
ادبیات، در تاریخ هر ملتی می تواند بیانگر حقایق، 
رخدادهــا، رویدادهــا، خوشــی ها و ناخوشــی ها و 
حماسه های انکارناپذیری باشد که اگر عنایت و توجه 
ویژه ادیبان و فرهیختگان عصر خود را دربرداشــته 
باشد دارای وجوه شاخصی در اعصار دیگر می گردد. 
چشــم انداز، برداشــت و نگاه هر نویسنده ای در 
متون ادبی، برآیند نوینی اســت که او از حماسه ها، 
احساسات و جریان های زندگی پیرامونی خود دارد، 
هر چقدر این نگاه زالل تر و شــفاف تر باشد به خوبی 
می توانــد جریانات فکری جامعه خود را بســازد، در 
قالب آثاری مانا و ماندگار قرار دهد. آثاری چون شعر، 
قصه، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه و سایر آثار ادبی را 

به ارمغان گذارد.
ادبیــات پایــداری بــه ادبیاتی گفته می شــود 
که تحــت تاثیــر شــرایط و اوضاعی ماننــد: نبود 
آزادی های فــردی و اجتماعی،اختناق و اســتبداد 
داخلی،غصب ســرمایه های اجتماعی و فردی، جنگ 
و ... شــکل می گیرد.این شــرایط و اوضاع در تمامی 
حوزه هــای سیاســی،فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و 
... بــه وجود می آید.طنز،هجو،هزل،حبســیه،نمایش 
معترضانه  و  روشــنفکرانه  نامه،داستان،ســرودهای 
همگی در حوزه ادبیــات مقاومتی قرار می گیرند.در 
این بین،نویسندگان و شــاعران،به عنوان سخنگوی 
مردم مظلوم و ستمدیده،اقدام به سرودن و نوشتن،از 

ظلم و ستم وارده به مردم می کنند.
 ادبیات دفاع مقدس شــاخه نو رسته ای است بر 
درخــت تناور ادبیات این »کهن بوم و بر« که از عمر 
آن بیش از ســه دهه می گذرد. به تعبیری شاید کم 

کــم دوران جوانی اش را هم پشــت ســر می گذارد. 
ادبیات جنگ در ایران مهم ترین موضوعی اســت که 
نویسندگان معاصر از آن کمک گرفته اند تا جهان نو 
را شکل دهند. هشت سال از تاریخ این کشور درگیر 
جنگی تحمیلی بوده است و بدیهی است این موضوع 
افتخارآمیزتریــن مضمون داســتان معاصر در ایران 
است که بســیاری از نویسندگان و شاعران با نگاهی 
انسانی و جهانی از آن نوشته اند. این نگاه منحصر به 
فرد که با سرعت به سمت بومی شدن و ایرانی شدن 

می رود، توانسته وجه تمایز این نوع ادبی باشد.
ویژگی ادبیات پایداری در این دوران به شرح زیر 

است:
۱- استفاده گسترده از قالب نیمایی

۲- بهره گیری از زبان تصویری
۳- غلبه شعار و رجز بر سایر گونه های شعری

۴- بهره گیری از آیات و روایات
۵- تلفیق نمادهای ملی مانند:کوروش،کاوه،سیاوش، 
البــرز، دیو، اهریمن و...و نمادهای دینی و اســامی 

مانند: عاشوا،کربا، ذوالفقار، بدر و... با یکدیگر ... .
هدفمندی در حوزه ادبیات پایداری مهم اســت؛ 
چــون ما قائل به این هســتیم کــه ادبیات هدف و 
غایتــی را دنبــال می کند. اما از هدف دو برداشــت 
می توان داشــت. گاه می گوییــم هدف همان  چیزی 
اســت که ادبیات دفاع مقدس از زمان شروع به آن 
رســیده و جایگاه کنونی آن معلول همه اتفاق هایی 
اســت که برای آن افتاده و گاه با مفهوم برنامه ریزی 
و اولویت بندی که بر اســاس اهــداف دور و نزدیک 

