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صاف گاهی وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر

انگارنهراگنا

خداوند عز و جل مؤمنان را از ِگل بهشت آفريد و از نسيم روح خود ،در آن روان ساخت .به همين دليل ،مؤمن،
برادر پدرى و مادرىِ مؤمن است .پس هر گاه در شهرى از شهرها به يكى از آن روح ها اندوهى برسد،
ديگر روح ها اندوهگين می   شوند ؛ چون او از آنهاست».
امام باقر (ع)

محمدجواد زارع مهذبیه خبر داد

شیراز ،میزبان جشنواره ملی کارتون "انسان و حشرات"
گروه خبر

شیراز ،آبانماه امسال میزبان یک رویداد
بزرگ هنری در حوزه کارتون ایران است.
محمدجــواد زارع مهذبیــه دبیر هنری
جشنواره ملی کارتون "انسان و حشرات" در
این زمینه گفت :جشنواره یاد شده در قالب
دومین کنگره بینالمللی بیماریهای منتقله
از ســوی ناقالن و تغییــرات آب و هوایی
و چهارمیــن کنگره ملی "حشرهشناســی
پزشکی ایران" 22 ،تا  24آبانماه به میزبانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار میشود.
او در همیــن رهگذر خاطرنشــان کرد:
شــاید بتوان گفت برای نخستین بار شاهد
برگزاری یک رویداد ملــی هنری در کنار
یک رویداد علمی   هستیم.
دبیر هنری جشنواره ملی کارتون "انسان
و حشــرات" تصریح کرد :با توجه به اینکه
حشــرات و بندپایــان کــه از قدیمیترین
موجــودات روی زمین هســتند میتوانند
عامل انتقال بیماریهای فراوانی همچون
طاعون ،ســالک و ماالریا بــوده و گروهی
دیگــر از آنها بــا تهاجم به مــواد غذایی
موجب مســمومیت و خســارات اقتصادی
فراوانی میشوند باید گفت که زبان تصویر
بخصــوص تصاویر طنــز میتواند تأثیرات
بســیار مثبتی در آگاهیبخشــی مخاطبان
به وجود آورد.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری پیشنهاد داد:

برنامهریزی برای اجرای برنامه مشترک
بین هنرمندان شانگهای و شیراز

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت:
پیشــنهاد میدهیم با برنامه ریزی شــرایطی فراهم شود تا هنرمندان
چینی به ویژه شانگهای و شــیراز سال آینده در شیراز برنامه مشترکی
را اجرا کنند.

به گزارش اداره ارتباطات ،ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری شیراز ،ابراهیم گشتاســبی راد در دیدار و مذاکره با مدیران،
مســئوالن و هنرمندان کشــور چین از موزه هنر.بنیاد توسعه آموزش و
دانشکده هنر و صنایع دســتی دانشگاه فوجو شهر شانگهای ،گفت :در
بازدید از موزه هنر شــانگهای متوجه عرضه هنر ســنتی چین به شکل
مدرن و امروزی بودم ،در هنر مدرن چین میتوان ریشههای هنر سنتی
این کشور را نیز دید.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با بیان
اینکه هنر در ایران به هنر قبل از اسالم و بعد از اسالم تقسیمبندی شده
است ،عنوان کرد :هنر مدرن ایران از هنر سنتی فاصله گرفته است ،البته
میتوان تا حدودی اثرات هنر سنتی را در هنر مدرن نیز مشاهده کرد.
وی افــزود :به طور مثال در فرهنگ کهن ایرانی ،شــیر به مفهوم
نگهبــان آب بــوده و امروز نیز این فرهنگ همچنان حفظ شــده و به
ورودی آب ،شــیر آب میگوییم و نشان از ماندگاری فرهنگ کهن در
بین عامه مردم است.
گشتاســبی راد با بیــان اینکه هنــر یک زبان بینالمللی اســت،
خاطرنشان کرد :با دیپلماسی هنر می   توان حتی بین سیاستمداران پیوند
ایجاد کرد ،هنرمندان وظیفه ســنگین توســعه مهربانی و دوستی بین
ملتها را برعهده دارند.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری شیراز ،با
بیان اینکه در نقاشــی مینیاتور ما ریشــه های چینی و مغولی مشــهود
است ،گفت :همانقدر که ما از نقاشی و موسیقی چینی ها احساس خوبی
داریم قطعا چینی ها هم از نقاشیها و موسیقی ایرانی ها احساس خوبی
خواهند داشت و این پیوندی است که هنر بین ملتها ایجاد می   کند.
وی با اشاره به ذکر نام چین در ادبیات فارسی و اشعاری مانند اشعار
حافظ ،افزود :پیشــنهاد میدهیم با برنامه ریزی شرایطی فراهم شود تا
هنرمندان چینی به ویژه شانگهای و شیرازی سال آینده در شیراز برنامه
مشترکی را اجرا کنند.
این مقام مســئول با تاکید بر لزوم توسعه اقتصاد هنر ،اعالم کرد:
بخش خصوصی در راســتای کمک به اقتصاد هنرمندان مجموعهای از
آثار هنری صنایع دســتی را در مجموعه مهستان جمعآوری کرده است
تا هنرمندان بتوانند راحتتر آثار خود را به فروش برسانند.

