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تقدیر
یا یک آزمایش؟؟
حمید حمیدی زاده

آن شب صدای تیشه ی فرهاد ،بم بود
شاید که چشم کوه هم ،از غصه نم بود
رقصی دوباره ،رقص مرگی بر گسل ها
وقتی که حس مرگ ،بر روی لبم بود
تقدیر یا یک آزمایش؟ ...هر چه باشد
*
ایران کنون در سوگ یاران داغدار است
چشمان یک کودک به ما امیدوار است
پای پیاده تا طواف عشق باید
چون زیر مرگی ،زندگی در انتظار است
تقدیر یا یک آزمایش؟ ...نیست تقدیر
*
من با خودم درگیر جنگی نابرابر
ُکرد و عرب ،ترک و بلوچ همچون برادر
فرقی برایم نیست در این عشق ورزی
وقتی نشسته در غم و ماتم سراسر
تقدیر یا یک آزمایش؟ ...وای بر من
*
دستان مهرت بر فراز خاک ایران
از نو بسازیم هر چه را دیدیم ویران
یک آزمون دیگر و این بار ایران
از همتت آباد ،این مهد دلیران
تقدیر یا یک آزمایش؟ ...در شگفتم
*
اسمی در این خودآزمایی نیست ما را
عنوان حاجی ،کربالیی نیست ما را
پاداش ما لبخند یک کودک ...برادر
جز یک نگاه کبرایی نیست ما را
تقدیر یا یک آزمایش؟ آزمایش

96/8/22

شیراز میزبان  ٣روز نمایش
فیلم های کوتاه تجربی

ســینما غــزل  ٣روز نمایش فیلم های کوتــاه تجربی را با حضور
محمدرضا اصالنی میزبانی می کند؛ نمایش فیلم ها نیز با نشست های
بررسی و گفت و گو پیرامون سینمای تجربی با حضور استاد محمدرضا
اصالنی همراه خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی اســتان فارس ،در روزهای اول و دوم و سومی آذر،
کانــون فیلم و عکس دانشــگاه شــیراز با همکاری موسســه پلک
تهــران منتخبی از فیلم های کوتاه تجربی معاصر ســینمای ایران را
در ســالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی فارس به نمایش
می گــذارد .این برنامه در روزهای یادشــده از ســاعت  ١٦تا  ١٩با
حضور چندی از فیلمســازانی جوان از شــیراز و تهران برگزار خواهد
شــد؛ نمایش فیلم ها نیز با نشست های بررسی و گفت و گو پیرامون
سینمای تجربی با حضور استاد محمدرضا اصالنی همراه خواهد بود.
گفتنی اســت :همزمان با این برنامه محمدرضا اصالنی در دانشگاه
شیراز کارگاه آموزشی را برگزار خواهد کرد و آن طور که در نظر گرفته
شده قرار بر این است که در آینده ای نزدیک دوره های دیگری نیز در
نظر گرفته شود تا هسته تولیدی کانون به ثمر برسد.

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
فارس با بیان اهمیت نقش آفرینی هنرمندان
بســیجی در نشــر هنر انقالبی و اســامی از
برنامه هایی به مناســبت ایام هفته بســیج در
شــانزدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب فارس،
خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان
فارس ،بهزاد مریدی بیان داشــت :همانگونه
که درکالم مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
بیان گردیده"،جوانان بسیجی و مؤمن ،آگاهی
را با احســاس مسئولیت و شور و شعور همراه
کــرده اند" و در عرصه فرهنگ و هنر نیز این
مهم همیشــه مد نظر است و در همین راستا
فعالیت هایی برای ایام برپایی نمایشگاه بزرگ
کتاب فارس که با "هفته بسیج" همزمانی پیدا
کرده؛ با همکاری بســیج هنرمندان فارس ،در
نظر گرفته شده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
فارس با اشــاره به اینکه هنرمند بســیجی ،با

پيامبر اکرم (ص)

قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر همراه با وزش باد

هدایتا ...بهبودی عنوان کرد

ت خاطرهنویسی» پس از انقالب
شکلگیری «نهض 

هدایــتا ...بهبــودی میگویــد :نمیتوانیم
«نهضــت خاطرهنویســی» پــس از انقالب را
نادیــده بگیریم ،زیــرا بخش قابــل توجهی از
هویت فرهنگــی و ادبی ما در این نهضت متبلور
شده است.
این نویســنده و مدیر «دفتــر ادبیات انقالب
اســامی» حوزه هنری در پاسخ به پرسشهایی
در     باره جایگاه خاطرهنویسی در ادبیات کشورمان،
ویژگیهای این گونه ادبی و علت رویکرد به آن،
یادداشــتی را در اختیار ایســنا قرار داده است که
متن آن در پی میآید.
در پاسخ به پرســشهایی که مطرح کردهاید،
حرف ناگفتهای وجود ندارد ،و اگر داشــته باشــد
از دایره دانســتنیهای من بیرون است .اما همه
میدانیم که گفتن و نوشتن و شنیدن و خواندن
از خاطــره و خاطرهنویســی در دو دهه اخیر به
درســتی افزایش پیدا کــرده اســت .علت این
موضوع ،ورود تمامقد ایــن گونه ادبی به عرصه
ادبیات کشور است .پیشــینه ادبی سرزمین ما از
این قالب خالی نبوده ،اما گســتره و کاربرد آن در
چهار دهه اخیر سابقهای در گذشته ایران ندارد.
منشــأ و مبدأ خاطره ،حادثه است .تا حادثهای
نباشد ،مشاهده و به تبع آن یادی به جا نمیماند.
حــال اگر ایــن حادثه از چنان عــرض و طولی
برخوردار باشــد که بیشــتر آحاد جامعه را متأثر
کند ،و یا نه ،چنان رخداد بزرگی باشد که آفریده
جامعه باشد ،در معرض نگاه اکثریت و جا گرفتن
در یاد و خاطره آنان خواهد بود .به نظر میرســد
انقالب اســامی ایران در سالهای  ۱۳۵۶-۵۷و
نمایشگاهی از آثار ویدیو آرت و عکاسی
هنرمندان شیرازی با عنوان " قدم به نور
و رنــگ " در حیدر آباد هند در راســتای
اولین همکاری فرهنگی هنری بین فضای
فرهنگی هنری شیراز و کنسولگری ایران
در هند ،برگزار شد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی و
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان فارس ،انجمن هنر های
نو و کنســولگری ایران در هند با تاکید بر
گزینه های مشــترک و تعامالت فرهنگی
ایــران و هند اقدام به برگــزاری آثاری از
هنرمندان شــیرازی کرد ،که شامل نور و
رنگ تجلی هنر ایرانی اسالمی اســت که
در هنر و فرهنگ هند بســیار رایج است
و یکــی از مفاهیم هنرهای معاصر "رنگ
و نور" می باشــد و برگرفته از هنرمندانی
اســت که به شیوه خاص این عناصر را در
آثار خود بهره می گیرند.
برپایه این گزارش؛ " قدم به نور و رنگ
" در بر دارنده آثــار تصویری هنرمندانی

« ...خدايا! هر يك از انبيا و پيامبران تو ،گنجينه و اهل بيتى داشته اند .على و فاطمه و حسن و حسين نيز
ال پاكشان گردان».
اهل بيت و گنجينه من اند .پس هر گونه پليدى را از آنها دور كن و كام ً
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دفاع هشتساله در سالهای  ۱۳۵۹-۶۷از چنین
ویژگیهایی برخوردار بودند.
در اینجا سه موضوع باید در نظر گرفته شود.
اول ،تمایل و خواســت جامعه اســت به بازگویی
آنچه از ســرگذرانده؛ آنچه از نزدیک مشــاهده
کرده؛ آنچه زندگــی او را به ویرانــی یا آبادانی
کشانده؛ آنچه برای به دســت آوردن آن جان و
مــال داده؛ و آنچه برای نگهداشــت آرمانها و
مرزهای ملی خود هزینه کرده .چنین خواســتی
کمتر در مــورد انقالب و بیشــتر در     باره جنگ
هشتساله خودنمایی کرد و از خود آثاری ماندگار
به جا گذاشت.
چرا مردم بــه بازگویی این دو رخداد ،هر یک
به تناســب خود ،روی خوش نشان دادند؟ به نظر
من یک جوشش درونی به آنان گفت که از آنچه

