ادب وهنر
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منصور ضابطیان
با «چای نعناع» از مراکش میآید

نویسندهکتابسفرنامه«مارکوپلو»ازانتشارسفرنام هجدیدشدربارهکشورمراکشبانام«چاینعناع»خبرداد.منصورضابطیان،مجری،کارگردان،
تهیهکنندهوروزنامهنگار،درصفحهاینستاگرامخودازانتشار«کتابچاینعناع»توسطنشرمثلثخبرداد.پیشازاینکتابهای «مارکوپلو»«،برگ
اضافی»«،سباستین»ازایننویسندهبهچاپرسیدهبود.
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گفت و گو با «فرهاد حسن زاده» ،نویسنده و طنز پردازی که به تازگی نامزد جایزه نوبل ادبیات کودک شده است

لذت شعر

دلتنگی آدم را
به خیابان میکشد
دلتنگم!
و مردم نمیفهمند
قدم زدن گاهی
از گریه کردن غم انگیزتر است

آب را در بطری ها خالصه کردیم
هوا را در کپسول های اکسیژن
جنگل را در چند گلدان خانه
و دریا هم
که در وهم آکواریوم جا شد
ما زیبایی را نشستیم
روی مبل
تا از تلویزیون تماشا کنیم
و حاال
نگران همه چیزهای اندکمانیم
که در حال اتمام است




با گرفتن جایزه هم دست ازتالش برنمی دارم
میرجانیان« -فرهاد حسن زاده» از آن هایی است
که با یک اثر یا یک کتاب سر زبان ها نیفتاده است .او
تمام عمرش را صرف دو کار کرده است؛ خواندن و
نوشتن.حسنزادهازآندستهنویسندگانیاستکه
تقریبا برای همه سنین و موضوعات مطلب نوشته؛ از
بزرگ ساالن گرفته تا کودکان و نوجوانان .از طنز
گرفته تا نمایش نامه ،داستان و موضوعات دیگر .اما
او بیشتر از همه خود را نویسنده کودک و نوجوان می
داند.ازفرهادحسنزادهتابهحالبیشترازهشتاداثر
به چاپ رسیده و در جشنواره ها و مسابقات مختلف
داخلیوخارجیبرایتعدادزیادیازآثارشازاوتقدیر
شده است .او به تازگی جزو پنج نامزد نهایی دریافت
جایزهاندرسونیاهماننوبلادبیاتکودکانتخاب
شدهاست.بههمینمناسبتبهسراغاورفتیموبااوبه
گفتوگوپرداختیمکهدرادامهمیخوانید.

