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آقایچاوشی!لطفافقطبخوان
ً

انتشارغزلهایعجیبخوانندهپرطرفدارپاپدرکتاب«اینعشقهیوالیی»،انتقادهایزیادیبرانگیختهاست

10هزارنسخهاینکتاب بین 700میلیونتایکمیلیاردتومان پیشفروششد!
ستاره منوچهری  -اولین سلبریتی نیست
کــه کتاب شعر منتشر میکند ،احتما ًال
آخرینشانهمنخواهدبود.بعدازپیشفروش
مجموعه غزلهای محسن چاوشی به نام
«اینعشقهیوالیی»دراواخرآذرماهامسال،
حــاال ایــن کــتــاب از آخــریــن روز بهمنماه
با امضای چاوشی به دســت عالقهمندان
رسیدهاست.کتابیکهطبق گزارش انتشار
یافته در پایگاههای خبری مختلف ،مانند
اعتمادآنالین ،باشگاه خبرنگاران جوان و
خبرگزاری برنا  ،با بیش از  10هزار نسخه
سفارش آنالین ،پیشفروش و از این نظر
رکــورددار و خبرساز شد .در ادامــه نگاهی
انداختهایم به فعالیتهای شاعرانه محسن
چاوشی ،خواننده نامآشنای ایرانی و کتاب
شعرشکهبهتازگیمنتشرشدهاست.
▪ 110هزارتومانبرای 140صفحه!

باآغازپیشفروشمجموعهغزلهایچاوشی
بهنام«اینعشقهیوالیی»،ازطریقوبسایت
انتشاراتآفتاباندیشه،اولینموضوعیکه
خیلیزودجلبتوجهکرد،قیمتباالیکتاب
بود.اینکتاب 140صفحهایکه 31غزلرا
در بردارد ،با صحافی جلد شومیز(معمولی)
 70هزار تومان و با صحافی جلد سخت به
قیمت  110هزار تومان پیشفروش شد و
صدایخیلیهارادرآورد؛انتقادیکهخیلی
هم بیراه نبود .چون هماکنون قیمت کتاب
شعر یک شاعر معاصر با جلد معمولی 30
هزار تومان و قیمت یک دیوان نفیس حافظ
با جلد چرمی(البته بدون جعبه) بین 110
تا 150هزارتوماناست.عدهایازمنتقدان
معتقدهستندقیمتگزافاینکتابدلیلی
جزشهرتومحبوبیتمحسنچاوشیندارد.
▪غزلهاییکهغزلنیستند

قــالــب شــعــری غ ــزل یــکــی از قــالـبهــای
کالسیک ادب فارسی است که ساختار و

فرم مشخصی دارد .مصرع نخست بیت
اول غزل با تمام مصرعهای زوج همقافیه
است و معمو ًال این قالب شعری  4تا 12
بیت را در برمیگیرد .گذشته از محتوای
غــزل کــه مـیتــوانــد عاشقانه ،عــارفــانــه،
اجتماعی و حتی حماسی(همان مفهومی
که در شاهنامه فردوسی میبینیم) باشد،
ساختار این قالب شعری کام ً
ال مشخص
اســت؛ نکتهای که در اشعار کتاب «این
عشق هیوالیی» که به نام مجموعه غزل
منتشر شده ،رعایت نشده است از جمله
در این شعر« :آن قدر بکوبم در /تا باز تو
بگشایی /بگشا و بخوان ما را /ای مونس
تنهایی /گر روی تو بنمایی /گر لطف
بفرمایی /دنیا همه قندان است /از بس که
اساسی همه قافیههای
تو حلوایی» .از ایراد
ِ
ایــن شعر(بگشایی ،تنهایی ،بفرمایی،
حلوایی) که بگذریم ،مصرع نخست این
شعر با مصرع دوم و سایر مصرعهای زوج
همقافیه نیست .ضمن اینکه هر دو مصرع
بیت سوم قافیه دارند! قالب این شعر هم
نامشخص اســت و معلوم نیست در چه
قالبی سروده شده« :سوخته از دوریات/
ِ
هیبت مــســتــوریات /بــاز نظر کــن مــرا/
بــا همه مــغــرور یات /قصه حیرانیام/

