
 موســیقی لرســتان با کالم و آوای مهران غضنفــری روی صحنه 
می رود

کنســرت موســیقی لرســتانی به خوانندگــی مهــران غضنفری و 
نوازندگان برتر قوم لر ١٣ مرداد ساعت ٢١:٣٠ در تاالر وحدت تهران 
برگزار می شــود. مهران غضنفری که در هفته جاری از آخرین آلبوم 
موســیقی خود به نام ) هــاوار ( رونمایی کرد، از جملــه خوانندگان 
برجسته لرســتان است و در این کنســرت گروه نوای سیمره مهران 

کند. می  همراهی  را  غضنفری 
اعضــای این گــروه را داوود رضایــی ) نوازنده کمانچــه و تنظیم 
ارکســتر ( احســان عبدی پور ) نوازنده ســرنا ( بابک پیمانی ) ساز 
های کوبه ای ( مختار زند سلیمی )دف ( امیر رضا ابراهیمی ) سنتور 
( اســفندیار قربانی ) تار ( حســین قنبری ) کیبورد (اکبر خسروی ) 

( تشکیل می دهند. تار  بم 
بلیط های این برنامه در ســایت ایران کنسرت در حال فروش است.

موســیقی-نمایش »زنمرد« ٢٣ و ٢۴ مرداد برگزار می شود.
موســیقی – نمایــش »زنمــرد« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
»کامــران رســول زاده« طی روزهای ٢٣ و ٢۴ مــرداد برگزار خواهد 
شــد. برای اولین بار قرار اســت در این برنامه ارکســتر ملی ایران به 
رهبری »فریدون شــهبازیان« قطعاتی که توســط کامران رسول زاده 

آهنگســازی شده و خودش می خواند را اجرا کند.
 »عاطفه رضوی« در موسیقی – نمایش زنمرد نقش آفرینی خواهد کرد 
و »سارا میرایی« هم بازیگر خردسال برنامه است. »آرمان مهربان« هم 
 تنظیم برای ارکستر را انجام داده و دراماتورژ پروژه هم »علی شمس« 

است.

 طبــق برنامه ریزی هــای انجام 
شــده این برنامه با اتفاقات بصری 
از  بهره گیری  جملــه  از  گوناگون 
هولوگرافیک  پروژکشن  تکنولوژی 

روی صحنه می رود.
پروژکشــِن  تکنولــوژی    
ترکیــب  قابلیــت  هولوگرافیــک 
از  مختلف  مدیاهــای  نمایــش  و 
جمله ویدئو های دو بعدی و ســه 
 )VFX( بعــدی و جلوه های ویژه
دارا  را  زنــده  اجرای هــای   در 

است.

طاهره یوسفی پور - پژوهشگر

جشن چله تابستان، جشن نوروز بل، جشن نیلوفر، 
چله تموز، زیارتگاه نارکی، تمامی این اسامی حکایت 
از یک جشن بزرگ در میانه های فصل تابستان در 

ایران باستان را دارند.
جشن چله تموز، در تقویم کهن ایرانی گرم ترین 
ماه ســال اســت. »چله بزرگ« یکی از جشن های 
ایرانی بوده که امروزه فراموش شــده اســت اما در 
جنوب خراســان طوالنی ترین روز سال را هنوز هم 
گرامی می دارند اما نه با آن اهمیتی که برای شب چله 
زمستان یا یلدا قائل هستند. چهل یا چله تموز حدودا 
از اول تیر ماه شروع می شد و تا دهم مرداد ماه ادامه 
می یافت. معموال شروع این چهل روز با طوالنی ترین 

روز سال شروع می شود.
خراسان یکی از جاهایی است که جشن چله تموز 
هنــوز در آن کم و بیش وجود دارد. در تقویم محلی 

بیرجند »چله بزرگ« تابســتان از اول تیرماه شروع 
می شود و تا دهم مردادماه ادامه می یابد و »چله خرد« 
تابستان از دهم مرداد شروع و تا سی ام این ماه ادامه 
دارد. در جنوب خراسان از اول تیرماه تا دهم مردادماه 
را »چله تمــوز«، از دهم مرداد ماه تا آخر این ماه را 
»چله خرد«، از اول دی ماه تا دهم بهمن ماه را »چله 
کلو«، از دهم بهمن ماه تا آخر این ماه را »چله خرد« 

می گویند.
خراسانی می گوید:

نه از شو مو منالم نه که از روز       نه از یلدا گیله 
درم نه چله تموز

هموقذر فهمیدم دمین ای دنیا     که آسونی د بعد 
سختی میه هنوز

معنی شعر خراسانی: نه از شب من گله و ناله دارم 
و نه از روز نه از یلدا و نه از تموز.

