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پیک خبر

میزبانی کاخ گلستان
از نقاشیهای «قبله عالم»

نقاشیها و طــراح ـیهــای نــاصــرالــدیـنشــاه در
نمایشگاهی مجازی ،در کاخ گلستان رونمایی
شد .به گزارش ایسنا ۱۳ ،اثر انتخابی از طراحیها
و نقاشیهای نــاصــرالــدیـنشــاه در حوضخانه
میراث جهانی گلستان ،به صــورت مجازی به
نمایش گذاشته شــد هاســت .برخی از ایــن آثــار
برای نخستینبار نمایش داده میشود .بیشتر
طــراحـیهــا سیا هقلم اســت کــه در میان آ نهــا،
تابلوهای رنگ روغن و آبرنگ هم مشاهده میشود.
پرتره درباریان ،زنان حرمسرا ،شکارها و طبیعت،
از جمله مشق و طرحهای بهجامانده از ناصرالدین
شاه است .در مجموعه به نمایش گذاشتهشده ،دو
تابلوی رنگ روغن که در سالهای پایانی زندگی
ناصرالدینشاه کشیده شدهاست نیز ،وجود دارد
که یکی از آنها ناتمام مانده و دستنوشتهای روی
اثر به این شرح مشاهده میشود« :این پرده را در
سنه  ۱۳۱۳هجری قمری به دست مبارک ساخته
و ناتمام مانده است» .نمایشگاه مجازی «مشقهای
ناصری» را میتوان از صفحه رسمی اینستاگرام
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان مشاهده کرد.

آذریزدی و مرادی کرمانی
کوچهدار شدند

پس از بحث و بررسیهای بسیار ،باالخره دو
خیابان در تهران به نام مهدی آذریزدی و هوشنگ
مــرادی کرمانی نامگذاری و تابلوکوبی شد .به
گزارشایسنا،ایناتفاقپسازآنرخدادکههیئت
تطبیق فرمانداری تهران ،نامگذاری معابر را به
نام بزرگان ادبیات کودک و نوجوان ،غیرقانونی
دانست .در پی این اتفاق محمدجواد حقشناس،
عضو شورای شهر تهران ،به این موضوع واکنش
نشان داد و در تذکری ،از هیئت تطبیق خواست
برای شــورای شهر در انجام وظایف قانونیاش
که ناشی از اختیارات مصرح در قانون است،
مانعتراشی نکند .حاال و پس از دو ماه از شروع
ماجرا ،خبرهای بهدستآمده ،حاکی است که
مشکل حل شده و تابلوی این معابر به نام این دو
شخصیتمشهورادبیاتمعاصر،نصبشدهاست.

روح«وحدتایرانی»درکالبدشعرشهریار
گفتوگویخراسانبادکترقدمعلیسرامیودکتراسماعیلامینی
بهمناسبت 27شهریور،روزملیشعر و ادبفارسی

الهه آرانیان  -دل و جان ما ایرانیها با شعر و ادبیات
گره خورده است .در غم و شادی و گذشتن از لحظههای
سخت زندگی همیشه ایــن شعر و ادبــیــات بــوده که
همراهیمان کــرد هاســت .ایــن همراهی و همدلی
در دوران گذشته که خبری از اینترنت و شبکههای
اجتماعی نبود ،اهمیت و نقش بیشتری هم داشت.
در آن زمان شعر و ادب در جایگاه یک رسانه ایفای
نقش میکرد .امــروز  27شهریور ،روزی
آشنا و مهم در تقویم ما ایرانیها و بهنام
«شعر و ادب فارسی» است 33 .سال
از درگــذشــت محمدحسین بهجت
تبریزی ،متخلص به شهریار ،در 27
شهریور  1367میگذرد؛ غزلسرای
بزرگ معاصر و شاعری که به فارسی و
ترکی شعر میسرود و تا آخــر ،پای ایــران و
زبان فارسی و فردوسی و حافظ ایستاد.
به همین مناسبت با دو چهره نامآشنای
شعر و ادبیات فارسی ،دکتر قدمعلی
سرامی و دکتر اسماعیل امینی درباره
شعر شــهــریــار ،کــارکــردهــای شعر و
ادبیات در زمانه امروز و وظیفهمان در
برابر زبان فارسی گفتوگو کردهایم.
▪اتصال به رؤیاها و امیدها از راه شعر

