ادب وهنر
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فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد
آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد
فتنه شاید در لباس میش ،گرگی تیز دندان
در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد
فتنه شاید کنج پستوی کسی الی کتابی؛
فتنه الزم نیست حتم ًا در خیابان بوده باشد
فتنه شاید در صف ص ِفین می جنگیده روزی
فتنه شاید در زمان شاه ،زندان بوده باشد!
فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده
طیاره پاریس_تهران بوده باشد
یا که در ّ
فتنه شاید تابی از زلف پریشان نگاری
فتنه شاید خوابی از آن چشم فتّان بوده باشد
فتنه شاید این که دارد شعر می خواند برایت؛
وا مصیبت! فتنه شاید از رفیقان بوده باشد
دوره فتنه است آری ،می شناسد فتنه ها را
عباسِ دوران بوده باشد
آن که در این کربال ّ
فتنه خشک و تر نمی داند خدایا وقت رفتن
کاشکی دستم به دامان شهیدان بوده باشد
مهدی جهاندار


مرد باید شبیه ترین چیز به یک کوه باشد
نه ،کوه کافی نیست
مرد باید کوهستان باشد
دست هایش کوه
شانه هایش کوه
اراده اش کوه
قولش کوه
اما دلش ...
دلش باید یک درخت هلو باشد !
وسط کوهستان
که خیال بانو
حسنا میرصنم
به شاخه هایش آویخته ...

معرفی چند رمان برای شناخت بهتر ریشه های فتنه 88

نامیرا

لذت شعر

روايتي ناميرا از فتنه ،نفاق ،شک ،تصميم و عمل

صادقکرمیار
انتشاراتنیستان
داستان کتاب درباره دختر و پسـری جوان از اهالی کوفه
اسـت که بدون منفعت طلبـی های روز افـزون مردم کوفه
به دنبال حقیقت هسـتند اما در میـان رفتارهای متناقض
و منافقانـه سـرداران بـزرگ کوفـه ،بیـن حمایـت از امـام
حسـین (ع) یا وفاداری به یزید سـرگردانند .چاپ بیسـت
و پنجـم ایـن کتـاب در  334صفحـه و بـه قیمـت  26هـزار
تومان ارائه شـده اسـت.

گروه ادب و هنر -در سالروز حماسه نهم دی قرار داریم؛ حماسهای مردمی که در
نهم دی ماه سال  1388رقم خورد و مردم از هر قشری به صحنه آمدند تا آتش فتنه
را خاموش کنند و خاموش هم شد .مردم در این حرکت از خود بصیرت نشان دادند
و چیزی کم نگذاشتند اما سوال ما این است که آیا دست به قلمهای کشورمان هم به
خوبی و به موقع پا به میدان گذاشتند و محتوای مد نظر را برای درک ابعاد ماجرا تولید
کردند؟ تا آن جا که ما انبوه کتاب های منتشر شده را بررسی کردیم ،پاسخ این سوال
مثبت است و انتشار کتاب از همان روزهای شروع فتنه درباره این موضوع و ابهام
زدایی از فضای غبارآلود به وجود آمده ،شروع شد و تا همین روزها که هشت سال
از آن تاریخ میگذرد ،ادامه دارد .یکی از آثار فرهنگی فاخر در سال  88رمان خوب

▪درباره نویسنده

صادق کرمیار از جملـه نویسـندگان و کارگردانان ایرانی
است که سـال  ۱۳۳۸ه.ش در تهران به دنیا آمد .کرمیار
مسـئول ویـژه نامـه «اطالعـات جبهـه» در مناطـق جنگـی
در سـالهای  1365-1367بـود و از 1372-1375
مسـئول صفحـه ادبـی «جوانههـای اندیشـه» روزنامـه
اطالعـات و همچنیـن معـاون سـردبیر نشـریه سـینمایی
«مـردم و سـینما» وابسـته به بنیـاد سـینمایی فارابـی بوده
اسـت .صـادق کرمیـار بـا نوشـتن کتابهـا و کارگردانـی
سـریالهایی همچـون «یـک روز قبل» شـناخته میشـود.
در کارنامـه او آثار سـینمایی ،فرهنگی و چـاپ کتاب های
متعـددی بـه چشـم می خـورد.

