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ادبی

مریم نشیبی
راوی قصههای شاهنامه

چند نکته آماری جالب از زندگی فردوسی و شاهکار ماندگارش

 19ازدواج عجیب و 16قتل خانوادگی در

الههآرانیان-بهنظرتانمیشودکتابیراپیداکردکههزاروچهلسالازنگارشآنگذشتهوهنوزهمتازهوخواندنیباشد؟شایدتعدادچنینکتابهایی
بهاندازهانگشتانیکدستهمنباشد«.شاهنامه»حکیمابوالقاسمفردوسییکیازهمینکتابهاینادراستکهپسازگذشتسالهاوقرنها،همچنان
حرفتازهایبرایگفتندارد.آنچهمیخوانید،چندنکتهوآمارجالباززندگیفردوسیوابیاتشاهنامهاست.

داس ــت ــان هـــای شاهنامه
فــردوســی بــا ص ــدای مریم
نشیبی در رادیو روایت می
شـــود .بــه گـــزارش ایسنا،
برنامه «قصههای سرزمین
مــن» روایــت شنیدنی از شاهنامه فردوسی با
صدای مریم نشیبی ،گوینده پیش کسوت رادیو
و همچنین بازی جمعی از بازیگران رادیو ،روی
سایت ایرانصدا قابل دریافت است .شاهنامه
بزر گترین کتاب به زبــان فارسی است که به
بــســیــاری از زب ــانه ــای زنـــده جــهــان ترجمه
شد هاست .عالقهمندان میتوانند اپلیکیشن
تلفن همراه ایــران صدا را برای سیستم عامل
انــدرویــد و  IOSاز نــشــانــی« »iranseda.irبه
صورت رایگان دریافت کنند.

شاهنامه در چند سالگی فردوسی آغاز شد؟
وقتی فردوسی در سال  367هجری قمری شــروع به
سرودن شاهنامه کرد 38،ساله بود .وقتی محمود غزنوی
در سال 387هجری بر تخت پادشاهی نشست ،فردوسی
 58سال داشت و  20سال از شروع شاهنامهسراییاش
میگذشت .بنابراین ،این که گفته میشود فردوسی به
دستور محمود غزنوی شاهنامه را سرود ،صحت ندارد.
مضمون بخشی از ابیات شاهنامه
 10درصــد ابیات پند و انــدرز اســت 40 .درصد
ابیات را گفتوگو تشکیل میدهد و  4درصد
ابیات شاهنامه هم تعبیر و تفسیرهای حکمی خود
فردوسیدربارهرویدادهاوچهرههاست.

«معدن یاقوت» پالت منتشر شد
قطعه جدید گــروه پالت با
صدای امید نعمتی منتشر
شــد .ترانه ایــن قطعه را که
«معدن یــاقــوت» نــام دارد،
رسول یونان ،شاعر ،نقاش
و فیلم نامهنویس ســروده اســت .یونان ،عالوه
بر اشعار خود ،چند مجموعه داستان و ترجمه
اشعار ناظم حکمت ،شاعر ترکیهای را در کارنامه
دارد .پیش از این ،امید نعمتی ،از نام احتمالی
«نصفالنهار مبدا» برای آلبوم جدید گروه پالت
که قرار است در شهریور ماه امسال منتشر شود،
خبر داده بــود .اعضای این گــروه که دیــروز در
مونیخ آلمان روی صحنه رفتند ،قصد دارند بعد
از انتشار آلبوم ،در تهران و دیگر شهرهای ایران
تور کنسرت بگذارند.

قتلهای ناخوشایند
در شاهنامه چهار مورد پدرکشی
مانند کشته شـــدن مــــرداسبه
دســت ضحاک ،شش نمونه
فــرزنــدکــشــی مــانــنــد کشته
شدن سهراب به دست رستم،
شش نمونه برادرکشی مانند
کشته شدن رستم و زواره به دست شغاد،
یک نمونه نیا کشی مانند کشته شدن
افراسیاب به دست کیخسرو و یک نمونه
همسرکشیازجملهکشتهشدنگستهم
بهدستگردیهبهچشممیخورد.

