ادب وهنر
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کیشوند نیوز -سید مهدی شجاعی ،نویسنده کشورمان که در جزیره کیش ساکن است در اقدامی جالب یک قفسه کتابخانه کوچک در جلوی منزل
خود برای مطالعه عمومی گذاشته است .از آثار این نویسنده میتوان به «دست دعا ،چشم امید»« ،پدر ،عشق ،پسر»« ،کشتی پهلو گرفته»« ،دو کبوتر،
دو پنجره ،یک پرواز»« ،بوی سبز پونهها» و «ضریح چشمهای تو» اشاره کرد.

...

با امضای گواهی نامه درجه یک
هنری توسط وزیر ارشاد

همایون شجریان
دکترای آواز گرفت
هــمــایــون شــجــریــان که
پــیــش از ایــــن تــوســط
شـــــورای ارزش یــابــی
هنرمندان ،نویسندگان
و شـــــاعـــــران کــشــور
حائز شرایط دریافت گواهی نامه درجــه یک
هنری شناخته شــده بــود ،اسفندماه سال
گذشته ،مدرکش را این نهاد دریافت کرده
است .به گــزارش مهرگواهی نامه درجه یک
هنری (معادل مدرک تحصیلی دکترا) توسط
شــورای ارزش یابی هنرمندان ،نویسندگان
و شاعران کشور در رشته «آواز» به همایون
شجریان داده شده است .این مدرک در ۲۷
اسفندماه سال  ۹۷به امضای وزیر فرهنگ و
ارشاداسالمیرسید.

شکایتیکخواننده
ازترانهسرایچاوشی
فرهاد جیدی خواننده
جــوان ،ادعــا میکند که
ترانهقطعه«جورچین»را
از حسین صفا ،سراینده
آن ،خــــریــــده و آن چه
محسن چاوشی خوانده غیرقانونی است .وی
بهتسنیمگفت:سال 1394حدودپنجترانهاز
حسینصفاخریدیم.نامهواگذاریراکهایشان
امضا کردهاند داریم و در وزارت ارشاد هم این
نامهها موجود است .طی چند سال گذشته،
درگیرمشکالتیبودمونتوانستمآلبوممراجمع
کنم.االنکهکاربهمرحلهنهاییرسیده،متوجه
شدیم ترانه در سریال دلدار اجرا شده است.
جیدیافزود:درشبکههایاجتماعیهماطالع
رسانی کردیم .متاسفانه چاوشی و صفا بعد از
اینکهموضوعرادرشبکههایمجازیهماعالم
کردیم،بازهمپاسخگونبودند.

سید مهدی شجاعی
مقابل خانه اش را کتابخانه کرد

ّ
یاحقیبهمناسبتروزبزرگداشتفردوسی
گفتوگویخراسان بادکتر

موسیقی

شاهنامهباماحرفمیزند

الهه آرانیان« -فردوسی» تنها یک شخص نیست؛
یک جهان است و «شاهنامه»اش را هم باید یک
فرهنگ دانست؛ جهان و فرهنگی که از هزار سال
پیش تاکنون زنده مانده و زبان فارسی را در برابر
امــواج بیگانه ،استوار نگه داشته است .همه ما به
فردوسی و شاهنامه مدیون هستیم؛ که اگر سی
سال رنج و دغدغه او نبود ،شاید از زبــان فارسی
هم خبری نبود .آن چه در پی می آید ،گفت و گوی
خراسان با دکتر محمد جعفر یاحقی ،استاد زبان و
ادبیاتفارسیدانشگاهفردوسیومدیرقطبعلمی
ّ
فردوسیشناسی ،به مناسبت 25اردیبهشت ،روز
بزرگداشتاینحکیمسخناست.
▪پهلوانانفردوسیشعارینیستند