داوران جشنواره منطقهای قصهگویی
معرفی شدند

مهر :داوران بیست و دومین جشنواره بینالمللی قصهگویی بخش
منطقهای ،در استان فارس معرفی شدند.
رضا بابک ،علی خانجانی و عباس جهانگیریان ،ســه داور جشنواره
منطقهای قصهگویی هســتند که از  ۱۷تا  ۱۹آبان ماه جاری با حضور
در شیراز جشنواره منطقهای قصهگویی را داوری میکنند.
بر این اســاس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان
فارس ،میزبانی قصهگویان راهیافته به مرحله منطقهای از اســتانهای
خوزســتان ،اصفهان ،بوشــهر ،چهارمحــال و بختیــاری ،کهگیلویه
و بویراحمــد و فارس را بر عهــده دارد .مرحله منطقهای جشــنواره
قصهگویی با حضور برگزیدگان بخش زنان و مردان باالی  ۱۸ســال
در مرحله استانی و رقابت  ۳۰قصهگو برگزار میشود و برگزیدگان به
جشنواره بینالمللی راه پیدا میکنند.

شــاید برخی تصــور کننــد کــه رماننویســی با
کمحوصلهگی که زمانه بر مــا تحمیل کرده ،همخوانی
ندارد اما با خواندن برخی رمانها به این نتیجه میرسیم
که رمان هم مثل غزل هرگز از پا نمیافتد چرا که تکیهگاه
هنرهای دیگر خصوص ًا هنر هفتم یعنی سینماست .برخی
رمانها را میتوان گونهای زندگی خودنوشت تلقی کرد،
برخی رمانها قرابت زیادی با شــخصیت های پیرامونی
مــا در زندگی دارنــد ،برخی رمانها برســاخته و کام ً
ال
متکی به خیال و اندیشــهاند خصوص ًا برای کســانی که
به دنبــال ارائهی تصویری متفــاوت از مدینهی فاضله
باشــند .برخی رمانها معجونی از رمانهایی هستند که
نویســنده عمیق ًا تحت تأثیر آنها قرار گرفته است ،برخی
رمانها را میتوان هذیانی بین خواب و بیداری توصیف
کرد .برخی رمانها خصوص ًا آنهایی که بنمایهی سیاسی
دارند ،تاریخیاند .رمانهای فیلســوفانه که در پی القای
اندیشهای خاص باشند هم کم نیستند.
رمان " قو" نوشــتهی عبدالرضا لطفالهی جنســی
متفــاوت دارد چرا که آمیخته بــه نوعی خاص از پرهیز
و رژیم اندیشگانی اســت .از آن دست رمانهایی است
که اگرچه با آن احســاس بیگانگــی نمیکنی اما هرگز
دلت نمیخواهد که جای هیچ کدام از شخصیتهای آن
باشــی .رمان "قو" در عین حال که مانیفست و بیانیهای
علیه مــردان دل لغزنده و دلمویهای بــرای زنان وفادار
اســت اما خواننده بیش از آنکه برای شخصیتهای زن
این حکایت طوالنی دل بســوزاند ،نگاهی ترحمانگیز به
شخصیت اول مرد آن دارد .شخصیتی که در جامعهای در
حال گذار بالیده و آمیزهای از پارادوکسهاست.
