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معرفی کتاب

داستانی مستند از واپسین
روزهای شیخ شهید
«آخرین آواز قو» ،نوشته
زنـــدهیـــاد ابــوالــحــســن
م ــن ــذر ،روایـــتـــی اســت
داستانی و تاریخی ،با
متنی ســاده و روان ،از
زنـــدگـــی ،مـــبـــارزات و
شهادت شهید آی ـتا...
شیخ فــض ـلا ...نــوری.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،نهضت
مشروطه به دلیل تأثیر عمیق و ماندگار آن در
سیاست و فرهنگ ایران ،نقطۀ عطفی در تاریخ
کشورمان بهشمار میرود و گذشت زمان ،نه تنها
از اهمیت بحث دربــارۀ این رویــداد مهم تاریخی
نکاسته ،بلکه بر آن افــزوده اســت .مرحوم علی
«م ِ
نذر» ،سلسله مباحث
ابوالحسنی ،مشهور به ُ
تحلیلی و تاریخی مفیدی را دربارۀ مشروطیت و
شهید شیخ فضلا ...نوری ،در قالب مجموعهای
هشت جلدی تنظیم کرده است .یکی از مج ّلدات
این مجموعۀ ارزشمند با عنوان «آخرین آواز قو»،
بــازکــاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضلا...
نوری ،بر اساس گزارش آخرین روزهای زندگی او
و فرجام مشروطه است .کتاب «آخرین آواز قو» با
تکیه بر بیش از  350منبع معتبر ،از جمله جراید
و نشریات ادواری آن زمان ،کتابها ،مقاالت و
اسنادتاریخی،جزوآثارکمنظیردراینزمینهاست
کم مطالب ،از غنای محتوایی
که با وجود
حجم ِ
ِ
بسیار باالیی بــرخــوردار اســت .کتاب «آخرین
آواز قــو» ،از بهترین کتا بهای مستند دربــارۀ
بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران ،یعنی نهضت
مشروطه و پرچمدار بصیرت و جهاد در آن واقعۀ
سرنوشتساز ،یعنی شیخ فضلا ...نوری است.
ّ
مستدل بودن کمنظیر
این کتاب از نظر مستند و
است و با محتوای مفید و جذاب و نیز ،قیمت و
حجم مناسب ،میتواند انگیزۀ خوبی را برای
مطالعۀ عالقهمندان به نوشتههای تاریخ ایران،
بهویژه نسل جوان ایجاد کند .رویکرد نگارنده
در تدوین متن و نثر ساده کتاب ،باعث ترغیب
خواننده به تعقیب مطالب آن میشود .این کتاب
توسطمؤسسۀمطالعاتتاریخمعاصرایرانمنتشر
شده و در دسترس عالقهمندان قرار گرفتهاست.

مروری بر چند یادداشت استاد برجسته ادب فارسی در روزنامه خراسان ،پس از 60سال

موسیقی

زیرخاکیهایی از شفیعیکدکنی
درباره «گاندی» و «اسناد یک سرقتادبی»!
جواد نوائیان رودسری – خیلی هیجان دارد
وقتینوشتههاواشیایفراموششدهوزیرخاکی
را پیدا میکنید؛ وجــودتــان از نشاطی غریب
پر میشود و دوســت داریــد ایــن کشف را فریاد
ی شما شریک شوند؛
بزنید تا دیگران نیز در شاد 
وقتی هنگام بررسی بایگانی روزنامه ریشهدار
و دیرپای خراسان ،یادداشتهایی را از استاد
دکتر محمدرضا شفیعیکدکنی یافتم ،چنین
حالی داشتم .فرزند عالیمقام خطه خراسان،
در روزگار جوانی ،در ایام دانشجویی در دانشگاه
مشهد ،در آن هنگام که تنها  22بهار از عمرش
میگذشت ،برای روزنامه خراسان مینوشت.
کشف چند یادداشت استاد در بایگانی روزنامه،
آن هم پس از  60ســال ،یک خبر هیجانانگیز
برایدوستداراناوست.اینیادداشتها،درنیمه
دوم سال  1340به رشته تحریر درآمده و منتشر
شدهاندواستادآنهارانهباناماصلیخود،بلکهبا
تخلصشاعریاش«،م.سرشک»امضاکردهاست.
یادداشتها،موضوعاتمتفاوتیدارند؛ازتبریک
نوروز گرفته تا سرقتادبی از «حزین الهیجی» و
یادنامهایبراینودودومینسالروزتولدگاندی.
در ادامــه ،آنهــا را به ترتیب زمــان انتشار ،مرور
میکنیم.
▪یادیازگاندی

یادداشت «یادی از گاندی» ،به قلم «م.سرشک»،
در شماره  3546روزنامه خراسان ،مورخ 12
مهرماهسال،1340درصفحاتیکوپنج،منتشر
شدهاست .این نوشتار دربرگیرنده تمجیدهای
استاد شفیعیکدکنی درباره رهبر فقید جنبش
استقاللهندوستاناست؛آنهمدرنودودومین
سالروزتولدویوهنگامیکهمردمهند،بهبرپایی
جشنهاییدرتکریممقامشپرداختهاند.استاد
در بخشی از این یادداشت مینویسد« :رهبران
سیاسی زیادی در تاریخ وجود دارد و ما خیلی از
آنهارامیشناسیماماکمترمانندگاندیشخصی

