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ادبی

نام او عشق است، آیا می شناسیدش؟!

»پاییز کوچک من/ پاییز 
کهربایی تبریزی هاست/ 
که با سماع باد/ تن را به 
پیچ و تاب جذبه/ تن را به 
رقص می سپرند«. زادۀ 
اولین روز پاییز بود و در 
اردیبهشت رفت. خودش 
را »عشق« معرفی می کرد و می گفت: »نــام من 
عشق است آیا می شناسیدم«؟ از بس که عاشق بود 
حسین منزوی. او با غزل هایش آن قدر گل کاشت 
که تبدیل شد به احیاگر غــزل معاصر فارسی. 
البته منزوی در شعر نو و ترانه سرایی هم استاد 
بود. نمونه اش هم ترانه ای از اوست که با صدای 
ــای خبردار،  همایون شجریان شنیده ایم: »آه
خوابی یا بیدار«؟ استاد شفیعی کدکنی در وصف 
شعر منزوی گفته است: »حافظ شاعری بود که شعر 
را به آسمان ها برد و منزوی شاعری بود که شعر را 
از آسمان به زمین آورد و در دسترس مردم قرار 
داد«.منزوی استادی به بزرگی مهدی اخوان ثالث 
داشت و برایش احترام زیادی قائل بود؛ تا جایی که 
شعری در وصف او سرود با این مطلع: »تو مشکلی 
و هرگزت آسان کسی نشناخت/ شاعر! تو را زین 
خیل بی دردان کسی نشناخت«. در جلسه های 
ــوان، شــاعــران جــوان بسیاری  شعرخوانی اخـ
از همین جلسه ها  شرکت می کردند. در یکی 
بین این شاعِر جوان زنجانی با قیصر امین پور، 
شاعر خوزستانی بحثی درگرفت و استادشان، 
اخوان ثالث با خطاب »عزیزجان« و کمی نصیحت 
شاعرانه، آن را فیصله داد.بالی نشر اشعار جعلی 
به ناِم شاعران کالسیک و معاصر فارسی گریباِن 
حسین منزوی را هم گرفته و در فضای مجازی، 
تعدادی شعر جعلی به نام او منتشر شده است. از 
جمله این بیت ها: »دوباره می نویسمت کنار بیت 
آخرم/ و چکه چکه می چکم  به سطرهای دفترم« 
و »مثل باران بهاری که نمی پرسد: کی؟/ بی خبر 

در بزن و سرزده از راه برس«.

پیک خبر

 تصمیم حسن فتحی برای کنار گذاشتن بازیگر ترکیه ای »مست عشق«
 در پی انتقادهای گسترده

پارسا پیروزفر،»موالنا«شد
گروه ادب و هنر - تکلیف موالنا مشخص شد و هموطن 
این شاعر بزرگ ایرانی، نقش او را بازی می کند. حسن 
فتحی کــارگــردان و یکی از فیلم نامه نویس های فیلم 
سینمایی »مست عشق«، روز گذشته، بعد از انتقادهای 
بسیار به ترکیه ای بودن بازیگر موالنا که در گزارش »تقدیم 
دو دستی موالنا به ترکیه«، در همین صفحه، به آن پرداخته 
بودیم، اعالم کرد پارسا پیروزفر ایفاگر این نقش خواهد 
بود. این تغییر بعد از انتشار خبرهای مربوط به انتقاد از این 
رویه، اعالم و همین باعث شد جریان انتخاب بازیگر موالنا 

را دوباره در قالب دو نکته مرور کنیم.

۱.یک اما و چرای بزرگ!	 
بعد از گفت و گوی خراسان با فرهاد توحیدی، یکی از فیلم 
نامه نویس های »مست عشق« و یک منبع آگاه، مشخص 
شد قرار است بازیگر نقش موالنا، ترکیه ای باشد. از این 
جا بود که انتقادها به حسن فتحی کارگردان فیلم، بیشتر 
و بیشتر شد و باالخره شنبه شب فتحی گفت:»در فیلم 
»مست عشق« عالوه بر بازیگر نقش شمس تبریزی، بازیگر 
نقش حضرت موالنا هم قطعا ایرانی خواهد بود.« این در 
حالی بود که پیشتر، صحبتی از بازیگر ایرانی نبود و او 
گفته بود:»جز شهاب حسینی حضور هیچ بازیگری در این 
فیلم قطعی نشده و ما در حال مذاکره با بازیگران ترک و ... 
برای حضور در این فیلم هستیم. ساخت فیلم درباره موالنا 
سخت خواهد بود و جنجال و حواشی زیادی به دنبال خواهد 
داشت.« فتحی انتقادها را حاشیه سازی و جنجال خوانده 
بود هرچند ما تغییر بازیگر موالنا را یک اتفاق مثبت  می دانیم 
اما لزومی نداشت این خبر همزمان با اعالم خبر بازی شهاب 
حسینی در نقش شمس اعالم نشود، آن هم زمانی که بازیگر 
نقش موالنا از چهره های کم حاشیه، توانا و محبوب سینما و 

