ادب وهنر
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کتاب ترانه های افشین یداللهی
به چاپ ششم رسید

مجموعهترانههای«جنونمنطقی»سرودهزندهیادافشینیداللهیبهتازگیتوسطانتشاراتنگاهبهچاپششمرسید.بهگزارشمهر،اینکتابکهباچاپ
چهارمخوددرسیامیننمایشگاهبینالمللیکتابتهرانعرضهشدهبود،خردادماهبهچاپپنجمرسیدوبهتازگینیزبهچاپششمرسیدهاست.تعدادیاز
ترانههایشناختهشدهاینشاعرازجمله«وقتیگریبانعدم»کهازآنهادرتیتراژسریالهایتلویزیونیاستفادهشده،دراینکتابچاپشدهاست.
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صف های طویل
هواداران برای
خرید کتاب امیرخانی

لذت شعر

بیابیاکهشمیمبهارمیآید
دلرمیدهماراقرارمیآید
سرازافقبهدرآوردصبحآزادی
سرودفتحوظفرزیندیارمیآید
بیاکهشدسپریدورهتباهیها
زمانسروریواقتدارمیآید
گریختظالموبرچیدهشدبساطستم
نهالحقوعدالتبهبارمیآید
بیاکهگرروداهریمنازوطنبیرون
فرشتهازطرفکردگارمیآید
خوشآمدیبهوطنمقدمتگرامیباد
صدایهلهلهازهرگذارمیآید


حسن لطفی

آیینه بارانوبهارچمنی
شادابیبوستانوسرووسمنی
بیرونزتونیستآنچهمیخواستهام
ِ
فهرستکتابآرزوهایمنی
محمدرضا شفیعی کدکنی


نگاهی به کتاب
شهر وارونه! «ره ش»

 1+3دلیل برای صف طوالنی «ره ش

»

استقبال شگفت انگیز مردم از مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب
جدید رضا امیرخانی آن هم در شرایطی که شمارگان کتاب در کشور
ما به زحمت در هر چاپ به سه هزار جلد برای کتاب های مهم و فاخر
می رسد و در حالت معمولی بیشتر کتاب ها شمارگان هزار دارند و
به چاپ بعدی نمی رسند ،اتفاق مهمی بود که نگاه ها را به خود جلب
کرد .کمتر در بایگانی ذهن ما چنین اتفاقی سابقه داشته که مخاطب
ایرانی بــرای رونمایی و خرید چاپ اول یک کتاب چنین صفی را
تشکیل دهد .بسیاری از مراسم های پررونق جشن کتاب تا امروز توام
با رونمایی نبوده و وقتی اتفاق افتاده که یک کتاب مورد توجه قرار
گرفتهاستوبههمیندلیلمردمبرایدیدننویسندهوگرفتنامضاو
سلفیدرمراسمشرکتکردهاند.اماایناستقبالگستردهنیازبهتامل
و بررسی دقیق تری دارد و می توان چند عامل را در آن موثر دانست:
 -1شخصیت خــود امــیــرخــانــی /بــرخــاف بــســیــاری از چهره
هــای ادبــی که معمو ًال آثــارشــان بیشتر از خودشان شناخته شده
و جــذاب اســت ،رفتار امیرخانی در برنامه های مختلف ،در گفت
وگــوهــایــش و  ...بــاعــث شــده شخصیت جــذابــی بـــرای مخاطب
داشته باشد و شاید انگیزه برخی از مخاطبان بــرای ایستادن در
یک صف طوالنی ،دیــدن خود او باشد تا خرید چاپ اول کتابش.
 -2قلم و آثــار امیرخانی /نثر متفاوت ،محتوای به روز و جذاب

حامد محقق

زهرا بشری موحد



باتوجهبهصف 500نفریکتابتازهامیرخانی،واکنشمردمدرفضایمجازیجالبتوجهبودکهتعدادیازآنهاراباهممرورمیکنیم.