سر د ِر بــازار شهر /کشته و حیرانم از/
عشق ســیــانــور یات»! اگــر بخواهیم این
شعر را آ نطــور که در کتاب آمــده است،
بررسی کنیم ،یعنی هر خط را یک مصرع
به حساب بیاوریم ،قالب شعر اص ً
ال غزل
نیست .به عالوه اینکه بیت سوم هم فاقد
قافیه است؛ اما اگر هر مصرع به دو بخش
تقسیم شده و در دو خط آمده است ،باید
شاعر و ناشر را برای آشنایی با نوع چاپ
قالب غــزل به کتا بهای شعر معاصر و
دی ــوا نه ــای کالسیک ارجـــاع بدهیم.
گذشته از اشکاالت نحوی و مفهومی اشعار
ایــن کتاب ،تعابیر و تشبیهات عجیب و
«خرگوش ک ِر
غریب و گاه بیمعنا مانند
ِ
چشمان دریــده» و
مــارگــزیــده»« ،چشمه
ِ
عباراتی مانند «هیبت مستوری»« ،مسخم
پی» و ...بهچشم میخورد.
▪واکنش 2استاد زبان و ادب فارسی

استادان زبان و ادب فارسی که در زمینه
سرودن شعر هم تجارب ارزندهای دارند ،
از کار جدید چاوشی انتقاد کردند .دکتر
اسماعیل امینی ،استاد زبــان و ادبیات
فارسی و ترانهسرای نامآشنای کشورمان،
در واکنش به کتاب محسن چاوشی و

اسماعیلامینی،استادزبان
وادبیاتفارسیوترانهسرای
نا مآشنا«:اینجمالتپراکنده
وبیمعنا،حتینوشتهمعمولی
نیستند،چهرسدبهغزل»
دکترمحمدرضاترکی ،عضو
فرهنگستانزبانوادب
فارسی« :اینشعرهاباصدایخود
اینخوانندهخوبهستند!»
در پاسخ به اینکه آیا میتوان این اشعار
را غــزل نامید ،به خــراســان گفت« :این
جمالت پراکنده و بیمعنا ،حتی نوشته
معمولی نیستند ،چه رسد به غزل» .دکتر
محمدرضا ترکی ،استاد ادبیات فارسی
دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و
ادب فارسی هم درباره اشعار این خواننده
نظر مساعدی نــدارد و هنگامی که از او
دربــاره کیفیت آ نهــا پرسیدیم ،با طعنه
پاسخ داد« :ایــن شعرها با صــدای خود
ایــن خواننده خــوب هستند!» محسن
چاوشی پیش از انتشار ایــن کتاب هم،
شعر قطعههایی مانند «ش ــرح ال ــف» و
«او» را خــودش ســروده بــود که با انتقاد
کارشناسان ادبیات فارسی مواجه شد.
کاش این خواننده به جای اینکه تصور
کند میتواند همچون موالنا غزل بسراید،
همان راه قبلیاش را ادامه مـیداد .چه
ایــرادی دارد اگر این خواننده همچنان
به خواندن غزلهای ناب ادبیات فارسی
از بزرگانی مانند موالنا و سعدی و حافظ
بپردازد و بخش زیادی از افراد جامعه را با
سرودههای آنان آشنا کند؟
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«سایه »93ساله برسر شعر فارسی
مروری بر زوایای مهم و تأثیرگذار زندگی هنری هوشنگ ابتهاج که فردا ،زادروز اوست
اکرم انتصاری -امیرهوشنگ ابتهاج یا همان ه.الف.سایه
شاعربزرگمعاصر،فردا 93سالهمیشود.شاعریکهباگذر
از چند دهه و ورود جریانهای مختلف ادبی ،مسیر شعری
خودراگمنکردهوحضورشهموارهبرشعروادبیاتتاثیرگذار
بودهاست.سایهجزومعدودشاعرانمعاصرشعرفارسیاست
که در شعر نو و کالسیک موفق عمل کرده است .به احتمال
زیادویدئویشعرخوانیغفرانبدخشانینزدسایهراکهاین
روزهاواکنشهایزیادیبهدلیلروحجاریدرزبانفارسیو
ادایآنهاتوسطاینشاعرافغانستانیبههمراهداشتهاست،
دیدهاید .تولد این شاعر بزرگ فارسی و همزمانی آن با این
ویدئوی تاثیرگذار ،بهانهای شد تا بیشتر درباره ویژگیهای
هوشنگابتهاجوآثارشدراینمطلببنویسیم.
▪پیوندعمیقشعروموسیقی