تلویزیون به حساب می آید.

2.مصادره، مصادره است!	 
واقعیت این است که اشــاره به اصالت 
ایرانی موالنا در فیلم نامه کافی نبود؛ 

ــاری که مفاخر ایرانی،  آن هم در روزگـ
یکی یکی توسط ترکیه مصادره می شوند. 

فرهاد توحیدی بعد از گفت و گو با خراسان، 
به سازندگی گفت:» موالنا در ترکیه از 

قداست خاصی بــرخــوردار اســت و ایــن فیلم مخاطبان 
بسیاری در ترکیه خواهد داشت؛ بنابراین این اثر برای آن 
ها هم اهمیت دارد و جذاب خواهد بود. مگر عمر مختار با 
بازی آنتونی کویین مصادره شد؟« اما سوال این جاست 
وقتی هنوز در عرضه و معرفی چهره های نامدار کشورمان 
درمانده ایم، نمایش موالنا، شاعر بزرگ ایرانی، با بازی 
بازیگر ترکیه ای، آن هم در یک پــروژه بین المللی، روی 
پــرده سینما، نامش چیست؟ چرا آمریکایی ها هر سال 
هزینه های هنگفت و ناباورانه ای را صرف ساخت سریال و 
فیلم های سینمایی و ارائه قهرمان های ساخته و پرداخته 
ذهن شان می کنند؟ حال که تکلیف موالنا مشخص شد، 
شمس تبریزی را به شهاب حسینی و موالنا را به پارسا 
پیروزفر گزیده کار که انگار با انتخابش برای این نقش مزد 
سال ها وسواسش برای بازیگری را گرفته است، می سپاریم؛ 
منتظریم چهره پرداز، از پِس اختالف سنی شمس و موالنا 
برآید و مشتاقانه به انتظار دیدن این فیلم می نشینیم و چه 
خوش تر که صدای همایون شجریان نیز، چاشنی پایان قصه 

شود.
 

اکرم انتصاری - از خوش اقبالی ماه مهر است که آغازش با آغاز 
خسرو آواز ایران یکی شده است؛ امروز تولد استاد محمدرضا 
شجریان است که مدت هاست اجــرای زنده او را ندیده ایم. 
دیده ها و شنیده هایمان به نوروز 95 و ویدئویی برمی گردد که 
پرده از بیماری استاد برمی داشت و بعد از آن، به چند عکس 
منتشر شده توسط رایــان، پسر استاد شجریان و چند عکس 
یواشکی دیگر در بیمارستان که دلهره به جانمان انداخته بود. 
به بهانه سالروز تولد 79 سالگی این مرد نامی موسیقی کشور، 
می خواهیم از او و هنرهایش بگوییم. گرچه باید تصریح کرد که 
ای کاش وی برخی مواضع سیاسی را نمی گرفت و اجازه نمی 
داد بر کارنامه روشن هنری اش این مواضع منفی و نادرست 
سایه بیندازد. پدر محمدرضا شجریان، قاری قرآن بود و او 
از کودکی تحت تعلیم پدر. استاد یک مجموعه تالوت قرآن 
به نام »به یاد پدر« دارد که آن  را بعد از فوت پدرش در سال 
78 منتشر کرد. خوشنویسی و ساختن سازهای ابداعی 
نیز از دیگر هنرهای محمدرضا شجریان است. واقعیت اما 
این است او بیشتر از هرچیز، خادم ادب فارسی و آواز ایرانی 