این رمان تاریخی نیســت اما رد پای نســلی سوخته
و خوش خیال را میتوانی در آن دنبال کنی .نســلی که
دائم ًا با خود زمزمه میکند "چه میخواستیم و چی شد"!
این رمان علیرغم اینکه در برگ برگ آن از عشــق
ســخن رفته ،عاشقانه نیست چرا که جنس عشقی که از
آن ســخن میرود یا خام است و یا سوخته ،مثل کبابی
خامسوز که نه قابل خوردن اســت و نه میتوانی آن را
دور بیندازی .منظورم این اســت که اگر کسی به دنبال
مرور و تماشــای عشقی با ویژگیهای تمام شرقی باشد
با خواندن این رمان ارضاء نمیشود .زیرا نویسنده گاهی
مثل پاندول ســاعت بین عشــق و دوســت داشتن در
نوسان است .لطفالهی به دنبال معرفی ارتباطی عاطفی
اســت که از فرط صمیمیت به عشــق نزدیک میشود
اما بیپروایی عشــق را ندارد و گاهی به دوست داشتن
نزدیک میشــود ولی عاری از متانت و پرهیز نهفته در
دوست داشتن است.
نحوهی قلم چرخانی متعمدانه نویسنده موجب میشود
که شما در این رمان هیچکس را در جای خودش نبینید.
منظورم کیفیت شــخصیتپردازیها نیست ،منظور نوع
چینش آدمها در کنار یکدیگر اســت کــه هیچ کدام با
هم به جایی نمیرســند .هیچ پازلی در این رمان کامل
نیســت .تصویــر جامعهای از هم پاشــیده یا شــهری
توفان زده که گویا به دنبال یک حادثه هرکسی به جایی
پرتاب شده است.
جنــس آرزوی آدمهایی که در این رمان دوســت یا
همسایه یا محبوب یکدیگر هستند یکی نیست .آدمهایی
را میبینــی که یکدیگر را به خاطر آرزوهای خودشــان
گروگان گرفتهاند.
در این رمان ،اتفاق حرف اول را میزند .اتفاق ،برنامهها
را به هــم میریزد ،اتفاق به باورها جهت میدهد ،اتفاق
پشــیمانی میآورد ،اتفاق تو را به جاهایی میکشاند که
هیچگونه سنخیتی با شخصیت تو ندارد .ولی دست آخر
میبینی که گویا اتفاق همه چیز مردمی   اســت که دائم ًا
به دنبال معجزه هســتند بیآنکه خود سهمی   در آفرینش

زارع مهذبیــه تأکید بر اهمیت آموزش و
بکارگیری تکنیکهــا و جنبههای مختلف
هنری برای انتقال مفاهیم بهداشتی گفت:
یــک اثر هنــری مانند کارتــون ،میتواند
تأثیرگذاری بســیار خــوب و ماندگاری بر
مخاطب داشــته باشد .لذا بر همین اساس،
دبیــر علمی   این کنگره تصمیم به برگزاری
ایــن رویداد هنری گرفت تا انتقال پیامها و
مفاهیم بهداشتی و درمانی را در حوزه حشرات
و رابطه آن با انســان مورد توجه قرار دهد.
او همچنین خاطرنشان کرد :جشنواره ملی
کارتون "انسان و حشــرات" در دو بخش

