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یادگاریعجیبیکشاگرد
نزد استاد شفیعیکدکنی

دربارهظرفیتموسیقاییآثارشاعرنامدارزنجانی

نُتنویسی پنهان «منزوی» برای غزلهایش
اکــرم انتصاری -حسین منزوی شاعر 
ی
است که به گفته خودش« ،سر شعر با کسی
معامله نکرده» .منزوی غزلسرای زنجانی
است که با غزلهایش ،در دهه  ۷۰درخشید
و برگزیده اولین دوره جشنواره شعر فجر
در بخش کالسیک شــد .ایــن شاعر که به
عقیده خیلی ،فرزند شعر معاصر است،
در  ۵۷سالگی درگــذشــت و امـــروز۱۶ ،
اردیبهشت ،هفدهمین سالروز درگذشت
اوست .با غالمرضا طریقی یکی از شاگردان
او در شعر که همشهری منزوی نیز هست و
سالهای سال ،به خانه او رفتوآمد داشته
است ،درباره شخصیت ،شعر و ظرفیتهای
موسیقایی آثار منزوی گفتوگو کردیم که
ادامه مطلب ،حاصل این همکالمی است.
▪شعر در قطار تهران  -زنجان

غالمرضا طریقی در نوجوانی با منزوی در
زنجان آشنا شــده و ســال هــای درازی با او
همراه بوده است .او ضمن اشاره به یکی از
سفرهایش با منزوی میگوید « :همه کسانی
که با شعر گفتن آشنا هستند ،میدانند این
طور نیست که شاعر طبق مقرراتی مثال هر
ماهدوشعربنویسد.شاعرممکناستسالها
چیزی ننویسد یا در دو مــاه ،سه ماه،
چند شعر بنویسد .حسین منزوی
یکی از شعرهایش را در قطار
تهران به زنجان نوشت .این
طــور بــود که از نزدیکیهای
راهآهن ،انگار در این دنیا نبود
و حواسش پرت بود و برای ما
که همسفرش بودیم ،مشخص
بود که در شرایط روحی دیگری قرار
دارد.خاطرمهستدرقطار،تاحوالیقزوین،
در سکوت مطلق بود و ناگهان گفت کاغذ
دارید؟ آن زمان برگه کالسور خیلی ُمد بود.
از کالسورم یک برگه جدا کردم و به او دادم.
منزوی در دو دقیقه ،یک غزل را از باال تا پایین
نوشت و مشخص بود ساعاتی که حواسش
نبود ،آن غزل را در ذهنش تکمیل کرد ه است
و تنها میخواست آن را روی کاغذ بیاورد تا
بعد ًا فراموشش نکند».
▪زبانآگاهی منزوی و دغدغه کلمه

یکی از مهمترین برتریهای حسین منزوی

نسبت به دیگر شاعران همنسلش و حتی
نسلهای بعد ،زبــان آگاهی و تسلطش به
زبان و به کلمهها ،به معنی واقعی است .این
را غالمرضا طریقی میگوید و ادامه میدهد:
« یک روز در مراسم ترحیم یکی از شاعران
زنجان با حسین منزوی نشسته بودیم و
متوجه شدم او زیر لب داشت چند کلمه را
مدام میگفت؛ کمی بعد متوجه شدم مدام
تکرار میکند «سرشت ،سرنوشت .»...انگار
این دو کلمه برای او شاید هفتهها یا ماهها در
مرکز توجه قرار میگرفت و به همه الیههایی
که ممکن بود در پشت آن پنهان باشد ،فکر
میکرد و بعد ،آن کلمهها در غزلش بروز پیدا
میکرد .یعنی مدتها درگیر کلمه میشد
و این چیزی است که در دیگر شاعرانی که
با آنها برخورد داشتم ،کمتر دیدم .یعنی
کمتر شاعری میشناسم که برای او کلمه
محور و دغدغه باشد».
▪ظرفیتهای شگفتانگیز موسیقی در
شعر منزوی

