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د ّر لفظ دری
محمدکاظم کاظمی

از نگاه ویراستار

متن اصلی

روابط عمومی نقش خود را برای تحقق روند
مذکور ایفا کرده است.

نظر ویراستار

«نقش ایفا کردن» یعنی نقشی به عهده کسی
گذاشته شده است و او این نقش را بهدرستی
اجرا میکند .یک تعبیر وا مگرفته از تئاتر
است .پس وقتی کاربرد دارد که بهراستی یک
نقش در حال اجرا باشد .یعنی کسی در نقش
چیزی یا کسی کار بکند.
حاصل ویرایش ،مختصر و مفید
روابط عمومی در این روند موفق بوده است.
چامه سرا

کبریت
نمناک

روزهای زیادی را خاک کردهام
مثل پدرم که سیگارهایش را
نه من لذت زندگی را فهمید هام نه او دلیل
سیگار کشیدن را
سردرگمم چــون بچه شیری که از دهان
مادرش میافتد
روزها در شلوغی شهر
درختی میشوم در جنگل
و شبها در سکوت خانهام درختی در کویر
با من چه کــرد هانــد که آتشکد ههایم را در
سینهام پنهان میکنم
من که تاریخی را تکان میدادم حاال منتظر
تاریخی که تکانم بدهد
شاید بیدار شوم
«دلم میسوزد و کاری از دستم بر نمیآید»
کبریتی هستم نمناک
جواد سنجری

عنوان «پــاژ ،زادگــاه فــردوســی» را به استاد تقدیم
میکند و بــا او از مشهد سخن میگوید :استاد
هوس کرد به ایــران بیاید .این اتفاق بعد از حدود
دو سال افتاد و در سفرشان به ایــران ،به مشهد هم
آمدند.
با آن اشتیاقی که دکتر محجوب به شاهنامه فردوسی
داشت ،گذار او به توس اتفاق روشنی بود .دکتر یاحقی
دراینباره بیان میکند :با دکتر و همسرش به آرامگاه
فردوسی رفتیم .ایشان با شور و اشتیاق زیــادی به
در و دیوار آرامگاه حضرت فردوسی نگاه میکرد و با
اخالص ،زیارت جانانهای انجام میداد .ایشان کتابی
با عنوان «آفرین فردوسی» منتشر کرده بود که یادم
هست آن را در کتابفروشی موزه فردوسی دید و آن را
همانجا تهیه کرد.
آن روز همراهی و صحبت این دو استاد برجسته با
یکدیگر ،تا «پــاژ» زادگــاه فردوسی ادامــه مییابد تا
لحظههایی ثبت شود که حاال دکتر یاحقی از آ نها
یا دمیکند :کنار میل اخنگان رفتیم و همچنان
بــه صحبت مشغول بــودیــم .دکتر محجوب گفت
احتماال فردوسی بارها از اینجا گذر کــرده است.
بعد مشتی خاک از زمین برداشت ،داخل پالستیک
ریخت و گفت میخواهم با خودم به خارج از کشور
بــبــرم .ایــن خــاک احتماال زیــر پــای فــردوســی قــرار
گرفته اســت .ایــشــان چنین اعتقاداتی داشــت.
بعد از ایــن سفر به خــارج از کشور برگشت و بعد از
چند ماه فوت کرد.

زندگی ادیبانه استاد

محمدجعفر محجوب سال  ۱۳۰۳در تهران زاده شد.
او در سال  1326در رشته علوم سیاسی از دانشکده
حقوق و در سال  ۱۳۳۳در رشته زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات تهران ،فار غالتحصیل شد و در سال
 ۱۳۴۲نیز دکتری زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه
تهران دریافت کرد.
ایــن ادیــب نامدار ایرانی از ســال  ۱۳۳۶به بعد در
سمتهای مــدرس ،دانشیار و استاد زبــان و ادب
فارسی در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تهران
مشغول خدمت بــود و از ســال  ۱۳۵۰تا  ۵۵نیز در
سمت استا دمیهمان در دانشگا ههای آ کسفورد و
استراسبورگ به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت.
محجوب  ۲۳سال عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم
انسانی (وابسته به یونسکو) بود و مدت کوتاهی نیز
سرپرستی فرهنگستان زبــان و فرهنگستان ادب
و هنر ایــران را به عهده گرفت .او از سال  ۱۳۶۱تا
 ۱۳۶۳بار دیگر به تدریس در دانشگاه استراسبورگ
فرانسه پرداخت و از سال  ۱۳۷۰تا هنگام مرگش در
دانشگاه برکلی در کالیفرنیا ،ادبیات فارسی تدریس
م ـیکــرد .دکتر محجوب در  ۲۷بهمن  ۱۳۷۴در
هفتادویکسالگی در کالیفرنیا درگذشت.