هنرمندان شیراز در هند
"قدم به نور و رنگ" گذاشتند

از شیراز و از مسجد نصیرالملک می باشد.
مسجد نصیرالملک پر از نور و رنگ است
و در بحث جاذبه های شهری و گردشگری

شیراز ،ایران و جهان اسالم دارای اهمیت
بسیار می باشد.
در نمایشگاهی که به همت کنسولگری

میزبانی نمایشگاه کتاب از فعالیتهای
هفته بسیج

تعهدی کــه دارد در جهت اعتالی ارزشهای
دینــی و انقالبی آنهم با زبان هنر که از جمله
گویاترین و تأثیرگذارترین زبانهاســت ،برای

حفظ و اشــاعه ارزشها انقالب اسالمی موثر
واقع می گردد؛ افزود :نمایشــگاه کتاب امسال
با همین رویکرد شــاهد رونمایــی کتابهای

خوانش "آوای باد" در کافه کتاب

نمایشــنامه خوانــی کافه کتــاب اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس در
"چهارشــنبه تئاتر" هفته جاری به خوانش
"آوای باد" اختصاص یافت؛ این نمایشنامه
خوانــی بــه همت گــروه سوشــیانس و
سرپرســتی اصغر ســلطانی نژاد به هدایت

مریم دهقانی برگزار می شود.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی و
روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان فارس" ،آوای باد" نمایشی
به قلم حمید ابراهیمی در فضای عاشورایی
نگاشته شده است.
داســتان نمایــش در روزهــای پس از
واقعــه کربال می گــذرد؛ شــهر کوفه پر
شــده از نقل هایی که هر کــس با خود از
صحرای کربال آورده اســت؛ صدیقه همسر
یکی از قاتــان اباعبدا ...که برخالف وی،
عاشــق امام حسین است و می خواهد ببیند
همســرش(زبیر) در این ظلم و مصیبتی که
به خاندان پیامبر روا شــده است چه نقشی
داشته اســت؟ زبیر همســر صدیقه مردی

مغرور و عاشــق پول و قدرت از فضایی که
با دسیســه عبیدا ...ابن زیاد و خیانت مردم
کوفه به امام حسین ایجاد شده بود استفاده
نموده تا هم به پــول و مقامی که قولش را
داده بودند برسد و هم به خاطر کینه ای که
از فرزنــدان علی ابن ابی طالب در دل دارد
انتقام بگیرد.
شب هنگام است که با آمدن زبیر انتظار
صدیقه را به پایان می رساند .زبیر سرخوش
از عمــل انجــام داده و صدیقه دل خون از
ایــن مصیبت اســت .زبیر بــه خیال خود
می  تواند همانند همیشــه با زور و چاشنی
چــرب زبانی صدیقه را دوباره خام خود کند
اما غافل از اینکه مصیبت به بارآمده بسیار
بزرگتر از آن اســت که نه تنها صدیقه بلکه

به دســت آوردهاید ،نگهداری کنید .این دستاورد
در تراز ملی و ســرزمینی ،همانا به چنگ آوردن
فرهنگ بومی پایمالشــده ،و استقالل سیاسی به
حراج گذاشتهشده بود.
دوم ،ســطح ســواد و دانش عمومی است .به
هر اندازه که ســواد ،به مفهوم مدرســهای آن ،و
دانش به مفهوم درک و فهم مصلحتهای ملی،
افزایش یابد ،به همان میزان توان تشــخیص و
تصمیمگیری جامعه باال میرود .از یک سو سواد
مــردم از حدود پنجاه درصد پیــش از انقالب به
باالی هشــتاد درصد پس از انقالب رســیده؛ از
طرف دیگر گشــوده شدن فضای سیاسی و تردد
رســانهها به هوشــمندی جامعه در تمیز باید و
نبایدها و نگهداری از دستاوردهای ملی انجامید.
ســوم ،ســرمایهگذاری حکومــت و اقبــال