طریقی ،آشنایی منزوی با موسیقی را یکی
از مهمترین دالیلی میداند که خوانندهها را
مجذوب خود میکند .او درباره این ویژگی و
ظرفیتهای موسیقایی شعر منزوی
میگوید« :منزوی با موسیقی
آشنا بــود .او یک دوستی با
ناصر فرهنگفر داشــت و
تنبک هم مــیزد .یکی از
زیباترین تصویرهایی که
من در ذهنم دارم ،این است
که در یکی از آخرین دیدارهای
من و چند دوســت دیگر با منزوی،
ایشان سر ذوق آمــده بــود و بعد از سا لها
تنبک زد .اینها را به این دلیل میگویم که
او شناخت دقیقی از موسیقی ایرانی داشت
و جا به جا نشانههای آن در شعرهایش نیز
هست .مثال در غزل «مگر این باد خوش از
راه عشقآباد میآید ،»...گویی اساس ًا ،وقت
سرایش به گوشه و ظرافتهای موسیقی
هم فکر مـیکــرد ه اســت تا بعدها بشود از
شعرش برداشت موسیقایی هم کرد .این
قدر ظرفیتهای شگفتانگیزی در غزل
منزوی وجود دارد که تا مدتها قابل بحث
و بررسی است .او در شعرش ،صدق عاطفی

دارد .یعنی وقتی دربـــاره خــودش حرف
میزند ،از جانش نشأت گرفته شده است.
صــدق عاطفی باعث میشود ناخودآگاه
بهترین وزن را بــرای غزل استفاده کنیم.
چه بسا آهنگ ساز شعر را میخواند و شاعر،
موسیقی چیزی را که باید عرضه کند ،همراه
با شعرش گذاشته و راهنمایی کردهاست که
این محتوا را با چه چیزی میتوان ارائه داد».
▪شا ه بیتهایمخفی منزوی در شعر

طریقی ضمن اب ــراز خوشحالی از اقبال
عمومی بــه شعر مــنــزوی درخــواســتــی هم
دارد .او میگوید «:حال که اقبال به شعر
منزوی بیشتر شده است و جوا نها دارند
شعر منزوی را میخوانند و لذت میبرند،
میگویم افرادی که در فضای مجازی مدام
به دنبال شعر او هستند انگار دارند درصدی
از حسین منزوی را ارائــه میکنند .حس
میکنم بخش زیــادی از منزوی ،کوه یخی
است که زیر آب مانده .از دوستان جوانتری
که به درستی منزوی را شناختند ،درخواست
میکنم با مجموعه آثار منزوی مواجه شوند،
زندگی کنند و آن موقع متوجه میشوند غیر
از  15غزل مشهوری که منزوی دارد ،چقدر
غزلها ،بیتهای تاثیرگذار و عاشقانههای
اندیشمندانهای دارد که اصال
هــی ـچ کــــدام تــبــدیــل به
بیتهایی نشدند که
زمــزمــه شــونــد ولــی
بــخــش زیــــــادی از
حسین مــنــزوی و
انــدیــشــهاش در
آن شــعــرهــا
و بــیــتهــا
نهفته است».

اصالحیه
در متن ستون دیروز صفحه هفت ،با تیتر « تاملی
دربــاره بیان یک حدیث توسط حجت االسالم
دکتر رفیعی» ،در بخشی از متن ،جمله «هرکسی
کــه مــدح اهــل بیت (ع) مــی کند و لــو مدحش
دروغ باشد ،تو آن فرد را احترام کــن» ،از زبان
سخنران محترم ،حجت االســام والمسلمین
دکتر رفیعی نقل شده بود که به این وسیله اعالم
و اصالح میشود جمله یاد شده ،مفهومی بود که
میتوانست از بیان ایشان درباره حدیث مذکور
برداشت شود .بیان حجت االسالم دکتر رفیعی،
در ادامه متن عینا آورده شده بود.