نسخه اولیه و نسخه نهایی
فردوسی نسخه اولیه شاهنامه را در
سال  384هجری قمری تمام و تا
سال  400هجری تکمیل کرد.

تعداد داستانها

در شاهنامه مـیتــوان 63
داستان شناسایی کرد که
از ای ــن تعداد  21داستان
پرداختجدیتریدارند.
جهای عجیب
ازدوا 

در شاهنامه حدود  19نمونه ازدواج
عجیب ،یعنی ازدواج با بیگانگان و
دشمن خودی میبینیم که از جمله
ِ
آنه ــا م ـیتــوان بــه ازدواج پسران
فــریــدون با دخــتــران پــادشــاه یمن،
ازدواج زال با رودابــه دختر مهراب
کابلی ،ازدواج کــاووس با سودابه
دختر شاه هاماوران و ازدواج اردشیر
بادختراردواناشارهکرد.

«شیرفروش»؛ برگزیده
جایزه جرج اورول
دو کتاب درباره گرفتاریهای ایرلند شمالی،
برنده جایزه جورج اورول سال  2019شدند.
بــه گـــزارش ایبنا ،رمــان «مــرد شیرفروش»
نوشته آنا برنز ،نویسنده اهل ایرلند شمالی
و برنده «بوکر» سال  2018که معرو فترین
اثــری بــود که در فهرست نامزدهای نهایی
جایزه جورج اورول سال  2019قرار داشت،
د ر نهایت توانست ایــن جــایــزه را در بخش
ادبیات داستانی سیاسی ،از آن خود کند.
رمــانهــای «آدمهــــای عــادی» نــوشــتــه دیانا
ایوانز« ،آیرونوپلیس» نوشته گلن جیمز براون،
«سابرینا» نوشتهنیک درناسو« ،خانه سنگی»
ن و ش ت ه ن ویو رزا شوما و «ساعتهای قرمز»
نوشته لنی زوماس به عنوان دیگر نامزدهای
نهایی جایزه ادبیات داستانی سیاسیاورول
معرفی شده بودند.

شاهناهم

ادب و هنر

گروه ادبو هنر -موسیقیایرانیهفتدستگاه
و پنج آواز دارد که هر کــدام بــرای خود صاحب
سبکاند .هر گوشه و دستگاه آواز ایرانی ،تئوری
خودش را دارد .هرچند فرمول مشخصی برای
شنیدن این که کدام موسیقی برای چه ساعتی
از شبانهروز مناسب است ،وجود ندارد اما جایی
در میان این تئوریها ،نکتههایی وجــود دارد
که گاه بر اساس تلفیق تئوری و تجربه به دست
آمــده اســت؛ ادامــه ایــن مطلب ،توضیح کوتاه و
مختصری از راهنمای شنیداری آواز ایرانی ،بر
اساس گفتههایی از میالد کیایی ،آهنگ ساز و
چندمقالهمرتبطبااینموضوعاست.
▪آغازروزباماهور

همزمان با دمیدن خورشید و باز شدن گلها،
به سراغ موسیقی در دستگاه ماهور بروید .طبع

تعداد بیتها
بـــر اســــاس تصحیح
استاد خالقی مطلق
که معتبرترین و علمی
ترینتصحیحشاهنامه
است،شاهنامهدارای
 49هزار و  530بیت
است.

نام هها
در شــاهــنــامــهبـــه 192نــامــه
برمیخوریمکهبیشازسههزاربیت
آنها به بیان متن و مضمون نامهها
و کمتر از هزار بیت ،به بیان مقدمه
و مؤخره ،مانند فراخواندن دبیر،
آمادهکردننوشتافزار،مهرکردن
و به پیک سپردن و توصیف دبیر و
پیک و ...اختصاص یافته است .از
اینتعداد10،نامهبامضمونضرب
االجل یا اتمام حجت(از جمله نامه
کسریبهقیصر)است.

