سال بیست و سوم شماره 6593
چهارشنبه  22شهریور 1396

صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسالمي
e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m
سردبیر :داوود محمدی
مدیرمسئول :محمد فاضلی
روابط عمومی88769074-5 :
نمابر 88761254 :تلفن88761720 :
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره  208صندوق پستی15875-5388 :
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی  /امور مشترکین 88521954 :و 88748800
چاپ :اشراق قلم پارسه ،سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان (آنیل رسانه)
و رواق روشن مهر
سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT
تهران خیابان خرمشهر شماره 16تلفن 88500601-4 :پذيرش سازمان آگهيها1877 :
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سخن روز

غيبت كردن در (نابودى) دين مســلمان مؤثرتر از خوره
در درون اوست.
كافى (ط -االسالمیه) ج  ،2ص  ،357ح یک

حل مشکالت جهانی در تلگرام!

یه چیزی
اوضــاع و احــوال بــه صورتــی شــده کــه ایــن روزهــا
همین
تو
احتمــاالً سیاســتمداران و رؤســای جمهوری کشــورها
مایه ها
در گروههــای تلگرامــی بــا هــم صحبــت میکننــد و
برخــی از افراد به جــای اینکه کشــورداری کنند ،تمام
حواسشان به حساب توئیتریشان است.االن جهان
بــا بحرانهای زیادی مواجه شــده که احتمــاالً به این
صورت رفع و رجوع میشوند؛
ترامپ :عشقا چطورین؟
فریور خراباتی
پادشاه عربستان :به کوری چشم بعضیا خوبیم.
امیر قطر :ترامپ بهش بگو خودتی.
نماینده سازمان ملل :بچهها باهم دوست باشید!
ترامپ :اگه دوست نباشن ،چی میشه؟
نماینده سازمان ملل :من ابراز نگرانی میکنم و با همهتون قهر میشم.
کیم جونگ اون :بروبکس ،چند وقته هیچکدوم از مقامهای سیاسی کشور
توطئه نکردن ،سگهام گرسنهان!
ترامپ:اوخ اوخ! اینو کی توی گروه اضافه کرده؟
رئیس جمهوری مکزیک :من! حاال برو دیوار بکش توی مرز دو کشور...
مدیــر کارخانه دیوارســازی چین  :اتمام طرح شــما با کمتریــن هزینه ،دیوار
مقوایی ،قابلیت انتقال صدا ،عطسه و دیگر چیزها ،در کمترین زمان.
پادشــاه عربســتان :من بــرای پســرخالهام از همیــن دیوارا ســفارش دادم،
حرف نداره ،یه تن بزنید به نظرم.
مادورو :زندهباد چاوز ،زندهباد دیوار ،زندهباد تورم باالی صد درصد!
مادر چاوز :وجداناً پای من و پسرم رو وسط نکشید
ترامــپ :لطفــاً دولتمردایــی کــه تورمشــون بــاالی صددرصــده تــوی گروه
نباشن ،مرسی اه!
پادشاه عربستان :دونالد یه چیزی بگو سرگرم شیم!
ترامپ :نتایبمنتاسشیبشینتکن
کیم جونگ اون :بیادب!
مادورو:هتاک!
امیر قطر  :این چیزی که نوشتی یعنی چی؟
ترامپ :خودمم نمیدونم ،برید معنیش رو پیدا کنید ،خخخخخ!
اردوغان :یه مینیبوس بازداشــتی بار زدیم ،دو تا صندلی خالیه ،نبود؟ دو
نفر زندان! حرکت!
ترامپ :داداش اینطوری که توداری پیش میری پس فردا شهرام شبپره
رو هم بازداشت میکنی ،بابا ما با آهنگهای اون خاطره داریم.
پوتین :آقا مشکالت جهانی حل شد ،بگیرید بخوابید دیگه!
نماینده سازمان ملل :کجا رفتید؟منو همینطور در حال«ابراز نگرانی» ول
نکنید برید ،الو! ...الو؟

