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" فصلی که فردا ندارد" حاصل الهامی  اســت که
از غزل مشــهور" مردی که یک پا ندارد" ،سیمین
بهبهانی بزرگ بانوی غزل ایران و آشــنای عزیزم
سروده شده که به مناسبت دومین سال پرواز بلندش
به فراسو چاپ می  شود.
یادش گرامی  باد

فصلی که فردا
ندارد
غالمحسن اوالد /اندیش

گفتم که بردیده بنشین ،تنگ است دل جا ندارد
گفتی که میخواهم ا ّما ...گفتم که ا ّما ندارد

من زخمهای عمیقی ،از عشق در سینه دارم

این زخمهای جگرسوز ،ا ّما تماشا ندارد

یک روز حال خوشی داشت ،دل در هوای تغزّل
حالی که آن روزها داشت ،افسوس حاال ندارد

آورده ام شانه ام را ،تا نردبان تو باشد
این دست و دلبازی آیا ،یک بارک الّه ندارد؟!

پائیز یک قاب چوبیست ،یک اتفاق جنوبیست

یک فصل از یاد رفته ست ،فصلی که فردا ندارد

دیوارهای بلندی ،بر دور ما قد کشیده

کوتاهی از قامت ماست ،دیوار ،باال ندارد

دستی برای گرفتن ،دارد که با آن بنوشد-

جام می  سالدیده" ،مردی که یک پا ندارد"

آن دست هم ما نداریم ،از آستین تا برآریم

تلخ است حرف حقیقت ،حرفی که حاشا ندارد
باالدِهی  ها همیشه همکاسۀ آسمانند
اما دِه کوچک ما ،پائین و باال ندارد

مدیر مؤسســه رهاور پارســیان گفت :علیرضــا افتخاری
که همواره در امور خیر شــرکت داشــته است ،به طور قطعی
 ٣١مرداد مــاه جاری در در برنامه شــب مهرشــیراز حضور
خواهد داشت.
پیرو حواشی که پیرامون حضور علیرضا افتخاری در برنامه
شب مهر ،ویژه برنامه حمایت از کودکان اوتیسم که در تاریخ
 ٣١مرداد در باغ عفیف آباد شــیراز برگزار خواهد شد ،به وجود
آمده بود ،عبد الرضا زارعی مدیر مؤسسه برگزاری اعالم نمود
آقای علیرضا افتخاری که همواره در امور خیر شــرکت داشته
است ،به طور قطعی در برنامه حضور خواهد داشت.
وی ادامه داد :افتخار ما اســت که در این برنامه شایســته
میزبــان هنرمندان ملی و اســتانی و خیرین باشــیم و صرف
هیاهوی به وجودآمده که در نتیجه کاســه داغ تر از آش شدن
عده ای بود ،خوشبختانه در اجرای آن خللی به وجود نتوانست
بیاورد و صرف شکل طراحی یک پوستر آن هم برای یک کار
خیر که نبایســتی منتشر می  شــد و برحسب عجله با توجه به
وقت کم و بدون اطالع منتشــر شده بود ،دلیلی بر بی حرمتی

