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سرودههای میهنی؛ با امضا ،بدون تاریخ

شاعرانه

شعری از استاد شهریار
به مناسبت شهادت
حضرت فاطمه زهرا(س)
آرزوی گمشده
ای روی دلفروز تو شمع شبانهام
ک خانهام
فروغ روی تو تاری 
شد بی
ِ
ای آرزوی گمشده زهرا کجاستی؟
تا بنگری فغان و نوای شبانهام
ای بنت سید قُرشی در فراق تو
از دل هزار تیر بال را نشانهام
بعد از تو خیر نیست به قاموس زندگی
ترسم که طول عمر شود در زمانهام
در تنگنای تن شده محبوس روح من
ای کاش مرغ جان بپرد ز آشیانهام
زهرا تو رفتی از غم محنت رها شدی
من بی تو چون پرنده گم کرده النهام
زهرا چرا جواب علی را نمیدهی؟
ای باخبر ز سوز دل عاشقانهام
از تازیانه ساعد سیمین تو شکست
دلخسته من هنوز از آن تازیانهام
از بهر گریه در غم هجران تو بس است
رنگ پریده حسنینت بهانهام
گه بر سر مزار تو آیم به خانه ،گه
بهر تسلی دل زینب روانهام
جز دانههای اشک تر و لختههای دل
بر مرغکان تو نبود آب و دانهام

پیک خبر

بدرقه ابدی موسیقیدان نواحی

پیکر استاد فرود گرگینپور ،موسیقیدان و نوازنده
صاحبنام موسیقی ایرانی ،صبح دیروز ،از مقابل
تاالروحدتتهرانبهسمتروستایآباده،زادگاهاین
هنرمند،بدرقهشد.بهگزارشمهر،حسینعلیزاده
آهنگ ساز و نوازنده شاخص موسیقی ایرانی نیز در
مراسمتشییعاواظهارکرد:فرودگرگینپورمتعلقبه
همهایراناست،اونقشبهسزاییدرمعرفیفرهنگ
ایل قشقایی داشت و این از افتخارات من است که با
خانوادهاینهنرمنددوستیداشتمودارم.

آهنگ سازی هانس زیمر
برای «جیمز باند»
آهنگسازبرندهاسکاروچهارجایزهگرمی،موسیقی
متن بیستوپنجمین قسمت از سری فیلمهای
«جیمزباند» را خواهد ساخت .به گــزارش ایسنا،
این آهنگ ساز آلمانی و پرآوازه سینمای جهان ،در
حالی به عنوان آهنگ ساز فیلم جدید «زمانی برای
ُمردن نیست» انتخاب شده که پیش از این« ،دان
رومر» آهنگ ساز این فیلم معرفی شده بود؛ اما به
سبب اختالفات هنری از این پروژه سینمایی جدا
شدهاست.زیمردرسهدههفعالیتهنریاشبرای
بیش از  150فیلم ،موسیقی متن نوشته است .از
مهمترین آثار او میتوان به «شیرشاه»« ،گالدیاتور»،
مجموعه«دزداندریاییکارائیب»و«شرلوکهولمز»
اشارهکرد.

غلط ننویسیم
بالدرنگ
واژه درنگ فارسی است و آوردن «بال»ی عربی
قبل از آن خالف فصاحت است .به جای آن
بهتر است «بیدرنگ» گفته شود.
پذیرا /پذیره
این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد .پذیرا به
معنای «پذیرنده ،قبولکننده» و صفت است
اما پذیره اسم و به معنای «به استقبال کسی
رفتن یا آمدن یا فرستادن» است.
پیشخان
امــای پیشخان بــه همین صــورت صحیح
اســت .غالب ًا آن را به صــورت «پیشخوان»
مینویسند که غلط است.
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

۱۱
ادبی

ن دوستی جاودانه شده است؟
اشعار کدام شاعران معاصر درباره وط 

سروده یوسفعلی میرشکاک
به یاد شهید سلیمانی

گروه ادب و هنر -اشعار زیادی در دل تاریخ محو و در مقابل اشعار دیگری جاودانه شدهاند .در میان شاعران معاصر ما ،افراد زیادی به دل حماسه زده و اشعار
میهنی سرودهاند که برخی از آنها ،مانند شعر «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» مهدی اخوان ثالث ،ظرفیت بزرگی برای تبدیل شدن به یک حماسه
شنیدنی دارند؛ اما هنوز در قالب یک شعر میتوان آن را خواند نه یک قطعه موسیقی ملی .در میان اشعار ملی-میهنی که خواننده ها و آهنگ سازانی ،با
صدا و آهنگ خود آنها را ماندگارتر کردهاند ،برخی اشعار نیز توسط افرادی سروده شده که شاعری ،وجه شاخص آنها نبوده است اما اشعاری سرودهاند
که اکنون در ذهن همه ما یادآور حس وطن دوستی و احترام به وطن است .در ادامه این مطلب درباره برخی اشعار میهنی که از گذشته تا به امروز ،ماندگار
شدهاند و برخی از آنها شاعران معروف یا کمتر شناخته شدهای دارند ،نوشتهایم.

