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دادبه« :رندی» نزد حافظ
یک مکتب است

اصغردادبه،حافظپژوهپیشکسوت«،رندی»رانزدشاعرانیهمچونخواجویکرمانی،جزئیازکلخواندامامعتقداست«رندی»نزدحافظیکمکتب
بهتماممعناست.ویدرمراسمبزرگداشتاینشاعردرانجمنآثارومفاخرفرهنگیایرانافزود:آنهادرحوزهعرفان،رندیراجزئیازشکلگیریانسان
کاملبهکاربردهاند،درواقعنزدکسانیمانندخواجو،رندیجزئیاستازیککلامانزدحافظاصلقضیههمانرندیاست.

امروز با یاد روز حافظ
▪1

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت
بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد
در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد
▪2

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد
یا بخت من طریق مروت فروگذاشت
یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد
گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من
سودای دام عاشقی از سر به درنکرد
هر کس که دید روی تو بوسید چشم من
کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد
من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد
▪3

حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم
اگر ز خون دلم بوی شوق میآید
عجب مدار که همدرد نافه ختنم
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پیرهنم
بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار
که با وجود تو کس نشنود ز من که منم
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«حــافــظ» حافظه نــاخــودآگــاه جمعی ما
ایرانیان است .مونس لحظه های تنهایی
و عسرت ،شادی و شعف .او روایتگر حال
و روز انسانی است که پایی در خاک دارد
و ســری مــاورا افــاک .ایــن همه را باید به
جادوی کالم و معجون سحرانگیز شعرش
افزود و طعم خوشگوار غزلیاتش را چشید.
غزلیاتی کــه حتی در آن ســوی مــرز هــا،
رستاخیزی در دل شاعر و نویسنده شهیر
آلمانی ،گوته ( 1832 -1749م ).به پا
کرده است .موزه گوته در منطقه مرکزی
شهر فــرانــکــفــورت ،امــروزه گنجینه چشم
نــوازی است که وجــود نسخه ای از دیوان
حافظ در این موزه برای ما ایرانیان شعف
انگیز و عبرت آموز اســت .حافظ خوانی و
ادراک مفاهیم نابی که در تک تک ابیات دل
انگیز نهفته است ،کار آسانی نیست .آسان
نیست چون الیه های رنگارنگی از حکمت،
مفاهیم قــرآنــی ،نماد های اســطــوره ای و
اشارت های عرفانی در باطن کالم تنیده
شده است:
ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ
به قرآنی که اندر سینه داری
بنابراین بهتر اســت از حافظ شناسان و
آثارشان مدد گرفت؛ منابع بی شماری که
معرفی محتوایی برخی از آن ها در شناخت
شعر و اندیشه پر نقش و نگار حافظ بسیار
موثر است همان دیوان شعر اعجاب آوری
کــه آمــیــزه ای از هنر و اندیشه اســت :ای
بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی/تا
راهرو نباشی کی راهبر شوی.
▪شرح شوق ،سعید حمیدیان ،نشر قطره

در پــیــشــگــفــتــار
کتاب آمده است:
ایــن دفتر به هیچ
روی از شــمــار
شــروح گذشته یا
شـــروح کمابیش
سنتی نیست ،از
چند لحاظ :شرح

لغوی و دستوری نیست ،اگرچه از حیث
امــور لغوی ،دســتــوری یا زبانی نیز شاید
آن را کمابیش دقیق تر از این سنخ شروح
بیابید .این کتاب شرحی بر پایه ساده سازی
معنایی نیست چون نگارنده اش اعتقادی
به ایــن کــار نــدارد بلکه با تجزیه و تحلیل
دقیق عناصر هر شعر ،اعــم از کل شعر و
یکایک ابیات و آحاد آن سروکار دارد .این
دفتر ،شرحی است بر پایه تجزیه و تحلیل
ساختار هر شعر و بررسی پیوند های اجزای
شعر ،از ساختار معنایی و مضمونی ابیات
گرفته تا عناصر بیانی همچون تشبیهات،
استعارات ،نماد ها و به طور کلی تصاویر و
بن مایه ها (موتیف ها) و نیز صنایع ،زبان
و ...شرح حاضر را می توان شرح و تفسیر
شعر حافظ با شعر پارسی دانست ،در درجه
اول با اشعار خود او و آن گاه کلیه متون مهم
پهنه سخن پارسی.
▪از کـــوچـــه رنــــــدان عــبــدالــحــســیــن
زرین کوب ،انتشارات امیرکبیر