کیوسک

بازگشت<سینما>

نخســتین دوره شــماره روزنامــ ه
«ســینما» پــس از یک ســال وقفه و
انتشــار نامنظم ،از دیروز (سه شنبه
 21شــهریور) همزمــان بــا روز ملــی
ســینما روی پیشــخوان روزنامهفروشــیها آمــد که فریــدون جیرانی ســردبیر،
خســرو نقیبی رئیس شــورای سردبیری و علی مســعودی نیا دبیر تحریریه آن
هستند.شماره اول از سری تازه روزنامه سینما که دیروز منتشر شد ،در صفحه
یــک ،تیتــر اصلی خــود را «آکادمی به ســبک ایرانی» با اشــاره به جشــن خانه
ســینما _ کــه دیشــب برگزار شــد _ انتخاب کــرد و جز آن ،چیزهایی هســت که
نمی دانیــم؛ جایزه تازه بــرای لیال حاتمی و جایزه باران ادامه خواهد داشــت؛
نخســت شــماره
نویــد محمــدزاده :از ونیــز تــا تهــران ،دیگــر تیترهای صفحه
ِ
نخســت ســینما بودنــد .دوره اول انتشــار روزنامــه ســینما بــه ســیاق رویکــرد
هفتهنامه ســینما در ســالهای دورتر ،روزنامهای تحلیلــی و تفصیلی در حوزه
سینما بود که هشت ماه در  32صفحه منتشر شد .اما اکنون با روند خبرمحور،
هرروز (بجز پنجشــنبه ها) در  8صفحــه ،به قیمت هزار تومان و با همان قطع
قبل منتشر می شود.
ëëنشست دیدار و گفتوگو با «ویدا اسالمیه»
چهارشنبه
نشســت دیــدار و گفتوگــو با «ویــدا اســامیه» ،امروز
بازار
ســاعت  10صبح در کتابخانه عمومی حســینیه ارشاد
فرهنگ
واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار میشود.
ëëبررسی آثار «علی حاتمی» از منظر معماری
نشســت «معمــاری تصویــر؛ نقــش معمــاری و فضا
در آثــار ســینماگران مؤلــف ایران» با محوریت بررســی آثار «علــی حاتمی» از
منظر معماری باســخنرانی علیرضا زریندست ،شهریار سیروس و حبیباهلل
شیبانی ،امروز ساعت  ۱۶در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) واقع در خیابان
ولیعصر ،باالتر از ظفر ،بلوار اسفندیار ،شماره  35برگزار میشود.
ëëنشست «حاشیه نشینی و فقر شهری»
نشســت «حاشــیه نشــینی و فقــر شــهری» بــا حضور کمــال اطهــاری و محمد
شــیخی ،امروز ســاعت  ۱۷در پژوهشــکده ثامن مشــهد واقع در خیابان سناباد
 ،۴۱تقاطع اول ،سمت راست ،شماره  34برگزار میشود.
ëëکارگاه «نمادشناسی در هنر فلزکاری ساسانی»
کارگاه آموزشــی «نمادشناســی در هنــر فلــزکاری ساســانی» باحضــور نــدا
اخواناقدم ،امروز ســاعت  ۱۵در پژوهشــکده هنر به نشــانی خیابان ولیعصر،
باالتــر از خیابــان امام خمینی ،نبش کوچه شــهید حســن ســخنور ،شــماره ۲۹
برگزار میشود.

رحیم بقال اصغری

سریال مرگ هایی که هر روز تکرارمی شود
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برای بانو «مهلقا مالح»

نگاه

عکس
نوشت

میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :
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پیوند حقوق با اخالق و آزادی

