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رئیس حوزه هنری فارس:

مهر :رئیس حوزه هنری فارس
از این اســتان به عنــوان مامن
فرهنگ و هنر ایران یاد کرد.
محمد کرم الهــی در محفل
شــعر مهر و ماه با حضور شعرای
شیرازی که از سوی حوزه هنری
فارس برگزار شد گفت :دوره های
مختلف فرهنگی ،هنری و ادبی به
ما می گوید که این اســتان محلی اســت که اندیشمندان بزرگی با
مفاهیم بلند روییدند و بالیدند.
وی گفت :برای تمام بشــریت اندیشمندی مانند مالصدرا بسنده
اســت و می تــوان گفت بزرگــی و حکمت یک جامعــه که بر تن
بزرگواری همچون سعدی قرار گرفته ،کافی است.
رئیس حــوزه هنری فارس گفت :ایــن خصوصیتی که در فارس
وجــود دارد و روندی که می خواهد در پیــش بگیرد باید روندی هنر
آفرین باشــد.در این جلســه تعدادی از شعرای جوان و پیشکسوت به
شعرخوانی پرداختند.

مدیرعامل خانه تئاتر شیراز:

عضو گیری خانه تئاتر شیراز آغاز
خواهد شد

مهــر :مدیرعامل خانــه تئاتر
شــیراز گفت :به زودی فراخوان
عضو گیــری خانه تئاتر شــیراز
آغاز خواهد شــد کــه تاریخ آن
با نظــر هیــأت مدیــره متعاقبا
اعالم می شود.
حسین قهرمانی ،در خصوص
فعالیت هــای خانه تئاتر شــیراز
اعــام کرد :کلیه فعالیت های تئاتری به ویــژه آموزش و تولید تئاتر
در فرهنگســراهای تحت نظر شهرداری شــیراز طی تفاهم نامه ای
با ســازمان فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشــی شهرداری شــیراز برعهده
خانه تئاتر گذاشته شــد که در آینده نزدیک شاهد فعالیت های پویا و
مستمر در فرهنگسراها خواهیم بود.
این هنرمند تئاتر از برگزاری جشــنواره تئاتر شهر با عنوان «بهار
نمایش» در شیراز خبر داد و افزود :بر اساس پیشنهادی که خانه تئاتر
شیراز پیشتر داده بود این جشنواره در اردیبهشت  ۱۳۹۸برگزار خواهد
شد که امیدواریم به زودی فراخوان آن هم با هماهنگی هیأت مدیره
خانه تئاتر شیراز منتشر شود.
قهرمانی از اعطای مکانی از ســوی شهرداری شیراز در تماشاخانه
اســتاد مهدی فقیه در بوســتان کوی زهرا(س) به خانه تئاتر شیراز
خبر داد و گفت :ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
شیراز طی تفاهم نامه ای کلیه فعالیت های آموزشی و همچنین دفتر
این تماشــاخانه را جهت حضور و خدمت رســانی خانه تئاتر شیراز به
شهروندان واگذار کرد.
مدیرعامل خانه تئاتر شیراز در ادامه از پایان یافتن بازخوانی متون
مربوط به جشــنواره تئاتر آیات که قرار است در شهریورماه امسال در
شیراز برگزار شود خبر داد و افزود :فهرست اسامی متون پذیرفته شده
در این جشنواره در هفته آینده به اطالع عموم می رسد.
وی افــزود :این جشــنواره در بخش های صحنــه ای ،خیابانی،
عروســکی و کودک و نوجوانان به میزبانی شیراز و خانه تئاتر برگزار
می شود.
قهرمانی از پیشنهاد خانه تئاتر شیراز به اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس مبنی بر برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر
در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت :با توجه به پتانسیل های هنری و
فرهنگی شیراز و جایگاه حرفه ای این جشنواره امیدواریم این رویداد
تئاتری با همت هنرمندان استان و همکاری بیشتر اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس و خانه تئاتر شیراز برگزار شود.
وی ادامه داد :خانه تئاتر شــیراز در جهــت تعامل با تمامی اهالی
تئاتر این شهر دست یاری به سوی همه عالقه مندان دراز می کند.

