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ادبی

افتتاح نمایشگاه فرانکفورت
و آغاز فعالیت غرفه ایران

هفتاد و یکمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت با
حضور جمهوری اسالمی ایران طی آیینی افتتاح
شد.بهگزارشروابطعمومیموسسهنمایشگاههای
فرهنگی ایران ،غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران
از طریق موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایــران و
با مشارکت تشکلهای صنفی نشر و ناشران ،در
فضایی به مساحت  ۱۹۰مترمربع برپا شده است.
رونماییازترجمهدیوانحافظباترجمهآنشالورنر،
رونمایی از کتابهای «اسالم به آلمان تعلق دارد»
و «انسان  ۲۵۰ساله »شامل منتخب بیانات مقام
معظم رهبری دربــاره امامان شیعه(ع) ،رونمایی
از نسخه صوتی  ۵۰غزل حافظ به زبان فارسی و
مجاری،رونماییازکتاب«خردنامهفارسی»،اجرای
برنامهروزادبیاتکودک،نشستتصویرسازیکتاب
کودکدراروپا،نشستکتابخانههایکودکانآلمان
و جوایز کولهپشتی و کالغ سفید ،ویژهبرنامه روز
حافظوگوتهبهمناسبتدویستمینسالگردانتشار
«دیــوان غربی و شرقی» گوته ،از جمله برنامههای
غرفهایراندرایننمایشگاهاست.

هشدارسعیدبیابانکی
دربارهیکفاجعه
کاروان نخستین
جــشــنــواره ملی
شعر دانشجویی
بهدانشگاهعالمه
طباطباییرسید
و در نشستی که
به همین منظور
با حضور جمعی
ازدانشجویانواستاداندانشگاهبرگزارشد،سعید
بیابانکی ،شاعر ،در پاسخ به ایــن که مسئولیت
اجتماعیشاعراندربرابرانحرافهاچیست؟گفت:
«یکیازویژگیهایشبکههایمجازی،کوتاهنویسی
است.دیگرتکبیتسرودن،اوجهنرنماییشاعران
شده است .فضای مجازی میتواند فضای آزمون
و خطا باشد اما وقتی این خطاها وارد جهان واقعی
میشود،یکفاجعهرخمیدهد؛ مث ً
الدررسانهملی
شعر غلط میخوانند و بر اساس این شعر غلط ،یک
تیتراژ هم ساخته میشود .حتی درباره خانم و آقای
شاعرکهشعرغلطمینویسند،پایاننامهمینویسند.
اینهاراکجایدلمانبگذاریم»؟!

گفت وگوی خراسان با دکتر راشد محصل ،استاد ادب فارسی در سالروز قتل «فرخی یزدی »به دستور رضاشاه

آمپولهوا؛تاوانسرودنازآزادی!
الهه آرانیان  -شاید غمانگیزترین سرنوش 
ت
شاعرانه در ایــران متعلق به محمد فرخی
یزدی باشد؛ شاعری که در عمر  50سالهاش
انواع رنجها را به جان خرید و سرود« :زندگی
مردن تدریجی بود /آن چه جان
کردن من
ِ
َکند تنم عمر حسابش کــردم» .او در سال
 1297قمری به خاطر شعری که در اعتراض
به حاکم یزد سرود ،زندانی و دهانش دوخته
شد .فرخی یزدی ،شاعر آزادیخواه ایرانی
سرانجام جانش را بر سر واژه آزادی داد و در
زندان قصر به وسیله آمپول هوایی که پزشک
احمدی ،با دستور رضاشاه به او تزریق کرد،
کشته شــد .به مناسبت  25مهر ،سالروز
درگذشت فرخی یزدی با دکتر محمدرضا
راشد محصل ،استاد ادبیات فارسی دانشگاه
فردوسی گفتوگو کردهایم.
ویژگی اصلی شعر فرخی یزدی
آزادیخـــواهـــی و اعــتــراض اســـت؛ دیگر
ویژگیهایشعراوچیست؟

فرخی یزدی از شاعران غزلسرای معاصر
است که آن چه را آرمــان مشروطهخواهان
بوده،بهصورتهایمختلفدرغزلمنعکس
کردهوطبیعیاستکهعمدهتریناینآرمانها
اعتراض،آزادیخواهیودادگریبرایجامعه
باشد.درغزلفرخیهم،اینهاهمهپیداست،
بهخصوصغزلسیاسیکهدرحقیقت
بافرخیآغازشدهوشایدبااوبهپایان
رسیدهاست.
یعنی شاعرانی مانند
عــــارف قــزویــنــی غـــزل سیاسی
نسرودهاند؟

عارفقزوینیشاعراستوانواعشعردارد
ولیفرخییزدیغزلسراستودربیشتر
غزلهایاورنگآزادیخواهیواعتراض
دیده میشود .نتیجه این اعتراضها هم
بــرای فرخی بسیار سنگین بــوده است؛
یعنی بارها به زندان افتاده و روزنامهاش
توقیفشدهاست.بهعالوهیکباردهانش
رادوختهاندکهبایدگفتدرمیانشاعران
معاصروکالسیکغیرمنتظرهاست.

