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احمدرضا سهرابی

قاف غزل

عباس عسلی

گذشت ششصد و اندي ز حافظ و اثرش
هنوز مسند عشق است كرسي هنرش
نهال سبز كالمش درخت پر باريست
كه چار فصل بچينند عاشقان ثمرش
ز دشت سرخ شقـايق كدام عاشق رفت
كه جاي مانده از او پاره پارهي جگرش
همان مترجم هر گنگ خواب ديدهی مست
كه میشنید صدایش جهان به گوش كرش
شبي بـه خواب من آمد ز اوج قاف غزل
کشید دست زمين را به زير بال و پرش
چـو ّخم مي كه بجوشد در انتظار بلوغ
به کنج میکده خشتی نهاد روی سرش
به ناله گفتمش اي پیر اين چه تدبير است
مگر كه گلشن فردوس ريخت برگ و برش
شراب پاک بنوش و گلوی خامه بگیر
بدان كالم لطيفت بيان كن از اثرش
چـو سهم تشنه ز دريا يكي دو پيمانهست
چـه سود سالك اگر آب بگذرد ز سرش
به زير سايهي طوبا كنار حور نشين
لبش ببوس و بينداز دست در كمرش
چه شد كه گوشهي عزلت گزيده خاموشي
عروس خاك شدي تنگ خفتهاي به برش
غزال دشت غزل شه شكار مرتع نفس
به پاس حرمت گندم به جرأت خطرش
ز خط دايرهي سرخ پاي بيرون كن
بنوش جامي و مست از نگاه پر شـررش
ببين هالل به دور قدح اشارت كرد
صيام عشق سرآمد ز دور مختصرش
به شام تیره ُگرگاوهای مزرع سبز
كه داس ماه نو آرد درو كند سحرش؟
به ملک سبز عجم تا كتيبه آن کردند
كه ذهن و دیدهی مـردم به شعر پر گهرش
نهان منوش و مگو بيم حكم و تعزير است
هراس غارت قوم مغول به هر گذرش
جواب اين همه شاید سكوت باشد و باد
هزار یاس غزل پاي بوس خاك درش
هماره ورد زبان باد ياد و ذكر خوشش
قرين رحمت حق روح پاک و مفتخرش
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آفتابی

اندیشــه  های خواجه اهل در شیراز طی
نشســت  های علمی ،صبح بیســتم مهرماه
جاری و دریاد روز حافظ ،توســط اســاتید
دانشــگاه  های کشــور به بحث و بررســی
گذاشته می  شود.
دبیــر علمی  نوزدهمین همایــش یادروز
حافــظ گفت :نشســتی علمی  بــا موضوع
محوری 'انســان و وجوه حیات انســانی در
شــعر حافظ' صبح دوشــنبه  20مهرماه با
حضور اساتیدی از دانشــگاههای کشور در
سالن مرکز اسناد و کتابخانة ملی فارس آغاز
می  شود.
دکتر منیژه عبداللهی افزود :کانون توجه
ســخنرانان امسال تبیین و تحلیل 'انسان' و
نیازها و دغدغه  های آشــکار و پنهان او در
شعر و اندیشة حافظ است.
وی اظهار کــرد :این نشســت علمی  با
ســخنرانی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی  فارس گشایش می  یابد و پس از آن
گزارشــی از برنامه  های مرکز حافظ شناسی
به همراه کارنامه 'کتاب شناســی حافظ' در
سال گذشته ارایه می  شود.
دبیــر علمی  نوزدهمین همایــش یادروز
حافظ اظهار کرد :ســخنرانی  های علمی  این
همایــش در دو بخش ارایه می  شــود و در
بخش نخســت ،دکتر محمدرضا خالصی با
عنوان 'سمیولوژی عشق در اندیشة حالج و
حافظ' و دکتر جواد اعتمادی گلریز با عنوان
'کرانمنــدی و بی کرانگی انســان در نگاه
حافظ' سخن می  گویند.
وی اظهار کرد :دکتــر مریم پرهیزگاری
و دکتر عباس عاشــوری نژاد هم مقاله   ای

ahmadreza.sohrabi55@ gmail.com
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آغاز نشست  های علمی  یادروز حافظ

