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«اکنون» فاضل نظری
ِ
به چاپ چهاردهم رسید

پایگاه خبری سوره مهر -در کمتر از چهار ماه از تاریخ انتشار ،مجموعه شعر «اکنون» فاضل نظری به چاپ چهاردهم رسید« .اکنون» ،ششمین دفتر شعر فاضل
نظری ،شامل  ۴۰غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه است که با مهر چاپ چهاردهم منتشر و به بازار کتاب عرضه شده است .این مجموعه حال و هوایی شبیه به
اشعار مجموعههای قبلی این شاعر با نامهای «گریههای امپراطور» و «ضد» دارد.

...

دربارهضربالمثلهایفارسیوریشهآنها

موسیقی
چاوشی بهترین خواننده تیتراژ
از نظر مردم شد
مــحــســن چ ــاوش ــی در
نــظــرســنــجــی بــرنــامــه
صــبــحــگــاهــی «ســـام
صبح به خیر» شبکه 3
سیما ،به عنوان بهترین
خواننده تیتراژ از نظر مردم شناخته شد.
در این نظرسنجی که بین هشت خواننده
پاپ و کالسیک صورت گرفت این خواننده
با اختالف بسیار زیــادی نسبت به دیگر
خوانندهها در رتبه اول ،حجت اشرفزاده
در رتــبــه دوم ،محمد اصفهانی و ســاالر
عقیلی به طور مشترک در رتبه سوم ،محمد
علیزاده و محمد معتمدی نیز به صورت
مشترک در رتبه چهارم ،به ترتیب احسان
خــواجـهامــیــری و علی لهراسبی نیز در
رتبههای پنجم و ششم قرار گرفتند.

معمای تیتراژ سریال گاندو
و نخواندن محمد علیزاده
یکی از بازیگران سریال
«گــانــدو» با ساخت یک
ویدئوی کوتاه ،به وجود
نـــام مــحــمــد عــلــیــزاده،
در تیتراژ ایــن سریال،
واکنش نشان داد و به نوعی به مخاطبان خود
اعالم کرد که منتظر قطعهای از این خواننده
نباشند.بهگزارشخبرآنالین،درتیتراژسریال
«گاندو»کهاینشبهاازشبکه 3سیمادرحال
پخش است ،نام محمد علیزاده خواننده پاپ
آمده است اما اثری از ترانه او در تیتراژ یا متن
سریال نیست .عرفان ابراهیمی که در این
سریال نقش یکی از نیروهای امنیتی را ایفا
میکند ،ویدئوی کوتاهی از یکی از پالنهای
بازی خودش در این سریال ساخته است که
روی آن ترانهای از علیزاده پخش میشود که
با «منتظر نباش» به پایان میرسد .او با این
ویدئویطنز،سعیکردهاستبهمخاطبانخود
بگویدکهنبایدمنتظرقطعهایازمحمدعلیزاده
دراینسریالباشند.

چهکسیگفتجوجهراآخرپاییزبشمار؟!

الهه آرانــیــان -کــوتــاه ،ضربهزننده
و مؤثر؛ اینها سه ویژگی جمالت و
عباراتی به نــام ضــرب المثل است.
زب ــان و ادبــیــات فــارســی ،بخشی از
شیرینی و روانیاش را مدیون همین
ضر بالمثلهاست که از نسلی به
نسل دیگر منتقل میشود .استفاده
از ضربالمثل کمک میکند به جای
اینکه منظورمان را در چند جمله
بیان کنیم ،خیلی کوتاه و مؤثر ،مفهوم
مد نظرمان را به طرف مقابل انتقال
دهیم .ضربالمثلها انواع مختلفی
دارنـــد؛ بعضیهایشان یــک بیت یا
مصرع از یک شعر هستند؛ تعدادی از
آنها هم عبارت یا بخشی از یک جمله
است؛مانند«گربهرادمحجلهکشتن».
به بهانه حضور یک کودک شش ساله
در برنامه عصر جدید که تعداد زیادی
از ضربالمثلهای فارسی را آموخته
بود ،در ادامه بیشتر از ضربالمثلها
میخوانید.
▪ضرب المثلها از کجا میآیند؟

