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پیک خبر

انتقاد شدید کارن همایونفر
از فعالیت مافیای موسیقی

آهنگ ساز و نوازنده برجسته کشورمان ،ضمن
اشــاره به بی مهری هایی که در حق او روا شده
است ،از وضعیت موسیقی نیز انتقاد کرد .کارن
همایونفر در صفحه شخصی اش با اشاره به وجود
یک مافیا در موسیقی نوشت «:به هر ضرب و زور
و جعل و اهانت به خود و عزیزانتان ،اعتبارتان
را لکهدار میکنند .تــاوان دارد .بله چند دهه
تاوانش را دادم؛ با شناسنامهام ،با از دست دادن
سالمتیام ،با شبانه روز کارکردن ،با محروم
بودن از یک زندگی باالی خط فقر ،با تن ندادن
به بــازی مافیای موسیقی ،با ماندنم ،با تنها
گذرنامه ایرانیام  ...و پایش بیفتد باز هم در خط
اول خواهم بود .نسل ما تاوان میدهد که شما
تاوان ندهید و باز هم تاوان خواهم داد .من یک
ایرانیام ،غمگین ... ،اما ایرانیام و ساکن همین
تهران و کنار بقیه نفس میکشم ،این هوا را و عطر
این سرزمین را» .همایونفر تا به حال برای بیش از
 80فیلم سینمایی موسیقی متن نوشته و سه بار
سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن جشنواره
فیلم فجر را به خانه برده است.

قطعههای جدید فرزاد فرزین
برای «مانکن» در راه انتشار

ادبی

دست جاعالن درجیب مولوی!
نسترن کاشف -موالنا دوستداران متفاوتی
دارد .خوانندهها هنوز برای ارائه یک اثر جذاب
به سراغ غزلیات او میروند ،ترکیه در پی ثبت او
به عنوان یک شاعر ملی است و در فضای مجازی
نیز ،عد های به دنبال ثبت اشعار او به نام خود
هستند یا برعکس .میبینید؟! دوستداران او را
نمیتوان در یک دسته قرار داد .این قضیه درباره
شــاعــران دیگر نیز صــدق میکند و بر اساس
آماری که در ادامه خواهیم گفت ،اشعار جعلی و
جعل شعر ،در فضای مجازی به سرعت در حال
رشد است.پویش «مبارزه با نشر جعلیات در
فضای مجازی» به تازگی چهار ساله شده است.
این پویش نتیجه همت جمعی از دانشجوهای
ادبیات فارسی ،تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه
تهران است که همگی یک دغدغه مشترک،
یعنی جلوگیری از جعل شعر را دارند .این گروه
آثار منسوب به بزرگان ادبی و شخصیتهای
تاریخی در فضای مجازی و درستی انتساب
آنها را بررسی میکند .بر اساس آماری که تا

فصیحی :کتابی که زنان بخوانند
پرفروش میشود

تابستان سال  97از این پویش وجود دارد ،از
زمان فعالیت این گروه تاکنون 557 ،اثر جعلی
شناسایی شده است .در این بین ،اشعار موالنا
با  103مورد اثر جعلی شناسایی شده ،بیش
از دیگر شاعران مورد سوءاستفاده قرار گرفته
است و به نوعی ،میتوان گفت در این عرصه
رکورددار است .از قرار معلوم احمد شاملو نیز،
به واسطه نامههای عاشقانه برای همسرش،
آیــدا ،جعلخور باالیی دارد و  50مورد از این
رقم به اشعاری برمیگردد که به دروغ ،از او
دانستهاند .این تعداد درباره سهراب سپهری
که بیشتر آثار شاعری به نام کیوان شاهبداغ
خان را به نام او میشناسند ،به  44مورد و برای
حسین پناهی که جملههای قصار و اشعار کوتا ِه
ض ــر بداری دارد ،به  66اثــر میرسد .فروغ
فرخزاد و سیمین بهبهانی ،تنها بانوان این
فهرست هستند که به ترتیب با  34و  33مورد
اثر جعلی شناسایی شده منتسب به آ نها ،در
آخر این فهرست قرار دارند.

