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کدام سرایندگانکالسیک ازجفای معشوق به ستوه آمدند؟

شاعراندل ودماغسوخته!

پیک خبر

روایت سمبلیک یک نقاش
از واقعه کربال

یک استاد برجسته آبرنگ گفت :در نقاشی آبرنگ
چون کار با سرعت انجام میشود ،حس و حال
همان لحظه هنرمند در آن وجود دارد .به گزارش
هنرآنالین ،منوچهر اسماعیلی که نمایشگاهی
از کارهای آبرنگ وی با عنوان «روایــت عشق»،
در فرهنگسرای اندیشه تهران برپا بود ،با بیان
این مطلب دربــاره تابلوهای ارائــه شده در این
نمایشگاه و کارهای جدیدی که با محتوا و موضوع
محرم و امام حسین(ع) ارائه کرده است ،توضیح
داد :کارهای من سمبلیک و کام ً
ال ذهنی است
و نمیتواند کپی باشد .به عنوان مثال ،وقتی که
صحنه شهادت حضرت علیاصغر (ع) را نقاشی
کــردم ،یک گهواره را کشیدم که تیر سه شعبه
به آن خورده است .در هیچکدام از این کارها،
شخصیت را نقاشی نکردم؛ بلکه آن ها را به شکل
سمبلیک نشان دادم .وی افزود :همه مردم ایران
به ائمه اطهار(ع) عالقه خاصی دارند و ما هم جدا
از آن ها نیستیم .وقتی چنین اتفاقاتی در تاریخ رخ
داده و خداوند این نعمت را به من ارزانی داشته
است که بتوانم نقاشی کنم ،خوب است که در
کنار دیگر آثــاری که دارم ،روی این موضوعات
هم کار کنم.

نسترن کاشف -راه همه اشعار عاشقانه به
نازکشیدنختمنمیشود؛شاعرانیهستندکه
بعد از مدتی از وصف قد و قامت و خال هندوی
یار گفتن و نازش را کشیدن خسته شدند؛ از
معشوق روی برگرداندند و با ادبیاتی که دیگر
رنگ و بویی از عشق نداشت ،به جای ستایش
یار ،او را سرزنش کردند و خود اهل ناز کردن
شدند .شیوه ای که از زمان محتشم کاشانی
تا به امروز ،ادامه دار شده است و حتی رد پای
آن را می توان در شکل دیگری ،در ترانههای
امروزی دید .در ادامه مطلب ،از این مکتب و
شاعرانش بیشتر خواهیم گفت.
▪مکتب شاعران «بیناز»

روشی که شاعران در آن به جای نازکشیدن،
به روی برگرداندن از یار و گله از او میپردازند،
در ادبــیــات صــاحــب مکتبی اس ــت بــه نــام
«واسوخت» .در تاریخ ادبیات ،همواره عاشق و

روشی که شاعران در آن
به جای نازکشیدن ،به روی
برگرداندن از یار و گله از او
میپردازند ،در ادبیات صاحب
مکتبی است به نام «واسوخت»

نمایشگاه گنجینه آثار عاشورایی
فرشچیان در موزه رضوی

غلط ننویسیم

تنظیفَ /تنزیب

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد .تنظیف به
معنای «پاکیزه کــردن» و «پاکیزگی» است ،اما
تنزیب نام نوعی پارچه نازک و سفید است که از
آن پیراهن میدوختهاند و امروزه به پارچه یا نوار
مخصوص زخمبندی اطالق میشود.

▪سعدی

در بین شعرای کالسیک و صاحب سبک،
شیخ اجل ،سعدی شیرازی ،از حلقه شاعرانی
که گاه به جای ناز یار خریدن ،به شیوه دیگری
شــاعــری میکنند ،جــدا نیست .سعدی با
همه غزلهای سراسر عاشقانهای که دارد و
میگوید«:ندانمت به حقیقت که در جهان
به که مانی /جهان و هرچه در او هست
صــورتــنــد و تــو جــانــی» گــاهــی درشـتخــو
میشود و دیگر میلی به عاشقانهگویی
نــدارد .در عــوض خــود را ایــن طور
دلـــداری میدهد که «:سعدیا
گر همتی داری منال از
جور یار /تا جهان بوده
است ،جور یار بر یار آمده
اســت» و با لحنی دلگیرتر
میگوید «:گفتی به رنگ من
گلی ،هرگز نبیند بلبلی /آری نکو
گفتی ولی ،ما نیز هم بد نیستیم».