بهمناسبتسالروزدرگذشتاو

زان جا که فیض جام سعادت فروغ توست

الههآرانیان-ناماوعشقبودوپیوستهازمامیپرسید
آیا میشناسیدم؟ دست آخر هم ،همین پرسش بر
سنگ مزارش جا خوش کرد .غزل معاصر به شاعر
عاشقی چون حسین منزوی مدیون است؛ که اگر
قالب دوست
او و امثال او نبودند ،این ِ
داشتنی شعر فارسی همچنان در
قید و ِ
بند گذشته بود و هیچگاه
به روز و نونوار نمیشد .امروز
 16اردیبهشت ماه سالرو ِز
درگــذشــت حسین منزوی
اســـت؛ او در س ــال 1383
ِ
میراث
درگذشت؛ کسی که
نابی همچون «قــول و غــزل» را
برایمان به یادگار گذاشت و رفت؛
شاعری که در محضر مهدی اخــوان ثالث
شاگردی کرد و شفیعی کدکنی در وصفش گفت:
«حافظ شاعری بود که شعر را به آسمانها برد و
منزوی شاعری بود که شعر را از آسمان به زمین آورد
ودردسترسمردمقرارداد».درادامهاززندگیوآثار
حسینمنزویبیشترخواهیدخواند.
▪اززنجانتادانشگاهتهران

منزوی زاده یکم مهر  1325در زنجان بود .او بعد
از اتمام دبیرستان ،در ســال  44وارد دانشکده
ادبیاتدانشگاهتهرانشد،امابعدازمدتیاین
رشته را رها کرد و به سراغ جامعهشناسی
رفت و آن را هم ناتمام گذاشت .البته
شعر و شاعری در وجــود او بــود و
نتوانست این یکی را رها کند.
«حنجره زخمی تغزل» ،اولین
دفــتــر شــعــر مــنــزوی ،در ســال
 1350منتشر شد .از دیگر آثار
او میتوان به «عشق در حوالی
فاجعه»« ،از شــوکــران و شکر»،
«از کهربا و کافور»« ،با عشق تاب
میآورم»« ،به همین سادگی» و...
اشارهکرد.حسینمنزویمدتیهم
در رادیو فعالیت کرد
و نویسندگی
و اجـــــرای

برنامههایی مانند «یک شعر و یک شاعر»« ،آیینه و
ترازو»و«کتابروز»رابرعهدهداشت.
▪خالقیتونوگراییدرسرودنغزل

حسینمنزویدرکنارشاعرانمعروفاین
دوره ،غزل معاصر را به جلو برد .او به
عنوانیکیازپیشگامانمسیرتازه
غزل،نوآوریهاوخالقیتهایی
در این زمینه به کار برد که بر
شاعران بعد از وی تأثیر زیادی
گذاشت .بخش قابل توجهی
از ایـــن ابــتــکــارات ،در حــوزه
صرف و واژگــان از طریق آفرینش
ب های تازه و به کار گیری اسامی
ترکی 
ِ
«سپاسمند امید توام
و اصطالحات روز است:
که پایان داد /به یک کرشمه خود فصل اضطرابم
را» یا «سوگوار و گریهناک و بیترانه بود /از تو پیشتر
فضای آشیانهام» .وجه دیگر نوآوریهای منزوی در
غزل،مربوطبهحوزهنحووجملهبندیاستکهبیشتر
شاملکاربردهایاجزایجملهوهنجارشکنیاست؛
ِ
نامتعارف الفاظ:
مانند جابهجایی صفت یا کاربرد
«همیشههایمشاممشمیمزلفتودارد/توبامنیو
نیازیبهبویپیرهنتنیست»یا«باکفمخالیازرزق
خدایاچهمرا/سویاینسرکشدریاآورد».عالوهبر
اینها حسین منزوی از تحول در موسیقی بیرونی و
شکلغزلهمغافلنبودوبابرداشتنبعضیازقیدو
بندهایغزلسنتی،لباسینوبرتنغزلمعاصرکرد.
ِ
دستشفیعیکدکنی
▪یادگاریمنزویدر