تقسیم شده به آن نگاه می کنیم.
البته برداشت دیگر از مفهوم هدفمندی در ادبیات 

دفاع مقدس، تعهد اســت. هدف ادبیات دفاع مقدس 
و هدف دفاع مقدس از یک جنس هســتند و تفاوتی 
با هــم ندارند. یعنی نمی توان با هــدف تبیین دفاع 
مقدســی که قربه الی اهلل و به قصد حفظ کیان اسام 
و نظام بود، اثری نوشت که به این امر قدسی بی اعتنا 
باشــد و قداست آن را زیر ســوال ببرد. ادبیات دفاع 
مقدس به همه حقایق قدســی دفاع مقدس متعهد 

است.
در حــوزه ادبیات بدون برنامه ریــزی نمی توان به 
نتیجه رســید. ادبیات از جنس امور ریاضی نیســت 
و نمی تــوان به همه ارکانی کــه ادبیات را به مقصد 
می رساند اشــراف کامل داشــت. برنامه ریزی شرط 
کافی نیســت؛ شــرط الزم اســت. اما این به معنی 
برنامه ریزی نداشــتن نیســت. وقتی از ادبیات دفاع 
صحبــت می کنیم، قالب های مختلفــی را می بینیم. 
نمی شــود همه این ها را با یک دید و عنوان بررسی 
کرد و مطمئن بود که ادبیات دفاع مقدس به مقصد 
رســیده اســت. باید دید اهداف کوتاه مدت ما چه 
بوده؟ مدت زیادی از جنگ ما نگذشــته است. آثاری 
که درباره جنگ های مهم دنیا نوشته شده اند نزدیک 
به نیم قرن با آن جنگ فاصله داشــته اند و لذا مدتی 
که ما نیاز به نوشــتن داریم، همچنان برقرار است و 
نباید گمان کنیم که اگر حدود بیست سال از جنگ 

می گذرد، نتوانسته ایم درباره آن بنویسیم.
نکتــه دیگــر، هدف گــذاری نزدیک اســت. اگر 
بخواهیــم افقی بــرای ادبیات دفــاع مقدس تعیین 
کنیم باید ببینیم که آیا ســند چشم اندازی از سوی 
نهاد ها و موسسه ها یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
تدوین شده است یا خیر؟ از این جهت عقب هستیم. 

امــا این که آیا به اهدافمان رســیده ایم؟ دو عامل در 
رسیدن به هدف مهم است.

نخست جریانی که ادبیات را به سمت خود حرکت 
می دهــد و جریانی که مخالف آن عمل می کند. باید 
بدانیم جریان های ضد ادبیات دفاع مقدس که ادبیات 
سیاه دفاع مقدس هستند، چقدر مانع رسیدن ادبیات 
به اهدافش هســتند. در حوزه رمان و داستان کوتاه، 
به شدت جریان های تیره  و سیاه نویس و سیاه اندیش 
از دهــه 70 به بعد فعال بوده انــد. این جریان ها در 
دهه های بعد  هم  از ســوی نظریه هــای ادبی غربی 
حمایت و توجیه شده اند. محتوایی که غرب از ادبیات 
انتظار دارد، ادبیات بی محتــوا یا کلیت گرایش های 
انســانی است. این جریان ها نیل ادبیات دفاع مقدس 
ما بــه هدف را کند و در برخــی دوره ها عما آن را 
منحــرف کرده اند. اما در حوزه مســتند نگاری بهتر 
عمل شــده اســت. به نظر می رســد به اهداف خود 
رسیده ایم. ما از اهداف خود قدمی جلوتر هم هستیم 
چــرا که کتاب هایی چون من زنده ام، »دا« و »کوچه 
نقاش ها« فقط دغدغه ثبت خاطرات نداشته اند و در 
آن ها به گونه ای شــاهد پرداخت های داســتانی هم 

