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خوان آخر
عباس عسلی

گشتم همه جا ردّی از آن خواب ندیدم
در من همه دریا شدی و آب ندیدم
هر لحظه به صید تو نشستم لب چشمم
جز ماهی دل طعمه به قالب ندیدم
مژگان دل از بارقهی اشک درخشید
آنگونه که تصویر تو در قاب کشیدم
هر بار که در چاه هوس دلو فکندم
سنگینی غم را کف دوالب کشیدم
یک روز گل سرخ به من سوختن آموخت
از هرم نفس همره سیالب دویدم
خورشید نمیخواست پر زاغ بسوزد
پروانه شدم در پی مهتاب دویدم
دل در خم گیسوی تو پیچیدم و پیچید
زین پیچش مستانه به گرداب رسیدم
من رستم دستان زمان بودم و امروز
در آخر خوان تو به سهراب رسیدم

زادگاه «رومئو و ژولیت» پیدا شد

سالن تئاتری که شاهکارهای «ویلیام شکسپیر» برای اولینبار در
آن به روی صحنه رفتند ،توسط باستانشناسان پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایسنا) ،باستانشناسان
موفق شدند پیریزی بنا و دیوارههای سالن تئاتری را در «شوردیچ»
انگلیــس پیدا کنند که تصور میشــود «رومئو و ژولیت» و «هنری
پنجم» از نمایشنامههای مطرح «شکســپیر» برای اولینبار در آن
اجرا شدند.
این ســالن تئاتر که «پرده» ( )Curtainنام داشته،به شکل
مستطیل طراحی شــده بود .حفاریها در این مکان منجر به کشف
یک شانه از جنس استخوان و یک ظرف کوچک شبیه جاتخممرغی
اســت که گمان میرود برای تقلید صدای پرندگان در پشت صحنه
مورد استفاده قرار میگرفته است.
به گزارش گاردین ،کارشناســان این یافتهها را مهمترین کشف
در میان اکتشافات سالنهای تئاتر منتسب به «شکسپیر» دانستند.
«ویلیام شکســپیر» متولد سال  1564بود .اولین آثار منسوب به
او از سال  1592به دست آمده است« .شکسپیر» در طول عمر خود
 38نمایشــنامه در ژانرهای کمدی ،تراژدی ،تاریخی و ...به نگارش
درآورد که از جمله مهمترین آنها میتوان به «مکبث»« ،هملت»،
«رویای نیمهشــب تابســتان»« ،هنری پنجم»« ،طوفان»« ،شب
دوازدهم» و «اتللو» اشاره کرد.
کلماتــی همچــون تــرور ( ، )Assassinationاعتیــاد
( ،)Addictionبخشــنده ( )Generousو اتــاق خــواب
( )Bedroomدر زبــان انگلیســی برای اولینبــار در آثار این
نویســنده بزرگ دیده شد« .شکســپیر» غیر از نویسندگی ،در آثار
نمایشی هم بازیگری میکرد و در سالن تئاتر «گلوب» سهامدار بود.
او  23آوریل سال  1616در سن  52سالگی درگذشت.