شاگردتکهحسینمنزویباشد،بایدهمبهخودت
ببالی و یادگاری مانند برگه امتحانیاش را بعد از
گذشتسالهاپیشخودتنگهداری.فیضشریفی،
نویسنده و منتقد و مولف کتاب «حسین منزوی» از
مجموعه «شعر زمان ما» در مصاحبهای گفت ه است:
«منبهاینکتابنوعینوستالژیدارم.چونمنزوی
همکالسی من بود و دو درس هم با استاد شفیعی
کدکنی داشتیم که یکی ادوار شعر فارسی بود و
دیگریحافظ.شفیعیکدکنیچندیپیشمیگفت
که هنوز برگه امتحانی منزوی را که در روز امتحان
دربارهحافظنوشتهبود،دارد.حسینمنزویدیرتربه
سهایماپیوست،اماهماننمرهایراازشفیعی
کال 
کدکنیگرفتکهمنگرفتم؛یعنینمرهالف».

مترجمیکهفارسی راسالممینوشت

رمزارزهابهحراجیساتبیزمیروند!

حراجی ساتبیز برای نخستینبار با حراج کردن
یکیازآثارهنری«بنکسی»،فروشباارزدیجیتالی
را برای یک اثر فیزیکی تجربه میکند .به گزارش
ایسنا ،حراجی ساتبیز اعالم کرد در حراجی ماه
جاری ،با مزایده «عشق در هوا ست» اثر «بنکسی»،
بــرای نخستینبــار امکان خرید یک اثــر هنری
فیزیکی با «رمزارز» را فراهم خواهد کرد .بنکسی
این اثر هنری را در سال  ۲۰۰۵خلق کرده است.
ارزش تقریبی این اثر هنری ،بین  ۳تا  ۵میلیون
دالر بــرآورد شده .در حراجی آثار هنری معاصر
ساتبیز که  ۱۲می در نیویورک برگزار خواهد
شد ،خریدار این اثر میتواند برای پرداخت ،از ارز
دیجیتالی استفاده کند .با این که نام «بنکسی» به
عنوانیکیازآشناتریننامهادرجهانهنربهشمار
میرود ،اما هویت این هنرمند همچنان ناشناس
باقی مانده است.

نکتههاییدرباره زندگیومیراثادبی«حسینمنزوی»

باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم

یکسالازدرگذشتنجفدریابندریگذشت

هنری
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منوچهری  -حاال یک سال از رفتن «عمو
نجف» مـیگــذرد .ما ماندهایم و میراثی که
برایمانبهیادگارگذاشتهاست؛ازترجمههای
مثل آب روانــش گرفته تا نوشتههای
ناب و ِ
طنزآمیز و شیرینش .نجف دریابندری یک
مترجم معمولی نبود .او یک مترجم جادویی
بــود کــه اثــر را از آن خــود مـیکــرد و بــه زبــان
خودش برمیگرداند .نحوه ترجمه او یکی از
منحصربه فردترین سبکهای ترجمه است.
خواندن «بازمانده روز» کازوئو ایشی گورو و
«وداع با اسلحه» ارنست همینگوی با ترجمه

نجفدریابندریلطفدیگریدارد.کتابیکه
اززیردستاینمترجمدرمیآمد،خوشخوان
بودوبهسالمتنثرفارسیآسیبنمیرساند.
نجف دریابندری زبان نوشتههایش را از زبان
مردم میگرفت؛ زبانی که در عین استواری
و سالمت ،بسیار روان و قابل فهم بود .برای
مثال در «وداع با اسلحه» با نثری گزارشی و
در «پیامبر و دیوانه» با نثری شاعرانه و روایتگر
مواجه هستیم .او البهالی متون کهن فارسی
بهدنبالواژههاینابواصیلمیگشتتاآنها
را جانشین واژههای غیر فارسی کند .گاهی