درکشــوری که به خاطر مظلومیت «فلسفه» ،اندیشیدن در برخی موارد کفر
بود وحاصلش «بدعت» ،اندیشــه ورزی جرأت میخواســت؛ زیرا از یکســو
«اقتدارگرایــی» به خطــر میافتاد واز یکســو «فرهنگ مــردم» ،تا جایی که
در تاریخــش مالصــدرا تکفیر شــده و ابن ســینا دربه در وســهروردی ...با این
حال درشــرایطی که فضا باز میشــد کســانی خوش میدرخشــیدند حتی با
«بومیگرایــی در دوران مــدرن تحــت شــرایط اجتماعــی»؛ محمد نخشــب
درچنیــن دورهای بــود کــه جریان ســاز بــود .نخشــب در آن زمــان «حقوق»
خوانده بود و نخستین کسی بود که سوسیالیسم و دموکراسی را الزم وملزوم
هــم معرفی نمود .امری که نوعــی رویکرد «آوانگارد» را در رابطه با مدرنیته
وحقوق و...تداعی میکرد .هنگام آغازیدن نخشــب دهه بیست بود .در دهه
«سوسیالیسم مارکس»
بیســت به خاطر تبلیغات عریض وطویل وگســترده
ِ
درجهان و در ایران همه تصور میکردند هرکس سخن از سوسیالیسم گفت
منظورش همان مارکسیســم بــوده ،درصورتی که ما «درهرکشــور و ملتی که
بــرای عدالت اجتماعی مبارزه کرده سوسیالیســم داریم ،همانقدر که تاریخ
بورژوازی وسرمایهداری داریم»
درزمان درخشــش نخشب وایدهاش هنوز نیروهای اشغالگر متفقین در
ایران بودند مخصوصاً که روسها با حمایت فرقهای در آذربایجان از تخلیه
آن ایالت مطابق قرارداد طفره میرفتند درضمن حزب توده هم زیر ســایه
آنهــا بــا تبلیغات وســیع فعال مایشــاء بود .اینها دینامیســم تاریــخ را منافع
مــادی و اقتصــاد معرفــی میکردند .بــه موازات ایــن ا یدئولوژیهــا جریانی
بــه نام «نهضت خد ا پرســتان سوســیا لیســت» مر کب از تعــدادی جوا نا ن
تحصیلکرده آ غاز به فعا لیت نمود و طی چند ســا ل کتا بها یی منتشــر کرد.
ی به نام «مکتب واسطه» که دنیای اسال م را میان دو ابر قدرت
منجمله کتا ب 
آ ن روز فرض کرده ،البته با نگرشــی تازه از اســام توسط مهندس شکیبنیا
 و کتابی به نام «ا یدهآل بشــر» از مهندس جالل الدین آشــتیانی و کتابهایی به نامهای «بشــر مادی و نزاع کلیسا و ما تریالیسم» و «فرهنگ واژههای
اجتماعی» و «ایران درآســتانه یک انقالب اجتماعی و »...از محمد نخشــب
– ایــن کتابهــا قبل از انشــعاب خلیل ملکی از بقایی و طرح تز نیروی ســوم
بود .تزمحمد نخشــب که د ر آن شرا یط طرح میکرد «اخالق وحقوق»بود.
 -او فارغالتحصیل حقوق از دانشگاه تهران بود .آن روز او درعین مسلما نی
مبنــای جهان بینی را عمــاً «الهیات تنزیهی» که از هر پدیده افســون زدایی
مینمود ارا ئه کرد که تازگی داشــت .چه مشکل اصلی ما هنوزهم «خرافات
باوری» است .او یک رابطه جد ید بین حقوق وآزادی واخالق برقرار نمود که
برای نخســتین بار بود ،اموری که تابهحال در کلی بافیها مانده بود .ازاینرو
در برابر فقر ومحرومیت جامعه بیتفاوت نبود و دراقتصاد به سوسیالیســم
وبرنامه میرســید و حاصل نهاییاش «سوســیال دموکراســی» بود ،که اینها
را بــرای مــردم ایــران در یک نظــام دموکراتیک میســر میدید تا از اســتبداد
ایدئولوژیک پرهیز شود.
اینــان بــا الهیــات تنزیهــی کــه بــا «الالــه» آغاز میشــود ،بــه نفی قــدرت و
ســاختارهای باقیمانده از دوران جاهلیت پرداخته ،وبا ارائه طریقهای مدرن
واستنباطات تازه «سوسیالیســم بر پایه خدا پرستی» را مطرح مینمودند ،که
ی در نگاهها
ایدئولوژی این جریان در برابر مارکسیسم بود ،تز جدیدی که انقالب 
ایجاد کرده و بانگاه فلسفی به جامعه وسیاست تا اقتصاد وارد شده ،دموکراسی
و سوسیالیسم را بامبانی فکری و ابداعی خود الزم و ملزوم هم معرفی کردند.

