ادبیات وهنر
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«هدیه» سایه
به غزل دوستان

«هدیه»عنوانجدیدتریناثرامیرهوشنگابتهاجاست.انتشاراتموقوفاتافشاراینکتابراکهشاملمنتخبیازاشعارسایهبهانتخابخودشاست،
روانهبازارکردهاست.بهگزارشتسنیم،درمعرفیایناثرآمدهاست:کتابحاضرمنتخبیازغزلهایامیرهوشنگابتهاج(سایه)استکهشاعرخودآنرا
درسال 1348برایهدیهدادنبههمسرعمویش،بانوهمااعلم،فراهمآوردهبودوکتابتآنبهدستاستادعبدا...فرادی،صورتگرفتهاست.

دعوت سروش صحتازمردم برای قصه گویی
ســـروش صحت از کــودکــان،
بزرگساالنوخانوادههادعوت
کرد تا قصه بگویند .دبیر هنری
بیست و یکمین «جــشــنــواره
بــی ـنالــمــلــلــی قــص ـهگــویــی»
کانون پرورش فکری کودکان
و نـــوجـــوانـــان ،از بــچ ـههــا و
بــزرگســاالن خواست در بخشهای عمومی ،تخصصی
و بینالملل شرکت کنند .به گــزارش ایلنا ،قصهزندگی
مردم ایران و جهان ،غمها و شادیهایشان موضوع محوری
بیستویکمینجشنوارهبینالمللیقصهگوییکانونپرورش
فکریکودکانونوجواناناستکهاواخرآذردرتهرانبرگزار
میشود .قصههای  ۹۰ثانیهای ،بخش جدیدی است که به
بیستویکمینجشنوارهبینالمللیقصهگوییکانونپرورش
فکری کودکان و نوجوانان افزوده شده است تا عالقهمندان
بتوانندقص هزندگیخودراتنهادر ۹۰ثانی هروایتکنند.

برخی خوانندههادرانتخابترانهبی سلیقهاند
زهـــرا عــامــلــی تــرانــه ســـرا ،به
وضعیتنامطلوبترانهدرکشور
اعتراض کرد .او درباره وضعیت
ترانه ها گفت :حال ترانه های
ما در بازار اجرایی اص ً
ال خوب
نیست .در واقع ترانههای خوب
نوشته میشوند امــا خوانده
نمیشوند .متأسفانه گوش مردم از ترانههای اشتباه پر شده
است؛ ترانههایی که از لحاظ زبانی ،قافیه و تصویرسازی
اشتباه هستند و گاهی میبینیم که خود خوانندهها هم از
این دست ترانهها میسرایند .به این ترانهها نه تنها نمیشود
افتخار کرد بلکه باید به حال خوانندهها گریست چون وقتی
تــوان ترانه گفتن نــدارنــد ،اصــرار به نوشتن آن میکنند.
متأسفانه خیلی از خوانندهها سلیقه انتخاب ترانه نیز ندارند.
عاملی دربــاره هدیه دادن ترانه به خوانند هها ،به ایران
آرت گفت :من به شدت با این موضوع مخالفم .دوست
خواننده من پس از آنکه مدتی شعر من را در اختیار داشت
و هزینهاش را طلب کردم ،آن را به من برگرداند و به سراغ
ترانههای رایگان رفت .این مشکل هم از خود ترانهسراها
نشئت میگیرد .ترانهسراها نباید به راحتی از حقشان
بگذرند .خوانندهها با خواندن این ترانهها ،درآمدهای آن
چنانی کسب میکنند و در این میان حق ترانهسراها پایمال
میشود .شاید به همین دلیل است که اصال نمی شود به
ترانه سرودن به عنوان یک شغل و منبع درآمد نگاه کرد.

