ادب و هنر

سه شنبه  12شهریور 1398
 3محرم .1441شماره 20187

پیک خبر

حذف اثر سید علی صالحی
از داوری جایزه شاملو

دبیرخانه جایزه شعر شاملو از حذف دفتر شعر
سیدعلی صالحی از گردونه داوری این جایزه خبر
داد .به گزارش مهر ،روز شنبه ،نهم شهریور ،سید
علی صالحی ،شاعر معاصرکشورمان در گفتوگو
با یکی از رسانهها ،از حضور مجموعه شعر «سرود
روح بــزرگ» در فهرست نامزدهای جایزه شعر
احمد شاملو ابــراز بیاطالعی و نارضایتی کرد.
دبیرخانه جایزه شعر شاملو روز گذشته اعالم
کرد« :بر اساس آن چه بارها در فراخوان این جایزه
آمده و بر آن تأکید شده است ،تنها کتابهایی در
این رقابت شرکت داده میشود که از طرف شاعر
یا ناشر آن برای دبیرخانه ارســال شده باشد .به
نظر میرسد در ارسال مجموعه شعر «سرود روح
بزرگ» هماهنگی الزم میان ناشر و شاعر صورت
نگرفته است .به هر صورت ،بنا به خواست این شاعر
گرانقدر ،مجموعه شعر ایشان با کمال احترام،
مورد داوری قرار نمیگیرد و حذف میشود».

انتشار کتاب صوتی «نینامه»
از زبان شاعران

کتاب صوتی نینامه شامل خوانشی از مجموعه
اشعار عاشورایی با صدای شاعران منتشر شد.
به گــزارش روابــط عمومی نشر جامجم ،کتاب
صوتی «نینامه» ،مجموعه اشعار عاشورایی با
صدای علیرضا قزوه ،سعید بیابانکی ،محمود
اکرامیفر ،محمد سعید میرزایی ،علی طلوعی،
محمد مرادی ،حسین اسرافیلی ،فاطمه طارمی
و سیده فاطمه موسوی توسط انتشارات جام جم
منتشر شد .این کتاب صوتی گنجینه  29شعر
عاشورایی از  9شاعر معاصر است.

نمایش یک نقاشی گمشده
در موزه بریتانیا

محمدکاظم کاظمی ،شاعر و پژوهشگردرگفتوگو با خراسان مطرح کرد:

غربتاشعارآیینیفاخردربرخیمجالسروضه
سالهای اخیر برمی گردد».

الهه آرانیان  -میگوید« :چگونه گفتن مهم
نیست ،چه گفتن مهم است» .او آثار شاعران
جوان امروز را چه در حوزه شعر آیینی ،چه در
مضامین و موضوعات دیگر از لحاظ تکنیک،
ساختار و ظرافتهای ادبــی در مقایسه با
دور هه ــای قبل پیشرفتهتر ارزیابی میکند
اما محتوای شعر آنها را قابل نقد میداند .با
محمدکاظم کاظمی ،شاعر و پژوهشگ ِر نام
آشنا ،درباره ادبیات و شعر آیینی گفتوگویی
کردهایم که در ادامه میخوانید.

نکوهش انحصار موضوعی
▪در
ِ

کاظمی درباره شعر آیینی امروز معتقد است
بــدنــه عمومی ایــن ح ــوزه بسیار جــوا نتــر از
سا لهای گذشته است ولی نقدهایی هم به
آن وارد است .او میگوید« :در گذشته اغلب
شاعران آیینی پیش کسوت بودند و جوانان،
حوزههای دیگری را تجربه میکردند و به همین
دلیل ،شعر آیینی تا حدودی از جریانهای نو در
شعر فارسی عقب بود اما امروز شاعران جوانی
وارد حوزه شعر آیینی شدهاند و این خوب است.
از لحاظ تکنیک شعری هم نسبت به گذشته
از نظر زبــان و رهیافتهای تکنیکی ،بسیار
پیشرفت داشتهایم اما آن چه شعر آیینی امروز
ما را تهدید میکند ،این است که بخش قابل
توجهی از شعرها از معرفت،آگاهی و تحلیل دور
است و بخشی از شاعران بیشتر در پی تجلیل
از بزرگان دین هستند ،بدون این که شعرشان
رهآورد آموزندهای داشته باشد .موضوع دیگر
ایــن اســت که شعر آیینی تا حــدود زیــادی در
ستایشاهلبیت(علیهمالسالم)خالصهشده؛
در حالی که بسیاری از مضامین دینی مانند
عدالتطلبی ،حقطلبی و جلوههای عملی و
اخالقی دین از دید شاعران به دور مانده است».

