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آوازخوانی ُکردی
شهرام ناظری در زادگاهش
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ناظریبهآوازخوانیبرایحاضرانپرداخت.

ناگهان شعر
ِ
تا بیرق و ماتم و عزا بر پا شد
سعید سلیمانپور ارومی

عطشان ترین و خسته ترین رودها ،فرات
واکن گره ز بغض دل خویش ،یا فرات
زان ظهر آتش و عطش و خون سخن بگو
هستم به درد و داغ دلت آشنا ،فرات
رد دردهای زالل ،اشک ماندگار
ای ّ
بر چهره بال زده کربال ،فرات
از بس که اشک ریخته شد در حکایتت
آب از سرت گذشت دگر بینوا فرات
دستت به دست ماه منیری رسیده بود
دستی که شد ز قامت آن مه جدا ،فرات
دیدی فرود ضربت شمشیر کینه را
بر دست غیرت خلف مرتضی ،فرات
روحت به مشک بود و به دریا رسیده بود
سد شد مسیر و ریختی آخر کجا ،فرات
دیدی شکسته کشتی آل نبی و بعد
گشتی محیط محنت و بحر بال فرات؟
دیدم من آن چه را که ندیدی ز داغ دوست
داغی که زد شرر به دل خیمه ها ،فرات
آن صید دست و پا زده در خون حسین بود
من شاهد تالطم خون خدا فرات
تابیدم و ز تاب من آن دشت تف گرفت
از تشنگان دشت نکردم حیا ،فرات
خورشید خون گریست و مکثی غریب کرد

پهنای سرخی اش ز افق بود تا فرات
دلمویه های غربت او ناتمام ماند
خورشید رفت و دهشت شب بود با فرات...
آرش براری

سر و جان هم ه خلق به قربان حسین
جان عالم به فدای لب عطشان حسین
رحمت خاص خدا شامل حالش شده است
هرکسی یک سر سوزن شده گریان حسین
دم عیسی صفت مرثیه خوانانش گرم
زندهایم از نفس پیرغالمان حسین
لشکر عمه سادات همیشه هستند...
وسط معرکه ها گوش به فرمان حسین
خوش به حال شهدایی که فدایش گشتند
دم آخر سرشان بود به دامان حسین
آه ای مرثیه خوان روضه جانسوز بخوان
تا بسوزیم برای غم سوزان حسین
خطبه میخواند که از منبر مرکب افتاد
گذر باد سوی چادر زینب افتاد
شمر بر سینه دردانه افالک نشست
روی تل زینب کبری به روی خاک نشست
پیکرش را وسط معرکه غارت کردند
به زن و بچه ارباب جسارت کردند
پیکر شاه شهیدان وسط گودال است
وقت غارت شدن پیرهن و خلخال است
وسط معرکه انگشت نمایش کردند
جلوی عمه سادات رهایش کردند
تیر و شمشیر به روی پسر فاطمه بود
پنجه گرگ به روی جگر فاطمه بود
فاطمه از وسط آتش و دود آمده بود
هر چه تیر است به گودال فرود آمده بود
از سراشیبی گودال فقط خون میرفت
ساربان دست پر از معرکه بیرون میرفت
آه ای مرثیه خوان مرثیه را باز مکن
روضه دختر او را دگر آغاز مکن
کاش میشد که فدایش بشود نوکر او
تاکه آسیب نبیند حرم دختر او
جلیل صفر بیگی