اجرایکنسرت«هنربرایهمه» توسط2نوجوان
اولین کنسرت کارن احمدی و پوریا فتحی ،دو نوجوان
هنرمند کرد از سوی موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر
ایرانیان و در حمایت از استعدادهای هنری شهرستانها
برگزار میشود .این اجرا که با سنتورنوازی کارن احمدی
و خوانندگی پویا فتحی همراه خواهد بود ،اولین اقدام
کمپین «هنر برای همه» برای حمایت از هنرمندان بومی
است و عواید آن نیز صرف اهداف این کمپین ،یعنی تاسیس
مراکز فرهنگی در مناطق محروم و حمایت از هنرمندان
جوان گمنام در شهرستانها و روستاهای مختلف خواهد
شد .کارن احمدی سال گذشته در یازدهمین جشنواره
ملی موسیقی جوان در شاخه سنتورنوازی در گروه سنی
الف تقدیر شد .پوریا فتحی ،نوجوان مریوانی نیز با آواز ،او
را در این اجرا همراهی خواهد کرد.
به گزارش موسیقی ما ،فروش بلیت از طریق سایت ایران
کنسرت آغاز شده است .گفتنی است کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان از حامیان این کنسرت به نفع کمپین
«هنر برای همه» بوده است .فاز اول کمپین «هنر برای
همه» که با هشتگ  #ایران-فقط-تهران-نیست آغاز به
کار کرده ،ساخت یک خانه فرهنگ در روستای سروالت
گیالن خواهد بود.

...

سیری در روزهای زندگی مهدی اخوان ثالث در سالروز درگذشتش

گزارش

روزگار بیتابی های «امید»
اکرم انتصاری  -چهارم شهریور ماه ،سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث شاعر پرآوازه ایرانی است ،شاعری که خود را «م .امید» نامید
و چیره دستی اش در سرودن شعر را با لحن حماسی و رختی نو در قالب شعر ماندگار کرد .شاعری که شعر را محصول بیتابی انسان می
داند و قافیه را دو کفه ترازویی که خواستار عدل است .اخوان می گوید«:من بنده لحظه هستم .آن دم ،آن زمانی که مرا تسخیر کرده .من
عاشق لحظاتم پر از لحظه ام .مگر آن لحظات خیلی خالی و مرگ اندود باشند و من نتوانم آن لحظه ها را از خودم کنم .مگر در خواب باشد
آدم یا مرگ» .او درباره سبک شعرش می گوید «:دیدم یک مقدار از حرف ها در آن شیوه های قدیم روی زمین می ماند ،کم می آید،
کوتاه می آید ،گفته نمی شود ،واقعا آن طور که باید گفته نمی شود و در این احوال بود که با شعر نیما آشنا شدم .زبان نیما سرمشق
نیست .قوالب و اسالیب او سر مشق است و به این ترتیب اسلوب نیما برای من سرمشق زنده ای شد اما چون زبان من نوع دیگری
زبان من فارسی است .خراسانی ...من می کوشم
بود پرورش دیگری داشت ،اسلوب را از او آموختم اما زبانم جور دیگری از آب در آمدِ .
اعصاب و رگ های سالم و درست زبانی پاکیزه و متداول را که همه تار و پود زنده و استخوان بندی استوارش از روزگاران گذشته است -به
خون و احساس و تپش امروز (از آن جا که بتوانم این وساطت و پزشکی را از عهده بر آیم) پیوند بزنم» .در سالروز درگذشت این شاعر می توان
حکایت روزهای پر تالطم زندگی اش را خواند و با او بیشتر رفاقت کرد.

▪کوچ پدر و تولد اخوان

مهدی اخوان ثالث متولد خراسان به سال  1307هجری
شمسی است .نام پدرش علی بود ،یکی از سه برادری که
از فهرج در استان یزد ،به مشهد کوچ کرد و از همین رو نام
خانوادگی شان را اخوان ثالث گذاشتند .او هنگام تولد با
چشم دیگر
یک چشم وارد این جهان شد اما پس از مدتی
ِ
او بهروی جهان باز شد ،او در این باره گفته است «:پدر من
عطار  -طبیب بود و مادر هم کارش خانهداری و بعدها
هم دعاگویی و نماز و طاعت و زیارت امام رضا(ع) و از این
قبیل .بعد از مدتی با درمانهای پدر و دعاهای مادر ونذر و
نیازهایش آن چشم دیگر را هم به دنیا گشودم .خدا به من
رحم کرد و اال حاال دنیا را با یک چشم میدیدم اما اکنون با
دو چشم می بینم».
▪شروع شاعری در خاک مزین به شعر