▪در جستوجوی حرف تازه

عدهای معتقدند شعر جوان امروز دچار ضعف
و سردرگمی است و عدهای هم آثار شاعران
جــوان را قابل دفــاع میدانند .محمدکاظم
کاظمی اما طور دیگری وضعیت شعر جوان
را ارزیابی میکند .او میگوید« :شعر امروز از
لحاظ تکنیک و هنرمندیهای شعری خیلی
رشد کــرده است و شاعران توانایی در نسل
جوان داریم که نسبت به دورههای قبل واقع ًا
پیشرفته هستند ،اما آن چه در شعر خیلی از
شاعران امروز جای نقد دارد موضوع چگونه
گفتن نیست ،چه گفتن اســت .بسیاری از
شاعران در این زمینه دچار ناتوانیاند .شاید
بشود گفت آن مــقــدار از آگــاهــی ،معرفت،
دانش و پشتوانه فرهنگی که در شعر قدیم ما
دیده میشود ،در شعر امروز کمتر است» .این
شاعر و بیدلپژوه ،دو علت برای این ناتوانی
و ضعف بیان میکند« :یکی از علتها کمتر
شــدن مطالعه شــاعــران اســت و علت دیگر
این که جامعه از لحاظ فرهنگی کمتر اهل
رویاروییهای فکری ،تصادم آرا و اندیشیدن
اســت .ایــن البته به سیاستهای فرهنگی

▪بیتوجهی بعضی مداحان به شعر فاخر

این روزهــا وقتی به برخی محافل و مجالس
روضهخوانی و عــزاداری سر میزنیم ،کمتر
شعرهای پخته و محکم به گوشمان میخورد.
محمدکاظم کاظمی در این باره معتقد است:
«بعضی شــاعــران مــا شعر پرمعنی و فاخر
دارند ولی این اشعار برای اجرا و رسیدن به

انتقاد نماینده مجلس از واژههای
غیر فارسی الیحهها
نمایندهمردمتهراندرمجلسضمنانتقادازوجود
واژههای غیر فارسی در متن بعضی از الیحههای
مجلس گفت« :عبارتهایی مانند اجرت المسمی،
منفسخ ،کلالغیر ،مستحق للغیر ،سریعالفساد،
مجری و امثالهم در الیحه قانون تجارت وجود دارد
که نیازمند رواننویسی است» .به گزارش ایسنا،
مصطفی کواکبیان در جلسه علنی روز یک شنبه
مجلس ،در تذکری شفاهی ،با استناد به اصل
 ۱۵قانون اساسی گفت« :خط رسمی مردم ایران
فارسی است و مکاتبات متون رسمی باید با یک
زبان و خط باشد».

دست مخاطب ،باید از مسیر اجر اکنندگان
ایــن مــراســم کــه معمو ًال مــداحــان و ذاکــران
هستند ،بــگــذرد .واقعیت ایــن اســت که در
بعضی از این محافل روضهخوانی ،غلبه با
بعضی نگر شهای تجلیلی است و در بعضی
جاها گرایشهای افراطی و رفتارهای غلو
آمیز دیــده میشود .به همین دلیل آن نوع
شعری پسندیده میشود که به جای مضامین
معرفتی حــاوی رفتارهای غلوآمیز باشد و
ایــن نگرا نکننده اســت و شاعران را هم به
همین سمت میکشاند» .کاظمی ادامه
میدهد« :مشکل بزرگ ما این است که در
قدیم کسانی که خودشان عالمان دینی
بودند در بخشی از سخنرانیشان روضه
هم میخواندند اما االن سالهاست گروهی
که معمو ًال تحصیل کرده علوم دینی و ادبیات
نیستند و بیشتر لحن و صوت خوش
دارند ،سکاندار ارائه معارف
دینی شد هاند .البته همه
اینها استثنائات بزرگی
هــم دارد» .ایــن شاعر و
پژوهشگر ادبی در پایان
از نــگــارش مجموعه
مقاالتی درب ــاره شعر
مــذهــبــی خــبــر داد و
گفت« :ایــن کتاب را
بــه پیشنهاد یکی از
دوستان تدوین کردم
که شامل یادداشتها
و مقاالت من دربــاره شعر
مذهبی اســت و فع ً
ال مراحل
بازبینی را میگذراند و زمان
انتشارش مشخص نیست».