مخاطب خود را میخکوب میکرد

دکتر محمدجعفر یاحقی ،جایی درباره دکتر محجوب
گفته بود شاگرد مستقیم ایشان نبودم ،تنها ارادتمند
دکتر محجوب هستم ،اما یک نسبت مهم با ایشان
داشتم و این بود که نامم محمدجعفر است! اولین
محمد جعفر معروفی که نامش را شنیدم ،محمدجعفر
محجوب بود و ارادت خاصی به این مرد پیدا کردم که
بسیاردلپذیر بود.
این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی حاال
به مناسبت زادروز درگذشت دکتر محجوب ،درگفتوگو
با شهرآرا میگوید :شــادروان محجوب از چهرههای
برجسته ادبیات و زبان فارسی بود .او پیش از رفتن از
ایران ،به حوزه فرهنگ عامه عالقه بیشتری پیدا کرد
و کارهایش را در این زمینه سامان داد .درک ایشان از
متون فارسی بسیار زیاد بود .صدای خوب و محضر
شیرینی داشت ،طوری که مخاطب خود را میخکوب
میکرد.

درباره دکتر محمدجعفر محجوب ،ادیب نامدار ایرانی
و مروج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

صدای ماندگار استاد

دکتر علی حائریان که دانشآموخته رشته مهندسی
مواد و از عالقهمندان به ادبیات ایرانی و ساکن مشهد
است ،با دکتر محجوب نسبت خویشاوندی دارد .این
استاد دانشگاه که در آخرین سفر استاد محجوب به
ایران ،میزبان او بوده است ،دراینباره میگوید :من
البته همان یکبار توفیق داشتم دکتر را از نزدیک ببینم.
ایشان در یک روز زمستانی ،به اتفاق همسرشان و نیز
دکتر یاحقی به منزل ما آمدند .کنار شومینه نشستند و
مهربانسخنگفتند.همانجایکجلدازکتاب«آفرین
فردوسی» را که تألیف خودشان بود به ما هدیه دادند و
با صدای گرم و دلنشین خود ،اشعار شاهنامه را برایمان
خواندند.
حائریان به یاد دارد که دکتر محجوب از خاطراتش
با شاعران همعصر خود برایشان سخن گفته است
و نیز از سفرش به تاجیکستان همراه با «هوشنگ
ابتهاج» .به گفته این استاد دانشگاه ،پس از فوت
دکترمحجوب ،همسر وی ،زری اقبال ،بورسی به نام
خود دکتر محجوب راهاندازی میکند تا دانشجویان
ایرانی عالقهمند از این بــورس استفاده کنند ،به
خارج از کشور بروند و دربــاره زبان و ادبیات فارسی
تحقیق کنند.
وی که صدای گرم استاد هنوز درخاطرش هست،
لــو حهــای فــشــردهای را با صــدای او در منزل خود
دارد :استاد داستا نهای نظامی را با صــدای خود
خواند هاند که آ نهــا را در ماشینم میگذاشتم و
گــوش مـــیدادم .حتی یک نسخه از ایــن مجموعه
سـید یهــا را تهیه کــردم و بــرای دخترم به آمریکا
فرستادم.