اهورا فروزان

یاور مهدی پور

درابتدادربارهجایزهاندرسونکمیتوضیحبدهید.
جایزه اندرسون که به جایزه نوبل ادبیات کودک معروف
است ،بهیکعمرتالشنویسندهمربوطمیشود.مداومت
نویسنده در نوشتن ،خالقیت و رویکردهایی که در آثارش
داشته است ،همگی باعث می شود تا شایسته دریافت این
جایزه شناخته شود .جایزه اندرسون یا همان نوبل ادبیات
کودک به یک اثر خاص تعلق نمی گیرد ،بلکه به پاس تمام
خدماتی که یک نویسنده به مخاطبانش داشته است ،به او
تقدیم می شود .نامزد شدن برای دریافت جایزه اندرسون
مراحلیدارد.مثالدرکشورماشورایکتابکودکمسئول
حمایت از نویسنده های کودک و نوجوان است .این شورا
پروندههاییراازهرکدامازنویسندگاندرداخلکشورتهیه
می کند و آن را برای IBBYمی فرستد .خالصه ای از کتاب
ها،نقدهاییکهازکتابهامنتشرشده،عکسهاییازدیدار
نویسندهبامخاطبانشوهمهاینهادرقالبیکپروندهآماده
وارسالمیشودتافردشایستهدریافتاینجایزهمشخص
شود .این جایزه هم دو ساله است .یعنی داوران دو سال
فرصت دارند تا پرونده ها را بخوانند و فرد شایسته دریافت
جایزهرامشخصکنند.
شما در حوزه های زیادی نوشته اید .نوشتن در کدام
حوزهبرایشماسختتریادلانگیزتربودهاست؟
قطعا نمی توانم بگویم کدام حوزه سخت تر بوده است یا
برایمشیرینیبیشتریداشتهاست.چونتمامآثاریکهیک
نویسندهمینویسد،برایخودشلذتبخشاست.عالوهبر
اینهامنمعموالمخاطبمراانتخابنمیکنم.براینوشتن،
اینسوژهاستکهتعیینمیکندکتابنوشتهشدهبرایچه
گروهسنیمناسبتراست.برایمنهریکازآثاریکه
نوشتهام،سختیوشیرینیبرابریدارد.
طنز نویسی در دیده شدن آثار و اصال در
افزایش مطالعه کودک و نوجوان چقدر
تاثیردارد؟
بهنظرمنیکیازدالیلیکهآثارمنمورد
توجهقرارگرفته،وجودطنزیارگههایی
از طنز در میان نوشته هاست .خواه
کتابهاییکهکامالبهعنواناثرطنز
شناخته شده و خواه کتاب هایی که
درون مایه هایی از طنز در آن ها
وجود داشته است .از طرف دیگر
بچه ها هم به شادی و آموزش های
غیرمستقیمنیاززیادیدارند.ازآن
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آهنگ ساز ایتالیایی تصنیف معروف ایرانی
«بهار دلنشین» را اجراکرد
فرانچسکو کفیسو آهنگ ساز ایتالیایی در اجرای خود در
جشنواره موسیقی فجر ،تصنیف معروف «بهار دلنشین» را
برای مخاطبان حاضر در تاالر وحدت اجرا کرد .فرانچسکو
کفیسو یکی از استعدادهای استثنایی تاریخ موسیقی َجز
است .زمانی که تنها  9سال داشت  ،نخستین گا مهای
خود را در موسیقی جز برداشت و با موسیقیدانانی که
آواز ه جهانی داشتند ،همکاری کرد .او تاکنون جایزههای
بسیاری را از آن خود کرده است.او در سال 2004به عنوان
مهمان ویژه در جشنواره موسیقی سانرمو حضور یافت و در
سال  2005جایز ه مجل ه مهم جز ژاپن « ،ژورنال سویینگ»
را از آن خود کرد .در نظرسنجی مجل ه موسیقی جز ایتالیا،
تاپ جز (بهترینهای جز) ،او استعداد سال شناخته شد .در
سال  ، 2006دیپلم نوازندگی فلوت کلیددار را از مؤسسه
وینسزو بلینی در کاتانیا دریافت کرد.

