ادبیات وهنر
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انتشار ویراستی تازه
از مقاالت ادبی گرمارودی

سیدعلی موسوی گرمارودی ویراست تازهای از کتاب «غوطه در مهتاب» شــامل مجموعه مقاالت ادبی خود را به ناشر سپرد .این شاعر در این زمینه به مهر
گفت :ویراست تازه من از مقاالت ادبی ام که شامل  ۹۰مقاله میشود ،در انتشارات سوره مهر در دست انتشار است .به گفته گرمارودی در این ویراست ۴۰
مقاله تازه افزوده شده است .این کتاب در ویراست و چاپ تازه آن حدود  ۸۰۰صفحه خواهد داشت.

...

...

به مناسبت هفته خوشنویسی با  6خط قدیمی آشنا شوید

لذت شعر
گرچه خاکی است ولی مرقد او کعبه ماست
نام آن گرچه بقیع است ،ولی عرش خداست
حرم کرب و بال ،جلو ه بیت الحسن است
حسنیه است به هرجا که حسینیه به پاست
ی است یقینا حسنی است
طالع هر که حسین 
که حسینبنعلی هم ،حسن دوم ماست
حسنی هستم و از حشر چه باکی دارم؟
که سر و کار غالمان حسن ،با زهراست
علی اکبر لطیفیان
***
ذکر ورود به حرم یار  ،مجتباست
سبط عزیز احمد مختار  ،مجتباست
بعد از علی امام وفادار  ،مجتبی است
تنها وصی حیدر کرار  ،مجتباست
عباس هم به دست حسن مرد رزم شد
استاد فن رزم علمدار  ،مجتباست
جنگ جمل به دست حسن ختم گشته است
از قاتالن لشکر کفار  ،مجتباست
برتن زره نکرده به مانند مرتضی
وقت نبرد مرد جگر دار  ،مجتباست
از لطف اوست اشک دو چشم حسینیان
در مجلس حسین  ،میاندار  ،مجتباست
بازار عشق گرم و تو سردی  ،عجیب نیست ؟
بفروش جان خود که خریدار  ،مجتباست
جعفرابوالفتحی
***
علت عاشقی ام دست کریمانه توست
چشم امید من آقا به در خانه توست
روی خاک قدمت صورت خود می کشم و
به اشاره همه گویند که دیوانه توست
من که آواره شهرم تو چنین خواسته ای
دل آشفته من از می و پیمانه توست
پرچم یا حسنم روز قیامت باالست
نوکرت تا به ابد بر در کاشانه توست
با حسن گفتنمان عرش خدا ریخت به هم
علتش غربت و آن نام غریبانه توست
هر کجا پر بکشم باز بقیع جای من است
چون کبوتر که فقط جلد به میخانه توست
بر سرم می زنم و اشک امانم ندهد
غصه چشم من از گنبد ویرانه توست
جوادقدوسی
***
اى صبر! امام د ّوم ما بودى
سردار غریب و مرد تنها بودى
پاره پارههاى جگرت
سوگند به ْ
حسین زهرا بودى
مظلومتر از
ِ
هاشم كرونى

11

موسیقی
اجرای مشترک علیزاده با رامبرانت تریو

احساننظری-مهرماهبرایهنر،ماهپررونقیاست.انگار
فصل پاییز با آمدنش ،فرش قرمز برای دیگر وادی های هنر
انداختهوهرروزاکرانجدیدیازهنرهایهفتگانهدرراه
است.روزهای21تا 27مهرماه،روزهایهنرخوشنویسی
است .هنری که سراسر زیبایی است و در برخی سبک ها،
شوریده سر و حیرانی برانگیز است .ما ایرانی ها از گذشته
های دور به خوشنویسی دل داده ایم و در معماری ،قالی
بافی،کتابتو...باخوشنویسیدرپیوندیم.بهاحترامهفته
خوشنویسی و روزهایی که چشم هایمان با خط خوشی
آویختهبردیواریانقشبستهبرگلدستهوگنبدیگرهخورده،
با ششخطقدیمیتردرخوشنویسیآشناترمیشویم.
کوفی؛ خطی که نقطه نداشت

نسخ؛ شاید نسخه ای از کوفی

دلیلهمینپیچیدگیهابرایکسانیکهپی ِرخوشنویسی
هستند ،قابل استفاده است و به نظر برای روزهــای کم
حوصله بعد ،کمی طاقت فرسا به نظر می آید.

