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"رویای دخترکی که قصه شد" در کافه
کتاب شیراز

کافه کتاب اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی  اســتان فارس،
میزبان خوانــش نمایش "رویای
چنــد بــاره دخترکی کــه قصه
شــد" به کارگردانی حمید بیات
می  شود .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی و روابط عمومی  اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی  فارس،
اندر احواالت خوانشــگران نمایش این هفته کافه کتاب شیراز باید
گفت که نام آن "رویای چند باره دخترکی که قصه شد" می  باشد
و به نویسندگی ســید مهدی فرجامی  و هدایت گری حمید بیات،
کارگردانی شده است .کارگردان این خوانش تئاتر ،با اشاره به اینکه
نباید فراموش کنیم که شــهادت در راه وطن آرمان بزرگ ایرانیان
اســت گفت :آنچه در باره خالصه نمایش یاد شده می  توان گفت
این اســت که روایتگر تکیــه ای از حوادث تراژدی جنگ و آرمان
شهادت و مقاومت وپیروزی می  باشد و داستان از حمله ارتش بعث
به روســتای در ایران و به تصرف در آوردن روستا و مقاومت پسر
چوپانی به نام اسماعیل ،حکایت می  کند.
چشم شیشه ای
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حســن حاتمی  دوســت خوبی بود.
دوست میداشــت کارهای جدیدش را
برای چــاپ ،یا اگر نــه ،خواندن برای
من بفرســتد .هر چه را که میشد چاپ
میکردیم و بقیه را در یک پوشــه نگه
میداشــتم .با سانسور میانهای نداشت.
در جــواب مــن که میگفتــم روزنامه
نمیتواند بعضی جمالت یا ســطرها را
چاپ کند تعجــب میکرد و به گونهای
رفتار مینمود کــه انگاری این منم که
دارم کارهای او را پس میزنم .ولی باز
تا شعر جدیدی میگفت ،پست میکرد.
شــعر «ســرود مردی که به خلیج
پیوســت» را هفت – هشت سال پیش
در همیــن روزنامــه چاپ کــردم ،نام
اولین و آخرین کتاب شــعر او بود .فکر
میکنم برای چاپ دومین کتاب شعرش
از تیغ سانســور میترســید .باشــد که
بازماندگانش همت کنند و کتاب اشعار
او را چاپ کنند.
زندهیادان ســیمین دانشور و جالل
جاده صدرا  -بدون شرح

صاحب امتیاز و مد  یر مسئول :محمد   عسلی
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افزایش ابر با احتمال رگبارورعدوبرق

خبر ناگوار درگذشت حسن حاتمی  در صفحهی
 16روزنامه «عصر مردم» دوشنبه  20اردیبهشت
 1395مــرا حیــرتزده کرد .چگونه دوســتان و
دوســتداران فرهنــگ و ادب یکییکی خاموش
میشوند ،گرچه چراغ هدایتشان روشن است.
حسن حاتمی  را از ســالهای پیش از انقالب
میشــناختم .کتاب معروفی دارد به نام «ســرود
مردی کــه به خلیج پیوســت» .ایــن کتاب در
ســال  1351چاپ شــده بود و ما دست به دست
میکردیم .شــنیده بودیم که مأموران ســاواک
دورهی ستمشاهی او را دستگیر میکنند و در پی
شکنجههای مداوم ،یکی از چشمانش را از دست
میدهد .بازتاب آن در شــعری آمــده بود به نام
«مرثیه ای از پیش ساخته» که به جالل آل احمد
تقدیم کرده بود .بندی از آن شعر چنین است:
من از تنهایی میلرزم
من از تنهایی میلرزم
روزهای تبعید
خورشید را
از یاد برده است
***
در اراضی مجروح
بوتهها میپوسند
***
اینک
کرکسهای ستم
چشمانم را غارت کرده اند( .ص)52
حســن حاتمی  را ندیده بودم تا ســال 1371
که در دانشــگاه پیام نور شیراز درس میخواندم.
دانشــجویی با من دوســت بود از اهالی کازرون.
آقای عباس زاهدی .صحبت از حسن حاتمی  شد.
گفت :او را میشناســم و با هم دوســت هستیم.
مقدمات آشــنایی را ایشــان فراهم کرد .در ظهر
یکــی از روزها که از کالس درس فارغ شــدیم،
به رستورانی در نزدیکیهای چهارراه زند رفتیم و
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برای نخســتین بار حسن حاتمی  عزیز را دیدم .به
گرمی  و با رویی خوش ما را پذیرفت و میزبانیمان
را بر عهده گرفت که همچنان وامدار ایشانم.
آخرین باری که ایشان را زیارت کردم در سال
 1392در دانشــکده ادبیات دانشگاه شیراز بود که
آقای دکتر حسن ذوالفقاری از تهران آمده بودند و
جمعی از دوستداران فرهنگ مردم به ویژه کسانی
که پیگیر ضربالمثلهای شهرستانهای استان
فارس بودند ،دعــوت کردند و بندهی کمترین را
هم در میان آن بــزرگان علم و ادب جای دادند.
حسن حاتمی  بسیار شکســته و فرتوت شده بود.
باور بفرمایید که ایشــان را نشــناختم .از استادم
جناب آقای ابوالقاســم فقیری پرسیدم که ایشان
کیستند؟ تا نام حسن حاتمی  را بردند ،شوکه شدم.
چند دقیقه ای در خود فرو رفتم .استقامت خویش
را که بازیافتم از جا برخاســتم و خدمت ایشــان

