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رکوردشکنی «بهت قول میدم»
محسن یگانه در یوتیوب

خبرآنالین-محسن یگانه با آهنگ «بهت قول میدم» در یوتیوب مخاطبان جهانی پیدا کرده است به طوری که اجرای این آهنگ که اواخر سال  2016در یوتیوب بارگذاری
شد ،تاکنون بیش از  58میلیون بار دیده شده است و بیش از  22هزار نفر پس از تماشای آن نظرشان را ثبت کردهاند در صورتی که مخاطب داخلی  ،بیشتر برای تماشای ویدئو از
سرویسهای مشابه داخلی استفاده میکنند.

...

لذت شعر

ای نابترین صبح خداوند بیا
ای نور دریچههای پیوند بیا
آن آینههای صاف را یادت هست؟
آن آینهها خاک گرفتند بیا
میالد عرفانپور

***
خبر دارم که در فردای فرداها
بهارِ بهترینی هست
دری را میگشایی:
پشت آن ،درهای دیگر هم
خبر دارم
گشوده میشود آن آخرین در هم.
دیروزهای رفته دانستم
من از
ِ
که در امروزِ ما تقدیرِ فردا آفرینی هست
خبر دارم
بهار بهترینی هست!
سید علی میرافضلی

***
دیروز یکی نشانهات را پرسید
من بیخبر از جای شما با تردید
انگشت اشارهام به سوی خورشید...
خورشید حیا کرد ،سرش را دزدید
محمدحسین ملکیان

***
در آسمان غزل عاشقانه بال زدم
به شوق دیدنتان پرسه در خیال زدم
کتاب حافظم از دست من کالفه شده است
چقدر آمدنت را چقدر فال زدم
غرور کاذب مهتاب ناگزیر شکست
همان شبی که برایش تو را مثال زدم
به قدر یک مژه بر هم زدن تو را دیدم
تمام حرف دلم را در این مجال زدم
سید حمیدرضا برقعی

***
هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست
ببار ،ابر بهاری ،ببار کافی نیست
چنین که یخ زده تقویمها هر روز
هزار بار بیاید بهار کافی نیست
به جرم عشق تو بگذار آتشم بزنند
برای کشتن حالج دار کافی نیست
خودت بخواه که این روزگار سر برسد
دعای این همه چشم انتظار کافی نیست
فاضل نظری

***
ای سبز بهار! سردی دی تا کی؟
خاموش بماند نفس نی تا کی
معلوم نمی کنی که تا کی باید
بی تاب بپرسم از تو تا کی...تاکی؟
محمد مهدی سیار


...

موسیقی
انتقاد یک آهنگساز از فضای
موسیقی کشور

داوود آزاد از فضای فعلی موسیقی کشور
انــتــقــاد کـــرد .ایــن هنرمند آهــنــگ ســاز و
نوازنده به ایسنا گفت« :آرزو میکنم وضعیت
موسیقی سنتی و جدی ما بهتر شود و بعضی
از مولفه های زیباییشناسی که به هم ریخته
است به اصل خــودش برگردد .متأسفانه
فضای جالبی در موسیقی حاکم نیست و
موسیقیهایی که هویت و دانش موسیقی
نــدارد ،بسیار دیــده میشود .امــیــدوارم با
آگاهی بیشتر بتوانیم به موسیقی بپردازیم.
حیف است کنسرتهای بزرگان موسیقی
که سا لها زحمت میکشند «سولد اوت»
نمیشود» .آزاد در ادامــه افــزود« :همیشه
معتقد بودهام یک هنرمند باید آهسته آهسته
بــاال بیاید .افــرادی که به دنبال موسیقی
هستند گول این کار را نخورند که یک باره
باال رفتند و مطرح شدند؛ اینها گذراست».