در قدیم روزهای بعد از نوروز را به دو چهل تقسیم 
می کردند چل روز اول که چله معتدل اســت و چل 

روز بعد که روزهای گرما اســت بعد از چله دوم چله 
تموز شروع می شود که داغ ترین روزهای سال است.

سعدی درباره این روز می نویسد:
عمر برف است و آفتاب تموز

اندکی ماند و خواجه َغّره هنوز
ای تهی دست رفته در بازار

ترسمت ُپر نیاوری دستار
پــس از یورش تازیان به ایران زمین جشــن ها و 
آیین های ایرانی رفته رفته به فراموشی سپرده می شد 
اما مردم به دلیل عالقه زیادی که به آیین های خود 
داشتند در هر گوشــه از ایران زمین به شکلی و در 
تاریخی متفاوت )تاریخ شمســی و برخی زرتشتی و 
شاهنشاهی( در گاهشمار )تقویم(های مختلف و در 
دوران شاهان متفاوت برگزار می کردند تا بتوانند این 

سنت ها را پاسداری کنند.
این آیین که چله تابســتان هــم به آن می گویند 
پس از اســالم در زمان دیلمیان کــه خود را وارث 
حکومت هایــی ماننــد اشــکانیان و ساســانیان و 
هخامنشیان می دانستند رونق گرفت و به نام نوروز 

بل میان مردم رواج پیدا کرد.
زمان این اقدام مبدا جدید سال شماری دیلمی شد 
که این مبدا دقیقا برابر است با روز دوشنبه هرمزد روز 
اولین روز از سال پنج هزار و ۴۵۴ باستانی یزدگردی 
قدیم و ۷۱ هــزار و ۸۲ روز پیــش از مبدا هجری 

شمسی است.
مراســم آغاز ســال جدید نوروز بل به طور متغیر 
وابســته به محل برگزاری و نحوه قراردادن پنج روز 
کبیســه بین ســیزدهم تا هفدهم مرداد ماه برگزار 

می  شود.
جشن نوروزبل از قبل از اسالم بوده است. این آیین 
از دیلمان آغاز شــده و تا پای کوه دماوند امتداد دارد 
و به آن در استان گیالن سال دیلمی می گویند و با 
اختالف ۱۲ روز در استان مازندران نیز برگزار می شود 

و در آن ناحیه به تحویل سال طبری معروف است.
از زمان های قدیم معتقد بودند که برافروختن آتش 
در نوروزبل موجب کاهش برف و سرما در زمستان 
می شــود در اجرای این مراسم زیباترین لباس های 
خود را می  پوشیدند و پس از برافروختن آتش، سال 

نو را به یکدیگر تبریک می گفتند.
در زمــان قدیــم در این فصل کشــاورزان توان 
پرداخت باج و خراج را داشته و می  توانستند با فروش 
محصول خود زندگی شان را سامان دهند و از همین 

 رو سال نوی خود را در این زمان برگزار می  کردند.
در این جشــن ۱۰ مرد با کاله و شوالی گالشی 
بــه میدان می آینــد و دورتا دور آتــش می چرخند 
و نوازنده های محلی موســیقی را با شــدت و شور 
می نوازند. خورشــید که در حال غروب باشد و زمان 
روشــن کردن آتش فرا می رسد و هیزم های آغشته 
به نفت که شعله  ور می شــوند، مردم به آن نزدیک 

می  شوند و همه  باهم این شعر را می خوانند:
گروم گروم گروم بل با صدای پرهیبت ســوختن 

