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پیک خبر

تبریک کیهان کلهر
به معمار آهنگ سازی معاصر ایران
کیهان کلهر ،نوازنده
بــرجــســتــه کــمــانــچــه و
برنده جایزههای گرمی
و وومــکــس ،تــولــد 68
ســــالــــگــــی حــســیــن
علیزاده ،آهنگ ساز و
نــوازنــده تــار و سهتار را تبریک گفت .کلهر که
اجراهای مختلفی را با حسین علیزاده روی صحنه
برده است ،در توصیف حسین علیزاده از عبارت
جالب «معمار آهنگ سازی معاصر ایران» استفاده
کرد .این نوازنده ،در صفحه اینستاگرامش نوشته
اســـت« :زادروز دوســت و همراه سالیان ،جناب
حسین خان علیزاده ،معمار آهنگ سازی معاصر
ایـــران بــه شــادی بــاد .حسین جــان ،امــیــدوارم
سالهای سال باشی تا دلهایمان از وجودت گرم
باشد و سایهات بر سر موسیقی».

عشاقناکامدرشعرفارسی
ّ

ادبی

شاهنامه ،محبوبترین کتاب
ایرانیها

چرا بکتاش به رابعه و سودابه به سیاوش نرسید؟

گروه ادب و هنر -محمود دولت آبادی در رمان نفسگیر و بلند «کلیدر» مینویسد« :آدم به عشق آدم زنده است» .این یعنی مفهوم عشق در همه دوره ها یکی از مفاهیم مورد توجه
انسان بوده و هست .برای همین است که داستانها و اشعار عاشقانه یکی از پرطرفدارترین گونههای ادبی هستند .اگر سری به دنیای ادبیات فارسی بزنیم ،به صدها داستان عاشقانه
برمیخوریم که هر کدام روایتی از عشق دو انسان با همۀ فراز و فرودهایش هستند .البته قرار نیست همه این داستانها ختم به خیر و هجران به وصال تبدیل شود .اتفاق ًا مشهورترین
داستانهای عشقی ،آنهایی هستند که پایانی غمانگیز دارند و در آن عاشق به وصال نمیرسد؛ مانند «لیلی و مجنون» و «شیرین و فرهاد» .در ادامه از چند منظومه عاشقانه در ادبیات
فارسی که پایانی تلخ و دردناک دارند و کمتر شناخته شده اند ،میخوانید.

وبســــایــــت م ــع ــروف
«ردیـــت» دســت بــه کار
جالبی زده و روی نقشه
جهان نشان داده است
که در تکتک کشورها،
کـــــــدام کـــتـــاب جـــزو
محبو بترینهاست و
شهرت جهانی دارد .در
این نقشه ،کشور ایران
با «شاهنامه» فردوسی نشان داده و این شاهکار
ادبی ،به عنوان محبوبترین و شناخته شدهترین
کتاب ایرانیان معرفی شده است.

آثار خوب
قربانی انتخاب مترجم و ناشر

عکاس ایرانی ،برنده جایزه
جشنواره عکس ارمنستان
محبوبهفرجاللهیبااثر
«فقط بخندید» ،برنده
مـــــدال بـــرنـــز اولــیــن
جشنواره بین المللی
عکسارمنستانشد.به
گــــزارش ایــســنــا ،ایــن
عکسلحظهایازشادیوخندهدوکودکرانشان
میدهد که در منطقه شهریار استان تهران گرفته
شدهاست.اینعکسازمیانهزاراناثرارسالیبه
جشنواره،موفقبهدریافتیکیازسهجایزهاصلی
شد .این جشنواره با حمایت شهرداری ایــروان
پایتخت ارمنستان ،از  ۲۴اوت تا  ۲۸سپتامبر (۲
شهریور تا  ۶مهر) در ای ــروان برگزار میشود.
همچنین،مراسمرسمیافتتاحیهواهدایجوایز،
با حضور برندگان این جشنواره ،دوشنبه ۲۶اوت
( ۴شهریور) ،در سالن Dvin Music Hallایروان
برگزارخواهدشد.محبوبهفرجاللهی،متولدسال
 ۱۳۶۱در تهران است .او عضو انجمن عکاسان
ایــران و عضو انجمن عکاسان خانه تئاتر است و
دبیری دوره هفتم هیئت مدیره انجمن عکاسان
خانهتئاترراازسال 1396تا 1398عهدهداربود.

