ادبیات وهنر

دو شنبه 7آبان  19. 1397صفر .1440شماره 19951

کتابخانه قیصر امین پور همزمان با یازدهمین سالروز درگذشت وی ،مراسم یادبودی را روز چهارشنبه  9آبان ماه با حضور شاعران جوان برگزار میکند .به گزارش فارس ،رونمایی از
تابلوی چهره و نمایشگاهی از آثار ایشان ،از برنامه های جنبی این مراسم است .قیصر امین پور ،نویسنده و شاعر گران قدر معاصر در دوران کوتاه اما پربار عمر خود ،آثاری برجسته در
زمینههای جنگ تحمیلی ،انقالب شکوهمند اسالمی ایران و همچنین مسائل اجتماعی خلق کرد و در صف اول شاعران و نویسندگان معاصر قرارگرفت.

...

ُمح ِرم شدم اى یار به احرام قدمها
مست است سراپاى من از جام قدمها
الحق الى الحق
با «یاعلى» این ِسی ِر من
ِّ
آغاز شد و عرش ،سرانجام قدمها
جارى است فرات از دو لب زمزم چشمم
در زمزمه خش خش آرام قدمها
جبریل پرآورده و میکال هم اسفند
گشتند مالئک همه ُخ ّدام قدمها
از ارمنى و شیعه و سنى همه جمعند
وحدت شده گلواژه احکام قدمها
بوسیده کرم دست کریمان عراقى
در کنگره عرشى إکرام قدمها
یاد آور فتح و ظفر زینب کبری است
این پرچم افراشته بر بام قدمها
«جاى من اگر شد به نیابت قدمى زن»
شد خواهش جامانده ناکام قدمها
***
دارم غریب و آشنا را می شمارم
این خیل مشغول عزا را می شمارم
هی خواب می بینم پیاده در طریقش
درجاده دارم تیرها را می شمارم
دلتنگ مشهد می شوم هرگاه در راه
سربندهای یا رضا را می شمارم
اما خدا را شکر با انگشت هایم
جامانده های کربال را می شمارم
پس سعی خودرا میکنم موکب به موکب
این مروه های با صفا را می شمارم
آن قدر نزدیکم به اوکه دانه دانه
دارم نفس های خدا را می شمارم
هم کربال هم نوکری هم اشک هم عشق
دارم فقط سود دعا را می شمارم

یادبود «قیصر»
در کتابخانه قیصرامین پور

معرفی  4کتاب داستانی برای آن ها که اربعین امسال جاماندند

لذت شعر

کتابهایی برایجاماندهها
سعید نسیمی

احضاریه
علی موذنی
کتاب«احضاریه»یکیازکتابهایمتولدمهرامسالاست.
این کتاب یک روایت داستانی از رفت و آمد میان گذشته و
حالوالبتهروایتهاییاززندگیحضرتزینب(س)اززبان
یک روزنامه نگار به نام مسعود است که با تردید راهی سفر
اربعینمیشودوخودشرانهدعوتشدهکهاحضارشونده
میبیند.اینکتاب 224صفحهایرانشراسمباقیمت20
هزارتومانراهیبازارنشرکردهاست.
▪درباره نویسنده

مهدی رحیمی

***
تو می روی سفر اما روایتش با ما
ِ
روایت پرِ سوز  ،پر ز غربتش با ما
پیاده رفتنِ تا کربال برای شما
و صورتی پرِ اشک  ،آه و حسرتش با ما
شلوغیِ حرمِ اربعین برای شما
دل و سه کنج اتاق  ،اوج خلوتش با ما
ضریح در بغل و بوسه ها برای شما
زهی نبودِ سعادت  ،مالمتش با ما
نمازِ عشق  ،باالی سر  ،برای شما
و سجده هایِ مکرر به تربتش با ما
خوش آن دمی که ببینم که گویدم ارباب:
دلی شکسته است این جا ،حاجتش با ما...

زهرا هدایتی

علیموذنیجزونویسندههایخوبروزگارمعاصرماست.او
70سالهودانشآموختهادبیاتنمایشیازدانشکدههنرهای
زیبایتهراناست.موذنی،داستانهایکوتاه،بلند،نمایش
نامه و فیلم نامه های تلویزیونی و سینمایی زیادی در کارنامه
اش دارد .صادق کرمیار نویسنده کتاب «نامیرا» درباره او
میگوید«:سالهاپیشباخواندنکتاب«دالویزترازسبز»با
جهانداستانیعلیموذنیآشناشدم.ضریبحساسیتاوبر
تمامینویسندگانمیچربد.اینحساسیت
نشاندهندهایناستکهعلیموذنی
ازدنیایدیگریبهزندگیودنیانگاه
میکند».نامعلیموذنیبهپشتوانه
نویسندگی حرفه ای اش ،می تواند
شروعی برای پر کردن جای خالی
نویسنده های حرفه ای برای
نوشتندربارهاینحرکت
عظیمباشد.