هیزم و برکشیدن شعله
نوروز ما و نوروز بل نوروز ماه و شعله آتش نوروزی

نو ســال ببی، ســال سوســال تازه باشد و سال 
روشنائی

نو بدی خؤنه واشــو تازه باشد و تازه شود و خانه 

آباد و با برکت
پس از شعرخوانی همگی سال نو را به هم تبریک 

می گفتند:
گالشــان لباس های کهنه خود شامل نمد، شوال 
و دیگر اضافاتی را که نمی خواســتند برای سال بعد 
اســتفاده کنند در آتش می سوزاندند و به نوعی هم 
آتش را وسیله خبررسانی و هم جز مقدسات چهارگانه 
آفرینش می دانســتند و در کنار آتش به ســتایش 
اهورامزدا می پرداختند و از او برای سال جدید طلب 

خیر، نیکی و برکت می کردند.
بنا به روایتی دیگر فلسفه آیین نوروزبل را »آئین 
خراجی« دانسته اند به این معنا در زمانی که گالشان 
گنــدم خود را درو کــرده، گل گاوزبان و فندق را به 
بازار عرضه می کردند و از گوســفندان خود شــیر و 
دیگر محصوالت لبنی را به دســت می آوردند وقت 
آن می رسید تا اجاره، خراج یا مالیات خود را به ارباب 

یا فئودال بپردازند و سهم خود را برداشت کنند.
برای ســپاس گزاری از اهورامزدا در نوروز بل دور 
یکدیگر جمع می شــدند و به شــکرانه نعمت آتش 
روشــن می کردند و ســال جدید »خراجــی« را به 

یکدیگر تبریک می گفتند.
امروزه نیز زرتشــتیان در ۱۲ تــا ۱۶ امرداد ماه به 
گونه ای دیگر به اجرای این جشن می پردازند و همه 
در یزد به زیارتگاه پیر نارکی می روند و با ســرود و 
نیایش اهورامزدا را به فردیــد دادن مهر و نعمت و 
زندگی می ستایند و سرودهایی از اوستا را زمزمه کرده 
و به نیایش اهورامزدا )دانای هستی بخش( خداوند 

یگانه می پردازند.
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یاد 

پیکر این نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی ساعت ۹ صبح روز سه شنبه از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا )س( تشییع و آن جا به خاک سپرده می شود.
کاشــیگر که در پی بیماری ریوی در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان امام خمینی )ره( بســتری بود، ظهر روز شــنبه )هفتم مردادماه( در سن ۶١سالگی از دنیا رفت. 
»خاطره هایی فراموش شده از  فردا«، «آخرالزمان«، »مرگ موریانه« و »اتاق تاریک« از جمله کتاب های منتشرشده به قلم این شاعر و نویسنده است. او همچنین آثاری از نامداران 

ادبیات را ترجمه و منتشر کرده است.
کاشیگر که راه اندازی جایزه های ادبی یلدا و روزی روزگاری را در کارنامه خود دارد، از اعضای هیئت مدیره بنیاد محمود استادمحمد نیز بود.

محمــود دولت آبــادی مــرداد ۱۳۱۹ در 
دولت آباد سبزوار به دنیا آمد.

دولت آبادی نویســنده رمان مشهور کلیدر 
از آغاز مشــاغل مختلفی را تجربه کرد؛ کار 
روی زمین، چوپانی، پادویی کفاشــی، صاف 
کردن میخ های کج و بعد به عنوان وردست 
پــدر و برادر به عنوان دنده پیچ کارگاه تخت 
گیوه کشــی، دوچرخه سازی، ســلمانی و.... 
بعدها تمام مشاغلی که او در دوران نوجوانی و 
جوانی خود تجربه کرد، در آثارش نمود یافت.