داشــت« ،سمفونی حمام» بود و بعد از آن به دلیل رفت و
جاکهطنزبهصورتریشهایبانیشوکنایه همراهاستوبه
آمدهایی که با کیهان بچه ها داشتم ،احساس کردم فضای
وسیله ابزار و تکنیک هایی که دارد این مسائل را مطرح می
مجله فضایی خشک و سرد است ،به خصوص که آن زمان
کند ،خواندن اثر را لذت بخش می کند .بنابراین وجود طنز
فضایبعدازجنگراپشتسرمیگذاشتیموفضاخشکتر
تاثیرگذاریزیادیدارد.
ازهمیشهبود.بههمیندلیلخیلیپیگیریکردمتافضای
شما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشد
طنزرابهکیهانبچههابکشانم.درحقیقتآنموقعاصالبه
کرده اید .این کانون چه تاثیری در کودک و نوجوان
صورت حرفه ای طنز نوشتن را یاد نداشتم .اما شروع کردم
امروزی دارد؟
به نوشتن طنز و زمانی که دیدم بچه
متاسفانهکانونپرورشفکریکودکان
ها از طنز هایم استقبال می کنند،
ونوجوانانبهشکلامروزیاش،بخش
ترغیبشدمتانوشتنطنزرابهصورت
زیادیازتاثیرخودراازدستدادهاست
جدیدنبالکنم.درحقیقتاینخود
و تقریبا به صــورت یک نهاد بی
تاثیر یکی از دالیلی که آثار
بچه ها بودند که من را وادار کردند تا
فعالیت می کند .الزم اســت بدانیم
کانون پــرورش فکری نهادی است من مورد توجه قرار
بیشتر به نوشتن طنز فکر کنم و به آن
یا
که تاسیس شده تا آمــوزش های غیر گرفته ،وجود طنز
اهمیت بدهم .من اصال در زندگی
ام آدم شوخ طبعی نیستم .به نظرم
درسیبهبچههابدهدوآنهارابهتفکر رگه هایی از طنز در میان
مهارت طنز نوشتن در من ،به صورت
و پرسش وادار کند؛ اما طی سال های نوشته هاست .خواه
یک انــرژی نهفته ای بود که به وجود
گذشتهوبیشتراززمانیکهمسئولیت
کــانــونپــــرورشفــکــریکــودکــانو کتاب هایی که کامال به
آمد .شاید از نظر ظاهری آدمی اخمو
نوجوانان بر عهده آمــوزش و پرورش عنوان اثر طنز شناخته
و عبوس باشم اما نگاهم به مسائل روز
و مسائل روزمره ،رگ و ریشه هایی از
گذاشته شده ،به تدریج از اثرگذاری شده و خواه کتاب هایی
طنز داشت .همیشه در گوشه ذهنم
اشکمشدهاست.ازآنجاکهآموزش که درون مایه هایی
بچه ها بودند که آن ها به چه کسی
وپرورشبهصورتمستقیمبههمهبچه
ها آموزش می دهد و آموزش هایی که از طنز در آن ها وجود
می خندند و آن ها دوست دارند با چه
درمدارسوجودداردعینابرایکانون داشته است
چیزیشوخیکنندوشایدبیشترطنز
هایمراازبچههاگرفتهام.
همتکرارمیکند،ازتاثیرگذاریکانون
در پایان حدس می زنید چقدر شانس دارید جایزه
کاستهاست.البتهدربعضیمواقعممکناستمربیانکانون
نوبل ادبیات کودک را دریافت کنید؟
خوبعملکردهباشند.امابازهماینضعفوجوددارد.
برای دریافت جایزه هیچ پیش بینی وجود ندارد .اما برای
در طنز نویسی خنداندن چه گــروه سنی سخت تر
من همین که از کشورم یک نویسنده جزو پنج کشور برتر
است؟
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به عنوان نامزد دریافت
اگــــر در طــنــز فــقــط بــحــث خــنــدیــدن م ــط ــرح بــاشــد
جایزه انتخاب شده است ،خیلی خوشحالم .فارغ از جایزه
کــودکــان و نــوجــوانــان راحـــت تــر مــی خــنــدنــد .ام ــا در
همین که تالش های چندین ساله ام دیده شده ،برایم
طــنــز نــویــســی مــهــم تــر از هــمــه ایـــن اســـت کــه در عین
خوشحال کننده است .بیشتر از این که به دریافت جایزه
حــال که مخاطب اثــر طنز را می خواند و می خندند ،به
فکر کنم به این موضوع توجه دارم که مغرور نشوم و همیشه
تفکر وادار شـــود .همیشه بـــزرگ تــرهــا دغــدغــه هــا و
فکرمیکنمهنوزهیچاتفاقیبرایمنیفتادهاست.اطمینان
مشکالتشان زیــاد است و ممکن است محتوای جالب و
دارم راهی که تا االن آمده ام راه درستی بوده است اما
خندهداراثررادریافتکنندوبخندند.امادرکودکونوجوان
می دانم که هنوز آدم کاملی نیستم و باید رو به رشد باشم.
این طور نیست؛ آن ها دغدغه کمتری دارند و این موضوع
در صورتی که جایزه را هم دریافت کنم دست از تالش
باعثمیشودکهتولیدمحتوابرایبچههاسختترباشد.
برنمی دارم و مثل همیشه تالش می کنم آثار جذاب رو به
چطورطنزنویسشدهاید؟اولینطنزهایتانچهبود؟
رشد داشته باشم.
اولین آثاری که نوشتم و در آن ها هم رگه هایی از طنز وجود

