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انگارنهراگنا

محمدرضا راشدمحصل:

عطار مورد توجه بسیاری از شرقشناسان
است

ایســنا :محمدرضا راشــد
محصــل گفــت :مضامیــن
شــعری عطــار ،مضامیــن
برجســتهای اســت که مورد
توجه بسیاری از شرقشناسان
نیز قرار گرفته است.
این اســتاد ادبیات فارسی
در بــاره میــزان اســتناد به
مضامین شــعر عطــار اظهار
کرد :شــاید بیشترین استنادها از ســنایی و عطار ،به ویژه از سوی
مولوی و نیز از سوی دیگر شاعران است؛ به این دلیل که این افراد
از نکتهسنجان ادب پارســی و از ژرفنگران تاریخ عرفان اسالمی
هســتند .به همین دلیل هم اصول کلی عرفان و انتقاد اجتماعی و
هم مســائل عمومی و تاریخی در آثارشــان موجود است .لذا این
مضامین فراوان و فرهنگ وسیع باعث این است که بسیاری به آثار
آنان استناد میکنند.
او با بیان این که حتی امروز نیز در آثار شــاعران معاصر شــاید
بیشترین استناد به مولوی ،سپس به عطار و سنایی باشد ،افزود :این
به خاطر این است که در حقیقت این بزرگان عرفان شاعرانه دارند؛
یعنی از یک ســو با ادب و از سویی دیگر با عرفان سر و کار دارند.
البته عامه مردم شــاید کمتر با ریزهکاریها و ریزبینیهای شاعران
آشــنا باشند ،اما با نام شــاعرانی همچون مولوی ،عطار و فردوسی
بیشــتر آشنایی دارند؛ به این دلیل که به لحاظ ادب برجسته هستند
و نیز در زندگی روزانه ،وسعت مضامین و فرهنگ وسیعشان مورد
اســتعمال است .لذا اگر مردم توجهشان به کل شاعران کمتر باشد،
به شاعرانی که نام برده شد و مذاق عرفانی دارند ،بیشتر بوده است.
عطار هم از این جمله است.
راشــدمحصل در خصوص این که شخصیت عطار چه میزان در
جامعه شناخته شده اســت ،بیان کرد :در خراسان ،به دلیل این که
عطار در این منطقه زیســته و فوت کرده اســت ،بسیاری به خوبی
وی را میشناســند .اما در سایر مناطق ممکن است این شناخت به
ویژه در عامه مردم کمتر باشد که البته در میان اهل تحقیق و افراد
دانشگاهی این شناخت به هیچ عنوان کم نیست.
این استاد ادبیات فارسی با اشــاره به این که جنبههای عرفانی
شعر عطار بیشتر مد نظر بوده است ،خاطرنشان کرد :حتی مشاهده
میکنیــم که هلموت ریتر که جزو شرقشناســان عمده اســت و
کارهای زیادی را به انجام رســانده ،دو جلد کتاب در مورد مضامین
شــعر عطار ،یعنی مضامین چهار مثنوی از وی را با عنوان «دریای
جــان» تنظیم کرده و هر دو ترجمه شــده اســت کــه در یکی از
بزرگداشــتهای عطار نیز عرضه شد .این نشاندهنده آن است که
مضامین شــعری عطار ،مضامین برجســتهای است که مورد توجه
بسیاری از شرقشناسان نیز قرار گرفته است.
او همچنین در اینباره که عالوه بر منطقالطیر ،دیگر آثار عطار
چه میزان شناخته شده است ،اظهار کرد :همانگونه که اشاره شده،
منطقالطیر عطار بیشتر شناخته شده است .در کنار آن مصیبتنامه،
اســرارنامه و مختارنامه نیز از جمله آثاری است که الاقل برای اهل
تحقیق کامال شــناخته شده اســت .حتی میتوان گفت بسیاری از
رباعیات خیام را که ســرآمد رباعیســرایان بوده ،ابتدا در آثار عطار
مشــاهده میکنیم .مختارنامه عطار دارای بسیاری از رباعیات است
که به لحاظ مضمون به رباعیات خیام پهلو میزند.
راشد محصل در تکمیل سخنان خود با اشاره به این که در کالم
عارفــان و به خصوص در کالم عطار توصیف جلوهای طبیعی دارد،