مراسمی  با عنوان «فیروزه  های شعر»
به مناسبت بزرگداشــت فردوسی و خیام
نیشابوری در دانشــگاه آزاد اسالمی  واحد
مرودشت برگزار شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی و
روابط عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی  اســتان فارس ،در مراســمی  که
به مناسبت بزرگداشــت فردوسی و خیام
نیشابوری در دانشــگاه آزاد اسالمی  واحد
مرودشــت برگزار شــد ،مهرداد سوداگر،
شــاهنامه پژوه و محقق ادبی ،گفت :کار
اصلی فردوســی فقط احیای زبان فارسی
نبود ،آن گونه که از خود شاهنامه برمیآید
رسالت اصلی فردوسی نجات تاریخ ما بود.
او روایتی نو از تاریــخ کهن ما ارایه داده
است و روح آگاهی تاریخی جدیدی را بر
پیکر فرهنگ و تمدن ایرانی دمیده است
بطوری که می  توان گفت فردوســی هنر
«خوب دوســت داشــتن ایران» را به هر
ایرانی وطن پرستی می  آموزد.
فردوســی چون کوهی بزرگ در دشت
فرهنگی ما قد برافراشــته این پژوهشگر
در ادامه به بیان ویژگیهای شــخصیتی
فردوســی پرداخــت و گفت :شــخصیت
فردوسی از بعضی جهات منحصر به فرد
و برجسته اســت .او به تمام معنی کلمه،
از اندیشههای عقالنی و فکری سرشار از
درنگ و اعتدال در مباحث برخوردار است.
در شخصیت او جمع میان معنویت و ملیت
به چشــم می  آید .مسئولیت پذیری بسیار
نادر و عجیب او و شــناخت و هوشیاری
اش نســبت به مردم ایــران ،همت مثال
زدنــی اش همراه با صالبــت و در عین
حال سادگی کالمش او را از سایر حماسه
پردازان ممتاز کرده است به طوری که اگر
بزرگان ادبی ما چون باغ و بوستان باشند
و ســعدی را چون هوای جــاری بدانیم،
«همایــش عکاســان الرســتان» به
پاسداشــت «اســتاد عبدالعلی حدادیان»
برگزار شد؛تماشاخانه استاد جمالی میزبان
کارگاه تخصصــی عکاســی بــا عنوان
«مســتند نگاری از مناطق جنوبی ایران»
بــا حضور حســن بردال رئیــس انجمن
عکاسان هرمزگان بود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی و
روابط عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی  استان فارس ،عکاسان الرستان
همزمان با اختتامیه چهارمین نمایشــگاه
گروهی  ،همایشی در پاسداشت عبدالعلی
حدادیان  ،پایه گذار هنر عکاسی نوین در
الرستان و جنوب فارس برگزار کردند.
تماشــاخانه اســتاد جمالــی میزبان
کارگاه تخصصــی عکاســی بــا عنوان
«مســتند نگاری از مناطق جنوبی ایران»
بــا حضور حســن بردال رئیــس انجمن
عکاسان هرمزگان بود.
وی در سخنان خود به تشریح چگونگی
ایجاد یک اثر هنری مســتند و منطبق با

صاحب امتیاز و مد  یر مسئول :محمد   عسلی
سرد بیر :اسماعیل عسلی
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امام علی (ع)

صاف بتدریج افزایش ابر واحتمال بارش پراکنده

کاووس حســنلی با بیان این پرسش که
آیا مردم امروز به خیام نیاز دارند ،گفت :امروز
اگر کســی بخواهد به شیوه خیام و مولوی و
سعدی و حافظ شعر بگوید ،مورد پسند هیچ
صاحبذوقی نیست اما پرسش این است که
چرا شعر این بزرگان هنوز از پرخوانندهترین
شعرهای ماست؟
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران
(ایســنا) – منطقه خراســان ،این اســتاد
دانشــگاه شــیراز و پژوهشــگر در نشست
علمی  تخصصی روز بزرگداشت خیام که در
سالن همایشهای دانشکده هنر برگزار شد،
گفت :سواالت زیادی در    باره شخصیت خیام
وجــود دارد؛ اینکه مث ً
ال خیــام دو نفر بوده
و ....از این دست ســواالت بسیار زیاد است
و بحــث در جای خودش مفیــد خواهد بود
ولی در اینجا مورد نظر نیســت و ما در این
گفتوگــو خیامی  را باور داریم که هم منجم
اســت و هم طبیب؛ هم حکیم اســت و هم
ادیب و هم عجیب است و غریب؛ همین که
شــعر خیام در ذهن و ضمیر مردم ما جاری
اســت باید ببینیم که رمز آن در چیست که
مردم هنوز دارند با او زندگی میکنند .دست
کم هفت دلیل روشن وجود دارد که مردم ما
هنوز به کسی مانند خیام نیاز دارند.
وی ادامه داد :اول اینکه شــعر خیام یک
پدیده هنری اســت .شعر چگونه گفتن است
نه چــه چیز گفتن؛ هرگز کســی به عناصر
زیبایــی شناســی رباعیها توجــه نکرده و
اینقدر معانی فربــه در رباعیات خیام بوده
که انگار فراموش شده است رباعیات قبل از
هرچیز اشیاء هنری هستند و از آنجا که هنر