دکتر سرامی ،مؤلف کتاب «از رنگ گل تا رنج خار»،
درباره کارکرد اصلی و کارکردهای متغیر شعر و ادبیات
در دورانهای مختلف میگوید« :شعر امروز کارکردش
با گذشته خیلی متفاوت است .در مقاله «شعر ،اسطوره
قدیم اسطوره نیست،
معنای
جاری» نوشتهام که شعر به
ِ
ِ
اما حالی مانند اسطوره دارد؛ یعنی باعث میشود آدم
بفهمد جهان بهجز عقالنیت و عینیت و دو دوتا چهارتا،
صورت دیگری هم دارد .یکی از زیرساختهای شعر،
عشق است .عشق مانند سیل و زلزله و حریق ،همه
بنیادهای عقالنی را میتواند ازبین ببرد .وقتی عشق
به شاهنامه راه پیدا میکند ،یکی از تبار ضحاک مانند
رودابه ،عاشق یکی از تبار فریدون مانند زال میشود.
شعر یادمان م ـیآورد ناخودآگاهمان بیش از آ نچه
خودآگاه در زندگیمان نقش دارد ،مهم است .شعر ما
را به رؤیاها ،آرمانها و امیدها و محالهایی که دوست
داریم ،متصل میکند .هنر ،شعر و ادبیات وظیفهاش
این است و همچنان کار خودش را میکند و وظیفه
اصلی شعر ،هرگز تغییرپذیر نیست .اما وظایفی که
مرتبط با زمان و روزگار و اتفاقات هستند ،تغییر میکند.
هیچ سرزمینی را سراغ نداریم که این همه شاعر درجه
یک به دنیا تحویل داده باشد .فردوسی یکی است؛ هومر
به او نمیرسد .موالنا یکی است .حافظ یکی است.
خیام یکی است».
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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▪شهریار و روز شعر و ادب فارسی

این استاد ادبیات و شاعر معاصر درباره نامگذاری روز
درگذشت شهریار به نام شعر و ادب فارسی میگوید:
شاعران این مملکت بود و
«شهریار یکی از شاعرترین
ِ
یک دیوان ترکی هم بهنام «حیدربابایه سالم» دارد .او
یکی از شاعران درجه یک روزگار ماست که در سرودن
شعر به دو زبان فارسی و ترکی مسلط بود .نامگذاری
روز درگــذشــت شهریار بــه نــام شعر و ادب
فارسی به وحدت ملی ایرانیها بیش از
پیش کمک میکند» .دکتر سرامی
درب ــاره انــس و عالقه و آشناییاش با
شعر شهریار و ویژگی اصلی اشعار او
میگوید« :من به شعر شهریار از زمان
دبیرستان خوگر هستم .ایــن غزلش را
بیشتر مردم آن زمان به خاطر دارنــد :آمدی
جانم به قربانت ولی حاال چرا /بیوفا حاال
که من افتادهام از پا چرا .استاد روحا...
خالقی روی این غزل کار کرد و یکی از
گوشههای موسیقی ایرانی را در مایه
اصفهان ساخت و زند هیاد غالمحسین
بــنــان هــم آن را بــه زیــبــایــی اج ــرا کــرد.
هیچکس از شعرای معاصر به اندازه شهریار
شهرت پیدا نکرده است .شاملو و فروغ و بهار هم
شعر خوب دارنــد ،اما اینقدر شهرت پیدا نکرد هاند.
غزل دیگری هم از شهریار با مطلع «یار و همسر نگرفتم
که گرو بود سرم /تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم»
خیلی معروف شد که یادآور عشق نافرجام او بود .اینها
همه باعث شهرت بسیار زیاد این مرد پیش از انقالب و
پس از آن شد .شهریار هم مورد توجه حکومت بود و هم
مردم دوستش داشتند .او اهل عشق بود و واقع ًا عاشق
بود .از طرفی اعتقاد مذهبی عمیقی هم داشت که
نمونهاش را در شعر «علی ای همای رحمت تو چه آیتی
خدا را» میتوان دید».
▪دشمن در کمین زبان فارسی

دکتر اسماعیل امینی ،شاعر و استاد ادبیات فارسی
که این روزهــا در صفحه شخصیاش در اینستاگرام
به موضوعات و مباحث مرتبط با شعر و زبان فارسی
میپردازد و اشکاالت گفتاری ،نوشتاری و ...را نقد
میکند ،درباره وظیفه اهالی ادبیات فارسی در حفظ و
پاسداری از این گنجینه ارزشمند میگوید« :چون من
به زبان و ادبیات فارسی عالقهمند هستم ،وقتی هم
مشکلی پیش میآید به دلیل همین عالقه واکنش نشان
میدهم .گمان میکنم مجموعه سوءبرداشتهایی که
درباره زبان فارسی ،شعر و ادبیات در فضای مجازی
است ،همهاش اتفاقی نیست و بخشی از آن از طرف
دشمنان ما طراحی شدهاست .برای اینکه به هر حال