حایل /هایل

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد .حایل به
معنای «آن چه میان دو چیز واقــع شود و مانع
اتصال آ نهــا باشد» اســت ،اما هایل به معنای
«ترسناک ،هولناک» است.
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

میشود و همین عشق بن مایه بیشتر اشعار
عاشقانه اوســت .البته ایــن عشق به وصال
نمیرسد و این میشود که غزل «واسوختی»
به اشعار شهریار هم راه پیدا می کند؛ هرچند
برخی معتقدند او هیچ گاه از دایره ادب خارج
نشده و به مصداق « هیچ عاشق سخن سخت
به معشوق نگفت»عمل کرده است؛ با این همه
او در غزلی میگوید «:چو ابرویت نچمیدی به
کام گوشهنشینی /برو که چون من و چشمت
به گوشهها بنشینی /چو دل به زلف تو بستم
قــرار به خود ندیدم/برو
که چون سر زلفت به
خود قرار نبینی».

▪وحشی بافقی

شهرت وحشی بافقی در این نوع غزلسرایی به
خاطر ترکیببند «شرح پریشانی»اش است که
به احتمال زیاد آن را با صدای علیرضا افتخاری
شــنــیــدهایــد .او بــا مطلع «دوســتــان شرح
پریشانی من گوش کنید» شروع میکند
و همان طــور که از یــار روی برگردان
است ،با آزرده دلی ،غزل را با «شد
دل آزرده و آزرده دل از کوی تو
رفت /با دل پر گله از ناخوشی
خـــوی تــو رفــــت» ،آن را به
پایان میرساند .او گاهی
شکایت را به اوج میرساند و
روی دیگر از شعر را نشان یار
میدهد و میگوید«:همه
رن ــگ حیله بینم پس
پرده فریبت /برو ای دو
رو که هستی ز گل دورو
دوروتر».
▪شهریار

بیشتر مــا از سرنوشت
عشقی شهریار و آن چه
بر او گذشته اســت با
خبریم .او در جوانی
عــــاشــــق دخـــتـــری

مصطفی محدثی خراسانی،
چهره ها
در گفتوگو با ایلنا بیان کرد:
شاعر
باید مراقب بود که ساحت شعر
آیینی ،با آد مهــای کـمســوادی که به نا مهای
مختلف در آن ورود میکنند آسیب نبیند .این
شاعربرجستهمعاصرتصریحکرد:کارهایخوب
دوران ما ،انتظارمان را از اشعار آیینی باال برده
است؛ به همین دلیل ،به نظر من ،باید مراقبت
کنیم که این ساحت عزتمندانه و ارجمندی که
در شعر آیینی ما به کمک این بزرگان معاصر،
ایجاد شده است ،با تجارب آد مهایی که فقط
به دنبال ارتباط برقرار کــردن با مخاطب عام
هستند ،آسیب نبیند و این رویکردها ،شان و
مرتبه شعر آیینی ما را پایین نیاورد؛ چرا که شعر
خوب ،میتواند در تقویت جایگاه معنویت در
جامعه ،مؤثر باشد.

«قاب ِآه»معتمدیمنتشرشد
اثر جدید «قاب آه» ،با صدای محمد معتمدی
و نماهنگ جدید «نسیم جان فزا» ،از سوی
دفتر موسیقی و ســرود صداوسیما منتشر
شد .به گزارش مهر ،به نقل از روابط عمومی
رسانه ملی ،همزمان با ایام سوگواری حضرت
اباعبدا ...الحسین(ع) ،دفتر موسیقی و
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عکاسی خیابانی جذابیت خاصی در جذب
مخاطب دارد .در این سبک عکاسی ،باید سوژهها
را به سرعت پیدا و تصویر آن ها را ثبت کرد .برای
آنکه عکاسی خیابانی خوبی داشته باشید ،الزم
نیست تا چین بروید! کافی است از خانه خارج
شوید و اتفاقهای خیابانی در انتظار شما باشند.
یکی از سوالهای بزرگ در این سبک ،میتواند
این باشد که ارتباط با سوژه ،باید چگونه برقرار
شود؟ این مسئله ،کام ً
شخص شما بستگی
ال به
ِ
دارد .باید در برقرار کردن ارتباط با دیگران پیشرو
باشید و بابت این که میخواهید عکس آن ها را
بگیرید ،به سوژههایتان حس خوبی منتقل کنید.
بهترین راه این است که برای سوژ ههایتان که
ممکن است از اقدام شما ،حیرتزده یا عصبانی
شوند ،دلیل کارتان را توضیح دهید و به آن ها
احساس امنیت را القا کنید .فراموش نکنید در
این کار ،صبر و حوصله ،زمانشناسی و استفاده از
تواناییهای بیانی ،حرف اول را میزند .به دنبال
سوژههای خیلی پیچیده نگردید؛ بعضی وقتها،
سادگی و معمولی بــودن ســوژه بر جذابیت آن
میافزاید و باعث میشود کارتان بیشتر به چشم
بیاید .در واقع ،سادگی سوژه ،میتواند کمک
مؤثری به مخاطبان تان ،برای برقراری ارتباط با
کار شما ،بکند.