گفت :به این معنا که اوال تمثیل و ثانیا توصیف زمینه و وســیلهای
اســت برای بیان مطالب عرفانی و از این جهــت اهمیت دارد .لذا
مشاهده میکنیم که تمثیل و استفاده از زمینههای تمثیلی از سنایی
آغاز شــده ،تقریبا در عطار به شــکل مفصلی آمده و نیز مولوی آن
را به گونهای کاملتر در مثنوی خود و با اشــاراتی در دیوان شمس
بیان کرده است.
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ایسنا :یک هنرمند بیان میکند که در سال
گذشته فعالیتها و رویدادهای هنری کمتر شد
ولی هنرمندان امید خود را از دســت ندادند و
ترجیح دادند به فعالیت خود ادامه دهند.
کامبیز صبری  -مجسمهساز  -در گفتوگو
با ایسنا در باره رویدادهای مهم حوزه تجسمی
در سال  ۹۷بیان کرد :وقتی در باره رویداد مهم
صحبت میکنیم باید ببینیم که قصد داریم آن
رویــداد را از چه نظر بررســی کنیم ،به عنوان
مثال اگر از نظر سرمایهگذاری و صرف هزینه
است که اکثر فعالیتهای هنری به بودجه نیاز
دارنــد و میتوان گفت کــه از این نظر خیلی
اتفاقــات خوبی رخ نــداد و در اکثر رویدادها با
نقصان بودجه روبهرو بودیم.
او ادامــه داد :اما از لحــاظ معنایی و محتوا
رویدادهــای مهمی اتفاق افتاد که بخشــی از
آن در حوزه مجسمهســازی مربــوط به بینال
مجسمهســازی هفتم بــود و هنرمندان خیلی
پرشــور ظاهر شــدند .همچنین بینال شهری
نیــز به خوبی برگزار شــد و آدمها با شــور و
هیجان در آن شــرکت کردند و این بار روش
ارائه حرفهایتری داشــتند .به این صورت که
از محلهای مختلف مورد نظر در شهر بازدید
کردند و در نهایت نتیجه کار آنها گستردهتر بود.
صبری همچنین در باره از دســت دادن چند
شــخصیت هنری گفت که زندگی هر کدام از
آنها شــکل آموزندهای داشت و الگوی مناسبی
بود ،البته الگو حتم ًا به این معنا نیست که همان
را اجرا کنیم؛ گاهی وقتها الگو میتواند فقط
آموزنده باشــد که آدم راه خودش را بر اساس
آن تنظیم کند.
این مجسمهســاز اضافه کــرد :در بخش
انجمنها و تشــکلها ،در چند تشکل شرکت
کــردم و دیدم کــه همدلی خوبــی بین افراد
هســت و به نظر میرسد شــرایط سختی که
برای آدمها پیــش آمده آنها را به یک همدلی
و هماندیشی جدید کشــانده است .در عرصه
بینالمللــی هم تبادل اثر هنری کار مشــکلی
شــد و متأســفانه هنوز جا نیفتاده که چگونه
ایســنا :محمدجــواد جزینــی میگوید:
سیاســتمداران هم قائلاند که بســیاری از
دســتاوردها و تحوالت سیاســی از تحوالت
فرهنگی و بعضا کتاب اتفاق میافتد ،اما این
راه عمال بســته بوده و امکان گســترش آن
وجود نداشته است.
این نویســنده در باره توان و تاثیر ادبیات
در نقد شرایط جامعه اظهار کرد :فکر میکنم
این موضــوع دو بخــش دارد؛ یکی اینکه
ادبیات چــه کارکــردی دارد و دیگر اینکه
چه تاثیری میتواند داشــته باشد .یک بحث
در باره تواناییهای ادبیات اســت ،که ما باید
نگاه بکنیم تا ببینیم ادبیات چقدر در تحوالت
اجتماعی و سیاســی گوشــه و کنار جهان و
در مناســبات اخالقی و اجتماعی جهان تاثیر
گذاشته است.
او ادامــه داد :بــه نظر میرســد اینها
نشــانههای آشــکاری دارد؛ نقش ادبیات در
بســیاری از تحــوالت فرهنگــی و هنری و
همچنین نقشــی کــه بعــد از آن ادبیات در
ترویج فرهنگ عمومی دارد بر همه اهالی این
حوزه آشکار اســت؛ اما آنچه ادبیات میتواند
در ایران انجام دهد که استعدادش هم وجود