منشأ اصلی خیلی از ضر بالمثلها
مشخص نیست؛ به عبارت بهتر ،اولین
کسی که یک عبارت مثلی را به کار
برده ،به همان انــدازه ناشناس است
کــه شــاعــران و نویسندگان ادبیات
فولکلور و عامیانه .معلوم نیست اولین
بار چه کسی «هر که بامش بیش برفش
بیشتر» را به کار برده یا چه کسی اولین
بار «جوجههایش را آخر پاییز شمرده»
است .دکتر حسن ذوالفقاری در کتاب
«داستانهای امثال» ،داستان حدود
 2500ضرب المثل را از  130منبع،
گرد آورده است .تعدادی از مثلها،
ریشه در متون ادبی نظم و نثر فارسی

دیگر این مثلها ،این مصرع مشهور
است که خیلیها آن را به عنوان یک
اصــل روا نشــنــاســی تعبیر و توصیه
میکنند« :خنده بر هر درد بیدرمان
دواســـت»؛ در حالی که ایــن مصرع،
تحریف شــده بیتی از مــوالنــا جالل
الدین محمد بلخی است« :گریه بر هر
درد بیدرمان دواست /چشم گریان
چشمۀ فیض خداست».
▪چند ذهن نزدیک

دارند .متونی که در دورههای آغازین
شعر و نثر فارسی تا قرن هفتم هجری
نوشته شــد ه ،بیشترین مثلها را در
خود جای دادهاست.
▪بــهــر هگــیــری ســعــدی از شعر
فردوسی

گلستان سعدی ،شاهکار نثر سعدی
شــیــرازی ،منبع حــدود  400ضرب
المثل فارسی است؛ اما جالب است
بدانید بسیاری از ضر بالمثلهای
ایــن کــتــاب ،ریــشــه در آثـــاری مانند
شاهنامه فــردوســی ،کلیله و دمنه،
مرزباننامه و ...دارند .حتم ًا این بیت
معروف سعدی را شنیدهاید که «نابرده

«گوهر جان» وحید تاج
رونمایی میشود

▪فراموششکن

آلبوم موسیقی «گوهر
جــان» با آهنگ سازی
سلمان سالک ،تنظیم
عباس آزاد و با صدای
وحـــیـــد تـــــاج ،جمعه
 31خــرداد ،در شهر کتاب الهیه رونمایی
م ـیشــود .بــه گـــزارش موسیقی مــا ،این
آلبوم شامل دو لــوح فشرده اســت که در
آن ،قطعاتی با آهنگ سازی سلمان سالک
به همراه چند تصنیف قدیمی اجــرا شده
وجود دارد که عباس آزاد ،آن ها را در قالب
ارکسترال تنظیم کرده است .بخش نخست
این آلبوم ،شامل قطعههای «صــدای بال
ققنوسان» با شعرهایی از حافظ ،هوشنگ
ابتهاج و شفیعی کدکنی و همچنین ،بخش
دوم این آلبوم ،شامل چهار تصنیف از آهنگ
سازان قدیمی است.

آسیا میزبان «پیکاسو» میشود
بزرگ ترین نمایشگاه آثار «پیکاسو» در چین،
از  15ژوئن ،با حضور بیش از  ۱۰۰اثر از این
هنرمند برگزار شده است.
بــه گـــزارش ایــســنــا« ،تــولــد یــک نــابــغــه» نام
نمایشگاهی است که برترین آثــار پیکاسو،
از جمله برخی تابلوهای این هنرمند را که
در موزه «پیکاسو» واقع در فرانسه نگهداری
میشود ،در قالب یک نمایشگاه گرد هم آورده

رنــج گنج میسر نمیشود /مــزد آن
گرفت جان برادر که کار کرد» .دو قرن
پیش از سعدی ،فردوسی در شاهنامه
اینطور سروده« :به رنج اندر است ای
خردمندگنج/نیابدکسیگنج،نابرده
رنــج» .سعدی همچنین بیت مشهور
«مــیــازار مــوری که دانـهکــش است/
که جــان دارد و جــان شیرین خوش
است» را از فردوسی وام گرفته است.
از دیگر اشعار فردوسی در شاهنامه
که ضربالمثل شدهاند ،میتوان به
«توانا بود هر که دانا بود»« ،جوان است
و جویای نام آمده است» و «دو صد گفته
چون نیم کردار نیست» اشاره کرد.