معرفی کتاب

بهگزارش«موسیقیما»،داریوش
چهره ها
طالیی ،آهنگ ساز و نوازنده تار
آهنگ ساز
و سهتار معتقد است :موسیقی
ما در شرایط جدید ،تحت سیطر ه فضای مجازی
و به سمت موسیقی مــردم پسند حرکت کرده
است.درچنینشرایطی،آوازدستگاهیماتقریبا
فراموش شده است و به آن کمتر میپردازیم؛ چرا
سطح معینی میرسند ،به
که خوانندهها ،تا به
ِ
ِ
سمت موسیقی پاپ گرایش می یابند و به همین
دلیلآوازاصیلایرانیراکامالفراموشمیکنندو
کنارمیگذارند.اینآهنگسازونوازندهبرجسته،
درسال 95بهخاطرتألیفکتاب«تحلیلردیف:بر
اساس نتنویسی ردیف میرزاعبدا ...با نموداری
تشریحی»،برندهجایزهسیوچهارمیندورهکتاب
سالجمهوریاسالمیایراندربخشهنریشد.

حال حاضر

بعضی از محققان ترکیب حال حاضر را غلط
میدانند و چنین استدالل میکنند که حال و
حاضر هر دو به یک معنی است .با این همه ،حال
حاضر در متون کهن فارسی آمده است و کاربرد
آن اشکالی ندارد.

برخالف برخی ادعاها ،شواهد نشان میدهد
که محتشم کاشانی ،اولین شاعری است که
آشکارا ،شعری با مضمون روی برگرداندن از
معشوق سروده است .طبق آمار ،او  67غزل
«واسوختی» در مجموعه اشعار خود دارد و
انگار داغ معشوق بر دل او بیشتر بوده است
که اشعار این چنینیاش شورانگیزتر به نظر
م ـیرســد .محتشم در دی ــوان کــودکــی خود
(صبائیه) 10 ،غزل «واسوختی» ،در دیوان
جوانی خود (شبابیه)  11غزل و در حدود سی
سالگی 46 ،غزل با این مضمون دارد .این
در حالی است که در دیوان پیری او (شیبیه)،
خبری از غزل «واسوختی» نیست .نمونه ای
از شعر «واسوخته» محتشم ،چنین است« :چو
قبله دگران شد بتی که من دارم /اگر ُکشند
مرا رو به آن نمی آرم /خوشم که شعله شوقم
نشست گرچه هنوز /هزار اخگر از آن هست در
دل زارم» و در جایی دیگر می سراید« :با وجود
آن كه دل بركنده ام زان شاخ گل  /هركجا مي
بينم او را خارخارم مي شود».

باید مراقب ساحت شعر آیینی باشیم

این دو واژه با هم یکی نیستند .جذر به معنای
«ریشه» است و در اصطالح ریاضی جذر هر عدد،
عــددی اســت که با ضــرب آن در خــود ،آن عدد
ِ
نشست آب
حاصل شود ،ولی جزر به معنای «فرو
دریا بر اثر حرکت ماه» است.

فوت و فنهای سوژه یابی
در عکاسی خیابانی

برخی معتقدند تعدادی
از ترانههای سبک رپ ،با
مضمون شکایت از یار ،به نوعی
دنبالهروی امروزی مکتب
«واسوخت» محسوب میشود
با این تفاوت که شاعران
گذشته ،با لحن مودبانه به
این گلهگذاری میپرداختند
و ترانهسرایان امروزی ،با
درشتی و گستاخی بسیار زیاد

ِ
تحت سیطر ه فضای مجازی است
موسیقی ایرانی،

جذر /جزر

آموزش

وحشی بافقی

مــوزههــای آســتــان قــدس رض ــوی بــه مناسبت
ایام محرم ،با نمایش مجموعهای نفیس از آثار
هنری با موضوع عاشورا ،پذیرای هنردوستان و
ارادتمندان اهلبیت علیهمالسالم شده است.
به گزارش ایسنا ،معاون موزههای آستان قدس
رضــوی ،در ایــن بــاره توضیح داد :از مهمترین
آثار هنری به نمایش گذاشته شده ،نگار ههای
چشمنواز استاد فرشچیان اســت که به سبک
نگارگری با تکنیک اکریلیک ،روی مقوای بدون
اسید خلق شده و در تاالر استاد فرشچیان موزه
آستان قــدس رضــوی به نمایش درآمــده است.
وی به برخی از این آثار اشاره کرد و افزود :آثاری
همچون تابلوی معروف «عصر عاشورا» ،در ابعاد
 98در  73سانتیمتر ،تابلوی «شام غریبان»،
اثری با عنوان «عرش بر زمین»(گودی قتلگاه)،
تابلوی «هدیه عشق» با تصویرپردازی صحنه
شهادت حضرت علیاصغر(ع) و «پرچمدار حق» با
موضوع حضرت ابوالفضل(ع) ،از جمله نگارههای
عاشورایی استاد فرشچیان در موزه رضوی است.

