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ادبی

شعر فارسی بر زبان سخنگوی
ارتش پاکستان
ژانـــــــــرال آصـــــف غـــفـــور،
سخنگوی ارتــش پاکستان
در صفحه شخصی توئیترش
بیتی از عرفی شیرازی ،یکی
از شاعران قرن دهم هجری
را به فارسی نوشت« :عرفی تو میندیش ز غوغای
رقیبان /آواز سگان کم نکند رزق گدا را» .زبان
فارسیدرگذشتهاز ِس ْند(پاکستانکنونی)وهند
و ماوراءالنهر تا قفقاز و عثمانی را در برمیگرفت
و به مدت  600سال زبان اداری و فرهنگی این
مناطق بود اما بعدها ،سیاستهایی ،زبان فارسی
را که به طور مستقیم با فرهنگ مردم پیوند خورده
بــود ،از آنهــا جدا و زبــان بیگانه را جانشین آن
کرد .پیش از این نیز ،عمران خان ،نخست وزیر
پاکستان در دیدار با رئیسجمهور کشورمان به
این نکته اشاره کرده بود.

معرفیبرگزیدگانجایزهادبیالوند
مراسم پایانی جایزه ادبی
«الوند» با معرفی برگزیدگان
ایـــن جــایــزه بـــرگـــزار شــد.
بــه گـــزارش ایسنا ،در این
مراسم فرامرز سه دهــی با
مجموعه شعر «فنجان شکسته در پاییز فروپاشی»
از نشر آوای کالر در بخش «کتاب سال شعر» و
دکتر محمدرضا ترکی با مجموعه شعر «سالهای
بیترانگی» از انتشارات شهرستان ادب در بخش
«جایزه ویژه انجمن علمی نقد ادبی ایران» به
عنوان برگزیده معرفی شدند .از حسنا محمدزاده
با کتاب «پریروز» نیز در این بخش تقدیر شد.

ماجراهای زندگی سید حسن
حسینی در رادیو تهران
مــاجــراهــای زنــدگــی و آثــار
سیدحسن حسینی ،شاعر
متعهد معاصر ،بعد از ایــام
تاسوعا و عاشورای حسینی
صــــدای بــهــروز رضـــوی،
بــا
ِ
شنیدنی میشود .به گزارش تسنیم ،محمدباقر
رضایی ،نویسنده برنامه «کتاب شب» رادیو تهران
با اشاره به هفتهای که روز شعر و ادب فارسی در
آن قرار دارد ،گفت« :از روز شنبه  23تا پنج شنبه
 28شهریور ،در برنامه کتاب شب ،ماجراهای
زندگی و آثار سید حسن حسینی در شش قسمت
 20دقیقهای با صدای بهروز رضوی پخش خواهد
شد».بهگفتهرضایی،زندهیادسیدحسنحسینی،
شاعر ،محقق و مترجمی توانمند بود که خیلی زود
از دست رفت .او برای کار کردن در جای دلخواه،
مصیبتها کشید و سرپرست ویراستاران رادیو
تهران شد .برنامه «کتاب شب» رادیو تهران ،در
گروه اخالق و زندگی شهروندی ،هرشب به جز
جمعهها ،ساعت  23:30پخش میشود.
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بهروزغریبپوردرگفتوگو با خراسان جزئیات تازهترین اثرش را تشریح کرد

همخوانی محمد معتمدی و رضا صادقی در اپرای عاشورا

انتصاری -آرانیان  -بهروز غریب پور ،بعد از
اجــرای چند اپــرای عروسکی موفق از جمله
«رســتــم و ســهــراب»« ،حــافــظ»« ،ســعــدی»،
«مــوالنــا»« ،لیلی و مجنون» و «خــیــام» ،این
بــار با اپــرای «عــاشــورا» روی صحنه خواهد
رف ــت .اســتــاد مس ّلم نمایش عروسکی در
ایـــران ،در قالب قطعه مشهور عاشورایی
محتشم کاشانی ،شاعر قرن دهم هجری و
با استفاده از موسیقی و ردیـفهــای آوازی
ایرانی ،واقعه عاشورا را به زیبایی تصویر کرده
است .این اپرای جذاب و به یادماندنی ،محرم
امسال برای عالقهمندان اجرا خواهد شد.
بهروز غریبپور ،نویسنده و کارگردان تئاتر
و سینما درباره جزئیات اپــرای عــاشــورا ،با
خراسان گفتوگو کــرد هاســت که در ادامــه
میخوانید.
▪سفر محتشم کاشانی به گذشته