یک شاعر مشهدی مطرح کرد

ادبیات  پلهمبستگی ایران و افغانستان
زبان شعر در تمام جهان برای مردم آن کشور قابل فهم
است ،به ویژه زمانیکه مردم کشور افغانستان با ما
همزبان و همدل هستند ،میتوانیم از همین نکته ،پلی
برای ایجاد همبستگی و تبادل فرهنگی بین دو ملت
ایران و افغانستان بزنیم.
«ایمان مرصعی» شاعر مشهدی در گفت و گو با سایت
افغانستان خبرگزاری فارس تاکید کرد که ادبیات
به ویژه شعر میتواند ارتباطات میان دو ملت ایران و
افغانستان را مستحکم تر کند.
مرصعی زبان فارسی را زبان مشترک میان ایــران و
افغانستان دانست و گفت :زبان شعر در تمام جهان
برای مردم آن کشور قابل فهم است ،به ویژه زمانی که
مردم کشور افغانستان با ما همزبان و همدل هستند،
میتوانیم از همین نکته پلی برای ایجاد همبستگی و
تبادل فرهنگی بین دو ملت ایران و افغانستان بزنیم.
وی به نگاه شاعران ایرانی به شعر افغانستان اشاره کرد
و افزود :شاید نگاه مردم ایران به شعر افغانستان هنوز
به جایگاه واقعی خودش نرسیده باشد ،اما زمانیکه
با آثار شاعران افغانستانی در شعر مواجه میشویم،
احساس درد و زاللی کلمات را در هر واژه میتوانیم
لمس کنیم.
مرصعی تصریح کرد :شاعران خراسان هنوز هم کشور
افغانستان را جزو خراسان بزرگ میدانند و معتقدند
هیچ مرزی نمیتواند محل ممنوعیت گذر فکر و اندیشه
یک شاعر به آن سوی جهان باشد.
وی در ادامه گفت :نشان دادن عالقه شاعران به شعر
هم در دو کشور ،مخصوصا در شهرهای مشهد ،هرات
و کابل ،میتواند زمینه ساز ارتباطات نزدیک فرهنگی
بین دو ملت ایران و افغانستان باشد.
مرصعی افزود :شاعران ایرانی و افغانستانی از طریق
فضاهای مجازی باید آثــار یکدیگر را دنبال کنند و
هنوز هم پس از گذشت سا لها  ،ما در جلسات خود
حضور افــرادی که مقیم این کشور هستند را داریم.
وی افزود :در تاریخ آمده است پیر هرات ،برای دیدن
ابوسعید ابوالخیر پیاده به خاوران سفر کرده است ،و
کاش مسئوالن محترم فرهنگی اهمیت این نوع دید و
بازدیدها را جدی بگیرند.
وی سفر شاعران ایران به افغانستان و تاجیکستان را
یک ضرورت خواند و خاطر نشان کرد :سفر شاعران
ایرانی به کشورهایی چون افغانستان و تاجیکستان
که همزبان و همدل هستند ضرورتی غیر قابل انکار
است ،شاعر مرز نمیشناسد و بهتر است یک چهارم
بودجهای را که وزارتخانه ارشــاد به تئاتر اختصاص
میدهد صرف شعر کند.
مرصعی تصریح کــرد :در بــرهــه کنونی نــیــاز است
دوستان ما در ایــران با شاعران کشورهای همسایه

11

و همزبان مراوده داشته باشند تا هم از فضای آلوده
مجازی فاصله گرفته شود و هم بشود در کشورهای
همزبان کتاب منتشر کرد ،آثار بسیاری از شاعران
مطرح افغانستان در ایران چاپ میشود ولی آیا این
اتفاق در افغانستان میافتد؟
این شاعر خراسانی دربــاره آشنایی شاعران ایرانی
با شاعران داخــل افغانستان گفت :از طریق فضای
مجازی آثار خوب شاعران افغانستان را دنبال میکنیم
و بسیاری از اشعارشان را هم در جلسات شعر خود
میخوانیم و حتی گاهی این اشعار توسط منتقدان به
چالش کشیده شده و در پایان به صورت مکتوب برای
شاعر ارسال میشود.
وی افزود :مردم کشور افغانستان مردمی درد کشیده
انــد و وقتی از نــزدیــک بــه شعرشان نگاه میکنیم،
میبینیم با شعری تکه تکه شده مواجه هستیم ،شعری
که یک بیتش در اروپا دنبال برادر خود میگردد و در
بیتی سوگوار فرزندش در ایــران است ،نمیشود به
شعر افغانستان نمره داد ،به ویژه شعر کسانی که در
مهاجرت به سر میبرند.
مرصعی خاطرنشان کــرد :خوشبختانه نام انجمن
«د ر َد ری» در خــراســان بــرای عالقه مندان به
شعر ُ
شعر ،نامی خــوش و آشناست و همین انجمن هم
با کمترین امکانات ،میزبان شمار قابل توجهی از
شاعران خراسان است ،انجمنی که نه وابسته به دولت
جمهوری اسالمی ایران و نه تحت حمایت کنسولگری
کشور افغانستان است.
وی افزود :شاعران قشری نازک دل و زود رنج هستند
و امیدوارم در شعر ایران به دور از مسائل سیاسی و
تنشهای منطقهای ،نگاهی درست و فرهنگی باشد
تا حال شعر در آینده رو به وخامت نگذارد.