ح ّق همكيشان تو اين است كه به آنان خوشگمان باشى و با آنان مهربان باشى و
با بدكارشان مدارا كنى و دلهايشان را بهدست آورى و در اصالحشان بكوشى و
از نيكوكاری  شان سپاسگزارى كنى و به آنان آزار نرسانى.
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عصر ديروز نشست بازشناســى كتاب اين كيمياى
هستى تأليف دكتر محمد رضا شفيعى كدكنى در محل
تاالر حافظ شيراز برگزار شد.
دكتر كاووس حسنلى رئيس مركز حافظ شناسى در
اين نشست با اشاره به اينكه اين كتاب از اهميت باالیی
برخوردار است ،اظهار داشــت :اين كتاب يادداشت  هاى
پراكنده دكتر شفيعى كدكنى در   باره حافظ است كه بنا به
گفته استاد دو جلد ديگر آن نیز منتشر مى شود.
وى افــزود :در ســال جارى از ســوى مركز حافظ
شناســى حداقل  ١٢نشســت در رابطه با حافظ شناسى
برگزار خواهد شد.
در ادامه اين مراسم دكتر نصرا ...امامى استاد دانشگاه
و حافظ پژوه با بيان اينكه امسال مقارن با پنجاهمين سال
شاگردى بنده در محضر استاد شفيعى كدكنى مى باشد،
ياد آور شد :بر خالف تصور برخى از كسانى كه با موازين
نقد ادبى آشنايى ندارند اينگونه به نظر مى رسد كه منتقد
ادبى در برابر مؤلف قرار گرفته كه اين البته يك برداشت
ناصحيح از پيش بوده است اما خوشبختانه هم اكنون منتقد
ادبى به عنوان همراه نويســنده و ياور خواننده مى باشد.
وى با بيان اينكه كتاب كيمياى هســتى مزين به نام
استاد شــفيعى كدكنى هست از بدو انتشــار از شهرت
خاصى برخوردار شد ،اضافه كرد :اين شهرت پيامد مثبت
خود را در پى نداشــت كه به باور من علّت اين مســأله
آقاى ولى ا ...دروديان با اينكه نيت خير داشــته مرتكب
سهوهايى شده است.
اين استاد دانشــگاه ادامه داد :در اين تنظيم كيفيت
مقاالت و همگونى آنها مورد توجه قرار نگرفت.
امامى افــزود :بخش دوم گرد آورى شــده در باب
يادداشت  هاى دكتر شفيعى كدكنى است كه نقد مفصل
دارد به اين دليل كه وى يادداشت  هاى استاد را به صورت
فرهنگ نامه اى تدوين كرده است.
اين حافظ پژوه افزود :اينگونه كارها اقدامى بى سابقه
در كار تحقيقاتى نيســت كه فرهنگنامه اى منتشر شود،
اما اقدام دكتر دروديان ناقــص و ناتمام و بدون اصولى
است كه ايشان به خود اجازه داده در يادداشت  هاى استاد

برگزاری نشست بازشناسی کتاب
" این کیمیای هستی"

شواهد و اجتهاداتى آورده است.
وى بــا طرح اين ســئوال كه آيا ضــرورت دارد كه
فرهنگ لغت تدوين كنيم؟ اضافه كرد :خيلى از ابيات در
مقاالت و نوشــته  هاى متعدد شرح داده شده  ،كه برخى
شارحان افراط كارى  هايى انجام شده است.
امامى افزود :در بخش اول كتاب هشت مقاله از استاد
با نكته  هاى ناب گرد آورى شــده است ،اما بحث ما در
باب بخش دوم است كه اســتاد سه مجلد براى جبران
آن منتشر كرده اند.
وى آوردن مدخل  هاى بى ربط ،شرح بيتى از سنايى
در يك مدخل و آوردن شاهد از اجتهاد بى خبر را از جمله
نقاط ضعف از ســوى دروديان در بخش دوم كتاب ياد
شــده عنوان كرد و گفت :آوردن واژه  هاى پيش پا افتاده
و معناهــاى غلط براى واژه  ها و اجتهادهاى غريب كه از
سوى اســتاد كدكنى نبوده از ديگر نقدهاى وارد بر گرد
آورنده مى باشد.
او گفــت :نكتــه اى كــه شــائبه كتاب ســازى و
اضافــه كــردن وزن كتــاب را ايجاد مى كنــد آوردن
 ٦٠فهرست اعالم براى كتاب است.
امامى افزود :اين موارد موجب شــد كه استاد شفيعى
كدكنى خودش اقدام به بازنشــر مقاالت در ســه مجلد