نیما ،روشنفکری با روحیه دهاتی
افشــین عــاء شــاعر مازندرانی
چهره ها
و همشــهری نیمــا یوشــیج  ،در
شاعر
نخســتین جشــنواره ملــی شــعر
جایــزه نیمــا گفــت« :نیمــا اول از دام هــا رهیــده شــد
 ،بعــد بــه قلــه اشــراف رســید .او ایــن امتیــاز را داشــت کــه در
ایران زمــان خــود و حتی تــا امــروز در راس قلــه روشــنفکری قرار داشــت
امــا هرگــز روح شهرســتانی و دهاتــی خــود را فرامــوش نکــرد و اســیر
تظاهراتــی کــه بــه اســم روشــنفکری بــه خــورد ملــت ایــران داده مــی
شــود ،نشــد .نیمــا گذشــته از آثــار گــران ســنگ  ،واجــد ویژگــی هــای
شــخصیتی اســت کــه صرفــا در یــک انســان پیشــرو و اثــر گــذار در نســل
های بعدی پیدا می شود».

سعیدبیابانکیشاعر،نویسندهو
چهره ها
پژوهشگر برجسته کشور گفت:
شاعر
«ش ــع ــر و شــــاعــــران بـــه دلــیــل
تاثیرگذاریبسیارزیاددرصحنههایمختلفاجتماعی
ازاهمیتباالییبرخوردارند».بهگزارشفارس،ویدرهمایش
ادبی انقالب فاطمی که در شهر مامونیه ،مرکز شهرستان زرندیه استان
مرکزیبرگزارشد،اظهارکرد«:زبانشعروادبیاتشاعرانباستانیومعاصر،
مهمترینسوژهایاستکهماایرانیانمیتوانیمدردنیابهآنافتخارکنیم».
بیابانکی ادامه داد« :شعر به دلیل ماندگاری ذاتی آن و نبود رسانههای
امروزی در زمان انقالب اسالمی مهمترین رسانه موثر در پیروزی انقالب
اسالمیوانتقالمفاهیموارزشهایآنبهنسلهایبعدیبودهوهست».

کــارن همایون فر آهنگ ساز
چهره ها
فیلم سینمایی «به وقت شام»
آهنگ ساز
ساخته ابراهیم حاتمی کیا،
دربــاره آهنگ ســازی این فیلم به مهر گفت :من
اعتقاد دارم تک تک آهنگ ســازان ما وظیفه دارنــد این
صنعت را در این جا زنده نگه دارند از همین رو من هم موسیقی این اثر
را در تهران ساختم .من برای موسیقی «به وقت شام» زحمت زیادی
کشیدم ولی تجربه این طور بوده که برای کارهای متوسط تشویق و
برای کارهای خیلی خوبم تنبیه شده ام به همین دلیل هیچ گاه نمی
توانم دربــاره کیفیت این اثر نظر بدهم با این همه ،امیدوارم اتفاق
خوبی برای فیلم رخ دهد.

...