۱۱

رابعه و بکتاش

رابعه بنت کعب که به رابعۀ بلخی هم مشهور
اســت ،اولین شاعر زن ادبــیــات فارسی و
دختر کعب قـــزداری ،حاکم بلخ در قرن
چهارم هجری است .بعد از مرگ پدر رابعه،
بــرادرش حــارث به جای او مینشیند و در
این میان رابعه عاشق مردی به نام بکتاش
می شــود که کلیددار خزانۀ حــارث بوده
اســت .سرانجام ،بــرادر رابعه از این عشق
باخبر میشود و رابعه را میکشد .بکتاش
هم وقتی خبر مرگ معشوقش را میشنود،
اول انتقام او را از حارث میگیرد و سپس،
خود نیز از فراق معشوق ،دق می کند و می
غمگین این
میرد .عطار نیشابوری ماجرای
ِ
عشق را در الهینامه ،با حدود  400بیت به
نظم در آورده است .داستان عشق رابعه بنت
کعب و بکتاش در قدیمیترین تذکره شعر
پارسی ،یعنی لباب االلباب محمد عوفی
هم آمده است .عالوه بر این ،عبدالرحمن
جامی هم در نفحات االنس وقتی از زنان
شاعر و عارف یاد میکند ،به عشق بکتاش
به رابعه نیز اشاره میکند.در دورۀ قاجار هم
رضا قلی خان هدایت این داستان عاشقانه
را در منظومۀ «گلستان ارم» به شعر در آورد.

سیاوش و سودابه

شاهنامهفردوسییکاثرحماسیاستامادر
دلآنماجراهایعاشقانههماتفاقمیافتد.
یکی از این داستانها که البته عشقی یک
طرفه و ممنوعه هم هست ،داستان عشق
سیاوشپاکدامن
سودابه،همسرکیکاووسبه
ِ
است .سودابه از سر هوس عاشق سیاوش
خوش قد و باال میشود و تالش میکند هر
طور شده او را مطیع خود کند اما سیاوش
که شخصیتی واال دارد ،از او دوری میکند.
سودابه که بیاعتنایی سیاوش را میبیند
به او تهمت میزند و کیکاووس را وادار به
مجازات سیاوش می کند .کیکاووس هم
از سیاوش میخواهد از آتش عبور کند تا
بیگناهیاش ثابت شود .سرانجام سیاوش
به سالمت از آتــش مـیگــذرد و بعد هم به
بهانۀ جنگ با تورانیها از دربار پدر میرود.
وقتی سیاوش به دســت افراسیاب کشته
میشود ،رستم که پدرخوانده سیاوش بوده
است ،سودابه را به سزای عملش میرساند.
شاید اگر خودخواهیها و عشق یک طرفه
و ممنوعۀ سودابه نبود ،او مجبور نمیشد
از ایــران به تــوران برود و گرفتار بدخواهی
افراسیاب و اطرافیانش شود.

ورقه و گلشاه

یکی از داستانهای پرسوز و گــداز ادبیات
فارسی داستان عاشقانۀ پسر عمو و دختر
عموییبهنام«ورقهوگلشاه»است.شاعریبه
نام عیوقی در قرن پنجم این داستان عاشقانه
را که در یکی از قبیلههای عرب به نام «بنی
شیبه» میگذرد ،روایــت میکند .داستان
از این قــرار است که در شب ازدواج این دو
عاشقودرحالیکههمهآمادۀجشنوشادی
هستند،ناگهانشخصیبهنامربیعبنعدنان،
ضبه که عاشق گلشاه بوده
رئیس قبیلۀ بنی ّ
است ،با لشکرش حمله میکند و بساط عقد
را به هم میزند و گلشاه را میرباید! درست
شبیه صحنۀ یک فیلم سینمایی! در ادامه
اتفاقات زیادی موجب نرسیدن این دو عاشق
به یکدیگر میشود تا سرانجام حال جسمی
ورقه از غم عشق بد و بدتر میشود تا جایی که
حتی طبیب هم نمیتواند برایش کاری کند
و میمیرد .وقتی گلشاه از مرگ ورقه باخبر
میشود،دنیاپیشچشمانشسیاهمیشودو
سهروزوسهشبشیونوزاریمیکندووقتی
او را به محل دفن ورقه میبرند ،طاقتش را از
دستمیدهدوآنقدرگریهمیکندتانفسش
بندمیآیدوازدنیامیرود.