گزارشی از یک نشست ادبی

هم واژهسازی میکرد .از دیگر یادگارهای
ارزشمندعمونجف«،کتابمستطابآشپزی؛
ازسیرتاپیاز»استکهبهگنجین هومرجعیمهم
درزمینهآشپزیوپختغذاتبدیلشدهاست.
دریابندری این کتاب را با وسواس و دقت نظر
خاص خودش ،طی هشت سال ،با همراهی
همسرش ،فهیمه راستکار دربــاره آشپزی و
فرهنگ غذایی ایــران نوشت؛ کتابی که نام
او را به عنوان گنجینه زنده بشری در میراث
خوراک،درفهرستحامالنمیراثناملموس
بهثبترساند.

ن جان
به بهانه درگذشت قاسم آهنی 

از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه

غروب ستارهای در آسمان شعر جنوب

سلسله نشستهای پنجگانه «از هفت
گزارش
شهر عشق تا هزار وادی اندیشه» در
بزرگداشت عطار و خیام نیشابوری که
از  ۲۵فــروردیــن به صــورت مجازی آغــاز شــده ،در
ایستگاه سوم به بزرگداشت خیام اختصاص داشت.
در این نشست علمی پژوهشی که به همت گروه زبان
و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ،انجمن
ترویج زبان و ادب فارسی ایران(شعبه خراسان) و شهر
کتاب برگزار شد ،حسن دلبری ،عضو هیئت علمی
دانشگاه حکیم سبزواری ،با موضوع «خیام ،جشنواره
تناقض» و فاطمه ماه وان ،عضو هیئت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد با موضوع «نگارههای رباعیات خیام
از تصویر شرقی تا تفسیر غربی» سخن گفتند .وی با
نمایش تصاویری از نگارگریهای هنرمندان ایرانی
و غربی ،درباره قابلیت های تصویری رباعیات خیام
صحبت کرد .این سخنران با تأکید بر اینکه رباعیات
خیام در شرق آن چنان که باید موضوع تصویرگری
نگارگران قرار نگرفتهاست و شمار نسخ مصور آثار وی
از انگشتان دو دست فراتر نمیرود ،یادآور شد« :در
مغرب زمین محبوبیت ترجمه فیتز جرالد از رباعیات
خیام سبب شد بسیاری از نقاشان غربی تصاویری
خلق کنند که از نظر کمی و کیفی باالتر از نگارههای

آهنین جــان هــم که
یادمان
باشی ،زیر بار سنگین
رنج بیماری طاقتت
تمام میشود .زاده اردبیل بود ،اما در
اهواز رشد کرد و به قول محمدعلی
سپانلو ،بــه ســتــاره درخــشــان شعر
ن جان،
جنوب تبدیل شد .قاسم آهنی 
چهارشنبه  14اردیبهشت ماه در 63
سالگی بر اثر ابتال به سرطان از دنیا
رفت .او شاعر ،منتقد ادبی و فیلم ساز
و به قول خودش «فرهنگی َمرد» بود و
تمام عمر و زندگیاش را در این راه
گذاشت .از او مجموعه شعرهای «ذکر
خــوابهــای بــلــوط»« ،شــاعــر مرگ
خویش میداند»« ،عطر غریب غزال
مــشــرقهــا»« ،شــاخــه یــاس بــه شام
خرابات»« ،برق رگها بر پوالد دریا» و
«سوسن خاموش به وقــت فــراق» به
یــادگــار مــانــده اســت کــه همگی در
مجموعهای کامل به نــام ایــن شاعر
منتشر شد هاند .شعر آهنین جان،
همچون شعر دیگر شاعران جنوب،

ایرانی قرار گیرد» .گفتنی است در چهارمین نشست
«از هفت شهر عشق تا هــزار وادی اندیشه» ،علی
صادقیمنش ،مدرس دانشگاه حکیم سبزواری و
پژوهشگر پسادکترای اسطورهشناسی ،با موضوع
«گــریــز از خودکامگی در رباعیات خــیــام» و سینا
جهاندیده ،مــدرس دانشگاه فرهنگیان رشــت و
پژوهشگر حوز ه نقد ادبی با موضوع «نسبت عمر خیام
خیامیت» نیز سخنرانی کردند.
با گفتمان
ّ