بخش حس شـعار و شـعارزدگی و ارائه تحلیل به مخاطب
دسـت نمیدهد و مخاطـب ،شـخصیتها را بـاور میکند
و گاه چنـان شـک و تردیدهـا جـدی و مطـرح میشـود کـه
مخاطـب نیـز بـا ایـن شـک هـا همـراه میشـود و در نهایت
بـا شـخصیت اصلـی بـه تصمیـم میرسـد.
نامیـرا بـه خوبـی توانسـته اسـت دوران فتنـه و نفـاق
بـزرگان و ریشـههای ایـن نفـاق را در زمینـه عاشـورا و
کربال بـه تصویـر بکشـد با ایـن تفـاوت کـه تصویـر آدمهای
قصـه کرمیـار و روحیـات و تمایالتشـان و حتـی خشـم
و غضبشـان محصـور در آن زمـان خـاص نمیشـود.
«نامیـرا» ،روایتـی اسـت نامیـرا از فتنـه ،نفـاق ،شـک،
تصمیـم و عمـل.

▪چرا باید «نامیرا» را بخوانیم؟

نامیـرا یـک دوره فتنهشناسـی اسـت بـرای کسـانی که در
پـی حـق هسـتند و میخواهنـد بداننـد کـه حـق و باطـل
چگونه جابهجا میشـوند .حتـی «عبدا ...بـن عمیر» با آن
همـه سـابقه در جهـاد با کفـار تردیـد میکنـد که چرا پسـر
پیامبـر بـه مقابلـه بـا یزید برخاسـته اسـت؟
نکتـه جالـب رمـان نامیـرا کـه در بسـیاری از بخـش هایش
بـه دلیـل دیالو گهـا و صحنـه پرداز یهایـش تنـه بـه
نمایـشنامـه و فیلـم نامـه میزنـد ،تغییـر مسـیر ظریـف
و زیبـای شخصیتهاسـت .نقطـه اوج داسـتان و تیـر
خلاص بـه شـک و تردیـد هـای عبـدا ،...زمانـی اسـت
کـه او در نخلسـتان بـا قیـس بـن مصهـر صیـداوی روبـه
رو میشـود و گفـت وگویـی زیبـا میـان ایـن دو بـه وقـوع
میپیونـدد کـه محتـوای ایـن گفـتوگـو از نظـر ارزش
محتوایـی میتوانـد بـا چنـد کتـاب برابـری کند و عبـدا...
در نهایـت بـه تصمیـم خـود مـی رسـد در حالـی کـه همین
شـک و تردید ها نیز از میانـه راه در قلب عمروبـن حجاج و
شـبث ربعی نیز ریشـه مـی دوانـد و آن هـا را نیز بـه تصمیم
شـا ن میرسـاند .اگـر ویژگـی فتنـه را در شـک و تردیـد،
پوشـیدگی حقیقـت و تمایل نداشـتن افـراد به بـروز دادن
انگیزههـای واقعیشـان که نفـاق نامیـده می شـود بتوان
طبقه بنـدی کـرد ،نامیرا همـه ایـن ویژگیهـا را در روایت
داسـتانی خـود گـرد آورده اسـت .پرداخـت شـخصیت هـا
در داسـتان کاملا طبیعـی اسـت؛ بـه طـوریکـه در هیـچ

...
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▪بریده هایی از کتاب

مـرد آرام وخونسـرد بـه عبـدا ...تلـخ لبخنـد زد
و گفـت« :لعنـت خـدا بـر آنـان کـه ایمـان شـما
را بازیچـه دنیـای خویـش کردنـد ،وای بـر شـما
کـه نمـی دانیـد بـدون امـام ،جـز طعمـه ای
آمـاده در دسـت اراذلـی چـون یزیـد و ابـن زیـاد
هیـچ نیسـتید ،حتـی اگـر بـرای رضـای خـدا بـا
مشـرکان جهـاد کنیـد...
***
خدایـا ایـن چـه فتنـه ای اسـت کـه مـردم کوفـه را
رهـا نمـی کنـد .گویـا کوفیـان آفریـده شـده انـد تا
خطاهایشـان مایـه عبـرت دیگـران باشـد...
ربیـع رو بـه عمـرو پرسـید« :شـما بـه فرمـان چـه
کسـی مـی خواهیـد بـه جنـگ بـا یزیـد برخیزیـد؟»
عمـرو گفـت« :حسـین بـن علـی (ع) ،فرزنـد فاطمه
(س) »...ربیع پرسـید« :حسـین بن علی (ع) فرزند
رسـول خداسـت؟ ...پـس چگونـه علـی را هـر روز در
شـام دشـنام مـی گوینـد و حسـین برنمـی آشـوبد؟»
شـبث گفـت« :در خاندان بنـی هاشـم کـم ندیدیم که
بـرای حقی بـزرگ تـر ،از حق خویـش مـی گذرند»...