اپــرای عروسکی عاشورا از چهارشنبه13 ،
شهریور در تــاالر فــردوســی مجموعه بنیاد
فرهنگی هنری رودکــی در تهران ،به مدت
 10شب روی صحنه میرود .بهروز غریبپور
دربــاره محتوای اپــرا گفت« :مــن با توجه به
ایدهای که داشتم ،نسخههای متعدد تعزیه را
برای این اپرای  72دقیقهای بررسی کردم.
ایــده اصلی ایــن اســت که محتشم کاشانی
هنگام سرودن مرثیه عاشوراییاش(باز این چه
شورش است که در خلق عالم است) به گذشته
یکند و وارد واقعه کربال میشود و عین ًا،
سفر م 
به عنوان یک ناظر و سهیم در این مبارزۀ حق
علیه باطل شرکت میکند .بنابراین ،در متون

تعزیه در مقتل خوانیها و نوحه خوانیها ،به
همه اینها ،توجه کردم تا متن ،یک دست و
در نهایت با بازنویسی خودم به یک اثر واحد
تبدیل شود».
▪اپرای عاشورا در امتداد سنت تعزیه

ِ
عروسک سایهای و نخی در اپرای
بیش از 60
عــاشــورا حضور دارن ــد .غریبپور موسیقی
ایــن اثــر را بر اســاس موسیقی عاشورایی و
سوگواری کهن دانست و گفت« :علت این
که من اپرای عروسکی را از  16سال پیش به
عنوان یک هدف مورد توجه قرار دادم این بود
که راه حلی پیدا کنم تا اپرا بر اساس موسیقی
و ردیفهای آوازی ایرانی اجرا شود .بنابراین،
اپرای عاشورا در ادامه را ِه تعزیه ،برگرفته از
موسیقی عاشورایی و موسیقی سوگواری کهن
اجرا میشود و اثری است که کام ً
ال در امتداد
قرنی تعزیه قرار گرفته است .همین
سنت چند ِ
مطلعی شد بر این که ما پس از اپرای عاشورا،
شیوه آوازخوانی ایرانی را برای اجراهایمان
در نظر بگیریم».
▪حساسیت زیاد برای انتخاب خواننده

رضا صادقی در نقش شمر و محمد معتمدی
در نقش ُحر هنرنمایی میکنند .غریبپور
درباره نوع اجرای این خوانندگان با توجه به
حادثهای که برای پای رضا صادقی رخ داده
است ،گفت« :شیوه اجرای ما پلی بک است؛
به ایــن شکل که خواننده میخواند ،ضبط
حرفهای میشود و بعد به تکرار این موسیقی
پخش میشود و ما اجرای زنده میکنیم .رضا

صادقی به عنوان یکی از چهرههای برجسته
موسیقی در زمان تولید اپرای عاشورا ،نقش
شمر را عالی و محمد معتمدی هم نقش حر
را فوقالعاده خوب خواند .مهدی امامی نقش
حضرت عباس را ایفا و مصطفی محمودی هم
نقش محتشم کاشانی را با سوز دل و توان
فوق العاده اجرا کرده است .به طور کلی
بــرای انتخاب خواننده ،حساسیت فوق
الــعــاد های به خرج دادم تا این صداها به
عنوان صداهای ماندگار تازگی و گیرایی
داشته باشد».

اهواز آن را اجرا کنیم ،هنوز موفق نشدهایم.
شاید امسال این امکان وجود داشته باشد».
این نویسنده و کارگردان در پایان درباره آثار
بعدیاش گفت« :اگر همه پیش بینیهایمان
درست دربیاید ،جدیدترین
کــــار ،اپــــرای «هــمــای و
هــمــایــون» ،بــر اســاس
اشعار خواجوی کرمانی
خواهد بود».