دولت آبادی ســپس راهی مشهد و آن گاه 
تهران شــد و در این دوران باز هم مشاغل 
دیگری نظیر حروف چین چاپ خانه، سلمانی 
کشتارگاه، رکالماتور برنامه های تئاتر، سوفلور 

کنترلچی ســینما، ویزیتور روزنامه کیهان و... را بر عهده گرفت. در همین دوران دهه ۱۳۴۰ 
بود که دولت آبادی به صورت جدی با تئاتر آشــنا شد و ۶ ماه نظری و ۶ ماه هم عملی درس 

تئاترخواند.
در این دوره شــاگرد اول شــد و پس از آن "شبهای سفید داستایوسکی" را بازی کرد و بعد 
"قرعه برای مرگ" اثر »واهه کاچا«؛ بازی در نمایش»اینس مندو«،  »تانیاً« نگاهی از پل اثر 
آرتور میلر، و بعد از آن کار در اداره برنامه های تئاتر بود. سپس به گروه هنر ملی پیوست که دوره 
پرباری برای او به شمار می آمد. بازی در نمایش »شهر طالیی« تدوین »عباس جوانمرد« قصه 
طلسم و حریر و ماهیگیر »نوشته علی حاتمی« ضیافت و عروسک ها نوشته بهرام بیضایی،  سه 
نمایشنامه پیوسته »مرگ در پاییز« نوشته اکبر رادی و »تمام آرزوهاً نوشته« نصرت نویدی و 
پس از آن بازی در نمایش»راشــومون«که کارگردانی آن را بعدها خود به عهده گرفت. بعدها 
مشارکت در انجمن تئاتر، بازی در نمایشنامه»حادثه درویشی«نوشته آرتور میلر با کارگردانی 
ناصر رحمانی نژاد چهره های ســیمون ماشار اثر برشت با کارگردانی مشترک محسن یلفانی و 
سعید سلطانپور. در سال ۱۳۵۳ مهین اسکویی، کارگردان تئاتر از او دعوت کرد که در نمایشنامه 
»در اعماق« اثر ماکیسم گورکی ایفای نقش کند. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۳ تئاتر و داستان نویسی، 
دوشادوش هم، ذهن دولت آبادی را تسخیر کرده بود. او در همین سال تئاتر را برای همیشه کنار 
گذاشت، اگر انتشار نمایشنامه ققنوس و یا فعالیت دولت آبادی را برای تشکیل سندیکای تئاتر 
در یکی دو سال بعد از انقالب مستثنی بدانیم، دولت آبادی، کار منظم داستان نویسی را با انتشار 
»ته شب« در سال ۱۳۴۱ آغاز می کند که در آثار او از همان نخستین اثر تا آخرین آنها سلوک 
خطوط تفکری کلی نگر و نشانه هایی مشخص وجود دارد، همچنین تسلط های رشک آمیز او 
در فضاسازی و دیالوگ نویسی از همان آغاز کار پیداست. مشخصه دیگر آثار او عشق به پدر یا 
خاطره پدری است، ارادت به صادق هدایت، همدلی او با هدایت به رغم تفاوت نگاهشان که به 
خوبی در رمان سلوک وجه روشنتری به خود می گیرد، از دیگر مشخصه های آثار دولت آبادی 
است. مشــخصه دیگر آثار او، ندای امیدواری در عین کالفگی است و نگاه تلخ او به زندگی 
که این امیدواری از تربیت و آموزش روســتایی او ناشی می شود که قناعت و صبوری ویژگی 
آن است و کاماًل با نگاه شهری صادق هدایت متفاوت است. مشخصه دیگری که در کارهای 
دولت آبادی بارز بود، این است که او به شرح بیرونی آدمها بیشتر رغبت نشان می دهد تا شرح 
درونی آنها، گاه به نظر می رسد که این آدمها درون ندارند، از بس که نویسنده به شرح بیرونی 
آنها پرداخته اســت، به قد و قامتشان به شکل و شمایلشان و خلق و خوی آنها بیش از آنکه 
نشــان داده شود، به وصف در می آیند و از صافی ذهن و زبان راوی نویسنده عبور می کنند تا 
ماجرا سرانجام پس از آن آغاز شود. تم اصلی داستان های او بر دو مدار در حرکت است: روستا 
و شــهر. پس از »ته شب«، دولت آبادی »ادبار« را به همراه داستان های »بند«، »پای گلدسته 
امامزاده«، »هجرت سلیمان« و »سایه های خسته«، در مجموعه »الیه های بیابانی« در سال 