به یاد حسن حاتمی
امین فقیری

رسیدم و دست و صورتشان را بوسیدم.
متأســفانه دیگــر دیــداری نداشــتم .ولــی
گهگاهــی چرندیاتی که تحت عنــوان کتاب به
چاپ میرســاندم ،از طریق پست خدمت ایشان
ارسال میکردم .یادم نمیرود که دو کتاب «شب
ســمور» و «لب تنور» برایشان فرستادم ،نامه ای
برای بنده نوشــتند که« :همان بهتر که از ادبیات
شفاهی مردم دور نشــوی و در همان زمینه گام
برداری .زیرا اینگونه کتابها ارزشی ندارد».
متأســفانه امروز هر چه در البهالی کاغذهایم
گشــتم ،نامه را پیدا نکردم کــه ضمیمه کنم .و
جون میخواستم این مطلب را در همین روزهای
درگذشتش منتشر شــود ،ناچار صرف نظر کردم.
امیدواریم که هر چه زودتر این نامه را پیدا کنم و
در معرض عموم قرار دهم.
***

سرودن شعر «گنجشکک اشی مشی»
و بیمهریهایی که نســبت به او شده
اســت را بازمیگوید .سند مه ّمی است
برای کسانی که دل شاعر یا نویسندهای
را میکشــنند!! گنجشکک اشی مشی،
افتاد در حوض نقاشی!
یــادش گرامی ،ما اینجا از شــعری
یاد میکنیم که از کتاب «در روشــنای
صبح» به کوشــش منصور اوجی چاپ
شده است.

«در جاده پنجم»

هــرگاه کــه گذرشــان بــه کازرون
میافتــاد جز منزل او جــای دیگری را
نمیشناختند.
پس از انقالب خانهنشــین شــد و
همت خــود را به جمــعآوری فرهنگ
عکس  :امین عطایی

مردم کازرون به ظهور رســاند .شــاید
تا ده کتاب هم برســد .هــر چه را که
چاپ میکرد برایم میفرســتاد .با آثار
او بود که شــاعران آن خطه را شناختم
و با آداب و رســوم و گویش کازرون و
ساختار دستوری آن آشنا شدم و همراه
کــودکان و نوجوانان آنجــا بازیهایی
کردم .بازیهایی که شــادروان «حسن
حاتمی» در کتــاب «بازیهای محلی
کازرون» ثبت و ضبط کرده بود.
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش بود.
از دانشــگاه اصفهان درجهی لیسانس
خود را در رشتهی زبان و ادبیات فارسی
گرفته بود.
مســألهای کــه بــا فروتنــی بدان
میپرداخت ســرودن شعر «گنجشکک
اشی مشــی» بود که ریشه در فولکلور
فارس داشــت .ایــن شــعر در ابتدای
فیلــم «گوزنها»ی کیمیایی توســط
خواننــدهای خوشصــدا بــا بهترین
حالت خوانده میشــد اما متأسفانه هیچ
کجــا نامی  از ســراینده آن که حســن
حاتمی  باشد در میان نبود.
فیلم مستندی از او دارم .کوتاه ،حدود
 20دقیقهای میشــود و در آن حکایت