کاووس حسنلی مطرح کرد

آیا مردم امروز به خیام
نیاز دارند؟

از مرزهای زمان میگــذرد امروز هم برای
التذاذ هنری به رباعیات خیام نیاز داریم.
حســنلی عنوان کــرد :دومیــن دلیل
خــردورزی و تعقلگرایی اســت .خیام نیز
میتوانســت به خانقاه رفته و تسلیم شود و
پرسشــی در ذهن او برانگیخته نشــود ولی
میدانیم کــه خیام به راهــی دیگر رفت و
ورزش فکــری او در علــوم ریاضی و نجوم
باعث شــد که او پرســش داشــته باشد و
ســادهپنداری نداشــت و شــرایط فرهنگی
نیشابور باعث شــد که کسی همچون خیام
بروید و اینگونه فریبا قد بکشد؛ سخنانی از

همایش «فیروزه  های شعر»
برگزار شد

فردوسی قطعا چون کوهی بزرگ در دشت
فرهنگی ما قد برافراشته است و سایه اش
بر تمام این دشت گسترده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود
گفت :بر خــاف نظر عده ای از افراد که
شاهنامه را اثری نژادپرستانه و ضد عرب
و تــرک می  دانند باید گفت :این کتاب نه
تنها اثری نژاد پرستانه نیست بلکه کامال
برعکــس اســت .بســیاری از قهرمانان
شاهنامه ،ایرانی -عرب ،ایرانی-تورانی و
حتی ایرانی  -رومی  هســتند .بطور مثال
رستم  ،قهرمان اصلی شاهنامه و اسطوره
ملــی ایرانیان از نــوادگان مهراب کابلی
اســت که نســبش به ضحاک می  رسد و
سیاوش ،کیخســرو و ...هیچکدام ایرانی
خالــص نیســتتد و فرزنــدان فریدون با
دختران پادشــاه یمــن ازدواج می  کنند و

آنچه در نظر او ارزشــمند است خردورزی
و هوشــیاری ملت  ها و ارزشهاى انسانى
اســت و مى آمــوزد که میهن پرســتى
مــا نباید بــا ارزش  هاى واالى انســانى
در تضاد باشد.
ســوداگر در ادامه به دیدگاه فردوسی
به زنــان نیز اشــاره کرد و گفــت :نگاه
هیچکدام از شاعران ایرانی نسبت به زن
به زیبایی نگاه فردوســی نیست .زنان در
شاهنامه طرف مشاوره مردان در امور مهم
مملکتی اند و اکثر آنان جنگاور ،خردمند و
فرمانروا هستند.
در ادامه این مراسم دکتر سید ابراهیم
حسینی ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی  واحد
مرودشــت ،برگزاری چنین برنامه  هایی با
هدف پاسداشــت مفاخر ادبی را ضروری
دانســت و گفت :در بزرگداشت فردوسی

همایش عکاسان الرستان برگزار شد

قوانین بین المللــی پرداخت و معیار  های
مستندسازی از دید فستیوال  های جهانی
عکاســی را بیان کرد ،سپس نوع فرهنگ
و آداب رسوم مناطق جنوبی ایران را بیان
و به توضیح ویژگی  هایی پرداخت که یک
عکاس مســتند باید در ثبت تصاویر خود

از این مناطق خاص اقلیمی  رعایت کند.
در بخــش دوم ایــن همایــش  ،آثار
ارائه شــده در نمایشــگاه چهارم توسط
عبدالعلــی حدادیــان و حســن بــردال
روسای سابق و فعلی انجمن  های عکس
فــارس و هرمزگان مورد نقد و بررســی

جنس رباعیات خیام میتواند به خردورزی و
ژرفاندیشی کمک کند.
این پژوهشــگر در ادامه افزود :ســومین
دلیل تاکیــد خیام بر درنگ و تامل اســت
که در شتاب شگفتانگیز فناوری اطالعات
بســیاری از مــردم امکان تامــل و درنگ
ندارند .چهارم مبحث فرصت اســت که در
دنیای امروز که همه بــه متنهای کوتاه و
مینیمال رو آوردهاند ،رباعیات خیام در جایگاه
متنهای مختصر و مفید است.
استاد دانشگاه شــیراز گفت :در رباعیات
خیام پرسشــگری وجود دارد حــال آنکه