دبیر هنری فستیوال موسیقی نواحی آینهدار
گفت :موسیقی ایرانی دچار «زار» شده است و
باید با یک «بابازار» و «مامازار» این موقعیت
موسیقی را درمان کنیم .امیدوارم خانه موسیقی
و ســازمانهای مختلف با توجه بیشتری برای
حل این مشکل اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،نشست تشریح فعالیتهای
«فســتیوال موســیقی نواحی آینهدار» صبح
دیروز برگزار شــد .در ابتدای این نشست علی
مغــازهای  -دبیر هنری فســتیوال موســیقی
نواحــی آینــهدار  -اظهار کرد :ما در هســته
مدیریتــی آینهدار میخواهیــم مفهوم اصالت
موســیقی اقوام را در میان مــردم همان اقوام
جا بیندازیم .جشنوارههایی پیش از این برگزار
شد که ســایق برگزارکنندگان آنها باعث شد
جوانان مناطــق مختلف ،گرایشهای جدیدی
در موسیقی پیدا کنند؛ اما ما میخواهیم بگوییم
که این اصالت موسیقی شماست که ارزش دارد.
او ادامه داد :فستیوال آینهدار صرفا به نمایش
موســیقی نمیپردازد و برای تمام سال ،برنامه
تدارک دیده و از طرفی این جشنواره هرگز به
بخش رقابتی وارد نخواهد شــد ،زیرا رقابت به
معنای ارزشگذاری است.
در ادامــه ،مریم قرهســو  -دبیر علمی  این
فســتیوال  -اظهار کرد :آینهدار قرار است در
طول ســال با پژوهشــگران و موسیقیدانان
در ارتباط باشــد .مــا فراخوانهایی را با هدف
غنیتر شدن بانک نوشتاری مقاالت مربوط به
موسیقی اقوام منتشر کردهایم.
او در    بــاره فعالیتهــای «آینــهدار» در
زمینههای پژوهشــی ،توضیح داد :ما مجموعه
مقــاالت موســیقی را در دو کتــاب متفاوت
منتشــر میکنیــم .کتاب اول« ،کتاب ســال
آینهدار» اســت کــه روی مفاهیــم و مبانی
موســیقی متمرکــز میشــود .کتــاب دوم
همزمــان بــا «شــبهای موســیقی نواحی
ایــران» منتشــر میشــود و روی مفاهیم و
ســواالتی کار میکند که به موســیقی نواحی
ایران میپردازد.
دبیــر علمی  فســتیوال آینــهدار بیان کرد:
مــا همچنین قصــد داریم به دانشــجویان و
پژوهشــگران بورســیههای پژوهشی بدهیم.

صاحب امتیاز و مد  یر مسئول :محمد   عسلی
سرد بیر :اسماعیل عسلی
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عالم زنده است ،گر چه مرده باشد؛ نادان مرده است،
گر چه زنده باشد.
امام علی (ع)
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صاف گاهی وزش باد

گردهمایی عکاســان و هنرمندان به مناسبت
روز جهانــی عکاســی با گشــایش «در حافظه
درخت» پایان یافت؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اســامی  فارس در جمع عکاســان و هنرمندان،
گفــت :عکاســی بــرای روایتگری بایــد مانند
تصویرگری با حوزه ادبیات عجین باشد.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی و روابط
عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان
فارس ،جمعه شــب در آیین پایانی گرامیداشت
روز جهانی عکاســی که به مدت  ٢روز در شیراز
برگزار و طی آن در  ٥نقطه این شــهر آیین  های
ویژه ای برپا شــد ،عکاسان و هنرمندان ابتدا در
نگارخانه «پیرســوک» نمایشــگاه عکس  های
عباس مخبر ،اســطوره شناس ایرانی را با آثاری
انتزاعی و تجریدی از درخت افتتاح کردند.
درحافظه درخت؛ نگاهی موشکافانه
به موضوعی ساده
در این مراســم که با حضور ایــن هنرمند و
نویســنده توانمند برگزار شــد ،نیما تقوی مدیر
مجموعــه فرهنگی هنری پیرســوک بــا ابراز
خرســندی از اینکــه نگارخانه ایــن مجموعه
بــرای دومیــن گام عکس  هایی را بــه نمایش
گذاشــته که حاصل نگاه یک اسطوره شناس و
نویسنده برجسته است ،گفت :عکس  های عباس
مخبر حــاوی نگاهی موشــکافانه به موضوعی
ساده است.
وی با اشــاره به قرار گرفتــن  ٣٠عکس در
نمایشــگاه «درحافظه درخت» عنــوان کرد :در
حاشــیه این نمایشــگاه تازه ترین کتاب استاد
عبــاس مخبر نیــز با موضوع اســطوره کورش
ارایه می  شود.
مدیر سینماتک پیرسوک همچنین از نمایش
فیلم مستند «عکاس جنگ» در شب پایانی ویژه
برنامه  های روز جهانی عکاسی خبر داد.

«درحافظه درخت» پایان بخش
جشن عکاسان فارس

همچنیــن عباس مخبر با اشــاره بــه اینکه
راه اندازی چنیــن فضاهایی در شــیراز فضای
فرهنگی را پرنشــاط می  گرداند ،گفت :با وجود
چنین مکان  ها و فضاهایــی گفتگوی فرهنگی
رخ خواهد داد.
در خاطره و حافظه درخت شــکلهای
حیات دیده می  شود
این نویســنده و اســطوره شــناس با اشاره
بــه اســطوره ای بــودن عنصــر درخــت در
تمامی  فرهنگها ،افزود :در خاطره و حافظه درخت
شکلهای حیات دیده می  شــود و فرم و رنگ از
ویژگی  های تصاویر این درختهاست.
وی با اشاره به اینکه یکسال به طور شبانه روز
دچار درخت بوده است ،عنوان کرد :این مجموعه

دبیر فستیوال موسیقی نواحی آینهدار:

موسیقی ایرانی دچار «زار»
شده است

شــش پژوهشــگر ایرانی و یک پژوهشــگر
غیرایرانی توســط آینهدار حمایت و بورســیه
میشــوند تا در    باره موضوعات مشخصی که
مربوط به اقوام است ،پژوهش کنند.
وی با بیان اینکه تولید علم و پژوهش در
کنــار مراکز دولتی به حمایت بخش خصوصی
نیــاز دارد ،گفــت :این موضوع اتفاق بســیار
خجســتهای اســت که راهی را برای پیشبرد
تحقیق در ایران باز میکند.
قرهســو همچنین از انتشار گزارش ساالنه
فستیوال موسیقی نواحی آینهدار در قالب یک
مجلــه خبر داد و اظهار کــرد :در این گزارش
تالش میکنیم با رویکــردی اجتماعیتر ،به
موسیقی نواحی نگاه کنیم و مخاطب عامتری
را در نظر بگیریم.
در ادامه ،مغازهای با بیان اینکه نشستهای
تخصصی موسیقی نواحی آینهدار دوشنبههای
هــر ماه با نام «دوشــنبههای آینهدار» برگزار
میشود ،گفت :اولین نشست هشتم شهریورماه
امسال با حضور ژان دورینگ در گالری محسن
 داربســت برگزار خواهد شــد .ما همچنینطرحهــا و برنامهریزیهایی را برای بررســی

موسیقی در بافت مناطق داریم.
مغازهای بــا بیان اینکه هنرمنــدان تئاتر
و ســینما بــرای ارتقای کار خــود و توجه به
موســیقی نواحی از هنرمندان نواحی دعوت به
کار میکنند ،اظهــار کرد :چیزی که ما نگران
آن هســتیم ،این است که این بهرهبرداری که
به نفع موسیقی اســت ،همزمان به آن آسیب
وارد نکند ،زیرا موسیقیدانان نواحی بدون هیچ
زمینــهای ،با مفاهیم مــدرن رو در رو و دچار
تعارض میشوند.
دبیــر هنری فســتیوال آینهدار در پاســخ
به پرسشــی در    باره دلیل مشــاوره نگرفتن از
محمدرضا درویشــی  -پژوهشــگر موسیقی
 گفت :بین مــا ســوءتفاهمی  وجود ندارد واســتعفای آقای درویشــی ،واکنشــی به چند
موضوع مختلف بود.
مغــازهای همچنین تأکید کرد :فســتیوال
آینهدار ،پژوهش در زمینه موســیقی نواحی را
محدود بــه ایران نمیداند و بــه همین دلیل
بهدنبال ارتباطات بینالمللی است.
در ادامه این نشســت ،قرهسو در    باره نحوه
تعلق گرفتن بورســیه به پژوهشگران ،توضیح

عکس به تدریج گردآوری شده و از میان هزاران
عکســی که گرفته شد ٥٠ ،اثر انتخاب شد تا در
نهایت به نمایش گذاشته شود.
مخبــر کــه پیشــتر عکس  هــای مجموعه
«درحافظــه درخــت» را در شــهرهای تهران
و اصفهــان بــه نمایش گذاشــت ،ادامــه داد:
دچارشــدگی من به درخت همچنان باقیست و
این پروژه عکاسانه ادامه خواهد یافت.
پیرامــون ایــن نمایشــگاه محســن نطنج،
هنرمند معمار و مجســمه ساز نیز از منظر ارتباط
بی واســطه با اثر به این نمایشگاه اشاره کرد و
یادآور شــد :آثار عباس مخبر بخشــی از غریزه
دانستگی اســت اما در جاهایی به خاطر آشنایی
نداشــتن با ویژگی  های تصویر دارای کاســتی

داد :معیــار ما برای ایــن کار ،کیفیت موضوع
پژوهش و اهمیــت بنیادی بودن آن اســت.
پژوهشــگران طبــق فراخوانی کــه ما روی
وبســایت این فستیوال قرار دادیم ،طرحهای
خــود را ارائه میکنند و ما پــس از تحقیق و
بررســی تشــخیص میدهیم ،بورسیه به چه
کسی تعلق گیرد.
وی ادامــه داد :مــا بــه ایــن دلیــل از
پژوهشــگران خارجی اســتفاده میکنیم که
ممکن اســت چیزی را ببینند که پژوهشگران
ایرانــی نمیبینند .ما ایــن فراخوان را به زبان
انگلیســی برای  10دانشــگاه اروپایی و یک
دانشگاه آمریکایی فرســتادیم ،آنها میتوانند
برای تحقیق میدانی به ایــران بیایند و پروژه
خود را به ما تحویل دهند.
مغازهای بــا بیان اینکــه در ابتدای کار
فستیوال آینهدار ،برگزارکنندگان بهدنبال ایجاد
نمونهها و خروجی صوتــی و تصویری بودند،
اظهار کــرد :در حال حاضر فکــر میکنم به
استاندارهای الزم رسیدهایم و میتوانیم برای
دوره بعد ،مردم را بــا تبلیغات محیطی به این
فستیوال دعوت کنیم.
او در پاســخ به این پرسش که با توجه به
اینکه خاستگاه برخی از موسیقیها و آیینهای
نواحــی ،فضای باز اســت آیــا اقدامی  برای
برگزاری اجرا در فضای باز شــده است؟ گفت:
ما پیش از این ،مذاکراتــی را کرده بودیم که
برخــی از گونههای اجرایی را بــه فضای باز
ببریم؛ اما فضای شــهر تهران بهگونهای است
که این موضوع را دچــار تعارض میکند ،اگر
افرادی بتوانند در این زمینه ایدههای خود را به
ما بگویند ،از آن استقبال میکنیم.
دبیر هنری فستیوال آینهدار با بیان اینکه
این فســتیوال قصــد دارد توجه مســؤوالن
فرهنگی را به موسیقی جلب کند ،افزود :تا به
حال از ما حمایتهای خوبی شــده است ،اما
ما معتقدیم برای موســیقی باید خیلی فعالیت
شــود .چند وقت پیــش ،یکــی از هنرمندان
موســیقی نواحی با من تماس گرفت و گفت،
به دادمان برســید بــه ما گفتهانــد که دیگر
نمیتوانید در مجالس عروســی از موســیقی
استفاده کنید.

علیرضا افتخاری در برنامه شب مهر شیراز
می  خواند

به هنرمندان نبود ،در جایی که مجریان برنامه خودشان نسبت
به رعایت حرمت اهل هنر بســیار آگاه تر از منتقدان هستند و
این موضوع ،صرفا یک خطای انسانی بود.
او می  گوید :خود برگزارکنندگان نســبت بــه هنر فاخر و
هنرمندان این مملکــت ارزش قایل اند و بحث به وجود آمده
صرفــا موضوعی بود که نیازی به هیاهو و درج در رســانه  ها
نداشت و جناب افتخاری با توجه کامل نسبت به اهداف برنامه،
ابراز عالقه نمودند که حتما در برنامه حضور داشته باشند.
زارعی افزود :در روزهای گذشــته افتخاری با انتقاد از نحوه
تبلیغات ،انصراف خــود را از حضور در برنامه اعالم نموده بود
کــه بار دیگر اعالم کرد از نیت خیر گردانندگان آگاه اســت و
حضور حتمی  خواهد داشت.

علــی عزیزی مدیربرنامه  های افتخاری نیز خبر داد که این
خواننده کشــوری حضور ویژه ای در برنامه یادشــده خواهد
داشت و عالقمندان می  توانند اجرای هنرمند مورد عالقه خود
را شاهد باشند.
او می  گوید :برنامه شب مهر هدف ویژه ای را دنبال می  کند
که کمک به ســاخت مدرسه ویژه کودکان اوتیسم مهم ترین
آن است .در یک بخش از برنامه ،علیرضا افتخاری ترانه  های
بــه یادماندنی و ویژه خود را خواهــد خواند و در بخش دیگر،
علی مسعودی ،به اجرای اســتندآپ کمدی خواهد پرداخت و
اما در پایان شخصیت محبوب عروسکی ،جناب خان با حضور
زنده در برنامه ،به حمایت از کودکان اوتیســم خواهد پرداخت.
شــب مهر با این هدف نامگذاری شده است تا همه اهل خیر،

مهرورزی و محبت گرد هم آیند و به اهداف آن کمک نمایند.
زمان اجرای برنامه ساعت  ٢٠:٣٠روز  ٣١مرداد و مکان آن در
باغ عفیف آباد است.

است.
وی با بیان اینکــه هنرمند از موضوع درخت
با فاصله پیش رفتــه ،تصریح کرد :مخبر در این
عکسها با مرور موضوعی ورای درخت را عرضه
می  کند .در عین حال آنجا که عکسها فضا دارند و
نور درست عمل کرده آثاری موفق دیده می  شود.
وقتی گرایش به هیأت در هنرهای بصری منجر
به خلق تصویری می  شــود که نیازی به تفسیر
ندارد آنگاه عکاس به درســتی عمل کرده است.
عکاسی با ادبیات عجین شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  فارس نیز در
جمع عکاسان و هنرمندان با بیان اینکه عکاسی
اگر بخواهد مســتقل باشد باید مانند تصویرگران
با حوزه ادبیات عجین شــود ،عنوان کرد :چراکه
تصویرگران برای تبیین موضوع و فهم و معنا در
کنار ادبیات قرار گرفتند.
بهزاد مریدی نیاز عکاسی کنونی را وابسته به
روایتگری عنوان کرد و افزود :از آنجا که بسیاری
از جوامــع ترجیح بر دیده شــدن دارند تا گوش
سپردن ،این امكان فراهم است که عکاسی هم
روایتگر باشد.
وی با ذکر این نکته که عکاس قرار نیســت
صرفا تکنیــک را در نظر بگیــرد ،تصریح کرد:
امروزه اگر پرســیده شــود خواندن رمان ترجیح
داده می  شــود یا به تصویر کشیدن آن؛ کودک
و بزرگسال ترجیح می  دهند ببینند و حدس بزنند.
این مقام فرهنگی در پایان ابراز امیدواری کرد
که عکاسان نسل جدید شاعر ،فیلسوف ،عارف و
ادیب باشند.
در ادامه شــب پایانی بزرگداشت عکاسی در
شیراز ،هنرمندان با حضور در کافه کتاب اداره کل
فرهنگ و ارشاد اســامی  فارس گرد      هم آمدند
و کیک این رویداد جهانی را در خاطره تصویری
ثبت کردند.