ایران در حیدر آباد و مدرسه ی ایرانیان در
هند از  ٢٤آبــان  ١٥ ( ٩٦نوامبر ) ٢٠١٧
در مدرســه ایرانیان حیدر آباد برپا شد که
بر اساس گفتگوی رییس انجمن هنرهای
نو و معاون سرکنسول ایران در حیدر آباد
آقــای علی اصغر راســتگو ،ایــن اولین
همــکاری فرهنگی هنــری بین فضای
فرهنگی هنری شیراز و کنسولگری ایران
در هند می باشد و به دنبال این این رویداد،
قطعا رویدادهای فرهنگی هنری در پیش
روی خواهد بود.
مدرسه ایرانیان و آقای عزیزی مدیریت
این مرکز ،میزبان این نمایشگاه می باشد
و همکاری بسیار صمیمانه ای در برگزاری
و برپایی ایــن آثار بر عهده داشــتند که
شــرکت کنندگان در نمایشگاه " قدم به
نور و رنگ" را مریم ربیعی ،مهشید حاتم،
مائده چاووشــی ،ســعیده رحمن ستایش،
مریم دهقــان جلیلی ،مهــگان فرهنگ،
نفیسه گلستانی ،رضا نبئی ،فاطمه نهاری
تشکیل می دهند.
خواهد شــد که در این خصوص منتشر شده
انــد و به مقوله هنر و بســیج پرداخته اند و یا
اینکه توسط هنرمندان بسیجی و نویسندگان
این حوزه نگاشته شده اند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس
با اعالم برگزاری برنامه هایی به مناسبت ایام
هفته بسیج در شــانزدهمین نمایشگاه بزرگ
کتاب فارس و بیان اینکه هنرمندان بســیجی
در هنــر انقالبــی و اســامی نقش آفرینند؛
اظهار داشــت :نمایشگاه عکســی با موضوع
"هفته بســیج" نیز در ایام برپایی نمایشــگاه
کتاب فارس ،برپا می شــود و در همین روزها،
نشست های فرهنگی؛ شامل نقد و بررسی آثار؛
خاطره گویی ،محفل شعر و برنامه هایی دیگر
با رویکرد بســیج و هنرمندان بسیجی نیز در
مدت یاد شده ،اجرا خواهد شد.
خاطــر نشــان می گــردد؛ شــانزدهمین
نمایشــگاه کتاب اســتان فارس  ٢تا  ٧آذرماه
در محل نمایشــگاه بین المللی شیراز واقع در
شهرک گلستان برگزار می شود.
هــر آزاده دیگری به ســادگی نمی  تواند از
کنار آن بگذرد .صدیقه به همســر گوشه و
کنایه میزند تا بتواند حقیقت ماجرا را از زبان
همسر خود بشنود که این صحبتها به جایی
ختم می شود که ناگهان.....
این نمایشــنامه خوانی بــه همت گروه
سوشیانس و سرپرستی اصغر سلطانی نژاد به
هدایت مریم دهقانی و خوانش توسط مریم
دهقانی و ســید علیرضا رضوی چهارشنبه
یکم آذرماه ســاعت  ۱۷:۳۰در کافه کتاب
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس برگزار
می شــود؛ از کلیه عالقه مندان و عاشقان
اباعبدا ...و هنردوستان گرامی جهت حضور
در این جلســه دعــوت به عمــل می آید.
شــایان ذکر اســت که جلسات هفتگی
نمایشــنامه خوانی هر هفته چهارشــنبه با
مدیریت سید علیرضا موسوی در مکان ذکر
شده برگزار می شود.