غلط ننویسیم
در فیلمهای دوبله شده از زبان انگلیسی،
غالب ًا گوینده بــه دیــگــری کــه نــاراحــت یا
خشمگین اســت ،میگوید« :فراموشش
کن»! این جمله معادل اصطالح انگلیسی
« »Forget itاست که بر اثر شتاب زدگی
مترجمان ،لفظ به لفظ ترجمه شده ولی
در فارسی با توجه به موقعیتی که در آن
به کار میرود ،بیمعنی یا مضحک است.
معادل درســت ایــن جمله در فارسی ،بر
حسب موارد مختلف ،چنین است :اگر در
جواب تشکر برای خدمت یا هدیهای باشد،
معموال میگوییم« :چیزی نیست ،قابلی
ندارد»؛ اگر برای دلجویی یا چشمپوشی
از سخن یــا رفــتــار ناخوشایندی باشد،
میگوییم« :مهم نیست»« ،چیزی نیست»،
«بگذریم» و . ...اگر هنگام خشمگین شدن
از پیشامد نابه جایی باشد ،میگوییم« :به
جهنم» یا «شد که شد» یا «فکرش را نکن»!

است .املیا فیلیپوت ،مدیر این نمایشگاه،
گفته اســت« :سعی کردیم برترین آثــار این
هنرمند را ،از جمله «خودنگاره آبـی» که به
نــدرت از مــوزه اصــل ـیاش خــارج میشود،
نمایش دهیم».به دلیل ارزش باالی هر یک
از تابلوهای نقاشی که ارزش برخی از آنها به
بیش از  ۹۰۰میلیون دالر میرسد ،این آثار
در هفت پرواز مجزا به چین منتقل شده اند.

▪خنده یا گریه ،کدام یک؟

گاهی افراد بعضی از ضربالمثلها
و اصطالحات رایــج در زبــان فارسی
را اشتباه مینویسند یا اشتباه معنا
میکنند؛ بـــرای نــمــونــه ،بعضیها
اصــطــاح «کـــجدار و مــریــز» را کــه به
معنای احتیاط کردن است ،اینطور
«پیش
مینویسند« :کجدار و مریض».
ِ
غازی و مع ّلقبازی» هم ضر بالمثل
دیگری اســت که بعضیها اینطور
مــین ــوی ــس ــن ــد« :پـــیـــش قـــاضـــی و
مع ّلقبازی» .غازی به معنای بندباز
اســت و ایــن مثل کنایه از کسانی
اســت که پیش یک فــرد ماهر ،قصد
خودنمایی و ابراز وجود دارند .نمونه

...

کافه صدا
▪ ُملکِ /ملک

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کردُ .ملک به
معنای «سلطنت» و نیز «قلمروی سلطنت» یا
«مملکت»است،ا ّما ِملکیعنی«آنچهدرتصرف
کسیباشد»بهویژهزمینزراعی.
▪نقایص/نواقص
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این دو واژه با هم یکی نیستند .نقایص جمع
نقیصه و به معنای «عیب و خوی بد» است و
نــواقــص جمع ناقصه و بــه معنای «ناتمام و
ناکامل» اســت .از ایــن رو اصطالح «تکمیل
نقایص» صحیح نیست؛ چون به معنای «کامل
کردن عیبها» است و درست خالف منظور
گویندهخواهدبودوبهجایآنبایدگفت«:رفع
نقایص».امااصطالحتکمیلنواقصطبقنظر
دکترمحمدمعینصحیحاست؛چونچیزهای
ناکاملرامیتوانکاملکرد.
برگرفتهازکتاب«غلطننویسیم»
ابوالحسننجفی

پیشنهاد ما :طرب منم
سبکش چیست؟کالسیک
خــوانــنــده اش کــیــســت؟ همایون
شجریان
آهـــنـــگ ســـــازش چــطــور؟ســعــیــد
فرجپوری
ترانهسرایشراهمبشناسیم:موالنا
قسمتیازترانه:منطربمطربمنمزهرهزند
نوای من /عشق میان عاشقان شیوه کند
برای من /ناز مرا به جان کشد بر رخ من
نشان کشد /چرخ فلک حسد برد ز آن
چهکندبهجایمن
چرا االن باید بشنویم؟ در میان
بلبشوی آهنگهای امـــروزی که
باالخره کار ترانهسرا ،آهنگ ساز یا
خواننده ،یک جای کار میلنگد ،شنیدن
یکقطعهحالخوبکنکههمهچیزشسر
جایخودشقراردارد،لذتبخش است.