در جاده پنجم
مرگ
آواز خاکستری
میخواند
و باد
زخمدار و لنگ
بر فراز پل
درنگ میکند
تا
زمزمه رود را
در انحنای شب
گوش فرا دهد
در جاده پنجم
خطوط موازی سیاه و سفید
شیب تند زمان را
نشان میدهد
در جاده پنجم
پل از دلتنگی
فرو میریزد
و باد
سرگردان و عبوس
پای میکشد
در جاده پنجم
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حسن حاتمی  در سال  1314در کازرون متولد
شد .وی در سال  1348در رشتهی زبان و ادبیات
دانشگاه اصفهان فارغالتحصیل شد.
فعالیتهــای فرهنگی حاتمی  از ســال 1334
آغاز شد .وی به عنوان دبیر در کازرون ،ممسنی،
شــهرکرد و ازنا از توابع استان لرستان مشغول به
کار بود.
او شــعر معروف گنجشــکک اَشــی َمشی را
ســروده اســت .قطعه معروف «گنجشکک اشی
مشــی» با صدای فرهــاد مهراد و پــری زنگنه
ماندگار شده است.
حسن حاتمی ،صبح روز یکشنبه  19اردیبهشت
 ،1395روز در ســن  81ســالگی در زادگاهــش
شهرستان کازرون دار فانی را وداع گفت.
برخی از آثار
کتابها
 1351ســرود مــردی که به خلیج پیوســت
(مجموعه شعر) ،تهران ،چاپخش( ،چاپ دوم ،نشر
تیراژه)1365 ،
 1357دســتور زبان فارسی ،شــیراز ،کورش
(چاپ دوم)1378 ،
 1377بازیهــای محلــی کازرون ،تهــران،
سروش
 1378محرم در کازرون ،تهران ،نشر روزگار
 1380کازرون ،اداره کل میــراث فرهنگــی
اســتان فارس (دو زبانه با عکسهــای علیرضا
عباسی)
 1382ما بسیاریم( ،مجموعه داستان) ،تهران،
کازرونیه و ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری
تهران
 1385باورها و رفتارها /گذشته در کازرون
 1385جغرافیای طبیعی کازرون
 1387هزار سال شعر کازرون
وی مقاالت زیادی در زمینهی فرهنگ مردم
هم از خود بر جای گذاشته است.

خانه فرهنگ خانه زنیان پرکتاب می  شود

آثــار کتابخانــه خانه
زنیان با همکاری سازمان
کتابخانه  هــا بــه خانــه
فرهنگ خانه زنیان منتقل
می  شوند.
بــه گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی و روابط
عمومی  اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی  اســتان فارس ،محمدمهدی اسدزاده ،سرپرست خانه
فرهنگ شــهر خانه زنیان ،گفت :سوم شعبان سال گذشته ،همزمان با
ســوم خرداد ،کتابخانه خانه فرهنگ شهر خانه زنیان ،با حضور رئیس
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی  شهرستان شــیراز و برخی از مسئولین
منطقه افتتاح شد.
وی ادامه داد :در طول این یک ســال ٥ ،برنامه مختلف با موضوع
کتاب و کتاب خوانی توســط این خانــه فرهنگ برای دانش آموزان و
عالقمندان اجرا شد .در این برنامه  ها بیش از  ٥٠نفر که بیشتر در مقطع
دانش آموزی بودند حضور داشتند.
اســدزاده با بیان اینکه برنامه  های یادشــده شــامل کالس  های
کتاب خوانی ،بازدید مدارس از کتابخانه ،آشنایی دانش آموزان مدارس
با کتابخانه ،خالصه نویســی کتاب  ها و اجرای داســتان  های کتاب  ها
توســط دانش آموزان بود .گفت :در این برنامه  هــا که با هماهنگی و
همکاری اداره آموزش و پرورش شــهر خانه زنیان برگزار شد ،مدارس
شــهید ساســانی دخترانه و پسرانه ،مدرســه راهنمایی زینب کبری و
مدرسه راهنمایی خدیجه کبری بیشترین فعالیت را داشتند.
سرپرســت خانه فرهنگ شــهر خانه زنیان افــزود :کتابخانه خانه
فرهنگ شــهر خانه زنیان ،مدت دو ســال بود که در تعطیلی به ســر
می  برد و گفته می  شــود که کتاب  های آن کتابخانه به کتابخانه دشت
ارژن منتقل شده است .با رایزنی  هایی که توسط اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی  شهرســتان شــیراز انجام دادیم ،قرار است که این کتاب  ها به
کتابخانه خانه فرهنگ شهر خانه زنیان برگردانده شوند.
وی بیان داشــت :ما به دنبال آن هستیم تا سازمان کتابخانه  ها را
برای تاســیس کتابخانه در شهر خانه زنیان متقاعد نماییم .اما این امر
نیاز به این دارد تا مردم و مســئولین شهری خانه زنیان نیز درخواست
خود مبنی بر تاسیس کتابخانه در این شهر را با سازمان کتابخانه  های
اســتان فارس مطرح کنند .این مســئول خاطر نشان ساخت :با مطرح
شدن تاسیس کتابخانه خانه فرهنگ ،توانستیم بیش از  ٦٠٠جلد کتاب
از دانشگاه سلمان فارسی کازرون ٣٠٠ ،جلد کتاب از اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ١٥٠ ،جلد کتاب از دانشــگاه آزاد کازرون ١٠٠ ،جلد
کتاب از دانشگاه شیراز بگیریم .همچنین بیشترین کتب اهدایی توسط
مژده نســیمی ،الهه علیزاده ،اسدزاده ،معصومه مرادی و الهام طرق به
کتابخانه هدیه شد.