جداگانه حرفهای و دانشجویی برگزار گردید
و در پی فراخوان جشنواره 389 ،اثر از 213
کاریکاتوریست از سراسر کشور به دبیرخانه
ارسال گردید.
دبیر هنــری جشــنواره ملــی کارتون
"انسان و حشــرات" یادآور شد :داوری آثار
دریافتی با حضور سعید صادقی ،محمدجواد
زارع مهذبیــه و احمدرضــا ســهرابی از
کاریکاتوریســتهای صاحب نام در عرصه
کارتون انجام گرفت.
زارع مهذبیه خاطرنشان کرد :در جریان
 7مرحلــه داوری آثاری ،ضمــن انتخاب

"قو" رمانی متفاوت

طاووس دروازه قرآن
راوی سیل شیراز شد

اسماعیل عسلی
آن داشته باشند.
شاید نویســنده از آشفته نشان دادن همه چیز هدفی
خاص را دنبال میکند .همهی آن چیزهایی که در پایان
از دست میرود.
دختری را میبینی که چندین بار در پوشش جدیدش
زمین میخورد ،پوششــی که نگاهی ابزاری به آن دارد و
دست آخر هم از آن نتیجهای نمیگیرد چرا که احساس
میکند او را دنبال نخود سیاه فرستادهاند.
زمــان وقوع اتفاقــات این رمــان  480صفحهای بر
اساس نشانیهایی که نویسنده بروز میدهد نیمهی دوم
دههی پنجاه است .دیالوگها عطر و طعم دههی پنجاه
را دارد .جــای کافهها و رســتورانها و خیابانها و بعض ًا
کوچه پسکوچهها و مدهای رایــج ،غذاهای باب طبع،
تکیه کالمها ،رویکردهای صنفی و طبقاتی ،ملس بودن
شــخصیتها که قابلیت چرخش به هر ســویی را دارند
و سربســته بودن برخی از شخصیتها و طبقاتی که در
کوران حوادث و در اوج قدرت آزموده نشده و قابل اعتماد
به نظر میرســند همه و همه نشان میدهد که نویسنده
منهای حرفهایی که با صراحت بر زبان میآورد ،آدرس
ناگفتههایش را هم به خواننده میدهد.
نقصان شــخصیتپردازیها در مواردی تو را به این
فکر میاندازد که نکند این شــخصیتها اصلی و واقعی

نیستند بلکه نویســنده با نگاهی ابزاری به آنها به دنبال
بیان چیز دیگری است.
عــدول نویســنده از قاعــدهی بخشبندیهــا و
فصلبندیهــا به چنیــن ذهنیتی دامــن میزند؛ برای
توجیه نحــوهی متفاوت بخشبندیهــا میتوان گفت
احتما ً
ال لطفالهی ســادهترین شــیوه را برای پیشــبرد
داستان انتخاب کرده است .برش عرضی از سرگذشت 6
شخصیت در پیوند با شخصیت اصلی را به صورت موازی
میتوان در این رمان دنبال کرد .بیشــک اگر قرار باشد
چنین رمانی به فیلم تبدیل شود نمیتوان سر و ته آن را
در یک فیلم سینمایی به هم آورد اما شاید یک مجموعه
بیست و شش قسمتی پاسخگوی آن باشد .هر چند ادای
دین نســبت به اهداف نویسنده از قلمی   کردن این اثر با
توجه به ایهام حاکم بر سرتاسر ماجرا چندان ساده نباشد.

نفــرات اول ،دوم و ســوم 120 ،اثر جهت
چاپ در کاتالوگ و  40اثر برای نمایش در
روز اختتامیه مشخص شدند.
او افــزود :مراســم اختتامیه جشــنواره
 22آبانماه در شــیراز خواهد شــد و حضور
برندگان در مراســم بــرای دریافت جوایز
الزامی   است.
شــایان ذکر است دکتر کوروش عزیزی
معاون فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی
شــیراز و استاد تمام رشــته حشرهشناسی
پزشــکی ،دبیر علمی   این کنگره بینالمللی
میباشد.

