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زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
راه هزار چارهگر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
در آرزو ببست
ای و ِ
بگشود نافه ّ

مهماینشعرنو
میزبان :طاهره صفارزاده
عنوان :شیرهای سنگی

هرشبمرابیدارمیکنند
شیرهایسنگیجلوعمارترامیگویم
منگذرگاهتوپهایسنگیهستم
توپهاشانرنگنقرهدارد
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سرمرویسینهامبهمنتهایتردیدرسیدست
کدامنسیمنمناکیگرمپوستمرا
خواهدسترد
دکترهادوبارهمیپرسند
درروزبهچهچیزفکرمیکردی
اماشیرها
حرفمناینست
نیازینیستاینسانخشمگیننگاهکنند
ویااعتناییبهمنداشتهباشند
منکههرشبپاورچین
بهبستنپنجرههایاتاقممیروم
ود ِرخانهرا
باقیداحتیاطبهقفلمیآرایم

موسیقی

کیش،میزبان
علی زندوکیلی

علـی زندوکیلـی بـه احتمـال زیـاد در آبـان یـا
آذرمـاه در کیـش روی صحنـه خواهـد رفـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن خواننـده کـه بهتازگـی
اجـرای موسـیقی در مراسـم اختتامیه جشـنواره
فیلـم کوتـاه تهـران را برعهـده داشـته اسـت ،در
ویژهبرنامـه رادیویـی «پرانتز بـاز» نیز ،حاضر شـد
و گفـت :دعـا میکنـم هرچـه زودتـر ایـن بیمـاری
فروکـش کنـد و مـا بـه صحنـه برگردیـم؛ چـون
خودمـان هـم دلمـان بـرای هوادارانمـان تنـگ
شـده اسـت .او درباره اینکه دوران شـیوع کرونا
را تاکنـون چگونه سـپری کرده اسـت ،بیان کرد:
همیـن کـه پـس از ایـن دو سـال ،سـالم هسـتیم
خـدا را شـاکرم .امیـدوارم این بلا از سـر دیگران
هـم بگـذرد و بیش از ایـن شـاهد دردهـا ،رنجها و
هجرتها نباشـیم .به هر حال کرونا آسـیب خود
را بـه خصـوص بـه اهالـی موسـیقی وارد کـرد؛ از
خـدا میخواهـم بـا بازگشـت بـه صحنـه ،آسـیبی
کـه از لحـاظ روحـی بـه هنرمنـدان وارد شـده
اسـت ،جبـران شـود.

الهه آرانیان -شاعری که شبیه هیچکس نیست؛
این جمله بهترین توصیف دربارۀ طاهره صفارزاده،
شاعر معاصر است؛ کسی که ذهن و زبانش در شعر،
خاص خود اوست .او زادۀ آبانماه بود و در آبانماه
هم از دنیا رفت .کسانی که با او از نزدیک آشنایی
داشتهاند ،از روحیات مادرانه و زاللش میگویند.
طاهره صفارزاده شاعری را از دهه  40آغاز و در
طول دوران شاعریاش چند مجموعه شعر منتشر
کرد که از جمله آنها میتوان به این کتابها اشاره
کــرد« :رهگذر مهتاب»« ،طنین در دلتا»« ،سد و
بــازوان»« ،سفر پنجم»« ،بیعت با بیداری»« ،دیدار
صبح» و . ...صفارزاده زبان و ادبیات انگلیسی را در
دانشگاه تهران خواند و در رشته نقد تئوری علمی
در ادبیات جهان ،در آمریکا ادامــه تحصیل داد.
او اولین کسی بود که قرآن را به دو زبان فارسی و
انگلیسی ترجمه کرد .این شاعر و مترجم شاخص،
در چهارم آبان  1387و در  72سالگی درگذشت.
به مناسبت سالروز درگذشت طاهره صفارزاده،
با مصطفی محدثی خراسانی ،شاعر و پژوهشگر
ادبیات فارسی ،درباره ویژگیهای شعر و اندیشه او
گفتوگو کردهایم.
شاعر پیشرو
▪مادرانگیهای یک
ِ

محدثی خراسانی در ابتدا از آشناییاش با طاهره
صــفــارزاده میگوید« :مــا نــام ایــشــان را از همان
ابتدای راه شعر و شاعری میشنیدیم و آثارشان را
میخواندیم و پی به جایگاه عینی ایشان هم برده
بودیم ،اما در نوجوانی خیلی با شعر ایشان ارتباط
برقرار نمیکردیم .چون ذهن و زبان خاصی داشت.
بعدها که تهران آمدم و سردبیر مجله شعر شدم،
مرتب ایشان را در جلسهها و محافل میدیدم .یکبار
هم مصاحبهای مفصل با خودشان داشتم که در
یکی از مجالت شعر منتشر شد .در آن دیدار متوجه
شدم تصوری که از ایشان داشتم ،با آنچه میدیدم
متفاوت است .دیدم این زن با این همه مراتب علمی
و ادبــی ،در رفتارهای شخصیاش چقدر شبیه
مادرها و مادربزر گهای ماست .او بسیار سنتی،
ریشهدار و اهل توسل و جاذبههای دین بود .عالوه
بر این ،رفتارهای ایشان را با دیگر شاعران انقالب
هم از جمله قیصر امینپور ،سید حسن حسینی،
علیرضا قزوه و ...دیده بودم .همه ایشان را به چشم

