شــاعــران و
خوانند ههای زیــادی را به خود مبتال کرده
است .علیرضا بدیع ،شاعر جوان خراسانی
و حجت اشــــرفزاده خــوانــنــده نــامآشــنــای
کشورمان ،جزو این مبتالها هستند .حجت
اشــرفزاده در قطعه «پاییز عاشق است» ،به
خوبی توانسته یک عاشقانه پاییزی خلق کند.
ایــن آهنگ زیبا با آهنگسازی آرش و امیر
بیات که در آلبوم «ماه و ماهی» منتشر شده
بود ،مدتی به عنوان تیتراژ برنامه تلویزیونی
«حاال خورشید» به روی آنتن میرفت« .پاییز
عاشق است» برای کسانی که با موسیقی روز
بیشتر ارتباط برقرار میکنند گزینه مناسبی
در این روزهاست .اشرفزاده در دیگر آثارش
نیز ،به سراغ فصل پاییز رفته است .او آهنگ
دیگری به نام «پاییزیام» را در کارنامه خود
دارد کــه ایــن قطعه را محمد محتشمی بر
ترانهای از امیر ارجینی که سابقه قابلتوجهی
در همکاری با محسن چاوشی در سا لهای
ابتدایی فعالیتش دارد ،آهنگسازی کرده
است که در زمان انتشار ،با استقبال خوبی
رو به رو شد.

از صلح گفتن محمود دولتآبادی با 74نوازنده جهان

سرا»
محمدعلی بهمنی ،داور اجالس جهانی «هم ُ

نخستیناثرارکسترپاکوباصدایمحموددولتآبادیضبط
چهره
و آمــاده انتشار شد .به گــزارش روابــط عمومی این پــروژه،
نویسنده
ارکستر پاکو در قالب پروژه «هنر صلح» با حضور ۷۴نوازنده
از ۲۴کشورجهانتشکیلشدهاست.نوازندگاناصلیاجرایقطعهنخست،
 ۳۲نفراز ۱۹کشورهستندوارکستردرحالتکمیلنوازندگاناست.اجرای
نوازندگانارکسترپاکوبهسرپرستیمهرانعلیرضاییضبطشدهاستوبهزودی،نخستینقطعه
تولیدیاینارکستربادکلمهایازمحموددولتآبادیرونماییخواهدشد.

داورانششمیناجالسجهانیشاعرانهم ُسرامعرفیشدند.
چهره
به گــزارش خبرآنالین ،بر این اســاس ،محمدعلی بهمنی
شاعر
(صاحبمجموعه«گاهیدلمبرایخودمتنگمیشود»داور
بخشغزلهاوترانهدورهنهایی)،مصطفیعلیپورطبری(مولفکتاب«ساختار
شعر امروز» داور بخش اشعار نیمایی و سپید) ،محمود اکرامیفر (داور بخش
طنز و مثنوی) و مرتضی امیریاسفندقه (داور بخش قالبهای کهن از جمله قصیده ،مخمس،
رباعی،دوبیتی)داورانایندورهازاجالسجهانیشاعرانهمسراهستند.

 5واقعیت ناشنیده درباره ویکتور هوگو

نویسنده «بینوایان» 15 ،سال برای نگارش آن زحمت کشید و  4هزار نقاشی زیبا از خود به یادگار گذاشت
مترجم :جواد نوائیان رودســری – احتما ًال
بتوانیم ویکتور هوگو را به عنوان مشهورترین
نویسنده فــرانــســوی تــاریــخ معرفی کنیم.
داســتــانهــای او کــه برخی از آنهــا در قالب
نمایشنامه و فیلم سینمایی درآمده ،برای هوگو
شهرتیعالمگیربههمراهآوردهاند.بااینحال،
هوگو افزون بر نویسندگی ،در عرصههای دیگر
هم فعالیت داشــت و نکاتی دربــاره زندگی او
وجود دارد که شاید تاکنون نشنیده باشید .در
ادامهمطلب،پنجموردازاینناشنیدههاراباهم
مرورمیکنیم.
▪نگارشرمانبراینجاتیکاثرهنری

هوگو برای نجات کلیسای نوتردام از تخریب،
«گوژپشت نوتردام» را نوشت .هدف اصلی او از
نگارشاینرمانمشهوروزیبا،آنبودکهمردمرا
ازوضعیتاسفباراینبنایتاریخیمطلعکند.
ساختمان کلیسای نوتردام در پاریس ،هنگام
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نگارش رمان هوگو ،بهشدت فرسوده و در حا 
ل
تخریببودوپسازنگارش«گوژپشتنوتردام»،
مسئوالنفرانسویبهفکربازسازیآنافتادند.
▪ 15سالوقتصرف«بینوایان»کرد