۱۳۴۷ منتشر کرد. داستان بعدی او »هجرت سلیمان« و »سایه های خسته« است که از نظر 
ساختار با آثاری که تا به آن روز منتشر کرده بسیار متفاوت است. در این اثر، دخالت نویسنده 
بســیار ناچیز است، دیالوگ و عمل داستانی ماجرا را به پیش می برد که نقش تأثر در آن غیر 
قابل انکار است. اثر بعدی دولت آبادی »بیابانی« است که نقطه عصیان آثار دولت آبادی نیز به 
شمار می رود، داستان دیگری از ناکارآمدی ساخت و ساز نوین اجتماعی. پس از آن، دولت آبادی 
اولین رمانش را تحت عنوان »سفر« به چاپ رساند. این رمان از طرح داستان محکمی برخوردار 
نبود. سفر« داستان یک گره، یک بن بست است، داستان با یک بحران آغاز می شود؛ از بیکار 
شدن مختار و طلیعه دنیای جدید و ورود ماشین که این گرفتاری ها را آغاز کرده است. پس از 
آن دولت آبادی رمان »اوســنه بابا سبحان« را منتشر کرد که از ساخت خوبی برخوردار است. 
رمان با باباسبحان آغاز می شود و بعد عروسش شوکت و آن گاه پسرها صالح و مصیب و دیگر 
شخصیت ها، در شبکه ای منطقی از روابط اجتماعی روستا و تعاملی معقول و ناگزیر، یکی یکی 
پا به صحنه داستان می گذارند. رمان بعدی دولت آبادی »باشبیرو« است که این اثر با آثار قبلی 
دولت آبادی تفاوت فاحشــی دارد. دولت آبادی داستان هایی دارد که پرده داستان به روی یک 
زن باز می شــود. »جای خالی سلوچ« و »کلیدر« و نیز »باشبیرو« از آن جمله است. پس از آن 
»گاواره بان« را می نویســد که رمانی کوتاه تر از »باشبیرو« و نه به خوبی »اوسنه بابا سبحان« 
است، »گاواره بان« نیز چون همیشــه با یک بحران آغاز می شود. داستان بعدی دولت آبادی، 
»مرد« است که در سال ۵۱ نوشته می شود ولی در سال ۵۳ به دست مخاطبان می رسد. داستان 
کوتاه نســبتاً بلندی راجع به مرد شدن یک پسر نوجوان، این نوشته مثل بقیه آثار دولت آبادی 
داستان فقر است اما داستان نکبت نیست و این درست در جهت عکس نوشته های نویسنده ای 
مثل چوبک است که در آن ها می توان بوی چرک و کثافت را فهمید، ولی تفاوت دولت آبادی با 
چوبک در این است که وقتی دولت آبادی از مردم عادی یا فرودست جامعه صحبت می کند نگاه 
او نگاهی آرمانی و حتی حماسی است. اثر بعدی او »عقیل عقیل« است. این اثر دیگر با بحران 
شروع نمی شود بلکه داستان با فاجعه آغاز می شود؛ زلزله! در مرکز فاجعه عقیل قرار دارد که همه 
کس اش مرده اند جز دخترش شهربانو، که با او به صحرا رفته بوده است و جز پسرش تیمور که 
در گناباد به سربازی رفته است. در »عقیل عقیل« این پدر است که پسر را گم کرده است اما در 
واقع تیمور تنها پسر عقیل نیست که همه کس و کار اوست؛ پس باز هم عقیل پدر گم کرده ای 
بیش نیست. پس از آن »از خم چنبر« را منتشر می کند که بسیاری معتقدند موضوع یا ماجرا در 
این داستان اهمیت ندارد. اثر دیگری که از دولت آبادی منتشر می شود »دیدار بلوچ« سفرنامه 
کوتاهی است که شرح سفری است که دولت آبادی به زاهدان و آن حدود داشته است. سفرنامه 
از مشاهدات وی از زاهدان آغاز شده و بعد همراه راوی به میرجاوه و زابل هم سری میزنیم. در 
این اثر برخی افکار و روحیاتی که دولت آبادی در جابه جای آثارش به عنوان تفکری محوری در 
داستان هایش بروز داده است، در این اثر نمودی آشکار و مستقیم پیدا می کند. اثر بعدی او »جای 
خالی ســلوچ« است. این داستان با غیبت سلوچ با جای خالی او آغاز می شود، پدر نقطه اتکا و 