رگــهای از طنــازی نویســنده را حتــی میتوان در
اندوهبارتریــن لحظهها دنبال کرد .افــت و خیز تعابیر
شــاعرانه در فراز و فرودها محسوس است و تصنیفها
و ترانههایــی کــه در گردنهها و پیــچ و خمهای رمان
مورد اشــاره قرار میگیرد به نوعی بیانگــر واقعگرایی
ترانهســرایان دهه پنجاه اســت و هم عنانی موسیقی با
حال و هوای زمانه.
اگر من به جای نویسنده بودم نام رمان را "مهر و ماه"
میگذاشتم که حساسترین صحنه و نقطه عطف رمان
است اما شاید خاطرهانگیزی این شعر برای نویسنده کار
خودش را کرده است.
از آنجایی که بنمایهی داستان قابلیت کشش بیشتری
دارد که در کمند شــتابزدگی به ایجــاز گراییده به نظر
میرسد که این رمان بیش از آن که خواندنی و شنیدنی
باشد دیدنی اســت .هر چند یک خوانندهی حرفهای در
مقامی   فراتر از همذاتپنداری میتواند بر توســن خیال
سوار شود و ماجراها را مطابق میل خود بکشد .این رمان
هم از درون باز است و هم پایان بازی دارد .انصاف حکم
میکند که چنین وظیفــهای را بر دوش یک کارگردان
ماجراجو که بــا معجونی از ماجراهای در هم تنیده حال
میکند بگذاریم .اگر چه دیدنی شــدن این رمان در گرو
تغییراتی در مرحلهی فیلمنامهنویسی و سپس کارگردانی
اســت .هر چند گاهی بازیگران نیز می توانند با نوع بازی
خود بــه عمق و دامنهی یک شــخصیت بیافزایند یا از
آن بکاهند .در هر صورت تغییراتی از این دســت هرگز
به شــاکلهی اصلی داستان و نثر آن آسیبی وارد نخواهد
کرد .چون او ً
ال نثر با جنس شخصیت اول داستان قرابت
دارد و ثانی ًا عاریتی و کپیبرداری شده نیست .محاورهای
محض هم نیست .نثر ،نثر لطفالهی است درست مطابق
همان ســبک و سیاق حرف زدنش در مجالس و محافل
البته به اقتضای حال و هوای داســتان .در پایان ناگفته
نگذارم که لطفالهی در بخشهایی از داســتان خود را
زیسته و اشارات دور و نزدیکی به خلجانهای روحیاش
دارد .جوانمرگی آرزوهــا مثل برجی بلند در رمان "  قو "
به چشــم میآید ،جوانرگی نســلی کــه دلمویههایش
را فریاد میکند.