شعر امروز از لحاظ تکنیک و
هنرمندیهای شعری خیلی
رشد کرده است و شاعران
توانایی در نسل جوان داریم که
نسبت به دورههای قبل واقع ًا
پیشرفته هستند

با درآمد موسیقی پاپ نمیتوان ویال خرید!
مازیار فالحی میگوید موسیقی پاپ ما مظلوم و
چهره ها
ضعیف است و از هیچ جایی بودجه نمیگیرد؛ نه
خواننده
جشنواره مستقل ،نه داوری ،نه سیمرغ بلورینی،
نه گنجشکی و نه حتی کالغی! او که این روزها مشغول کار روی
آلبوم پنجم خود به نام «آرزو» است ،به هنرآنالین گفت :موسیقی
پاپ هزینه بسیار زیادی دارد و مثل سایر هنرها به حمایت نیازمند
است .نام موسیقی پاپ را صنعت پاپ مینامند ،در حالی که پاپ
هنوز موسیقی است .اگر همین امروز کل درآمد تهیهکنندهها ،خوانندهها و همه عوامل
موسیقی پاپ کشور را روی هم قرار دهیم ،بودجه آن حتی ذرهای نزدیک به قیمت یک ویال
در شهرک باستی هیلز در لواسان نمی شود.

نادرمشایخیازآموزششیوهوهارمونیموسیقی
چهره ها
آمریکایی توسط استادان ایرانی انتقاد کرد .او در
آهنگساز
این باره به ایلنا گفت :اشتباهی بزرگ در ایران
اتفاق افتاده و آن ،ترجمه کتابهای موسیقی آمریکاست .این در
حالی است که شما ِر آهنگ سازان خوب آمریکایی از انگشتان یک
دست تجاوز نمیکند .وی با انتقاد از این که کتاب های تدریس
شده در کشور ،عمقی ندارد و کامال بی مفهوم است ،تصریح کرد:
موزیسین برای قضاوت موسیقی به ابزار گوش و شنوایی نیاز دارد زیرا با هارمونی نمیتوان
یک موسیقی بد را به دانش آموز انتقال داد .ما آثار غربی را ترجمه میکنیم؛ بدون این که از
فرهنگ موسیقایی صاحب سبک جهان در زمینه موسیقی اطالع داشته باشیم.

نمایشتابلویینادیدهازچلیپادرحوزههنری
درنگارخانهحوزههنریبهمناسبتفرارسیدن
مــاه محرم ،تابلویی دیــده نشده از زنــده یاد
«حسن چلیپا» هنرمند نقاشی قهوهخانهای
به نمایش درآم ــده اســت .به گــزارش فــارس،
نمایشگاه «مروری بر منتخبی از آثار  ۱۱دوره
سوگواره هنر عاشورایی» ،عصر روز یک شنبه،
 ۱۰شهریور ،در گالری ابوالفضل عالی حوزه
هنری افتتاح و منتخب  ۴۰اثر از  ۳۷هنرمند
که محصول  ۱۱دوره سوگواره هنر عاشورایی
است ،به نمایش گذاشته شد .در حاشیه این
نمایشگاه و در نگارخانه حوزه هنری ،تابلویی
دیدهنشده از زندهیاد حسن چلیپا متخلص به
اسماعیلزاده ،هنرمند نقاشی قهوهخانهای به

نمایش در آمد .این تابلو در دهه  ۶۰خلق شده
و روایتگر اعــزام مسلمبن عقیل از سوی امام
حسین(ع)بهکوفهاست.چلیپادربهمن۱۳۸۵
درگذشت.اومتولدزنجانو ازچهرههایمطرح
نقاشیسبکقهوهخانهایاست.کاظمچلیپااز
نقاشانچیرهدستمعاصر،فرزنداوست.برخی
آثاراینهنرمندفقیددرموزههایسعدآباد،رضا
عباسی ،هنرهای دینی امام علی و هنرهای
معاصرتهران نگهداریمیشود.

معرفی کتاب
نام کتاب :زان تشنگان
ناشر :اطراف
دبیر مجموعه :نفیسه مرشدزاده
قیمت 36 :هزار تومان
این کتاب سومین اثر از مجموعه «کآشوب»
اســت کــه نشر اطـــراف هــر ســال در آستانه
مــاه محرم منتشر میکند« .زان تشنگان»
روایت بیست و چهار نویسنده از خاطرات و
تجربههایشان در ماه محرم است؛ روایتهایی
کــه تــمــام عشق و ارادت آن هــا را بــه امــام
حسین(ع)نشانمیدهد.اینجمالتبخشی
از مقدمه و معرفی کتاب «زان تشنگان» است
که به تازگی و به مناسبت فرارسیدن ایام
محرم 1441منتشر شده است« :در خاطرات
خیلی از ما یک سومشخص پنهان هست که
بخش زیــادی از نسبت امروزمان با محرم و
عاشورا را مدیون اوییم .سو مشخصهای
پنهان گاهی مادربزرگ و پدر و پدربزرگاند،
گاهی اســتــاد و غریبهای رهــگــذر .معمو ًال
شخصیت هــای پیچیده ،فــن بیان قــوی یا
توانایی منحصربهفردی ندارند ،فقط ارادتی
واقعی دارنــد و مهارت و شگردشان همین
صداقتشان است .تنها ویژگی خارقالعاده