▪«همای و همایون» در انتظار
اجرا

اپـــرای عــاشــورا تــا بــه حال
در چند کشور از جمله
آلمان ،ایتالیا ،فرانسه و
لهستان و در چند شهر
ایــران مانند شیراز و
بابل اجرا شده است.
ایــن اثــر ممکن است
امـــســـال عـــــاوه بر
تهران در شهرستانها
هم روی صحنه برود .بهروز
غریبپور در این باره گفت« :فعال
برای اجرا در اهــواز مذاکراتی
داشتهایم اما به دلیل شرایط
صحنهای که پیشنهاد کرده
بودند و برای اجرای ما مناسب
نبود ،فع ً
ال منتفی است .با این
که چند بار تالش کرد هایم در

هنری

بزرگداشت استاد خوشنویسی
ازاستادکیخسروخروش،
نویسبنامو
نقاشوخوش ِ
چهره ماندگار هنر ایران
بــا حــضــور شــاگــردانــش،
اســـــتـــــادان ن ــق ــاش ــی و
خوشنویسی و تعدادی
از مسئوالن فرهنگی ،در محل موزه خوشنویسی
ایران تجلیل شد .به گزارش ایرنا ،این استاد برجسته
در  20سالگی وارد دانشکده هنرهای زیبا شد
و فعالیت حرفهای خــود در عرصه خوشنویسی و
سپس نقاشی را آغاز کرد .استاد عنایت ا ...نوری،
نقاش مطرح کشورمان با بیان این که استاد خروش
بخشی از تاریخ هنر ایران است ،تصریح کرد« :اگر
بیگانهپرست نباشیم و دقــت کنیم ،آثــار نقاشی
استاد خــروش دستکمی از آثــار استادانی مانند
«رامبرانت» (نقاش هلندی سبک باروک) و «رپین»
(نقاش برجسته روسی در سبک رئالیسم) ندارد ،اما
موضوعی که استاد خروش را از آنان مجزا میکند،
اخالق مانند ابریشم ایشان است» .در پایان مراسم
ضمن پاسداشت  ۵۸ســال تــاش بیوقفه استاد
خروش در عرصه هنر خوشنویسی و نقاشی ،برای
نخستینبارتصویرچهره(پرتره)استادوکتابتسوره
حمد وی رونمایی شد.

غلط ننویسیم

َغناِ /غنا

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کردَ .غنا به معنای
«توانگری» و ِغنا به معنای «آواز خوش» است.
امالی هر دو واژه در عربی به صورت «غناء» است،
ولی در فارسی همزه پایانی آن در گفتار و نوشتار
یشود.
حذف م 

غیظ /غیض
شعر خوب دست کم گرفته میشود

انتقاد شهرام ناظری از رسانهها

ضیاء موحد دربــاره رســان ـهدار بــودن یک طیف
چهره ها
خاص از شاعران و در مقابل آن ،رسانه نداشتن
شاعر
شاعرانی دیگر که باعث کم رنــگ شــدن آ نها
میشود ،به ایسنا گفت« :من با این مسئله موافق هستم .در
شهرستانهاشاعرانخوبیهستندکهآثارشانفقطدرمطبوعات
محلی منتشر میشود .البته عده دیگری از شاعران هم هستند که
نمیخواهند شعرشان را منتشر کنند که آنها را نمیشود کاری
کرد» .او که اعتقاد دارد کیفیت صفحات ادبی رسانهها پایین آمده است ،گفت« :شعر هنری
ظریف و باالترین درجه فرهیختگی زبان است که آن را خیلی دستکم میگیرند» .

به گزارش ایرنا ،شهرام ناظری در کنسرت پنج
چهره ها
شــنــبــه گــذشــتــهاش در گـــرگـــان ،خــطــاب به
خواننده
تماشاچیان گفت« :عالقه و استقبال مــردم از
کارهای فاخر در حوزه موسیقی نسبت به گذشته به شدت کاهش
داشته و عملکرد غلط رسانهها ،به ویــژه صدا و سیما ،سلیقه
فرهنگی و هنری مردم را تنزل داده است» .قطعه «زمستان»
مهدی اخوان ثالث یکی از قطعاتی بود که ناظری در این کنسرت
با ترکیب ارکستر ایرانی ،اجرا کرد .او همچنین طبق روال جاری اجراهایش ،اغلب اشعار
قطعات این کنسرت را از شعرهای موالنا انتخاب کرده بود.
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این دو واژه یکی نیستند .غیظ به معنای «خشم
شدید» است و در گفتار و نوشتار فــراوان به کار
میرود اما غیض که در گفتار اص ً
ال به کار نمیرود
و در متون ادبی به ندرت دیده میشود ،در عربی به
معنای «کاهش آب» و نیز به معنای «اندک» است.

فطرت /فترت
این دو واژه را نباید با هم اشتباه کــرد .فطرت
چند معنا دارد که رایجترین آن «خصوصیت هر
موجود از آغاز خلقتش ،سرشت ،طبیعت» است
و فترت به معنای «رکود و سستی میان دو دوره
فعالیت» است.