ایرانیان در همه عرصه های هنری
بسیار حرفه ای هستند
نوازنده و موسیقی دان ایتالیایی مهمان سی وسومین
جشنواره بین المللی موسیقی فجر با بیان این که ایرانیان
در همه عرصه های هنری بسیار حرفه ای هستند ،گفت:
«هنر موسیقی می تواند نقش بسیار موثری در گسترش
روابط فرهنگی و هنری میان ایران و ایتالیا ایفا کند» .لوکا
چیارال در گفت وگو با ایرنا افزود« :اولین باری است که به
ایران سفر می کنم اما تا حدودی با فرهنگ ایرانیان آشنا
هستم ،با موسیقی دانان ایرانی هم ارتباط دارم و درباره
آن ها مطالعه کرده ام ».وی با بیان این که فرهنگ و هنر
ایران بسیار جذاب و جالب است و هنرهای متفاوتی را فقط
از ایرانیان دیده است ،افزود« :در سال های اخیر با یک
هنرمند ایرانی آشنا شده ام که با شن نقاشی می کند ،کار
او بی نظیر است و این نشان می دهد که ایرانیان در همه
عرصه های هنری بسیار حرفه ای هستند».

دهمین جشنواره تجسمی فجر
افتتاح میشود

معاون رئیسجمهور در نامهای به معاون میراثفرهنگی
کشور،خواستارساماندهیورسیدگیبهوضعیتخانهنیما
یوشیج شد .بهگزارش ایسنا ،معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
نامهای به معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،
دستور رسیدگی به وضعیت خانه "نیما یوشیج" را داد .در
متن نامه علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری،خطاب
به محمدحسن طالبیان معاون میراثفرهنگی آمده است:
«باتوجهبهاتفاقاتاخیردرخصوصتهدیدخانهنیمایوشیج
و وظیفه روشن سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی ،ضروری است
اقداماتیعاجلدرخصوصحفظایناثرصورتگیرد».

آثار طرح کتابخوان بهمن ماه معرفی شد
همزمان با فرارسیدن دومین ماه از فصل زمستان ،طرح
کتابخوانبهمنماهبامعرفیچهاراثردرحوزههایکودک،
خانوادهوانقالباسالمیارائهشدکهبرایناساس«مننبودم
دستم بود» نوشته لعیا اعتمادی« ،خانواده موفق» نوشته
زهرا رحیمی یگانه « ،لحظههای انقالب» نوشته محمود
گالبدره ای و «ســه شهید» نوشته حمید داود آبــادی ،به
عالقهمندان مطالعه و کتاب خوانی معرفی شد .به گزارش
ایرنا ،طرح کتابخوان ماه توسط کتابخانههای عمومی با
هدفتبیینمنویاترهبرمعظمانقالببرایارتقایفرهنگ
مطالعهوکتابخوانیدرجامعه،دسترسیهمگانیبهکتاب،
معرفی کتابهای مفید برای پرورش فکری آحاد مختلف
مردم جامعه و همچنین ارتقای فضایل اخالقی و فرهنگ
عمومی از طریق مطالعه کتابهای مفید و فاخر ،در سطح
کشوراجرامیشود.