الهام یوسفی« -سید مجتبی آقا بــزرگ علوی» مــردی با موهای مــوجدار
و جوگندمی را اهالی سرزمین داستان با نام «بــزرگ علوی» میشناسند.
روزنامهنگارونویسندهایکهآثارشهمدرحدواندازهنامش،بزرگبودوبرادبیات
معاصرایراناثرگذاشت.نویسندهایکهبهدوستش«صادقهدایت»شبیهنبود
وبرخالفمتنهایسراسرناامیدانهومنفعالنههدایت،آثارشرنگیازمبارزهو
زندگیوامیدداشت.دربارهاوکهدربهمن 1282درتهرانمتولدشدودربهمن
 1375در برلین از دنیا رفت ،میتوان بسیار نوشت؛ اما حقیقت این است که او
بخشزیادیازخودشرادرآثارشبازآفرینیکردهوبرایشناختنبزرگعلوی
بیش از هر کاری باید آثارش را خواند؛ چرا که او بر خالف بسیاری از نویسندگان
همدورهایاشبهجایتقلیدوکپیکاری،خودشرانوشتهاست.
جوانی بــزرگ ،با یک واقعه تراژیک همزمان شــده بــود؛ پــدرش بعد از یک
ِ
ورشکستگی تجاری خودکشی کرد .بزرگ که در آلمان روان شناسی و علوم
تربیتیخواندهبود،بهایرانبازگشتودردورهایکارحرفهاینویسندگیراآغاز
کرد که اغلب نویسندگان و روشنفکران گرایش های سوسیالیستی داشتند.
شاید بتوان به طور ک ّلی زندگی او را به چند دوره مهم تقسیم کرد :ا ّول ،تحصیل
درآلمانقبلازجنگجهانیا ّولو آشناییبانویسندگانی همچون«:هاینریش
هاینه»« ،هرمانهسه»«،فئودورداستایوفسکی»« ،ماکسیمگورکی»«،برتولت
برشت»« ،آنتوان چخوف» ،و . ...د ّوم  ،آمدن به ایران ،آشنایی با «صادق هدایت»،
گرایش شدید به ایرانیگری ،آشنایی با «دکتر تقی ارانی» و چهارسال زندانی
شدن .س ّوم ،آزادی از زندان ،مشارکت در تشکیل حزب توده ایران ،سردبیری
مجله پیام نو ،همکاری با مجالت سخن ،مردم و ...نگارش و نشر داستانهای
رئالیستی ،شرکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی .او در
سالهای روزنامهنگاریاش با عنوان مستعار «فریدون ناخدا»
چهارم ،کودتای  28مرداد1332
مقالهوداستانمینوشتو
ّ
خورشیدی ،اقامت طوالنی در اروپا ،بازگشت موقت به ایران،
عزیمتمجددبهاروپاووفاتدربرلینآلمان.

حاشیه های تقطیع حرف های مهدویان درباره شاهنامه

داستانهایشرادردلهمینزمانهمیپروراندبههمیندلیلبزرگعلویراپیرو
سبکواقعگراییاجتماعیمیدانند.کسیکهدرداستانهایشبنادارددرباره
مسائلوآسیبهایاجتماعیآنسخنبگوید«.جمالمیرصادقی»اعتقاددارد،
رمانچشمهایشمسیرادبیاتداستانیایرانراعوضکردهاست.اینکتاباز
معدود آثار فارسی است که در مرکز آن ،یک زن با تمام عواطف و ارتعاشات روانی
وذهنیقرارگرفتهاست.
▪«گیله مرد» ،تصویر جامعه ایران

در کتاب ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان ،داستانی بود به نام «گیله مرد».
داستانیسراسردردووحشتواندوهوالبتهمبارزهوپایداری.گیلهمرددرحقیقت
ازنخستینداستانهایایرانیبودباسبکیتازهکهدرآنپویاییوحرکتبهجای
توصیفوایستاییقرارگرفتهبود.شایداغراقنباشدکهاینداستانپرکششوپر
افسوس را یکی از موفقترین نمونههای داستانهای کوتاه فارسی بدانیم که از
ویژگیهایفنیوغنینیرومندیبرخورداراست؛داستانیدوالیه،همواقعگرا
وهمنمادین.صرفانتخابدرونمایهعصیانکردنعلیهظلم،نمایشگراعتراض
وخشمنویسندهعلیهنارواییهایاجتماعینیزهست.
▪«ورقپارههای زندان» ،خلق ادبیات پایداری

سبکبزرگعلویبرایادبیاتفارسیسبکتازهوبدیعیبود .برخیازداستان
های او بهصورت معماگونه آغاز و سپس آن واقعه تشریح و بازسازی میشود .اما
نقطه تمایز او در داستاننویسی ،خلق یک گونه داستان به نام «ادبیات زندان» یا
«ادبیاتپایداری»است.اودردوکتاب«پنجاهوسهنفر»و«ورقپارههایزندان»به
روایتگریواقعبینانهازفضایزندانوداستانهایهمبندانخودپرداختهاست.
«عنوان ورقپارههای زندان اسم بیمسمایی برای
او در دیباچ ه کتابش نوشته:
ِ
اینیادداشتهاییکهاغلبآنها،درزندانتهیهشده،نیست.درواقعاغلبآن
هارویورقپاره،رویکاغذقند،کاغذسیگاراشنویاپاکتهاییکهدرآنبرایما
میوهوشیرینیمیآوردند،نوشتهشدهاست؛واینکاربدونمخاطرهنبودهاست.
درزنداناگرمدادوپارهکاغذیمأمورینزنداندردستمامیدیدند،جنایت
بزرگیبهشمارمیرفت».
▪سرانجام آقا بزرگ ادبیات

