ادب وهنر
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ایسنا  -برادر عبدالحسین زرینکوب از سرنوشت مبهم تعدادی از آثار این چهره فقید گفت و اظهار کرد که با گذشت  ۴۰سال و با وجود پیگیریها ،کتابهای او هنوز پیدا
نشدهاند .طبق گفته عظیم زرینکوب ،مقالههای بسیاری از وی به همراه حدود  ۶۰۰۰کتاب کتابخانه شخصی او به مرکز دایرةالمعارف اسالمی سپرده شده است و این مرکز
درباره انتشار آنها تصمیمگیری میکند.

...
هنری

ثبت قریب الوقوع ملی استاد
فرشچیان در یونسکو به عنوان
گنجینه زنده مینیاتور

سرپرست دانشگاه هنرهای اسالمی ایرانی
استاد محمود فرشچیان ،با اشاره به این که
فرهنگ ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت
از هنرهای نگارگری و مینیاتور اســت ،از
ثبت ملی استاد محمود فرشچیان به عنوان
نخستین گنجینه ملی زنــده مینیاتور در
یونسکو خبر داد.
بهمن نامور مطلق در گفتوگو با ایسنا
در این بــاره توضیح داد« :خوشبختانه در
عرصه مینیاتور کشورمان ،یک سرمایه
نمادین داریم که آن استاد محمود فرشچیان
اســت؛ ایشان مهمترین سرمایه نمادین
معاصر و همچنین مهمترین سرمایه مینیاتور
جهان معاصر محسوب میشوند ».نامور
مطلق افــزود« :با همکاری دانشگاه استاد
فرشچیان ،کمیسیون ملی یونسکو و میراث
فرهنگی تصمیم گرفته شد استاد فرشچیان
به عنوان نخستین گنجینه زنده مینیاتور،
در یونسکو به ثبت ملی برسد .این مهم با
توافق همه دسـتانــدرکــاران انجام شد و
پنج استاد مطرح این عرصه یعنی استاد
آقامیری ،مهرگان ،پاکستانی ،زرگــری و
خانم افشانپور هم به عنوان ادامهدهندگان
راه ایشان ثبت شدند .بدین ترتیب پرونده
خوبیدرسطحملیثبتشدوباکمکهمین
نهادها ،پروندهای هم آماده شد تا در سطح
جهانی ارائه شود».
وی با اشاره به آماده شدن گواهی در این باره
ازسویدانشگاهاستادفرشچیانوپنجاستاد
نامبرده ،توضیح داد« :پرونده قابل توجهی
برای جهانی شدن مینیاتور و ثبت مشترک
میان ایــران ،ترکیه ،آذربایجان و قزاقستان
تهیهشدهکهاگرثبتشود،ایراننقشمهمی
را در آن ایفا خواهد کرد .اگر تالشهای اخیر
صــورت نمیگرفت ،مینیاتور بــدون حضور
ایرانثبتجهانیمیشد؛درحالیکهکانون
مینیاتوردرفرهنگایرانیاست».
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سرنوشت مبهم آثار
عبدالحسین زرینکوب
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نگاهی به اشعار بهارانه ادبیات فارسی که مناسب ارسال پیام تبریک هستند

بهاری پر از سالم و ترانه

کتاب

درخواستبرایحلبحرانکاغذ

الهه آرانیان  -از چند روز پیش از رسیدن بهار تا چند روز نخستین سال نو ،با حجمی از پیامهای تبریک از سوی دوستان و
خانواده مواجه میشویم .ادبیات فارسی از ابتدا تا امروز ،گنجینه سرشاری از اشعار ناب بهارانه و عیدانه را در خود جای
داده است که میتوان در این روزها به سراغش رفت و تک بیتی ناب برای تبریک از آن استخراج کرد .کما بیش هیچ شاعری
نیست که از بهار و نوروز نگفته باشد .شاعران بزرگ زبان فارسی با لطافت طبع خود و با دلانگیزترین واژگان و عبارات
در وصف بهار سرودهاند و نوروز را شادباش گفتهاند .در این نوشتار گلچینی از تک بیتهای بهارانه ادبیات فارسی را که
مناسب ارسال برای دوستان و آشنایان است ،میخوانید.