خاک «پاژ» را با خودش
به آمریکا برده بود
فاطمه خلخالی استاد -جمعه  27بهمن ماه که
فرا برسد ،بیست و دو سال از نبود دکتر «محمدجعفر
محجوب» میگذرد؛ مردی که عمر خود را در ایران و
خارج از کشور صرف اعتالی زبان و ادبیات فارسی
کرد.
اوبرخیازمتونکهنراتصحیحکردهاست؛همچون
دیوان قاآنی شیرازی ،دیوان سروش اصفهانی ،ویس
ورامینفخرالدیناسعدگرگانی،کلیاتعبیدزاکانی.
محجوبتألیفاتگرانبهایینیزداشتهاست؛همانند
«سبک خراسانی در شعر فارسی»« ،ادبیات عامیانه
ایران»و«دربارهکلیلهودمنه».
«آفرین فردوسی» آخرین اثر این ادیب گرانمایه
بود که نشر «مروارید» آن را در سال  1371به چاپ
رساند؛ همان کتابی که خود استاد در سال 1370
در سفر آخرش به ایران ،از کتابفروشی موزه آرامگاه
فردوسی تهیهاش کرد.

با اخالص ،آرامگاه فردوسی را زیارت کرد

یاحقی ،حضور استاد را در دو خاطره سا لها پیش
جستوجو میکند؛ زمانی که در تابستان 1370
بــه لسآنجلس مـــیرود ،میهمان دکتر محجوب
میشود و چند روز بهیادماندنی را در کنار او حضور
مییابد .این حضور با جشن شصتوهفتسالگی
اســتــاد مــحــجــوب هـــمزمـــان مــیشــود و همین
مناسبت ،سبب میشود دکتر یاحقی با دوستان
استاد دیــدار کند و همراه ایشان به دانشگاه برود:
وجود عزیزی داشت و بسیار دلسوز و مروج زبان فارسی
و فرهنگ ایرانی در خارج از کشور بود .در جلسات
درس ایشان که حضور یافتم ،اشتیاق ایرانیان را به
استفادهکردن از محضر ایشان به چشم خود دیدم.
دکتر یاحقی آنجا یــک جلد از کتاب خــودش با

افزون بر نوشتههای وی که تا به امروز در میان اهل
فضل و ادب قدرش دانسته میشود ،صدای استاد
نیز برای عدهای جاودانه شده است .از مجموعه
درسهای دکتر محجوب که در سال  ۱۳۶۷به بعد
ضبط شده است ،شرح و تفسیر برخی از غزلیات
حافظ ،شرحی دربـــاره مثنوی مــوالنــا ،نظامی
گنجهای ،شاهنامه فردوسی و باب دوم سعدی را
انتشارات ماهور در قالب لوح فشرده به بازار عرضه
کرده است.
آنها که با وی معاشرت داشتند ،بر صدای خوش
استاد و بیان گرم و شیوا و شیوه تفسیری او در
خواندن آثار ادبیات ایرانی معترفند .گفته میشود
این فرهنگپژوه نامدار ایرانی ،اشعار زیــادی را
از حفظ داشته است و به عنوان حافظشناس در
هر مجلسی که حاضر میشده ،غزلی از حفظ
میخوانده است.

گزارش

جشنواره منطقهای شعر فجر با معرفی شاعران منتخب به کار خود پایان داد

جنگ
تن به تن
هزار کشته و زخمی به پیرهن دارم
که در درون خودم جنگ تن به تن دارم
گذاشتم به سرم هفت تیری از شب را
بیا که قصد خیانت به خویشتن دارم
برای بودن با تو به مرگ محتاجم
نمیرسم به تو تا روح در بدن دارم
مرا از ارث پدر خانه بود و دربهدری
رغم آن همه آوارگی ،وطن دارم
به ِ
هنوز روی سرم سقف کاذب دنیاست
خدا خراب کند خانهای که من دارم
ایمان مرصعی

نوکر خود
بودم
و آقای خود

من که در هر منزل از دنیای خود
نوکر خود بودم و آقای خود
منت گردون نمیخواهم کشید
منت دونان که دارد جای خود
دوختم چشم از جهان و دوختم
جامهای از فقر بر باالی خود
ُ
دوستان ترشاند اما چاره چیست
کی برد نخلی دل از خرمای خود؟
با چنین گوهر که دارم در دلم
می نبینم خلق را همپای خود
رسالن ظاهرا پالوده هم
ُم
ِ
سوزنی دارند بر شوالی خود
حسین پورقلی

