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سردیس برنزی
استاد شجریان ساخته شد

ساخت سردیس برنزی محمدرضا شجریان توسط امیر باقری که از دو سال پیش آغاز شده بود ،به اتمام رسید و در فرهنگ خانه مرعشی تهران رونمایی شد .به
گزارش ایلنا ،تاکنون پیشنهادهای بسیاری برای نصب این اثر شده است که ازجمله آنها میتوان به سر د ِر باغ هنر بم که متولی آن محمدرضا شجریان بود ه و
همچنین ورودی تاالر وحدت ،خانه شاعران یا خانه هنرمندان اشاره کرد .اما سازنده این مجسمه ،تصمیم نهایی را به همایون شجریان سپرده است.

...

لذت شعر
دارم به انگشت هایت فکر می کنم که بسته است
به چشم هایت که بسته است
به لب هایت
دارم به این عکس فکر می کنم
ناهید عرجونی
که یکریز حرف می زند .
***
به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی ودلم ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ممنوع ولی لب هایم
هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند ،نشد
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس ،هیچ کس این جا به تو مانند نشد
هرکسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشد
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها
فاضل نظری
د
عاقبت با قلم شرم نوشتند :نش 
***
یک عمر باید بگذرد
تا بفهمی بیشتر غصه هایی
که خوردی
نه خوردنی بود
نه پوشیدنی
گیتا گرگانی
فقط دور ریختنی بود! ...
***
عاشق که باشی شعر شو ِر دیگری دارد
لیلی و مجنون قص ه شیرینتری دارد
دیوان حافظ را شبی صد دفعه میبوسی
فال بهتری دارد
هر دفعه از آن دفعه ِ
کتاب ِ
ِ
تست کنکورت
سؤاالت
حتی
ِ
 عاشق که باشی  -بیتهای محشری داردبا خواندن بعضی غزلها تازه میفهمی
هر شاعری در سینهاش پیغمبری دارد
ِ
حرف دلت را با غزل حالی کنی سخت است
شاعر که باشی عشق زجر دیگری دارد
بهمن صباغ زاده
***
حاال که آمده ای
از گذشته نپرس
در روز آفتابی،
شب قبل
از برف سنگین ِ
مژگان عباسلو
چه می مانَد؟ !
***
پنداشتی که کوره سوزان عشق من
دور از نگاه گرم تو خاموش میشود؟
پنداشتی که یاد تو ،این یاد دلنواز
در تنگنای سینه فراموش میشود؟...
فریدون مشیری

حافظ منبع الهام چه کسانی بوده است؟

دلباخته هایجهانی
حافظشیرازی
اکرمانتصاری -حافظشاعردورانهاست.اومیدان
دار شعر و غزل فارسی است .آن قدر که گوش آدم
بدهکار خوش
های  700سال بعد از حافظ ،هنوز
ِ
رقصیخیالوکالماوست.دیوانغزلیاتش جزئیاز
سنتسفرهنوروزویلدایماایرانیهاشدهوبهواسطه
همین سنت است که به دیوان شاعر «زده ام فالی و
فریادرسیمیآید»،تفالمیزنیماماحافظتنها
شاعر زبان فارسی نبوده است .نفوذ
ِ
سخن و کالم او به فراسوی مرزها
و به غرب و شرق رسیده است
و شاعران زیــادی با درک
نگاهوبیانحافظ،ازاوالگو
گرفته انــد .بیستم مهر
مــاه ،بزرگداشت حافظ
استوهمینبهانهایشد
تا بخشی از نفوذپذیری
شعر حافظ را در جهان
شعروشاعرهامرورکنیم.
به هر حال تعداد کسانی
که در شعر پیرو حافظ اند،
کم نیست و هرکس روزی
خورظرفیتخودازاشعار
ِ
حافظاست.
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▪درآلمان-گوتهونیچه

