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چاوشی برای خانهنشینها
میخواند

ادبی

ازتوصیفنخستینفصلسالتادرسآموزیهایاخالقیومعنویازنوروزباستانیدرابیاتبزرگانشعر

قطعه شاد محسن چاوشی با محتوای در خانه
مــانــدن ،با همکاری شــهــرداری تهران منتشر
خواهد شد .به گــزارش مهر ،مدیرکل فرهنگی
شهرداری تهران با اشاره به برنامههای متنوع این
اداره در نوروز امسال ،از تولید یک قطعه مشترک
با محسن چاوشی برای تشویق شهروندان برای
در خانه ماندن خبر داد .محسن فتاحی درباره
برنامهای که در ایام نوروز در نظر گرفته و تبلیغات
آن از طریق تلویزیون آغاز شده است ،توضیح داد:
برنامه ما به نام مسابقه «خونه مانی» است که در
چهار سناریوی متفاوت اجرا میشود ،از طریق
ایــن مسابقه مسائل آموزشی را به شهروندان
منتقل میکنیم.ویگفت:دربارهقطعهچاوشی،
ازهموطنانخواستهمیشودباآندابسمشاجرا
کنند و برای ما بفرستند تا جایزه بگیرند.

افسانه«عمونوروز»
باردیگرخواندنیشد

گروهادبوهنر«-نرمنرمکمیرسداینکبهار».درادبیاتفارسیهمفصلبهاربیشترازدیگرفصلهایسالجلوهدارد.اص ً
فصلشاعریاستومگرمیشودشاعرانبزرگمادرطولدوران،
البهار ِ
باآمدنفصلبهارطبعشاننشکفتهباشدوشعرینسرودهباشند؟زیباییهایطبیعتدرفصلبهار،یکیازپربسامدترینمضامیندرشعرفارسیاست.هرکدامازشاعرانباتوجهبهدیدگاههاوهمچنین
آموختنمعادورستاخیزدانستهاندوبعضیهاهممانندرودکیو
سبکودورهشعریشان،بهبهارواجزایآننگاهکردهاند؛بعضیهامانندموالناازراهرسیدنفصلبهاربعداززمستانرادرسیبرای
ِ
منوچهریدامغانیبیشتربهتوصیفبهاروزیباییوطراوتآنتوجهکردهاند.درادامهازبهاریههایچندشاعرکالسیکومعاصرفارسیمیخوانید.
▪رودکی سمرقندی

اگرچه بسیاری از اشعار پدر شعر فارسی در
طول تاریخ از بین رفته و تنها تعداد کمی از
آنها به دست ما رسیده است ولی با بررسی
همین آثار کم هم میتوان متوجه شد که توجه
به طبیعت در شعر رودکی سمرقندی ،جایگاه
ویــژهای دارد .یکی از زیباترین اشعار بهاری
این شاعر سبک خراسانی با این ابیات شروع
میشود« :آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب/
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب /شاید که
مــرد پیر بدین گه جــوان شــود /گیتی بدیل
یافت شباب از پی مشیب /چرخ بزرگوار یکی
لشکری بکرد /لشکرش ابــر تیره و بــاد صبا
نقیب» .این قصیده یکی از زیباترین بهاریههای
شعر فارسی است.

بهبود وضعیت جسمی
استاد شجریان
هیئت مدیره بیمارستان جم ،در اطالعیه ۲۱
خــود ،آخــریــن وضعیت جسمانی محمدرضا
شجریان را در این بیمارستان تشریح کرد .به
گزارش صبا ،در این اطالعیه آمده است« :در
راستای اطــاع رسانی به مــردم هنردوست و
هم میهنان عزیز ،در کمال مسرت به استحضار
میرساند با توجه به بهبود شرایط عمومی،
قلبی ،عروقی و تنفسی ،ایشان از بخش  ICUبه
بخش عمومی منتقل شده و تحت مراقبتهای
پــرســتــاری و پــزشــکــی در بــخــش هــســتــنــد و
آمادگیهای الزم برای انتقال ایشان به منزل در
حال انجام است».