دو نکته از «گلستان» سعدی به مناسبت روز بزرگداشت او

اینگلستانهمیشهخوشباشد
آرانیان -فردا اول اردیبهشت ماه جاللی است و آغاز این ِ
ماه خوشرنگ و بوی بهاری با
آثار
نام «سعدی» شیراز پیوند خورده است؛ شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم که اگر ِ
شگفتانگیزش نبود ،شاید اثری هم از زبان فارسی با جایگاه امروزی اش نبود .سعدی
بودکهدرهنگامحملهمغولبهایرانوتصرفآنبهدستفرزندانچنگیزخانباسرودن
و نوشتن بوستان و گلستان ،زبان فارسی را استوار نگه داشت و آن را از بالی نابودی و
زوال حفظ کرد و به آیندگان از جمله حافظ شیرازی سپرد .به مناسبت روز بزرگداشت
سعدی به بررسی دو نکته از گلستان میپردازیم که در ادامه خواهید خواند.
سعدی سخندان
▪
ِ

«گــلــســتــان» ســعــدی یــکــی از نمونههای
برجسته نثر فارسی است که خو شآهنگ
بودن آن به گوش هر فارسیزبانی
و روان
ِ
آشناست .سعدی در گلستان در هشت باب
به خوانندگانش «داروی تلخ نصیحت به شهد
ظرافت برآمیخته» میخوراند .او محتوای
ـاس عنوانش تنظیم کرده
هر باب را بر اسـ ِ
است .برای مثال ،باب «در فواید خاموشی»
طبق عنوانش که در ستایش سکوت است،
کوتاهترین باب گلستان هم هست.
نــمــونــه دیــگــر حکایتهای
باب «در عشق و جوانی»
است که تعدادشان دو
بــرابــر حکایتهای
بـــاب «در ضــعــف و
پــیــری» اســـت؛ که
انــســان پــیــر نصف
یک جوان نیرو دارد.
سعدی در بخش «در
فضیلت قناعت» هم
به جز در حکایت
«مــش ـتزنــی
را حــکــایــت
کـــنـــنـــد» بــه
کـــــم گــفــتــن
قــنــاعــت ک ــرده
اســت .اینها همه
نشاندهنده این است

نگاهی به عناصر نقاشی و ردپای آن
در اشعار سهراب سپهری

پیکاسوگریهای
سهراب

کالم سعدی
▪قند
ِ

اکرم انتصاری-عنصر خیال ،از اصلیترین
ارکان شاعری است .شاعر در کارگاه شعر
خود با استفاده از همین عنصر به سرزمین
غــریــب خــیــال پـــرواز میکند و بــه همین
واسطه شعر میسراید .حال این که برخی
شاعران نه تنها خیال که واقعیت را هم به
تماشا می نشینند و با استفاده از نماد های
تصویری شعر را به شکل یک بــوم نقاشی
می بینند که باید در آن خالق تصویر باشند.
سهراب سپهری شاعر و نقاش که فردا اول
اردیبهشت سالروز کوچ اوست جزو همین
دسته است.
هرچند که شــاعــران دیگری مانند قیصر
امین پــور ،فــروغ فرخزاد و عمران صالحی
تجربه مشترک سرودن شعر نو و نقاشی دارند
اما سهراب شاعری است که او را به صورت
ویژه شاعر و نقاش می دانیم .او اهل طبیعت
و به تماشا نشستن بوده و عجیب نیست به
جای استفاده از ابزاری مانند جهت ،متر و
نام خیابان این طور نشانی بدهد «:نرسیده
به درخت/کوچه باغی است که از خواب خدا
سبزتر است/.../میروی تا ته آن کوچه که از
پشت بلوغ سر به در میآرد /پس به سمت گل
تنهایی میپیچی /دو قدم مانده به گل /پای