کتابی است بسیار
خواندنی به قلمی
شــگــرف و وزیـــن
در شــرح روزگـــار
و احـــوال حافظ.
ویــــژگــــی مــثــبــت
کتاب دکتر زرین
کــــــوب ،مــســتــنــد
بـودن مباحـث اسـت و ایـن کـه نویسـنده
سـعی کـرده بی طرفـی را در ارزیابی هـای
خـود حفـظ کنـد« .از کوچـه رنـدان» در 12
فصـل ،مـا را بـا جنبه هـای جالبـی از زندگی
حافـظ و اندیشـه اش آشـنا می کنـد بـه ویـژه
ایـن کـه دکتـر زریـن کـوب در فصل هـای
مختلـف کتـاب از زوایـای گوناگونـی بـه
شـناخت حافـظ پرداختـه اسـت .یـک بـار
ِ
ِ
حافـظ عارف ،یـک بار
حافظ شـاعر ،یک بـار
اهل مدرسـه ،بـار دگر اهـل خرابـات ،حافظ
قـرآن ،دوسـت پادشـاه و ...گاهـی هـم بـه
بحث دربـاره فرهنـگ و اوضاع شـیراز در آن
زمـان گریـزی زده اسـت.
زنـــده یـــاد زریـــن کـــوب در مــقــدمــه کتاب
می نویسد :ایــن جــا در کــوچــه رنـــدان چه

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

کــتــاب «تماشاگه
راز» در واقــــع
ســــــلــــــســــــلــــــه
ســخــنــرانــی هــای
شــهــیــد مــرتــضــی
مــطــهــری دربــــاره
«ع ــرف ــان حــافــظ»
اس ــت کــه حــوالــی
سال 1350در دانشکده الهیات و معارف
اسالمى دانشگاه تهران انجام و از سوی
انــتــشــارات صــدرا و بــا مقدمه عبدالعظیم
صاعدی منتشر شد .این کتاب در واقع نوعی
معرفی اجمالی عرفان و تصوف اسالمی
است .استاد شهید مطهری برای شناخت
حافظ دو راه پیشنهاد می کند.1:مراجعه
به تاریخ .2دیــوان او؛ همچنین پنج فرضیه
را در باب شخصیت فکری و ویژگی اشعار
حافظ مطرح می کند .استاد مطهری جزو
اندیشمندانی اســت کــه ضمن عارفانه
خواندن اشعار حافظ ،سعی در تبیین اصول
جهانبینی عرفانی این شاعر دارد .این کتاب
بهسواالتمهمیمثل:حافظکیست؟چگونه
می توان با زبان او آشنا شد؟ رمز تفسیر اشعار
حافظ چیست؟ چگونه می توان از تفاسیر
نادرست دربــاره اشعار حافظ دوری گزید؟
اصول جهان بینی عرفانی چیست؟ آیا ظاهر
اشعار حافظ حقیقت است؟ علت رمز گویی
عرفا چیست؟ پاسخ میدهد.