اطمینان خانواده ناگهان نیست شده یا از بین رفته است.
اثر بعدی دولت آبادی »کلیدر« اســت،  رمانی در ســتایش کار و زندگی و طبیعت، که خود 
دولت آبادی بارها گفته اســت دیگر گمان نکنم که نیرو و قدرت و دل و دماغم اجازه بدهد که 
کاری کاملتر از کلیدر بکنم. کلیدر از جهت کمی و کیفی، کاملترین کاری است که من تصور 

می کردهام که بتوانم و شاید بشود، گفت در برخی جهات از تصور خودم هم زیادتر است.
نگاهی به اجرای قطعه کلیدر محمدرضا درویشی

کلیدر، یک رمان عظیم روستایی است در ۱۰ جلد و بالغ بر سه هزار صفحه که او بیش از ۱۵ 
سال عمرش را صرف نگارش آن کرده است و حجیمترین رمان فارسی به شمار می رود ؛ البته 
گمان نمی رود که دوباره چنین حادثهایی تکرار شود، با زبانی فخیم و حماسی و بیش از شصت 
شخصیت که جملگی تمام و کمال پرداخته شده اند. دولت آبادی، در ادامه جلد دوم روزگار سپری 
شده مردم سالخورده را می نویسد که زندگی همه آدم هایی است که چون راوی دردمند این اثر 

زخمها را از این زمانه بیرحم بر جان خود احساس می کند؛ فقر، فقر،  فقر.
اثر بعدی او سلوک است که جنجالهای بسیاری را به پا کرد. دولت آبادی، در سال ۱۳۸۲ در 

نخستین دوره  جایزه ادبی یلدا جایزه یک عمر فعالیت فرهنگی را دریافت کرد.  

وقتی از چله تموز می گوییم از چه صحبت می کنیم؟

مراسم تشییع پیکر 
مدیا کاشیگر روز 

سه شنبه دهم مردادماه 
برگزار می شود.

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

 روز ٢١ فوریه از طرف یونســکو به عنوان روز جهانی زبان مادری 
نامگذاری شده است . نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو 
در ســال ١۹۹۹ به منظــور کمک به تنوع زبانــی و فرهنگی انجام 
شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد 

آن، سال ٢٠٠۸ را سال جهانی زبان ها اعالم کرد.
دلیل نامگذاری روز جهانی زبان مادری از زمانی آغاز شد که در سال 
١۹۵٢ دانشــجویان دانشگاههای مختلف شهر داکا پایتخت امروزی 
کشــور بنگالدش که در آن زمان پاکســتان شرقی نامیده می شد و 
هنوز مستقل نشده بود، از جمله دانشجویان دانشگاه داکا و دانشکده 
پزشــکی آن تالش جهت ملی کردن زبــان بنگالی به عنوان دومین 
زبان پاکســتان )در کنار زبان اردو( تظاهرات مسالمت آمیزی در این 
شــهر براه انداختند. به دنبال این حرکت دانشجویان، پلیس به آنها 
تیر اندازی کرده عده ای از آنها را کشــت. بعد از استقالل بنگالدش از 
پاکســتان و به درخواست این کشور، برای اولین بار سازمان یونسکو 
در ١۷ نوامبر ســال ١۹۹۹ روز ٢١ فوریه )برابر با دوم و گاهی ســوم 
اســفند( را روز جهانی زبان مادری نامید و از سال ٢٠٠٠ این روز در 
بیشــتر کشورها گرامی داشته می شود و برنامه هایی در ارتباط با این 

روز برگزار می گردد.
هر سال قبل از این روز پوستر و تمبر برای این رویداد طراحی می 

گردد، یونسکو امسال از پوشش و لهجه گیلکی بر روی پوستر و تمبر 
روزجهانی زبان مادری استفاده کرد.