هستیم.
به طور کلی، ادبیات دفاع مقدس سه گونه متفاوت 

مطرح است شعر، داستان و خاطره نویسی.
ما در آثار داستانی دفاع مقدس یک حرف نویی در 
دنیا داریم که این مسئله در خاطره نویسی خودش را 
خیلی خوب نشان داده است، همانگونه که اشاره شد  
از این دســت می توان به کتاب هایی مثل دا، بابا نظر، 
پایــی که جا ماند و... اشــاره کرد . امید اســت این 

موفقیت به دیگر گونه های ادبیات نیز منتقل شود.
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یاد 

تاریخ ثابت کرده اســت نام بزرگانی که مغضوب واقع شــده اند، هیچ گاه از ذهن مردم 
خط نخواهد خورد حتی اگر تریبون های رســمی مایل به سانسور و حذف نامشان باشند، 
اما هیچ تریبونی رســمی تر از ذهن و یاد مردم نیســت که تشخیص می دهد چه کسانی 

ماندگارند و چه کسانی رفتنی اند.
مهر هر ســال با نام شجریان و سالروز این اســطوره بی بدیل موسیقی گره خورده که 
همواره در کنار مردم بوده اســت. اصالت صدا، قــدرت و دلنوازی از ویژگی های صدای 
اوســت. از شجریان نوشتن در نگاه اول آسان است.خســروی آواز ایران بودن نیازی به 

تعریف و تمجید امثال من ندارد ...
او  که همواره و در هر شــرایطی همراه با مردم خود بوده  و در عمل ثابت کرده  اســت 
که ادعای خاک پای مردم ایران بودنش مانند خیلی های دیگر پوچ نیســت. بعد از کوچ 
تجویدی  و یاحقی ، لطفی و مشــکاتیان  و ... دیگر برایمان ناممکن اســت که او را از 
دست بدهیم. شــجریان نه تنها در موســیقی بلکه در زنده کردن، مرور ادبیات و اشعار 
شــاعران بزرگ حق بزرگی به گردن مردم این سرزمین دارد گرچه ما بسیاری تریبون ها 

را از او دریغ کرده ایم.
محمدرضا شجریان اول مهر ماه ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. چنانکه خود در خاطراتش 

از ایام کودکی بیان کرده، ۵ ساله بوده که در خلوت کودکانه اش آواز می خواند.
۱۵بهمن۱۳۲۶ به کالس اول می رود و یک سال بعد به آموزش تالوت قرآن کریم نزد 
پدر می پردازد. در ۹ ســالگی تالوت قرآن را آغاز می کند و یک ســال بعد این کار را در 

میتینگ ها و اجتماعات سیاسی آن سال ها ادامه می دهد.
در ســال ۱۳۳۱ برای نخســتین بار صدایش از رادیو خراســان پخش می شود. سال 
۱۳۳۲ وی عنوان شــاگرد ممتــاز را در بین دانش آموزان مشــهدی از آن خود می کند 
و سپس در دبیرســتان شــاهرضا تحصیالت خود را پی می گیرد. همزمان در مسابقات 
فوتبال دبیرستان های مشــهد هم حضور می یابد و در سال ۱۳۳۴ موفق می شود به تیم 

دانش آموزی استان راه یابد.
شجریان در سال ۱۳۳۶ به دانشسرای مقدماتی در مشهد می رود و از همان سال است 

که برای نخستین بار با یک معلم موسیقی به نام جوان  آشنا می شود.
پی گیری جدی کار آواز ســبب می شود تا در سال ۱۳۳۸ وی به اجرای آوازهایی بدون 
ساز و نیز قرائت قرآن برای رادیو خراسان بپردازد. آشنایی با سنتور این اشتیاق را در وی 
شدت می بخشد که با نت و فراگیری سنتور نزد آقای جالل اخباری و شروع سنتورسازی 

و تحقیق برای بهتر کردن صدای سنتور تجربه های خود درموسیقی را گسترش دهد.
شــجریان در همین سال )۱۳۴۰( با دوشیزه فرخنده گل افشان در شهر قوچان ازدواج 
می کند و مرداد ماه جشــن عروسی می گیرند که حاصل این ازدواج آغاز یک زندگی سی 