کتاب «فلسفه ادبیات» منتشر شد
کتاب«فلسفهادبیات»نوشتهپیترالمارکبهتازگیباترجمه
میثممحمدامینیتوسطنشرنومنتشروراهیبازارنشرشده
است .نسخه اصلی این کتاب را انتشارات آکسفورد در سال
 2009منتشر کرده است .به گــزارش مهر ،پیتر المارک
نویسنده این کتاب ،متولد سال  ۱۹۴۸و استاد فلسفه
دانشگاهیورکاست.اومدرککارشناسیادبیاتانگلیسی
خود را از کالج مالبرو گرفته و در کویینز کالج آکسفورد هم
فلسفه خوانده است .المــارک از سال  ۲۰۰۰تاکنون در
دانشگاه یورک به تدریس مشغول است .به گفته المارک
مخاطبانکتاب«فلسفهادبیات»فقطعالقهمندانبهفلسفه
نیستند ،بلکه منتقدان و همچنین خوانندگان عادی که به
ادبیات عالقه مندند و ذوق دنبال کردن مسائلی ورای امور
عادیوپیشپاافتادهرادارند،میتواننداینکتابرابخوانند.

محسـن سـلیمانی ،نویسـنده،
چهره ها
مترجـم ،منتقـد ادبـی و رایـزن
مترجم
فرهنگی ایران در صربسـتان دار فانی را
وداع گفـت .بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران پویـا ،محسـن سـلیمانی
نویسـنده ،مترجم و رایـزن فرهنگی ایران در صربسـتان صبح دیـروز دار
فانـی را وداع گفـت .سـلیمانی کـه از دو سـال پیـش بـه عنـوان رایـزن
فرهنگی ایران در بلگـراد فعالیت میکرد  ،صبح روز دوشـنبه دوم بهمن
بـه علـت سـکته قلبـی درگذشـت .محسـن سـلیمانی متولـد  1338در
تهـران و دانش آموخته رشـته زبان و ادبیات انگلیسـی در حـوزه ترجمه و
نقد ادبیات داسـتانی بـود .او در زمینه نقد ادبی ،اصول داستاننویسـی
و داستان حدود  70کتاب ترجمه و تألیف کردهاست.

مجموعــه مقاالتــی بــه قلــم
چهره ها
غالمعلی حدادعــادل دربــاره زبان
محقق
و ادب فارســی در شــبهقــاره هنــد در
کتابــی بــه نــام «حدیــث ســرو و نیلوفــر» منتشــر شــد .بــه گــزارش فــارس،
ـداد عادل
کتاب «حدیث ســرو و نیلوفــر» مجموعه ۹مقالــه از غالمعلی حـ ّ
اســت کــه عموم ـ ًا بــه زبــان و ادب فارســی در شــبهقــاره تعلــق دارد .نــام
«حدیــث ســرو و نیلوفــر» از آن رو انتخــاب شــده اســت کــه ســرو را میتوان
نمــاد فرهنــگ ایــران و نیلوفــر را نمــاد فرهنــگ هنــد دانســت .اثرجدیــد
حدادعادل را انتشارات سخن در  ۲۴۳صفحه منتشر کرده است.

بنیامیـن بهـادری ،خواننـده
چهره ها
موسـیقی پـاپ ،در جدیدتریـن
خواننده پاپ
کنسـرت خـود در شـهر کرمـان بـه روی
صحنه می رود و برای مخاطبان اجرا می کند .به گـزارش میزان ،بهادری
در ایـن کنسـرت قرار اسـت آهنـگ های قبلا منتشـر شـده و جدید خـود را
بـرای طرفدارانـش اجـرا کنـد .بنیامیـن چهـار آلبـوم موسـیقی در کارنامه
هنری خود دارد که این آلبومهـا به ترتیب "بنیامیـن" ،"۸۵بنیامین،"۸۸
"بنیامیـن "۹۳و "بنیامیـن "۹۴نـام دارد .ایـن هنرمنـد عرصه موسـیقی با
حضوردرفیلمسینمایی"سالمبمبئی"بازیگریدرعرصهسینماراتجربه
کرد.کنسرتبنیامینبهادریروزجمعهپنجمبهمنماهدرسالنمجتمع
هزارکرمانبرگزارمیشود.

...