ِ
وقف طبیعت

«مهلقــا مــاح» بانویــی
اســت که در فعالیتهای
مدنــــــــی در عرصــــــــــه
محیطزیست صف شکن
بــوده و میتــوان او را بــا
محمد درویش
خانم «راشــل کارســون»؛
فعال محیط زیست
زیستشــناس امریکایــی
مقایســه کــرد که در ســال
 1962بــا انتشــار کتــاب «بهــار خامــوش» ،جنبش
محیط زیســتی در جهان و بخصوص غــرب به راه
انداخــت و با این مــوج ،خیلیها را متوجه تخریب
محیط زیســت کــرد .بانو مــاح در راســتای تالش
برای افزایش حساســیت و توان زنــان در همراهی
با دغدغههای زیست محیطی و خطر آلودگی هوا
بســیار کوشــید و «جمعیت زنان مبــارزه با آلودگی
محیــط زیســت» را نیــز بنیــان نهــاد .او بــه جــای
حرفهای قشنگ ،به شــعارهایش عمل میکرد.
او بیــش از نیــم قرن اســت که زباله تولیــد نکرده و
هرچه مصرف میکند از مواد بازیافتی است یا آنها
را به چرخه بازیافت میسپارد .همچنین هیچ گاه از
پالستیک استفاده نکرده و در ظروف یکبار مصرف
غــذا و آب نمیخــورد و نمینوشــد .همیشــه نــام
ایران برایــش مقدس بوده و اعتقــاد دارد جوانان،
تضمینکننده آینده ایران هستند .به همین سبب
هــم بانــی نخســتین مدارس محیط زیســتی شــد
تا فهــم و ســواد اکولوژیک بــه کــودکان و نوجوانان
آموخته شود .او به خاطر تجربه حضور در کتابخانه
مرکزیدانشگاهتهرانوهمچنینتحصیالتیکهدر
این حوزه در فرانسه داشت ،پشتوانه خوبی یافت و
باتسلطبرایندانشبینارشتهای،توانستبسیاری
از ایرانیان را درگیر این موضوع کند .فراموش نکنیم
زیستی خوب،
که در این عرصه ،یک فعال محیط
ِ
باید در عین هشدار به کژیها ،صبور باشد و لبخند
بزند تــا دیگران از مصاحبت بــا او لذت ببرند .این
اســت راز  100ســالگی مهلقــا مــاح و جوانــان باید
زیستطبیعتمدارانه
بکوشندتاباپیرویازالگوی ِ
او ،ابتــدا حال خودشــان را خوب کنند و بعد ،حس
خــوب را به جامعه خود تســری و تعمیم دهند تا
آنان نیــز عمری دراز یابند و حتی تا  100ســالگی از
تالش برای حفظ محیط زیســت بهعنوان میراثی
برای آیندگان دست نکشند.
شــب«مهلقامــاح»باســخنرانینوشآفرین
انصاری ،شــیوا دولتآبادی ،رخشــان بنیاعتماد،
اســماعیل کهرمومجتبیمیر طهماسب ،بههمراه
نمایش فیلم مســتند «همه درختان من» ســاخته
رخشانبنیاعتماد،امروزساعت 17درکانونزبان
فارســی واقع در خیابان ولی عصر ،سه راه زعفرانیه،
خیابانعارفنسب،شماره12برگزارمیشود.

در شادباش هشتاد سالگی «جالل خالقی مطلق»

خاطره بازی

هدیهکننده معتبرترین متن شاهنامه به جهانیان

شــاهنامه فردوســی ارجمندترین متن
فارســی اســت کــه به دســت ما رســیده
است .گذشــته از جذابیتهای داستانی
و تاریخــی ،قدمــت و حجم بــزرگ این
کتــاب آن را بــه منبعــی بینظیــر برای
محمدافشینوفایی
بررســی زبان فارســی در ادوار کهن بدل
استادیار ادبیات
کرده است .از اینرو بحث درباره سخن
دانشگاه تهران
اصلی فردوســی و به طور کلی تصحیح
ایــن متــن دســت کــم از هفتصد ســال
پیش رواج داشــته و طبعــاً هنوز هم ادامــه دارد .پژوهش علمی
درباره شــاهنامه در ایران وضع خوبی نداشــت .شرقشناسان به
این متن مهم توجه نشان دادند و تحقیقات مفیدی
(از جملــه چاپهــای مکــن ،ژول مــول ،فولِــرس و
شــاگردش لنداوئر) دربــارهاش انجام شــد ،تا اینکه
بــه برکــت تحقیقــات دکتر جــال خالقــی مطلق و
بعضی محققان دیگر ،این مرجعیت خوشــبختانه
به میان ایرانیان بازگشت .خالقی توانست با صرف
بیش از پنجاه ســال عمر گرانمایه ،معتبرترین متن
شــاهنامه را به جهانیان عرضه کند .او با سعی بلیغ
و با بهرهگیری از همه منابعی که تا به امروز در دســترس داشــته
است توانسته نزدیکترین شــاهنامه را به سروده فردوسی عرضه
کند .خالقی با در نظر گرفتن همه این امکانات و با روشی که خود
علمی -انتقادی -تحقیقی مینامد موفق شــده درخشــانترین
کار در حوزه تصحیح یک متن فارســی را به ســامان برساند و راه
را برای پژوهشهای بعدی درباره شاهنامه بسیار هموارتر از قبل