ساله و سه دختر و یک پسر )همایون( است.
در ســال ۱۳۴۲ وی از بخش رادکان به روستای شاه آباد مشهد به عنوان مدیر دبستان 
منتقل می شــود و در همین سال فرزند اول وی )راحله( متولد و خود نیز موفق به ساخت 

اولین سنتورش با چوب توت می شود.
در ســال ۱۳۴۴دختر دوم )افسانه( در مشهد به دنیا می آید که بعدها به همسری پرویز 

مشکاتیان در می آید.
بعد از چند سال تدریس و مدیریت دبستان های مشهد آذر ماه ۱۳۴۶ شجریان به تهران 
منتقل می شــود و از همان بدو ورود با استاد احمد عبادی )نوازنده و نواساز نامی سه تار( 
آشنا می شود و همزمان به همکاری با رادیو ایران می پردازد و در کنار آن به کالس درس 
آواز استاد اســماعیل مهرتاش و انجمن خوشنویسان نزد استاد بوذری می رود. آشنایی با 
رضا ورزنده )اســتاد سنتور( در تابستان همین ســال، اجرا و ضبط اولین برنامه در رادیو 
ایران که با عنوان »برگ سبز شماره ۲۱۶« در شب جمعه ۱۵ آذرماه پخش شد از دیگر 

فعالیت های شجریان در این سال بود.
کار در رادیو با نام مستعار »سیاوش بیدکانی« تا سال ۱۳۵۰ خورشیدی و بعد در رادیو 
و تلویزیون با نام خودش از جمله تالش های شــجریان در مســیر زندگی هنری اش به 

شمار می رفت.
در سال ۱۳۴۷ از آموزش و پرورش به وزارت منابع طبیعی انتقال می یابد و همزمان به 

کالس خوشنویسی استاد حسن میرخانی می رود.
در سال ۱۳۵۰ با استاد فرامرز پایور آشنا می شود. به مشق سنتور و آموزش ردیف آوازی 
صبا نزد ایشــان می پردازد . در همین سال است که وی افتخار آشنایی با شاعر گرانمایه 
هوشنگ ابتهاج سایه را پیدا می کند و به همکاری با برنامه گل های تازه رادیو می پردازد.

در ســال ۱۳۵۱ شجریان ضمن همکاری در برنامه گل ها با استاد نورعلی خان برومند 
آشنا می شود و به آموزش سبک و شیوه آوازی طاهرزاده نزد وی مشغول می شود. آشنایی 
با استاد دوامی و نیز آموختن ردیف های آوازی از دیگر توفیقات شجریان در این سال بود.

در ســال ۱۳۵۲ وی بــه اتفاق گروهــی از هنر مندان چون محمدرضــا لطفی، ناصر 
فرهنگ فر، حســین علیزاده، جالل ذوالفنون، داود گنجه ای، مقدســی و حدادی و دیگر 
هنرمندان مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی را به سرپرســتی اســتاد داریوش صفوت بنا 

می گذارند.
در سال ۱۳۵۶ شرکت دل آواز را تاسیس و نیز در سال ۱۳۵۷ در مسابقات تالوت قرآن 

سراسر کشور به مقام نخست می رسد.
در ســال ۱۳۵۸ با غالمرضا دادبه آشــنا می شود و سپس آلبوم های مختلفی را با گروه 

پایور و نیز آلبوم های دیگری را با گروه شیدا و عارف کار می کند.
در فاصله سال های دهه شصت شــجریان همکاری گسترده ای را با پرویز مشکاتیان 
آغاز می کند که حاصل  آن آلبوم های ماهور، بیداد، نوا، دستان و .. است. در همین سال ها 