مشترک با عنوان 'از رند تا پیرمغان (بررسی
من واقعــی و مــن آرمانی حافــظ)' ارایه
ِ
می  کنند.
عبداللهی گفت :سخنرانان علمی  نشست
دوم ،دکتر نصرالهی امامی  از دانشگاه شهید
چمران اهواز ،دکتر مهدی زرقانی از دانشگاه
فردوسی مشهد و دکتر رشید کاکاوند هستند
که به ترتیب در   باره 'عاطفه اندوه در شــعر
حافظ'' ،عشــق و آزادی در دیوان حافظ' و
'سرمستی و خشــم؛ حکایت ستایش عشق
و مقابلــه با ســرزنش در غزل  های حافظ'
سخنرانی می  کنند.
به گفتــه وی ،رونمایــی 'دفتر هجدهم
حافظ پژوهــی' (ســالنامه تخصصی مرکز

حافظ شناســی شــیراز) و بزرگداشت مقام
استاد پرویز خائفی شاعر ،پژوهشگر و حافظ
پژوه معاصــر از دیگر برنامه  های نشســت
علمی  نوزدهمین همایش یادروز حافظ است.
خواجه شمس الدین محمد بن بهاءال ّدین
حافظ شیرازی (حدود  792 – 727هجری
قمری برابر با  769 - 706هجری شمسی)،
شاعر بزرگ سدهٔ هشــتم ایران (برابر قرن
چهاردهم میــادی) و یکی از ســخنوران
نامی  جهان است .بیشــتر شعرهای او غزل
هســتند که به غزلیات حافظ شهرت دارند.
گرایــش حافظ به شــیوهٔ ســخن پردازی
خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با
او مشهور است .او از مهم ترین تأثیرگذاران

"هنر به مثابه کار جمعی" در شیراز رونمایی می  شود
کتاب"هنــر بــه مثابــه کار جمعی"
نوشــته محمد رضا مریدی ،پژوهشگر و
نویسنده،دارای دکترای جامعه شناسی هنر
و عضو هیات علمی  دانشگاه هنر (تهران)
در شیراز رو نمایی می  شود.
معاون حــوزه هنری فارس از رونمایی
کتاب "هنر به مثابه کار جمعی" نوشــته
محمد رضا مریدی در شیراز خبرداد.
مهدی پارســایی در جمع خبرنگاران
بیان کرد :در مراســمی  با حضور اصحاب
فرهنگ و هنر استان فارس از کتاب "هنر
به مثابه کار جمعی" در حوزه هنری استان
فارس رونمایی می  شود.
معــاون فرهنگی حوزه هنری اســتان
فــارس افزود :این کتــاب به قلم محمد
رضــا مریــدی در  263صفحه با حمایت
حوزه هنری و توســط انتشارات بدخشان
منتشر شده است و در روز سه شنبه بیست
یــک مهرماه ســاعت  18در محل حوزه
هنری استان فارس مراسم رونمایی کتاب

برگزار می  شود.
وی تصریح کرد :ایــن کتاب یک اثر
علمی  پژوهشی می  باشــد که به یکی از
موضوعــات مهم هنر که همان بررســی
ویژگی  های کار جمعی است می  پردازد و
رد پــای صبر و حوصله ی پژوهگرش در
آن دیده می  شود .
پارسایی خاطر نشــان داشت :کتاب

"هنــر به مثابــه کار جمعــی" اثر دکتر
محمدرضــا مریــدی با رویکــرد جامعه
شــناختی به نگارش در آمده است و در
ابتدای کتاب می  توان با هدف کل کتاب
هم راستا شــد که اثر هنری را نمی  توان
تنها نسخه نبوغ هنرمندان دانست بلکه اثر
هنری همواره جایگاهش با همکاری  های
شــبکه  هایی از فعــاالن اجتماعی همراه