گفتوگو با کامبیز صبری  -مجسمهساز

هنرمندان با وجود مشکالت ناامید
نشدند

بایــد برای خروج اثر هنری از کشــور برخورد
کــرد و این امر هنرمندان را با مشــکل روبرو
میکند .به نظر من ســال گذشته فعالیتهای
هنری کمتر بود و نمایشگاههای کمتری برگزار
شــد؛ چرا   که جسارت ریســک مالی گالریها
و اسپانســرها برای حمایــت هنرمندان جهت
حضــور در رویدادهــای خارجــی ،کمتر بود.

قابل تقدیر بود ولی به قــدر کافی پخته نبود.
بــه عنوان مثال در بخشــی کــه گالریها را
دعوت کردند با اثر هنری خود و هنرمندانشان
حضور یابند به نظر میرسد سالها باید بگذرد
که بــه پختگی کافی برســند .در بعضی جاها
برخوردهای ســلیقهای باعث شده که بود که
خیلی از هنرمندان شایسته حضور نداشته باشند

او همچنین با بیان اینکه در زمینه رویدادهای
داخلی نیز بــازار دچار یک رکــود بود ،گفت:
ولی از شــور هنرمندان چیزی کم نشــده بود.
هنرمندان به این ســمت آیندهنگری رفتهاند و
میدانند که در شــرایط سخت نیز تاریخ برای
آنها نوشته میشود و نباید این روزها را از دست
داد .نگاه آن را با توجه به نمایشگاههای خوبی
که دیدم اینگونه یافتم.
صبری در باره جشــنواره تجســمی فجر
بیان کرد :تالش مسئولین ،نوع شرکت کردن
هنرمنــدان و راهکارهایی کــه برای برگزاری
نمایشــگاه در شــرایط موجود پیشــنهاد شد،

و خیلــی از هنرمندانی که حضور داشــتند در
حدی نبودند که اثرشــان به جشنواره راه پیدا
کند .جوایزی که دادند هم پختگی نداشــت ما
میدانیم که اآلن نمیتوان خیلی انتظارات باال
داشت ولی بعضی از امتیازهایی که میتوانستیم
برای هنرمندان نظیر فرصت مطالعاتی در اروپا
را لحاظ کرد ،وجود نداشــت گرچه که هزینه
خاصی برای ما نداشت.
ایــن مجسمهســاز در بــاره آرزوی خود
برای مردم و هنرهای تجســمی در سالی که
پیشرو اســت ،گفت :آرزوی من این است که
آثار تجســمی به خانههای مردم راه پیدا کند و

گفتوگو با محمدجواد جزینی

راه بسته فرهنگ و کتاب

داشــته اما حاصل نشده ،حل اختالف ماست.
مثل مشکالت اجتماعی و سیاسی سالهای
اخیر و مشــکالت اقتصادی که تاثیرش را بر
اصل ادبیات ایران هم گذاشته است و به نظر،
مشــکالت بزرگی که در کشــور وجود دارد،
مانع از گسترش تاثیر ادبیات است.
جزینی با بیــان اینکه آثار ادبی همچنان
پرخوانندهتریــن کتابهای ایــران و جهان
اســت ،گفت :میگویم ایران چون همچنان

آمار نشان میدهد که پرخوانندهترین کتابها
همینهاست و حساسترین منطقه به لحاظ
سیاسی و نوع برخورد ارشاد با مسئله ،ادبیات
است .به نظر میرســد ادبیاتی که همچنان
زیر تیغ سانسور است ،محل همین حساسیت
اســت ،یعنی دســتاندرکاران سیاســی هم
به ایــن نکته اذعان دارند کــه ادبیات یعنی
داستان ،رمان و شــعر تاثیرگذارتر است .اگر
به کارنامه این سالها هم نگاه کنید بیشترین