انوری:بارمان ،فرهنگکتابخوانی
مابهبود مییابد

نشست بررسی کتاب «از عشقاباد تا عشقآباد» نوشته
منصور انوری برگزار شد.
بــه گـــزارش ایسنا ،نویسنده کــتــاب «از عشقاباد تا
عشقآباد» در نشست بررسی این کتاب که در مشهد
برگزار شد دربــاره نگارش آن اظهار کرد :با اینکه ما
شاعران نامداری در خراسان داریــم و ادب و فرهنگ
کشور ما در دنیا زبانزد است اما در دهههای اخیر در
عرصه کتابخوانی عقب ماندهایم و تا زمانی که رمان و
رمانخوانی را ارتقا ندهیم ،فرهنگ کتابخوانی ما نیز
ارتقا و بهبود نمییابد.
او ادامه داد :ما وارث غنیترین ادبیات از جمله ادبیات
دوره اسالمی هستیم ،با وجود این ،صــادرات اندکی
جز با هدف آگاهی یافتن فرهنگ غرب از زبان و ادب
کشورمان به کشورهای دیگر نداریم و باید حتما در زمینه
رفع ضعف کتابخوانی خودمان اقدام کنیم.

انوری افزود :بنده هماکنون در حال نوشتن جلد ۱۳
کتاب «جاده جنگ » هستم و در  ۱۲جلد از این کتاب
که به چاپ رسیده ،توانستم از حوادث شهریور ۱۳۲۰
تا  ۱۵خرداد  ،۱۳۴۲یعنی  ۲۲سال از فرهنگ ایران را
به نگارش درآورم .در همین زمان ،در حال نوشتن جلد
سوم کتاب از «عشقاباد تا عشقآباد» نیز هستم .ضمن
اینکه نگارش یک پویانمایی درباره مسئله نفت را نیز
انجام میدهم.
او همچنین درباره نگارش رمانی با نام رمان «عاشورا»
گفت :تمام سعی من بر این است که این رمان را بنویسم
و در این راه از تمام توسالتم کمک میگیرم تا این مهم را
به انجام برسانم.
سیدعلیرضا مهرداد ،منتقد و مجری ،در بخش دیگری
از این جلسه درباره رمان «از عشقاباد تا عشقآباد» گفت:
رمان «از عشقاباد تا عشقآباد» نوشته منصور انوری
در دو جلد توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده
و نویسنده در این اثر یکی از داستانهای شفاهی را با
تغییراتی به رمان تبدیل کرده است.
مهرداد بیان کرد :استاد انوری نویسنده فیلم نامه «در
چشم باد» نیز هستند و با اندکی دقت و خواندن دو جلد
از کتاب «جاده جنگ» ایشان ،میتوان متوجه شد که
داستان «در چشم باد» همان داستان «جاده جنگ» است
و تم اصلی داستان ،خط سیرش و شخصیتهایش همان
چیزهایی است که در کتاب «جاده جنگ» میبینیم ولی
اینکه چرا آن سریال با نام آقای جوزانی نوشته شد،
جایش این جا نیست.