بینوایان ،اثــر مشهور ویکتور هوگو ،یکی از
طوالنیترین بازههای زمانی را در تاریخ نگارش
رماندربرمیگیرد.اینداستان،روایتزندگی
ژان والــژان بین سالهای  1815تا 1832
است و  17سال از رویدادهای حیات قهرمان
خودرانقلمیکند.هوگوبراینگارشبینوایان
15سال وقت صرف کرد و در نهایت ،آن را در
 365فصل 1900،صفحه و پنج جلد ،به چاپ
رساند.
▪شاعریکمترشناختهشده

ویکتور هوگو شاعری بسیار توانمند بود .اولین
مجموعه شعری او در سال  ،1822هنگامی

که تنها  20سال داشت ،منتشر شد .هوگو بین
سالهای  1829تا  ،1840پنجدفتر شعر
منتشر کرد .یکی از پراحساسترین اشعار او،
«فــردا ،سپیدهدم» است که پس از درگذشت
دختربزرگشودرسوگوی،سرودهشد.
▪باب راس قرن نوزدهم!

ویکتور هوگو نقاشی چیرهدست بود .او بیش از
چهارهزارنقاشیکشیدکهاغلبآنهابهصورت
سیاه و سفید بودند .اما اجازه عرضه آنها را به
بازارنمیدادودوستنداشتکهنقاشیهایش،
روی شهرت او در نویسندگی تأثیر بگذارد .این
نقاشیها عموم ًا در قطع کوچک کشیده و به
دوستانوآشنایانتقدیممیشد.برخیهوگورا
پیشتازسبکسوررئالیسمدرنقاشیمیدانند.
▪شورشیتبعیدشده

ویکتور هوگو در عرصه سیاست هم فعالیت

داشـــت .او در ســال  1855بــه مخالفت با
ناپلئون سوم برخاست و به همین دلیل به
خیانت محکوم و به تبعید فرستاده شد .هوگو
مدتی را در بروکسل و سپس ،بیشتر دوران
تبعیدش را در «جرزی» ،جزیرهای انگلیسی
واقع در نزدیکی سواحل نرماندی گذراند و تا
سال  1870آنجا بود.
منبعdiscoverwalks.com:
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لذت شعر
به دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند
ز دانش د ِر بینیازی بجوی
و گر چند سختیت آید به روی
فردوسی

***
ای که دانش به مردم آموزی
آنچه گویی به خلق خود بنیوش
خویشتن را عالج مینکنی
باری از عیب دیگران خاموش
سعدی

***
نخست از کسب دانش بهرهور شو
ز جهل آباد نادانان بدر شو
بود معلوم هر آزاد و بنده
که نادان مرده و داناست زنده
جامی

***
هرگز دل من ز علم محروم نشد
کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
معلومم شد که هیچ معلوم نشد
خیام

***
علم بالست مرغ جانت را
بر سپهر او برد روانت را
علم دل را به جای جان باشد
سر بیعلم بدگمان باشد
اوحدی مراغهای

***
مالی که ز تو کس نستاند ،علم است
حرزی که تو را به حق رساند ،علم است
جز علم طلب مکن تو اندر عالم
چیزی که تو را ز غم رهاند ،علم است
شیخ بهایی

***
گویند عارفان هنر و علم کیمیاست
وآنمسکهگشتهمسراینکیمیاطالست
فرخنده طائری که بدین بال و پر پرد
همدوش مرغ دولت و همعرصه هماست
پروین اعتصامی


غلط ننویسیم
بساتین
واژه ُبستان ،مخفف بوستان ،از فارسی به عربی
رفته و در جمع بساتین شــد هاســت .ولــی در
فارسی ،درستتر و زیباتر آن است که بوستان را
به «ها» جمع ببندیم و بوستانها بگوییم.
بالدرنگ
واژه درنگ فارسی است و آوردن «بال»ی عربی
قبل از آن خالففصاحت است .به جای آن بهتر
است بیدرنگ گفته شود.
بنادر
واژه بندر ،فارسی است و به همین صــورت به
عربی رفته و در جمع مکسر ،بنادر شد هاست.
ولی در فارسی ،درستتر و زیباتر آن است که
بندر را به «ها» جمع ببندیم و بندرها بگوییم.
بهبود /بهبودی
واژه بهبود اسم است و نه صفت؛ بنابراین ،نیاز
به «ی» اسمساز ندارد .بهبودی در متون معتبر
فارسی به کار نرفته است :بوی بهبود ز اوضاع
جهان میشنوم /شادی آورد گل و باد صبا شاد
آمد(حافظ).
بیدق  /بیرق
این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کــرد .بیدق
به معنای «پــیــاده» و نیز «مهره پیاده در بازی
شطرنج» است .اما بیرق نخست به معنای «پارچه
رنگارنگی که بر س ِر َع َلم میبندند» بوده و سپس
به معنای ِ
«ع َلم» اطالق شدهاست و استفاده
خود َ
از آن در نثر فارسی معاصر درست است.
منبع :غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی


