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رباعیها:
از بوف کوریها
عزیز شبانی

«بورخس»
یک قبضهی ماسه از بیابان برداشت
آن را به ر ِه باد سپرد و پنداشت:
اینگونه به تغییر جهان میکوشم
پرچم تغییر جهان را افراشت
او
ِ
از مطربی و...
خاکستر مردهای روایتها داشت
در تخت ابونصر حکایتها داشت
در بوسهی سیمونه گلوی خورشید
از مطربی و عشق شکایتها داشت
«سه قطره خون»
بر ّ
باغ شما «سه قطره خون» میبارد
شب جنون میبارد
خونابهای از ِ
آن گربهی تیر خورده را میبینید
تن او چه سرنگون میبارد
خون از ِ
«برونالیس»
آن سوی سپیده دم جهانی دارد
از عالم نقرهای ،نشانی دارد
آن سوی سپیدهدم ،زبانش گنگ است
گنگ است ولی عجب زبانی دارد
آن مرد...
بنویس که آن مرد ولنگار نبود
آن مرد پر از درد ولنگار نبود
او در پی جفت خویش تا مرگ دوید
نه ،آن سگ ولگرد ،ولنگار نبود
«آیینهی دق»
از ارث پدر ،شراب – خواهم کردی
سرمست چه افتاده به راهم کردی!
پیش «آیینهی دق»
در چشم خودم به ِ
راوی تلخ روسیاهم کردی
ای ِ

برگزاری کارگاه آموزشی آماده سازی
کاغذ به مناسبت هفته خوشنویسی

به مناســبت هفته خوشنویسی کارگاه آموزشی آماده سازی کاغذ ویژه
اعضای انجمن خوشنویسان سه شنبه  ٢٧مهر برگزار شد؛در سال  های اخیر
خوشنویسی در بخش پوشاک و طراحی لباس رواج پیدا کرده که می  تواند
تاثیر زیادی روی ســلیقه مردم و عالقه مندی آنها به خط داشــته باشد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومــی  اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی  اســتان فارس ،در این کارگاه ســه ســاعته که استاد
مجتبی زردشــت مدیر آموزشگاه هنرهای تجسمی  باغ هنر تدریس نمود،
انواع شــیوه  های رنگ کردن کاغذ با اســتفاده از مواد طبیعی و شیمیایی
و کار با شــاپون آموزش داده شــد .سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد
اســامی  ضمن تقدیر از همکاری انجمن خوشنویســان و آموزشگاههای
خوشنویســی زردشــت و چلیپا گفــت :گرچه ورود تکنولــوژی ،موبایل،
شــبکه  های اجتماعی و فونت  های پیش فرض و سهولت استفاده از آنها
بر خوشنویســی به صورت عام و داشتن خط خوش تاثیر گذاشته اما رایانه
جای هنر را نمی  گیرد.

نمایش «کندو» به کارگردانی مسعود احمدی
به مدت دو هفته روی صحنه تماشــاخانه استاد
هودی قرار دارد؛ فــرم انتخابی در این نمایش بر
پایه مشت زدن به مخاطبش انتخاب شده است،
مخاطبی که قرار اســت با بازیگر نمایش در یک
رینگ بایســتد و با هر راند که می  گذرد خونین و
مالین تر از راند قبل بلند شود و ادامه دهد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی و روابط
عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی  استان
فــارس ،کارگردان تئاتر «کنــدو» با اعالم اینکه
نمایش یادشده از چهارشنبه شب به مدت دو هفته
در تماشاخانه استاد هودی شــیراز اجرا می  شود،
عنــوان کرد :نمایــش کندو حکایت زن اســت؛
حکایــت جغرافیایی کــه در آن زندگی می  کند؛
حکایت ذهن مغشــوش اوســت؛ حکایت مبارزه
است.کندو مبارزه ذهنی زنی با جغرافیای تحمیلی
در هر نقطه از دنیاست.
مسعود احمدی ،ادامه داد :فرم انتخابی در این
نمایش بر پایه مشــت زدن به مخاطبش انتخاب
شده است ،مخاطبی که قرار است با بازیگر نمایش
در یک رینگ بایســتد و با هــر راند که می  گذرد
خونیــن و مالین تر از راند قبل بلند شــود و ادامه
دهد .تا جایی که خســته و ناتوان صحنه را ترک
کند .کندو مبارزه ای است که از دل باخت بیرون
می  آید و به دل باخت برمی  گردد.
وی بــا بیان اینکــه تئاتر «کنــدو» در حوزه
اکســپریمنتال یا همان تئاتر تجربه گرا سعی در
تجربه  های جدید در القای حــس و روایت دارد،
عنوان کرد :شــیوه اثر طوری است که روایت را

صاحب امتیاز و مد  یر مسئول :محمد   عسلی
سرد بیر :اسماعیل عسلی
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امام علی (ع)

صاف همراه با وزش باد

مشــاهده و ثبت  های موبایلــی حمیدرضا
زمانیــان با عنوان «پرســه در قــاب» عنوان
نمایشــگاهی اســت که در نگارخانه سروناز
برگزار می  شــود؛حمیدرضا زمانیــان ،هنرمند
عــکاس خالق این آثار که زاده  ١٣٦٤شــیراز
اســت دلیل انتخاب دوربین عکاسی موبایل را
برای ثبت و مشــاهده را سهل و ممتنع بودن
عنوان کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی و
روابــط عمومــی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی  اســتان فــارس ،پیرامون نمایشــگاه
عکس «پرســه در قاب» هنرمنــد خالق اثر،
عنــوان کــرد :عکس  های مســتند اجتماعی
با موبایل در این نمایشــگاه حاصل ســه سال
عکاســی با تلفن همراه اســت که به شــیوه
عکاسی خیابانی انجام پذیرفت.
حمیدرضــا زمانیان که زاده  ١٣٦٤شــیراز
اســت دلیل انتخاب دوربین عکاسی موبایل را
برای ثبت و مشــاهده را سهل و ممتنع بودن
عنوان کرد و افزود :تلفن همراه برای عکاسی
امکان نزدیک شدن به سوژه را فراهم می  سازد
و می  توان این را نقطه قوت دوربین عکاســی
تلفن همراه برشمرد.
وی در عیــن حــال ســختی عکاســی با
موبایل را هم مورد اشــاره قــرار داد و تصریح
کرد :چنانچه احســاس می  کردم سوژه ای از
بابت قرار گرفتن در مقابل لنز دوربین موبایل
راحت نیســت از گرفتن آن عکس صرف نظر
می  کــردم ،اما گاهی نیز با عنوان کردن اینکه
از موضوع دیگری عکس خواهم گرفتم ،سوژه
را شکار می  کردم.
او که در نخســتین تجربه برپایی نمایشگاه

نگاه ادبی به عکس خیابانی در
میهمانی سروناز شیراز

انفرادی  ٦٤عکس را در شکل  های مختلف در
قاب و شاســی قرار داده ،بیــان کرد :این تعداد
قاب عکس که بر روی شاســی  های  ٣٠در ٣٠
یا  ٢٠در  ٢٠قرار گرفته از میان دست کم ٥٠٠
عکس انتخاب شده اند.
زمانیان شیوه انتخاب عکس  های نمایشگاه
«پرســه در قــاب» را اعالم کــرد و گفت :در
انتخاب عکس  ها با دســتچین کــردن آثار به
تعدادی از دانشــجویان و عالقــه مندان هنر،
فلسفه و ادبیات مراجعه کردم و با نظر آنها این
تعداد عکس برای نمایش همگانی انتخاب شد.
این دانش آموخته کارشناســی ارشــد زبان
و ادبیات انگلیســی تفاوت عکاســی با دوربین
حرفــه ای و ثبت عکس توســط دوربین تلفن

مشت زدن به مخاطب در رینگ
هودی!

مانند پازلی به هم می  ریزد تا مخاطب خود دست
به کشف و شهود بزند و چیدمان قصه را با ذهنیت
خود کنار هم قرار بدهد.
احمدی ،یادآور شــد :این نمایش شــیوه ایی
تجربی و اکسپریمنتالی دارد به گونه ایی که انگار
مخاطب هم می  تواند تئاتر ببیند و هم ویدیو آرت
و این نمایش تک بازیگر اســت و ما فقط یکی از
بازیگران را بر صحنه می  بینیم و بازیگر مرد را در
فیلم و به صورت ویدیو آرت دیده می  شود

احمدی ،بیان کرد :بازیگر این نمایش شــیما
پورسهم الدین است که برای بازی در این نمایش
موفق به کســب مقام دوم بازیگری در بیست و
هفتمین جشــنواره اســتانی تئاتر فجر فارس شد
و ایــن بازیگر بــرای بازی در ایــن نقش حدود
یک ســال تمرینهای مداوم ســنگین ورزشی و
بوکس پرداخته و حاضر به تراشــیدن موی ســر
خود شــده اســت .وی ،ادامه داد :این نمایش را
می  توان گفت نمایش مســتند اجتماعی می  باشد

همراه را در حس صمیمیتی که با موبایل شکل
می  گیرد دانســت و اظهار کرد :از نظر تکنیکی
گرچه عکاسی با دوربین  های حرفه ای در سطح
غیرقابل مقایسه ای قرار دارد ،اما حس صمیمیتی
که با عکاســی توســط موبایل شکل می  گیرد
مزیتی اســت کــه ممکن اســت دوربین  های
عکاســی حرفه ای نداشــته باشــند .از سویی
حساسیت کمتری نیز از سوی جامعه نسبت به
تلفن موبایل هنگام عکاسی دیده می  شود .این
در حالی اســت که برای ثبت قسمتی از زندگی
دوربیــن موبایل در جایگاه بهتــری قرار دارد.
او کــه عکاســی را خودآموخته دنبال کرده
ادامه داد :به خاطر ماهیت رشــته تحصیلی ام
برای ابراز و بیان خود به عکاسی روی آوردم و

از مشــکالت جدی اســید پاشــی که دختران و
زنان جهان ســومی  را به شدت در خطر انداخته...
در آخر ،کندو جایی اســت بــرای نیش خوردن.
طراحی صحنه این نمایش که مقام برتر طراحی
صحنه بیست و هفتمین جشنواره استانی تیاتر فجر
فارس را برای مسعود احمدی داشت به شکل یک
رینگ کامل بوکس طراحی شده بود به گونه ایی
که مخاطب وارد یک مسابقه ی ورزشی می  شود نه
یک تئاتر اما با روند شکل گیری داستان مخاطب
متوجه می  شود ،این رینگ بوکس فضای خارجی
ندارد و صرفــا در ذهن دختر شــخصیت اصلی
داســتان می  گذرد و ابزاری است که با مشکالتی
که در ذهنش به جای مانده شروع به مبارزه کند
در تئاتر « کندو » به نویســندگی و کارگردانی
مسعود احمدی ،دیگر عوامل آن که با بازی شیما
پورسهم الدین و حضور داریوش ثمر همراه است،
سرپرست گروه امین پرس ،دستیار کارگردان امیر
خواجه میرکی ،مشاور کارگردان سیامک کمالی،
طراح صحنه مسعود احمدی ،مشاور طراح صحنه
نوید جعفری ،طراح نور مســعود احمدی ،اجرا نور
مهرداد ســهامی   ،منشــی صحنه مهسا اسماییل
نیا ،ساخت ویدیو انتخاب موسیقی شیما پورسهم
الدین ،اجرا موســیقی و افکت محمد  هاشم زاده،
اجرا ویدیو علی فراشبندی محمد گودرزی و مدیر
اجرایی شیدا کارآمد می  باشند.
گفتنی اســت :تئاتر «کنــدو» کاری از گروه
هنری پرســیا  ٢٨مهر ماه تا  ١٣آبان ساعت ١٩
در تماشاخانه استاد هودی واقع در بوستان آزادی
اجرا می  شود.

تازه ترین مجموعه رباعی ایرج زبردست "سرهای بریده بادبادک بودند" منتشر شد
ایرج زبردســت معتقد است:شــما در آخر اکثر دیوان اشعار
شــاعران که نگاه می  کنید چند رباعی را میبینید ،این نشــان
می  دهد رباعی از محبوب ترین قالب  های شــعر پارســی در
طول تاریخ بوده است.
ایرج زبردست شــاعر در گفتگو با ایســکانیوز ،در خصوص
مجموعه شعر «ســرهای بریده بادبادک بودند» که به تازگی از
این شاعر منتشر شده اســت گفت :رباعی راز دقیقه  ها و زمزمه
ازلی من اســت ،کار من سالهاست فقط رباعیسرایی است و با
این قالب عشق ورزی  های راز آلودی دارم.این کتاب تازه ترین
مجموعه رباعی من اســت که بعــد از نه ماه کش و قوس  های
فراوان مجوز انتشــار گرفت .در این مجموعه شــعر بیشــتر بر
بازیهــای زبانی تکیه شــده و موجــی از فضاهای خط خطی
و تاریک اجتماعی نیز در آن جاری اســت .ایــن را هم بگویم
رباعیات تصویری و رباعیــات پلکانی در این کتاب روند تکامل
یافته تری از رباعی  های قبلی من ،و شاید قابی دیگر برای رقص
روشن کلمه بر دیوار ازلی رباعی ست.
وی در توضیح شعر پلکانی در قالب رباعی که شیوه ای تقریبا
نوین در رباعیات اوســت ،اظهار کرد :آغاز این کار از اواسط دهه
هفتاد و حدودا  20ســال پیش بود .در این شیوه ،رباعی از حالت
چهار مصراعی در آورده می  شــود و کال به صورت سپید نوشته
می  شــود ،که مخاطب در برخورد اول احســاس میکند با یک
شــعر نو رو در روســت ،اما کم کم آن نخ نامرئی وزن رباعی را
پیدا و ادامه میدهد ،و در مســیر به فکر فرو میرود .و اینگونه
روح رباعی را در جســم و شــکلی تازه می  یابد .استاد بهاءدین
خرمشــاهی ،فیض شریفی ،اکبر اکسیر و ...در اوایل دهه هشتاد
درباره این شیوه رباعی سرایی در جراید حرف زده اند.
ایرج زبردست شاعر رباعی سرا ،در پاسخ به این سوال که چرا
این عقیده وجود دارد که رباعی قالبی قدیمی  است و به کار شعر
معاصر نمی  آید ،گفت :شما درست میگویید و این ذهنیت درباره

قالب  های دیگر نیز وجود دارد ،تمام ســعی من این بوده است تا
رباعی از خواب مه گرفته بیدار شود! االن تعداد زیادی از شاعران
رباعی میگویند که همه آنها برای من قابل احترام هستند خودم
شخص ًا نزدیک به سه دهه است ،فقط و فقط رباعی کار میکنم.
و معتقدم همیشه گذر زمان بهترین قاضی بوده و خواهد بود.
وی افزود :ســرایش شــعر بخصوص قالــب کوتاهی چون
رباعــی خیلی احتیــاط میخواهد ،این که مــا ادای خیام را در
بیاوریــم و تفکرات قدیم تکرار شــود کاری نکــرده و تنها در
مــرداب تکرار آب تنی کرده ایم .وی گفــت ماباید از تک تک

بزرگان ادبیات پارســی ،از تفکرات نیما و پیروان او ،و مولفه  ها
و پیشــنهادهایی که در شــعر امروز نفس می  کشند ،آموزه  های
زیــادی را یاد بگیریم و با این آموزه  ها از ســنگالخ  های تجربه
عبور کنیم تا شــاید تبدیل به سوســوی چراغی در شب تاریخ
شویم ...شما در آخر اکثر دیوان اشعار شاعران که نگاه می  کنید
چند رباعی را میبینید ،این نشــان می  دهــد رباعی از محبوب
ترین قالب  های شــعر پارســی در طول تاریخ بوده اســت .هر
چند ســرزمین وحی رباعی ،یک پیغمبر بیشتر ندارد و آن خیام
نیشــابوری اســت و اکثر شــاعران بعد از خیام متاسفانه مقلد
تفکر و زبان این شــاعر بــوده ند .محققان و تذکره نویســان
ســردرگم ،آنقدر در طول تاریخ رباعی به خیام منسوب کرده اند
که شرح و توضیح آن هفتاد من مثنوی می  شود
ایرج زبردســت که رباعیاتش در ده ســال اخیر به سه زبان
انگلیســی ،روسی و فرانسوی ترجمه شــده است درباره ترجمه
این قالب شعری نیز اظهار کرد :ما چه بخواهیم و چه نخواهیم،
ترجمه قادر نیست تمام فکر یک نویسنده یا شاعر را به مخاطب
انتقال دهد ،ترجمه بیشــتر به مضمون اثر نزدیک میشــود ،با
مضمون همسایگی می  کند ،اما بیشتر اوقات مترجم قادر نیست
تکنیک بیان و زبانی شــاعر یا نویسنده را فهم و آن را در هوش
کامل تعریف و سطرهابریزد .مثال این مصرع حافظ ( اال یا ایها
الســاقی ادر کاسا و ناولها) را که عربی ست و می  گویند منسوب
به یزید هم هســت ،کدام مترجم میتواند آن را به زبان دیگر با
قدرت و تعریفی که در ذهن حافظ بوده است ،ترجمه کند؟ باری
گفتگو در این زمینه خودش چند کتاب توضیح می  خواهد.
به گزارش ایسکانیوز مجموعه جدید رباعیات ایرج زبردست با
نام «سرهای بریده بادبادک بودند» در تیراژ  1100نسخه هفته
پیش از ســوی نشر نیماژ منتشر شد .باران که بیاید همه عاشق
هستند  /شــکل دیگر من /دفی از پوست ابلیس  /حیات دوباره
رباعی از دیگر کتاب  های منتشر شده این شاعر می  باشند.

در این راه برای کسب دانش و تجربه عکاسی
با خواندن کتاب و دیدن فیلم  های آموزشــی
تجربه به دست آوردم.
زمانیان ،افزود :اولین بار با عکاسی خیابانی
توسط کتاب «عکاســان و عکاسی»(وازریک
درساهاکیان جوئلن ک .بالند) آشنا شدم و در
ادامه با خواندن کتاب  های عکاســی ،آشنایی
بیشــتری با نوع خیابانی عکاسی یافتم .البته
مطالعه در زمینه فلســفه عکاســی نیز به من
ایــده می  دهد و تالش می  کنم از عادی بودن
زندگی روزمره چیزهایی را جدا کنم.
این عکاس جوان رابطه ادبیات و عکاســی
را مورد اشــاره قــرار داد و افــزود :در ادبیات
داســتانی عنصر روایت و شــخصیت پردازی
از اهمیت برخوردار اســت؛ پیرامون عکاســی
نیــز هنگامی  کــه در خیابان عکاســی انجام
می  گیرد برای من کار به نحوی اســت که در
پی شخصیت  های داستانی هستم که عمدتا در
ادبیات و سینما آنان را تجربه کرده ام.
او که عنوان می  کند پرتره  های خیابانی را با
وسیله ثبت و مشاهده با دوربین عکاسی حرفه ای
هم دنبال کــرده ،گفت :آنچه در نمایشــگاه
«پرســه در قاب» به مخاطب ارایه می  شود به
شیوه ایست که معموال قاب در اکثر عکس  ها
پرسه می  زند.
نمایشــگاه عکس  های حمیدرضا زمانیان با
عنوان «پرسه در قاب» جمعه  ٣٠مهر ساعت
 ١٦افتتاح و نمایشگاه تا  ٦آبان ادامه دارد.
ســاعت بازدیــد ایــن نمایشــگاه که در
نگارخانه ســروناز صبح  ها از  ٩تا  ١٣و عصرها
از  ١٧تا  ٢١:٣٠به نشــانی قصردشــت بعد از
کوچه  ۸۸است.

 39اثر ایرانی در حراجی کریستی دوبی
فروش رفت

بیســت و یکمین حراج کریستی
دوبــی در شــامگاه  18اکتبــر ( 27
مهر مــاه) با مجموع فروش بالغ بر 6
میلیــون و  743هزار دالر به کار خود
پایان داد.
به گزارش ایســنا ،از میان  41اثر
هنرمندان ایرانی که در حراجی "هنر
مدرن و معاصر" کریستی دوبی برای
فروش ارائه شــده بود در نهایــت  39اثر به فروش رفت و تابلویی
از حســین زندهرودی با  307.500هزار دالر عنوان گرانترین اثر
ایرانــی و دومین اثر گران این حراجی را به نام خود ثبت کرد ،این
در حالی است که پیش از آغاز حراجی قیمتی بین  120تا  180هزار
دالر برای این نقاشی تخمین زده شده بود.
رکــورد گرانترین اثر هنری حراجی "هنــر مدرن و معاصر "
کریســتی نیز به تابلوی «ســالهای پرنده» اثر «شــفیق عبود»
هنرمند لبنانی رســید که با قیمت  391.500دالر فروخته شد ،در
حالــی که برای این اثر نیز قیمــت  120تا  180هزار دالر برآورد
شده بود.
مجســمه «هیچ» از پرویز تناولی در این حراجی به قیمت 150
هزار دالر فروخته شــد و همچنین سه تابلوی دیگر از این هنرمند
ایرانی شامل «پرسپولیس» ( 137هزار دالر)« ،از مجموعه شیرین
و فرهــاد» ( 50هزار دالر) و «تصویر محو» ( 68هزار و  750دالر)
فروخته شدند.
سه تابلوی نقاشی از سهراب سپهری در این حراجی به فروش
رفت که اثر «بیشه» با  137هزار دالر باالترین قیمت را از آن خود
کرد ،همچنین از میان چهار اثر از فرهاد مشــیری در این حراجی
دوتابلــو با قیمت  106.250دالر به فروش رفت و دو تابلوی دیگر
 199.500دالر و  81.250دالر چوب حراج خورد.
همچنیــن آثاری از دیگر هنرمندان ایرانی چون فرامرز پیالرام،
مسعود ارباب شــاهی ،کوروش شیشهگران ،منوچهر یکتایی ،ناصر
اویســی ،صادق تبریزی ،محمد احصائی ،رضا مافی ،ملیحه افنان،
رضا درخشانی ،نصراهلل افجهای و منیر فرمانفرمائیان نیز در حراجی
"هنر مدرن و معاصر" کریستی دوبی به فروش رفت.
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پیرغالمان حسینی
شب پارسی(بازپخش)
صبح دلگشا(زنده)
خبر(23بازپخش)
سریال مدار صفر درجه -قسمت5
کاشانه مهر (بازپخش)
قرآن اذان ظهر مناجات
سخنرانی آیت اهلل بهشتی
مستند دنیای وحش اسکاندیناوی
فیلم سینمایی دروازه زمان (بازپخش)
یادگیری برتر
کارتون
اخبار استان
مستند شهید بامداد
تالوت قرآن واذان مغرب
سیب سالمت(زنده)
سریال مدار صفر درجه
مستند کمی  آنسوتر
اخبار فارس
شهر راز (زنده)
شب پارسی(بازپخش)
اخبار استان
درشهر
سینمایی رمز عبور