شعرکالسیک

▪منوچهری دامغانی

همه ساله بخت تو پیروز باد
همه روزگار تو نوروز باد

▪کمال الدین اسماعیل اصفهانی

▪فردوسی

▪نظامی گنجوی

بهاری داری از وی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز
▪ عطار

جهان از باد نوروزی جوان شد
زهی زیبا که این ساعت جهان شد
▪سعدی

دم عیسی است پنداری نسیم باد نوروزی
که خاک مرده باز آید در او روحی و ریحانی
▪موالنا

بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
خوش و سرسبز شد عالم اوان الله زار آمد
▪حافظ

بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد

آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز
کامگارا! کار گیتی تازه از سر گیر باز
بزرگوارا روزت همیشه نوروز است
چو وقت گل همه اوقات عمر تو خوش باد
▪سلمان ساوجی

روز نوروزت مبارک باد و هر روز از ن َُوت
ابتدای دولتی که آن را نباشد انتها

شعرنو
▪شفیعی کدکنی

بزرگا گیتی آرا نقش بند روزگارا  /ای بهار ژرف
 /به دیگر روز و دیگر سال  /تو میآیی و باران
در رکابت  /مژده دیدار و بیداری /تو میآیی
و همراهت  /شمیم و شــرم شبگیران  /و لبخند
جوانهها /که میرویند از تنواره پیران
▪هوشنگ ابتهاج
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من به باغ گل سرخ /همره قافله رنگ و نگار/
به سفر رفتم /از خاک به گل /رقص رنگین
شکفتن را /در چشمه نور /مژده دادم به بهار

▪فریدون مشیری

بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک /شاخههای
شسته ،باران خــورده ،پاک /آسمان آبی و ابر
سپید /برگهای سبز بید/
عطر نرگس ،رقص باد /نغمه شوق پرستوهای
شاد /خلوت گرم کبوترهای مست  /نرم نرمک میرسد اینک بهار/
خوش به حال روزگار
▪حمید مصدق

تو بهاری؟ /نه ،بهاران از توست /از تو میگیرد
وام /هر بهار این همه زیبایی را /هوس باغ و
بهارانم نیست /ای بهین باغ و بهارانم تو

▪احمد شاملو

من باهارم تو زمین /من زمینم تو درخت /من
ـارون تو باغم
درختم تو باهار  /نا ِز انگشتای بـ
ِ
میون جنگال طاقم میکنه
میکنه/
ِ

▪سیدعلی صالحی

مــأوای ما گلبرگ کوچکی است  /بازمانده از
باغی دور  /با هزار زمستان دیوانهاش در پی  /و
سهم ستاره از آفتاب
تنها تبسم پنهانی است  /که در انعکاس تکلم شب
جاری است /خدایا از آن پرنده کوچک سبز اگر خبر داری /بهار
امسال را پر از سالم و ترانه کن

نــاشــران در نــام ـهای خطاب بــه مسئوالن
دولتی خواستار حل بحران کاغذ شدند.
به گزارش مهر ،در آخرین روزهای سال ۹۷
بحران کاغذ همچنان اصلیترین دغدغه
ناشران است؛ بحرانی که شدت گرفتن آن
در هفتههای اخیر موجب تکاپوی بیشتر
ناشران برای حل این مشکل شده است .در
پی حلنشدن این بحران و افزایش بیرویه
قیمت کاغذ ،صنف نــاشــران با همفکری
تشکلهای نشر در نــامـهای از مسئوالن
دولتی خواستار پیگیری جدی برای حل
معضل کمبود و گرانی کاغذ شدند و از دولت
اهتمام در تولید ملی کاغذ و داخلیشدن آن
را مطالبه کردند.
ل بحران کاغذ
ناشران در این نامه تنها راه ح 
را خودکفایی در تولید این محصول اساسی
دانستند و عمل به فرمایشهای مقام معظم
رهبری را در این خصوص به هیئت دولت
یادآوری کردند.
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خبرهای کوتاه
بــیــژن کریمی مترجم حـــوزه فلسفه و
ریاضیات در سن  ۶۰سالگی درگذشت.
«کمیته خواب»« ،کهنالگوهای یونگی» و
«همزاد شوخ است» از جمله آثار این مؤلف و
مترجم ایرانی است.
روابط عمومی دفتر موسیقی اعالم کرد،
در  ۹ماه سال  ۹۷تعداد دو هــزار و ۱۷۸
عنوان اجرای صحنهای با سه هزار و ۸۹۴بار
اجرا ،مجوز گرفته اند.
ششمیندفترشعرفاضلنظریبانام«اکنون»
بهدلیلاستقبالکمنظیرمخاطبان،باگذشت
هفتروزازانتشار،بهچاپهفتمرسید.