طاهرهصفارزادهاگرچهجزوشاعران
نوگرابود،اماقبلوبعدازانقالب
شبیههیچکدامازشاعراننوگرای
دیگرنبود؛مث ً
الوقتیازیکشاعر
بزرگناممیبریم،میتوانیمچند
شاعرنزدیکبهاوراهمنامببریم.اما
ایشانتافتهجدابافتهایدرذهنو
زبانوشعربود.هیچکسشبیهاو
نیستواوهمشبیههیچکسنیست

مادر نگاه میکردند .ایشان برای شاعران انقالب
یک تکیهگاه بود .خصوص ًا اینکه زندهیاد صفارزاده
در را هان ــدازی حلقههای اولیه شعر انقالب تأثیر
داشت و آن جلسهای که بعدها به جلسه شعر حوزه
هنری تبدیل شد».
▪شاعری که شبیه هیچکس نیست

این شاعر و پژوهشگر ادبیات ،شعر طاهره صفارزاده
را شعری خاص میداند که چه پیش از انقالب و چه
پس از آن نمیتوان شاعر دیگری نزدیک به آن را
نام برد .او میگوید« :طاهره صفارزاده اگرچه جزو
شاعران نوگرا بود ،اما قبل و بعد از انقالب شبیه
هیچکدام از شاعران نوگرای دیگر نبود؛ مث ً
ال وقتی
از یک شاعر بــزرگ نام میبریم ،میتوانیم چند
شاعر نزدیک به او را هم نام ببریم .اما ایشان تافته
جدابافتهای در ذهن و زبان و شعر بود .هیچکس
شبیه او نیست و او هم شبیه هیچکس نیست .فکر
میکنم با انتشار مجموعه شعر «طنین در دلتا»،
بیشتر ویژگیهای خاص ذهنی و زبانی و سبکی
ایشان متجلی شد .در مجموع میشود گفت شعر
صفارزاده بهرغم داشتن مضامین مذهبی و ارزشی
و برخاسته از جــان مذهب و ملت ،درنهایت به
دلیل خاص بودنش با مخاطب عام ارتباط صریح
و زاللــی بــرقــرار نمیکند .شعر صــفــارزاده ،شعر
مخاطب خاص است» .محدثیخراسانی در پاسخ
به اینکه آیــا مترجم بــودن طاهره صــفــارزاده در
خاص و پیچیدهبودن شعر او تأثیر داشته است یا نه،
میگوید« :او قبل از اینکه وارد حوزه ترجمه شود،
در ابتدای شاعریاش هم این گونه بود و تکروی
خاصی در سیر و سلوک و شــاعــر یاش داشــت.
شــاعــران دیگری هم داریــم که به زبــان خارجی
مسلط هستند ،کار ترجمه هم میکنند و شعر هم
میسرایند .بنابراین گمان نمیکنم کار ترجمه
ایشان بر ویژگیهای خاص شعریاش تأثیرگذار
بوده باشد».
▪تأثیر صفارزاده بر شاعران پس از خود

محدثیخراسانی معتقد است سبک و روش خاص
صفارزاده در شاعری به شاعران جــوان جسارت

مرحومصفارزاده بسیارسنتی،
ریشهدارواهلتوسلوجاذبههای
دینبود.عالوهبراین،رفتارهای
ایشانرابادیگرشاعرانانقالبهم
ازجملهقیصرامینپور،سیدحسن
حسینی،علیرضاقزوهو...دیده
بودم.همهایشانرابهچشممادر
نگاهمیکردند.ایشانبرایشاعران
انقالبیکتکیهگاهبود
میبخشد« :کسانی که شبیه هیچکس نیستند،
باید از خالقیت و تخیل و نوآوری برخوردار باشند.
صــفــارزاده در سبک خود گنجینهای از خالقیت
و کشف بود و این میتوانست به جوا نها جرئت و
جسارت بدهد که از قالبها و رسوم مألوف زمانه
بیرون بیایند و دست به کشف و خالقیت بزنند .او
قبل از انقالب ،در دهه  50که جریان روشنفکری بر
شعر حاکم بود و عرصه برای حضور شاعران انقالبی
باز نبود ،به محافل و جلسههای شعر دعوت میشد
و این جریان نمیتوانست شاعرانی مانند او را نادیده
بگیرد .پیش از انقالب ،در جلسههای شعر گوته از
ایشان و علی موسوی گرمارودی دعوت و شبهایی
به شعرخوانی آنها اختصاص داده شد».