هشدار دادستان تهران به هنرمندان و ورزشكاران متخلف

دادستان عمومی  و انقالب تهران نسبت به رفتارهای هنرمندان و ورزشكاران متخلف هشدار داد.
به گزارش ایرنا  ،عباس جعفری دولت آبادی عصر سه شنبه این هشدار را در جمع قضات دادسرای پولی ،بانكی و اقتصادی در محل دادسرای تهران اعالم كرد.
دولت آبادی گفت :اگر ورزشكاران و هنرمندان در جلسات مبتذل و خالف موازین شركت كنند و اتهام آنها محرز شود اسامی  آنها اعالم خواهد شد.
این مقام قضایی افزود :هنرمندانی كه در فیلم  های ســینمایی و سریال  های تلویزیونی حضور دارند و ورزشكارانی كه مورد توجه جامعه بویژه جوانان هستند ،نباید
در جلسات خالف موازین شرع شركت كنند .وی یادآورشد :فساد تنها محدود به حوزه اقتصادی نیست و در همه حوزه  ها بویژه حوزه فرهنگی خطر فساد وجود دارد.
دادستان عمومی  و انقالب تهران در بخش دیگر سخنان خود با تاكید بر اینكه مهمترین عامل تقویت اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با فساد است ،یادآورشد :قوه قضاییه و
دادستانی تهران در برخورد با فساد جدی است .وی اظهار داشت :در سال  61 ، 93كیفرخواست و در سال  78، 94كیفر خواست در دادسرای اقتصادی صادر شده است.
دادستان تهران ادامه داد :در  18پرونده موجود در اجرای احكام دادسرای اقتصادی 11هزار میلیارد ریال گردش مالی وجود داشته است.
جعفری دولت آبادی یادآورشد :در  32پرونده دیگر نیز  600هزار میلیارد ریال گردش مالی بوده است.
دادستان عمومی  و انقالب تهران در باره ضرورت همه جانبه با فساد در كشور نیز تاكید كرد :مبارزه با فساد باید همه جانبه و بدون تبعیض و شامل هر مقامی  باشد.
وی افزود :اینكه می  گویند به فساد رسیدگی نمی  شود جفای به دستگاه قضا است و در مبارزه با فساد حد و مرز و مصونیت نباید وجود داشته باشد.
دادســتان عمومی  و انقالب تهران تصریح كرد كه در پرونده امیر منصور آریا برای  241نفر كیفرخواســت صادر شد .این مقام قضایی ادامه داد كه درسالهای  93و
 94در جریان رســیدگی به مفاســد مبلغ  2هزار و  264میلیارد ریال رد مال و  120میلیارد ریال جزای نقدی به صندوق دولت واریز شد .وی گفت :كارهای زیادی در
زمینه مبارزه با مفاسد انجام شده كه برخی از آنها به دلیل گستردگی و برخی بدلیل رعایت موازین قانونی امكان انتشار ندارند .