این پشتوانه بزرگ فرهنگی ما ،یعنی شعر و زبان فارسی
را نمیتوانند تحمل کنند و میخواهند از بین برود .یا
اگر از بین نرفت ،آشفته و نازل شود .علت سهلانگاری
بعضیها در داخل نسبت به شعر و زبان فارسی هم این
است که اهمیتش را نمیدانند و نسبت به شعر و ادبیات
خیلی حساسیتی ندارند و این برای کشوری که یکی
از مراکز فرهنگی جهان اسالم است ،خوب نیست».
این پژوهشگر درباره نقش شعر و ادب فارسی در ایجاد
حال و روحیه خوب بــرای مــردم جامعه امــروز معتقد
است« :انسان بدون غذای خیلی مرغوب هم میتواند
زندگی کند ،ولی بدون فرهنگ متعالی از انسانیت
خارج میشود .بنابراین ادبیات کاری که میکند مثل
بقیه هنرها مثل موسیقی ،نقاشی و ...است و هویت
انسان را حفظ میکند؛ به تاریخ و ابدیت پیوند میدهد
و در شرایط سخت کمک میکند که ما احساس تنهایی
و وحشت نکنیم و بدانیم این شرایط سخت ،به نحوی
برای گذشتگان هم بوده و باالخره تغییر کرد هاست.
چنا نکه در شرایط گشایش و پیروزی
و بــرخــورداری هم کمک میکند
که احساس غرور و تکبر نکنیم».
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برفراز «حیدربابایه سالم»
دکتر نعمتا ...پناهی  -روز شعر و ادب پارسی ( 27شهریور)
فرصتی است بــرای یادکرد شهریار شعر فارسی ،محمدحسین
بهجت تــبــریــزی( )1285-1367شاعر غز لهای شورانگیز و
خالق منظومهای بیبدیل به نام «حیدربابایه سالم»؛ منظومهای پر
از توصیفات تماشایی و نکتههای دلنشین 76 .بند این منظومه ،به
زبان ترکی آذربایجانی ،در قالب مخمس ،طی سال  1332سروده
و به زبانهای فارسی ،انگلیسی ،ایتالیایی ،عربی ،ترکی استانبولی،
کردی ،روسی ،فرانسوی و آلمانی هم ترجمه شدهاست .مخاطب
شاعر ،کوه «حیدربابا» است که خاطرات رنگارنگ کودکی ،طبیعت
باشکوه روستا ،آداب و رسوم اصیل مردم ،خوشیها و ناخوشیهای
مسیر زندگی ،د لبستگیها و حسر تهای ناتمام و ...را در دل
دارد« .حیدربابا» درواقع بیان یک خاطره مشترک انسانی است؛
خاطراتی از جنس بلور و البته ُخرد و شکننده ،آمیخته با حزن و
انــدوه و شادیهای زودگــذر زندگی .ظرف وقــوع این خاطرات،
در زال لترین مکان ،یعنی روستاست؛ مظهر پاکی و صمیمیت.
صحنه آغازین منظومه ،خروش ابر است و سیال بهای توفنده؛
پــرواز کبکها ،جنبش خرگوش از البـهالی بوته خار و شکوفایی
باغساران ،بهانهای است تا شاعر خاطر ههای بر باد رفته خود را
یادآوری کند .تصاویر جاندا ر از دوران پر شوخ و شنگ کودکی .همان
دوران طالیی زندگی هر انسان .دوره رهایی ،هیجان ،خالقیت،
سرزندگی و جنب و جوشهای فارغدالنه ،همان دورانی که به قول
شاعر «انسان ،نا ِز خودش را میکشید» اما افسوس که فرصتی برای
بازگشت نیست .انسانها با ورود به دوره شهرنشینی و صنعتیشدن
جوامع ،حیات نوینی را تجربه میکنند .ماشین ،کار انسان را آسان
و آسا نترکرده است ،اما «زندگی جای دیگری است» .گوهر
اصیل زندگی و لذ تهای ناب در فضای سخت و سیمانی
دیوارها و آسمانخراشهای هوشربا ،دفن شده .انسانها
خیلی زود روح زنده روستا را به فراموشی سپردند و فریفته
مظاهر تمدن و شهرنشینی شدند ،معنای زندگی خود را گم
کردند .آنان معنای زندگی را در جایی جستوجو میکنند
که چیزی جز خشونت و نفرت از آن نمیتراود .به تعبیر شاعر
«صلح و آشتی را غرق به خون کرده است ».دردا که انسان به
سودای بهشت ،جهنمی سوزان روی زمین خلق کرده
اســت؛ ترجیعبند منظومه استاد شهریار این
است« :نیکنامی و نیکفرجامی انسان».
گــذران زندگی در نهایت نامی از آدمی
باقی میگذارد؛ البته سعادت نیکنامی،
راحــت به دســت نمیآید .دنیای فانی
بسیار بیرحم و بیوفاست؛ دنیایی
که از شخصیتهایی مثل سلیمان
و نوح به دست ما رسیده .دنیایی
که هرچه به انسان بخشیده،
روزی از او خــواهــد گرفت.
همچنانکه از افالطون ،این
فیلسوف نامدار یونان ،فقط
نامی باقی است و بس .اگر
ما حقیقت تراژیک زندگی
را خوب دریابیم ،به تنهایی
آدمــی پی ببریم ،گــذر بیوقفه
عمر را ببینیم و مرگ را فقط برای همسایه
نخواهیم ،به معنای واقعی زندگی نزدیک و
نزدیکتر خواهیم شد    .