فاضلرضایی-بیشترصحبتهایاینروزها،دربارهاربعینوزائرانپیاده
اشاست.راهپیماییبزرگیکهتفاوترنگونظرونژادنمیشناسدوهمه
اهالی اش را زیر بیرق آزادگی و دلدادگی به یک راه می کشاند .هرکسی
راهی این سفر شده این روزها باز هم دلش در بند اربعین است و هر آن که
راهی این سفر نشده ،مشتاق چشیدن طعم این سفر است .در این میان،
یکی از راه هایی که می تواند مرهمی بر درد جاماندگی برای اربعین نرفته
های امسال باشد و همچنین فرصت تامل و بازخوانی را به زائران پیاده
امسال بدهد ،مستنداتی است که به زبان های مختلف دنیای هنر درباره
پیاده روی اربعین تهیه و تدارک دیده شده که کتاب یکی از آن هاست .کتاب
هایی که به مدد قلم نویسنده ها در دایره واژه ها و توصیف ها جا گرفته اند و
گاه با عکس هایی از این پیاده روی ،فضاسازی ذهن را تکمیل کرده اند .حال
کهفرصتاربعینیشدندرکنارقدمهایجابرنیست،بهتراستکتابهایی
مشابه آن چه در ادامه معرفی می شود ،در دست بگیریم و هر چند صفحه را
«عمود»ی در نظر بگیریم و هر از گاهی با خواندن چند صفحه ،ساکن موکبی در راه پیاده
امروز اربعین در راه
ها شویم .شاید لذت خواندن این کتاب ها به اندازه چند هزارم شیرینی حسی باشد که زائران
ِ
کربال می چشند اما هر چه که هست تلخی جاماندگی را به شیرینی همراهی تبدیل می کند.

عمود 1400

ستون 1453

علی اکبر واالیی

کیوان امجدیان

کتاب «عمود  »1400روایت سفر پیاده نجف تا کربالی
نویسنده است .بنا به گفته نویسنده ،او در نوشتن این
کتاب هم به جغرافیای مسیر و هم به جزئیات آن توجه
ویژه دارد .کتاب « عمود  »1400را نشر احیا در 136
صفحه منتشر کرده است.

 72خاطره از راهپیمایی بزرگ اربعین ،موضوع این کتاب
است .هر خاطره با عکسی همراه شده تا مخاطب ،فضای
تصویری ذهنش را به این خاطره ها نزدیک تر کند .این
کتاب به همت انتشارات فر آهنگ اندیشه در آبان 94
منتشر شده است.

▪دربارهنویسنده

علیاکبرواالیینویسندهکتاب«عمود»1400معتقداست
تجربیات موجود در کتابش می تواند به زائران اربعین پیش
از عزیمت شان کمک کند و کسی هم که به این سفر نرفته
با آن ارتباط برقرار می کند .او گفته است«:من حسهای
خود را در این کتاب بیان کردم و در کنار آن به مکاشفاتی که
بیشتر جنبه معنوی داشته نیز
اشاره کرده ام ».او نام کتاب
را از عمود  1400این مسیر
با توجه به گذشت  14قرن از
ظهور اسالم و از سوی دیگر
چشم ان ــداز توسعه
 1400کشور،
انتخاب کرده
است.
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▪درباره نویسنده

کیوان امجدیان نویسنده کتاب «ستون  »1453می
گوید عدد  72را در خاطره ها به دلیل  72شهید روز
عاشورا انتخاب کرده است و می خواهد با ادامه نوشتن
این کتاب ،آن را به ستون  1453برساند ،ستونی که رو
به روی حرم حضرت عباس(ع) قرار دارد .او گفته است:
« بعد از این که خاطرات را خواندم،
یــک مــاهــی طــول کشید تا
فضای داستانی بگیرند؛
داس ــت ــان هــا هــمــه کــوتــاه
هستند؛ ترجیح ما کوتاه
بــودن داستان ها بود تا در
زمان کمی که زائران
دارندبتوانندکتاب
را تمام کنند».