 13مرداد؛ برگزاری دومین
کنسرت آنالین کیهان کلهر
کــیــهــان کــلــهــر نــوازنــده
شناختهشده موسیقی
ایـــــــران ،روز دوشــنــبــه
ســیــزدهــم مـــردادمـــاه،
دومــیــن کنسرت آنالین
خــود را از شهر اصفهان
پیش روی مخاطبان قرار
میدهد .به گزارش مهر،
وی بــا انتشار پستی در
صفحه شخصی خــود ،با اعــام ایــن خبر نوشت:
«دوشنبه سیزدهم مردادماه ،شهر خاموش را در
خانههایتان مینوازیم .فروردین  98و در شروع
تور «شهر خاموش» ،قرار بر رفتن به اغلب شهرهای
کشورمان را داشتیم که بخشی از برنامهمان نیز،
کنسرت بــرای هموطنان در شهرهای مــرزی و از
سرگیری اجرای رایگان پیرو تور قبلی ،در مناطق
محرومبودکهبهدلیلشیوعبیماریامکانپذیرنشد.
ازاینروتصمیمبرادامهایناجرابهصورتپخشزنده
درفضایمجازیباامکاندسترسیرایگانبرایهمه
مخاطبان در اینستاگرام گرفتیم تا در این احوال،
برایساعتی،همدالنهدرکنارهمبنوازیموبشنویم».

رامیتوانیمیافتکهدرراهپیشرفتوآزادیملتش
ازتماملذتهاوخوشیهابگذردوبرتماممظاهر
زندگیمادیپشتپابزند».
▪بیچارهحزینالهیجی!

یادداشت«سرقتهایادبیاستادکاظمغواص!
بیچاره حزین الهیجی!» را باید یکی از مهمترین
نوشتههای استاد شفیعیکدکنی در روزنامه
خــراســان بــدانــیــم .مــاجــرای ایــن سرقتهای
ادبــی ،اوایــل دهه  ،1340سروصدای زیادی
بهراهانداختوحتیبزرگانیماننداستادشهریار،
در مذمت آن شعر سرودند .ظاهر ًا آقای کاظم
غواص،اشعارموجوددردیوانیقدیمیاز«حزین
الهیجی»راباتغییرتخلصاز«حزین»به«غواص»،
سرقت و به نام خود منتشر میکرد .وجه برجسته
یادداشت استاد شفیعیکدکنی در اینباره ،این
است که به عنوان ادیبی  22ساله ،به کاوش در
منابعکهنپرداختهوبامدرکودلیلمتقن،بهنقد
اقدام کاظم غواص دست زدهاست .جالب است
کهاستادتمامدیوانهزارصفحهای«حزین»راکه
نسخهاینایابوچاپهندوستانبودهاست،ورق
میزندتااسنادسرقتکردنهایغواصرابهعینه
آشکارکند.استادشفیعیکدکنیباصراحت،در
صفحه  4شماره  2650روزنامه خراسان ،مورخ
 18بهمن،1340مینویسد«:شماهممیتوانید
هر غزلی را که بهنام ایشان دیده و یا خواندهاید
بهطور دقیق و بیهیچگونه تغییری در این کتاب
که متجاوز از هزار صفحه دارد ،بیابید و اساس ًا من
اینرابهمسابقهمیگذارمکههرکسشعریقبل
ازتاریخنوشتناینمقالهبهنامغواصدرمجالتو
روزنامهها خوانده ،اگر در این دیوان نیافت از من
جایزهخوبیدریافتکند!»
▪در مقدم نوروز

خواندن درباره نوروز ،آن هم خواندن نوشتهای
که از قلم ادیب جوان دهه  1340و استاد نامآور
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موسیقیایرانی
درخدمتآموزشپزشکی

روزگار ما ،یعنی دکتر شفیعیکدکنی ،تراویده
است ،روح را صفا میبخشد .این نوشته ،در
آخرین روز سال  ،1340یعنی  29اسفندماه،
در صفحه  15شماره  3682روزنامه خراسان
منتشر شده است .استاد ضمن توصیف قدمت
باستانی و زیبایی سنت ملی نوروز ،درباره آن

مینویسد« :گویا عادتی است که در آستانه سال
نو هرکس سعی میکند تا بهشادی گراید اگرچه
از خون دل چون زخم تــازه دوختهای لبالب
باشد .این گوشه از سال همواره از دیرباز در
کشور ما با بزرگداشت و شادخواری و شادمانی
روبهرو بودهاست».

شایان شکرابی ،پزشک ،نوازنده و موسیقیدان از
انجامپروژهایمشترکومیانرشتهایباپژوهشگران
عرصه علوم پزشکی خبر داد .به گزارش هنرآنالین،
وی در گفتوگویی ،به تشریح این پــروژه پرداخت
و گفت :ایــن کــار ،یک پــروژه میانرشتهای است
که در آن روی تلفیق صداهای بیماریهای قلب
و موسیقی اصیل ایرانی کار شده اســت .درواقــع
پزشکیوموسیقیراباهمترکیبکردهام.دردوران
دانشجویی ،استادان ما صداهای بیماریهای قلب
را پخش میکردند و دانشجویان باید آن صداها را
یاد میگرفتند .در پروژهای که روی آن کار میکنم،
موسیقی به یادگیری صداها و ریتمهای قلب کمک
میکند؛بااستفادهازملودیهایایرانی،دانشجویان
پزشکی با کمک موسیقی ،امکان یادگیری صدا و
ریت مبیماریهایقلبراپیدامیکنند.