دوران ابتدایی تا متوسطه اخوان ثالث در مشهد گذشت.
او دوره هنرستانش را در رشته آهنگری به پایان رساند و
مدتی نیز در همین رشته فعالیت کرد .ذوق شاعری اخوان
ثالثازهماندوراننوجوانیدرجوشوخروشبود.خاک
خراسان مزین به شعر و موسیقی است .او با وجود مخالفت
پدرش ،تار را در محضر سلیمان روح افزا آموخت و با مقام
های موسیقی آشنا شد .پدر اخــوان ثالث اما با شاعری
مشکلی نداشت و هرچه را
که داشت ،در جهت انگیزه
آشنایی اخوان
دادن بــه پسرش خــرج می
ثالث با اشعار
کرد .در این مسیر معلمش
پرویز کاویان جهرمی هم از او
نیمایی باعث
حمایتکرد.چیزینگذشت
شد دفتر شعر
که مهدی اخــوان ثالث سر «زمستان» اش را
از «انجمن ادبــی خراسان» که تاثیر گرفته از
درآورد.
▪مهاجرت و تبعید

سال ، 1323سال مهاجرت
مهدی اخوان ثالث به تهران
بــود .او در تهران مشغول به
تدریس در آموزش و پرورش
شــد و در ســـال  1329با
خدیجه اخــوان ثالث دختر
عــمــوی خــود ازدواج کــرد.
اخــــوان در کــالــبــد ضــوابــط
آمــوزش و پــرورش آرام نمی
گــرفــت و بــه دلــیــل ســر وقت

کودتای بیست
و هشتم مرداد
بود ،در این قالب
بنویسد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

حاضر نشدن در کــاس ،به روستایی در کاشان تبعید
شد .قبل از این ،او را از کریم آباد بهنام سوخته ورامین به
شمیرانات فرستاده بودند؛ اما این بار او حاضر نشد در
کاشانبماند.پسازآنکهتدریسرارهاکرد،بهطورجدی
به کارهای مطبوعاتی روی آورد و پس از آن زندگی اش را از
طریقنوشتههاوشعرهایشتأمینمیکرد.
▪آشنایی با نامداران شعر و ادب

با همه فراز و فرودها ،شاعری ،جزئی از اخوان ثالث شده
بــود .او در سال  1330سرپرستی صفحه اول روزنامه
جوانان دموکرات را بر عهده گرفت و همین سرآغاز آشنایی
او با شاعران جوانی مانند احمد شاملو و نصرت رحمانی
شد که بعدها هر کدام جزو شاعران برجسته ایران شدند.
او نخستین دفتر شعر خود را در قالب اشعار کالسیک به
نام «ارغنون» در همین سال منتشر کرد .هرچند او این
دفتر شعر را بعدها بازبینی و بعضی از آن ها را حذف کرد
و اشعاری را که تا سال  46سروده بود به آن اضافه کرد.
▪ کودتا و تولد «زمستان»

پس از کودتای مرداد سال  ، 32روزگار برای اهل قلم بسیار
سخت شد .اخوان ثالث پس از کودتا دستگیر و روانه زندان
شد .او در شعر « نادر یا اسکندر» لحظه ای را تصویر می کند
که مادرش در پی دیدار اوست و از او می خواهد که با امضای
تعهدنامه ،سند آزادی خود را امضا کند اما او نمی پذیرد« :
باز می بینم که پشت میله مادرم استاده با چشمان تر /ناله
اش گم گشته در فریادها گویی از خود پرسد آیا نیست کر؟»
آشنایی اخــوان ثالث با اشعار نیمایی باعث شد دفتر شعر
بعدی اش را که تاثیر گرفته از کودتای بیست و هشتم مرداد
بود ،در این قالب بنویسد.
«زمستان»دومیندفترشعر
اخــوان ثالث و اولین دفتر
شعر او در قالب نیمایی بود
که در سال  1335منتشر
شد.ایندفترشعرباعثشد
تا اخوان ثالث را که از دهه
 20شعر می گفت و مهجور
بود،همهبشناسند.درواقع
هنر اخوان در آمیزش شعر
کهنوسبکنیماییوسوگ
او بر گذشته ،مجموعهای
خاصبهوجودآوردکههنوز
الهام بخش شاعران زیادی
و عامل ماندگاری بسیاری

اختتامیه بخش نواحی جشنواره موسیقیجوان

پایان یک رقابت ملی
طرح :مصطفی شفیعی

...
اخبار
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ازاشعارشهمچون«زمستان»تابهامروزاست.
▪فیلم سازی و تولد «توس»