توسط خويش كند.
اين حافظ پژوه در ادامه اظهار داشــت :در بخشــى
از كتاب اســتاد بدون طرح مطالــب تأويلى در مواردى
اجتهادى دارد اما آن ســخن اســتاد كــه مخاطب حق
رد كردن ندارد ،قابل قبول نيست.
وى افزود :جلد دوم كتاب در نشــر جديد بازنويسى
يادداشت  هاى دروديان با اصالح مدخل  ها و اضافه كردن
بسيارى از نكته  هاى ديگر مى باشد.
امامى افزود :اســتاد اساســأ در اين تصحيح كار را از
فرهنگنامه اى خارج كرده اســت و مدخل  هاى جديد و
يادداشت  هاى جديد در قالب مقاله كوتاه ارائه داده اند ،كه
البته برخى نكات مثل تركيب نرگس مسكين همچنان
مسكوت مانده است.
وى افزود :در اولين مقاله از سوى دكتر شفيعى بحثى
در رابطه با دو صدايى در شــعر ايران مطرح شده كه اين
دو صدايى دو بُعد در شعر فارسى مثل خردگرايى فردوسى
و خرد ســتيزى مولوى در مثنوى قابل درك است البته
اينجا ســتيزه با دريافت  هــاى قلبى بوده نه ســتيزه با
خردگرايى ،كه در ايــن ميان حافظ تلفيقى بين اين دو
جنبه ايجاد كرده است.
او افزود :اســتاد كدكنى در اين اثر تثبيت سبكى در

آدمها بتوانند با بخشــی از بودجه زندگی خود
کار هنری خریــداری کنند و ارتباط هنرمندان
با مردم صمیمیتر و واقعیتر شود.
او با بیــان یک خاطره از فــروش یکی از
آثارش در کشــور فرانســه ،ادامه داد :یک بار
اثری را در فرانسه به فروش رساندم و کسانی
که اثرم را خریده بودند مرا برای شــام دعوت
کردند تا نظرم را برای پیدا کردن محل مناسب
جهت قرار دان کار در خانهشان بدانم .افرادی
که اثر من را خریده بودند از قشر متوسط جامعه
بودند و من دیدم کــه خرید اثر هنری در بین
مردم آنجا جا افتاده است .امیدوارم ما هم به آن
سطح برسیم و آثار هنری بتواند جای خیلی از
وسایل تزئینی که بودجههای نامناسب دارد را
بگیرد و در خانههای مردم حضور داشــته باشد
و مردم به آنها به چشم سرمایه هم نگاه کنند.
صبــری افزود :آرزو میکنم که مســئولین
ما در بخشهای مربوط به هنر افرادی باشــند
که تجربه کافی و مناسب در زمینه هنر داشته
باشند و تصمیماتشــان پخته و مبنی بر تجربه
خودشــان باشــد نه تنها مبنا بر مشاورههای
ســلیقهای .آرزو میکنم در دانشــگاههایمان
اســتادانی وجود داشــته باشــند که خودشان
آرتیســت حرفهای باشــند و بتوانند چیزی به
دانشجویان یاد دهند ،زیرا در دانشگاههای اروپا
اساتید آرتیست حرفهای هستند .این امر همانند
این است که یک جراح حرفهای که عملهای
زیادی داشته بخواهد به دانشجوی خود جراحی
یاد دهد و در مقایســه با استادی که خود تا به
حــال به اتاق عمل نرفته خیلی نتیجه متفاوتی
خواهد داشــت .آرزو میکنم کــه بودجههای
صحیح وارد کشور شود و درآمدها زیاد شود که
بتوانیم وارد روابط بینالمللی شــویم و مسائل
سیاسیمان حل شــود .این امر موجب خواهد
شــد که بودجه و پول به همه سیستمها وارد
شود و در نتیجه پربار شدن رویدادهای هنری
را به دنبال خواهد داشــت .فراموش نکنید که
هنر یکی از بهترین راههای تبلیغ و شناساندن
کشورمان به دنیاست.
دخالت ،حساسیت و ممیزی نهادهای نظارتی
بر ادبیات بوده و به نظر میرســد که در این
حوزه حداقل به لحاظ ســردمداران سیاســی
کشور سوءتفاهم وجود دارد.
نویســنده «کســی بــرای قاطــر مرده
گریه نمیکند» با اشــاره به تأثیر ادبیات در
تحوالت اجتماعی ،بیان کرد :اگر این کارنامه
را بخواهیــم ببینیم باید گفت کــه کارنامه
خوبی نداریم و بخش اعظمی از آن زیر ســر
غلطفهمی مسئوالن فرهنگی کشور از مسئله
ادبیات است .حساسیتها و سانسور همچنان
مانــع از انجام یک کار بــزرگ در ادبیات و
فرهنگ کشــور است .بســیاری از کتابها
امکان نشرشــان وجود نــدارد و بقیه هم که
منتشر میشــوند با ســلیقههای نامناسب و
کارشناســیهای غیراخالقــی و غیراصولی
دچار تغییر میشوند .با این حال از این حوزه
چه انتظاری برای انجــام تحوالت اجتماعی
میتوان داشــت؟ خودشان در تمام سازههای
اجتماعــی نهادهای اجتماعیشــان معتقدند
که بایــد کار فرهنگی کرد امــا به فرهنگ
که میرســند از اینکه بخواهند کار فرهنگی
کنند ،ناتواناند.