ارســــان فــصــیــحــی ،مــتــرجــم ادب ــی ــات ترکی
استانبولی ،در جشن رونمایی از چاپ صد و یکم
ترجمه خــودش از رمــان «ملت عشق» اثر الیف
شافاک ،گفت :بهتجربه دریافتهام کتابی را اگر
زنــان بخوانند ،پرفروش میشود .به گــزارش
ایبنا ،این مترجم در این نشست ،در پاسخ به این
سوال که چرا در کشور ما استقبال از کتاب کم و
تیراژ کتابها بسیار پایین است و در همان حال،
ملت عشق به چاپ صد و یکم می رسد ،گفت:
چهار عامل مهم در فــروش کتاب موثر است؛
نویسنده ،مترجم ،ناشر ،موضوع .در این کتاب،
اسم نویسنده بــرای اولین بار در ایــران مطرح
میشود؛ به نظرم ،موضوع کتاب جذاب است
و توسط ناشری شناختهشده ،به چاپ رسیده
است .البته عامل دیگری نیز دخیل بوده و آن
تبلیغات زبانی است که به رو شهــای مختلف،
خوانندگان کتاب را به هم معرفی کرد هاند.
فصیحی افزود :نکته دیگری که در تمام دنیا وجود
دارد ،این است که اگر کتابی را زنان بخوانند ،آن
کتاب پرفروش میشود.

نگاهی به چند نامه منظوم دوستانه در ادبیات معاصر فارسی

رفاقتهای شاعرانه

گــروه ادب و هنر -همیشه هــم ایـنطــور
نیست که شاعران دربــاره دغدغههای مهم
شخصی و اجتماعی و ...شعر بگویند .گاهی
هم پیش میآید که دوســت دارنــد بــرای دل
خودشان و برای دوستان و افرادی که با آنها
احساس نزدیکی و صمیمیت میکنند ،شعر
بسرایند.
روی همین حساب یکی از گونههای شعر
فــارســی« ،اخــوانــیــات» ن ــام گــرفــتــه اســت.
اخوانیات به معنای نامههای دوستانه به نثر یا
شعر است .در ادامه درباره چند شعر دوستانه
و سرشار از مهر در ادبیات معاصر فارسی
میخوانید.

▪ 2یار دبستانی

مهدی اخــوان ثالث و محمد قهرمان دو یار و
همکالسی صمیمی و قدیمی بودند .این دو
بارها و بارها یکدیگر را به مهر و لطف ستودهاند.
اخــوان قطعۀ «اســم و آسمان» را بــرای استاد
محمد قهرمان ســروده اســت و در بخشی از
آن میگوید او را باید «مهرمان» صدا کرد نه
«قهرمان» .در جای دیگری هم او را قهرمان
کشور شعر صدا میکند« :او قهرمان کشور
شعر است و اهل فضل /گردن به حکمرانی
این پهلوان نهند».
▪سرشک و سایه

▪قیصر و استادش

قیصر امینپور ،شاعر گلهای آفتابگردان و
دستور زبان عشق در یکی از اشعار مشهورش
س استاد
به نام «لحظه بیکران» با اشاره به کال 
شفیعیکدکنیدرروزهایسهشنبهدردانشگاه

تهران،ارادتومهرویژهاشرابهایناستادنشان
دادهاست«:بهترینلحظهها/لحظههاییکهدر
حلقۀ کوچک ما /قصه از هر که و هر کجای زمین
وزمانبود/قصۀعاشقانبود/راستی/روزهای
سهشنبه /پایتخت جهان بود».
خرمشاهی و دیگران
▪ ّ