یادبود



شعر سالحی مهم در حوزه ادبیات
و بیان قریحه است

...

داستان کوتاه

عشق پدرانه

هنرمندان فقید
گروه ادب و هنر -هنرمندان با هنرشان ،احساسی زیبا را به همه مردم تقدیم می کنند؛ احساسی که شاید هیچ گاه نتوانیم به تنهایی تجربه شان کنیم .به
مناسبت سالروز در گذشت دو هنرمند نقاش ،مروری کوتاه بر زندگی شخصی و کارنامه حرفه ای آن ها خواهیم داشت.

ادوارد مونک

سالوادور دالی

 ۲۳ژانویه 1944

 23ژانویه 1989

نقاشبرجستهنروژیدرسبکهیجاننمایی
(اکسپرسیونیسم) بود .دوران کودکی او
هــمــراه بــا سختی و بــیــمــاری ب ــود ک ــه ،بر
روحیاتش تأثیر زیــادی گذاشت؛ از این رو
بسیاری از تابلوهای ادوارد مونک بر محور
درد و بیماری و با موضوع یک زن و مرد شکل
گرفتهاند .حــال و هــوای او در آث ــارش در
دور ههــــــای مختلف متجلی شــد هانــد.
خودنگارههای او در دورههای گوناگون ،احوال روحیاش را که غالب ًا «ملتهب»
بود ثبت کردهاند .ادوارد مونک به سینما عالقه بسیاری داشت تا جایی که یک
دوربــیــن فیلم ب ــرداری خرید و چهار فیلم کوتاه غیرحرفهای ساخت .از
مشهورترین نقاشیهای او چهار تابلوی مجموعه فریاد است که عموم ًا با نام
«جیغ» نیز شناخته میشود و «یکی از شاهکارهای هنر مدرن» و از الگوهای
آشنای سبک اکسپرسیونیسم شناخته میشود .مونک دربــاره چگونگی
کشیدن این نقاشی میگوید« :یک روز عصر قدم زنان در راهی میرفتم ،در یک
سوی مسیرم شهر قرار داشت و در زیر پایم رودخانه .خسته بودم و بیمار ایستادم
و به آن سوی رود نگاه کــردم ،خورشید غروب میکرد .ابرها به رنگ سرخ
همچون خون درآمده بودند .احساس کردم جیغی از دل این طبیعت گذشت،
به نظرم آمد از این جیغ آبستن شدم .این تصویر را کشیدم ،ابرها را به رنگ خون
واقعی کشیدم ،رنگها جیغ میکشیدند .این بود که جیغ پدید آمد ».مونک
درست یک ماه بعد از جشن تولد  ۸۰سالگی اش در خانه اش در اکلی نزدیک
اسلو در  ۲۳ژانویه  ۱۹۴۴دار فانی را وداع گفت .شهرداری اسلو خانه اش را از
بازماندگان او خرید و باقیمانده آثارش به شهرداری اسلو داده شد که موزه
مونک در وین در سال  ۱۹۶۳پس از گشایش ،آنها را به نمایش گذاشت.