بعضی از مثلها و سخنان مشهور
ممکناستبینچندفرهنگمشترک
باشند .دکتر مهدی محقق ،استاد
برجسته ادبیات فارسی ،در مقالهای،
به  50ضر بالمثل مشترک در سه
زبان فارسی ،عربی و انگلیسی اشاره
کــرده اســت .ایشان معتقد اســت که
میتوان این مضامین مشترک را از
نزدیکی ذهنها دانست؛ یعنی دو نفر
در دو زمان و در دو مکان ،تحت تاثیر
یک موضوع قرار گرفته و سخنی گفته
باشند .مثلهای معروفی مانند «از
کوزه همان برون تراود که در اوست»،
«خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت
شــو»« ،تــو نیکی مـی ُکــن و در دجله
انــداز»« ،عذر بدتر از گناه»« ،دوست
آن باشد که گیرد دست دوســت /در
پریشانحالی و درماندگی»« ،به مرگ
بگیر تا به تب راضــی شــود»« ،لقمان
را گفتند ادب از که آموختی ،گفت از
بیادبان»« ،صبر تلخ است ولیکن ب ِر
شیرین دارد»« ،دیــوار گوش دارد»،
«صبر و ظفر هــر دو دوســتــان قدیم
اند /بر اثر صبر نوبت ظفر آید» و ...در
زبانهای عربی و انگلیسی هم مثل و
مانندهایی دارد.

...
ادبی

گزیده دیوان ملکالشعرا بهار
منتشر شد
گــــــزیــــــده دیــــــــوان
ملکالشعرا بهار در
ه ــزار و  781صفحه
و در قــالــب دو مجلد
منتشر شد .به گزارش
ایسنا ،در معرفی ایــن کتاب گفته شده
اســت« :ایــن گــزیــده اشــعــار دربــردارنــده
زنــدگـینــامــه ،گــزیــده قصاید ،غزلیات،
قطعات ،مثنویات ،مسمطات ،ترکیبات،
ترجیعات ،مستزادها و چهارپار ههای این
شاعر نامآور ایرانی است».
این اشعار در چهار بخش تدوین و تنظیم
شدهاست که شامل اشعار دورههای مختلف
زندگی این شاعر معاصر میشود .گزیده
دیوان ملکالشعرا بهار به همت انجمن قلم
ایران منتشر شده است.
جانشین احمد سمیعی (گیالنی)

منصوب شد

طــی حکمی از طرف
دکــــتــــر غــامــعــلــی
حـــداد عـــادل ،رئیس
فــرهــنــگــســتــان زب ــان
و ادب فــــارســــی،
عــاءالــدیــن طــبــاطــبــایــی بــه ســردبــیــری
مجله «نامه فرهنگستان» منصوب شد.
به گزارش ایبنا ،متن حکم از ایــن قرار
است« :احترام ًا ،اکنون که استاد ارجمند،
جناب آقــای احمد سمیعی (گیالنی)،
پس از ســا لهــای طــوالنــی ،از سردبیری
مجله «نامه فرهنگستان» کنار هگیری
کردهاند ،با اظهار تقدیر و تشکر از زحمات
و تالشهای سودمند و راه گشای ایشان،
جنابعالی که واجد مراتب دانش و تجربه
علمی الزم برای این مسئولیت هستید،
بهموجب این حکم به سردبیری مجله «نامه
فرهنگستان» منصوب میشوید .توفیق
شما را در انتشار منظم و مستمر این مجله
در راستای اهداف فرهنگستان از خداوند
متعال خواهانم».

کار شاعر باید یافتن
و پنهان کردن باشد
گــروس عبدالملکیان
در جلسه رونــمــایــی و
نــقــد و بــررســی کتاب
«زیــبــایــی» ،اثــر هدی
احــمــدی ،از رســالــت
شاعر گفت .بــه گـــزارش ایبنا ،او بعد از
سخنرانی و نقد ایــن کتاب گفت :سخن
را با ایــن پرسش آغــاز کنیم که کــار شاعر
چیست؟ به نظر من کــار شاعر ایــن است
که بیابد و پنهان کند .او یافتههایش را در
بیان شاعرانهاش مخفی و همین موضوع،
شعر را تاویلپذیر میکند و شعر همچون
گنجی میشود که هرکس در جستوجوی
معنایش ،لذتی را تجربه میکند و در عین
حال ،شاید به نکته تازهای بر خورد که حتی
فراتر از ایده اولیه خود شاعر است.