و خیام در دانشــگاه  ها رسالتی دو چندان
اســت که تــاش نمایند ایــن فرهنگ
غنی به مرور مــورد هجوم و تاخت و تاز
بیگانگان قرار نگیرد.
وی در ادامــه افــزود :دانشــگاه آزاد
اسالمی  واحد مرودشت نیز بر خود واجب
می  داند که در جهت اعتالی هرچه بیشتر
فرهنگ و تمدن ایران زمین تالش نماید
که در کنار فرهنگ غنی اسالمی  و ایرانی،
تمدن این مرز و بوم را به جهان نشان دهد.
اســتادان گروه ادبیات به معرفی بزرگان
علم و ادب برای نسل جوان بپردازند
دکتر فریبا رئیسی ،عضو هیات علمی  و
دبیر اجرایی مراســم «فیروزه  های شعر»
نیز طی سخنانی گفت :بزرگداشت مفاخر
ادبــی به عنوان یک فعالیــت فرهنگی و
علمی  بایــد مورد توجه جدی بخشــهای
فرهنگی دانشــگاهها باشــد و با توجه به
غنای ادبی این سرزمین یکی از مهمترین
وظایــف اســتادان گروه ادبیــات معرفی
بزرگان علم و ادب به نسل جوان خصوصا
دانشجویان است.
رئیسی ضمن بیان این نکته که شاعران
ما محدود به جغرافیای خاصی از کشــور
نیستند گفت :ما افتخار میکنیم که امروز
مراسم بزرگداشت فردوسی و خیام را در
سرزمین فارس و مهد تمدن ایران برگزار
کرده ایــم و امیدوارم آیین بزرگداشــت
مفاخــر ادبی ما در سراســر شــهرهای
ایــران ،بــدور از نگاه  هــای تعصب  آمیز
قومی  و بــه عنوان یک رســم فرهنگی
برگزار شود.
در ادامه ایرج زبر دســت رباعی سرای
معاصر اشــعاری را قرائــت نمود.اجرای
نقالی و ســرود توســط گــروه هنرمندان
ناشنوا (فریاد بی صدا) از دیگر برنامه  های
این مراسم بود.
قرار گرفت.
منتقدان  ،روند رو به رشد هنر عکاسی
در الرســتان را مطلوب و استفاده از اکثر
سبک  های عکاســی را نقطه قوت این
نمایشگاه دانستند.
پس از نقد و بررســی آثار  ،تجلیل از
مقام استاد عبدالعلی حدادیان پایان بخش
این مراسم بود.
ســید علی اصغر رفعت حقیقی رئیس
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی  الرستان
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پنج ساله
حدادیان در بســط و توسعه هنر عکاسی
در الرستان و جنوب فارس اظهار داشت:
افتخار آفرینی هنرمندان عکاس از سراسر
جنوب فارس در جشــنواره  های مختلف
داخلی و بیــن المللی ،تاســیس انجمن
عکس الر  ،برپایی نمایشگاه  های فاخر و
مهمتر از همه ثبت داشته  های فرهنگی و
آداب و رسوم غنی این منطقه،نمونه  هایی
از تالش  هــای به ثمر نشســته اســتاد
حدادیان است.

میبینیم امروز متاسفانه جوانان ما یا پرسش
ندارند یا پرســش آنهــا از الیههای بیرونی
زندگی است و متاسفانه پرسشگری در ذهن
و ضمیر جوانان ما رو به خاموشــی اســت؛
دلیل ششــم نیاز به هویتطلبی است .خیام
متعلق به گروه و مذهب خاصی نیست و در
همه جای این کشــور خیــام را میخوانند و
یک سرمایه مشترک ملی است .ما یک خیام
نهصد ساله در این تاریخ داریم که قرنهاست
مردم پرسشهای حیرتآلود خود را در قالب
رباعی به حســاب جاری کسی به نام خیام
واریز میکنند و مردم ما نیز به چیزی به نام
اندیشه خیامی  اعتقاد دارند و متاسفانه برخی
بالفاصله وقتی پرسشــی مطرح میشود به
الحاد و کفر نسبت میدهند .چه کسی است
که پرسش نداشته باشــد؛ انسان اندیشمند
باید پرسش داشته باشد.
حســنلی اظهار کرد :موضوع آخر اینکه
امروز در ســطح جهان همه به دنبال بهانه
هســتند که برای خود اعتبار جهانی درست
کنند .یکی از نامدارترین شخصیتهای ادبی
نقدر که
و علمی  ما در جهان خیام است و ای 
دنیا خیام را میشناســد ،بقیه شاعران ما را
به آن اندازه نمیشناســد و شــهرت جهانی
خیام که متعلق به ماســت بــرای ما اعتبار
جهانی دارد.
او در پایــان گفت :ایــن تنها هفت دلیل
اســت که برای این پرســش آوردهام و به
ذهن من رسیده اســت و ممکن است شما
هم دالیل بســیار دیگری داشته باشید .بلی
ما هنوز به خیام نیاز داریم و در آینده نیز نیاز
خواهیم داشت.