▪مکتب حافظ ،مقدمه بر حافظ شناسی،
منوچهر مرتضوی ،نشر توس

به گفته بهاءالدین
خرمشاهی ،کتاب
مـــکـــتـــب ح ــاف ــظ
در واقــــع مفتاح
حــافــظ شــنــاســی
و از مراجع عمده
و کالسیک نوین
در حافظ پژوهی
است .مرتضوی در فصل الخطاب این کتاب
آورده است« :جامعه ادبی و فرهنگی ایران،
حافظ را از همان روزگار که دیوان و شعر او
شناخته شده ،هم شاعر و هم عارف شناخته
و عــوام و خــواص بــا رسمی شناختن لقب
«لسان الغیب» ،او را یکی از اســرار دانــان و
آگاهان از عوالم غیبی تلقی کرده اند .همه
بحث ها در چاپ های پنج گانه کتاب مکتب
حافظ از نظر پایه و اساس و محور برای اثبات
و شناساندن ماهیت این سخنور بزرگ و شعر
او بوده و نتیجه ای که گرفته ایم و در صحت
آن شکی نــداریــم ،ایــن اســت که او ًال حافظ
غــزل پــردازی در ردیــف دیگر غــزل سرایان
نبوده اســت .ثانی ًا حافظ ،عارفی در ردیف
بزرگانی چون موالنا نیز محسوب نمی شود،

بلکه شاعری غزل سراست که بهره عظیمی
از مفاهیم اساسی عرفان و طریقت داشته
است .ثالث ًا اگر بخواهیم او را با یک عنوان
معرفی کنیم ،باید بپذیریم چنان که خود به
تصریحی مطلق بار ها تأکید کرده« ،رند» و
مشرب شاعرانهاش نیز «رندی» بوده است.
▪ذهــــن و زبـــــان حـــافـــظ ،بــهــاءالــدیــن
خرمشاهی ،انتشارات ناهید

هـــــفـــــت فـــصـــل
ایــــــن کــــتــــاب بــه
مــــوضــــوعــــاتــــی
مــانــنــد :اســلــوب
ه ــن ــری ح ــاف ــظ و
قــرآن ،میل حافظ
بــه گــنــاه ،حــافــظ و
انکار معاد؟ اعجاز
در ایــهــام و اخــتــاف قرائت ها مــی پــردازد.
خرمشاهی ساختار غزلیات حافظ را متأثر
از ساختمان سوره ها و آیــات قــرآن می داند
که به ظاهر ناپیوسته اند و انسجام ندارند،
اما در پس این ناپیوستگی ظاهری ،سبک و
اسلوبیهنرمندانهنهفتهاستکهدرآنزیبایی
و زندگی ،صرافت طبع و فیضان روح موج
میزندوبهآنهموارهتنوعوتازگیمیبخشد.

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧــﺎو«» ،ﻧﺎوﺷﻦ«،
»اژدراﻓﻦ«و»زﺮدرﺎ «درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎنراﺸﻨﻴﻢ.
ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ادواﺗ ﻪ ﺑﺎﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»زﺮدرﺎ «ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ »واژهﺎﺑ «راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ  :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغﻠﻤﺎتﻮﭼ٤ﺣﺮﻓ ٣،ﺣﺮﻓ
و٢ﺣﺮﻓ ﺑﺮوﺪ.

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ :

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ  ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