▪سعدی شیرازی

مگر مـیشــود از فصل بهار گفت و سعدی
شیرازی را از یاد برد؟ بهار در غزلها و دیگر
اشعار خداوندگار سخن ،جلوه و جایگاهی
ویژه دارد .چه تصویرساز یهایی که سعدی
در باب عشق و محبت با استفاده از فصل بهار
و طبیعت آن نکرده است .یکی از بهاریههای
سعدی اینطور آغاز میشود« :برآمد باد صبح
و بوی نــوروز /به کام دوستان و بخت پیروز/

موزیسین ایتالیایی
«بوی عیدی» را نواخت

مبارک بادت این سال و همه سال /همایون
بادت این روز و همه روز /...بهاری خرم است
ای گل کجایی /که بینی بلبالن را ناله و سوز».
سعدی در غزلی دیگر بهار را فصل عاشقی
معرفی میکند و میگوید« :آدمی نیست که
عاشق نشود فصل بهار /هر گیاهی که به نوروز
نجنبد َح َطب است /جنبش سرو تو پنداری که
مرغان چمن در
از باد صباست /نه که از ناله
ِ
طرب است».
▪موالنا جاللالدین محمد بلخی

شاعر و عــارف بــزرگ قرن هفتم هجری ،چه
در مثنوی معنوی و چه در غزلیات شمس ،از

مفهوم بهار بسیار استفاده کرده است و به ویژه
در مثنوی به آن نگاهی عارفانه دارد .مولوی در
دفتر اول مثنوی در دو بیت ،حدیثی از پیامبر
اکرم(ص) را درباره بهار به شعر درآورده است:
«گفت پیغمبر به اصحاب ِکبار /تن مپوشانید از
فصل بهار /آن چه با برگ درختان میکند /با
جان شما آن میکند» .مولوی در غزلیات
تن و ِ
هم به بهار نگاهی ویژه دارد از جمله در این
غــزل« :آمــد بهار عاشقان تا خاکدان بستان
شود /آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود/
هم بحر پر گوهر شود هم شــوره چون گوهر
لعل کان شود ،هم جسم جمله
شود /هم سنگ ِ
جان شود».

▪هوشنگ ابتهاج

یکی از برجستهترین شاعران معاصر فارسی
که استفاده از عناصر فصل بهار و طبیعت آن در
شعرش جایگاهی خاص دارد ،هوشنگ ابتهاج
(ه .ا.ســایــه) اســت .او در اشعارش گاهی به
توصیف بهار پرداخته و گاهی هم از عناصر این
انسانیمد
بیانمفاهیماجتماعیو
فصل،برای ِ
ِ
نظر خود استفاده کرده است .ابتهاج در غزلی
اینطور از بهار میگوید« :بهارا خیز و زان اب ِر
سبکرو /بزن آبی به روی سبزه نو /گهی چون
جویبارم نغمهآموز /گهی چون آذرخشم رخ
برافروز /هنوز اینجا جوانی دلنشین است/
هنوز اینجا نفسها آتشین است».

دورهمی عجیب  3خواننده در تلویزیون!
روی آنتن رفتن برنامه «بهار جان» با تیتراژ تکراری «چاوشی» ،اجرای  90دقیقه ای «علیزاده» و دفاع از سرقت ادبی «هیراد»

یک نــوازنــده ایتالیایی با اجــرای قطعه «بوی
عیدی» با ساکسیفون ،آن را به مردم ایران هدیه
کرد و از مــردم ایــران و ایتالیا خواست تا قوی
باشند .به گــزارش ایرنا ،فرانچسکو کافیسو،
موزیسین ایتالیایی که پیشتر در حاشیه جشنواره
موسیقی فجر بــه ای ــران سفر کــرده اســت ،در
روزهای منتهی به سال نو ایرانی و در حالی که
کشورش هم مانند ایران درگیر مبارزه با ویروس
کروناست ،قطعهای از آهنگ ساز نام آشنای
ایران ،فرهاد مهراد را اجرا و آن را از طریق فضای
مجازی منتشر کرده است .او در این ویدئو می
گوید« :دوستان عزیز ایرانی ،درچنین روزهای
سختی که کشورهای ما ،ایران و ایتالیا ،در حال
سپری کــردن هستند ،دوســت دارم از طریق
سفارت ایتالیا در تهران ،یک پیام موسیقایی
ارسال کنم .ایران قوی باش .ایتالیا قوی باش».
گفتنی است سفارت ایتالیا در تهران ،سخنان
این موزیسین ایتالیایی را با زیر نویس فارسی
در توئیتر و اینستاگرام خود منتشر کرده است.