«سالوادور فلیپه ژاسینتو دالی دومنک» در
 ۱۱مه  ۱۹۰۴در منطقه کاتالونیای اسپانیا
نزدیک مرز فرانسه به دنیا آمد .پدرش وکیل
و دفــتــرداری از طبقه متوسط بــود .پس از
شرکت دالــی در مدرسه نقاشی ،در سال
 ۱۹۱۶برای اولین بار با نقاشی مدرن آشنا
شد .یک سال بعد ،پدر دالی نمایشگاهی از
آثار نقاشی با زغال پسرش را در منزلشان بر
پا کرد .سالوادور جوان ،اولین نمایش عمومی از آثارش را در سال  ۱۹۱۹در
سالن تئاتر شهرداری فیگوئرس برگزار کرد که از آن استقبالی نشد .در سال
 1926دالی برای اولین بار به پاریس رفت و در آن جا با «پابلو پیکاسو» نقاش
شهیر اسپانیایی که احترام خاصی برای وی قائل بود ،مالقات کرد .در،۱۹۳۱
دالی یکی از مشهورترین آثارش را به نام «تداوم حافظه» خلق کرد .این اثر که
ساعت های نرم یا ساعت هایی در حال ذوب شدن نیز نامیده می شود ،تصویری
فراواقعگراازساعتهایجیبیاست.دالیطراحیماهربودکهبیشتربهدلیل
خلق تصاویری گیرا و خیالی در آثار فراواقع گرایش به شهرت رسید .وی
همچنین در عکاسی ،مجسمه سازی و فیلم سازی نیز فعالیت داشت .وی با
والت دیزنی تهیه کننده و کارگردان شهیر آمریکایی در ساخت کارتون کوتاه و
برنده جایزه اسکار «دستینو» که در سال  ۲۰۰۳و پس از مرگ وی منتشر شد،
همکاری داشت .دالی همچنین با آلفرد هیچکاک در ساخت فیلم «طلسم
شده» ( )۱۹۴۵همکاری کرد .نکته جالب درباره ظاهر او این که مدل سبیل
هایش بسیار معروف بود .نوک آن ها همیشه به باال تاب داده شده بود و به سبیل
 ۱۰و  ۱۰دقیقه شهرت داشــت .دالی به علت عارضه قلبی در  ۸۴سالگی
درگذشت.

برگرفته از تارنمای آرگا

نقاشدردوجیغ

نقاشاثربینظیرتداومحافظه

یک روز آموزگار از دانــش آموزانی که در کالس بودند ،پرسید آیا
می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق  ،بیان کنید؟برخی از
دانش آموزان گفتند با بخشیدن ،عشقشان را معنا می کنند.برخی
«دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان
کردند.شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل رنج ها و لذت
بردن از خوشبختی» را راه بیان عشق می دانند.
در آن بین  ،پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای
ابراز عشق بیان کند ،داستان کوتاهی تعریف کرد :یک روز زن و شوهر
جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به
تپه رسیدند درجا میخکوب شدند.
جنگل رفتند.آنان وقتی به باالی ّ
یک قالده ببر بزرگ ،جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود.
شوهر ،تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود.
رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر ،جرئت کوچک ترین
حرکتی نداشتند .ببر ،آرام به طرف آنان حرکت کرد.همان لحظه ،مرد
زیست شناس فریادزنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت.بالفاصله
ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه های مرد جوان به گوش
زن رسید.ببر رفت و زن زنده ماند.
داستان به این جا که رسید دانش آمــوزان شروع کردند به محکوم
کردن آن مرد.راوی اما پرسید  :آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر
زندگی اش چه فریاد می زد؟
بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها
گذاشته است!
راوی جواب داد :نه ،آخرین حرف مرد این بود که «عزیزم  ،تو بهترین
مونسم بودی.از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه
عاشقت بود».
قطره های اشک ،صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد :همه
زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی
انجام می دهــد یا فرار
می کند.پدر من در آن
لحظه وحشتناک  ،با فدا
کردن جانش پیش مرگ
مــادرم شد و او را نجات
داد.ایــن صادقانه ترین
و بی ریاترین ترین راه
پــدرم بــرای بیان عشق
خود به مادرم و من بود.

...
گفت وگو

محمد حسنی در نشست خبری چهارمین
جشنواره شعر اشراق ویژه طالب:



مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
امروز سوم بهمنماه برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،آیین
افتتاحیه این رویداد با حضور مدیران و جمعی از هنرمندان
عرصه تجسمی برگزار میشود .این مراسم امــروز ساعت
 ۱۸در سالن ایران فرهنگستان هنر برگزار میشود و ورود
برایعمومآزاداست.دهمینجشنوارهبینالمللیهنرهای
تجسمی،درموسسهفرهنگیوهنریصباازسومبهمنماه
تاچهارماسفندماههمهروزهمیزبانعالقهمندانخواهدبود.