زنان را كسى گرامی نمی دارد ،مگر انسا ِن بزرگوار ،و كسى به آنان اهانت نمی كند،
مگر انسان پَست.
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پیامبر اکرم (ص)

صاف تا کمیابری همراه با وزش باد

با میزبانی موسسه هفت اقلیم؛

یک شب یک نویسنده در دیدار با «ابوتراب خسروی» برگزار شد
مهــر :ششــمین شــب از «یک شــب ،یک
نویسنده» موسســه هفت اقلیم با حضور ابوتراب
خســروی و میزبانــی محســن حکیــم معانی
برگزار شد.
این نشســت با معرفی بیشتر ابوتراب خسروی
و آثار او آغاز شــد و در ادامه با پرســش و پاسخ
ادامــه یافت .حکیممعانی به عنوان اولین ســوال
خود پرسید که من ابتدا کتاب «دیوان سومنات»
را خواندم و ســپس به دنبال اولین کتاب ابوتراب
خســروی« ،هاویه» ،رفتم .همچنیــن خیلیها
ابوتراب خســروی را با کتاب «دیوان سومنات»
شناختند؛ فاصله چندســاله بین این دو اثر را چه
چیزی پر میکرد؟
خســروی در جواب گفت :در شــیراز جلساتی
تشــکیل میشــد به عنــوان داستاننویســی و
داســتانخوانی که هــر دوهفته یک بــار برگزار
میشــد و داســتانهایمان را در آن جلســات
میخواندیــم که بهنظرم یکی از دالیل توســعه
داستاننویسی و ادبیات داستانی این جلسات بود
و نویسندههای نسبتا خوبی از این جلسات بیرون
آمد که االن تقریبا اغلب این دوستان در خارج از
کشور به ســر میبرند و فعالیت نوشتنشان را در
اروپــا انجام میدهند .فکر کنــم از بین تمام این
جمع فقط من و آقای کشاورز در شیراز ماندیم.
این نویسنده در ادامه گفت :آن زمان هدف از
نوشتن ،شــهرت نبود .در نویسندگی و اساسا هنر
تا مولف نســبت به کار اخالص و خلوص نداشته
باشــد موفق به انجام کار موجهی نخواهد شد .به
نظــر من مهمترین کاری که یک نویســنده باید

فارس مامن فرهنگ و هنر ایران است
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انجام بدهد شــفافیت و انسی ست که باید با کار
داشــته باشــد نه چیز دیگری .طبیعتا اگر کار در
مسیر درســتی قرار بگیرد همه چیز را با خودش
خواهد داشت و اگر بخواهد هدف دیگری را دنبال
کند امکانپذیر نیست.
خسروی افزود :زمانی داستان پدید می آید که
جزئیات اهمیت پیدا میکند .برای شــرح جزئیات
باید دســتگاهی میبود که بتــوان به کمک آن
جزئیات را گفت که نویسندهها دستگاه زاویه دید
را تحت تاثیر دوربین فیلمبرداری و عکاسی ابداع
کردنــد .و زمانی که زاویه دید به کار گرفته شــد
داستان پدید آمد .خصوصیت داستان عینت دادن
واقعه است؛ شرح جزئیات است و جزئیات را بازتاب
میدهد؛ درست نقطه مقابل حکایتپردازی .شما
وقتی حکایات ســعدی را میخوانید روایت صرف

است و تشبیه ،ولی در داستان ما به وسیله دستگاه
مجازی زاویــه دید عینیت را بازتــاب میدهیم.
نویســنده اگر نتواند زاویه دید مناسب را پیدا کند،
نمیتواند داستانش را پیش ببرد.
در ادامه از این نویســنده پرســیده شد متون
کالســیک چه چیزی بــه ما میدهنــد و برای
داســتاننویس چه کار میکنند ،که او در پاســخ
گفت :در ابتدا باید بگویم که همانطور که نویسنده
مینویسد ،میاندیشد .نوشتن وجهی از اندیشیدن
است .در واقع وقتی قلم به دست میگیرید اولین
کلماتی که مینویســید به ناخودآگاهتان نیشــتر
میزنید و کلمات از ناخودآگاه شما نشات میگیرد
و ناخودآگاه مثل جنگلی اســت از گذشته .بخشی
از کار نویســندگی ارتباط با ناخودآگاه است .با هر
جمله و کالمی که مینویســید بــه اهدافتان در