فواره جاوید اساطیر زمین میمانی».
جالب این که سهراب در شعر «چشمان یک
عبور» با «آسمان پر شد از خال پروانههای
تماشا /عکس گنجشک افتاد در آب رفاقت»
تصویری پیش چشم خواننده میگذارد
که از نگاهی ،بیشباهت به تابلوی «شب
پرستاره» ونگوگ نیست .او از باب نقاش
بودنش است که از «چشمها را باید شست/
جــور دیگرباید دیــد» میگوید و در «ســوره
تماشا» به آن سوگند میخورد که«:به تماشا
سوگند /و به آغاز کالم /و به پرواز کبوتر از
ذهن /واژهای در قفس است» و در نهایت با
نام دفتر شعر «ما هیچ ،ما نگاه» حجت را بر
اهمیت نگاه تمام میکند .او در شعر خود از
توجه به رنگ ،نور و حجم غافل نیست ،چنان
که میگوید«:زاغهای زیادی سیاه /آسمان
به اندازه آبی»« ،صبحها مادر من برای گل
زرد/یک سبد آب میبرد»« ،شوکران بنفش
خورشید را  /در جام سپید بیابانها لحظه
لحظه نوشیدم» و «در مسیر غم صورتی رنگ
اشیا /ریگهای فراغت هنوز /برق میزد».
این همه نشانههای نقاشی سهراب در شعر
نیست اما او با همین نشانهها شعر را بر بوم
نقاشی نشانده است.

واکنشهای متفاوت درباره نامگذاری خیابانها به نام هنرمندان

علی نصیریان :با نامگذاری خیابانها به نام هنرمندان و شاعران مخالف نیستم ،اما بهطور شخصی این کار را دوست ندارم
گروهادبوهنر-باتصمیمشورایشهرتهراندرسهشنبهگذشته
نام  14گذرگاه در مناطق یک و سه شهرداری به نام شاعران
معاصری چون هوشنگ ابتهاج ،فروغ فرخزاد ،سیمین بهبهانی
و محمدعلی سپانلو و برخی خیابانهای دیگر به نام اهالی دیگر
فرهنگ و هنر از جمله استاد محمدرضا شجریان ،علی نصیریان،
داوود رشیدی و ...تغییر خواهد یافت .هرچند این مصوبه تنها
محدود به اهالی فرهنگوهنر نبوده است و تغییر نام خیابانها
موسیقی این
هم موضوع تازهای نیست اما شمار بزرگان ادبی و
ِ
فهرست درروزهایگذشتهموردتوجهقرارگرفتوواکنشهاییدر
پیداشتکهنشانمیدهدشخصیتهنریایناشخاصدربرخی
ازاینواکنشهابهحاشیهرفتهونکتههایدیگریبهمتنموضوع
تبدیلشد هاست.سهیلمحمودی،شاعروعضوهیئتمدیرهخانه
شاعران این اتفاق را یک ضرورت برای ایجاد شناسنامه فرهنگی
کشوردانستهوبهایسناگفتهاست«:برخیازبزرگانهنروادبیات

همروزگار ما در حجاب معاصریت قرار گرفتهاند یعنی از آنجا که
همعصر ما بودهاند ،شأن ،بزرگی و جایگاهشان آنگونه که باید،
شناخته نشده است » .خانه موسیقی هم از این اتفاق به خصوص
نام گذاری یک خیابان به نام استاد شجریان به عنوان یک اقدام
دیرهنگام که باز هم جای تقدیر دارد استقبال کرده است.در این
میان سید احمد میرزاده شاعر به جای خالی برخی چهره های