گل و جم

اهلیشیرازی،شاعرقرننهمهجری،دردوران
پادشاهیشاهاسماعیلصفویبهدرباراورفت
و مثنوی «سحر حالل» را به او تقدیم کرد .او در
این مثنوی که مهمترین اثر او و شامل هزار بیت
است ،حکایت عاشقانه دو دلــداده به نامهای
«گل و جم» را روایت کرده است .گل و جم هم
سرانجام غمانگیزی دارنــد و زندگی گل بعد
از مرگ جم ،دیرزمانی نمی پاید .مشابه این
سرانجامرادرمثنوی«سوزوگداز»شاعریبهنام
نوعیخبوشانی(قرندهمهجری)هممیبینیم
که تازهعروس بعد از مرگ ناگهانی همسرش،
در چنان غم و اندوهی فرو می رود که سرانجام،
زندگی را بــدرود می گوید .نوعی خبوشانی،
در مثنوی «سوز و گداز» ،متأثر از مثنوی کوتاه
«عشقنامه»اثرحسندهلوی،شاعرقرنهفتم
هجریاست.درمثنویمشهورنظامیگنجوی،
یعنی«خسرووشیرین»هموقتیشیرینخبردار
میشود که همسر ش ،خسرو به دست شیرویه
کشته شده است ،بر باالی پیکر خسرو حاضر
میشودوسرانجامبهقولنظامی«:زهیشیرین
وشیرینمردناو/زهیجاندادنوجانبردن
او/چنینواجبکنددرعشقمردن/بهجانان
جانچنینبایدسپردن».

مژده دقیقی ،مترجم،
معتقد است برنامهریزی
در نشر ایران جایگاهی
نـــــــدارد .بـــه گــــزارش
ایبنا ،وی دربــاره تأثیر
داســـتـــانهـــای خــوب
خارجی بر جریان داستا ننویسی نسل جوان
ایران ،گفت« :ترجمه ،دریچۀ ما به فرهنگهای
دیگر است و بهویژه در ادبیات داستانی ،از آثار
ترجمهشده خیلی تأثیر پذیرفتهایم ولی این را
هم باید در نظر گرفت که معرفی آثار داستانی
از فرهنگهای دیگر ،اغلب تحت تأثیر عواملی
مثل پسند و انتخاب مترجم یا ناشر ،شهرت اثر و
نویسنده ،پرفروش بودن و محدودیتهای انتشار
در ایران قرار دارد .گاهی یک سبک روایت ،به
دلیل انتخاب و تأکید مترجم ،بیش از حد اهمیت
پیدا میکند یا برعکس برخی شیو ههای مهم
روایی ،مغفول میماند.

«رد پای عشق در شعر زنان جهان»
ّ
در آستانۀ انتشار
«رد پـــای عشق در شعر زنــان جــهــان» با
کتاب ّ
گـــردآوری و ترجمه فریده حــس ـنزاده منتشر
میشود .به گــزارش ایسنا ،حسنزاده گفت:
«سال  ۱۳۸۲کتاب «شعر زنان جهان» را منتشر
کردم که در میان کتابهای شعر ترجمهشدهام،
فروش بهتری داشت .کتاب حاضر در واقع جلد
«رد پای عشق
دوم آن کتاب است که با عنوان ّ
در شعر زنــان جهان» ،از سوی نشر بید منتشر
میشود و دربرگیرنده اشعار شاعران زن برتر
جهان از هزارههای قبل از میالد تا امروز است».