نکته

مترجمقرآنوشاعری ّ
خلق
درپی درگذشت طاهره صفارزاده ،مترجم و شاعر نامدار و متعهد معاصر ،حضرت آیتا...
خامن های،رهبرمعظمانقالباسالمیدرپیامیاینضایعهراتسلیتگفتند.متنپیامایشان
بهاینشرحبود«:بسما...الرحمنالرحیم/درگذشتبانویفرزانه،مترجمقرآنونویسنده
وشاعرخالق،خانمدکترطاه ر هصفارزادهرابهبازماندگانگرامیایشانوبهجامع هادبیو
شعرکشورتسلیتمیگویم.خدماتاینبانویباایمان،بهویژهترجم هماندگارقرآنکریم،
حسناتاورادرپیشگاهحضرتحقسنگینخواهدکردانشاءا....رحمتوغفرانالهیبر
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یادبود
بهبهانهدرگذشتشاعرنامدارجنوب

هوشنگ چالنگی
معلمی که شاعر بود

هوشنگچالنگی،شاعرپیشکسوتخوزستانیدر
شامگاه یکشنبه ،دوم آبانماه در ۸۰سالگی از دنیا
رفت .این شاعر متولد  ۲۹مرداد سال  ۱۳۲۰در
مسجدسلیمان بــود .او که فعالیت هنری خود را
از دهه  ۱۳۴۰آغاز کــرد ،از پایهگذاران شعر موج
نو و شعر دیگر شناخته میشود .از آثــار هوشنگ
چالنگی میتوان به «آنجا که میایستی»« ،نزدیک
با ستاره مهجور»« ،زنگوله تنبل»« ،آبی ملحوظ»،
«گزینه اشعار» و ...اشاره کرد .هرمز علیپور درباره
این شاعر میگوید« :او شاعری آرام و بیهیاهو بود؛
شغلش معلمی و شاعری بــود و همه او را دوست
میداشتند» .او با بیان اینکه هوشنگ چالنگی
شاعری بود که در ۲۷سالگی شعرش در اوج بود،
میافزاید«:شعرهایاوکهدرمجالتیمثل«خوشه»
و دو دفتر شعرش منتشر شدهاند ،جزو شعرهای
کمنظیر و بعض ًا حتی بینظیر شعر معاصر هستند».
علیپور سپس به وقفه چندساله فعالیت شعری
چالنگی اشاره و اظهار میکند« :این وقفه ،به قول
خودش بنا به دالیل شخصیاش بود ،اما با این حال
شاعری تأثیرگذار بود .اگرچه کارش از نظر کمیت،
چندان نیست ،اما جوهره شعرش چندان روح دارد
که مؤثر واقــع شود و بــرای همین در نسل خودش
هم شاعر ماندگاری شد ».چالنگی را باید یک پدیده
در شعر معاصر بدانیم؛ یک نابغه ادبی که با استفاده
از تجربیات گذشتگان و قریحه خود ،به ساختهای
جدیدیدرشعرفارسیرسید.یادشگرامیباد.

آموزش

چگونهدوربینمانرانلرزانیم؟

یکى از مهمترین مشکالت عکاسى لرزیدن دوربین
است،ولىماتاحدىمیتوانیملرزشدستهایمان
را کنترل کنیم .اگر میخواهید به نهایت کیفیت در
عکسهاییکهبادوربینتلفنهمراهثبتمیکنید،
برسید،از سهپایه نگهدارندهاستفادهکنید.میتوانید
از هر سهپایهای استفاده کنید ،اما باید گیرههای
نگهدارنده گوشی روی سهپایه را به صورت جداگانه
تهیهکنید .سهپایههادرابعادمختلفىبهبازارعرضه
میشوند؛ شما مىتوانید از سهپایههای کوچکتر
که بهراحتى در کیف جا میشوند ،استفاده کنید .با
وجود سهپایه ،شما میتوانید در محیطهایى با نور
کمعکسهاییباکیفیتباالثبتکنید.

بازگشتعلیرهبری
بانخستینکنسرتدورانکرونا

علـی رهبـری آهنگسـاز و رهبـر ارکسـتر،
تازهتریـن کنسـرت خـود را در شـهر ازمیـر ترکیـه
برگـزار میکنـد.
به گـزارش مهر ،علـی رهبـری آهنگسـاز و رهبر
ارکسـتر بینالمللـی ،روز جمعـه  ۱۴آبـان ،برای
اولینبـار بعـد از همهگیـری کرونـا ،بـا ارکسـتر
سـمفونیک دولتـی شـهر ازمیـر روی صحنـه
خواهـد رفـت.
علـی رهبـری مدیـر هنـری سـابق ارکسـترهای
سـمفونیک شـهرهای بروکسـل ،پـراگ ،مـاالگا،
زاگـرب و تهـران در ایـن کنسـرت آثـاری از پیوتـر
ایلیـچ چایکوفسـکی را اجـرا میکنـد.
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