بزرگ علوی سالهای بسیاری از عمرش را در آلمان زندگی کرد و
استادیاردانشگاههومبولتبود .دربارهاشمیگفتندممکننیست
سراغش بروید و دست رد به سینهتان بزند ،بــرای شاگردانش و
دوستداران ادبیات و اهالی فرهنگ همیشه وقت داشت .علوی در
مدت حضورش در دانشگاه ،فعالیتهای ادبی فراوانی انجام داد
کهنمونهاشتدوینلغتنامهفارسی-آلمانیودههاترجمهاززبان
آلمانی به فارسی بود« .احمد محمود»« ،نسیم خاکسار» و «علی
اشرفدرویشیان»راازتاثیرپذیرفتگانآثاراومیدانند.

 منابع ketabism، negahpub :و ibna

▪«چشم هایش» ،حضور زنان در ادبیات

بــزرگ علوی را بیش از هر چیز با رمــان «چشم
هایش» میشناسند .یک عاشقانه ن ــاآرام در
یک بستر تاریخی نــاآرام .شاید بتوان عنوان
عاشقانه سیاسی را به این ماجرای سراسر
رمانتیک داد .در حقیقت بزرگ علوی بیش
از هر کاری زمانه خودش را توصیف میکند و

* محمد:صف طوالنی این بار برای خرید یه
کتابنهدالر!اینموضوعبهندرتاتفاقمیفته
و این یعنی یه قدم به جلو در راه ترقی فرهنگ
جامعه
* محمد :بر طبل شادانه بکوب  /باالخره
نمردیم و دیدیم برای خرید#کتاب نویسنده
ایرانیصفبستهشد.

شعر ،رسانه ای موثر در پیروزی انقالب

درباره زندگی و آثار بزرگ علوی به مناسبت درگذشتش

▪زندگی و زمانه آقا بزرگ

حقارت صف خرید ساندویچ مک دونالد رو می
شورهومیبره#.رهش
* مسعود:اتــفــاق مبارکی اســت کــه بــرای
خرید یک کتاب ،صف بکشند .البته این صف
کشیدن،حاصلخیلیچیزهاست؛قلم،ادب،
تواضع،هنر،برنامهریزی،سابقهوخیلیمسائل
دیگرکه#رضا_امیرخانیرامتمایزمیکند.

رضاامیرخانیدررمان«رهش»موضوعتوسعه
شهر را دست مایه قرار داده است و تاثیرات آن
را بر عرصههای زندگی انسان معاصر در قالب
داستان زوجی معمار در تهران امروز به تصویر
میکشد.این رمان پس از حدود شش سال از
آخریناثرایننویسندهیعنی«قیدار»روانهبازار
کتاب شده و تا پیش از انتشار آن ،در محافل
مختلف سر و صدا داشته است .نشر افق این
رمان 192صفحهایراباقیمت 18هزارتومان
منتشر کرده است.در بخشی از رمان «رهش»
میخوانیم«:بهشهرنگاهمیکنم.همچنانکه
منتظرایلیانشستهام.نمیدانمچراصدایبمی
در گوشم زمزم ه میکند که «آخ اگه بارون بزنه
 .»...به شهر نگاه میکنم .پرهیبی خاکستری
ازاشکالینامنظم.سیخهاییکهجاوبیجابه
سویآسماننشانهرفتهاند».
رضا امیرخانی خودش دربــاره این کتاب در
گفت و گویی به ایبنا گفت« :من باید کتاب
«رهش»رازودترازاینتماممیکردمامابهدلیل
گرفتاریهای کاری نتوانستم زودتر از این،
آن را تمام کنم و بین دو کتابم اینقدر فاصله
افتاد ».این نویسنده در ادامه توضیح داد« :در
مقایسه با کتاب قبلیام شخصیت اول خانم
است و این مسئله سبب شده کتاب نثر آرامتر
و نرمتری داشته باشد».بهگفته امیرخانی،
شخصیتاصلیداستانخانممیانسالیبهنام
لیاست که خودش معمار است و با همسرش
که او نیز معمار اســت ،در کار ساختوساز و
شــهــرداری فعالیت دارنـــد و هــمــراه فرزند
بیمارشانکهمشکلتنفسیدارد،خانوادهای
کوچک را تشکیل می دهند .داستان حول
محور این خانواده و کشمکشی است که لیا با
همسرش درباره مسئله مدیریت شهری دارد
و با ساختوساز بیرویه و توسعه نامتوازن
شهریبهخاطرفرزندشوفرزنداننسلآینده
مخالفاست.
رمان «رهش» در سه هزار نسخه منتشر شده
است و با توجه به استقبال غافل گیرکننده در
روزاول ،بهچاپدومرسید.