محسنسلیمانینویسنده،مترجمو
منتقدادبیدرگذشت

حدادعادل «حدیث سرو و نیلوفر» را
روایت کرد

خواننده سالم بمبئی روی
صحنهمیرود



...
ادبی

دستور معاون رئیسجمهور برای خانه نیما

چون سایه طویل درختم که در غروب
هر لحظه بیشتر ز تن خود فراری ام
بندی به پای دارم و باری گران به دوش
در حیرتم که شهره به بی بند و باری ام
غالمرضا شکوهی


اخبار

11

رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی
گفت« :آیین اختتامیه چهارمین جشنواره بینالمللی
شعر اشــراق ویــژه طــاب با حضور وزیــر ارشــاد برگزار
میشود ».به گــزارش ایسنا ،محمد حسنی در نشست
خبری چهارمین جشنواره شعر اشــراق ویــژه طالب
در سالن جلسات مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات
اسالمی بیان کرد« :این آیین با هدف تجلیل از اشعار و
آثار برتر طالب حوزه علمیه و روحانیون شاعر برجسته
چهارشنبه چهارم بهمنماه برگزار میشود ».وی افزود:
«تــاش شد این جشنواره با نگاهی علمی و متعهدانه
دنبال شود و استعدادهای جوان طلبه در این جشنواره
شناسایی شوند».
وی خاطرنشان کرد« :شاعران خوشذوق و توانمندی در
این جشنواره حضور یافتهاند به طوری که با اعالم فراخوان
تعداد  ۱۴۰۸اثر از سوی  ۳۳۸شاعر طلبه به دبیرخانه
ارسال شد».
رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی گفت:
«رشد کمی آثار یکی از ویژگیهای چهارمین جشنواره
است .در این زمینه در دوره اول  ۱۱۰شاعر طلبه آثار خود
را ارائه دادند و در دوره چهارم  ۳۳۸شاعر طلبه به ارسال
اثر پرداختند که این امر مایه مباهات است».
او همچنین بیان کرد« :شعر سالحی مهم در حوزه ادبیات و
بیان قریحه است که مفاهیم عمیق الهی و انسانی را روایت
میکند ،از این رو در حوزه دین قابلیت برنامهریزی و تعالی
دارد».
وی درب ــاره پراکندگی جغرافیایی شرکت کننده ها
نیزگفت« :ویژگیهای جغرافیایی جشنواره حائز اهمیت
است و عالوه بر قم از گنبد ،تبریز ،مشهد ،شیراز و فراتر
از مرزها در این جشنواره بینالمللی حضور داشتند و
حتی گروهی از شاعران به مدت  ۱۰روز در سوریه در
جمع مجاهدان حضور یافتند و به شعرخوانی پرداختند».
حسنی درباره تنوع زبان در جشنواره بیان کرد« :بحث
تنوع زبــان از ویژگیهای دیگر ایــن جشنواره است؛
اشعاری بینالمللی به زبانهای انگلیسی ،عربی ،اردو و
اسپانیایی به این جشنواره ارسال شده است که مفاهیم
الهی را روایت میکند».
رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی در
ادامه گفت« :تالش کردهایم مفهوم حوزه انقالبی را در
شعر و ادبیات تحقق بخشیم و موضوعاتی همچون توجه
به مسائل اسالم و انقالب را در صدر قرار دهیم».
وی اظهار کرد« :در جشنوارههای قبلی تعداد برندگان
محدود بود اما در چهارمین دوره تعداد افراد برگزیده
افزایش یافت و پنج اثر ،برگزیده واز  ۳۶اثر برتر تجلیل
می شود».
افتتاحیه جشنواره بین المللی شعر اشراق سوم بهمن
بعد از نماز مغرب و عشا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد
در جمکران آغاز می شود و در چهارم بهمن و با رونمایی
از آخرین اثر آیت ا ...حائری شیرازی به کار خود پایان
می دهد.