شيراز و ايروان تفاهمنامه فرهنگي
مبادله كردند

شهرهاي شــيراز و ايروان تفاهمنامهاي فرهنگي امضا و
مبادله كردند كه بر اســاس آن ،مبــادالت فرهنگي اين دو
شهر برنامهريزي شده و هدفمند دنبال شود.
به گزارش ايســنا ،تفاهمنامه توســعه مبادالت فرهنگي
بين شــيراز و ايروان به امضاء معاونــان فرهنگي اجتماعي
شهرداريهاي دو شهر رسيده است.
در متن این تفاهمنامه با اشــاره به ارتباطات و جایگاه دو
شــهر شــیراز و ایروان و همچنین عالقهمندی دو شهر به
روابط دوستانه و فرهنگی ،مقرر شده است که در حوزههای
فرهنگــی ،گردشــگری ،اجتماعی ،نمایشــگاههای هنری
صنایع دســتی و هفتههــای فرهنگی مشــترک ،اقداماتي
انجام شود.
معاون فرهنگي اجتماعي شــهرداري شيراز كه در جلسه
عقد اين تفاهمنامه ســخن ميگفت ،معتقد اســت كه اين
تفاهمنامه ،فرصتي اســت براي تعامل بيشتر بين دو شهر با
هدف ارتقای سطح همكاريها و تقويت داشتههاي فرهنگي
و اجتماعي.
احمد همتيبوشــهري با بيــان اينكه شــهرداري آماده
برگزاري هفته فرهنگي شــيراز در ايروان اســت ،گفت :اين
تفاهمنامه ميتواند زمينه آشنايي مردم ايروان و ارمنستان با
ظرفيتهاي فرهنگي ،معنوي ،تاريخي ،هنري و ادبي شيراز
را هرچه مطلوبتر فراهم كند.
معاون فرهنگی شــهرداری ایــروان نيز با بيــان اينكه
روابط دو کشــور ایران و ارمنستان به سالیان بسیار طوالنی
بر میگردد ،گفت :روابط بسیار قوی فرهنگی و هنری از دیر
باز میان اين دو كشــور وجود داشته و اميدواريم در آينده نيز
بيش از گذشته گسترش يابد
آرام سوتیاســیان ،گفت :وابســتگی فرهنگی بین ایران و
ارمنستان بسیار زیاد اســت و هر دو کشور به این وابستگی
افتخار میکنند.
سوتیاســیان با تأکیــد بر اینکــه از هــر فرصتی برای
نزدیکتر شــدن به شــهر شــیراز اســتفاده میکنیم و با
کمــال میل ایده برگزاری هفتههــای فرهنگی در ایروان را
میپذیریم ،گفت :شــهردار شیراز پیشنویسی از فعالیتهای
فرهنگی بین دو شهر جهت ارائه به شهردار ایروان آماده كند
تا پس از بررسی در مدت زمان کوتاهی زمینه همکاری بین
دو شهر فراهم شود.
معاون فرهنگي شــهرداري ايروان ،شــیراز را شــهری
زیبــا با فرهنگــی غنی توصیف و خاطرنشــان كــرد :این
موضــوع را در بــدو ورود بــه شــیراز میتوان بــه خوبی
حس کرد.
وی ابراز اميدواري كرد كه با توجه به پتانسیلهای شیراز
زمینه انعقاد عقد خواهر خواندگی ،بين  2شهر ايروان و شيراز
فراهم شود.

