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عزیز شبانی
ما روبروی پنجره مأوا گزیده ایم
در باغ های خاطره مأوا گزیده ایم
ما «آیه وایه» در شب ای وای وای خویش
در زخم های پنجره مأوا گزیده ایم
آواره در هزاره ی بی دست و پا شدن
در خاک های مقبره مأوا گزیده ایم
ی افتاده بین راه
از مارهای زخمی ِ
ما در میان چنبره مأوا گزیده ایم
زنجیرهای ضجه ی ما حلقه ریز شد
در کوچه های زنجره مأوا گزیده ایم
تحریر بی صدایی ما را که می کشد؟
در کوچه باغ حنجره مأوا گزیده ایم
یک باغ و یک قرق ،قرق سیب و مرد و زن
ما هم به پشت منظره مأوا گزیده ایم
از «انتخاب» ،در سفر «این» به «آن» ،تو را
در دست و پای دلهره مأوا گزیده ایم
سودی نداشت نقد تو در روزگار ما
ما در دکان ناسره مأوا گزیده ایم
 -1آیه وایه :بی در کجا ،بی خانمان شدن ،آواره و
سرگردان شدن

95/10/10

«بهترینقصههای شاهنامه» منتشر شد

ایسنا :مجموعه کتاب «بهترین قصههای شاهنامه» با بازنویسی
محمدرضا شمس در سه جلد منتشر شد.
به گزارش ایســنا ،ایــن مجموعه با عنوانهــای «ضحاک و
کاوه آهنگــر و چند قصــه دیگر از شــاهنامه» در  ۶۴صفحه و با
قیمت  ۳۵۰۰تومان« ،رزم و رســتم و اسفندیار و چند قصه دیگر از
شــاهنامه» در  ۱۰۴صفحه و با قیمت  ۵۵۰۰تومان و «هفتخوان
رستم و چند قصه دیگر از شاهنامه» در  ۸۸صفحه و به بهای ۴۸۰۰
تومان با شــمارگان  ۱۱۰۰نســخه در موسسه نشر و تحقیقات ذکر
عرضه شــده است« .بهترین قصههای شاهنامه» در قالب یک جلد
نیز منتشر شده است.
در معرفی این مجموعه عنوان شده است :رستم ،پهلوان افسانهای
ایران باستان ،تجسم میهندوســتی ،آزادگی و عدالتخواهی ملتی
بــزرگ و دیرین و بازتاب آرمانهای واالی مردمان این ســرزمین
اســت .حکایت زندگی رستم ،ریشــه در پارهای از کهنترین متون
ایرانی دارد که شــاهنامه ،شیواترین و جامعترین روایت آن را در بر
میگیرد .کتاب «رستم دستان» بازنوشتهای داستانی از زندگی این
پهلوان نامدار ایرانی ،برمبنای روایت «شاهنامه فردوسی» است.
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صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

کتابخانه مرکزی شیراز ضرورت تمام جدی
است؛تأکید بر تعیین زمین در اسرع وقت
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
گفت :کتابخانه مرکزی شــیراز ضرورت تمام
جدی اســت؛ مریدی با اشــاره به اینکه تاالر
مرکزی شیراز ظرفیت احداث کتابخانه را دارد،
عنوان کرد :تاالر مرکزی شــیراز با وسعتی در
حدودی  ١٨هزار متر در مرکز شــهر در دست
احداث اســت که قریب به  ٨هزار متر فضای
آزاد دارد
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی و
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،بهزاد مریدی ،مدیرکل فرهنگ و
ارشــاد اسالمی فارس در دومین جلسه انجمن
کتابخانه های عمومی استان در سال جاری با
تصریح اینکه کتابخانه مرکزی شیراز ضرورت
تمام جدی است و در این خصوص نمی توانیم
پاسخگوی مردم باشــیم ،عنوان کرد :چندین
سال اســت که بحث کتابخانه مرکزی شیراز
مطرح اســت اما هنوز به نتیجه نرسیده است و
شهر بزرگی همچون شیراز و پایتخت فرهنگی
ایران از این نعمت محروم است.
مریدی با اشــاره به اینکه تــاالر مرکزی
شــیراز ظرفیت احداث کتابخانه را دارد ،عنوان
کرد :تاالر مرکزی شیراز با وسعتی در حدودی
 ١٨هزار متر در مرکز شــهر در دســت احداث
اســت که قریب بــه  ٨هزار متــر فضای آزاد
دارد؛ این فضا را میتوان به ســاخت کتابخانه
عمومی اختصاص داد تا این مجموعه فرهنگی
کامل شود.
او همچنین از نامزد شدن  ٤شهر فارس در
جشــنواره پایتخت کتاب ایران یادکرد و افزود:
شــیراز ،صدرا ،آباده و اوز امســال با عملکرد