تصنیف «تو ای پری کجایی؟» یکی از شنیدنیترین اشعار
ابتهاج است .همایون خرم آهنگ این تصنیف را در یک شب
بارانیکهبهقولخودش«،انگارازآسمانباراننُتمیبارید»،
ساختهوابتهاجهمبرایاینآهنگ،شعر«توایپریکجایی»
را سروده است« .ای عشق همه بهانه از توست /من خامشم
اینترانهازتوست»،ازدیگرشعرهایدلکشابتهاجاستکهبا
صدایعلیرضاافتخاریوبیژنبیژنی،درردیفشنیدنیترین
آثــار ابتهاج قــرار میگیرد .قطعا نمیتوان از پیوند شعر و
موسیقیدرآثارابتهاجگفتونامیاز«ارغوان»نیاورد.ابتهاج
این شعر را با الهام از تک درخت ارغوان خانهاش ،در حوالی
میدان فردوسی تهران سرود و این شعر جایگاه خود را در
ادبیاتوموسیقیایرانیپیداکرد.اغلباهلفنبهایننکته
معتقدندکه«ارغوان»چیزیورایشعروکلمهاست.
▪خالقحماسهکلمات

ابتهاج اولین دفتر شعر خود را به نام «نخستین نغمهها»،
در دوره دبیرستان ســرود و به چاپ رساند .او طی حدود
هفت دهه شاعری ،در کنار مردم ایستاده و از سرودن اشعار
وطنپرستانه هم ،غافل نمانده است .هنگام وقوع رویداد
غمبار 17شهریورسال 57وکشتارمردمازسویرژیمپهلوی،
هوشنگابتهاجدررادیومشغولبهکاربودوبعدازایناتفاق،
به همراه جمعی از چهرههای سرشناس ادبیات و موسیقی
شاغل در رادیو ،با انتشار متنی اعتراضآمیز از سمت خود
استعفا کرد .تصنیف «سپیده» که بیشتر با مطلع «ایران ای
سرای امید» آن را به خاطر میآورند ،یکی از شاهکارهای
ابتهاج در شعر است که با ساز محمدرضا لطفی و آواز

محمدرضا شجریان در هنگامه پیروزی انقالب اسالمی
ایران ،در سال  ،57از رادیو پخش شد و تا امروز بارها توسط
خوانندههایمختلفبازخوانیشدهاست.
▪حکایتجاعالنوارغوانفراموششده

از سایه تنها سه کتاب شعر به نام «سیاه مشق» ،شامل اشعار
کالسیک« ،تاسیان» ،شامل اشعار نو و « بانگ نی» ،منظومه
مثنوی ،منتشر شده است .هر چند اشعار او را تنها با مراجعه
به این سه کتاب میتوان یافت ،اما اشعار جعلی زیادی به نام
سایه در فضای مجازی به چشم میخورد و حقیقت ًا گاهی
مخاطب در پیدا کردن اشعار اصلی او به بنبست میخورد.
بهتازگی ،یلدا دختر هوشنگ ابتهاج ،نیز از این موضوع
گالیه کرده است .با این همه شاید اگر روزی تریبونی در
اختیار این شاعر بــزرگ فارسی قــرار بگیرد ،او از معطل
ماندن ثبت خانهاش در میدان فردوسی بگوید و از این که
اینخانه،اکنوندراختیاریکشرکتسیماناست.اینهم
یکی از بازیهای غریب روزگار ماست که در حیاط خانهای
که روزگــاری ارغــوان روییده و الهامبخش شعری بوده،
اکنونکیسههایزمخت
سیمان چیده شده
و ارغوان ،تنهاتر
از همیشه باقی
ماندهاست.