یادواره ادبی اربعین« سردار بی سر» برگزار می شود

دانــش پــور -ی ــادواره ادبــی – هنری چله کــوچ چلچله
بــه مناسبت گــرامــی داشـــت اربــعــیــن ســـردار بــی سر
شهید مدافع حــرم محسن حججی امروز(پنج شنبه
 ۳۰شهریور) در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر
تهران برگزار می شود.حجت االســام سیدعبدا ...
حسینی دبیر یــادواره و مشاور دبیرکل مجمع تقریب
مذاهب اسالمی روز گذشته در نشستی خبری اعالم
کرد :در این یــادواره ادبی  ،علما و شعرای شیعه و اهل
تسنن سخنرانی و شعرخوانی می کنند .عالوه بر این،
هشت شاعر شاخص کــشــورمــان چــون افشین عال،
علیرضا قزوه ،سیدحسین متولیان ،محمدجواد شرافت
شعرخوانی خواهند کرد .وی گفت :بخشی از اشعاری که
با موضوع شهید حججی سروده شده در قالب یک کتاب
 ۳۰۰صفحه ای به چاپ رسیده و مولف اثر هم شهید
محسن حججی نامگذاری شده است که در این مراسم
رونمایی می شود .در خور اشاره است این برنامه امروز

از ساعت  ۱۵تا  ۱۸در موسسه فرهنگی شهدای هفتم
تیر(سرچشمه ) برگزار می شود.

...

پیک خبر

دو ترانه سرای مشهدی
برگزیده سومین جشنواره شعر نیاوران
برگزیدگان سومین جشنواره شعر نیاوران معرفی شدند
ودربخش آزاد ،ترانه حسن سرداری وسمانه مصدق از
مشهد رتبه های اول و سوم را کسب کردند.
آیین پایانی جشنواره شعر نیاوران به همراه رونمایی
از کتاب «پایتخت شعر ( »)3در فرهنگسرای نیاوران
برگزار شد.
به گزارش فارس ،آیین پایانی جشنواره شعر نیاوران به
همراه رونمایی از کتاب «پایتخت شعر ( »)3با حضور علی
مرادخانی معاون امور هنری و محمد سلگی سرپرست
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی عصر
روز سهشنبه  28شهریور در فرهنگسرای نیاوران
برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمدعلی بهمنی ،شاعر پیش
کسوت ،اشعاری را برای حاضران قرائت کرد.
علی مرادخانی ،معاون وزیر در امور هنری ،در ادامه
گفت :باید شرایطی را فراهم کنیم که بتوانیم از آثار این
جشنواره به ویژه آثار جوانان استفاده کنیم.
دراین جشنواره بیش از  80درصد کسانی که شرکت
کرده اند جوان هستند .چندین هزار اثر به دبیرخانه شعر
نیاوران ارسال شده است ،همه این ها سرمایه فوق العاده
ای برای ماست .آثار ارسالی به این جشنواره از کیفیت
مطلوبی برخوردار بود .از این رو به نظر میرسد شرایط
خوبی در آینده خواهیم داشت.
در پایان آیین سومین دوره جشنواره شعر نیاوران محمد
معتمدی با حضور روی سن قطعاتی را برای حاضران
اجــرا کــرد .معتمدی قطعه پایانی برنامه خود را که با
شعری از افشین یداللهی بود به این ترانه سرای نام آشنا
تقدیم کرد.
نزدیک به  80درصــد از برگزیدگان این جشنواره در
سومین دوره از شهر های مختلف ایران انتخاب شده
بودند .

پیک خبر

اعطای معتبرترین جایزه ادبیآلمان بهنویسنده ایرانی
فریبا وفی که پیش از
این ،برگزیده شدنش
در معتبرترین جایزه
ادبی آلمان خبرساز
شده بود،جایزه خود
را در نمایشگاه کتاب
فرانکفورت دریافت
خواهد کرد.
به گــزارش خبرنگار
فــرهــنــگــی بــاشــگــاه
خــبــرنــگــاران پــویــا،
فریبا وفی نویسنده رمان «ترالن» که به تازگی برگزیده
معتبرترین جایزه ادبی آلمان معروف به « لیب پروم» در
سال 2017شده است  ،جایزه خود را در نمایشگاه کتاب
فرانکفورت دریافت خواهد کرد.
وی شــنــبــه  14اکــتــبــر  2017در مــراســمــی که