عدد

6

فیلم ایرانی
در جشنواره <بوسان>

بیســت و دومیــن جشــنواره بینالمللی
فیلم بوسان در کشور کره جنوبی میزبان
شــش فیلم از آثار ســینمای ایران در بخشهای گوناگون است.
فیلم هــای ســینمایی «ســد معبــر»« ،آنســوی ابرهــا»« ،بدون
تاریــخ بــدون امضــا»« ،لِرد»« ،جــاده» و «نــگاه» در جشــنواره
بوسان حضور دارند.

کنــد .نکتهای که بــه گمان من منتقدان نبایــد فراموش کنند این
اســت که امروز اگر میشــود براحتی از ضبط سایر دستنویسها و
ارزش ضبــط آنها مطلع شــد و بر خالقی احیاناً انتقادی نوشــت
همین را نیز مدیون خالقی هستیم .بسیاری از انتقادها بر مبنای
شــیوهای اســت که خالقی مطرح کرده اســت .البته به گمان من
متأســفانه درباره کار ارزشمند خالقی تعداد انتقادهای نادرست
و مغرضانــه به مراتب بیش از انتقادهای بجا بوده اســت .گمان
ورزی برخی از معاصران ما
می کنم این حق ناشناســی و غرض ِ
نســبت به تصحیح خالقی از شــاهنامه در تاریخ کم نظیر باشد.
توجــه به ضبط دشــوارتر و برتری آن ،تفاوت آن با ضبط فاســد،
توجــه بــه مالکهای زبانشــناختی و ادبی ،توجه بــه کاربردهای
شــاعر در خو ِد اثر یا کاربردهــای معاصران او ،توجه
بــه تلفــظ لغــات در شــاهنامه در کنــار ســایر قواعد
تصحیح ،همه و همه مواردی است که خالقی خود
بــه طور روشــمند در مورد شــاهنامه مطــرح کرده و
کوشیده تا با به کار بستن آنها به نزدیکترین صورت
ممکن از سروده شاعر دست یابد .این مسائل قبالً یا
مطرح نبود یا دست کم به این صورت که خالقی به
کار بست استفاده نشده بود .او توانست با بهرهگیری
تصحیــح متن در ایــران را ارتقا
فن
درســت از امکانــات موجودِ ،
ِ
ببخشــد و این کار کمی نیست 20 .شهریور ،زادروز هشتاد سالگی
خالقــی بود .این روز را گرامی می داریم و برای او تندرســتی آرزو
میکنیم.
پنجــاه ســال کشــتی ای مــر ِد اوســتاد
پنجاه ســال باش که از کشــته بدروی

30

سال مثنویپژوهی در یک نشست

نشســت نقــد و بررســی کتاب «شــرح مثنــوی معنوی؛ بــا نگاهی
تطبیقی به مبانی عرفان نظری» باحضور غالمعلی حداد عادل،
غالمرضا انصاری و ناهید عبقری در ســرای اهل قلم خانه کتاب
برگزار و حاصل  ۳۰سال مثنویپژوهی ناهید عبقری توصیف شد.
نویســنده کتاب در این نشست گفت :این پژوهش که ابتدا  6هزار
صفحه بوده و بنا به دالیل متعدد به حدود  4صفحه تقلیل داده
شده ،حاصل  30سال پژوهش و تحقیق است.