«نامیرا» به قلم آقای «صادق کرمیار» است ،این کتاب حقیقتا یک دوره خوب فتنه
شناسی است و حتما برای کسانی که دوست دارند بدانند چطور در یک جامعه دینی
می توان جای حق و باطل را عوض کرد مفید خواهد بود ،جادوی زر و زیور و حب دنیا
در جابه جایی حق و باطل ،مفهوم بزرگی است که به خوبی و با قلمی هنرمندانه به
شکل غیر مستقیم و در قالب داستانی عاشقانه روایت شده است .کرمیار به خوبی
در این رمان کالسیک از پس کاری سخت برآمده است .جالب است بدانید مطالعه
این رمان تاریخی و تحلیلی برای شناخت فتنه  88مورد تأکید رهبر انقالب هم بوده
است .در ادامه با ما همراه باشید تا از رمان «نامیرا» و چند رمان دیگر که مطالعه شان
در سالروز حماسه  9دی خالی از لطف نیست؛ بیشتر بدانیم.

نشانی روی آب و رد کبوترها
زهره یزدا نپناه قر هتپه
انتشاراتشهرستانادب
رمان «نشانی روی آب و ِر ِّد کبوترها» ،ماجرای خود را در دل
حوادث مهم تاریخ معاصر از جمله انقالب اسالمی ،دفاع
مقدس و فتنه روز عاشورای سال ،1388روایت میکند و از
طریق روایت تعزیه ،به واقعه عاشورا نیز میپردازد.داستان،
از پیرزنی به نام بیبی منظر ،همراه با شوهر بیمارش و تنها
پسرش قاسم میگوید که همگی در آذربایجان زندگی

میکنند .در کنار او ،رزمنده میان سالی به نام اِلدار است که
تعزیهدار روستا و شبیهخوان امام حسین (ع) است .در پشت
جلد کتاب آمده است« :همانجا ،پشت وانت ،کنار تابوت
مینشیند .با دستی که زخم برداشته است ،برفهای روی
تابوت را پاک میکند .صورتش را روی چوب سرد تابوت
میگذارد .لبهایش از سرما ،ترک برداشته و میسوزند .بر
تابوت و پرچم سهرنگ آن بوس ه میزند .شب نزدیک است و
بارش برف ،هنوز قطع نشده است .باید هر طور شده است
تا صبح روز بعد صبر کند ،تا صبح روز تاسوعا».نویسنده این
رمان ،زهره یزدانپناه قرهتپه متولد  1342تهران است .از
آثار او میتوان به مجموعه داستان «قوارهای برای دو نفر»
در حوزه دفاع مقدس و مجموعه «یک نگاه ،یک برداشت» و
نیز«داستانلبنان»،شاملسفرنامهاوهمراهاعضایانجمن
قلم ایران به این کشور ،اشاره کرد« .ستاره من» ،زندگینامه
داستانی «شهید محمدعلی رجایی» از جمله دیگر آثار این
نویسندهاست.رمان«نشانیرویآبوردکبوترها»در316
صفحهوبهقیمت 17هزارتومان،روانهبازارنشرشد.

شکاف
محمد ستاری وفایی
انتشاراتعماد
رمان «شکاف» ،روایت اتفاق نادری است که برای یک رفتگر
شهرداری در شهر تهران میافتد .آقا رسول زحمتکش و
مذهبی ،در یکی از شبها که مشغول کار است با فردی در
حال مرگ ،مواجه میشود ،او یک امانتی به رسول میدهد
که زندگی و خانواده او را تحت تاثیر قرار می دهد و او را که تا
قبل از این ،یک زندگی ساده و بیارتباط با اتفاقات بزرگ
را تجربه کرده بود ،وارد مرحلهای تازه میکند که مرتبط با
امنیت ملی است .از طرفی نویسنده سعی داشته در دل این
داستان ،به موضوع مهمی که باعث بروز فتنه در یک جامعه
مذهبیمیشود،اشارهکندوارتباطبینروشنفکریمبتنی
بر مبانی نظری غربی را با اتفاق شوم فتنه تبیین کند و دین
و اعتقادات دینی را به عنوان عنصر اساسی تشکیل انقالب
و ادامه حکومت پایدار و موفق معرفی کند.اتفاقات داستان
که بعد از فتنه  88رخ داده ،نشان میدهد بسیاری از مردم
دربارهموضوعفتنهبینشیعمیقپیداکردهوبرخیهمهنوز
با شبهاتی درگیر هستند.رمان «شکاف» در  164صفحه با
قیمت  11هزار تومان منتشر شده و در دسترس مخاطبان
قرارگرفتهاست.