همیشهبابتکارهایخوبمتنبیهشدهام

یادبود

ِ
بزرگ» ادبیات ایران
«آقا

و گاهی تا حــدی ژورنالیستی باعث شــده جنس قلم و محتوای
آثـــار امــیــرخــانــی مــحــدود بــه یــک طــیــف ،یــک سلیقه مشخص،
یک نسل و  ...نباشد .هر چند امیرخانی بیشتر مــورد توجه نسل
جــوان عالقه مند به آثــار جبهه فرهنگی انقالب اســت امــا مطالعه
آثــارش محدود به آن ها نشده و مــورد اقبال گسترده ای اســت.
 -3انتظار نسبت ًا طوالنی /امیرخانینویسندهمحبوبیاستوکسی
را در حد او نداریم ،برای همین وقتی شش سال از آخرین ُرمانش
گذشته عطش نه فقط برای مخاطبان او ،بلکه برای طیف وسیعی از
مخاطبان ایجاد شده است و دوست دارند هر چه سریع تر رمان جدید
او را بخوانند .در این بین نکات و توضیحاتی که قبل از رونمایی برای
اثر ذکر شده هم در بیشتر کردن این عطش بی تاثیر نبوده است.
 - 1+3توجه ویژه بازار نشر به الگوهای تازه /با فراگیر شدن شبکه
هایاجتماعی،تبلیغبرایرونماییازیکاثر،انتشارگستردهتصاویر
مراسمرونماییوجشنامضادرفضایمجازیتوسطناشرانوبیشترو
فراگیرترازآنتوسطمخاطبان،باعثشدهحسوحالخوبوشیرینی
دراینبرنامههاایجادشودومخاطبانفرصتهایممکنبرایحضور
دراینبرنامههاراجدیبگیرندتاامکانمانوررویحضورشاندربرنامه
را در شبکه های اجتماعی داشته باشند و دیگران را هم به شرکت در
برنامههایمشابهترغیبکنند.

واکنش مردم در فضای مجازی به کتاب شهر شلوغ کن
* شهاب:میتونیمتایکماههرروزاینعکس
رو ببینیم و ذوق کنیم /ممنون از امیرخانی که
باتولیدآثارفاخرشنشونداد#.کتاب_هنوز_
زنده_است!
*علی:اینمصفخریدکتابجدیدامیرخانیه؛
اگــه یه عــده صف خرید مک دونالد تو ایــران
تشکیل دادن ،به جاش این عکس به تنهایی

یادتو
پشتپنجرهنشست
مثلیک
کبوترسفید
باصدایدر
پرزدوپرید


صدقفلبهدروازهپروازمناست
خاکاستکهدربازهپروازمناست
ازحجمکمقفسنبایدگلهکرد
وقتیکهبهاندازهپروازمناست