 8شاعر و  7انجمن برگزیده شدند

بزرگمهر ایرانی -هشت برگزیده نهایی جشنواره
منطقهای شعر فجر در آیین پایانی این جشنواره
معرفی شــدنــد .بــه گـــزارش شــهــرآرا ،جشنواره
منطقهای شعر فجر کــه در گستره استا نهای
خراسان (رضــوی ،شمالی ،جنوبی) برگزار شد،
عصر روز گذشته طی مراسمی به کار خود پایان
داد .در این برنامه که بعدا زظهردیروز چهارشنبه
در سالن اجتماعات مجتمعرفاهی شهیدکامیاب

برگزار شد ،هشت برگزیده نهایی جشنواره از میان
 1200شرکتکننده معرفی و تجلیل شدند .زکیه
مرادپور ،از شهرستان کاشمر ،صادق سامان ،علی
اصغر داوری از کاشمر ،سعیده مــوســو یزاده از
مشهد ،سعید تاجمحمدی از کاشمر ،مریم عمارلو
از نیشابور ،سجاد هوشیار از مشهد ،محمدبهادر
مایوان از بجنورد هشت شاعر خراسانی بودند که نام
آنها بدون ترتیب به عنوان برگزیدگان این مسابقه

ادبــی اعــام شــد .نکوداشت دو پیشکسوت شعر
خراسان ،خدابخش صفادل شاعر نیشابوری و امیر
برزگر شاعر مشهدی و تقدیر از مسئوالن انجمنهای
فعال شعر اداره ارشاد در شهرستانهای خراسان
که از میان  28مسئول انجمن انتخاب شده بودند،
بخش دیگری از آیین پایانی جشنواره منطقهای
شعر فجر بود .انجمن ادبی قهرمان ،انجمن ادبی
شعر معاصر و انجمن ادبی رضوی ،سه انجمن فعال

مشهد و انجمن ادیب نیشابوری از نیشابور ،انجمن
شعر ترشیز از کاشمر  ،انجمن شعر نوعی خبوشانی
از قوچان و انجمن شعر قطب از تربت حیدریه،
انجمنهای فعال شهرستا نها بودند که از آ نها
تجلیل شد.
همچنین در ایــن برنامه از کتاب «قلمرو غزل»
دربردارنده  120قطعه از سرودههای شاعران جوان
و پیشکسوت خراسانی رونمایی شد.

صاحب خبر

ما پیش از هایکو
خسروانی داشتیم

دکتر هــادی منوری گفت :پیش از اینکه
ارتباطات و مـــراودات ایــران و ژاپــن شکل
بگیرد ،ما در ایران کهن سرودههایی با عنوان
خسروانی داشتهایم.
این نویسنده و شاعر مشهدی که در حاشیه
جشنواره منطقهای شعر فجر با شهرآرا
گفتوگو کرد،با اشــاره به کارگاه آموزشی
خود دربــاره کوتا هنویسی در شعر فارسی
گفت :امروز قالب کوتاهی با عنوان هایکو
رواج پیدا کــرده که قالبی ژاپنی شمرده
میشود و برخی ریشه گونهای از سرودههای
کوتاه امروزی را به آن منتسب میکنند؛ این
درحالی است که باید ریشههای نوشتن شعر
کوتاه فارسی را در نوعی از سرودههای ایران
باستان با عنوان خسروانی ُجست.

شب شعر حماسه و امید
برگزار می شود

با وجــود پایان یافتن دهــه فجر انقالب،
برنامههای ویژه این مناسبت همچنان ادامه
دارد .در اینباره محفلی ادبی با عنوان «شب
شعر حماسه و امید» بــرای گرامیداشت
چهلسالگی پیروزی انقالب اسالمی برگزار
میشود .این برنامه در دو محور «حماسه
و امید» و «چهلسالگی انقالب اسالمی»
امروز پنجشنبه از ساعت  17:30تا 19:30
در فرهنگسرای خاد مالشریعه برگزار
خواهد شد .فرهنگسرای خاد مالشریعه
در بــولــوار تــوس ،تــوس( 54آزادی،)97
واقعشدهاست.
رویداد