آثار استاد سعید رضا کامرانی در معرض دید هنرمندان اروپای شرقی
مرکز فرهنگی جمهوری اســامی ایران
در شهر موستار ،دومین شهر مهم فدراسیون
بوسنی و هرزگوین که به شهر پلها معروف
اســت با برپایی آثار هنری استاد سعید رضا
کامرانی در رشته های خوشنویسی ،عکاسی،
مشبک و سفال ،افتتاح شد.
به گزارش ایســنا ،علــی اصغر عامری ـ
رایزن فرهنگی کشــورمان ـ در آیین افتتاح
مرکز فرهنگی جمهوری اســامی ایران در
موســتار ،اظهار کرد :افتخار داریم که مرکز
فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در
شهر موســتار را در رمضان ،ماه بهار قرآن با
برپایی نمایشگاه هنری استاد کامرانی که با
همکاری سازمان جمعیت اسالمی و موستار
سامان یافته ،افتتاح کردیم..
او گفــت :قرآن کریم بــه عنوان برترین
معجزه پیامبر گرامی اســام (ص) ،هم سو با
دیگر کتب ادیان آســمانی همچون تورات و
انجیل تمامی انســانها را به تفکر و وحدت
حول محور عبادت پروردگار برای رسیدن به
سعادت دنیوی و اخروی فرا می خواند.
عامــری افزود :شــهر موســتار ،شــهر
پل هاســت (واژه موســتار به معنی نگهبان
پل اســت) و امیدوارم ایــن مرکز فرهنگی
ماننــد پلی بین ایران و بوســنی و هرزگوین
اهالی فرهنــگ و ادب و دیگر عالقمندان و
فرهیختگان دو ملت را به یکدیگر مرتبط کند
و در خدمت تمامی ساکنان و نیز گردشگران
این شــهر باشد.سپس راشــد حاجویج وزیر
آمــوزش و فرهنگ کا نتون ها .ان .کا .اظهار
کرد :باعث افتخار است که سفارت جمهوری
اسالمی ایران شهر موستار را برای برگزاری
این نمایشــگاه هنری انتخــاب کرده و این
فرصت گرانقدر را بــرای دیدن آثار عرضه
شــده در این نمایشــگاه فراهم آورده است.
امیدوارم که در آینده نیز چنین نمایشگاههای
ارزندهای با مدت زمان بیشــتر در موســتار
برگزار شود.
ســالم افندی ددویچ ـ مفتی موســتار ـ
به عنوان ســخنران دیگری گفــت :باعث
خرســندی است که حضور شــما را در این
جمــع در ماهی که مردم بــه هم نزدیک تر
میشــوند خوش آمد بگویم .توجه بیشــتر
به دیــن و معنویت در مــاه رمضان ،باعث
شــکوفایی فرهنــگ و پشــتوانهای برای
فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی بوده اســت.
عالیترین نوع هنر در اسالم مربوط به هنری
اســت که به کالم خداوند یعنی قرآن مربوط
میشــود .ماه رمضان عالوه بــر ماه روزه و
صیام ،ماه قرآن نیز هســت چرا که نزول آن
در این ماه صورت گرفته اســت .ماه مبارک
رمضان ،الهامات قرآنــی را با خود به همراه
دارد ،الهاماتی برای درک بهتر از این دریای
بی کران که با پژوهش در آن ،دســتورات و
راههای جدیدی نمایان میشــوند که انسان
را بــه ســاحل حقیقــت ،راســتی و زیبایی
هدایت می کنند.

او افزود :نــگارش و تزئین کالم خداوند
توسط هنر خوشنویسی و قرائت قرآن با آوای
خوش در راس هرم هنرهای اســامی قرار
دارند .هنر اســامی در فرمهای مختلف خود
کــه نمونههایی از آنهــا را میتوانیم در این
نمایشــگاه ببینیم ،عامل بســیار مهمی برای
نه تنهــا درک هر چه بهتر از اســام بلکه
وســیلهای برای گسترش و اشــاعه و تبلیغ
اسالم در جهان معاصر است .این حقیقت در
سخنان پیامبر اسالم حضرت محمد (ص) نیز
به روشنی دیده میشود که فرمودند «خداوند
خود زیبا اســت و زیبایی را دوست دارد» و
سید حسین نصر به نحو زیبایی در کتاب خود
قلب اسالم به این موضوع اشاره کرده است.
مفتی موســتار اضافه کرد :بنا بر حدیثی
خداوند زیبایی را در بطن هر چیزی قرارداده
و روح انســان از طریق عمل به احکام الهی
و نیــز از طریق خلق آثــار هنری که موجب