مریدی:

کتابخانه مرکزی شیراز ضرورت
تمام جدی است

مطلوب و ارســال طرحنامههای بسیار قوی در
جشنواره حضور یافتهاند که این اتفاق مرهون
تالش و زحمات تمامی مجموعههای فرهنگی
استان است.
هــادی پژوهش جهرمی ،معاون سیاســی،
امنیتــی و اجتماعی اســتانداری فارس هم در
جلســه انجمن کتابخانه های عمومی استان بر
ضرورت تعیین هرچه ســریع تر زمین مناسب
برای ساخت کتابخانه مرکزی شیراز تأکید کرد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
فارس با بیان اینکه ،باید برای کتابخانه مرکزی
شیراز اقدام شــود ،تصریح کرد :الزم است که
در خصوص زمین های پیشــنهادی کتابخانه
مرکزی شــیراز بررسی ها و بازبینی های نهایی
انجــام شــود و نتیجه آن به منظــور حل این

دیگران و من

 38پرتره از حسن مشکین فام

سید صدرالدین شایسته شیرازی
بعد از بازگشــت از پاریس در اواخر دهه پنجاه ،آغاز دوباره ارتباط بیشــتر
و همه جانبه تر با هنرمندان بود ،که دیدار با اســتاد ســید صدرالدین شایسته
شیرازی شاگرد کمال الملک هم یکی از آنها بود .او هر صبح جمعه در خانه اش
را برای دوستانش در محله سر باغ باز می گذاشت تا به دیدارش بروند.
فضایی بسیار کالســیک و پر از خاطرات اواخر دوره قاجار و اوایل سلطنت
پهلوی با نمونه ها و یا دگارهای هنری آن دوره که من شرح فصل آن را در مقاله
اصحاب صبح جمعه برای چاپ در سالنامه (یاران یکشنبه) نوشته ام.

مشکل هرچه سریع تر اعالم گردد.
پژوهش جهرمی شــهر صــدرا را نیازمند
کتابخانه دانســت و گفت :برای تعیین تکلیف
کتابخانه عمومی شــهر صدرا نیاز اســت که
جلسه ای با حضور فرماندار شیراز و مسئوالن
شهر صدرا برگزار شــود و مشکل ساخت این
کتابخانه در آن جلسه رفع گردد.
پژوهــش ،انتقــال اداره کل کتابخانه های
عمومی فارس به ســاختمان جدید را ضروری
دانست و از شهرداری شیراز خواست ساختمان
اداری اداره کل کتابخانه های عمومی فارس را
هرچه سریع تر تحویل دهد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس
در ابتدای این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد
ایــن اداره کل و بررســی مصوبات جلســات