شبکههای تلویزیونی هر ســال با یک ویژه
برنامه به استقبال نوروز میروند .برنامه «بهار
جان» نیز یکی از این ویژه برنامههاست که از
دوشنبه شب روی آنتن شبکه  5سیما رفت.
اتفاقیکهباعثشددربارهاینبرنامهبنویسیم،
تیتراژخوانی،تغییرمجریویکیازمهمانهای
شب اول «بهار جــان» بــود .محسن چاوشی،
محمد علیزاده و حمید هیراد ،سه خوانندهای
هستند که بخش بزرگی از این برنامه را رقم
زدندوماازآننوشتیم.
▪محسنچاوشیویکتیتراژتکراری

چندروزپیش،خبررسیدکهقراراستمحسن
چاوشی تیتراژ برنامه «بهار جان» را بخواند.
او سال گذشته نیز تیتراژ این برنامه را خوانده
بود اما این اتفاق نیفتاد و در اولین شب این

درخواستلیلیگلستانازنویسندههایجوان
لیلی گلستان پیشنهادهایی برای روزهــای در
چهره ها
خانه ماندن به مــردم داده اســت .او به ایسنا
مترجم
گفت«:در خانهماندن داوطلبانه ،یک فرصت ناب
است برای کارهایی که همیشه دوستداشتیم انجام دهیم و
وقتش را به کفایت نداشتیم .هرکس کاری را دوست دارد .یکی
خیاطی دوست دارد ،یکی نجاری ،یکی نقاشی ...،و ما هم دوست
داریم بنویسیم .این بهترین فرصت برای ماست که بنشینیم به نوشتن .دوستان جوان من،
نویسندههایآیند هایران،قلمرابرداریدوشروعکنید.مامشتاقخواندنقصههایتانهستیم
.پس از ما دریغ نکنید .بنویسید».

انتشار قطعه 2زبانه امیرعباس گالب
قطعه «دوس دارم» با صدا و آهنگ سازی امیر عباس
چهره ها
گالب منتشر شد .این قطعه به دو زبــان فارسی و
خواننده پاپ
هندی خوانده شده و ترانهسرای آن علی بحرینی
است .او بهار امسال برای ضبط دو موزیک ویدئو ،عازم هندوستان شد.
البته خواننده تیتراژ سریال «ستایش» ،امسال ایفاگر نقش فرشته
مرگ در فیلم سینمایی «سلفی با دموکراسی» نیز بود .او در این باره به موسیقی ما گفت :این اولین
بار است که با نقشی جز نقش یک خواننده در فیلم سینمایی ظاهر میشوم .این که نقش فرشته
مرگ را قبول کردم به این دلیل است که شاید شبیه عزراییل هستم و موهای بلندی دارم!

غلط ننویسیم
آرایه /پیرایه
پیراستن به معنای «کاستن یا زدودن زواید
برای زیبا کردن» است و با آراستن به معنای
«اف ــزودن زیــور بــرای زیبا کــردن» فرق دارد.
بعضی گمان کردهاند اگر سخن از زیورهای
افــزودنــی یا اف ــزوده در میان باشد ،کاربرد
«پیرایه» غلط است و به جای آن باید «آرایــه
گفت» امــا چنین نیست؛ او ًال واژه آرایــه در
متون معتبر گذشته به کار نرفته؛ ثانی ًا نیازی
به ساختن این واژه نیست .زیرا در آثار ادبی
فارسی ،پیرایه به معنای «زی ــوری که برای

۱۱

زیبایی به کسی یا چیزی میافزایند» به کار
رفته است.
پیشبرد /پیش ُبرد
ُ
اگر به صورت اسم به کار رود ،در یک کلمه و
اگر به صورت فعل مرکب باشد ،در دو کلمه
نوشته میشود.
غربال /غربیل
«وسیلهای دایــرهوار دارای کف مشبک برای
بیختن آرد و دیگر چیزها» .بعضی غربیل را
عامیانه میدانند ولی هر دو واژه در متون معتبر
فارسی با ارزش یکسان به کار رفته است.

برنامه،تیتراژسالگذشتهیعنیقطعه«ناوک»
لروحنوازوصدایچاوشی
باآهنگسازیعاد 
پخش شد .البته مجری برنامه نیز بعد از پخش
این تیتراژ تکراری درباره پخش نشدن تیتراژ
جدید ،توضیحی ارائه نداد و ادامه برنامه روی
آنتنرفت.
▪محمدعلیزادهواجرادردقیقه 90

قرار بود حمید گودرزی برنامه «بهار جان» را
اجرا کند اما دقیقه  90خبر رسید که محمد
علیزادهخوانندهپاپ،مجریاینبرنامهخواهد
بود .پیش از او ،بنیامین بهادری نیز قرار بود
اجرایبرنامه«ماهعسل»رابرعهدهداشتهباشد
اما به دالیلی این اتفاق نیفتاد .به هر حال ،این
اولینتجربهعلیزادهدرکسوتیکمجریبود
و با توجه به برنامهای که در شب اول روی آنتن

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

رفت ،به نظر نمیآید او حرف خاصی در این
زمینه برای گفتن داشته باشد .بخش اول این
برنامه،بهپرسشوپاسخمجریدیگرباعلیزاده
دربارهورودشبهموسیقیپاپگذشت.
▪فرصتسوزیرویآنتن!