روشــنفکران از آفرینشهــای ادبــی مرتبط با
انقــاب و جنگ بود .با وجــود تولیدات ناموزون
و کنارمانده ،کتابهایی خلق شد که در زمره آثار
ماندگار و شناسنامه ادبی چهار دهه اخیر هستند.
بارهــا گفتهام کــه ما نمیتوانیــم «نهضت
خاطرهنویســی» پس از انقالب را نادیده بگیریم.
بخــش قابل توجهی از هویت فرهنگی و ادبی ما
در این نهضت متبلور شده است.
اینــک از من میپرســید خاطرهنویســی چه
فوایــد و اهمیتی دارد؟ آیا اهمیتی باالتر از هویت
ملی ،تاریخ راســتگو و حافظه تاریخی و پارسایی
اجتماعی وجود دارد؟ از نگاه من هم این موارد از
البهالی خاطرهگفتهها و خاطرهنوشتههای انقالب
و جنگ قابل اســتحصال است .این خاطرات در
کنــار کارکرد اجتماعی و تاریخــی ،کارکرد ادبی
هم دارند .پرسیدهاید آیا خاطرات ارزش ادبی هم
دارند؟ ادبیات فقط زیبانویسی نیست .ادبیات کهن
ما با خلق بستر زیبا به آموزش حکمت و توحید و
انسانیت پرداخت .اینک همین مضامین در قالب
توصیف رخدادها منتقل میشود.
در     باره آخرین ســوال که پرسیدهاید وضعیت
خاطرهنویســی ما در قیاس با دیگر کشــورها به
چه شکل اســت؟ پاســخ آن «نمیدانم» است.
اما میدانم تحوالت اخیــر ایران ،بهویژه انقالب
و جنگ در دل این خاطرات ذخیره شــده ،غیر از
برآورده کردن نیازهای آنی جامعه برای خوانش گذشته
نزدیک خــود ،مصالح پایانناپذیری برای هنرمندان
و ادیبــان آینده در خلق آثار ادبــی و هنری فراهم
کرده است.

حیرت ،نگاه...
پرویز خائفی
مردی شکسته ،خسته ،عصا در دست
در کوچه های خاکی و ُقلماسنگ
سکوی عادت و تکرار
تا واپسین
ِ
امروز را دوباره به دیروزها سپرد
برخاست از کنار نشستن...
با چشم هاش
روی هم و...
آجر گذاشت ِ
دیوارهای خواب بلندای کوچه را...
باال رفت
دیوار بود یا نبود نمی دانم؟!
ا ّما کوتاه بود و د ِر خانه نیمه باز
بی آن که کوبه بکوبد!
آجری کهنۀ حیاط
بر فرش
ِ
آهسته گام زد
ناگاه شادمانه نوپسری دید
بر پشت اسب چوبی خود
آینده را،
خیال سفر داشت!
هشتاد سال بیشتر،
رهپوی جاده های سفر بود
حیرت ،نگاه شد
در ژرفنای وادی تسلیم
دیوار بود و وادی حیرت
دیوار بود و خلسۀ در خویش
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برنده جایزه «سروانتس» معرفی شد

ایســنا« :ســرخیو رامیــرز» بــه
عنوان برنده جایزه ادبــی «میگوئل دو
سروانتس» معرفی شد.
«واشــینگتن پســت» نوشت :جایزه
«ســروانتس» که مهمتریــن جایزه در
ادبیات اسپانیولیزبان محسوب میشود،
نصیب «ســرخیو رامیرز» نویســنده و
سیاستمدار نیکاراگوئهای شد.
«رامیرز» تاکنون  ۲۰رمان نوشــته که «مارگاریتا دریا چقدر زیباست»
یکی از معروفترین آنهاست .این کتاب در سال  ۱۹۹۸جایزه «آلفاگوارا»
را کســب کرد .این نویســنده که روزنامهنگاری فعال هم هســت ،طی
سالهای  ۱۹۸۵تا  ۱۹۹۰معاون رئیسجمهور نیکاراگوئه بوده است.
وزارت فرهنگ و آموزش اســپانیا با معرفی «رامیرز» به عنوان برنده
ســال  ،۲۰۱۷اعالم کرد طی مراســمی که روز  ۲۳آوریل برگزار میشود،
مبلغ  ۱۴۸هزار دالر به او اعطا خواهد شد« .ادواردو مندوزا» ـ رماننویس
اسپانیایی ـ برنده سال گذشته این جایزه مهم ادبی بود.
 ۲۳آوریل روز درگذشت «میگوئل دو سروانتس» خالق «دن کیشوت»
اســت .جایزه ادبی «ســروانتس» که گاه با نوبل ادبیات مقایسه میشود،
ســال  ۱۹۷۵توسط وزارت فرهنگ اســپانیا راهاندازی شد تا نویسندگان
برجســته حوزه ادبیات اســپانیولیزبان را مورد تقدیر قرار دهد .در چهار
دهه گذشــته ،نویســندگان مکزیکی دیگری ماننــد «خورخه گیلن» و
«النا پونیاتوسکا» موفق به کسب این جایزه شدهاند.