دکتر یاحقی درباره جنبههای ناشناخته شاهنامه
در جامعه گفت« :شاهنامه یک کتاب قصه نیست.
درستاستکهپیکرهآنحوادثافسانهایوتاریخی
است اما در البهالی آنها ارزشها و تعالیمی وجود
دارد که در چارچوب داستانی آمده است .آدمهای
شاهنامه هم بر مبنای این ارزشها عمل میکنند
و فقط شعار نمی دهند .همه پیامهای اخالقی
را که فردوسی به شکل نظری در مقدمه و موخره
داستانها مطرح کرده است ،پهلوانان و قهرمانان
در عمل نشان دادهانــد .اولین ارتباطات ،در بستر
شاهنامهمعنیپیدامیکند؛بهاینمعناکهانسانها
ازفرهنگهاونژادهایمختلفباهممعاملهومبادله
میکنند؛ازچینوماچیندرشرق،حبشهوزنگبارو
یمندرغرب،روم،صقالبو....بهعنوانمثالرستم
در شمایل یک تاجر به توران
میرود و چاه بیژن را پیدا
میکند .جالب است

کهدراینمبادالت،همهبهفارسیبایکدیگرصحبت
میکنندوبهندرتسخنازترجمانبهمیانمیآید.
همهابیاتشاهنامه،زندگی،تعامل،اخالقوارتباط
باخداستودرالبهالیابیاتشاهنامه ،مانندخونی
دررگآنجریاندارد.شاهنامهموجودزندهایاست
کهباماحرفمیزند».
▪شاهنامهفراترازهزار«بازیتاجوتخت»است

دکتر یاحقی در پاسخ به این که عــدهای مجموعه
تلویزیونی«بازیتاجوتخت»راکهبرمبنایداستانی
حماسی ساخته شده ،دنبال میکنند و در مقابل،
شاهنامهرااثریغیرواقعیوخیالیمیدانند،گفت:
«چونشاهنامهرانمیشناسند،همانتوهمعامیانه
و تکراری را که شاهنامه فقط قصه است ،به زبان
میآورند .متاسفانه بعضی از هنرمندان ما حوصله
این که در اجزای شاهنامه تامل کنند و بر اساس آن
اثری نمایشی بسازند ،ندارند و منتظر طرحی آماده
هستند» .عضو پیوسته فرهنگستان زبــان و ادب
فارسی به کسانی که میخواهند خواندن شاهنامه
راآغازکنند،توصیهکرد«:آنهاکهبازبانکالسیک
فارسی آشنا نیستند ،بهتر است بازنویسیهای
شاهنامه را بخوانند .البته هیچ بازنویسی نوشته
خود فردوسی نمیشود و این کار فقط برای آشنایی
با کلیت داستانهاست .پیشنهاد دیگر خواندن
آثــار منثور عصر فردوسی اســت .ایــن کــار موجب
میشود با فضای زبان آن دوره آشنا شویم و بتوانیم
شاهنامه را بخوانیم .اگر بعضی کلمات در شاهنامه
برایمان نامفهوم است ،در اثر خواندن مداوم ابیات
آنبافضایاثرآشنامیشویمومعنایواژههاراکشف
خواهیم کــرد .خوشبختانه در روزگــار ما جلسات
شاهنامهخوانی خوبی برگزار میشود که میتوان

درآنهاهمشرکتکرد».

▪تاایرانوفردوسیهست،فارسیمیماند

وقتی نظر دکتر یاحقی را دربــاره غلطگوییها و
غلطنویسیها جویا شدیم ،گفت« :زبان فارسی و
شاهنامه با هم یکیاند .اگر شاهنامه را بشناسیم
هرگز زبان فارسی ضعیفی نخواهیم داشت .اگر با
زبان شاهنامه آشنا شویم به جعلیات و اصطالحات
فرازبانی فارسی نیاز پیدا نمیکنیم .منظورم این
نیست که همه مفاهیم روز در شاهنامه وجود دارد.
اگر ما پیکره زبانی در شاهنامه و آن چه رشد و تحول
زبانراایجابمیکندبشناسیم،همهنیازهایامروز
ما را بــرآورده میکند .این موجهایی هم که از سر
بیاطالعی نسل جوان به وجود آمدهاست ،در برابر
شاهنامهچیزمهمینیست.تصورمیکنماینامواج
همازسرزبانفارسیخواهدگذشت.قطعافارسی
میماندتازمانیکهایرانوفردوسیباشد».
▪همهبایدآستینهاراباالبزنیم