گوته یکی از تاثیر پذیرفته ترین شاعران آلمانی از حافظ
است .دیوان غربی-شرقی ،مفصل ترین دفتر شعر گوته
و یکی از سه اثر سال های پیری اوست .گوته آشنایی اش
مدیون یک مترجم اتریشی به نام ژوف هامر
را با حافظ
ِ
پورگشتال است که خود یکی از پیشگامان ترجمه آثار
برگردان
فارسی به شمار می آید .او در سال  1814اولین
ِ
اشعار حافظ را به آلمانی برای گوته ارسال کرد .گوته
آشنایی اش با حافظ را تولدی دوبــاره برای
خودخواندهاستوازرجوعشبهمشرق
زمین در شعر سرآغاز دیوان خود ،با
عنوان هجرت یاد می کند و این
هجرتمعنویاوست.
آلمانی
دلباخته
گــوتــه تنها
ِ
حافظ نیست .رد پــای عالقه
مندی بــه حافظ در فردریش
نیچه ،فیلسوف پر قصه آلمانی
نیز دیده می شود .او با مطالعه
آثار بازمانده از ایــران باستان،
دلبسته فرهنگ ایران باستان
شد و البته عالقه مندی گوته
به حافظ در دقیق شدن او به
این شاعر تاثیر داشته است.
نیچه در مجموعه
آثار خود  10بار

نام حافظ را آورده و اغلب نام گوته را
با او همراه کرده  .نیچه در میان پاره
نوشتهایخودشعریخطاب
به حافظ دارد :میخانهای که
تو برای خویش پیافکندهای/
فراختر از هر خانهای است /جهان
از سر کشیدن می ای که تو در اندرون
آن میاندازی ناتوان است /.پرندهای که
روزگــاری ققنوس بــود /در ضیافت توست/
موشیکهکوهیرابزاد/خودگویاتویی.
▪درآمریکا-رادولفامرسون

رادولفامرسون،یکیازبزرگترینشاعرانآمریکاییاست
کهفارسینمیداندامادرجاییاعالممیکندکههمچنان
هفتاستادایرانییعنیحافظ،فردوسی،انوری،نظامی،
مولوی ،سعدی و جامی مورد استقبال و احترام اند .او
در سال  1844به اروپا آمد و با تفکر حافظ آشنا شد و این
اندیشهراباخودبهآمریکابرد.اودرآمریکاباالهامازتفکرات
حافظ ،مکتبی به نام تعالیگری یاTrancendentalism
را پایه گذاری کرد که این مکتب موجب آشنایی شاعرانی
چونوالتویتمنوامیلیدیکنسونباادبیاتایرانشد.
▪درفرانسه-آندرهژیدوویکتورهوگو

نفوذ سخن حافظ در فرانسه با مرور آثار آندره ژید و ویکتور
هوگوهویداست.ویکتورهوگو،حافظراشاعردلهامینامد
و در کتاب اشعار خود غزل حافظ را با مطلع «حال دل با تو
گفتنم هوس است /خبر دل شنفتنم هوس است» آورده
است.هوگوخطاببهخودشدراینکتابمیگوید«:شاعر
کاشدرسرزمینخسروها،درسرزمیننوروآفتابودرمیان
عنبر و عود چشم به جهان گشوده بودی ».کتاب مائدههای
زمینیآندرهژیداثریکالسیکوشعریمنثوراستواوبهجز
حافظازسعدینیزدراینکتاباقتباسمیکند.
▪درازبکستان-نوایی،حافظخوارزمیودیگران

حافظ فقط شاعر موثر بر غرب نبود .در شرق نیز شاعران
زیادی از او الهام گرفته اند .نوایی ،یکی از شاعران بنام

ازبکستان و صاحب کتاب «محاکمة اللغتین» به
فارسیاست.استقبالوتاثیرپذیریاوازشعر
حافظ در دیــوان اشعارش پیداست آن
چنان که پانصد غزل خود را به تقلید از
شعرحافظسرودهاستودردیوانفارسی
اشمیگوید«:بهراهعشقاگرمشکلفتدفانی/ز
روح حافظ و معنی جامی اش مدد جویم» .حافظ
خوارزمی شاعر ازبکی دیگری است که به سبب
شیفتگیاشبهحافظبهشیراز آمدتادرشهرمرادخود
نفسبکشد.اوحافظشیرازیرااستادخودخواندهوحافظ
ازبکیهابودنیکیازآرزوهایشبودهاست.
▪درتاجیکستان-بیشترشاعرانقدیموجدید