حاشیه سازی یک کانال

توئیت نامه
خواســتههای جمعی یکی
از مهمتریــن نکاتی اســت
که این روزها در شبکههای
اجتماعــی میتــوان آنهــا
را دنبــال کــرد بخصــوص
در توئیتــر کــه گاهی آدمها
برای رسیدن به یک هدف
یــا مطرح کــردن یک مطالبه تصمیــم میگیرند به
طور همزمان درباره آن توئیت کنند.
#آمدنیوز
ســایت حاشیه ســاز «آمدنیــوز» حــاال یکــی از
ترندهای توئیتر فارســی اســت .ســایتی که با انتشار
اخبار راســت و ناراست تا به حال ماجراهای زیادی
به وجود آورده اســت .اما جدای از این ،این ســایت
با نوشــتن نام روزنامه نــگاران معتبر پــای مطالب

جهان
نویسندگان

شبهای پاریس
درباره «گیوم آپولینر»

گیــوم آپولینــر شــاعر بزرگی
اســت که هــر روز بــر تعداد
افــزوده
خوانندگانــش
میشود .او به معنای دقیق
کلمــه یک کالســیک مدرن
آرش نقیبیان
است .شخصیت چند جانبه
منتقد ادبی
فرهنگــیاش را در ادبیــات
قرن بیستم فرانسه ،شاید تنها بتوان با ژان کوکتو خالق
رمان درخشــان تومای حقه بــاز قیاس کرد .آپولینر در
شــهر ر م زاده شــد .مادرش از اشــرافزادگان لهستان
و پدرش فرانســه زبــان بود .او در کودکــی نزد مادرش
پــرورش یافــت و در مــدارس مذهبی نیــس و موناکو
تحصیالت درخشــانی انجام داد و معرفتی عمیق در
زبانهــای یونانــی و التین کســب کــرد .در نوجوانی به
آلمان فرستاده شــد و سه سال زندگی در غربت ،روح
شاعر را دستخوش احساساتی کرد که بعدها دستمایه
خلــق اشــعار و آثــار هنــریاش قرار
گرفــت .گیــوم آپولینــر کار ادبی خود
را از ســال  1902آغــاز کرد .یک ســال
بعــد بــا همــکاری آنــدره ســالمون
مجلــه (ضیافــت ازوپ) را تأســیس
کرد و در آن نشــریه با پیشروان هنر و
ادبیات قرن بیســتم از جمله پیکاسو
و ماکــس ژاکوب آشــنا شــد .در ســال
 1909داســتان «جادوگر پوســیدنی»
را کــه ملغمــهای از شــعر و نثــر بــود
منتشــر کرد .موضوع کتاب از اساطیر
و افســانهها ملهم اســت و به صورتی نمادین از فانی
بودن انســان در شــکوه و شــکایت اســت .در این قصه
همچنیــن نفــوذ بزرگانــی چــون ژرار دو نــروال و ادگار
آلن پو دیده میشــود .در همان ســالها به انگلســتان
سفر کرد و دل به عشق دختری جوان بست .شکست
عاطفــیاش الهــام بخــش دو شــاهکار شــعریاش
(ترانــه نامحبــوب) و (مهاجــر النــدورر) میگــردد .در
پاریــس آن ســالها همــان طور که اشــاره شــد آپولینر

کتاب

مشکوک یا تعریف مطالبی که در روزنامهها منتشر
شــده ،مشــکالت زیــادی بــرای روزنامــه نــگاران به
وجــود آورده اســت .بــه خاطر همین ایــن روزها در
توئیتــر خیلی ها از وزیر ارتباطــات و مراجع قضایی
میخواهند که اقدامی انجام دهد.
#سینما
روز ملــی ســینما دیگــر بهانهای اســت کــه این
روزهــا آدمهــا دربــارهاش مینویســند .از انتشــار
عکــس و فیلمهــای خاطــره انگیــز یا مــورد عالقه
گرفتــه تا نوشــتن دربــاره وضعیت ســینما و ...این
هنــر هفتــم کــه از قضــا برخــاف هنرهــای دیگــر
در ایــران سرنوشــت چنــدان بــدی نداشــته حــاال
بهانهای اســت برای اینکه آدمها از عالقهشــان به
او بنویســند و یــاد خالقان و چهرههــای مؤثرش را
زنده نگه دارند.