ای ایران

سپیده

سفر برای وطن

وطمن

حسین گلگالب شاعر شعر «ای ایــران ای مرز
پرگهر» یکی از چهرههای چند وجهی روزگــار
معاصر ماست .تسلط او به زبانهای متعدد باعث
شده بود که یکی از افراد موثر فرهنگستان زبان
فارسی نیز باشد .دربــاره چگونگی ســروده «ای
ایران» که ساخت آن به زمان جنگ جهانی دوم
برمیگردد،روایتهایمختلفیوجوددارد.مثل
این که یک روز گلگالب در حین عبور از خیابان
هدایت متوجه حرکات دور از نزاکت سربازان
خارجی با مردم شده؛ به انجمن ملی موسیقی
رفته و با تاثر جریان را برای روحا ...خالقی تعریف
کرده و این موضوع ،بهانهای شده است تا خالقی
آهنگی بسازد و گلگالب روی آن شعری بسراید
کهسرودمعروف«ایایران»باابیاتیطالییمانند
«ای دشمن ار تو سنگ خارهای من آهنم /جان
من فدای خاک پاک میهنم» نتیجه این همکاری
است.اولیناجرایاینقطعهبهمهرسال1323
یگردد.
برم 

تصنیف «سپیده» را میتوان سوپر گل یک مثلث
طالیی دانــســت .هوشنگ ابتهاج شاعر این
تصنیف با مطلع «ایران ،ای سرای امید ،بر بامت
سپیده دمید /بنگر کزین ره پرخون ،خورشیدی
خجسته رسید» و آهنگ ساز آن نیز محمدرضا
لطفی از آهنگسازان مشهور معاصر و نوازنده
تار و سهتار بوده است .زمان ساخت این سرود به
روزهای انقالب برمیگردد .این تصنیف در گروه
«چــاووش» با صدای استاد محمدرضا شجریان
جانگرفتوبعدازآنکهاوبهدالیلیازرویصحنه
رفتندردانشگاهملیمنصرفشد،استادشهرام
ناظری آن را برای اجرا خواند و به این ترتیب تا
امروزماندگارشدهاست.لطفیدربارهساختاین
قطعهگفتهاست«:تصنیفسپیدهدیرترازمقدمه
آن ساخته شده است .چند ماه پیش از نخستین
کنسرت این اثــر ،وقتی به منزل سایه رفتم و با
سهتار،آهنگتصنیفرابرایاونواختم،عالقهمند
شدکهشعرآنرابسراید».

قطعه«سفربرایوطن»ازدلیکسریالقدیمیبه
نویسندگیوکارگردانینادرابراهیمیخلقشده
است.سریال«سفرهایدورودرازهامیوکامیدر
وطن»،اقتباسیازمجموعهداستانیبههمیننامو
محصولسالهای 55و 56است.نادرابراهیمی
نویسنده معروف کتابهای «یک عاشقانه آرام» و
«چهل نامه کوتاه به همسرم» ،این سروده را برای
این سریال گفته و استاد محمد نوری با صدای
پرصالبت خود آن را خوانده است .این شعر ،شاه
مصرعهای ماندگار بسیاری دارد که یکی از آنها
«ما برای آن که ایران خانه خوبان شود ،رنج دوران
بردهایم ،رنج دوران بردهایم» است .چندی پیش
فریدون شهبازیان آهنگ ساز این قطعه ،درباره
چگونگیساختایناثرگفت«:ابراهیمیخودش
همراه با شعرهایش ،ملودیهایی را به صورت
ذوقی و قریحهای زمزمه میكرد كه البته به دلیل
اینكهایشانموزیسیننبودند،اشكاالتفراوانی
داشتامابههرصورت ،زیبابود».