حافظ نيز مطرح كرده اســت كه جان كالم اين ادعا اين
بوده كه ما نمى توانيم تحليل سبك شناسى كنيم.
او معتقد اســت :در هر شــعرى ادبيت بيشــتر شود
تحليلش دشوار تر خواهد بود.
امامى در پايان گفت :يادداشت  هاى اين كتاب مربوط
ســال  ٤٩مى باشد كه استاد شــفيعى كدكنى مشغول
تدريس حافظ در دانشــگاه بودند و يادداشــت  ها را به
شاگردان نخبه ادبى سپردهاند.
در ادامه اين نشســت نقد ادبى دكتر منيژه عبدا...ى
حافظ پژوه و اســتاد دانشگاه علوم پزشكى شيراز نيز به
بيان خصوصيات اين كتاب اشاره كرد و گفت :اين كتاب
تقريراتى است كه فارغ از هر گونه به معانى پرداخته شده
از اين رو كســانى كه به دنبال متن منسجم هستند كام
خود را در نمى يابند.
وى افزود :جلد نخســت اين كيمياى هســتى اثرى
اســت كه شيوه نوشــتار خاص بر لطف آن افزوده است
گويى كه بر ســر كالس حضور دارد ،بدون آنكه دلهره
امتحان و منبع داشته باشد با اين وجود اين اثر از ساحت
منبع پژوهشى به دور است.
وى افزود :در اين كتاب نظم پريشــانى رخ داده كه
اين نظم پريشان يادآور همان نكته اى است كه حافظ بر
آن تأكيد دارد چنانكه در چند بخش شــعر حافظ با اشعار
سلمان ساوجى انطباق شده است.
اين عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شيراز
افــزود :اين كتاب گاه حال و هواى خطيبان كهن دارد و
از مضمون اصلــى دور و نيمه كاره رها مى كند هرچند
خواننده متون جذاب در اين ال به ال درك خواهد كرد اما
نمى تواند انسجام فكرى داشته باشد.
وى افزود :خواننده كتاب اين كيمياى هســتى بايد
بســيار پرحوصله باشد كه اين امر موجب مى شود نكات
خوب براى هميشه در ذهنش ماندگار شود.
او بــه بيان حرف  هاى تازه در اين اثر اشــاره كرد و
گفت :در جلد نخســت خواننده آرزو مى كند كه تاريخ
مشخص داشته باشــد كه بتواند ســير فكرى استاد را
بشناسد ،چرا كه استاد نيز مانند همه معلمان سير فكرى
داشته مطالب جديدى داشته است.