هنر اســامی در اینجا وجود داشــته است و
در دوره معاصــر نیز به دلیل حضور هنرمند
خوشنویس موســتاری آقای منیب ابرادویچ
و کوشــش و تالش ایشــان بویژه در سال
گذشــته که کلمها ...بر فــراز برج مکه به
قلم این هنرمند خوشــنویس اســت ،موجب
شد نام موستار بر سر زبانها باشد .اطمینان
دارم که این نمایشــگاه موقعیت بسیار خوبی
برای تبادل فرهنگ و شروعی مناسب برای
همکاریهای آینده است.
محمــود حیــدری ـ ســفیر جمهــوری
اســامی ایران در ســارایوو ـ نیز به عنوان
ســخنران دیگری ضمن گشایش این مرکز
فرهنگــی و برگــزاری نمایشــگاه قرآنی و
هنــری و همزمانی آن با مــاه رمضان را به
فال نیک گرفت و تاکید کرد :هنر معطوف به
ارزشهای مشــترک الهی و انسانی میتواند
در تحکیــم دوســتی میــان ملتها نقش

آشــکار شــدن زیبایی به ودیعه نهاده شده
توســط خداوند در بطن تمامی مخلوقات به
پــروردگار نزدیک میشــود .در این زیبایی
خلق شــده ما شــاهد آرامــش و هماهنگی
درونی تمامی مخلوقات جهان هستیم.
ســالم افنــدی ددویچ بیان کــرد :باعث
خوشحالی اســت که در راســتای تبادالت
فرهنگی بین دو کشــور بوسنی و هرزگوین
و جمهوری اسالمی ایران ،نمایشگاه روزهای
قرآن با همکاری رایزنــی فرهنگی ایران و
مفتی گری موستار در ماه مبارک رمضان در
این شهر برگزار میشود و باعث افتخار است
که ما میزبان هنرمنــدان ایرانی و همچنین
میراث هنر اسالمی ایران در موستار هستیم.
می دانیم که همواره ســنت خوشنویســی و

برجستهای ایفا کند.
سفیر کشــورمان با اشــاره به سفر اخیر
شــهردار موســتار بــه اصفهــان و امضاء
تفاهمنامه همکاری میان این دو شــهر زیبا
و تاریخی ابراز امیــدواری کرد که این گونه
مناسبتها موجب ارتقاء همکاری بخشهای
خصوصی و اقتصادی دو کشور شود.
حیــدری از همکاری مشــترک مفتی و
ریاست مجلس جمعیت اسالمی این کانتون
و دیگر مسئوالن این شهر با رایزنی فرهنگی
ســفارت در راســتای برگزاری ایــن رخداد
ارزشــمند هنــری و قرآنــی قدردانی کردو
ابراز امیدواری کرد :در برهه فرارو ،مناسبات
قوی تر فرهنگی با شــهر پرجاذبه موستار را
شاهد باشیم.

