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زندگی استاد شهریار
از رادیو شنیدنی شد

در روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار ،نمایش رادیویی «از کوه تراوید» روی آنتن رادیو نمایش می رود .به گزارش
روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو« ،از کوه تراوید» نوشت ه علی دنیوی ساروی به دوران کهنسالی استاد شهریار می پردازد .این نمایش به
کارگردانی مهدی نمینی مقدم در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است« .از کوه تراوید» امروز ساعت 18:15از رادیو نمایش پخش می شود.

...

...
اخبار

ادبی

دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج)
عاشورایی شد

فتحخون

جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با عنوان «دل
به دریا زده مدافع حرمی» رونمایی شد.به گزارش مهر ،این
دیوارنگاره تصویری از نقاشی روی بوم اثر حسن روحاالمین
است که توسط خانهطراحان انقالباسالمی در میدان
ولیعصر اکران شده است .طراح شعار این دیوارنگاره نیز
پویا سرابی است.

قوانین جدید اتحادیه اروپا برای حفظ
حقوق معنوی در فضای مجازی

اتحادیه اروپــا بــرای حفظ و حمایت از حقوق مولفان در
فضای مجازی ،قوانین جدیدی برای محتواهای منتشر
شــده در ایــن فضا تدوین کــرده اســت .طبق ایــن قوانین
کتابهای الکترونیک ،مقالههای آنالین و دیگر محتواهای
چندرسانهای مثل موسیقی و فیلم باید با رعایت موازین
اعالم شده از سوی این اتحادیه در فضای مجازی منتشر
شوند.
بهگزارشایبنا،اتحادیهاروپابعدازدریافتنامهایسرگشاده
ازسویعضویکگروهموسیقی،تغییراتجدیدیدرقوانین
خود درباره حقوق مولفان ایجاد کرد .پاول مک کارتی عضو
گروهبیتلهادرایننامهازقانونگذاراناروپاییخواستهبود
نظارتبیشتریبر محتواهایمنتشرشدهدراینترنتداشته
باشند.مککارتیمیگویداینروزهادرفضایمجازیقانون
کپیرایترعایتنمیشود.
اتحادیه ناشران اروپایی از تصمیم جدید اتحادیه اروپا اظهار
خرسندی و در بیانیهای این تصمیم را روزی بزرگ برای
استقاللنشرومطبوعاتدرجهتدموکراسیاعالمکرد.در
مقابل،اتحادیهصنایعرایانهایاروپانیزبااینتصمیممقامات
اروپاییمخالفتکردوگفت:بهنظرمیرسدباچنینقوانینی
آزادیدسترسی به اطالعاتبهخطربیفتد.
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روایـــــت قــصــه هــا،
عــــــــــادت ســیــد
مــرتــضــی آویــنــی
روایتگر
اســت .او
ِ
قصه هــای پرغصه
اســت ،قصه جنگ
نزدیک و عاشورای
بسیار دور .او «فتح
خــون» را در ســال 1366
در دو بخش نوشته است .شهید آوینی
در بخش اول از رجب سال  60هجری
قمری شــروع می کند و به دهم محرم
یعنی عاشورای سال شصت و یکم می
رسد .در بخش دوم ،خود روایت های روز
دهم را به تحلیل در می آورد و این بخش،
طالیی ترین بخش «فتح خون» است .این
کتاب تفسیر تاویلی از «کل یوم عاشورا
و کل ارض کربال» است .محمود کریمی
مرثیه خــوان آشنا ،محرم امسال را با
آوینی خوانی شروع کرد و بخش هایی از
این کتاب را به صورت نوحه در حسینیه
چیذر خواند.

10قصهعاشوراییبرایبچهها
بچه هــا عــاشــق قصه انــد و «10قــصــه
عاشورایی بــرای بچه هــا» دســت روی
ایــن عــاقــه بچه هــا گــذاشــتــه اســت.
فریبا کلهر زبان کودکان را خوب می
دانــد .او بــرای نگارش ایــن کتاب 10
شخصیت تاثیرگذار کربال را محور
قــرار داده و قصه هر کــدام از آن ها را
با امــام حسین(ع) به زبانی ملموس و
کودکانه به رشته تحریر در آورده است.
تصویرگری مناسب و شیوه
روایت های کودکانه که
مــنــاســب حــوصــلــه بچه
هاست ،اجازه نمی دهد
دست کودکان از ادبیات
عاشورایی خالی بماند.