ساعت  16 :30در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار
میشود  ،جایزه خود را دریافت خواهد کرد.
بر اساس اعالم سایت لیب پروم فریبا وفی با رمان « ترالن»
که ترجمه آلمانی آن در سال  2015توسط انتشارات
زوویت و به کوشش یوتا هیمل رایش منتشر شده است،
بیشترین آرای خوانندگان را کسب کرد و برنده این جایزه
شناخته شد.
رمان «ترالن» روایتگر سقوط رژیم پهلوی و تحوالت بعد
از آن است ،ترالن دختر جوانی که به دنبال یافتن مسیر
خود در وضعیت متحول شده اوایل انقالب است ،قهرمان
این داستان است.
فریبا وفی رماننویس و نویسنده داستان کوتاه ایرانی
است .از میان آثار وی «پرنده من» و «رؤیای تبت» ،برنده
چند جایزه ادبی معتبر در ایران شد ه و داستانهایی از او
به زبانهای انگلیسی ،سوئدی ،روسی ،ترکی ،عربی و
ژاپنی ترجمه شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت پارس آرین :

تمام تابلوهای موزه پاسارگاد شناسنامه دارند

علیاکبر امین تفرشی ،رئیس هیئت مدیره شرکت
پارس آرین در پاسخ به اظهارات رئیس فرهنگستان هنر
گفت :در موزه بانک پاسارگاد  ۴۶۶اثر از  ۱۴۷هنرمند
موجود است و حتی یک اثر پیدا نمیکنید که فاقد سند و
شناسنامه باشد .اگر اثری دزدی باشد ،برای چه باید آن
را به دیوار بزنیم؟!
به گزارش خبرگزاری فارس ،وی درباره انتخاب محل
موزه بانک پاسارگاد اظهار کرد :برای جانمایی موزه
به دنبال محل بودیم و الزاماتی داشت؛ از جمله این که
امن باشد ،بزرگ و دارای سقف باالی  3.5متر باشد،
همچنین در محل رفت و آمد اهل فرهنگ و هنر قرار
داشته باشد.
پس از بازدید از چند محل ،ســال  87گالری صبا از
زیرمجموعههای فرهنگستان هنر را پیشنهاد کردند و

پس از بازدید ،آن را مناسب دیدیم و طبقه سوم را به مدت
یک سال اجاره کردیم و موزه همزمان با سیامین سال
پیروزی انقالب اسالمی و با حضور مسئوالن وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح شد.
امین تفرشی با اشاره به قراردادهای شرکت پارس آرین
با موسسه فرهنگی هنری صبا گفت :طرف قرارداد ما
رئیس مؤسسه بود و اصال کاری به فرهنگستان نداشتیم
و هر ســال قــراردادمــان را با پرداخت مبالغی تمدید
میکردیم.
مث ً
ال از اول فروردین  93تا  29اسفند  94با آقای کاوه
حورابه (مدیر وقت صبا ) ق ــراردادی دو ساله به مبلغ
 360میلیون تومان امضا کردیم.در سال  95هم دو
قرارداد ششماهه با خانم اکرم پوراکی (مدیر وقت صبا)
در مجموع به ارزش  300میلیون تومان امضا کردیم.

با سوز و گداز و شور و اخالص بخوان
با حنجره زخمی احساس بخوان
صحن دل من عین حسینیه شده
ای عشق بیا روضه عباس بخوان
رها هوشمند نژاد

تا بیرق و ماتم و عزا بر پا شد
پیراهن سوگ بر تن دنیا شد
ای اهل زمین ماه محرم آمد
مهمانی خاص حضرت زهرا شد
غالمرضا کاج

فلک ساز غمی دیرینه می زد
دلم از درد و داغت پینه می زد
چو می دیدم سرت را روی نیزه
به روی گونه اشکم سینه می زد
CMYK