معشوق ،قهرمان غز لها بود هاند و در آن،
عاشق ناز معشوق را میکشیده اســت .بعد
از شکل گرفتن مکتب «واســوخــت» ،رونــد
این رفتار ،الگوی دیگری پیدا کرد و در پی
آن ،یک سنت ادبی نو شکل گرفت که در آن،
روابــط عاشق و معشوق تغییر کــرد؛ بر طبق
این مکتب ،عاشق از معشوق رو یگــردان و
گلهمند میشد .سبک سرایش شعر در این
مکتب ،چیزی بین سبک عراقی و هندی
است« .واسوخت» در این مکتب ،به معنای
نسوختن از عشق است .جالب این که برخی
معتقدند تعدادی از ترانههای سبک رپ ،با
مضمون شکایت از یار ،به نوعی دنبالهروی
امروزی مکتب «واسوخت» محسوب میشود،
با ایــن تفاوت که شــاعــران گذشته ،با لحن
مودبانه به ایــن گلهگذاری میپرداختند و
ترانهسرایان امروزی ،با درشتی و گستاخی
بسیار زیــاد .اشعار کالسیک این مکتب ،در
میان خوانند هها هم ،طرفداران خودش را
دارد و معرو فترین آن ،قطعه «رمیدیم» ،با
صدای محسن چاوشی است که وحشی بافقی
در آن ،میخواهد نبود یار را بیاهمیت جلوه
دهد و میگوید«:ما چون ز دری پای کشیدیم،
کشیدیم /امید ز هر کس که بریدیم ،بریدیم/
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند/
از گوشه بامی که پریدیم ،پریدیم /رم دادن
صید خود از آغاز غلط بود /حاال که رماندی و
رمیدیم ،رمیدیم».

▪محتشم کاشانی
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سرود صدا و سیما ،نماهنگ جدید «نسیم
جان فزا» را منتشر کرده است .این نماهنگ،
بــا کــارگــردانــی ســیــدپــوریــا مــل ـکآبــادی،
خوانندگی محمد معتمدی ،ترانهسرایی
محمدمهدی سیار و آهنگ سازی امیرحسین
سمیعی ،در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

نام کتاب :مزهشناس
نویسنده :لو ِونفو
مترجم :مرضیه بهرادفر
ناشر :ققنوس
قیمت 21 :هزار تومان
اگــر اهــل خواندن
آثـــار نویسندگان
شرق آسیا هستید،
رمان «مزهشناس»
را به شما پیشنهاد
مــیکــنــیــم .ایــن
رمــان یکی از آثــار
فـــاخـــر ادبـــیـــات
معاصر چین و یک
راهنمای خوب برای آشنایی با آداب و رسوم و
فرهنگ مــردم این کشور اســت .عــاوه بر این،
شما با خواندن این رمــان ،روایــت بخش مهمی
از تاریخ معاصر چین را بدون هیچ پردهپوشی،
خواهید خواند .جوزیه ،شخصیت اصلی رمان
یک ســرمــایـهدا ِر عاشق غــذا خــوردن اســت و به
خاطر عشق زیادش به غذا ،به مقام «مزهشناس»
نایل شده است! به عبارت بهتر« ،مز هشناس»
کتابی اســت که به دلیل عالقه ایــن شخص به
خــوردن ،روایتگر بخشی از تاریخ معاصر چین
میشود .در قسمتی از کتاب که نقطه اوج آن
است ،از زبان یکی از شخصیتها میخوانیم:
«سرمایهدارها میگویند میگوی تَف داده شده از
گوشت ریشریش شده با کاهو خوشمزهتر است.
عوام هم بعد از چشیدن میگوی تَف داده شده،
همین عقیده را خواهند داشت .پس اگر پولی
به دستشان برسد ،دوســت دارنــد همان میگو
را بخورند .اما تو برعکس ،میخواهی گوشت
ریشریش شده با کاهو را به زور توی دهان مردم
بچپانی .تا االن هم احترامت را نگاه داشتهاند که
چیزهای بدتری به تو نگفتهاند».