سرودن مرثیه بلند باالیی مانند « زمستان» باعث شد او
در همان سال  1335با ابراهیم گلستان آشنا شود .این
آشنایی آغاز دوره جدیدی در زندگی اش بود و باعث شد
اخــوان در «گلستان فیلم» که ابراهیم گلستان صاحب
امتیازش بود ،مشغول کار شود .او در این شرکت هم بر
ضبط صدا و دوبله فیلم های مستند نظارت و هم متن
ترجمه ها را از لحاظ روانــی و سادگی بررسی می کرد.
مشغولشدندراینکارباعثشدتااخوانثالثبهساختن
فیلم عالقه مند شود و در سال  1338مجموعه شعر«آخر
شاهنامه» را با هزینه خود و با همیاری ابراهیم گلستان
منتشر کند .این مجموعه ،بسیاری از شعرهای زیبای
اخوان را در بر دارد .در همین سال پسر اول اخوان ثالث به
نام « توس» به دنیا آمد.
▪زندان و شروع حبسیه نویسی

هرچنداخوانثالثکارسیاسیراکنارگذاشتهبودامااینبار
«قصه قصاب کش» باعث شد تا او دوباره راهی زندان شود.
ابراهیم گلستان دراین باره می گوید «:قاضی او را محکوم
ِ
حداقل ممکنزندان.هرچندمفهومزندان
کردبهزندانبه
حداقل برنمی دارد ،قاضی در دست قانون بود» .او طاقت
زنــدان نداشت و مدتی خــودش را پنهان کرد و به همین
دلیل تا مدت ها با نام همسرش برای رادیو می نوشت اما
درتابستان 1344طاقتشتمامشدوخودرابهزندانقصر
معرفیکرد.اخواندرزمستاناینسالپسازششماه،از
زندانآزادشد.درزندانقصر ،حبسیههاییمانندمجموعه
شــعــر در حــیــاط کوچک
پاییز ،شعرهایی چون غزل
 ،8،7 ،6 ،5دریغ و درد ،1
دستهایخانامیروخان
هشتم و آدمک را سرود که
همگی از بهترین سروده
هایاوبهحسابمیآیند.

دستخط اخوان ثالث در دفتر یادداشت مقام معظم رهبری

▪شروع به نشر سروده ها

«گلستان فیلم» تعطیل
شــده بــود و ایـــرج گرگین
رئیس برنامه دوم رادیــو از
اخــوان ثالث دعــوت کرد تا
مسئولیت مستقیم برنامه
هایادبیرابرعهدهبگیرد.

او این دعوت را با وجود تجربه کم پذیرفت و در آن موفق شد.
درسال 1348اخوانباتوجهبهتجربهکاردرکارگاهابراهیم
گلستان،بهتلویزیونآباداندعوتشدوتاسال 1353برای
غم مرگ الله ،دختر اخوان
این تلویزیون برنامه می ساختِ .
ثالثآنهمبهدلیلغرقشدن
در رودخانه کرج باعث شد او
از کــار در تلویزیون انصراف
دهد .او در سال  1356برای
تدریس به دانشگاه دعوت شد
و شعر سامانیان و مشروطه
به بعد را تدریس می کــرد .تا
این که در دوران پس از انقالب
در سال  1358برای همیشه
تدریس را کنار گذاشت .در
اخوان صاحب ایـــن ســـال هـــا ،کــتــاب هــای
شش فرزند بود ،درخت پیر و جنگل ،آورده اند
سه دختر به نام که فردوسی ،بدعتهاوبدایع
های الله ،لولی ،نیمایوشیج ،دوزخاماسرد ،در
تنسگل و سه حیاط کوچک زندان،زندگی
پسر به نام های می گوید اما باز باید زیست...
و توراایکهنمرزوبومدوست
توس ،زردشت
دارم،انتشاریافتند.