ایرنا :فیلم مستند کوتاه "طاووسها هرگز پرواز را نمیفهمند" که
روایتگر سیل دروازه قرآن شیراز است با پایان یافتن مراحل فنی صدا
و تصویر ،راهی جشنوارهها شد.
این فیلم که به صورت مســتند ترکیبی و دورگه(هیبریدی) روایت
می   شــود ،با نویسندگی و کارگردانی مشــترک علی بلندنظر و محمد
ناصری    راد ،دو فیلمساز شیرازی به بررسی حوادث سیل فروردین ماه
 ۹۸دروازه قرآن شیراز و آتش ســوزی طاووس( ۱۶فروردین  ،)۹۸از
دیدگاه طاووس دروازه قرآن می   پردازد.
علی بلندنظر ،فارغ التحصیل کارگردانی ســینما از دانشــگاه هنر
تهــران ،که فیلم اُجاق را در کارنامه خود دارد ،گفت :اردیبهشــت ماه
امســال ،محمد ناصری   راد ایده ساخت یک فیلم مستند در مورد سیل
فروردیــن ،۹٨با روایت متن از زبان طــاووس را با من مطرح کرد که
تصمیم به نگارش فیلمنامه گرفتیم و کار را شروع کردیم.
وی افزود :فیلم مستند کوتاه طاووس ها هرگز پرواز را نمی   فهمند
که بعد از پنج ماه کار مداوم ،آماده ارســال به جشــنوارهها شده است،
از نوع فیلمهای مستند اســت که با تِم فانتزی ،به قسمتی از حوادث
مربوط به سیل شیراز ،نگاهی نقادانه دارد .همچنین این فیلم میتواند
در زمره فیلمهای مردمشناسی شهری نیز قرار گیرد.
فیلــم طاووس هــا هرگز پــرواز را نمی   فهمند بــا تهیه کنندگی
مشــترک علی بلندنظر و ساســان حیدرپور تهیه شده و سایر عوامل
فیلم عبارتند از:بازیگران :غالمحســین لیاقت ،ســید روح ّ
الل ذاکری،
مســعود مستشاری ،شهال مهدوی ،امیر پریچهر ،مهران نامداری ،لیدا
رجبی ،سوده زارع ،ســروش باقری ،محسن قاسمی ،فاطمه راسخی،
سارا جعفری ،نیلوفر جعفری ،ریحانه اللهیاری ،سارا برزگر.
دیگر دست اندرکاران این فیلم شامل تصویربردار :محمد ناصریراد،
صدابردار :علی بلندنظر ،عکاس :فاطمه الســادات معایر،تدوین :محمد
ناصریراد،انیمیشــن و جلوههای ویژه :امین گــودرزی پور ،علی زارع
پور ،نویســنده گفتار متــن :نیلوفر روی چمن ،علــی بلندنظر،گوینده
متن :علــی بلندنظر،مجری طرح :ساســان حیدرپور ،مشــاور پروژه:
احســان بلندنظر،مدیر تولیــد :مهران نامداری،مدیــر روابط عمومی:
پریسا کاظمی   هستند.
ســیل پنجــم فروردین  ۱۳۹۸شــیراز در دروازه قــرآن منجر به
کشــته شــدن  ۲۲نفر از هموطنان و بــروز خســارتهای مالی به
اتومبیلهای مسافران و مردم همچنین آسیب دیدن برخی منازل شد.
 ۱۶فروردین همین سال ،طاووس دروازه قرآن شیراز آتش گرفت
که مســبب آن چندی بعد دســتگیر شــد ولی انگیزه وی از این کار
اعالم نشد.

شماره پاییزی فصلنامه «داستان شیراز»
منتشر شد

مهر :شماره نهم فصلنامه تخصصی
ادبیات داستانی و شعر معاصر «داستان
شیراز» منتشر شد.
شــماره نهم فصلنامــه تخصصی
ادبیات داستانی و شعر «داستان شیراز»
به مناسبت پاییز  ۱٣٩٨منتشر شد.
تحریریــه این شــماره در بخش
ادبیات داستانی :امیرحسین خورشیدفر ،نوید حمزوی ،پری شاهیوندی،
دن دلیلــو ،احمدرضا تقوی فر ،صدیقه قانع ،مجتبی مقدم ،رضا بهاری
زاده ،احسان نعمت اللهی ،مجید خادم ،آوین نبی اللهی ،ثنا صادق ،سید
مهدی ضرغامی ،نگار صالحی و فاطمه شیبانی هستند.
در بخش تخصصی تحلیل و نقد شــعر شماره پاییز داستان شیراز،
آثاری از آفاق شــوهانی ،مجید کوهکن ،فرزانه قوامی    ،احسان نعمت
اللهی ،مریم ســید افقهی ،یدا ...شهرجو ،آنیما احتیاط ،مرجان رضایی،
نرگس باقری ،احسان براهیمی    ،قاسم هاشــمی   نژاد ،مهران شفیعی،
فرزانه قاسمی    ،میسون السویدان ،سودابه مهیجی ،سمیرانیک نوروزی
به چاپ رســیده اســت .فصلنامه «داستان شــیراز» فقط به صورت
الکترونیک منتشر می   شود.