معرفی چند اثر داستانی و شعر عاشورایی که باید در این روزها خواند

منبــرمکتوب

اکرم انتصاری  -ماه محرم به خصوص تاسوعا و عاشورای حسینی ،بستر آفرینش های ادبی است .چه بهتر که در آستانه این روزها که بساط
نوحه و عزا و شور حسینی برپاست ،شعور حسینی را به واسطه خواندن کتاب های عاشورایی ضمیمه  1379عاشورای مکرر کنیم و در
خلوت خود هم خالق روضه های پرشور حسینی باشیم .ادامه مطلب ،معرفی چند کتاب داستان و شعر عاشورایی است که حال و هوای
این روزها ،مکمل خوبی برای خواندن و بهره بردن از آن هاست.

طلسم سنگ

آه
یاسین حجازی در «آه» از روزهای بیعت
مردم با یزید آغاز می کند و با روزهای
پس از عاشورا و بازگشت خاندان امام
حسین(ع) به مدینه کتاب را به پایان می
برد« .آه» بازخوانی مقتل دمع السجوم
است به شیوه و امضای حجازی .او تالش
می کند با شرح گفت و گوهای رفته و
آمده ،پرده نقاشی بزرگی از کربال بسازد.
او کار خود در «آه» را به نشستن پشت
میز مونتاژ تشبیه می کند و می گوید«:
پاراگرافها را «نگاتیو»هایی فرض کردم
ِ
حفظ ترتیب و ضرباهنگ و تعلیق
که با
باید به هم میچسباندم و همه فکر و
ذکرم این بود که صفحات برای
خواننده راحت و بیوقفه ورق
بخورد و یک بار برای همیشه
معلوم شــود «اتــفــاق» چگونه
افــتــاد» .اول بــار ،ایــن کتاب در
پاییز سال  87به چاپ رسید.

محرم و عــاشــورا بستر شعرآفرینی
است و کم نیستند شاعرانی که اشک
و آه شان از این واقعه به شعر بدل شده
است .سید حسین حسینی در «طلسم
سنگ» ،تالش کــرده است با الهام از
عــاشــورا ،یک مقتل ام ــروزی بسازد.
او با استفاده از شعر و نثر ،سکانس به
سکانس جلو می رود .به عنوان مثال
او با « دوربین با حرکت تیلت مسیر
واپسین قــطــره را تعقیب مــی کند»
دوربین را به مقتل می آورد .در بخشی
از کتاب ،راوی یکی از اشعار فــروغ را
زیر لب زمزمه می کند «:و در شهادت
یک شمع راز منوری است /که آن را آن
آخرین و آن کشیده ترین شعله  /خوب
می داند» .او بارها از اشعاری کالسیک
گونه برای ساخت مقتلش وام می گیرد
و همین موضوع ،این کتاب را خواندنی
تر کرده است.

نامههایکوفی
بیست و پنج شعر از سعید بیابانکی در
مجموعه ای با عنوان «نامه های کوفی»
گردآوریشدهاست.بیابانکیدرایننامه
ها با تکیه بر عاشورای سال  61هجری
به تلفیقی از گذشته و زندگی امروزی ها
در برخورد با عاشورا رسیده و خواسته
است خود «نامه های کوفی» را شاعرانه
خبررسانی کند .شعرهای ایــن کتاب
اغلب کوتاه اما با ضربه و تعلیقی شاعرانه
همراه است .او در نامه پنجم می نویسد:
« نه تابلوهای فلکسی /نه شمایلهای سه
درپنج/نهاستریوهایهشتباند/نهانبوه
جمعیت/چهمجلسخلوتیداریماینجا/
منودوازدهبندمحتشم»؛یادرنامه
نهممینویسد«:تترونهایژاپنی/
عطرهای فــرانــســوی /برنجهای
پاکستانی /چایهای هندی /در
عزایتوهمهجهانجمعاند/ماهم
آمد هایم/بانام ههایکوفی».