▪صبحباهمایون

جنگها

منابع
قصههای شاهنامه)،
از رنگ گل تا رنج خار(شکلشناسی ّ
سرامی ،انتشارات علمی و فرهنگی1368 ،
قدمعلی ّ
فردوسی و شاهنامهسرایی ،به کوشش اسماعیل سعادت،
فرهنگستان زبان و ادب پارسی1390 ،

روز با ماهور ،شب با شور

ر وحا ...خالقی ،همایون را معجونی از تمام
عواطفوصفاتروحانیدانستهاستکهباوجود
این حالتش ،زمینه اجــرای الالیـی و ترانههای
زورخانهای نیز در آن هست .میالد کیایی ،آهنگ
ســاز ،به تسنیم در ایــن بــاره گفته اســت :صبح
دستگاه همایون تاثیر عمیقی روی شنونده دارد.
اصغرشیرخداکهدرعرصهورزشزورخانهایکار
می کرد ،بر مبنای دستگاه همایون می خواند.

درشاهنامهبیشاز300
شخصیت وجود دارد که
 48نــفــرشــان پــادشــاه
هستند.

د ر شا هنا مه  201جنگ به
تــصــویــر کــشــیــده شـــده ک ــه از
میان آ نهــا  84جنگ با
تورانیان 39 ،جنگ
با دیــوان و موجودات
تـــــــرســـــــنـــــــاک و
غیرانسانیمانند
اژدهـــــا ،جــادوگــر
و14 ، ...جــنــگ با
رومــیــان و  10جنگ
با تاز یهاست و 32
جنگهمازنوعداخلیاست.

هر ساعتازشبانهروزباکدامدستگاهموسیقیایرانی؟

ماهور همانند اسمش لطیف است و به تعبیری،
موسیقی آن را آغاز روز و زندگی ،جوانی و غرور ،
سلحشوریواستغنامیدانند.تصنیفهای«مرغ
سحر»«،سپیده»وآلبومسروچماناستادشجریان
دردستگاهماهورساختهشدهاست.

تعدادشخصیتها

چهارگاههمروحیهسلحشوریبهشنوندهمیدهد
ومناسبصبحاست.آهنگمعروف«سالمعلیکم»
منسوببهاستادحسنکسایینیزدرهمینمقام
است و موسیقی برای ورزش هم ،در همین گام
تعریفمیشود.
▪ظهرباآوازبیاتترک

حوالیظهربهتریننوایشنیداری،آوازبیاتترک
است.اذانهمدرگوشهروحاالرواحبسیارزیباست
و تاثیر عمیقی روی شنونده دارد .اذان زندهیاد
رحیمموذنزادهاردبیلینیز،متعلقبههمینآواز
ازدستگاهشوراست.
▪عصرباابوعطا،غروبباافشاری

ا بوعطا را موسیقی مــورد عالقه گوشهگیرها

میدانند .بعد از ظهر ،حــدود ساعت 15:30
تا  ،17موسیقی در دستگاه ابوعطا دلچسب و
دلپذیر است .هرچه به غروب نزدیک می شویم،
دستگاه افشاری تاثیر جادویی تری بر شنونده
خواهد داشت و وقتی تاریکی بر روشنایی غلبه
می کند ،دشتی تاثیر زیادتری دارد و بسیار لذت
بخشاست.
▪شبهنگاموشوروسهگاه

ش ــور رادر دستگا ههای ایــرانــی ،دستگاهی
دلفریب و گــاه شاعرانه می دانــنــد .هرچند
میتوان در هر ساعتی از شبانه روز ،شور شنید
اما در شب ،دستگاه سهگاه ،شور و حال خاصی
به شنونده می بخشد .وقت نزدیک شدن به
سحر ،مخالف سهگاه ،گوشه زیبایی است که
شنونده را ِس ْحر میکند .اگر قــرار بر تشبیه
د ستگاه شــور باشد ،میتوان آن را انسانی
خواند که گفتارش مورد قبول همه است و این
خود دلیلی بر این است که این آواز را میتوان
در هر مکان و زمانی شنید.