دکتر یاحقی از تازهترین کارهای پژوهشی قطب
علمی فردوسیشناسی دربــاره شاهنامه و
فردوسی هم خبر داد و گفت« :مبالغه
نیست اگر بگویم هــزاران کتاب
به تقلید از شاهنامه و به تاثیر از
شاهنامه پدید آمــد هاســت که اگر
آنها را چاپ کنیم ،باید خروار خروار
کتاب به کتابخانههای ما اضافه شود
اما خود شاهنامه آ نقــدر پرهیبت
بوده که مجال بروز به اینها را نداده
اســت .انــواع و اقسام حماسهها،
منظومهها و آثار منثور در دورههای

زبانفارسیوشاهنامهباهمیکیاند.اگرشاهنامهرابشناسیمهرگززبانفارسیضعیفینخواهیم
داشت.اگربازبانشاهنامهآشناشویمبهجعلیاتواصطالحاتفرازبانیفارسینیازپیدانمیکنیم
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مختلف تاریخی به ترکی ،عربی ،اردو و ...تحت
تاثیر شاهنامه پدید آمدهاست .این موضوع تنها
به داستانهای م ّلی محدود نمیشود ،بلکه در
یخورد؛
حوزهداستانهایمذهبیهمبهچشمم 
نمونهاش بیش از هشت «مختارنامه» است که در
آن ها ،سرگذشت مختار را به شیوه شاهنامه به
نثر نقالی ارائه کرده یا به نظم درآوردهاند .همه
باید آستینها را باال بزنیم و این کتابها را با همه
گــرفــتــاریهــای
عـــرصـــه چــــاپ،
منتشر کــنــیــم و
ن ــش ــان بــدهــیــم
شاهنامه چقدر
تاثیر دارد».

...
ادبی

شباهت «پیرمرد و دریا»

به یک اثر کوبایی

تحقیقی جدید اثبات
کــرده اســت که ارنست
همینگوی ،نویسنده
آمریکایی آثاری همچون
«وداع بــــا اســلــحــه»
و «زنگها بــرای که به صدا درمیآیند» ،در
نگارش اثر محبوب و شناختهشده «پیرمرد
و دریـــا» ،تحت تأثیر نویسندهای کوبایی
بوده است .به گزارش ایبنا ،تحقیقی جدید
نشان میدهد که موضوع و سبک نگارش
آثــار ارنست همینگوی ،از نویسنده کمتر
شناختهشده کوبایی به نام انریکه ِسرپا تأثیر
پذیرفته اســت .آثــاری که مهمترین شان در
دهه های  1940و  1950میالدی و هنگام
سکونت نویسنده آمریکایی در کوبا ،نوشته
شده اســت .پروفسور آنــدرو ِفلدمان ،استاد
دانشگاه ،میگوید که ارتباط نزدیکی بین
داستانهای ِسرپا و آخرین آثار همینگوی ،از
جمله «پیرمرد و دریا» و «داشتن و نداشتن»
وجـــود دارد .البته از ایــن شباهت نباید
برداشت «سرقت ادبــی» شــود؛ اما شباهت
بین سبک و مــوضــوع،انکارناپذیر اســت.

...

اخبار کوتاه
▪  ▪رمــان «آدمهـــای معمولی» نوشته «سلی
رونــی» با پشت سر گذاشتن «شــدن» میشل
اوباما،برندهجایزهکتابسالبریتانیاشد.
▪  ▪مرکز موسیقی حوزه هنری فراخوان ملی
سرود «رود چهلساله» را با هدف شناسایی
و حمایت از گروههای سرود برجسته کشور
منتشرکرد.