تیتر آخر

صفدر دوام

روز متفاوت سعدى

تا اول اردى بهشــت ماه جاللى و نكوداشــت شاعر بهار پيشه  ى
شــيرازى افصح المتكلمين شيخ سعدى شــيرازى زمان زيادى باقى
نمانده است.
بهار و اردى بهشت امسال شيراز به دليل ميهمان ناخوانده اى كه
او را سيل مى نامند ،متفاوت است.
هر ســاله به بهانه روز ســعدى هزاران نفر از دلدادگان اين شاعر
مشــرق زمين در كنار مقبره اش گِــرد هم مى آيند تا از صفاى باطن
كالم گهربار شاعر بهره مند شوند.
ا ّما در آثار منظوم و منثور شــيخ اجل انســان دوستى و همراهى
همنوعان به وضوح قابل درك و فهميدن است.
اين روزها كمى آنسوتر از گنبد شيخ و بستنى  هاى معروف سعدى
كه محفل بيشــتر گردشگران داخلى و خارجى است ،خانه  هايى خاك
گرفته از ســيل ناگهانى فروردين شيراز است ،همسايه  هاى شيخ كه
به بچه  هاى محله ى ســعدى مشهورند سخت نيازمند نگاه عابران از
اين گذرگاه هستند.
نمى توان بزرگداشــت شــاعر داشــت و به عمق كالم شيرين او
پى نبرد در آنجايى كه از كرامت و ايثار و نوعدوستى مى گويد.
على زند وكيلى خواننده اصيل شــيرازى كه عنوان وكيل الرعاياى
زنديه بر تــارك فاميل خويش دارد براى هميارى همشــهريانش با
اجراى برنامه و حضور در روز سعدى اعالم آمادگى كرده است.
ا ّما روز اول ارديبهشــت ماه جاللى امسال هر شيرازى و دوستدار
سعدى بايد به سهم خويش نقش هنرمندى چون زند وكيلى و ديگران
ايفاء نمايد.
شيرينى يادمان و نكوداشت روز سعدى امسال توجه صاحبنظران و
صاحبدالن براى رفع كاستى  هاى مردم آسيب ديده منطقه سعدى هست
كه اين جشن يا نكوداشت از كالم شيخ برآيد و به كام عاشقان بنشيند.
ادامه ســيل مهربانى مردم شيراز كه براى همگان مجسم گرديد با
مشــاركت مردمى در كمك به مردم آسيب ديده منطقه سعدى ادامه
خواهد داشــت؛ سيل محبتى كه البته منجر به اقيانوس مهر و محبت
مردم كهن ديار شيراز و فارس در اقليم تاريخ شده است.

جشنواره اروگوئه میزبان  ۴فیلم ایرانی

ایســنا :سی و هفتمین جشــنواره بین المللی اروگوئه در آمریکای
جنوبی میزبان نمایش  ۴فیلم کوتاه و بلند از سینمای ایران خواهد بود.
فیلم «درســاژ» به کارگردانی پویا بادکوبــه در جدیدترین حضور
بینالمللی خود در بخش رقابتی "کارگردانان جدید" جشــنواره فیلم
اروگوئه با فیلمهایی از کشــورهای برزیل ،پرتغال ،فرانسه ،مکزیک،
آرژانتین ،رومانی ،چین ،روسیه و صربستان به رقابتی میپردازد.
«درســاژ» به تهیه کنندگی روح اهلل برادری و سمیرا برادری پیش
از این در جشــنوارههای مهم و متعدد جهانی حضور داشــته و جوایز
معتبری از جمله تقدیر ویژه هیأت داوران بخش "نســل" جشــنواره
برلین و ســیمرغ بهترین فیلم اول جشــنواره جهانی فجر را دریافت
کرده است.
در این فیلم ســینمایی علی مصفا ،شبنم مقدمی ،هوشنگ توکلی،
علیرضا ثانیفر ،علیرضا آقاخانی ،ســیامک ادیب ،جالل فاطمی ،لویی
سیفی ،یســنا میرطهماسب ،باســط رضایی ،بهآفرید غفاریان ،شایان
فصیــحزاده ،رامبــد مطلبی و بــا معرفی نگار مقدم بــه ایفای نقش
میپردازند .پخش بینالمللی این فیلــم بر عهده کمپانی دریم لب با
مدیریت نسرین میرشب است.
اما در بخش پانورامای فیلمهای بلند بینالملل جشــنواره اروگوئه،
فیلم «بــدون تاریخ ،بدون امضا» به نمایندگی از ســینمای ایران به
روی پرده میرود و در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه ســی و هفتمین
جشنواره فیلم اروگوئه نیز دو فیلم «وقت نهار» به کارگردانی علیرضا
قاســمی و «در خالف جهت ساعت» (ایران ،اســپانیا) ساخته پدرام
یزدانی به نمایش گذاشته خواهند شد.
سی و هفتمین جشنواره فیلم «اروگوئه» از تاریخ  ۱۷تا  ۲۸آوریل
( ۲۸فروردین تا  ۸اردیبهشت) برگزار میشود.