وی به اتفاق گروه عارف کنسرت هایی را در خارج از ایران اجرا می کند.
از ســال ۶۸ وی با گروه پیرنیــاکان و عندلیبی به اجرای کنســرت در آمریکا و اروپا 
می پردازند. این گروه در ســال بعد و به دلیل زلزله رودبار کنسرت هایی را در جمع آوری 

کمک مردم دنیا دراروپا و آمریکا اجرا می کنند.
در ســال ۷۱ پس از ازدواج با همســر دوم خود، خانم کتایون خوانســاری به اجرای 
کنســرت های مرحله دوم در آمریکا با داریوش پیر نیاکان، جمشــید عندلیبی و همایون 
شجریان )اگوست تا نوامبر( می  پردازد. انتشار آلبوم یاد ایام، آسمان عشق و نیز دلشدگان 
حاصل این ســال ها است. در سال ۷۶ فرزند دیگر شــجریان به نام رایان از همسر دوم 
متولد می شود و یک سال بعد وی آلبوم شب؛ سکوت، کویر را با آهنگسازی کیهان کلهر 
منتشــر می کند. او در سال ۷۸ جایزه افتخاری یونسکو را دریافت می کند ) جایزه پیکاسو( 
و کتاب راز مانا نیز از وی درســال ۷۹ منتشــر می شود. از یکی دو سال بعد وی به اتفاق 
کیهان کلهر، حســین علیزاده و همایون شجریان کنسرت هایی را در اروپا و آمریکا اجرا 

می کند که حاصل آن آلبوم های نوا، داد و بیداد، زمستان است.
شــجریان به اتفاق علیزاده، کلهر و فرزندش در زمستان سال ۱۳۸۳ به مناسبت زلزله 
بم کنســرتی را در تهران برپا می کنند و همزمان اعالم می کنند که قصد دارند مجتمعی 

را به نام باغ هنر بم بسازند که دی وی دی همنوا با بم حاصل چنین اندیشه ای است.
شجریان پس از آن در سال ۸۴ نیز کنسرتی دیگر با علیزاده، کلهر و همایون در تاالر 

کشور برگزار می کند .
او در پیام نوروزی سال گذشته خود از میهمان ۱۵ ساله خبر داد و گفت: »خود من هم 
با یک میهمان ۱۵ ساله ای، سال هاست که آشنا هستم و دوست شدیم با همدیگر و اآلن 
هم من به خاطر همان اینجا ایســتاده ام و طبق دســتور ایشان موهای سرم را هم کوتاه 
کردم و بچه حرف گوش کنی شــدم و چند وقت دیگر هم در این جا هستم، چون آرامش 
خوبــی دارم و خیلی راحتم این جا، برای این که با این میهمان بتوانیم به تفاهم برســیم 
ان شــاءاهلل. به تفاهم که رســیدیم، راه می افتم می آیم به سراغ شما هم میهنان عزیزم و 

کارهای هنری ام را دنبال خواهم کرد.«

ادبیات پایداری )ادبیات مقاومتی(

کتاب تازه ای 
از 

محمد علی موحد
  

الهام رئیسی 

مســتر کالس آواز اصیل ایرانی توســط استاد »محمد 
منتشــری« و با همکاری آموزشــگاه موســیقی هنرپارسه 
برگزار می شــود. در این مستر کالس که به مدت ۳ ساعت 
و گروهی خواهد بود، ســرفصل های بداهه خوانی، انتخاب 
شعر، مرصع خوانی، تلفیق شــعر و موسیقی، ردیف خوانی، 
وجه تسمیه گوشه ها، مرکب خوانی، ترانه و تصنیف خوانی و 

وزن خوانی تدریس و بررسی می شود.
قرار اســت این سلســله جلســات آخرین جمعه هرماه 
در آموزشــگاه هنر پارســه برگزار شــود؛ همچنین اجرای 
هنرجویان به صورت تکی و بررســی و رفع اشکاالت آن ها 
نیز از دیگر مواردی اســت که در این کالس ها تدبیر شده 
است. عالقه مندان برای اطالع از نحوه ثبت نام و شرکت در 
این مستر کالس می توانند به صورت حضوری به آموزشگاه 
هنر پارسه مراجعه کرده و یا با شماره های آموزشگاه تماس 