و مزدک علی.
در سال 1353
دختر اولش الله
در رودخانه کرج
غرق شد

▪یــک خ ــواب طــوالنــی در
کنار فردوسی

در سال  1358هم مدتی در
سازمان انتشارات و آموزش
انقالب اسالمی (فرانکلین
ســـابـــق) بـــه کــــار مــشــغــول
شد اما این کار هم مدت زیادی طول نکشید .بعد از این
کــار ،تقریبا خانه نشین بود و زندگی اش به سختی می
گذشت .در این زمــان ،اخــوان ثالث بیشتر منزوی بود و
کمتر شعری سرود .تنها در آخرین سال عمرش از طرف
خانه فرهنگ معاصر آلمان به این کشور دعوت شد .او در
این سفر به همراه همسرش و محمدرضا شفیعی کدکنی
به فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،دانمارک ،سوئد و نروژ رفت
 .اخوان در  29تیرماه  1369به ایران و تهران بازگشت
اما بالفاصله در بستر بیماری افتاد و سرانجام در ساعت
 22:30چهارم شهریور سال 1369درگذشت .جسد این
شاعر برجسته دوازدهم شهریور به توس مشهد منتقل شد
و درکنار مقبره شاعر سخن سرای فارسی ،فردوسی آرام
گرفت .انگار آمدنش برای این بود که در وطن« ،در تو را ای
کهن بوم و بر دوست دارم» آرام بگیرد.

مراسم اختتامیه بخش موسیقی نواحی دوازدهمین
جشنواره ملی موسیقی جوان ،جمعه شب دوم شهریور
ماه با معرفی هنرمندان برگزیده این بخش در تاالر وحدت
تهران برگزار شد.
به گزارش مهر ،هومان اسعدی دبیر دوازدهمین جشنواره
ملی موسیقی جــوان در ابتدای این برنامه ضمن ارائه
گزارشی از روند برگزاری بخش موسیقی نواحی این دوره
بیان کرد :نیمی از جشنواره موسیقی جوان این دوره متعلق
به بخش موسیقی نواحی بود .ما می دانیم تعداد شرکت
کنندگان می تواند بیشتر از این باشد اما از وقتی که بخش
موسیقی نواحی به جشنواره اضافه شده ما هر روز شاهد
ارتقای کیفیت آثار بوده ایم.
دبیرجشنواره موسیقی جوان تاکید کرد :از نظر ما تمام
 1600شرکت کننده در جشنواره ،برگزیده هستند.
محمدرضا درویشی پژوهشگر و آهنگ ساز مطرح موسیقی
اقوام ایران ،بعد از اجرای گروه منتخب شرکت کنندگان
بخش موسیقی نواحی جشنواره با قرائت متنی در تجلیل
از کشور ایران گفت :آن چه در این گلستان پررنگ جشنواره
دیدیم تنها بخش کوچکی از یک تابلوی عظیم بود که در
سراسر ایران گسترده است .باید سر تعظیم در مقابل دو
نسل یا بیشتر فرود آورد که در دوره های قبلی جشنواره
های مرتبط با موسیقی نواحی به ویژه در دهه  70حضور
داشتند که امروزه همه رفته اند و دیگر نیستند.
سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی نیز پس از اجرای بخش دوم گروه های
منتخب شرکت کننده در بخش موسیقی نواحی جشنواره
موسیقی جوان توضیح داد :اگر زبان را ظرفیت برقراری
ارتباط به وسیله نشانه ها بدانیم« ،بیان» روشن سخن گفتن
است .یعنی گفتن به آدابی و ترتیبی ،به شیوه و منشی.
همان گونه که اشعار حافظ و سعدی و موالنا بیان ممتازی
از زبان فارسی است و با شنیدنشان یاد و خاطره ای از تاریخ
جغرافیایی در خاطر ما جان می گیرد.
معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه گفت :جشنواره موسیقی
جوان ،یکی از مهم ترین رویدادهای هنری است ،مهم است
چون نشانه فرداست .همه کارها ،کار امروز است جز آن چه
برای نوجوانان و جوانان انجام می شود چون خبر از آینده
می دهد .ملتی آینده ای بشکوه و فرازمند خواهد داشت که
ره توشه و سرمایه از گذشته بگیرد.
حسینی در بخش پایانی صحبت های خود اظهار کرد:
جشنواره موسیقی جــوان به عنوان یکی از مهم ترین
رویدادهای هنری کشور ،با قوت تمام ادامه خواهد یافت و با
پایانجشنوارهدوازدهم،کارجشنوارهسیزدهمآغازخواهد
شد .امیدوارم در دوره های آتی بخش های نظری نظیر
کارگاههاییبرایشناختبیشترسنتهابرایجوانانعزیز
شرکت کننده و فرصت آموختن از محضر استادان تراز اول
کشور فراهم شود و بتوانیم گام هایمان را استوارتر برداریم.
محمدرضا درویشی ،سید محمد مجتبی حسینی معاون
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بهرام جمالی ،احمد
صدری و ...از جمله حاضران در مراسم بودند.
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