گـروه ادب و هنـر -عصـر پنـج شـنبه یکی از
حـال خـوب کـن تریـن اتفـاق هـای فرهنگی
در حـوزه ادبیـات کشـور رخ داد و ایـن بـار
مـردم نـه بـرای خریـد یـک گوشـی کـه بـرای
خریـد کتـاب سـاعت هـا در صـف ماندنـد.
عصـر پنـج شـنبه در خیابـان انقلاب تهران،
مـردم کتـاب دوسـت کشـورمان در آییـن
رونمایـی و جشـن امضـای رمـان «ر هش»
رضـا امیرخانـی کـه بـا حضـور نویسـندگان،
مترجمـان و مخاطبـان در کتا بفروشـی
افـق برگـزار مـی شـد ،صفـی طوالنـی را
تشـکیل دادند و حادثه ای دوسـت داشـتنی
و تاریخـی را رقـم زدنـد .رونمایـی رمـان
جدیـد امیرخانـی کـه شـش سـال بعـد از اثـر
داسـتانی قبلیاش منتشـر شـد ،با استقبال
کمنظیـر طیـف گسـتردهای از نویسـندگان،
مترجمـان و فعـاالن فرهنگـی روبـهرو شـد،
بهگونـهای کـه صـف مـردم بـه بیـش از 500
متـر میرسـید و بهدلیـل گنجایـش کـم
کتـاب فروشـی افـق ،افـراد حاضـر در ایـن
صف سـاعت هـا منتظر ماندنـد تا کتـاب را با
امضـای رضـا امیرخانـی تهیـه کننـد.
صـف مخاطبـان تاز هتریـن رمـان رضـا
امیرخانی از سـاعت  4عصر تشکیل و خیلی
زود بـه یکـی از اتفاقهـای خیابـان انقلاب
در روز نوزدهـم بهمـن مـاه تبدیـل شـد .ایـن
اتفـاق خیلیهـا را بـه ایـن اشـتباه انداخـت
کـه آن را بـا صـف جشـنواره فیلـم فجـر و
فیلمهـای پرطرفـدارش یکـی بداننـد.
همچنیـن در ایـن مراسـم ،رضـا امیرخانـی
بخشهایـی از متـن کتـاب «رهش» را بـرای
حضار قرائـت کـرد و از عواملی کـه در تهیه و
تولید کتاب مشـارکت داشـتند ،تشکر کرد.
رضـا امیرخانـی بـرای جشـن امضـای رمـان
جدیـد خـود در کافـه کتـاب آفتـاب مشـهد،
دیشـب در مشـهد حضـور داشـت کـه ایـن
برنامـه هـم بااسـتقبال زیـادی مواجـه شـد.
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مصطفـی قاسـمیان -با این کـه از گفتوگـوی رضا رشـیدپور و محمدحسـین
مهدویـان در برنامـه «هفـت» ،پنـج روز گذشـته امـا حواشـی ایـن گفتوگـو
همچنـان ادامـه دارد .ابتـدا جنجالـی دربـاره لـو دادن اتفاقـات آخـر قصـه
«التـاری» مطرح شـد که بـا بحثـی پرسـروصدا بین عوامـل فیلـم و رشـیدپور به
سـرانجام رسـید و به تازگی ویدئـوی تقطیع شـده ای از حرفهـای کارگردان
«التـاری» دربـاره شـاهنامه فردوسـی ،حاشیهسـاز شـده اسـت.
او در «هفت» دوشنبهشـب هفته پیش ،در پاسخ به سؤال رضا رشـیدپور مبنی
بـر شـعاری بـودن فیلـم ،از شـاهنامه فردوسـی ،نام بـرده بـود کـه جنجالی هم
شد .