...
ادبی

که سعدی بی قاعده و بینظم سخن نگفته
است.
«نرود میخ آهنین در سنگ»« ،مشک آن است
که خود ببوید»« ،تو نیکی میکن و در دجله
انــداز /که ایزد در بیابانت دهد باز»« ،تربیت
نااهلراچونگردکانبرگنبداست»و ...اینها
همه مثلهایی هستند که شاید در طول روز
به زبان بیاوریم و ندانیم منشأ آنها کجاست؛
مثلهاییشیرینکهجزئیاززبان
روزم ــرهم ــان شــدهانــد و
گوینده آنهــا کسی
نیست جز سعدی.
کتابگلستانمنبع
حدود  400ضرب
المثل زبان فارسی
است .ضرب المثل
ضمن ایــن کــه بــه یک
داستان یا نکته عبرتآموز
اش ــاره دارد ،سخن را هم
مختصر م ـیکــنــد و جلوی
زیادهگوییرامیگیرد.سعدیدر
حکایتهایگلستانباتوجهبه
همین نکته سخن می
گوید و با کمترین
واژههـــا بیشترین
معنیرابهمخاطب
منتقلمیکند.
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انقالبیمانندعلیمعلمدامغانی،یوسفعلیمیرشکاکو...انتقاد
کرده و محمدرضا سرشار نویسنده ،این حرکت را نشان دهنده
استیالیفرهنگلیبرالیدانستهاست.ایندرحالیاستکهعلی
نصیریاندرواکنشبهایناقدامبهخبرآنالینگفته«:بانامگذاری
خیابانها به نام هنرمندان و شاعران مخالفتی ندارد ،اما بهطور
شخصی این کار را دوست ندارد ».وی همچنین درباره نامگذاری
مراکز و سالنهای هنری به نام هنرمندان افزوده است«:اینجاها
کاردرستیاست،چونمربوطبهتخصصوعرصهکاریآدمهاست.
اینکهمدرسهایبهنامیکمعلمنمونهشود،سالنتئاتریبهنامیک
هنرمندشودیاشبیهاینها،خیلیهمخوباست».
علیرضا قزوه شاعر هم به تسنیم از این که شورای شهر برای نام
گذاری معابر و میادین مبنای روشنی ندارد گفته است .حال آن
که نامگذاری خیابانها به نام بزرگان فرهنگ و هنر در بیشتر
کشورهایدنیامرسوماست.

انتشار آثار جدیدی از کافکا که
دوست داشت سوزانده شود

آثار جدیدی از فرانتس کافکا که به دلیل
مشکالت حقوقی تاکنون منتشر نشده بود
پس از یک دهه کشمکش وارد بازار کتاب
خواهد شد.
به گزارش ایبنا ،کافکا این نوشتهها را پیش
از مرگش به مکس ُبرود ،ویراستار و ناشرش
داد و درخــواســت کــرد ســوزانــده شــود ،اما
ُبرود به وصیت کافکا توجه نکرد و بسیاری
از این نوشتهها از جمله داستان «محاکمه»
را منتشر کرد.
ُبــرود هنگام مرگش از اِستر هــوف ،منشی
شخصیاش درخــواســت کــرد نوشتههای
کافکارابهسازمانهایدانشگاهیاهداکند.
هوفچنیننکرد.بعضیازاینآثاررافروخت
وتعدادیازدستنوشتههاراهمبهدودخترش
سپرد .هر دو دختر هوف هم از دنیا رفتهاند و
حاال جاشایا اِتگار ،وکیل نوه هوف میگوید
موکلشایندستنوشتههارابهصورتقانونی
بهارثبردهاستودستورچاپاینآثاررابدون
اجازه موکلش غیرقانونی و سرقت درجه اول
دانست ،اما دادگــاه سوئیس اعالم کرد این
آثار مجوز انتشار دارند و مانعی برای چاپشان
وجودندارد.

بازگشایی تبعیدگاه ویکتور هوگو

درهای خانهای که ویکتور هوگو به مدت 15
سال در آن دوران تبعیدش را سپری کرد ،به
رویگردشگرانادبیبازشدهاست .نویسنده
کتاببینوایاندردورهامپراتوریناپلئونسوم
در خانه ای وسط دریــای مانش زندگی می
کرد.به گزارش چمدان ،این خانه که دارای
حالوهوایرمانهایسبکرمانتیسماست،
مجموعهای شگفتانگیز از صنایع دستی
شامل  ۲۰۰شیء ارزشمند هم هست که
بعضیازآنهاراویکتورهوگوساختهاست.
ایــن ویــا بعد از یک ســال و نیم تعمیرات و
صرف هزینهای حــدود  ۴٫۳میلیون یورو،
برای بازدید گردشگران آماده شده است.
هوگو که به دالیــل سیاسی به خانهای در
جزیره گریزین در دریای مانش تبعید شده
بود بسیاری از معروفترین آثارش از جمله
مجموعه اشعار «افسانه قرون»« ،بینوایان» و
«رنجبران دریا» را در آنجا نوشت.