محقق؛ یک دست و یکنواخت و راحت خوان

آلبوم باب دیلن فیلم میشود
لوکا گوادانینو کارگردان فیلم نامزد
اســکــار «مـــرا بــه نــامــت صــدا کــن» با
همکاری ریچارد الگراونیس در مقام
فیلمنامهنویس،قصدداردفیلمیرابا
اقتباس از آلبوم موسیقی «خون روی
مسیرها» اثر «بــاب دیلن» بسازد .به
گزارشایسنابهنقلازرولینگاستون ،آلبومموسیقی«خون
روی مسیرها» در بحبوحه جدایی «باب دیلن» از همسرش
سارا،پساز ۱۰سالزندگیساختهشدهاست.آکادمینوبل
درنوامبر ۲۰۱۶نام«بابدیلن»رابهعنوانبرندهنوبلادبیات
اعالم و «خلق تعابیر جدید شاعرانه در سنت شعر آمریکایی»
را علت برگزیدن او بیان کرد .انتخاب یک ترانهسرا و خواننده
بهعنوان برنده نوبل ادبیات ،واکنشهای مثبت و منفی
بسیاریرابههمراهداشت.

عروس خوش ترکیب خط ها
نستعلیق؛
ِ
«ابن مقله» به دلیل سخت نگاری خط کوفی ،در تالش بود
تا نسخه آسان تری از این خط استخراج کند .او برای خلق
نسخ،مدارخطرابردایرهوسطحگذاشتوقرآنیرابهاینخط
نوشت .هرچند برخی معتقدند خط نسخ برای رفع کم و
کاستیوتکمیلخطکوفیساختهوپرداختهشدیا«ابنمقله»
فقط این خط را به اوج رسانده و خالق آن نبوده است .احمد
نیریزییکیازنامدارتریننسخنویسانایرانیاستکهخود
بانیشیوهخاصیازنسخنویسیدرایرانبود.قرنهفتم،قرن
طالییحیاتنسخبهواسطهوجودیاقوتمستعصمیاست.
ثلث؛تودرتوهای خوش قامت

اگر به خطی برخوردید که در آن اشکال حروف یک دست،
یکنواخت و البته درشت اندام اند ،گمان تان را روی خط
محقق بگذارید .برای یقین بیشتر هم به فاصله بین حروف
توجه کنید .این خط در فاصله های منظم و بدون در هم
رفتگی نوشته می شود و گاه حروف قبلی ،فضاساز حروف
بعدیخودهستند.اینخطرابهایندلیلمحققمیخوانند
کهبانگاهیگذرابهآن،بدونمشکلخواندهمیشود.خط
ریحانمشتقازهمینخطبااندازهایکوچکتراستوقرآن
های بسیاری با آن کتابت شده اند .در این خط ،گاه حالت
هاییازثلثدیدهمیشودوگاهخطثلث،حالتهاییازخط
محققرادربرمیگیرد.
تعلیق؛ پیچیده جذاب ایرانی

خط کوفی به شهر کوفه منسوب است .هرچند به نظر می
رسداینخطپیشازبنایکوفهوجودداشتهودرکوفهشیوع
یافته است .خط های صاف و زاویه دار ،یکی از ویژگی های
خطکوفیاستکهبیشترباحرکتهایعمودیوافقیبلند
و ادامه دار همراه است .هرچند در نسخه های متاخر این
خط،نقطهدیدهمیشوداماکوفییکیازخطوطیاستکه
نقطهنداشتهاست.نقطههایدرشتودایرهواراغلبقرمز
و گاهی سبز در این خط به ابتکار ابواالسود دوئلی در کنار
خط کوفی قرار گرفته است .به این شکل که یک نقطه در
باالی حرف بهجای فتحه ،یک نقطه در زیر حرف بهجای
کسره ،یک نقطه جلوی حرف بهجای پیش و دو نقطه روی
یکدیگربهجایتنوینبهکارمیرفت.

کنسرت تریوی رامبرانت و حسین
عــلــیــزاده ،ســیــزدهــم آذرمـــــاه در
ِ
هدف
برلین در قالب برنامهای با
«گردهمایی فرهنگها» برگزار
میشود .این برنامه را Werkstatt
 der Kulturenبرگزار میکند که
مرکزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی-هنری در
شهر برلین و تنها مؤسسه فرهنگی است که بر رویدادهای
بینافرهنگیتمرکزداردومنعکسکنند هفرمهایگوناگون
فرهنگی و هنری است .این گروه ،سابقه همکاری با کیهان
کلهر و حسام اینانلو را در کارنامه خود دارد.