 13روز مانده بود به انتخابات
رسول ایمانی نسب

انتشارات سازمان بسیج دانشجویی
نویسنده در ایــن رمــان  13فصلی ،به روایــت حــوادث و
رویدادهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال
 88پرداخته است و با نگارشی جذاب ،نگاهی هم به سال
هــــــــــــای جنگ می اندازد .همچنین سیر داستان روایت
کننده الیــه هــای زیرین
انتخاباتوحرفهاوگفت
و گوهای رد و بدل شده
بین حامیان نامزدهای
رقیب در انتخابات است.
فعالیتهایدانشجویی،
کارناوال های تبلیغاتی،
زدوخوردهایانتخاباتی
ودرنهایتبروزمرگهای
مشکوک،هرکدامگوشه
ای از این رمان را تشکیل
می دهند .خالصه اگر
این کتاب را جایی دیدید
بخوانید! احتماال شما
هــم بــا شخصیت اصلی
داستان هم ذات پنداری
خواهیدکرد.

...
نقاشی

خبر

کنسرت همایون شجریان در پاریس لغو شد
کــنــســرت هـــمـــایـــون شــجــریــان
ک ــه قــــرار بـــود در شــهــر پــاریــس
فرانسه برگزار شــود ،لغو شــد .به
گــزارش ایلنا ،به دلیل مشکالت
هماهنگی با سالن و ناهماهنگی
برنامهگذار با مدیریت ارکستر سیمرغ،
برگزاریکنسرتهمایونشجریاندرپاریسبهزماندیگری
موکولشد.

موسیقی نمایش افسانههای خلیج روی
صحنه می رود
موسیقی نمایش «افسانههای خلیج» به نویسندگی،
طراحی و کارگردانی شایان افکاری از هشتم دی با حضور
امیر دژاکام به روی صحنه تاالر اصلی محراب میرود .به
گزارش ایرنا ،نمایش «افسانههای خلیج» تا سیام دیماه،
هر روز در تاالر محراب به روی صحنه می رود.

سماع موالنا از دید  ۲هنرمند
«سماع مــوالنــا» از دیــد بابک بــرزویــه هنرمند عکاس با
همراهی آثار خوشنویسی اسرافیل شیرچی ،استاد انجمن
خوشنویسان ایران در گالری گویا به نمایش درمیآید.
در این نمایشگاه  ۴۰اثر عکس و خوشنویسی با موضوع
«سماع موالنا» از روز جمعه  ۸تا  ۲۰د یمــاه به نمایش
گذاشته میشود.

برگزاری نمایشگاه پوستر حماسه  9دی در
گالری عالی
به مناسبت پاسداشت حماسه  9دی ،نمایشگاه گروهی
پوستر با آثاری از هنرمندان پیش کسوت و جوان گرافیست
کشور در گالری عالی حوزه هنری برگزار خواهد شد .به
گزارشایرنا،مراسمافتتاحنمایشگاهپوسترحماسه 9دی،
همزمان با سالروز پاسداشت این حماسه باشکوه ،روز شنبه
نهم دی ماه در گالری عالی حوزه هنری برگزار خواهد شد.
بیش از  50اثر گرافیک از هنرمندان پیش کسوت و جوان
سراسرکشوردرایننمایشگاهدرمعرضنمایشقرارخواهد
گرفت .این نمایشگاه تا روز  20دی ماه همه روزه (به غیر از
ایامتعطیل)ازساعت 9تا 19پذیرایبازدیدکنندگاناست.

سگی که میخواست خورشید باشد؛
روایتی از مردم کشورهای آسیایی
کتاب سگی که میخواست خورشید باشد 14 ،داستان از
مردمان کشورهای مختلف آسیا را با ترجمه محمد هدایی
در خود گنجانده است .به گزارش فارس ،گردآورنده این
کتاب در مقدمه خود مینویسد« :بهترین چیزهایی که آسیا
میتواند عرضه کند در این قصهها گردآمده است :کوههای
پوشیده از برف ،رودهای پیچان ،اقیانوسهای پهناور،
آسمانهای آبی و جانوران زیبای جنگلها و دشتها.»...
انتشارات کتاب نیستان «سگی که میخواست خورشید
باشد» را به قیمت  8000تومان منتشر کرده است.