اســت. آلبوم هایش همه نشان از شاعران بــزرگ ایرانی 
دارد که اگر به سراغ برخی اشعارشان نمی رفت، در گذر 
تاریخ ناپدید می شدند و هیچ اثری از آن ها نبود. او سعی 
کرده است در کنار استفاده از اشعار ناب کالسیک حافظ، 
سعدی، خیام، بابا طاهر، موالنا و عطار، نگاهی به اشعار نو 
سهراب سپهری، فریدون مشیری و اخوان ثالث هم داشته 
باشد و از معاصرانی چون استاد شفیعی کدکنی و رفیق 
شفیقش، هوشنگ ابتهاج، غافل نماند. رویکردی که موجب 
شد تا امروز، تصنیف هایی ورد زبان مردم باشد که شعرش 
بدون آواز، تنها می ماند. رویکرد او، احترام ویژه به سلیقه 
مخاطب است، آن قدر که دست به ابتکار بزند. در آلبوم 
»رباعیات خیام«، برای دکلمه خوانی به سراغ احمد شاملو 
برود و برای »زمستان است« که بر اساس شعر »زمستان« 
همشهری اش مهدی اخــوان ثالث ساخته شده است، به 
دنبال یک ترکیب طالیی، یعنی سرپنجه های تار حسین 
علیزاده و سرمستی کمانچه کیهان کلهر باشد و به فکر ادامه 
آواز ایرانی باشد و همایونش را بگذارد برای ادامه راه خود...

انتشار عکس اختصاصی خراسان از دوران نوجوانی محمدرضا شجریان در زادروز استاد

قله آواز ایرانی، یاورادب فارسی

استاد شجریان 
در ۱2 سالگی

این تصویر در اواخر 
دهه ۱۳۲۰ در باغ 
وکیل آباد مشهد 

برداشته شده است.
نوجوان نشسته در 
وسط تصویر استاد 

شجریان است.
این عکس توسط 

آقای حسن امیری 
در اختیار روزنامه 

خراسان قرار گرفته 
و برای اولین بار  
است که منتشر 

می شود

انتشار آلبوم جدید »لئونارد کوهن« 
3سال پس ازمرگش

مجموعه آهنگ های شنیده نشده »لئونارد کوهن«، 
خواننده، آهنگ ساز و ترانه سرای معروف، سه سال 
پس از مرگش در قالب یک آلبوم جدید منتشر 
ــزارش ایسنا، ایــن آلبوم را »آدام  می شود. به گ
کوهن«، فرزند این خواننده تنظیم کرده است. 
کوهن از پسرش خواسته بود آثار به جا مانده از 
همکاری قبلی شان در سال ۲۰۱۶ را تکمیل کند 
و آدام کوهن نیز، به تنهایی کار روی این قطعه ها 
را در گــاراژ قدیمی خانه شان آغاز کرد. لئونارد 
کوهن در مصاحبه ای یک ماه پیش از مرگش به 
مجله نیویورکر گفته بود: »شک دارم بتوانم قطعات 
منتشرنشده خود را تمام کنم. نمی دانم شاید 
توان خود را دوباره بازیابم. برای مردن آماده ام 
و امیدوارم خیلی سخت نباشد«.این هنرمند در 

نوامبر سال ۲۰۱۶ در 8۲ سالگی درگذشت.

 جنجال »جنگ و صلح« 
تولستوی در هند

پلیس شهر بمبئی در هندوستان پنج فعال مدنی 
را دستگیر کرده که دادخواست خوانده شده 
برای یکی از این فعاالن ، در اخبار و شبکه های 
ــزارش  ــده اســـت. بــه گ اجتماعی جنجالی ش
ایبنا، ماجرا از این قرار است که در خانه »ورنون 
گونسالوس«، رمان »جنگ و صلح« نوشته لئو 
تولستوی بوده که دادگاه عالی شهر بمبئی درباره 
علت وجود کتابی درباره جنگ یک کشور دیگر، 
سؤال کرده است. این سؤال مضحک دادستان، 
در میان کاربران هندی شبکه توئیتر واکنش های 
زیادی را ایجاد کرده است. بعد از جلسه دادگاه و 
واکنش کاربران فضای مجازی، سارانگ کوتوال، 
ــاه توضیح داده که منظور او رمان  رئیس دادگ
تولستوی نبوده و در اصل می  دانسته که این رمان 

یک اثر ادبی است!