آثــار ســریگرافی های ویکتــور وازارلی 
توسط گروه فرا و گالری ثالث در مجموعه 
هنری و موزه خلیج فارس کیش به نمایش 

در می آید. 
بــا تالش گروه فرا، بهره بــردار موزه هنر 
خلیــج فــارس و مجموعه گالــری ثالث 
از ســری گرافی های ویکتور  نمایشــگاهی 
وازارلــی در محل مجموعــه هنری و موزه 
هنر خلیح فارس در حال برگزاری اســت؛ 
این نمایشــگاه که از روز پنجم مرداد ماه 

آغاز به کار کرد به مدت یک ماه و تا پنجم 
شــهریور ماه ادامه خواهد داشت و حدود 
صد اثر پرینت محــدود از بنیاد وازارلی را 
به نمایش و فروش گذاشــته است که قبال 
در گالری ثالث تهران به نمایش گذاشــته 

شده است.
ویکتور وازارلی هنرمند فقید فرانســوی 
کــه پدر اُپ آرت یا هنــر دیدگانی نامیده 
می شــود، مبتکر اصلی اُپ آرت در جهان 
اســت و بر امکان کاربردی هنــر انتزاعی 

تاکید دارد.
وازارلــی بــه هندســه بــه کار رفته در 
معماری اســالمی عالقه زیادی داشــت و 
ظرفیت های معماری اسالمی را بسیار باال 
و کاربردی می دانست. ترکیباتی بی نظیر 
از زیبایی انتزاعی و نیازهای عینی جامعه.

مجموعــه هنــری و مــوزه خلیج فارس 
کیــش همــه روزه از ســاعت ١٠ تا ١٣ 
 و ١۸ تــا ٢٢  پذیــرای بازدیــد کنندگان 

است.

»هوارد جکوبســن« رمان نویس مطرح انگلیسی یادداشتی را 
درباره درگذشت »مریم میرزاخانی« منتشر کرده است. 

ب گزارش ایســنا، »گاردین« نوشــت: »هوارد جکوبســن« 
نویســنده صاحب نام انگلیســی و برنده جایزه »من بوکر« طی 
یادداشتی که در »گاردین« منتشر کرده، به »مریم میرزاخانی« 
ریاضی دان ایرانی و مرگ این نابغه جهانی پرداخته است. متن این 

یادداشت را در ادامه می خوانید:
»مریم میرزاخانی« ریاضی دان دو هفته پیش درگذشت. او ۴۰ 
ســاله بود و من پیش از این که درباره درگذشتش در روزنامه ها 
بخوانم،  هرگز از او چیزی نشنیده بودم. داستان عمیقا غم انگیزی 
است: »میرزاخانی« متولد ایران بود و استاد دانشگاه »استنفورد«، 
او تنها زنی بود که موفق به کســب مدال »فیلدز« شــده بود؛  
جایزه ای در عرصه ریاضی که هم پایه جایزه نوبل اســت. بنا به 

ادبیات روزنامه ای، همسر و دخترش از او باقی مانده اند )اصطالح 
انگلیســی که در این جا به کار رفته is survived  به معنی 
زنده بودن است؛  یعنی زندگی مریم میرزاخانی با زنده بودن همسر 

و فرزندش ادامه دارد(.
من همیشه بیان اصطالح »زنده ماندن« را به طرز بی رحمانه ای 
غیرقابل تحمل می دانستم. گسستی صورت گرفته، جایی برای 
خطا نیست: او رفته، آن ها باقی مانده اند. و در این مورد، چه مادر 

و همسر جوانی.
بــه دالیل دیگری هــم این داســتان غم انگیز اســت؛ که 
کوچک ترین آن ها قدرت چهره میرزاخانی در عکســی اســت 
که اکثــر روزنامه ها کار کردند. نوعی زیبایی که فقط می تواند از 
ذهن به صورت کوچ کرده باشد، تجلی زیبایی نبوغی استثنایی. 
بنابراین، فقدان دوچندان می شــود؛  فقدان زودهنگام یک فرد و 