ِ
استاد ســرودن اشعار
بهاءالدین خرمشاهی
دوستانهاست.بهقولخودش«باخودمیگفتم
چرا ستایش باغ و بوستان و وصف شب و ماه
و پروین رواســت اما ستایش آدمیزاد چندان
که باید ،روا نیست» .این حافظپژوه در انواع
قالبها و برای افــراد زیــادی اخوانیه سروده
است؛ از جمله علی دهباشی ،هوشنگ ابتهاج،
محمدعلی موحد ،اسماعیل فصیح و . ...او
بــرای اسماعیل فصیح ،نویسنده برجسته
معاصر ،چنین می سراید« :بر نقد سخن بسی

بیفزود فصیح /در قصه گره فکند و بگشود
فصیح /هر چند که شیرین سخنان بسیارند/
از اهل قلم فقط یکی بود فصیح».
مهدی اخوان ثالت(وسط)در کنار محمد قهرمان(راست)

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی(م .سرشک)
هم دستی در شعرهای دوستانه دارد و به
مناسبتهای مختلف دوستانش را به شعر یا
به نثر مورد لطف و محبت خود قرار داده است.
یکی از اشعار محبتآمیز این استاد برجسته
ادبــیــات ،به مناسبت  90سالگی هوشنگ
ابتهاج(ه.ا.سایه) سروده شده« :چشم بد دور
از این شعبده در کار هنر /آفتابی تو که در سایه
نهانی سایه /از طلسمات غزل آن چه گشودند
تو را /رهرو ِ
گنج روانی سایه».
واقف این ِ

طنز؛ دلیل ماندگاری بسیاری
از آثار کالسیک

شفیعی کدکنی در کنار هوشنگ ابتهاج

فرزاد فرزین که در مجموعه «مانکن» ،ایفای نقش
کرده است ،دو قطعه جدید برای آن منتشر خواهد
کــرد .به گزارش موسیقی ایــرانــیــان ،مجموعه
«مانکن»بهکارگردانی«حسینسهیلیزاده»ازدوم
شهریور در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود و
فرزاد فرزین در این سریال ایفای نقش کرده است.
فرزاد فرزین چندی پیش قطعه «ای کاش» با ترانه
روزبه بمانی و تنظیم مهران خلیلی را که برای این
سریال ساخته شده بود ،منتشر کرد .شنید هها
حکایت از آن دارد که دو قطعه دیگر ،با صدای او،
برای مانکن به مرحله انتشار خواهد رسید.

نگاهی به آمار و ارقام پویش « مبارزه با نشر جعلیات در فضای مجازی»
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کالس «در حلقه رندان» ،با محوریت شعر طنز و با
حضور «سعید بیابانکی» و « ناصر فیض» در رامسر
برگزار شد .به گزارش مهر ،سعید بیابانکی در
ابتدا ،با بیان این مطلب که طنز قالب شعری
نیست بلکه شگردی در سرودن شعر است ،افزود:
بسیاری به اشتباه ،شعر طنز را یک قالب شعری
معرفی میکنند،درحالیکه همه ما میدانیم
قالب های شعری به کالسیک ،نو و سپید تقسیم
میشود و آن چه در واقع شعر طنز را از دیگر اشعار
متمایز میکند ،شیوهای است که برای سرودن
انتخاب میکنیم .وی با اشاره به این مسئله که
شاعر طنزپرداز باید تا حدودی دارای ویژگیهای
ذاتــی چون دقت نظر ،نکتهسنجی و ...باشد،
گفت :دلیل ماندگاری بسیاری از آثار کالسیک
استفاده از طنز اســت .طنز امــروز به دنبال آن
است که مخاطب را به هر قیمتی بخنداند و از هر
روشی برای این کار استفاده میکند .اما مراد یک
شاعر طنزپرداز آن است که با استفاده از حداکثر
ظرفیتهای زبانی ،تناسب ،تضاد و ...طنز خلق
کند .شاید مخاطب در اولین مواجهه با این شعر
نتواند آن را به راحتی بفهمد اما در مراجعات
بعدی ،به مقصود شاعر پی میبرد.