نحوهمرگشهمهمینطور.

بله .مانند امیر مختار کریمپور شیرازی و
مــیــرزاده عشقی؛ یعنی شــاعــران حساس
مشروطه که مرگشان به دســت مخالفان
بوده و آنها را به شکلهای مختلف شکنجه
داده و کشتهاند.

شعر سیاسی و اعتراضی فرخی
را تا چه اندازه میتوانیم واجد ارزش ادبی و
مالکهایزیباییشناسیبدانیم؟

شــعــر فــرخــی یـــزدی خــالــی از مــاکهــای
زیباییشناسی نیست .غــزل سیاسی او از
لطافتهای معنایی و مفاهیم واال و آراستگی
و پیراستگی ظاهری برخوردار است .او هم
به جنبههای هنری و هم معنایی توجه بسیار
داشته که جنبههای معنایی بیشتر متوجه
آرمانهایی است که در صدر مشروطه مورد
توجهشاعرانونویسندگانبودهاست.

تأثیر شاعران کالسیک فارسی
مانند مسعود سعد سلمان و سعدی را که
عدهای گفتهاند در شعر فرخی یزدی دیده
میشود،تاچهحدمیدانید؟

البته ما نمیتوانیم بگوییم متأثر از دیگران
نیست ولیهرزمانیاقتضایخودشرادارد.
زمانفرخییزدیبازمانمسعودسعدمتفاوت
است؛ در زمان فرخی تا حدی فضا باز
می شود .در حالی که در زمان
مانندگان
مسعود سعد یا
ِ
او بیشتر حاکمانی
هستند کــه آن چه
دلشانبخواهدانجام
میدهند؛ به هر حال

دکترراشدمحصل:
نتیجهاعتراضهابرای
فرخیبسیارسنگین
بودهاست؛یعنیبارهابه
زندانافتادهوروزنامهاش
توقیفشدهاست.به
عالوهیکباردهانشرا
دوختهاند

باید بپذیریم هر شاعری از گذشتگان بهره
زمان
گرفت ه و تحت تأثیر آنها بوده است ولی ِ
هرشاعریاقتضایخودشرادارد.

پیک خبر

یکشنبه،روزخداحافظی
بامردبزرگموسیقی
نحوهآشناییاستادشفیعیکدکنی
بافرخییزدی

م ـیشــود بـــرای اشــعــار سیاسی
فرخی یزدی تاریخ مصرف قائل شد؟ چرا
بیشتر شاعران مشروطه به اندازه شعر
شعر
ِ
ملکالشعرابهارپررنگنشد؟

شعربهارهمهجانبهاست؛اوهمدرمتونتبحر
فراوانداشتهوهمخوبازآنهااستفادهکرده
اســت .در حالی که فرخی یــزدی و دیگران
چندانبهآنعمقنرسیدهاندولیبایدبگوییم
بعضیازغزلهایفرخیتاریخمصرفندارد.
یعنی در حقیقت ،هم از جنبه زیباییهای
لفظی و هم از جهت مفاهیم معنوی ،میشود
رویشان حساب کرد؛ مثل غزلی با این مطلع:
«شب چو در بستم و مست از می نابش کردم/
ماهاگرحلقهبهدرکوفتجوابشکردم»کهدر
اعتراضی
حقیقتصرفنظرازجنبههایبیان
ِ
زم ــان ،یــک موجودیت و
موقعیتخاصاجتماعی
راهمبیانمیکند.

۱۱

استادمحمدرضاشفیعیکدکنیدرمصاحبهایکهدر
بهارسال1369درفرانکفورتآلمانانجامدادوبعدها
درمقدمهگزینهاشعارایشان(نشرمروارید)منتشرشد،
دربارهآشناییاشبافرخییزدیخاطرهجالبیتعریف
میکند« :اولین شاعر معاصری که در حقیقت تمام
دیوانش را خواندم و خیلی خوشم آمد و تا حدی هم بر
روحیهام اثر گذاشت ،فرخی یزدی بود .یادم است یک
همبازی دبیرستانی داشتم که یک بار کتابش خان ه ما
جا ماند .در آن از قدما شعرهایی بود و یک ترکیببند
از فرخی سیستانی .در عالم بچگی شعرش مرا تحت
تأثیرقرارداد.بهفکرافتادمبرومواینفرخیسیستانی
راکشفکنم.مختصرپولیجمعکردموراهافتادمتوی
کتابفروشیهایمشهد.همینجوررفتمتاخیابانی
که کتابفروشی باستان توش هست .گمان میکنم
سال  31بود .شاگرد کتابفروشی دید یک بچ ه مث ً
ال
ده -دوازدهسالهای آمده دیوان فرخی سیستانی را
میخواهد .گفت :فرخی سیستانی یک شاعری بوده
استکههمهاشدرمدحپادشاههاوآدمهایقلدرشعر
فرخی دیگری
گفته و قیمتش هم گران است .من یک
ِ
به تو میدهم که هم برای مردم و آزادی شعر گفته و
هم قیمتش سه تومن است .ما هم سه تومن از این پول
را دادیم و یک دیوان فرخی یزدی به جای سیستانی
به ما داد .کتاب را با شوق باز کردم و تا خانه که رسیدم
مقدمه و مقدار زیادی از شعرهایش را خوانده بودم .آن
مقدمهخیلیمراتحتتأثیرقرارداد.آنقضی هباآمپول
هواکشتنشوشعرهاییکهعلیهضیغمالدول هشیرازی
گفته بود و آن شعرش برای آزادی که لبش را دوخته
بودندو....فرخییکشاعرقدرتمندودرنوعخودش،
درغزلسیاسییکسرآغازاست».