خواهد بود و هویت خود را می  یابد.
وی گفــت :در این کتــاب الگوهایی
از "هواردبکــر"" ،پیربوردیــو" " ،روژه
باستید"" ،ریچارد پیترسون" مطرح شده
و با دیدگاههایی فــرا تحلیلی از مفاهیم
دنیــای هنر بــه مطالعــه ی نظام  های
اجتماعی هنر ایران می  پــردازد و با ارائه
ی دالئلی بســیار در خور توجه به سراغ
جامعه نقاشی می  رود.
معاون فرهنگی حوزه هنری اســتان
فارس ادامه داد :پرســش  های علمی  که
در ابتدای کتاب مطرح شــده و در نهایت
پرســش  هایی کــه در جمع بنــدی این
اثر بیان می  شــود ســمت و ســوی یک
پژوهش هنــری – اجتماعی را در ایران
نشان می  دهد.
محمدرضا مریدی پژوهشگر و نویسنده
کتاب دارای دکترای جامعه شناســی هنر
و عضــو هیــات علمی  دانشــگاه هنــر
(تهران) است.

آثار نمایشنامه نویس شیرازی به سوگواره خمسه رسید
ســه اثر از فرهــاد ارشــاد در مرحله
ارزیابــی متــون بخش تئاتــر صحنهای
دومیــن ســوگواره نمایشــی و آیینهای
مذهبی”خمسه” قرار گرفت.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی و
روابط عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی  استان فارس ،با اعالم آثار پذیرفته
شــده در مرحلــه ارزیابی متــون بخش
تئاتر صحنهای دومین ســوگواره نمایشی
و آیینهــای مذهبی”خمســه” آثاری از
فرهاد ارشاد ،نمایشــنامه نویس و هنرمند
تئاتر اســتان فارس به ایــن رویداد هنری
راه یافت.
هیــات انتخاب متــون بخــش تئاتر
صحنهای متشــکل از ســیروس همتی،

ناصر حبیبیان و دکتــر مهدی نصیری ،از
میان آثار ارســالی  ۳۲نمایشنامه را مورد
تائید قرار دادند کــه در این میان میتوان

به آثاری از میالد اکبرنژاد ،شــهرام کرمی،
حسین فداییحســین  ،هادی حوری ،رضا
صابری،فرهاد ارشــاد ،آرش عباسی ،سعید

تشکری ،اصغر خلیلی و… اشاره کرد.
بدین ترتیب ،نمایشنامه  های «مکالمه
طوالنــی شــبانه شــبدیز و نــگار» به
کارگردانی میثم کرمی« ،ما سه نفر بودیم»
به کارگردانی سیدامیر حسینی و «شهادت
خوانی شمعون و شــهرزاد» به کارگردانی
ســمانه حبیب پور آثاری است که از سوی
فرهاد ارشاد در این جشنواره حضور دارند.
دومین ســوگواره نمایشی و آیینهای
مذهبی “خمسه” آبان و آذرماه سال جاری
همزمان با ایام محرم و صفر در بخشهای
تئاتر صحنهای ،تئاتــر میدانی و خیابانی،
عکس ،تعزیه ،نقــل مذهبی ،پردهخوانی و
پژوهش توسط فرهنگســرای ابنسینا در
تهران برگزار خواهد شد.

مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی زنده از شبکه فارس
مراســم بزرگداشــت حضرت خواجه شمس الدین
حافظ شــیرازی شاعر بزرگ ایران به صورت مستقیم،
دوشــنبه 20مهرمــاه از صداوســیمای مرکــز فارس
پخش می  شود.
به گزارش روابط عمومی  صدا وسیمای مرکز فارس
این مراسم از مقبره خواجه شمس الدین محمد ،حافظ
شــیرازی با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ وارشــاد
اســامی ،حضرت آیت اهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در
اســتان ،استاندار فارس و دیگر مســئولین کشوری و

استانی و بسیاری از عالقمندان به این شاعر بلندآوازه
ایران زمین از شــبکه فارس و شبکه شما از ساعت
 19تا  20:40به صورت زنده پخش می  شود.
یکــی از برنامه  های این مراســم حضور اســتاد
حسین علیزاده است که با همراهی گروه موسیقی به
نوازندگی خواهد پرداخت.
از عوامــل این برنامه می  تــوان تهیه کننده :علی
رشــیدی ،کارگردان :محمدجواد پوست پرداز و نور و
تصویر :فرید  هاشم زاده نام برد.