 28مرداد تجربه گرانقدری بود!

پرویز خائفی

روزها در گــذر تاریخ
ملتها یا آیینه ســیمای
خاطرات شیرین و زیبای
مردمند یا نشــانگر چهره
پلید و شــوم پلیدیهای
عوامل و نابکاران استعمار
حاکم بر سرنوشت آنها.
و عجبا و دریغا که هر
دو در تقویم گذشت ایام
میمانند و میمانند و گاه مایه عبرت نیز نمیشوند!
 28مرداد  1332برگی از تاریخ خاک این خطه دیرســال
کهن دیار ماست .آن زمان تنها وسیله ارتباطی سریع رادیو
بود .هر بامداد با آوای «شیر خدا» که ابیاتی از شاهنامه را با
شیوهای خاص اجرا میکرد روز آغاز میشد اما آن روز پلید
خاموش بود و خاموش و سرانجام آن چه شد؟!
بلی ،سرانجام ســپهبد زاهدی دستنشــانده حاکمیت
شــاهانه خبر نامیمون سقوط دولت ملی مصدق را به مردم
اعالم کرد و شد آنچه نباید بشود!
روزها و حتــی چندین هفته بعد مردم ایــران یکپارچه
در تهران و همه شهرســتانها بــا آوای یا مرگ یا مصدق
ســکوت مورد درخواســت حاکمیت را میشکستند و فریاد
میهنخواهی و ایراندوستی سر میدادند .من در آن سالها
نوجوان دبیرســتانی بودم و همراه با جمعیت خروشــان به
مقر تلگرامخانه که تنها جایگاه ارتباطی مرم شهرســتانها
با تهران بود راه میافتادم و شــعارهای ملی و میهندوستی
را فریاد میزدم.
از خاطــرات به یاد مانده شــجاعت اصفهان اســت که
دلیرانــه همه مردم ایران را به مقاومــت در برابر حکومت
کودتا ترغیب و تشویق میکرد.
دریغ که توش و توان نوشــتن تفصیلی و حتی تصویری
و توضیحی آن روز تاریخی را ندارم و از طرفی نوجوانان را
که کمتر آگاهی دارند دعوت و تشویق به بررسی و مطالعه
دقیق این روز و حوادث حاشــیهای آن زمان از دست شده
را در کتابها و مراجع و منابع غیرمغرضانه میکنم .اگر آن
روز اتفاق نمیافتاد به یقین امــروز ایران موقعیت دیگری
داشــت و دولتهای خارجی شادمانه برای این توفیق خود
دستافشانی نمیکردند و آن روز خود را موفقیت به حساب
نمیآوردند.
بگذار ،بگذریم .امروز هم متأســفانه کشورهای قدرتمند
در این خیال به ســر میبرند که بسیاری از اعمال گذشته
آنها برای کشــورهای کوچکتر راهی به دهی است غافل
از اینکه همه مردم نواحی دیگر هم هشیارتر از گذشتههای
دور و نزدیک بیدارند و هوشیار!
 28مرداد در گورســتان آزمون و ندامت دفن شــد و باز
چشــم در راه افق آینده است .از شکست پیروزی میآموزد
و میداند آفتاب مدام در پشــت ابر نمیماند و راهی جز این
تفکر منطقی و غیرواهی برای هیچ ملتی نمانده است .تاریخ
از طلوع میگوید و چه خوب که غروب مستمر نیست.
تنها ســخن تکرار و نامکرر این اســت که  28مردادها
مدتهاســت در نوشــتارهای تاریخی به روزهای آفتابی
و بهاری تبدیل شــده و عطر بهار و صبح بهاری ســرآغاز
زندگی بعــد از زمســتان اســت .نجوای همــه جوانها
فریاد آفتابخواهی اســت؛ چشــم به راه آفتــاب بودهایم
و باز میمانیم.