مانند پرتره ســازی های هنرمندان فویست،
اکسپرسیونیســت ،سمبولیســت ،کوبیست،
سورئالیست و دیگران.
آغاز عالقه من به کار پرتره ،چه در زمینه
نقاشی و چه عکاسی مربوط به اوائل سالهای
دهه پنجاه و حضور در کالســهای آموزش
نقاشی استاد صابر و ارتباط و آشنایی با سایر
هنرمندان و هنرجویان آن دوره اســت که با
راه اندازی شــب های طراحــی و بخصوص
طراحــی جهــره در اوایــل دهه شــصت
ادامه یافت.
شــب هایی به درازای چند سال و حضور
و گردهم آیی هنرمندانی چون خلیل توللی،
شــهرام کریمی ،علیرضا عطــروش ،احمد
عالمــه دهر و خود من بــه عنوان پایه های
تقریبا ثابت و حضور پراکنده تعدادی دیگر.
ما بیشتر وقت ها خودمان مدل می شدیم،
اما افراد دیگری را هم به عنوان مدل دعوت
می کردیم مثل پدر من استاد حبیب مشکین
فام ،آقای جــواد امین (دایــی خانم من) و
باالخره اســتاد حسن رفعت ماه (نجار عاشق
پیشه) که تقریبا پای ثابت بود و بیشتر اوقات
در جلسه ها حضور می یافت و تعدادی افراد
پراکنده دیگر.
ســعی ما بــر شــناخت و کار روی مدل
زنده وکســب تجربه با استفاده از ماتریال ها
و بکارگیــری تکنیک های مختلــف بود از
مداد و ذغــال و کنته،تا آبرنگ و آب مرکب
و پاســتل و رنــگ و روغن یا هر وســیله
دیگــر امــا کار مهم من عالقــه در حفظ و
نگهداری کارهــا و حفظ خاطرات آن دوران
بوده ،چــه طرحهــای مربوط بــه خودم و
چه کارهای دیگران.
بقیه کارها هم مربوط به سایر فرصت ها و
ارتباط من با سایر دوستان و هنرمندان است.
البتــه گردآوری این مجموعه تنها محدود به
طرح هــا و پرتره های تصویر شــده از چهره
من توسط دیگران نیســت .بخش دوم این
مجموعه که شامل طرحها و نقاشیهای من از
پرتره هنرمندان و سایر شخصیت هاست که
تعداد بسیار بیشــتری هم هست و در نوبتی
دیگر به نمایش درخواهد آمد.

انتشار نوبت سوم مراثی و مدایح
جاللی چالشتری در کتاب «سالکان راه حق»

مجموعه مراثی و مدایح جاللی چالشتری
امســال در کتاب «سالکان راه حق» به چاپ
ســوم رســید؛حفیظ ا ...جاللی چالشتری در
روستای چالشتر از توابع چهارمحال بختیاری
به دنیا آمده و تا کالس پنجم بیشــتر ســواد

ندارد؛  ١٤ســاله که می شــود برای کار نزد
برادرش در اصفهان می رود و از  ١٨ســالگی
راهی کشور کویت می شــود ٣٠ .سال آنجا
می ماند اما در جنگ به وطن باز می گردد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتان فارس ،او کــه خودش را شــیرازی
می داند ،می گوید :او ًال این که شاعرم!؛ اصل
و نســب مادری ام همه شــیرازی بوده اند و
همین مرا به شهر راز کشانده است.
جاللی چالشتری خودش را «ب ّنا» معرفی
می کند اما شغلش بیشتر شبیه معماری است

و در کارشناســی و مرمت آثــار تاریخی هم
تجربه دارد .با این حال حاال شــاعر است و از
سال  ١٣٧٠تاکنون  ١٠کتاب شعر چاپ کرده
اســت .اولین کتابش از همان سخنرانی کلید
خورد با نام «حماسه های انقالب» در اصفهان
چاپ شد .بعد از آن به قول خودش به «اصل»
خود بازگشــت و به ســبک باباطاهــر و فائز
دشتستانی «سروده های سحر» را منتشر کرد.
«طلیعه داران نور» کتاب بعدی اش بود که
در قالب نوحه بر اهل بیت چاپ شد .این شاع ِر
خودآموختــه با مطالعه و پشــتکار مثال زدنی
توانســت به صورت تجربی با اکثر قالب های

شعر کالســیک پارسی آشنا شــود و «سفیر
عشق» را در قالب غزل راهی بازار نشر کند.
«ســالکان راه حق» دیگــر کتاب جاللی
چالشــتری اســت که این بار به جــز نوحه،
مولودی و مرثیه بــر  ١٤معصوم(ع) را نیز در
بــر می گرفت .در مجموعه شــعر بعدی اش
در قصیده طبع آزمایی کرد و در ســال ١٣٨٥
«ســرود پروانه ها» را به چاپ رساند؛ در سال
 ١٣٩٤دست به کار بزرگی زد ،هجرت حضرت
امــام رضا(ع) از مدینه تا ســرزمین مرو را در
مجموعه ای با نام «هشــتمین خورشید» به
شعر در آورد که با آن در کشور شناخته شد.