 6نکته برای نقاشی منظره
نقاشی از منظره باید به گونهای باشد که در بیننده حس واقعی بودن ایجاد کند ،چنان که بخواهد دستش را
دراز کند و چیزی از آن طبیعت نمایش داده شده را لمس کند .برای آن که بتوانید در نقاشیهای تان چنین
حسی را به بیننده منتقل کنید ،الزم است هفت نکته ای را که در ادامه می خوانید ،به خاطر بسپارید.
همــه چیــز را در قــاب یــک تصویــر قرار
ندهید
شــما الزم نیســت هــر چیــزی را کــه در
منظــره پیــش رویتــان میبینیــد ،صرفــا
بــه دلیــل ایــن کــه در دنیــای واقعــی وجــود داشــتهاند،
در نقاشــیتان قــرار دهیــد .ســعی کنیــد در نقاشــی
نمادهــای قــویتــری را کــه بــه منظــره شــما شــخصیت
ویــژهای میبخشــند ،در اولویــت انتخــاب قــرار دهیــد.
در واقــع شــما بایــد منظــره را بــه عنــوان یــک منبــع
الهــام در نظــر بگیریــد و در نهایــت ،نما دهایــی را
کــه الزم میدانیــد ،نقاشــی کنیــد نــه همــه آن چــه را
میبینیــد .

۱

از تصورات خود بهره بگیرید
اگــر جابهجــا کــردن نمادهــای موجــود
در منظــره بــه خلــق یــک ترکیــببنــدی
قو یتــر منتهــی میشــود ،در انجــام
آن بــه خودتــان تردیــد راه ندهیــد یــا حتــی چیزهــای
مختلــف از منظر ههــای مختلــف را کنــار هــم قــرار
دهیــد و یــک نقاشــی تــازه خلــق کنیــد .البتــه چنیــن
ایــدهای بــرای نقاشــی از مناظــر شناختهشــده و قابــل
تشــخیص ،چنــدان کارآمــد نیســت.
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به پیشزمینه اولویت بدهید
همــه منظــره را بــا جزئیــات یکســان
نقاشــی نکنیــد .قســمتهای پسزمینــه
را بــا جزئیــات کمتــر نســبت بــه
قســمتهای جلویــی یــا پیشزمینــه نقاشــی کنیــد.
مهــم اســت کــه بــه بیننــدگان میــزان اهمیــت را القــا
کنیــد .تفــاوت در جزئیــات باعــث میشــود تمرکــز
چشــم بیننــده بــه ســمتی جلــب شــود کــه مــد نظــر
شما ســت .
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اطالعات و دانش کافی کسب کنید
پیکاسو دراین باره میگوید« :به شما
هزاران سبز میفروشند؛ سبز ورونایی
و سبز یاقوتی ،سبز کادمیوم یا هر سبز
دیگری که دوست داشته باشید؛ اما آن سبز خاص را
هرگز!» گستردگی رنگهای سبزی که در طبیعت
یافت میشود باورنکردنی است .وقتی میخواهید
سبزی را مخلوط کنید؛ این را به خاطر بسپارید که پایه
رنگی آن سبز ،آبی یا زرد است .این موضوع نکته شروعی
برای تصمیم گیری درباره نسبت ترکیب رنگهاست.
رنگ سبز در طبیعت به دلیل تابش آفتاب در ساعات
مختلف روز ،هالههای مختلفی به خود میگیرد .مثال
هنگام صبح کمی آبیتر و هنگام غروب کمی زردتر به
نظر میرسد.

۴

درست ترکیب کنید
اگــر رنــگ ســیاه را بــا انــواع زرد مخلــوط
کنیــد ،چندیــن رنــگ ســبز چــرک بــه
دســت خواهیــد آورد .یادتــان باشــد
ســیاه را بــه زرد اضافــه کنیــد نــه زرد را بــه ســیاه!

۵

مجموعــهای از نقاشــیها را خلــق
کنید
خیــال نکنیــد چــون یــک بــار نقاشــی
منظــره کشــیدهاید دیگــر کارتــان بــا آن
بــه پایــان رســیده اســت .همچــون کلــود مونــه نقــاش
امپرسیونالیســم باشــید و بارهــا و بارهــا منظرههــا را
بــه تصویــر بکشــید؛ در نورهــا ،فصلهــا و حالتهــای
مختلــف .نگــران نباشــید شــما از آن منظــره خســته
نخواهیــد شــد امــا در عــوض هربــار چیزهــای بیشــتری
در آن خواهیــد دیــد.
منبع :هزار و یک بوم
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