شنیدهشدهاستعلیلهراسبی،سیناسرلکورضاصادقی
به اتهام مشارکت در سرقت ادبــی از سوی شعبه 1060
دادگــاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
گناهکار شناخته شده اند که رای صادرشده برای این سه
خوانندهمطرحومردمی،تحملدوسالحبستعزیریاست.
گفتهمیشودعلیلهراسبیورضاصادقیترانه«سوغاتی»از
اردالن سرفراز را خوانده و منتشر کرده بودند .رضا صادقی
در یادداشتی نوشته بود ،این اثر را به شکل زمزمهوار و دلی
خواندم و مثل قطعات خاطره انگیز دیگر در کانال تلگرامم
قراردادم و به اشتباه برخی سایتهای پخش آثار موسیقایی
اینقطعهرااثرجدیدمنمعرفیوپخشکردند.رضاصادقی
درپایاناینیادداشتازاردالنسرفرازعذرخواهیکردهبود.
همچنین ،قطعه «برخیز» با صدای سینا سرلک که به عنوان
یکیازقطعاتسریالپربیننده«شهرزاد»منتشرشدهبود،در
گذشتهباصدایابراهیمحامدیوبانام«محتاج»منتشرشده
بود.اینقطعههمسرودهاردالنسرفرازاستوسالهاپیش
در کتاب «از ریشه تا همیشه» این ترانه سرا ،با مجوز رسمی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیدرایرانبهچاپرسیدهاست.
دراینزمینهشنیدهشدهاست،اینپروندهدردادگاهفرهنگ
و رسانه بررسی و منجر به صدور کیفرخواست شده و سپس
به شعبه  1060دادگــاه کارکنان دولت ارجاع و درنهایت
رای صادر شده خبر از محکومیت این سه خواننده داشته
است.حکمصادرشدهقطعینیست.البته،مریمرفاییمدیر
برنامههای سینا سرلک گفت :این حکم هنوز قطعی نشده
است و تا  15روز دیگر نتیجه نهایی مشخص می شود .رضا
صادقیدرگفتوگوباایسناودرواکنشبهاینخبرگفت:دو
سال پیش در کانال تلگرامم صوتی منتشر شد که این قطعه
در حد یک گیتار زدن و خواندن چهار بیت از شعر «سوغاتی»
آقای سرفراز بود .در این صوت تلگرامی حتی صدای محیط
و در و دیوار نیز شنیده میشود .او ادامه داد :اما انگار ایشان
وامصیبتاسردادهکهسرقتادبیانجامشدهاست.بانظرها
وافکارآقایسرفرازهیچسنخیتیندارمامادرجایگاهپیرمرد
جاافتادهادبیاتمملکتبرایاواحترامقائلهستم.االنهم
بندرعباسهستموآخرمهربهتهرانمیآیم.

واژه ﺎﺑ
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دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣ ـ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

 3خواننده معروف به 2سال حبس تعزیری
محکوم شدند

▪عرفان حافظ یا تماشاگه راز ،مرتضی
مطهری ،انتشارات صدرا

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

پیک خبر

می جویم؟ راه تـــازه ای به شناخت حافظ.
جایی که در مسجد و خانقاه ردپایی از وی
باقی نمانده باشد ،نشانش را شاید بتوان
یافت امــا کسی کــه می گوید «حافظم در
مجلسی دردی کشم در محفلی» ،آن اندازه
زرنگی دارد که در کوچه رندان هم خود را از
چشم های کنجکاو بوالفضوالن پنهان دارد.
با این همه تحقیق که در احوال وی کرده اند،
با این همه تفسیر که بر اشعارش نوشته اند،
هنوز که می داند وقتی وی از عشق و شراب
صحبت می کند منظورش شــوق و مستی
اهل راز است یا شراب و شاهد شیراز؟ در شعر
او همه چیز رنگ ابهام دارد و رنگ اسرار...

ﻧﺎوﺎب

دو ﻣﻬﺮه وزﺮ دارﻢ
ﻪ ﻫﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺮﺖ
وزﺮ ،ﺗﻬﺪﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر
ﻣ ﺗﻮان اﻦ دو ﻣﻬﺮه را
در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎﮔﺬار
ﺮد ﺗﺎ اﻦ دو وزﺮ
ﻤﺘﺮﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
را ﺗﻬﺪﺪ ﻨﻨﺪ؟!
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻪ در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻬﺪﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﻤ ﻨﺪ ﻪ
 وزﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪا
ﺣﻤﻠﻪ ﻨﺪ ﺎ دو وزﺮ.
ﺑﺮا ﺎدآور ،ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻬﺮه وزﺮ در
ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

...