ورزی گسترده است.
دارای خــیــال
ِ
تصویر ،یکی از ویژگیهای بارز شعر
اوست .این شاعر ،طبیعت بکر جنوب
را با حال و هوای مدرنیته آمیخت و
رد پــای آن را به خوبی مـیتــوان در
شعرش دید« :بگذار این بلوط از آن من
باشد /ایــن ستاره که زاد و رود مرا
میبردبهکمانه/باپونههامیدرخشد
و با زنگولهها /به نیم ه بامدادان /و بال
کشیده کوه /چون سایه زند بر من/
مهیای ملکوتم /در شتابی دیگر/
بگذار این بلوط از آن من باشد».

مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم

بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

ادبی

تجدیدچاپنامههایعارفقزوینی

کتاب نــامـههــای عــارف قزوینی بــا اضــافــات،
تجدید نظر و ویرایش جدید ،به کوشش مهدی
نورمحمدی در  480صفحه و در قطع وزیری
منتشر شد .به گزارش ایبنا ،این کتاب مشتمل بر
 84نامه از عارف قزوینی 13 ،نامه به عارف و 10
نامه درباره اوست که از مجموعههای خصوصی،
نسخههای دست نویس ،کتا بها ،روزنامهها
و مجالت گوناگون گــردآوری شدهاســت .این
نامهها زبــان حــال و آینه تمامنمای روحیات
و افکار عــارف هستند و اطالعات ارزشمند و
منحصر بهفردی که از این نامهها بهدست میآید،
در شناخت عــارف ،تحقیق در احــوال و آثــار و
همچنین ،تدوین کاملترین زندگی نامه وی،
اهمیت و ارزش فراوانی دارد .از میان نامههای
این مجموعه ،سه نامه عــارف به علی بیرنگ،
برای اولین بار منتشر شده است .این نامهها،
حاوی دو غزل و دو دوبیتی (به معنی عام) و دو
بیت منتشر نشدهاند که در دیوان عارف نیامده
است .ویژگیهای چاپ دوم کتاب اخیر از این
قرار است :تعداد نامهها از  54نامه به  84نامه
افزایش یافته است ،دو پیوست «نامهها به عارف»
(شامل  13نامه) و «نامهها درباره عارف» (شامل
 10نامه) به کتاب افزوده و توضیحات سودمند
پژوهشی تحت عنوان «پینوشت» در انتهای
برخی نامهها آورده شده است که در رمزگشایی
از نکات مبهم زندگی عــارف و درک و تفسیر
نامهها اهمیت فراوانی دارد.

عروسملکه،دستبهقلمشد!
مــگــان مــرکــل ،ع ــروس جنجا لساز خــانــواده
سلطنتی انگلیس به زودی اولین کتاب خود
را در ژانــر ادبیات کــودک ،چــاپ و روانــه بــازار
میکند .به گزارش ایرنا ،این کتاب که نیمکت
نام دارد ،پیوند خاص بین یک پدر و پسر را از
چشمان مادر خانواده توصیف میکند .گفته
میشود مگان این کتاب را با الهام از رابطه
بین همسرش ،هری و پسرش ،آرچی ،نوشته
است .این کتاب رابطه بین پــدران و پسران را
به تصویر میکشد و شکلهای گوناگون عشق
و ابراز آن را در یک خانواده مدرن ،به مخاطب
یــادآور میشود .کتاب نیمکت ،هشتم ژوئن
( ۱۸خرداد  )۱۴۰۰توسط مؤسسه انتشارات
ک ــودک و نــوجــوان رن ــدوم هـــاوس در آمریکا و
انتشارات توندرا بوکس در انگلیس ،ایرلند،
استرالیا ،نیوزیلند ،هند و آفریقای جنوبی منتشر
خواهد شد.