نام حمید هیراد این روزها به واسطه ابتالی
او به سرطان بیشتر شنیده میشود .او یکی
از مهمانهای اصلی برنامه «بهار جان» بود و
با خواندن قطعه «مستم کن» وارد برنامه شد
و گفتوگوی او و علیزاده به شکل عجیبی
ادامه پیدا کرد؛ علیزاده انتقاد شاعران به
هیراد را که منجر به تشکیل پویش « نه به
توتاز خواند.
سرقت ادبی» شد ،تهمت و تاخ 
این در حالی بود که هیراد سال گذشته به
دلیل استفاده نادرست از اشعار دیگران از

این پویش عذرخواهی کرده بود! در ادامه
نیز ،هیراد دلیل پلیبک کنسرت شیراز را که
حاشیههای زیادی در پی داشت ،بیماریاش
اعــام کــرد .ابتالی این خواننده جــوان به
سرطان ،غمانگیز است و آرزو میکنیم او به
زودی سالمتیاش را به دست آورد اما توجیه
و حتی تطهیر اشتباهات گذشته روی آنتن
زنده ،اشتباهی است که تنها میتوانیم آن
را به حساب تازهکار بودن علیزاده به عنوان
مجری بگذاریم.

کتاب قدیمی افسانه «عمو نــوروز» با تنظیم متن
فریده فرجام و زندهیاد محمود مشرف تهرانی(م.
آزاد) ،در آستانه ن ــوروز ســال  ۱۳۹۹از سوی
انتشاراتکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
بازنشر شد .به گزارش مهر ،کتاب «عمو نوروز»
از جمله کتابهای قدیمی کانون پرورش فکری
است که بر اســاس افسانه قدیمی مالقات عمو
نــوروز و ننه سرما گــردآوری و تنظیم شده است.
کتاب «عمو نوروز» برای اولین بار در سال ۱۳۴۶
در انتشارات کانون پرورش فکری به چاپ رسیده
استوشمارگانآنتاکنونبه ۸۰هزارمیرسدکه
به بهان ه تحویل سال  ۱۳۹۹به چاپ هفتم رسیده
است.کتاب«عمونوروز»کهمناسبکودکانباالی
 ۷سال و در چاپ جدیدش با شمارگان  ۲هزار و
 ۵۰۰نسخهمنتشرشدهاست،هماکنونباقیمت
 ۱۰هزارتومانبهفروشمیرسد.

رمانجدید«دانیلاستیل»
دربینپرفروشها
اثرجدیددانیلاستیل،نویسندهپرکارآمریکایی در
فهرست جدید هفتگی رمانهای پرفروش نشریه
نیویورکتایمز دیده میشود .به گــزارش ایسنا،
رتبهنخستپرفروشهایداستانیکههفتهپیش
به رمان جدید «جیمز پترسون» و «جیمز او بورن»
تعلقداشت،اینهفتهبهرمان«خانهزمینوخون»
نوشته«ساراجیماس»اختصاصپیداکردهاست.
«محدوده طوالنی» نوشته «سی جی باکس» که
بیستمین جلد از سری داستانهای «جو پیکت»
این نویسنده محسوب میشود نیز ،با کنار زدن
رمانموفق«جاییکهخرچنگهاآوازمیخوانند»،
در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت« .رمان جایی
که خرچنگها آواز میخوانند» نوشته «دلیا
اوئنز» ،پس از گذشت 79هفته حضور در فهرست
پرفروشهای داستانی نیویورکتایمز ،این بار در
جایگاهسومبهچشممیخورد.اینرمان،دراغلب
هفتههای حضورش در این فهرست ،صدرنشین
بودهاست.امادرجایگاهچهارماینفهرست،رمان
«بازی اعداد» اثر دانیل استیل ،نویسنده پرفروش
نشریه نیویورکتایمز قــرار گرفته اســت .استیل
به تازگی موفق شده بود برای نگارش رمانهای
«توفیق اجــبــاری»« ،قسمت اشیای گمشده» و
«قطبنمایمعنوی»بهفهرستپرفروشهاراهیابد.
این نویسنده ،هرساله حدود هفت کتاب مختلف
عرضه میکند و یکی از پرکارترین نویسندگان
جهانمحسوبمیشود.