۱۱
موسیقی

اهدایلوحیونسکوبهیکفعال
موسیقیمقامی
عــلــی اصــغــر رحــیــمــی ،لــوح
چهرهبرترهنریسال۲۰۱۸
رومــانــی را از دفــتــر میراث
فرهنگی و هــنــری یونسکو
در رومانی دریافت کــرد .به
گزارش ایسنا ،رحیمی از فعاالن موسیقی مقامی
عرفانیکشوراست.سردبیریکانونتنبوراصفهان
وعضویتدرکمیتهثبتآثارمعنویدرحوزهموسیقی
درسازمانمیراثفرهنگیکشور،ازجملهسوابقاین
هنرمند محسوب میشود .وی سالهای متمادی
با سازمان یونسکو ،در زمینه خلق آثــار و اجــرای
کنسرتها،همکاریداشتهاست.اوهمچنینآهنگ
سازآلبوم«بانگیعجب»بهخوانندگیشهرامناظری
است.اعطایاینلوح،طیمراسمیرسمیدردفتر
ریاستسازمانفرهنگیهنریشهرداریاصفهان،
باحضوردکترعیدیریاستسازمانودکترنیکولتا
زاگورا،نمایندهیونسکوانجامشد.

روشعجیبانتخابخواننده
بهسبکجوادرضویان
خوانندهقطعاتموسیقاییفیلم
سینمایی «زهرمار» گفت جواد
رضویان او را بــرای خوانندگی
اینفیلمازفضایمجازیانتخاب
کــرده اســت .آرا صالحی که دو
قطعه گنجانده شده در فیلم سینمایی «زهرمار»،
اولین تجربه خوانندگی او در سینماست ،ضمن
اشاره به فرایند حضورش در این اثر ،به مهر توضیح
داد:منچندیپیشقطعه«سالمتهران»رادرفضای
مجازیمنتشرکردهبودموجالبآنکهبعدازانتشار
این قطعه ،آقای رضویان با من تماس گرفت و برای
حضور در دفتر آقای نوروزبیگی ،تهیهکننده فیلم
«زهرمار» ،قرار مالقاتی گذاشت .پس از حضور در
دفترآقای نوروزبیگی،بندهباتاییدکارگردانوآقای
کمال تبریزی ،به عنوان مشاور پروژه ،از فهرستی
که نامهای مطرحی چون امیرعباس گالب و روزبه
بمانیدرآنبودند،برایخوانندگیدوقطعهاینفیلم
انتخاب شدم .وی ادامه داد :پیش از حضور در فیلم
سینمایی «زهرمار»  ،همکاریهای زیادی با بخش
فرهنگیباشگاهاستقاللتهرانداشتم.

خودهراسی،مانعساختن
برنامهادبیاست
توششمینمحفلشعر
یوسفعلیمیرشکاکدربیس 
قرار،ازاولینشعرشگفت.اوشعر«فالنکپانفتی/
کیاومدی،کیرفتی؟»رادراعتراضبهدامادپولدار
کدخدا که ماشین گرانقیمتی داشته ،گفته است.
وی در این قرار ،انتقاداتی هم به صداوسیما داشت.
به گــزارش تسنیم ،میرشکاک در این بــاره گفت:
پس ساخت یک
متاسفانه در صداوسیمای ما ،از ِ
برنامهادبیهمبرنمیآیند.مادچاریکخودهراسی
شدیم؛میگوییمفالنینبایدحرفبزند،فالنینباید
بنویسد .اغلب مدیران ما بعد از جنگ ،نه انقالبی
بودند نه رزمنده؛ بلکه مسلمانی هستند بیآزار که
فقطمطیعاندوحرفشنویدارند.