خالق«قصههایمجید»نامزدیکجایزهجهانی

دزدی 30ثانیهاینقاشیسالوادوردالی!

مؤسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکان«،هوشنگمرادی
چهره ها
کرمانی» را به عنوان نامزد دریــافــت جایزه «آسترید
نویسنده
لیندگرن» سال  ۲۰۲۰اعالم کرد .به گزارش ایسنا ،در
اطالعیهموسسهتاریخادبیاتکودکانآمدهاست:هوشنگمرادیکرمانی
درداستانهایشزندگیکودکانیراروایتمیکندکهدرجامعهدیدهنمیشوندیاصدایبیصدای
جامعه هستند .داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی برآمده از آزمونهای زندگی اوست و این
ویژگی،جایگاهایننویسندهرادرمیاننویسندگانواقعگرایکودکونوجوانبرجستهمیکند.

یکطراحیاز«سالوادوردالی»،هنرمندنامداراسپانیایی،
چهره ها
ازیکیازگالریهایهنری«سانفرانسیسکو»ربودهشد.
نقاش
به گزارش ایسنا ،فردی وارد یکی از گالریهای هنری
ی ۲۰هزاردالریاثر«سالوادور
واقعدر«سانفرانسیسکو»شدویکطراح 
دالی» را از س ه پایه جدا کرد و ظرف مدت  ۳۰ثانیه از گالری خارج شد .این گالری هنرهای زیبا،
نمایشگاهیازحدود ۳۰اثر«دالی»برگزارکرده بودواثریکهسارقربود،طراحی«زرافهدرحال
سوختن» است که«دالی»درسال  ۱۹۶۷خلقکردهبود.

مراسمتشییعپیکرحسیندهلویصبحیکشنبه،
 ۲۸مهر ماه از مقابل تاالر وحدت برگزار خواهد
شد .به گــزارش ایسنا ،سوسن اصالنی ،همسر
مرحوم حسین دهلوی ،دربــاره جزئیات مراسم
تشییعاینهنرمندگفت:تدارکاتبرگزاریمراسم
تشییع پیکر همسرم ،از طرف خانه موسیقی و
موسسه هنرمندان پیش کسوت انجام میشود اما
از آن جا که برای برگزاری این مراسم به تعطیالت
برخورد کردیم و تا آخر هفته نیز زمان کمی باقی
مانده است ،به همین دلیل مراسم ،یک شنبه هفته
آینده ساعت  ۹و  ۳۰دقیقه از مقابل تاالر وحدت
برگزار خواهد شد .او اضافه کرد ،مقابل ساختمان
تــاالر وحــدت به علت کــارهــای تعمیراتی بسته
است و احتماال این مراسم از خیابان حافظ انجام
میشود .حسین دهلوی از بزرگان عرصه موسیقی
کشورمان ،صبح روز سهشنبه ( ۲۳مهر ماه) در ۹۲
سالگی ،دار فانی را وداع گفت.

سینا سرلک اذان گفت
سینا سرلک خواننده موسیقی ایرانی به تازگی
در قالب یک قطعه صوتی که به مومنان جهان
تقدیم شده است ،به قرائت نوای آسمانی اذان
پرداخت .به گزارش مهر ،این خواننده موسیقی
ایرانی که در ماه های اخیر فعالیتهای مختلفی
را در عرصه موسیقی ،به ویژه موسیقی پاپ انجام
داده است ،چندی قبل تیتراژ فیلم سینمایی
«پیلوت» را در دسترس مخاطبان قرار داده بود.
پیش از این ،خوانندههای دیگری مانند مهدی
یراحی نیز قطعههایی تحت عنوان «اذان» منتشر
کرده بودند.

بازگشاییخان هموزه
شاعرلبدوختهدریزد
خانه موز ه فرخی یزدی ،شاعر آزادیخواه معاصر
با حضور مسئوالن کشوری و استانی در یزد
افتتاح شد .به گزارش ایبنا ،در هشتادمین سال
درگذشت «محمد فرخی یزدی» روزنامهنگار،
شاعر و نویسنده آزادانــدیــش یزد که حاکمان
وقت دهانش را دوختند ،خانه تاریخی وی پس
از بازسازی ،به موزهای تبدیل و مراسم بازگشایی
آن با حضور مدیرکل موزههای کشور ،امام جمعه
موقت یــزد ،استاندار ،رئیس شــورای اسالمی
و جمعی از مسئوالن و نویسندگان و شاعران
برگزار شد.