امام علی (ع)

بر شــاعران پس از خود شــناخته می  شود.
در قــرون هجدهم و نوزدهم اشــعار او به
زبان  های اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه
ای به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت.
هرســاله در تاریخ  20مهرماه مراسم بزرگ
داشت حافظ در محل آرامگاه او در شیراز با
حضور پژوهشــگران ایرانی و خارجی برگزار
می  شود .در ایران این روز را روز بزرگداشت
حافظ نامیده اند.
آرامگاه حافظ در شهر شیراز و در منطقهٔ
حافظیه در فضایــی آکنده از عطر و زیبایی
ّ
گل  های جان پرور ،درآمیخته با شــور اشعار
خواجه ،واقع شده اســت .امروزه این مکان
مهم گردشگری به شمار
یکی از جاذبه  های ّ
می  رود و بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشه
حافــظ را از اطــراف جهان بــه این مکان
می  کشاند.
در زبــان اغلب مــردم ایــران ،رفتن به
حافظیــه معادل بــا زیارت آرامــگاه حافظ
ّ
گردیده اســت .اصطالح زیارت که بیشــتر
برای اماکن مق ّدســی نظیر کعبــه و بارگاه
امامان به کار می  رود ،به خوبی نشــانگر آن
است که حافظ چه چهرهٔ مق ّدسی نزد ایرانیان
دارد .برخی از معتقدان به آیین  های مذهبی
و اســامی ،رفتن به آرامــگاه او را با آداب
و رســوم مذهبی همــراه می  کنند .از جمله
با وضو به آنجا می  رونــد و در کنار آرامگاه
حافظ به نشان احترام ،کفش خود را از پای
بیرون می  آورند .ســایر دل باختگان حافظ
نیز به این مکان به عنوان ســمبلی از عشق
راســتین و نمادی از رنــدی عارفانه با دیدهٔ
احترام می  نگرند.

رکاب واژه؟!»
«پا در
ِ

برای منصور پایمرد که
خبرش را برای حافظ ببرد
صدرا ذوالریاستین شیرازی

شعری شکسته خسته در من نشسته خاموش
با زخمهای ُکهنه ،با مویههای نوجوش
شعری شکسته از رنگ ،از رنگها و نیرنگ
ِ
خاطرات صد داغ ،یک زان میان سیاووش
با
چشم سرخی از خشم ،چون آذرخش و توفان
با
ِ
بر بال و یالِ آتش ،با اشک و خون هماغوش
در داغ و در ِد یک سرو ،یک سب ِز راست باال
ساربان جاری ،یک رهنمو ِد چاووش
یک
ِ
لب بسته گر چه اینک ،آن «رند عافیتسوز»
صدای پایش ،خوش کرده جای در گوش
ا ّما
ِ
آن جا در آن فراسو ،پا در رکاب واژه
خورشید کی شود گم ،در سایههای سرپوش
  هان ای رسولِ باران!
همزاد چشمهساران!
یک تن نه،
بل هزاران!
ما را مکن فراموش!
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 7:00ورزش صبحگاهی
 8:00اخبار استان(بازپخش)
 8:30آلبوم استان -استهبان
 10:00کاشانه مهر(زنده)
 11:37نسیم حیات
 11:41قرآن اذان ظهر مناجات
 12:04نگاه روز(زنده)
 12:24مستند مراجع وفقها
 14:00فیلم سینمایی پیرمردها (بازپخش)
 16:00آبرک (کودک ونوجوان )
 16:45اخبار استان
 17:00گلچین کاشانه مهر
 17:45قرآن اذان ومناجات
 18:07سریال حس سوم(قسمت )8
 19:00ارتباط زنده (ویژه برنامه سالروز حافظ)
 20:45اخبار استان
 21:00شب پارسی (زنده شبانه)
 22:30سالم کشاورز
 23:00اخبار استان
 23:15کنکورنوین
 23:30فیلم سینمایی ناتینگ هیل