سریال «تبریز در مه» از آن سریالهایی بود که
تیتراژش بیشتر از خود اثر مورد توجه قرار گرفت.
قطعه«وطنم»نسبتبهسایرقطعههاییکهدراین
مطلب به آن پرداختیم ،معاصرتر است .این اثر در
سال  89با آهنگ سازی بابک زرین و با صدای
ساالرعقیلیساختهشد.زندهیادافشینیداللهی
شاعر این اثر با مطلع باشکوه «وطنم ای شکوه
پابرجا» است که اثر ماندگار دیگرش ،یعنی «جان
من فدای ایران» ،با ترکیب همین تیم یعنی ساالر
عقیلی و بابک زرین ،برای تیتراژ سریال «معمای
شاه» به کارگردانی محمدرضا ورزی ساخته شد.
ورزی درباره ساخت این تیتراژ گفته است«:برای
خلق ترانه «وطنم ای شکوه پابرجا» اول به امیریل
ارجمندپیشنهاددادیم.مسئوالنتلویزیونگفتند
یک صدای مشهور بخواند ،بهتر است .به سراغ
مانیرهنمارفتم.اوکارراخواند.مدیرانتلویزیون
گفتنداینکارشکوهبیشتریمیخواهد.بعدساالر
عقیلیکارراخواندوشداینکهاالنمیبینید».

کتاب خانم نویسنده همچنان در صدر

شب نیما یوشیج برگزار می شود

کتاب «وصیتها» نوشته مــارگــات آتــوود در فهرست
چهره ها
پرفروشهای هفتگی آمازون است و در رتبه پنجم قرار
نویسنده
دارد .در  15هفته انتشار کتاب ،این ششمین هفتهای
است که «وصیتها» در میان پنج رتبه نخست پرفروشهای آمازون قرار
گرفته است .به گزارش ایبنا ،این کتاب در واقع ادامه داستان «سرگذشت
ندیمه» است و  15سال پس از اتمام داستان در «سرگذشت ندیمه» رخ
میدهد و توسط سه شخصیت زن روایت میشود.

شب «نیما یوشیج» پدر شعر نو ایران برگزار میشود .به
چهره ها
گزارش ایسنا ،این نشست با همکاری مجله بخارا امروز
شاعر
پنج شنبه ( ۱۹دی) از ساعت  ۱۷در باغ کتاب برگزار
میشود .آیدین آغداشلو ،شمس لنگرودی ،غالمرضا امامی و علی
دهباشی از سخنرانان این مراسم هستند .پیام تصویری شراگیم یوشیج
فرزند این شاعر و نمایش فیلم مستند درباره او ،از دیگر برنامههای این
نشست است.

نقاشان مشهوری که خودشان را به تصویر کشیدند

سلفی روی بوم
شــایــد فــکــر کــنــیــد «ســلــفــی گــرفــتــن» یــا همان
مرحمتی فرهنگستان زبان و ادب
«خویشانداز»
ِ
فارسی ،تنها با دوربین ممکن میشود .در حالی
که خیلی پیشتر از این که حتی دوربین اختراع
شود و بشر بتواند با آن عکس سلفی بگیرد ،هنری
به نام «سلفپرتره» رایج بوده است؛ به این معنا
که هنرمندان نقاش ،تصویر خــودشــان را روی
بــوم میکشیدند؛ از دوران رنسانس تا دوران
معاصر ،سلفپرتر ههای فراوانی از نقاشان در
سبکها و با تکنیکهای مختلف به جا ماندهاست.
نقاش در سلفپرتره سعی میکند خود واقعیاش
را به تصویر بکشد؛ به عبارتی ،تصویری است
کــه نماینده خــود هنرمند اس ــت .در ادامـــه به
مشهورترین نقاشانی کــه خــودشــان را نقاشی
کردهاند ،میپردازیم.
▪لئوناردو داوینچی

سلف پرتره این نقاش مشهور ایتالیایی تقریب ًا در
سال  1512میالدی و با گچ قرمز به تصویر کشیده
شده اســت .به نظر میرسد داوینچی در این اثر
حدود ًا  60ساله باشد.

▪ونسان ونگوگ

مراسم دیــدار و گفتوگو با جمال میرصادقی،
نویسنده پیش کسوت به بهانه انتشار «فرهنگ
داستاننویسان ،شیوههای روایــت تشریحی
داستاننویسی» بــرگــزار مـیشــود .به گــزارش
ایسنا ،یکصد و هشتاد و سومین جلسه از سلسله
نشستهای صبح پنج شنبه مجله بخارا ،به بهانه
انتشارکتاب«فرهنگداستاننویسان،شیوههای
روایــت تشریحی داستاننویسی» توسط نشر
فرهنگ معاصر به ایــن نویسنده پیش کسوت
اختصاص یافته که قــرار اســت صبح امــروز در
مؤسسههنرفردابرگزارشود.موسسههنرفردادر
بزرگراهحقانی،نرسیدهبهچهارراهجهانکودک،
نبش دیدار شمالی ،پالک ۲۷واقع است.