دربـــاره اهمیت حافظ در تاجیکستان مــی تــوان از
مــردم شــروع کــرد .تاجیکی ها نــام حافظ را با عزت
و اکــرام به زبــان می آورنــد و قبل از خواندن دیــوان او
«بسم ا »...می گویند .به عقیده دکتر عــبــدا ...جان
غ ــف ــاروف دانــشــمــنــد تــاجــیــک ،عصمت بــخــارایــی،
اســیــری خجندی و عبدالرحمن مشفقی بخارایی
هــمــه تــحــت تــاثــیــر حــافــظ بــــوده انـــد و حــتــی چهار
پایه گــذار ادبیات جدید تاجیک از عالمه صدرالدین
عینی تا جوان ترین شاعران امروز تاجیک همه در غزل ،
حافظ را استاد بر حق خود می دانند.
▪درهندوستان-غالبواقبالوناصرعلیسرهندی

غالب و اقــبــال دو شــاعــری هستند کــه تابع اسلوب
بــیــان و شیوایی غــزل هــای حــافــظ بــودنــد .شیرینی
ک ــام حــافــظ دهـــان شــاعــران مــشــهــور دیــگــر هندی
مانند ناصر علی سرهندی ،میر افضل ثابت و واقف
الهوری را شکر شکن کرده است .آن ها طرز شاعری
« حافظ» را سرمشق خود قرار داده اند ،به عنوان مثال
ناصر علی غزلی دارد که تحت تاثیر حافظ گفته و وزن،
قافیه و ردیف شعری حافظ را تقلید کرده و در مقطع
همان غزل ،لب به اعتراف می گشاید که سبوی خود را از
می خواجه شیراز پر کرده است« :علی امشب می شیراز
در جام و سبو دارد /اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها».

راز کتاب جدید موراکامی

میخواهمسلبریتیهایدروغین رانقدکنم

مداحی پاپ مد شده است

مــوراکــامــی کــه چندی پیش از
چهره ها
نامزدیدریافتجایزهجایگزین
نویسنده
نوبل ادبــی انصراف داد ،در
برنامه ای در نیویورک ،دربــاره آخرین کتابش
گفت«:یکراهرویمخفیخاصبینماهستکه
میتوانیمبرایهمدیگرپیغامبفرستیم.بنابراینفکر
میکنم نوشتن داستانهای خوب راهی است برای کمک به جامعه و مردم
جهان ».موراکامی به آخرین رمان خود «قتل فرمانده» که به زلزله و سونامی
 ۲۰۱۱ژاپنبرمیگردد هماشارهکرد.بهگزارشایبنا،اوگفتکهبعدازنوشتن
اولینیادومینپاراگرافازاینرمان،آنچهرانوشتهبوددرکشویمیزگذاشت.
چندینماهبعدبایکطرحداستانبرگشتوآنرادر ۱۸ماهتمامکرد.

چیستایثربیازانتشارکتاب«خوابگل
چهره ها
ســرخ» تا پایان ســال خبر داد .این
نویسنده
نویسنده گفت«:سلبریتی های
دروغین همیشه یکی از دغدغه هایم بوده و برای این
عنوانمیکنمدروغین؛زیراطبقتعاریفبینالمللیدر
ایران ،سلبریتی واقعی نداریم .سلبریتی های ما آدمهای
خیلی معروف الکی هستند ،آن طور که وانمود میکنند نیستند و این هنرمندان
پوشالیبهواسطهمعروفبودنشانخیلیکارهاییراکهبرایبقیهافرادبهسختی
امکان پذیر است ،آسان انجام می دهند» .یثربی درباره موضوع رمان جدیدش به
صبا گفت «:موضوع اصلی داستان به سلبریتی های دروغین که مردم از آن ها بت
میسازندبرمیگرددوقراراستآدمهایپوشالیرانقدکند».