خط ثلث با الفبای کشیده و بلند و دایره های به نسبت کم
عمق،بازوتودرتوشناختهمیشود.اگرچهاینتودرتونوشتن
و سوار شدن کلمه ها بر یکدیگر از خوانایی این خط کم می
کند اما از زیبایی این خط نمی توان گذشت .خط ثلث بی
شباهتبهخطمحققنیستبااینتفاوتکهدرمحقق،دور
حروفبیشتراست.درثلثحروفوکلمات،درشتاماجمع
وجورترازمحققبودهوحلقههاوگرههابازوگاهیبستهمی
شود.خطثلثرابهدلیلبارمذهبینیرومندیکهداردبیشتر
درکتیبههامیتواندید.اینخطباساختاریایستاوموقر،
بیشتردرکتابتقرآنودعاجایگاهدرخشانیدارد.

تعلیق یــا ترسل را مــی تــوان اولــیــن خــط ایــرانــی هــا در
خوشنویسی دانست که در سده هفتم متولد شد .عمر
تعلیق به یک صد سال رسید و کم کم از رونق افتاد .این
خط را که خود ترکیبی از نسخ و رقاع و یکی از پایه های
خلق نستعلیق است ،خواجه تاج سلمانی قانونمند کرد.
برای شناخت این خط باید به حرکات قلم دقیق شوید.
دایره های زیاد ،حروف دایره ای و قابلیت ایجاد ترکیب
بندی های نو ،نشانه های خط تعلیق است .این خط به

خطنستعلیقدرایرانشکلگرفتوایرانیهاباآنآشناترند.
اینخطکهنشانهایازروحوفرهنگایرانیاست،بیشتردر
خوشنویسیخطوطایرانیبهکاربردهمیشود.نستعلیقبه
واسطه زیبایی و ظرافت ،عروس زیباروی خطوط اسالمی
است.اینخطراکهحاصلهمنشینیدوخطنسخوتعلیق
است«،میرعلیتبریزی»قانونمندکردوبعداینخطبهاندازه
ای رشد یافت که در قامت رقیب برای خطوط شش گانه
قدیمی ظاهر شــد .در ســده هشتم هجری ،نستعلیق و
تغییرهایی را که خوشنویسی ایرانی مدیون آن است ،می
توان متحول کننده ترین شیوه در هنر خوشنویسی ایرانی
دانــســت .دامــنــه هــای اســتــفــاده از ایــن خــط ،عـــاوه بر
خوشنویسانی که در ایــران کنونی زندگی می کردند به
کشورهایآسیایمیانه،افغانستانوبهخصوصگورکانیان
هند که دلباخته فرهنگ ایرانی بودند ،کشیده شد .قرون
نهم تا یازدهم هجری را می توان دوره های درخشان هنر
خوشنویسی دانست .هنر نقاشیخط هم که از دهه 40
معاصر باب شد ،به نوعی بدهکار خط نستعلیق و خط های
وام گرفته از آن مانند شکسته نستعلیق است .هنری که به
مدد رنگ و دست باز هنرمند در ترکیب خوشنویسی و
نقاشی،آنرانهمیتوانخطاطینامیدونهنقاشی.

جدول سخت [شماره ]448

وقتی همایون شجریان بوکسور میشود
همایون شجریان این روزها در حال
انــجــام تمرینهای رشــتــه ورزشــی
بوکساست.بهگزارشتسنیم،تسلط
خواندنهرگامی
همایونشجریاندر
ِ
تقریبا در موسیقی ایــران بیمانند
است.تحریرهایمتنوع،تکنیکباال،
داشتننفسطوالنی،ازمهمترین
تسلطبرملودیوریتموالبته
ِ
ویژگیهایآوازخوانیهمایونشجریاناست.وقتیهمایون
شجریانآلبوم«شوقنامه»رازیرنظرمحمدرضادرویشیمنتشر
کرد،پدرشدرتوصیفتواناییهایهمایونشجریانگفتهبود:
«مننمیدانمهمایوناینهمهنَفَ سراازکجاآوردهاست».در
روزهای اخیر ،فیلمی از همایون شجریان منتشر شده که او را
درحالتمرینبوکس نشانمیدهد.اینفیلمنشانمیدهد
کهاودر 43سالگیمشغولانجامتمرینهایبوکساست.
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طراح جدول :بیژن گورانی