حافظ رابا اینکتابها بهتربشناسیم

ناگهان شعر
ِ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺎده

در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪﺸ دﺪارﻫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺸﺘﻢﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻓﻮﺗﺒﺎلﺟﺎمﺣﺬﻓ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺸﻮر از ﺳﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺘﺎﺣ  ،رﺋﻴﺲ
ﻤﻴﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ اﻋﻼم ﺮد ،ﻫﺸﺘﺎدو
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دارﺑ ﺗﻬﺮان روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٤آﺑﺎن ﻣﺎه در
ورزﺷﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ از
اﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد دﺪار اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ٥
آﺑﺎنﻣﺎهﺑﺮﮔﺰارﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.ﺑﻌﺪازاﻋﻼمﺗﺎرﺦﺟﺪﺪ
دارﺑ ﺧﻴﻠ ازﺳﺎﺖﻫﺎوروزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺸﻮرﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪﺣﻀﻮرﺑﺮاﻧﻮوﺷﻔﺮدرراسﺎدرﻓﻨ ﺳﺮﺧﺎﺑ از
دارﺑ  ٨٥ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ دارﺑ ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟ ﻧﺎم
ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ درواﻗــﻊ دارﺑـ  ٨٥اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ  ٢ﻣﺮﺑ
ﺧﺎرﺟ در ﺗﺎرﺦ دارﺑ ﻫﺎ ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﻴﺶ از
اﻦ ﻫﻢ ﺳﺮﺧﺎﺑ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﺎرﺟ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.درﺗﺎرﺦ ٤٩ﺳﺎﻟﻪدارﺑ ﺗﻬﺮانﺗﺎﻨﻮن٨
ﺑﺎز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٢ﻣﺮﺑ ﺧﺎرﺟ رو ﻧﻴﻤﺖ  ٢ﺗﻴﻢ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻦ  ٨ﺑﺎز ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ  ٤ﺑﺎر

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ

ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺪان ﺑﻮده و اﺳﺘﻘﻼل  ٢ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﻗﻴﺐ
دﺮﻨﻪ ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ و  ٢ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺴﺎو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه .دارﺑ ـ ﺷﻤﺎره  ،٨اوﻟﻴﻦ
دﺪارﺳﺮﺧﺎﺑ ﺑﺎ ٢ﻣﺮﺑ ﺧﺎرﺟ ﺑﻮدﻪدرآنﺑﺎز،
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲﺑﺎﻫﺪاﺖآﻟﻦراﺟﺮزﺗﻮاﻧﺴﺖاﺳﺘﻘﻼلﺑﺎ
ﻣﺮﺑ ﮔﺮ راﻮف را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ .در دارﺑ ﻧﻬﻢ
ﺑﺎزﻫﻢاﻦ٢ﻣﺮﺑ ﻣﻘﺎﺑﻞﻫﻢﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻪاﻦﺑﺎز
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮ  -٢ﺻﻔﺮ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ.
در دارﺑ ﺷﻤﺎره ١٠اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ راﻮف ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ راﺟﺮز را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ .دارﺑ ﺎزدﻫﻢ
ﺗﻘﺎﺑﻞﺳﺮﺧﺎﺑ وراﻮفوراﺟﺮزﺑﺎﻧﺘﻴﺠﻪ-ﺻﻔﺮﺑﻪ
ﺳﻮداﺳﺘﻘﻼلﺑﻪاﺗﻤﺎمرﺳﻴﺪ.درﺳﺎل٥٢ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺎزﻫﻢﺑﺎراﺟﺮزﻣﻘﺎﺑﻞاﺳﺘﻘﻼلوراﻮفﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﻪ در آن ﺑﺎز ﺑﺮد ﺗﺎرﺨ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎ ٦ﮔﻞ رﻗﻢ
ﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ از آن در دارﺑ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﺎزﻫﻢ راﻮف و
راﺟﺮزدرﺗﻬﺮانﺑﻪﻫﻢرﺳﻴﺪﻧﺪﻪاﻦﺑﺎرﺑﺎزﺑﺎﺗﺴﺎو
-ﺑﻪاﺗﻤﺎمرﺳﻴﺪ.

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٣ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  f٣ﺑﺮود ﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد  fاﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ
را ﺑﺰﻧﺪ ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  g٢ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺳﻴﺎه ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

CMYK