بــا بزرگانــی چــون ژرژ بــراک ،پابلــو پیکاســو و ماکس
ژاکــوب طــرح دوســتی و همــکاری ریخــت اصطــاح
هنری (کوبیســم) نخســتین بار بر زبــان آپولینر جاری
شــد و بعدها بهعنــوان یکــی از مهمترین مکتبهای
هنری قرن بیستم تثبیت شد.در سال  1912آپولینر در
ماجرای ســرقت از مــوزه لوور به اشــتباه مظنون واقع
شــد و یــک هفتــهای را در زنــدان گذرانــد .این اشــتباه
قضایــی روحیــه شــاعر را دســتخوش احساســاتی تند
کــرد و متنــی به نام (زندان ســانته) نوشــت که بعدها
در نخســتین دیوان رســمی او (الکل) به چاپ رســید.
الکل مهمترین دفتر شــعر آپولینر است که تا امروز با
اینکــه یک قرن از چاپ آن میگذرد ،همچنان خریده
و خوانــده میشــود و بســیاری از مــردم ،آپولینــر را بــا
همین کتاب میشناســند .از بهترین اشــعار این دفتر
میتوان به (پل میرابو) اشــاره کرد .در این شعر شاعر
نشــان میدهد که بر رودخانه ســن خم شــده و عشق
گذشتهاش را به یاد میآورد ،عشقی
کــه چــون رود در گــذر اســت .از دیگر
اشــعار معروف آپولینر در این کتاب
میتوان به (شبهای پاریس) اشاره
کرد که بسیار زیبا و نوستالژیک است
و بسیاری از عشاق پاریسی همچنان
آن را زمزمــه میکنند.آپولینر جریان
شــعر فرانســوی را از اســارت مکتب
پارناسیســم رهایــی بخشــید و روح
تازهای بر آن دمید .در جنگ جهانی
اول گیــوم آپولینر داوطلبانه شــرکت
کرد و در  1916از ناحیه ســر بشــدت مجروح شــد و دو
ســال بعد در  38ســالگی درگذشــت .بعــد از مرگش
دفتر شــعر (کالیگرام) او منتشــر شــد که بســیار سنت
شــکن و خالقانه بود و رسمالخط جدیدی را پیشنهاد
میکــرد .بــه تعبیر میشــل تروفــه منتقد فرانســوی با
هــر متــر و معیــاری کــه بســنجیم ،آپولینــر بزرگترین
شــاعر فرانســه در نیمه اول قرن بیستم اســت و تأثیر
انکارناپذیرش بر شعر و هنر معاصر هویداست.

انتشار طرح های سیدعلی صالحی
برای نخستین بار در یک کتاب

«گــزارش بــه نــازادگان» عنــوان شــعربلندی از ســیدعلی
صالحــی اســت که در  20قطعه ســروده شــده و بــه همراه
 22طــرح از ایــن شــاعر با همــکاری نشــر هونــار در اختیار
عالقهمندان قرار گرفته اســت .این نخســتین مرتبهای است که ســیدعلی صالحی اجازه انتشار طرحهایش
امانتدار دردهای من اســت ،شــعری که از
را داده اســت؛ وی پیشتر درباره این منظومه گفته« :این شــعر
ِ
خلوت من گریخت و برای آیندگان چنین نامی یافت».

ظفرقند؛ کاروانسرای ستاره دار اردستان

ایران ما
کاروانســرای ظفرقنــد از
ســاختههای عهــد صفوی
رضا سلیمان نوری
اســت کــه در روســتایی
بــه همیــن نــام در ۲۳
کیلومتــری جنوب غــرب اردســتان و  ۸۵کیلومتری
شــهر اصفهــان واقع شــده اســت .ظفرقنــد بهدلیل
قرارگیری در مسیر جاده ابریشم و ارتباط با روستاها
و شــهرهای اطراف ،کوهســتانی بودن منطقه و قرار
گرفتن در حاشــیه کویر ،مکانی بســیار مناسب برای
اطراق کاروانها بوده و به همین دلیل کاروانســرای

آن دوران پــر رونقــی را بــه خــود دیــده اســت .ایــن
کاروانســرای ثبت ملی شــده از نوع دو ایوانی اســت
کــه ســمت چــپ و راســت ورودی آن  ۶صفــه برای
اســتراحت کاروانیان وجود دارد .سنگ و آجر عمده
مصالح استفاده شــده در ساخت این بنا است .این
کاروانســرا بدون برج بوده و اتصال دیوارها در چهار
گــوش بیواســطه اســت امــا ورودی کاروانســرا دو
ســکوی کم حجم در دو طرف دارد.دو سوی هشتی
با دو حجره و دو طاق نمای کوچک و بزرگ تقسیم
شده است.