اعطایوام10میلیونیبه
اهلقلمشنبهآغازمیشود

بازتاب

مجموعه شعر تازه «واهه آرمن» در راه است

واهـــه آرمـــن ،شــاعــر مشهدی ســاکــن پایتخت،
مجموعهشعر تازهای در دست انتشار دارد که قرار
است نشر چشمه آن را منتشر کند و دو مجموعه شعر
او نیز به زبان ارمنی ترجمه شده است و در قالب یک
دفتر شعر در ارمنستان منتشر خواهد شد.
آرمن در گفتوگو با ایبنا ،از ترجمه آثار خود به زبان
ارمنی خبرداد و گفت :دو مجموعه «پس از عبور
درناها» و «بــاران بگیرد ،میرویم» قــرار است در
قالب یک مجموعه با ترجمه ادوارد حقوردیان در
ارمنستان منتشر شود.
وی افزود :حق وردیان از مترجمان بسیار خوبی است
که آثار فراوانی از ادبیات ایران ،چه در حوزه شعر و
چه داستان ،مانند آثــاری از صادق هدایت ،فروغ
فرخزاد ،هوشنگ گلشیری  ،احمد شاملو ترجمه
کرد هاست .حقوردیان تا هجده سالگی در ایران
زندگی کرده است و سپس به موطن خود ،ارمنستان
بازگشتهاست.
سراینده «کلید درم نــور خورشید اســت» دربــاره
ترجمه دو اثر یادشده توضیح داد :ترجمه این دو
مجموعه شعر به پایان رسیده و قرار است به زودی
تحت یک مجموعه در ارمنستان منتشر شود .نام

این کتاب را خود مترجم انتخاب خواهد کرد و هنوز
خودم هم از نامی که برای آن برگزیده شده است،
اطالعی ندارم.
این شاعر درباره دیگر آثار خود گفت :پیشتر از این
مجموعه «بالهایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت»
نیز به ارمنی منتشر شده بود و مترجم این اثر هم

ادوارد حقوردیان است .همچنین مجموعهای به نام
«جانهای شیفته» نیز یک سال و اندی پیش از من
منتشر شده است.
آرمن درباره کار جدیدی که در دست انتشار دارد،
گفت :شاعر همیشه اثری در دست نوشتن دارد.
مجموعه شعری را به تازگی تحویل نشر چشمه دادهام

که اطالعی از تاریخ انتشار آن ندارم .این مجموعه
«بهرنگ دانوب» نام دارد.
واهه آرمن افزون بر شعر در حوزه ترجمه نیز فعالیت
دارد و برگردان کتابهای «پاییزی کامال متفاوت»
از هوانس گریگوریان و «شهد زردآلو و مثلث سیاه»
نوشته ادوارد حقوردیان از جمله این آثار است.

بــه اهــالــی قلم ،تسهیالت در قالب وام
د همیلیو نتومانی پــرداخــت مـیشــود .با
پیگیری مؤسسه خانه کتاب و حمایتهای
معاونفرهنگیوزیرفرهنگوارشاداسالمی،
در ســال جـــاری وام د همیلیو نتومانی
دراختیار اهالی قلم قــرار میگیرد .این
وام از شنبه  ۲۸بهمنماه با بازپرداخت
سیوششماهه اعطا خواهد شــد .بنا به
اعالم مسئوالن ارشــاد ،تسهیالت یادشده
در سال آینده نیز استمرار خواهد داشت و به
تمامی اهالی قلمی که شرایط دریافت آن را
داشته باشند ،تعلق میگیرد .طبق ضوابط
و شرایط دریافت این تسهیالت ،افرادی که
طی پنج سال گذشته سه عنوان کتاب (حوزه
بزرگسال) و  ۴عنوان کتاب (حوزه کودک و
نوجوان) منتشر کرده باشند ،میتوانند از
وام مدنظر بهره مند شوند.
اهالی قلم فقط با مراجعه به سایت اهل قلم
به نشانی  www.ahleghalam.irمیتوانند
برای دریافت وام اقدام کنند .بر پایه این خبر،
این تسهیالت به دلیل محدود بودن میزان
وام ،بر پایه اولویت در ثبت نام به متقاضیان
اعطا میشود.