موسیقی

نقد و بررسی «نینوا»
حسین علیزاده پس از  4دهه

«نـینــوا» ،اثر ماندگار استاد حسین علیزاده،
آهــنــگ ســاز و نــوازنــده نــامــدا ِر ت ــار ،پانزدهم
تکیش» ،منتقد
شهریورماه توسط «آروین صداق 
و پژوهشگر موسیقی ،در آموزشگاه موسیقی
چـــاووش نقد و بــررســی م ـیشــود .بــه گــزارش
موسیقی ما ،این منتقد و پژوهشگر موسیقی،
دربــاره انتخاب «نینوا» به عنوان سرآغاز این
سلسله نشستهای کارگاهی اعالم کرد« :کمتر
اثــر ارکستر بیکالمی را میشناسیم که در
تاریخ موسیقی کالسیک ایرانی ،ولو به یاری
وسایل ارتباط جمعی دولتی ،چنین در میان
عامه مــردم شنیده شده باشد .اما آیا نینوای
حسین علیزاده تنها به این دلیل که در برههای
خاص از تاریخ معاصر ما بسیار شنیده شده ،تا
این اندازه ارج کسب کرده است؟ یا ارتباطش با
ویژگیهای اجتماعی-سیاسی زمانه خودش
باعث چنین جایگاهی برای آن شده است؟ نقش
کیفیت موسیقایی این اثر و جایی که در تاریخ
موسیقی دارد در این میان چیست؟ پاسخ به این
ها و پرسشهای دیگری درباره اثر در بستری از
تحلیلهای موسیقایی ،موضوع کارگاه نخست
سلسله کــارگــاههــای «واکـــاوی آثــار موسیقی
کالسیک ایــران» را تشکیل میدهد .ایــن اثر
پیش از این توسط ارکستر سمفونیک تهران
اجرا شده بود.

غلط ننویسیم

استادان موسیقی کتابهای اشتباهی تدریس میکنند

هنری
یکی از تابلوهای نقاشی «دانته گابریل روستی»
که بــرای مــدت طوالنی گم شــده بــود ،در موزه
بریتانیا به نمایش گذاشته میشود .به گزارش
ایسنا و به نقل از گاردین ،تابلوی نقاشی «مرگ
بــروز سن پیته» یکی از آثــار «روستی» ،نقاش و
شاعر بریتانیایی است که از اواخر ده ه  ۸۰به بعد
به ندرت در مکانهای عمومی دیده شد .این تابلو
یکی از هفت تابلوی نقاشی آبرنگی است که در
اواخر دهه  ،80توسط «ویلیام موریس» دوست
«روستی» خریداری شد .این تابلو آخرین بار در
سال  ۱۹۲۶در یک حراجی در نیویورک دیده و
سپس در جهان هنر ناپدید شد.

۱۱

آنهـــــا ایــــن اســت
کــــه ســومشــخــص
عاشقاند .شاید در
هیاهوی روزمرگی
مــیــزان دلبستگی
و حــرارتــی کــه بــه ما
منتقل کــرد هانــد و
عمق تأثیرشان در
زندگیمان را فــرامــوش کــرده باشیم ولی
وقت نوشتن متنی درباره ارتباط خودمان با
روضه و عزا ،خاطرات این اثرگذاران بیادعا
برمیگردد و عالقه و نشانههایی که در ما جا
گذاشتهاند ،متن را پر میکند .شاید به خاطر
همین است که بیشتر روایتهای کتابی که در
دست دارید ،ماجرای سرایت دلبستگی است
و قصه دستبهدستشدن سرسپردگی».

فرمایشات
واژه فرمایش فارسی و جمع بستن آن با «ات»
عربی اشتباه اس ــت .بــه جــای آن باید گفت:
«فرمایشها».

بیش از پیش
بیش صفت تفضیلی است که بی پسوند «تر» به
کار میرود ولی میتواند پسوند «تر» نیز بگیرد
و در همه حال به معنای «بیشتر» است .بنابراین
ترکیب «بیش از پیش» به معنای «بیشتر از پیش»
است و اگر صفتی به دنبال این ترکیب بیاید دیگر
نباید صفت تفضیلی باشد.

پیشخان
امالی پیشخان به همین صورت صحیح است.
غالب ًا آن را به صورت پیشخوان مینویسند که
غلط است.

ناجی /منجی
ناجی اســم فاعل و به معنای «نجا تدهنده»
اســت و کــاربــرد آن در نقش مفعول به معنای
«نجا تدهنده» صحیح نیست .به جای آن باید
گفت منجی یعنی «نجاتدهنده».

ناچار ًا
ناچار واژه فارسی است و ترکیب آن با تنوین
قیدساز عربی درست نیست .ناچار خود میتواند
در مقام قید به کار رود و نیاز به تنوین ندارد.
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی
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