محمدرضا عیوضی گفت :موسیقی از
چهره ها
سال 87به بعد شکل خوب خودش
خواننده پاپ
را از دست داده است .او ادامه داد:
متاسفانه مداحها روی ملودیهای خوانندههای
پاپ مرثیه گفتند و جدیدا هم خوانندگان شکل و
شمایل ملود یهای خود را به شکل نوحهخوانی در
آوردهاند .موسیقی ما به سمت قهقهرا پیش میرود چرا که شرایط جامعه به
سمتی رفته که مداحی مد شده و حتی در موسیقی پاپ هم شاهد مداحی
هستیم .وی حاصل این اتفاقات را مسائل اجتماعی بیان کرد و در آخر به آنا
گفت :این روزها در حال تنظیم و آماده سازی تک قطعههای جدیدی هستم که
پس از ماه صفر منتشر خواهد شد.

...
اخبار

زبانفارسیازنمادهایهویتیاثرگذاردر
انسجامووحدتملیاست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در پــیــامــی بــه سیزدهمین
گردهماییبینالمللیانجمن
ترویجزبانوادبفارسیاظهار
کرد :زبان فارسی از نمادهای
مولفه های اثر
مهم هویتی و ُ
گذار در انسجام و وحدت ملی
است .به گزارش مهر ،عباس صالحی در این پیام که توسط
صابرسهرابی،مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانفارس
دربیستودومینیادروزحافظ،صبحچهارشنبهدردانشگاه
شیرازقرائتشد،ادامهداد:اینزبانشیرینوکهن،ازچنان
زیبایی و ژرفایی برخورداراست که بسیاری از بزرگان نامدار
رامجذوبوطوطیانشکرشکنادبیاتجهانراوالهوشیفته
خودکردهاست.
سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی و بیست و دومین یادروز حافظ تا  ۲۰مهرماه در
شیرازادامهدارد.

فرزندمعینیکرمانشاهی:قصدمشلوغبازی
نیست
خانواده مرحوم رحیم معینی کرمانشاهی به دلیل استفاده
بدون اجازه از شعرهای او ،از سه خواننده مطرح شکایت
کردهاند؛ حاال فرزند این شاعر میگوید ،فقط این سه نفر
نیستندوازحرفهایاواینگونهبرمیآیدکهآنهاقراراست
بهغیرازاینها،ازچندنفردیگرنیزشکایتکنند.
بهگزارشایسنا،خبرشکایتورثهرحیممعینیکرمانشاهی
 شاعر و ترانهسرا  -از فرزاد فرزین ،محمد معتمدی و ساالرعقیلی،باردیگربازارحرفهارادربارهکپیرایتداغمیکند
وخالءهایقانونیرادراینزمینهبهچالشمیکشد.
فرزند این شاعر میگوید :این آقایان سالهاست این آثار را
بدوناجازهمیچاپند.آقایساالرعقیلیچندسالپیشاین
ترانههاراخواندواالنمیگویدصداوسیمابهمناجازه[این
کاررا]دادهاست،اصالصداوسیماچهکارهاست؟مگرصدا
وسیماصاحبآثاراستکهاینها[شعرها] رابهشمابدهد؟
او در پاسخ به این که آیا به این خوانندهها تذکری داده شده یا
خیر؟بیانمیکند:سرقتکهتذکرنمیخواهد،وقتیانجام
شدهمتذکریندارد.اینسهنفرتنهانیستند[،آنها] ۱۰نفر
هستند،اینداستانبایدبهتدریججلوبرود.
حسینمعینیکرمانشاهیدرادامهودربارهپیگیریقضایی
این موضوع اظهار میکند :من وکیلی دارم که به دنبال این
ماجراست.اوهمچنیندربارهاینکهتمایلدارددربارهآن۱۰
نفرنیزصحبتکند؟ بابیاناینکه«قصدمشلوغبازینیست»
میگوید:اجازهبدهیداین[ماجرا] ازطریقعادیجلوبرود.
صحبتشلوغبازینیست،صحبتایناستکهپدرمنتاآخر
عمرشاجارهنشینبودومنهماالناجارهنشینهستم.حاال
چرابایدمملکتاجازهبدهدبهیکسریکهاینکارهاراانجام
بدهند؟عدهایکهظاهرابهخوداستادمیگویند.
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