لئوناردو داوینچی

پابلو پیکاسو

پیکاسو ،نقاش برجسته اسپانیایی و یکی از
تأثیرگذارترین هنرمندان قرن  20میالدی ،در
سال  1901میالدی یک سلفپرتره از خودش
ترسیم کــرد .این اثر با رنگ روغــن خلق شده
است و در موزه این نقاش در پاریس نگهداری
میشود.
▪رافائل سانتسیو

این نقاش ایتالیایی دوره رنسانس به نام کوچکش،
رافــائــل شناخته م ـیشــود .او در ســال 1506
میالدی ،وقتی  23سال داشت ،تصویر خودش را
روی بوم آورد .این اثر هم اکنون در گالری اوفیتزی
در فلورانس ایتالیا نگهداری میشود.

دیدار و گفتوگو
با جمال میرصادقی

کشته شدن همسر و فرزند یک
نویسنده در حادثه سقوط هواپیما

ـق سلفپرتره ب ــوده و بین
ونــگــوگ هلندی عــشـ ِ
سالهای  1886تا  1889حدود  37سلفپرتره
کشیده اســت .یکی از این پرتر هها که محبوبیت
ریش این نقاش
زیادی هم دارد ،سلفپرتره بدون ِ
هلندی است.
▪پابلو پیکاسو

یوسفعلی میرشکاک ،شاعر و منتقد ادبــی،
تاز هترین ســروده خود را به مقام واالی شهید
سپهبد قاسم سلیمانی تقدیم کرد .به گزارش
تــســنــیــم ،ایـــن شــاعــر در شــب شــعــر «ســــردار
آسمانی» شعرش را بــرای حــاضــران خواند.
این شعر «سوگوار تو نیستم» نام دارد و از این
قرار است« :نه /سوگوار تو نیستم /بر آسمان
میگریم که همچنان واژگــون مانده است /بر
خورشید میگریم که همچنان بیهوده با ابرها
مجادله میکند /بر ماه میگریم که همچنان
شب را به دنبال میکشد /اما بر تو نمیگریم/
از کــدام سیاره آمــده بــودی /که با زمین کنار
نمیآمدی ،مگر آن که با گامهایت همراه باشد؟/
به کدام سیاره برگشتهای /که زمین از همیشه
تباهتر وبیهودهتر به گرد خود میگردد؟ /تقدیر
درخت به خاک افتادن است /تقدیر گوسفند
قربانی شــدن /تقدیر گــرگ گلولهخوردن /و
تقدیر آدمی جان سپردن /تو اما پشت تقدیر را
به خاک رساندی /و ماندی /اما نه بر زمین /و
نه در آسمان /بر نطع جاودانگی نام خداوند /در
معراجی بیبازگشت /چگونه میتوان تو را در
سوگواری به پایان رساند /سوگواران ناگزیرانند/
و تو ناگزیری را به پایان رساندهای /نه ،من باری
سوگوار تو نیستم /اما پرسشی با من است /
همچون ترکشی کوچک /خلیده در جگرگاه:
چگونه از قطعنامه تحمیلی بیرون ماندی؟ /و
کربالی خود را به فرجام رساندی؟ /قطعنامه
یکایک ما را حتی از خاطر خود ما برد /چندان که
اربعین ما /پیاده به کربال رفتن شد /و اربعین تو
رستاخیزی است که جهان را سراسیمه میکند».

ونسان ونگوگ

رافائل سانتسیو

همسر و دختر حامد اسماعیلیون ،نویسنده رمان
«گاماسیاب ماهی ندارد» در هواپیمای بوئینگ
 737متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراینی که
صبح روز گذشته سقوط کــرد ،حضور داشته و
متأسفانه جان باختهاند .حامد اسماعیلیون این
خبر را در صفحه فیسبوک خود اعالم کرد .از این
نویسنده که هم اکنون در کانادا زندگی میکند،
تاکنون آثــاری مانند «آویشن قشنگ نیست» و
«دکتر داتیس» منتشر شده و هر دو اثر جایزه
هوشنگ گلشیری را دریافت کردهاست.