اجــرای دو گروه تواشــیح از ســارایوو و
موستار از جمله برنامههای انجام شده مرکز
فرهنگی جمهوری اســامی ایران در شــهر
موستار بود.
در ایــن نمایشــگاه کــه جمعــی از
هنرمنان کشــورای اروپای شــرقی از جمله
کرواسی،هلند،بوســنی و هرزگویــن و
گردشــگران خارجی حضور داشــتند ،عالوه
بر آثار خوشنویسی استاد سعیدرضا کامرانی،
چند اثر تذهیب اســتاد محســن آقا میری از
تهــران در معــرض دید عالقمنــدان قرار
گرفت.شــایان ذکر است که در این مراسم با
شکوه شــریف شپاگو رئیس مجلس کانتون
هرتســگو واچکو نرتوانســکی(ها .ان .کا)،
ســانال کامریچ معاون شهردار موستار ،رامیز
یلوواتس رئیس مجلس جمعیت اســامی،
دینو افندی ماکسومیچ امام جمعه موستار از
جمله مسووالن حاضر در این مراسم بودند.
همچنین ،این نمایشگاه در گالری هانیکا
که یکی از تاالرهای به جا مانده از مجموعه
غازی خســروبیگ متعلق به قرن شانزدهم
میالدی اســت در شــهر ســارایوو پایتخت
بوســنی و هرزگوین برگزار شد و آثار استاد
سعیدرضا کامرانی ،به نمایش در آمد.
معاون فرهنگی اداره کل کانون فارس در
این ســفر در جمع هنرمنــدان گفت :هر چه
که از گذشــته های دور به نسل های معاصر
منتقل شده بیشتر در قالب هنر اتفاق افتاده و
هنر همواره به عنوان بهترین ابزار مانند ریلی
بوده که قطار اخالق ،مذهب و علم به راحتی
از آن عبور کرده تا به مقصد خود برسند.
سعیدرضا کامرانی در ادامه گفت :هر چند
تمامی هنرهــا به نوعی در خدمت کالم الهی
بوده اند ولی در بین همه این هنرها ،دو هنر
"قدسی" وجود دارد که یکی تالوت قرآن و
دیگری خوشنویســی است .به گفته کامرانی
زیبایی هنر در وجود خوشنویســان رســوخ
می کند و روح آنان را صیقل می دهد.
کامرانی در بخش دیگری از ســخنانش
گفت :می توان هنر خوشنویســی به عنوان
شــاخص تریــن هنــر در بین کشــورهای
اسالمی و شــاید بتوان گفت به عنوان زبان
هنری مشــترک بین همه مسلمانان قلمداد
کرد و بــی تردید هیچ هنــری را نمی توان
پیدا کرد که به قدمت هنر خوشنویســی در
خدمت قرآن بوده باشــد و هنر خوشنویسی
هم از قرآن مجید بــه عنوان بهترین محتوا
و پربیننده ترین کتاب بسیار بهره برده است.
کامرانــی در پایــان بــا اشــاره بــه
محدودیت هایــی که نســبت بــه هنرهایی
همچون نقاشــی ،مجسمه سازی و موسیقی
وجود داشته ،گفت :هنر خوشنویسی همواره
در کشــورهای اســامی به عنوان واالترین
هنر ،همــواره مورد توجه قــرار گرفته و به
همین دلیل اســت که رشد چشمگیری را در
زمینه خوشنویسی شاهد هستیم.

داستان میرسید .همه این کارها مربوط به فردیت
شما میشود .فردیت هرکس یگانه است .نویسنده
نیز در ابتدا انســان است .نوع رفتاری که نویسنده
با کلمات میکند ،یک رفتار منحصر به فرد است
پس داستانی که خلق میشود نیز منحصر به فرد
خواهد بود ،که به فردیت او مربوط میشود.
خســروی افزود :وقتی با متون کالســیک در
ارتباط باشید بخشی از ناخودآگاه شما میشود و به
عنوان پشتوانه و منابع متنتان میتوانید استفاده
کنید .کاری که به نظر من نیاز اســت نویسنده در
این مقطع انجام دهد ،این اســت که از این منابع
به عنوان الهامبخش استفاده کند و تحت تاثیر این
نوع زیباشناسی باشد.
این داستاننویس در ادامه اظهار کرد :در تاالر
نیاوران بودیم آقایی که خودشــان نویسنده بودند
به من گفتند" :چرا من هرچی را شــما مینویسید
نمیفهمم!؟ " من خیلی متاثر شدم .نمیدانم حق
با ایشان بود یا من ،ولی این یک تلنگر برای من
بود که نحوه نوشتن من باید طوری باشد که طیف
عظیمتری را جذب کند .همین باعث شد در رمان
بعدی سعی کنم قضایا را توضیح بیشتری بدهم و
راحتتر بنویســم که در تعداد خواننده ها موثر بود
جذب رمانم شدند .نمیدانم کار
و طیف بیشــتری ِ
درستی بود یانه و زمان پاسخ این سوالم را خواهد
داد که اینطور نوشتن منطقیتر است یا خیر؟
ادامه جلسه با طرح سواالتی از جانب حاضران
و همچنین بحث و گفتوگویی در رابطه با سخت
بودن یا نبودن نثر خسروی سپری شد و حاضران
نظرات خود را بیان کردند.

رسول آبادیان:

نویسندههای ما به تاریخ اعتماد ندارند

ایسنا :رسول آبادیان با بیان
اینکه نویسندههای ما به تاریخ
اعتماد ندارند ،نوشــته نشــدن
رمان تاریخــی را تقصیر تاریخ
و تاریخنویس دروغگو میداند.
این داســتاننویس ،در     باره
رمان تاریخی و نوشتن در این
گونه ادبی اظهــار کرد :اگر به
رمانهــا از قرن  ۱۸نگاه کنید میبینید اکثر آنها به تاریخ گذشــته
توجــه دارند و گاهی تاریخ و اســطوره با هم تلفیق میشــود مانند
«رومئــو و ژولیــت» و اکثر کارهای شکســپیر .در ایران هم رمان
تاریخی داشــتیم اما به صورت خودجوش نبوده است .نویسندههایی
پیش از انقالب فعالیت داشتند و بعد از انقالب این مسئله کمرنگتر
شد .نویســندهای نداشــتیم که بخواهد تاریخ را به صورت ادبیات
داســتانی درآورد .در حــوزه رمــان تاریخی کاهلی کــرده و از آن
غافل شدهایم.
او با اشــاره به منتشر نشدن رمان خود ،گفت :رمانی در     باره یک
شــخصیت ضداســتعماری به نام «غالمعلی باینــدر» که یکی از
دریادارهای بنام کشورمان بوده دارم .او در شهریور  ۱۳۲۰علیرغم
دستوری که از دولت مرکزی به آنها داده شده بود در مقابل نیروهای
انگلیســیها مقاوت میکند و کشته میشــود .این رمان با وجود
سفارشی که دوســتان دادند و گفتند رمانی بر اساس این شخصیت
نوشــته شــود ،بعد از هفت سال منتشر نشده اســت .این در حالی
است که موسسه مطالعات تاریخ معاصر کتابهای عجیب و غریب
بســیاری منتشــر میکند؛ این موضوع نشــاندهنده این است که
نهادهای رســمی توجه چندانی به تاریخ ندارند بهویژه اینکه تاریخ
را به صورت ادبیات داستانی برای خواننده تعریف کنید.
آبادیان در     باره اینکه چرا نویسندهها به صورت خودجوش سراغ
رمان تاریخی نرفتهاند ،بیان کرد :ما تاریخ پرفراز و نشــیب عجیب
و غریبــی داریم که هیچچیز آن بــه یکدیگر نمیآید که بتوان یک
موضعگیری خاص نســبت به مســائل تاریخی داشت .چون تاریخ
ما پرفراز و نشــیب و معلق بوده ،روند رشــد درست و حسابی هم
نداشته است .هر سیســتمی که آمده ،سیستم قبل را نفی کرده و
گفته سیستمی از قبل وجود نداشته و این منم که تاریخ این کشور را
میخواهم بنویسم .داستاننویس با وجدان خود قلم میزند که در
اینجا ادبیات و تاریخ در تضاد با هم قرار میگیرند.
او ســپس افزود :خیلی از نویســندههای خوب مــا هم زیر بار
سفارشینویسی نمیروند و این اجازه را به خود نمیدهند که در این
تاریخ پرفراز و نشیب ،جایگاهی برای خود قائل شوند و بگویند من به
عنوان نویسنده اینجا ایستادهام و این مسئله را مورد واکاوی قرار میدهم.
رســول آبادیان با بیان اینکه بیشتر از وجه تاریخنگاری دچار مشکل
هســتیم نه از وجه نویســندگی ،خاطرنشــان کرد :ما اگر تاریخنگار
منصفی داشتیم ،حتما  ۱۰رماننویس تاریخی هم در بین نویسندهها
پیدا میشــد ،اما چون همواره تاریخنویســی در کشور ما ،سفارشی
بوده و نویســنده هم با عقل جمعی و وجدان خود سروکار دارد این
اجــازه را به خود نمیدهد موضعگیری خاصــی در     باره واقعهای که
صحت و سقم آن معلوم نیســت ،داشته باشد .تاریخنویس بر اساس
پولی که گرفته تاریخنویســی کرده اســت بدون آنکه اصل تاریخ
مشخص باشد .این شک و شبهه در تاریخ باعث شده نویسنده وقت
خود را تلف نکند و ســراغ آن نرود ،زیرا مطمئن نیست که این اتفاق
در تاریخ وجود داشته است.
او با تأکید بــر اینکه تاریخ ما تاریخ پرغلطی بوده و نمیشــود
من نویســنده بــه همین دلیل با
بــه آن اعتمــاد کرد ،اظهار کردِ :
خودم میگویم بگذار زمان بگذرد ،شــاید درســت و غلط بودن نگاه
تاریخنگار و شــک و شــبههای که در آن وجود داشــته مشخص
شــود ،پس امسال را واگذار میکنم به ســال آینده .همینطور عمر
میگذرد و رمان تاریخی که قابل فهم و درک باشــد نمیتوان تولید
کــرد .دیگران هم تولید نمیکنند .همه اینها به تاریخ و تاریخنویس
دروغگو برمیگردد.