پیشــین ،با تصریح اینکه نیاز است که جلسات
انجمن اســتان به صورت منظم برگزار گردد،
بیان کرد :انجمن کتابخانه های عمومی استان
وظیفه سیاســت گذاری در     باره کتابخانه های
عمومــی و همچنین نظارت بــر انجمن های
شهرســتان ها را برعهده دارد؛ لــذا برگزاری
بموقــع این انجمن و حضور تمامی اعضای در
این جلسات ضروری است.
روح ا ...منوچهری از مشخص نشدن تکلیف
زمین کتابخانه مرکزی شیراز خبر داد و افزود:
اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان فارس
طی چند سال گذشته پیگیری های بسیاری را
درخصوص تعیین زمین برای ساخت کتابخانه
مرکزی شــیراز انجام داده است؛ اما اختصاص
زمین به این امر مهم هنوز تحقق نیافته است.
این در حالی است که زمین های مختلفی برای
ســاخت کتابخانه مرکزی پیشنهاد شده ،اما در
این زمینه هنوز به جایی نرسیده ایم.
دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی
فارس با حضــور روح ا ...منوچهری ،مدیرکل
کتابخانه هــای عمومی اســتان ،بهزاد مریدی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،بتول
معلم مدیرکل دفتــر امور اجتماعی و فرهنگی
استانداري ،ســیده معصومه دستغیب مدیرکل
دفتر امور بانوان استانداری فارس ،علی خرمی
رئیس شــورای اسالمی استان و دیگر اعضای
انجمن کتابخانه های عمومی استان برگزار شد
کــه در آن مباحثی همچــون اختصاص زمین
بــه کتابخانه مرکــزی شــیراز ،تعیین تکلیف
کتابخانــه عمومی شــهر صــدرا ،اختصاص
زمین بــرای کتابخانه خیرســاز و انتقال اداره
کل کتابخانه های عمومی به ســاختمان جدید
بررسی شد.

تجلیل از افتخارآفرینان عرصه رسانه
در فارس
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نمایشــگاه  50پرتره که توسط هنرمندان
و اســتادان هم دوره ای حسن مشکین فام
ترســیم و یا عکاسی شــده در نگارخانه هنر
معاصر از دیروز آغاز شــد و تا دو هفته دیگر
نیز ادامه دارد.
این نمایشــگاه در بــر گیرنده عکس ها،
طرح هــا و نقاشــی هایی از :غالمحســین
صابــر ،خلیــل توللــی ،جمشــید کریمی،
حســین میرزائــی ،بیژن جاللی ،رخســاره
اولیــا ،احمد عالمــه دهر ،دکتــر نورالدین
زریــن کلــک ،شــهرام کریمــی ،علیرضا
عطــروش ،مهــرزاد نژنــد ،حســن زارع،
مهران عطائــی زاد ،اشــکان گرامی ،غالم
یونســی ،مختار پاکــی ،فرامرز کشــتکار،
ناصر نمازی ،سحر هاشــمی ،سحر مرادی،
نــازی جوانمردی و حســن مشــکین فام
در تاریخ هنر نقاشی توجه به ترسیم چهره
(پرتــره) از موضوعات بســیار جذاب ومورد
عالقه هنرمندان و همچنین شــخصیت ها و
حتی طبقه متوسط بوده است .موضوعی که
دستمایه کار بسیاری از هنرمندان نقاشی به
عنوان عالقه وکار و حرفــه اصلی آنها قرار
گرفته و تمام عمر و توانایی خود را به انجام
آن اختصاص داده اند.
اســتادان بزرگ پرتره ســازی از رافائل
و لئونــاردو و تیســین و رامبراند و روبنس و
وان دایک تا انگر و سارجنت و رپین و وانگوگ
و دیگــران ،نمونه هایــی از ایــن قبیل اند.
یک بررسی گذرا بر آثار این هنرمندان نشان
می دهد که کار و سعی آنها بر سه اصل استوار
بوده ،اول قدرت تکنیکی ،دوم شبیه ســازی
و در نهایــت و از همــه مهم  تــر ترســیم
شــخصیت و روحیات مدل .بــا این وصف
مسلم اســت که هنرمندانی گوی سبقت را
از دیگــران ربوده اند که علیرغم اشــراف و
برخــورداری از دو مــورد اول و دوم ،توانای
شــخصیت پردازی ووصف حاالت ســوژه
مورد نظر را نیز داشــته اند .اما اهمیت مورد
ســوم تا جایی اســت که می تواند دو مورد
دیگر یعنی شــبیه سازی و قدرت پرداخت را
در بعضی موارد پشــت سرگذاشته تا تصویر
حــس و حال قوی تر و جاندارتری پیدا کند،
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احمدرضا سهرابی  /عصر مردم