فقدان زودهنگام نبوغ او.
یادم می آید در مدرسه نوعی تمایز کیفی ناگفته بین آن هایی که 
ریاضیات و علوم شان خوب بود - کشیش های اعداد و علوم - و 
ما که شاعرانه تر بودیم، وجود داشت. همان طور که »وردزورث« 
گفته، ابــزار ما "زبانی بود که مردان از طریق آن با مردان حرف 
می زنند". تصور - حداقل در حوزه ما وردزورثی ها - بر این بود که 
خالقیت مال ماست. من از آن زمان فکر می کنم کلمه "خالقیت" 
باید گســتره ای بیش از این داشته باشد. گاهی آزادی هایی به ما 
 مــی داد که آزادی از ســاختار، دانش و لزوم اقنــاع از آن جمله 
بود. گفته می شــود میرزاخانی پیش از روی آوردن به ریاضیات،  
نویســنده بوده. بعید است او به نفع رشته سطح پایین تر و کمتر 
هنری، دســت به انتخاب زده باشد. او غرق شدنش در ریاضیات 
را به زبانی که هر نویسنده ای متوجه می شود، بیان کرده: »مثل 

گم شدن در جنگل و تالش برای استفاده از هر دانشی که تو را 
به راهکارهای جدید هدایت می کند و با شــانس این که راهی به 

بیرون پیدا کنی.«
البته که شانس، این چنین نیست. این ِسری است که »کیتس« 
آن را "توانایی منفی" خوانده،  اعتماد به این که تنها اگر ما جرات 
کنیم و بدون زودرنجی و تاکید بر تاریکی،  خود را وســط معرکه 
بیندازیم، کار، خودش درست می شــود - بدون این که مطمئن 
باشیم راهی به بیرون پیدا می کنیم. بهترین نوشتار همین جا اتفاق 
می افتد؛  ناخواسته، نادانسته، سپاسگزار و غافلگیرشده. منظور ما از 
خالقیت دقیقا چنین چشم پوشی از اراده و خواست است. بنابراین، 
ریاضی دان و هنرمند در یک تاریکی شریک هستند و به یک خدا 
کرنش می کنند. شاعران هم درست مثل ریاضی دان ها در افسوس 

مرگ میرزاخانی شریک هستند.

یادداشتی برای »مریم میرزاخانی«

دو خبر برای اهالی موسیقی

جشــن برگزاری هزارمین نشســت و 
درس گفتار مرکز فرهنگی شهرکتاب برپا 

می شود.
جشــن برگزاری هزارمین نشســت و 
درس گفتار مرکز فرهنگی شهرکتاب در 
روز سه شنبه دهم مرداد ساعت ٣٠:١۶ 
و بــا حضور اصحاب فرهنگ و اندیشــه 
و مدیــران فرهنگــی در مرکز فرهنگی 
شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، 
خیابان شــهید احمد قصیر )بخارست(، 
نبش کوچه ســوم برگزار می شــود. در 
این مراســم، چند تن از شخصیت های 
فرهنگی، نویســندگان و صاحب نظران 
درباره  بازتاب این نشســت ها در فضای 
عرصه هــای  در  و  کشــور  فرهنگــی 
بین المللــی ســخن می گوینــد و بــه 
شیوه های گفت وگوهای فرهنگی و ادبی 
در تحکیم دوستی میان اصحاب فرهنگ 
و ضرورت تبادالت عمیق فرهنگی میان 

ایران و دیگر کشورها اشاره می کنند.
از عالقه منــدان دعــوت شــده برای 
حضور در جشن هزارگان شهرکتاب به 
مرکز فرهنگی شهرکتاب خیابان شهید 
بهشــتی، خیابان شــهید احمد قصیر 
)بخارســت(، نبش کوچه سوم مراجعه 
کنند. در خبر برگزاری این نشست عنوان 
شده اســت: راز و رمز تداوم حرکت ها و 
برنامه های فرهنگی در چیست؟ اهداف 
برگزاری نشســت های فرهنگی و ادبی 
کدام است؛ کمیت و کیفیِت برنامه های 
فرهنگی با چه معیاری سنجیده می شود؛ 
و ایــن برنامه ها چه میزانــی در فضای 
فرهنگی تاثیرگذار است. مرکز فرهنگی 
و بین الملل شهرکتاب در طول ١١ سال 
گذشــته عالوه بر برگزاری همایش های 
بین المللی و اهــدای جایزه های علمی، 
هزار نشســت و درس گفتــار فرهنگی 

برگزار کرده است.

برگزاری جشن هزارگان در شهر کتاب پوشش و لهجه گیلکی بر روی یک پوستر جهانی

ویکتور وازارلی به کیش رفت 
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