او در ایـن برنامـه در پاسـخ بـه رشـیدپور گفتـه بـود« :اگـر بخواهیـم
اینطـوری نـگاه کنیـم ،شـاهنامه فردوسـی را هـم میتـوان اثـری
فاشیسـتی ،نژادپرسـتانه ،پـر از شـعار و خشـونت تعبیـر کـرد» .و بعـد از
تأییـد تلویحـی رشـیدپور ،مهدویـان ادامـه داد« :میخواهیـد مـن
بعضـی از ابیـات فردوسـی را بخوانـم کـه خیلـی فاشیسـتی اسـت؟»
بریده تقطیعشـده ویدئـوی این گفتوگـو که در شـبکههای اجتماعی منتشـر
شـده بود ،عبـارت «اگـر بخواهیـم  »....را نداشـت و بازتابهـای فراوانـی در
میان اهالـی هنـر و ادبیات داشـت.
چنــد تــن از اســتادان بــزرگ زبــان فارســی براســاس همــان ویدئــوی تقطیــع
شــده به ماجرا واکنــش جــدی نشــان دادنــد.
ایــن ماجــرا حتــی پــای برخی مســئوالن مشــهد و همایــون شــجریان را هــم
بــه میــان آورد و اعتراضــات تــا دیــروز ادامــه داشــت .جالــب تــر از همــه ،حــرف
هــای مســعود فراســتی بــود کــه مدعــی شــد مهدویــان بایــد ســرجایش بنشــیند
و گنــده تــر از دهانــش صحبــت نکنــد.
بــا ایــن حــال محمدحســین مهدویــان ،پنــج شنبهشــب بــا حضــور در برنامــه
«ســینما دو» در گفتوگــو بــا حامــد عنقــا ،دربــاره ویدئویــی کوتــاه کــه از
صحبتهایــش در «هفــت» منتشــر شــده بــود ،توضیحــی ارائــه کــرد.
او دربــاره ایــن ویدئــوی تقطیعشــده گفــت« :وقتــی مجــری برنامــه بــه مــنگفت
فیلمــت فاشیســتی و تروریســتی اســت ،بــه نوعــی بــه شــاهنامه پنــاه بــردم و
گفتــم «اگــر» ایــن طــوری برداشــت کنیــم ،از شــاهنامه هــم میشــود برداشــت
فاشیســتی داشــت ».مهدویــان در ادامــه ضمــن عذرخواهــی از تعابیــری که در
«هفــت» بــه کار برده بــود ،گفــت« :اســم پســر مــن آرش اســت .چــرا آرش؟ آرش
از ســاح اســتفاده کــرده ،مرزهــای ایــران را تعییــن کــرده ،ولــی فقــط جــان
خــودش را نثــار کــرده و خونــی بــر زمیــن نریختــه اســت».
مشخص نیست صحبت های مهدویان اولین بار توسط چه کسانی تقطیع
شده و با چه هدفی جمله شرطی او در این گفت وگو حذف شده؛ اما مهدویان
هم می توانست بــرای بیان منظورش از عبارت های دقیق تری استفاده
کند به خصوص این که بین نقد فیلم و یک برنامه زنده مثل هفت ،ذکر مثال
از شاهنامه که شاهکاری ماندگار است برای دفاع از محتوای یک فیلم کمی
نامانوس بود؛ هر چند هدف بدی پشت آن قرار نداشت از طرفی این حجم