به سفارش مادرم
احسان حسینی نسب
«به سفارش مادرم» از تازه رسیده های به نشر است .نوپایی
که نیامده به چاپ چهارم رسید .این کتاب که قرار بود با
محوریت عکس و عکس نوشته به چاپ برسد ،به مجموعه
مستندنگاری و عکس تبدیل شد .این اثر در 328صفحه و
باقیمت36هزارتومانتوسطبهنشربهچاپرسیدهاست.
▪درباره نویسنده

احسان حسینی نسب «به سفارش مادرم» را نوشته است .او
پیش از این کتاب «مکاشفه در تریلی» را که یک تک نگاری
بلند و در واقع گزارشی از سفر کوله گردی به هرمز با تریلی،
کامیون و خودرو های عبوری است ،به رشته تحریر درآورده
است .جالب این که او در مقدمه « به سفارش مادرم» آورده
استکهدوستنداشتهدرهیچایامیبهعراقسفرکندخاصه
درایاماربعین.اواینسفررایکماموریتخانوادگیخوانده
کهبهواسطهماموریتدرعراق،بایدگزارشیبهخانوادهاش
تحویلدهدوهمینتفاوت،باعثمیشودنویسندهنهتنهااز
سرارادتکهنگاهینوبهاربعینداشتهباشد.حسینینسب
درطول 10روزبا 150نفرصحبت
کــرده و در نهایت به  23روایت
که منحصربه فردترین بودند،
پرداخته اســت .وهــب رامــزی
سرپرست تیم عکاسان و مهدی
ثائبی مدیر تولید «به
ســفــارش مــــادرم»
بودهاند.

...
اخبار

دکترخیرآبادیدرشبشعرچلهاشک:

هیچدورهای،اینهمهشاعرآیینینداشتهایم
جــلــیــل فــخــرایــی -دکــتــر
عباس خیر آبادی در مراسم
شب شعر آیینی چاه اشک در
فرهنگسرای حجاب مشهد
گفت :هرگاه شعری عمیق
و قوی در میان اشعار آیینی
می خوانم ،به پهنای صورتم اشک می ریزم ،اشکی که از سر
مظلومیتنیستبلکهازشکوهوعظمتاست.
شبشعرآیینیچلهاشکبهمناسبتایاماربعینحسینیدر
فرهنگسرای حجاب مشهد با حضور شاعران فعال در حوزه
شعرآیینیوتقدیرازبرخیسرایندگانایناشعاربرگزارشد.
همچنین در این مراسم ،دکتر خیرآبادی از استادان مطرح
ادبیات و از شاعران با سابقه ،درباره شعر آیینی به سخنرانی
پرداخت .این استاد ادبیات دانشگاه ،دوره حاضر را دوره
شکوفاییشعرآیینیدانستوگفت:درهیچدورهایازتاریخ
ادبیاتما،شعرآیینیبهاندازهامروزرونقنداشتهاست.
گفتنی اســت شب شعر چله اشــک همراه با شعرخوانی
شاعرانی همچون ؛ عطیه انتظام  ،منیژه رضــوان  ،سهیال
قربانی،نجمهدلدار،الههبیاتمختاری،مجتبیابوالقاسمی
فرامرزاکبریومهدیموسویبود.

نمایش ۵۶مجسمهباقیماندهازپیکاسو
در نـــمـــایـــشـــگـــاهـــی در
گــــالــــری بـــروگـــســـه شــهــر
رم ،مجسمههایی از زنــان،
حیوانات،چهرههایانتزاعی،
قطعات و اشیا که محصول
سلسله افکار انقالبی پیکاسو
هستند ،به نمایش درمیآید .در این نمایشگاه  ۵۶مجسمه
از پیکاسو که محصول سالهای  ۱۹۰۵تا  ۱۹۶۴است ،به
نمایشگذاشتهخواهدشد.
ب ـ ه گــــزارش ایــســنــا ،ایــن اولــیــن بـــاری اس ــت کــه بــه هنر
مجسمهسازی پیکاسو در یک نمایشگاه توجه میشود اگر
چ ه مجسمهسازی در سراسر دوره کاری پیکاسو ،یک بخش
جداییناپذیرازهنراوبودهاست.
پیکاسو برای مجسمهسازی از مواد متنوعی همانند چوب،
برنز ،سرامیک و مقوا استفاده میکرده است .همچنین در
ساختمجسمههایخود،اززنانیکهبهآنهاعالقهداشته،
الهام میگرفته است؛ در واقع او درهــای جدیدی به روی
مجسمهسازیسنتیبازکردهاست.
یکی از بخشهای جذاب این نمایشگاه ،تمرکز آن بر رابطه
جدلیبینهنرانقالبیپیکاسووآثارمجموعهگالریبروگسه
است که شامل آثاری از هنرهای مدرن و باستانی همانند
تاریخ اسطورهها و انتقال الهامات جدید در آمیزهای از
مجسمههای هنرمندان اسپانیایی و شاهکارهای موزه رم
میشود.
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