نامیرا
دهم محرم سال 61
هــجــری کــربــا هم
قصه خیز است و هم
غصه آور .قصه آدم
هایی که با حق همراه
شــدنــد و علیه حق
ایستادند« .نامیرا»
صــادق کرمیار ،قصه
عبدا ...ابن عمیر کلبی و به روایت تاریخ
طبری ،دوم شهید عاشوراست که خود
را شبانه از کوفه به سپاه امام(ع) رسانده
است .قصه او ،قصه آدم هایی است که در
مرز باریک شک و یقین به باور می رسند
و سرنوشت شان نامیرا می شود .کرمیار
در این کتاب هوای پر از حب و بغض کوفه
و روزهای پرنفاقش را به روشنی ترسیم
می کند.

رستخیز
بیست و چهار نفر از هنرمندان اهل
قلم ،بیست و چهار روضــه ای را که با
آن زندگی می کنیم  ،به نگارش درآورده
انــد« .رســت خیز» عنوان کتاب دوم از
مجموعه «کآشوب» است که در آستانه
محرم امسال از آن رونمایی شــد .در
«رست خیز» می توانید با روضه هایی
زنــدگــی کنید کــه حاصل تجربه های
فردی و مواجهه این هنرمندان با محرم
است و شیوه روایت متفاوت هر کدام از
آن ها این روضه ها را خواندنی می کند.
این مجموعه کتاب به کوشش نفیسه
مــرشــدزاده سردبیر سابق همشهری
داستان و نشر اطراف رقم خورده است
و نگاهی نو به روضه هایی دارد
که می تواند در بستری
یک نفره شکل بگیرد و
با برداشت های شخصی
هر خواننده ای تکمیل
شود.

چهارمین جشنواره بینالمللی نشان
فرهنگی «شهریار» برگزار شد

چهارمین جشنواره بینالمللی نشان فرهنگی «شهریار» با
حضور استادان داخلی و خارجی از کشورهای جمهوری
آذربــایــجــان ،جمهوری خودمختار نخجوان ،ترکیه و
ارمنستان روز یک شنبه در دانشگاه تبریز ،برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،دبیر جشنواره بین المللی نشان فرهنگی
شهریار در آیین آغازین این جشنواره اظهار کــرد :وجه
شاخص این همایش ،برگزاری کیفی به جای توجه به
کمیت آن است.در این مراسم ،نشان بینالمللی فرهنگی
شهریار به پروفسور «عدنان قره اسماعیل اوغلو» از دانشگاه
کریک قلعه ترکیه ،پروفسور «حسن چیفتچی» از دانشگاه
بینگول ترکیه ،پروفسور «سلیم بابولال اوغلو» از جمهوری
آذربایجان ،پروفسور «کوزومویان» از جمهوری ارمنستان،
«ابراهیم اقبالی» عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه تبریز و رایزن فرهنگی ایران در جمهوری
خودمختار نخجوان ،اعطا و از یک دانشجوی دکترای
ادبیات فارسی تقدیر شد.

صحنه ای از عاشورا که نوشتنش دشوار است
صادق کرمیار نویسنده موفق
کــتــاب «نــامــیــرا» بــا حــضــور در
برنامه سیا هپوش دربــاره این
که کدام تابلو و تصویر از واقعه
کربال برایش آرزوست که از آن
صحنه بنویسد ،گفت :دوست
دارم از گفتوگوی امام حسین
(ع) با حضرت زینب(س) در شب عاشورا اثری بنویسم و
حال و هوای این خواهر و برادر را درک کنم چون خواهر
و برادر معمولی نیستند .وی به صحنه بازگشت اسب امام
حسین (ع) به سمت خیمه ها نیز اشــاره کرد و گفت :آن
لحظهای که حضرت زینب(س) میبیند که اسب امام تنها
بر می گــردد ،خیلی سخت است ،این تصویری است که
دایم در ذهن من است و زنی مثل زینب(س) کنار خیمه
ای ایستاده است .نوشتن درباره این صحنه دشوار است.
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