سازمان بسیج رسانه فارس در اقدامی شا یسته از افتخارآفرینان
عرصه رسانه این استان در سطح ملی و بین المللی تجلیل کرد.
این تجلیل اگر چه با اهدای تندیس و لوح تقدیر انجام گرفت
و جایزه نقدی به همراه نداشــت اما باز از آنجا که برای نخستین
بار بود که در فارس اتفاق می افتاد ،حائز اهمیت و شایسته تقدیر
به نظر می رسد.
حال در همین رهگذر ،فعاالن و افتخارآفرینان حوزه رســانه
اســتان در جهت تکریم و دلگرمی بیشتر امید دارند این مراسم،
ســاالنه برگزار شــود و جایزه نقدی نیز به این اقدام شایســته
افزوده گردد.
برخی سیاسیون غارتگر هستند
معاون هماهنگ کننده ســپاه فجر فارس تأکید کرد که برخی
سیاسیون ،غارتگر دنیا و دین مردم هستند و بسیج رسانه باید جلوی
این غارتگری را بگیرد.
ســرهنگ پاســدار ســعید کوشــکی در مراســم تجلیل از
افتخارآفرینان عرصه رسانه فارس که همزمان با سالروز تشکیل
بســیج رسانه در شــیراز برگزار گردید تصریح کرد :بسیج رسانه،
می تواند جریان سازی کند و در عین حال ،آرامش بخش هم باشد.

او در همیــن رهگــذر ،هدایت گری ،بیــان مطالبات مردم،
هویت بخشــی ،انسجام بخشــی ،عمــل بهنگام و بــه اندازه،
مردمی بودن ،دشمن ســتیزی و مــورد اعتماد و وثوق بودن را از
ویژگی های بسیج رسانه برشمرد.
معاون هماهنگ کننده ســپاه فجر فارس در بخش دیگری از
سخنان خود به عهدشکنی دشمن اشاره کرد و به استناد آیاتی از
قرآن کریم ،گفت :قرآن می فرماید «هر عهدی با شــما ببندند،
می شکنند» و ما در همین چند دهه اخیر بارها شاهد عهدشکنی
دشمنان نظام و انقالب بوده ایم.
کوشــکی در همیــن رهگــذر به «برجــام» اشــاره کرد و
گفــت :برجــام ناقص الخلقــه اســت و هر چیــز ناقص الخلقه
قابل احیا نیست.
او خاطرنشــان کرد :بخش عمده این ناقص الخلقه ای مربوط
به آنهاست چرا که ما به تعهدات خودمان عمل کردیم.
شایان ذکر اســت در پایان این مراسم از مسئوالن و رؤسای
پیشین ســازمان بسیج رســانه فارس و همچنین افتخارآفرینان
عرصه رســانه اســتان در ســطح ملی و بین المللــی از جمله
احمدرضا سهرابی کاریکاتوریســت روزنامه های «عصر مردم»،
«همشــهری» و «اعتمــاد» با اهــدای تندیس و لــوح تقدیر
قدردانی شد.