از واکنش به ویدئوی تقطیع شده که منظور گوینده در
آن کام ً
ال دگــرگــون شــده بــود ،بــاز هم نشان داد شبکه
های اجتماعی می تواند ما
را به شدت تحت تاثیر قرار
دهد پیش از آن که بدانیم
واقعیت ماجرا چه بوده
است.

...



گزارش

شب شعر انقالب در مهدیه امام خامنه ای
برگزار شد

شب شعر انقالب با حضور استادان شعر و ادب ،در محل
مهدیه امام خامنه ای(مدظله العالی) برگزار شد .به
گــزارش روابــط عمومی اداره کل اوقــاف و امــور خیریه
خراسان رضــوی ،شب شعر انقالب پنج شنبه شب با
حضور استادان شعر و ادب با محور شعر های انقالبی در
محل مهدیه امام خامنه ای(مدظله العالی) برگزار شد.
در این برنامه که با محوریت موضوع انقالب اسالمی
و ارزش هــای اســامــی بــرگــزار شــد ،حجت االســام
سیدحسین ســیــدی ،ســیــدرضــا مــویــد ،محمدجواد
غفور(شفق) ،دکتر احمد فغانی ،سیدهاشم وفایی و
علیرضا خاکسپاری شاعران گران قدر خراسانی به بیان
اشعار خود پرداختند.
حجت االسالم جمال ایزدی ،معاون فرهنگی اجتماعی
اوقاف خراسان رضوی در این مراسم با بیان این که هنر
می تواند نقش بسیار موثری در معنویت و ترویج مفاهیم
دین داشته باشد ،افــزود :یکی از قالب های هنر ،شعر
است که آثار و برکات فراوانی دارد.
وی در بیان علت و رمز پیروزی انقالب ،گفت :امام بر
خالف شاه به شرق و غرب اعتماد و تکیه نکرد و با اعتماد
و توکل بر خدا و همراهی ملت ایران ،انقالب اسالمی را
به پیروزی رساند.
در ادامه این مراسم ،حجت االسالم والمسلمین محمد
احمدزاده ،مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
با بیان این که انقالب اسالمی به فرهنگ اهل بیت گره
خــورده اســت ،تصریح کــرد :ایــن که شاعران انقالب،
شاعران اهل بیت(ع) هستند ،تصادفی نیست.
وی با اشاره به گوشه ای از شکنجه های مبارزان انقالب
توسط رژیم سابق ،گفت :این انقالب به سادگی به دست
نیامده است و در این راه انقالبیون به دست ساواک و رژیم
منحوس پهلوی ،به شکل دهشتناک و وصف ناشدنی
شکنجه می شدند.
روایتگری ســال ها مبارزه با رژیــم ستم شاهی توسط
حجت االســام ضیایی از مــبــارزان انقالبی و تجلیل
از اس ــت ــادان شــعــر و ادب ،از دیــگــر بــخــش ه ــای ایــن
مراسم بود.



...
ادبی

پژوهشیازمحمدرضاوحیدزادهدر
«سبکشناسیهنرانقالباسالمی»
کتاب «سبکشناسی هنر انقالب اسالمی» اثر محمدرضا
وحیدزادهازسوینشرسورهمهرمنتشرشد.بهگزارشفارس،
ایناثر«،سبک»راویژگیهایتکرارشوندهومشخصصوری
و ساختاری یک اثر یا مجموعه ای از آثار میداند که عوامل
اجتماعیوفرهنگیوبهویژهنحوهاندیشیدنمولفیامولفان
آن آثار تاثیر به سزایی در ایجاد و کیفیت آنها دارد ،در نتیجه
میپندارندباوقوعانقالباسالمی،فصلتازهایدرتاریخاین
سرزمینآغازشدهکهدامنهتاثیراتخودرادرگسترهوسیعی
ازمسائلسیاسیواجتماعیتامسائلفرهنگیوهنریبسط
داده است .کتاب «سبکشناسی هنر انقالب اسالمی» با
نگاهی تطبیقی به شعر و نقاشی دوره انقالب ،اثر محمدرضا
وحیدزادهازسوینشرسورهمهرروانهبازارکتابشدهاست.

ایراندرنمایشگاهبینالمللیکتابهاوانا
سفارتجمهوریاسالمیایراندرکوبادربیستوهفتمین
نمایشگاه بین المللی کتاب هاوانا حضور یافت و به معرفی
آثارترجمهشدهبهزباناسپانیاییبرخیازمولفانکشورمان
در حوزه های مختلف پرداخت .به گزارش ایبنا ،بیست و
هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب هاوانا ،از اول فوریه
 2017به مدت ده روز با دعوت از ناشران داخلی و خارجی
و با ارائه چهار میلیون نسخه کتاب در حوزه های مختلف در
حال برگزاری است .سفارت جمهوری اسالمی ایران نیز
همچونسالهایگذشته،بابرپاییغرفهدربیستوهفتمین
نمایشگاه بین المللی کتاب هاوانا ،در این فعالیت فرهنگی
مشارکتواقدامبهمعرفیآثارترجمهشدهبهزباناسپانیایی
برخی از مولفان کشورمان در حوزه های مختلف کرده
استکهبااستقبالحاضراننیزهمراهبود.