طراح جدول :مریم احمدی

افقی
  - 1از عناصر اربعه  -اثری به قلم فئودور داستایوفسکی  -شرم و حیا
 بی فایده  - 2ماده ای شفاف که از سلولز ساخته می شود  -جاییکه آب کثیف و بدبو جمع شده باشد -گیاهی از خانواده گندمیان
 - 3ضمیر دوم  -ارتوپد سنتی  -به آخرین فرزند خانواده می گویند -
جدید  - 4نتیجه  -میگرن  -نمد زین  -از شیوه های موسیقی غربی
 - 5تنبک  -واحد شمارش بسته بندی برنج  -معادل فارسی اقیانوس
 پل صراط به عقیده زرتشتیان  - 6بندری در اوکراین  -حواله -طالیی  - 7مرکز استان االنبار در عراق  -یاغی و گردنكش  -ذوب  -از
حروف مقطعه قرآن  - 8فهرست غذای رستوران  -موقر  -دارای پدر و
مادری از دو نژاد مختلف  -فال نیك  - 9شكمو  -کاهش ارزش دارایی
بر اثر گذشت زمان -سردار کارتاژ  -صنم  - 10سرنگون و معلق -
باغبان  -خیال باف  - 11صندلی سواركاری  -خوشبو  -نوعی آش
نذری  -قومی ایرانی.

افقی:
-1اریب  -سپید مو  -زردی  -پاکدامنی -2دوختن پارگی جامه – خاموش – نوعی پخت برنج – شیون – از ما بهترون
 -3براق – هواپیمای روسی  -کامپیوتر – تیغ  -4لحظه – آوازه – چیز– صفت برخی سوره های قرآن کریم – مادر
ورزش ها  -5درازا – سالح کاشتنی – تلخ – خانه شعری – پیروز  -6تیر پیکان دار – نارس – حاذق – خوشحال –
رطوبت  -7لقب اشرافی اروپا – سنه – گل سرخ – تحت – از ادات پرسش  -8حرف تنفر – خواب – اندک – شایسته
و درخور – زهر  -9گره – پایتخت ارمنستان – وسط – درجه ای در ارتش  -10برگ برنده  -از گیاهان الیافی – یک
آذری – برنا – جوی  -11پیوسته – دور نیست – گیره  -گریز

عمودی
 - 1آگاهی و اطالع  -حرف محرمانه  - 2رودی در همدان  -شهری
در فــارس  - 3شب روستایی  -اطفال  -بــدن بی ســر!  - 4واحد
فــروش گــردو  -دوره ها  - 5برف آذری  -به صــورت عمده -واحد
پول قرقیزستان  - 6نوعی گلبول سفید خون  -كاال  - 7جعلی و
غیر واقعی  - 8گریزنده از روی ترس  -صندلی چرخدار معلوالن
 - 9شهر ساحلی  -رسوا و بی آبرو  - 10دندانه سوهان  -افسرده
 -انجام دهنده  - 11لغزش  -حافظه اصلی كامپیوتر  -هشتمین

مــاه سریانی  - 12توهین  -حرکتی در ژیمناستیک
 - 13شروع ،آغاز  -نارنجك  - 14از آثار جالل آل احمد
 - 15سنگ مرمر  -استراتژی  - 16فرمانده  -شیء  -صدا
 - 17تحتانی  -مربوط به عموم ملت  - 18همه را شامل
می شود  -رودخانه ها  -نشانه جمع مونث عربی  - 19آش
هفت دانه  -دانه خوراکی غنی از پروتئین  - 20خودروی
فرانسوی  -نوعی التهاب پوستی.
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عمودی:
-1قطعه زمین زراعی – پاکیزه – بم ترین صدای
موسیقی  -2ستم – بیماری مهلک – دور دهان
 -3سختی و عذاب – جوانمرد  -4اشاره به دور –
جغد – ویتامین جدولی  -5شهر صنعتی آلمان
– اسباب منزل – آینده  -6نت ششم – رود مصر
–غالفشمشیر-7قوس–سرداردلیرایرانی-8
پدر مرده – نویسنده فرانسوی طاعون -9دارایی
– پسر  -10یکدنده – پاره آتش – خدمتکار زن
 -11از انواع جمله  -مسکوک نقره – رفوزه-12
جد – پرنده شکاری  -13سمت راست – فاکتور
 -14ادب – لــوالی پا  -15تبهکار – سرازیری
– باالی فرنگی  -16ابــزار درودگــری – دفعه –
آداب  – 17حرف نــداری – الم – راز  -18رنگ
– خدای مصریان باستان  -19مکان – فرومایه
– از شهرهای آذربایجان شرقی  -20بت – مرغ
سعادت–لطیف
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