حاصل کنند.
محمدصفار منتشری زاده را نزدیک ترین و با استعدادترین 
شاگرد اســماعیل مهرتاش می دانند. آشنایی او با اسماعیل 
مهرتــاش در »جامعه باربد« و به منظور آموزش تئاتر اتفاق 
افتاد. او ۳ ســال در کالس های تئاتر جامعه باربد شــرکت 
کرد و در این مدت از اســتادانی نظیر»رفیع حالتی« )استاد 
فن بیان(، »دکتر ناظر زاده کرمانی« )استاد ادبیات فارسی(، 
»ولی اهلل خاکدان« )اســتاد دکــور( و »علی اصغر ازهدی« 

)مدیر داخلی جامعه باربد 
و استاد تاریخ تئاتر( بهره 

برد.
منتشــری  محمــد 
عالم  به  ورودش  نحــوه 
بیان  اینگونه  را  موسیقی 

می دارد: »پیش پرده ای بود به نام »گردو فروش« که استاد 
می خواســت در یکی از عیدها در کنار تئاتر اجرا کند. دنبال 
کسی می گشت که پیش پرده را اجرا کند. آمد سر کالس و 
این خواســته را عنوان کرد. من و چند نفر دیگر از بچه های 
کالس داوطلب شــدیم. ما را آزمایش کردند و من بیش از 
دوســتان مورد قبول واقع شدم.« او از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۰ 
دور ردیف های آوازی را نزد اسماعیل مهرتاش فراگرفت و 
حدود ۲۰ ســال با ایشان در تماس و معاشرت بود. از جمله 
هنرمندان موســیقی کــه در کالس »مهرتاش« هم دوره 
محمد منتشــری بوده اند می توان به محمدرضا شــجریان، 
عبدالوهاب شهیدی و جمال وفایی اشاره نمود. او از محضر 
موسیقی دان هایی نظیر احمد عبادی و علی اصغر بهاری نیز 
بهره برده  اســت. وی پس از درگذشت استادش »اسماعیل 
مهرتــاش«، از موســیقی فاصله می گیرد تــا اینکه پس از 
ســال ها توسط مهدی کلهر به صدا و سیما دعوت می شود. 

منتشری کارمند بازنشسته بانک است.

مدیر اداره کل موزه ها اعالم کرد: زمان بازدید از 
میراث فرهنگی، صنایع  نظر سازمان  زیر  موزه های 
دستی و گردشگری در نیمه دوم سال یک ساعت 

کاهش یافت.
محمدرضــا کارگــر  توضیــح داد: با توجــه به عقب 
کشیده شــدن ساعت در نیمه دوم ســال، زمان بازدید از 
موزه های زیر نظر ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در این شش ماه، یک ساعت کاهش خواهد 
داشت که بر این اساس این مدت زمان از ساعت 9 صبح 

تا ۱8 خواهد بود.
او دربــاره دیگر تصمیمــات و زمزمه هایی که مبنی بر 

حذف برخی تسهیات مانند تخفیف برای اقشار مختلف 
در بازدید از موزه ها مطرح می شــود و همچنین افزایش 
قیمت بلیت ورودی موزه ها، بیان کرد: در حال حاضر همه 
چیز مانند گذشته است و هیچ تغییری در اولویت کاری 
نیست، مگر این که با رویکرد رئیس جدید سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری چنین مواردی در 

دستور کار قرار گیرد.
کارگر همچنین درباره تعطیلی  موزه ها در دهه  نخست 

محرم، اظهار کرد: براســاس بخشنامه اباغ شده در سال 
9۴ و با کاهش زمان تعطیلی موزه ها، فقط روزهای تاسوعا 
و عاشورا موزه ها و بناهای تاریخی زیر نظر سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعطیل هستند.
در ۱6 خــرداد ۱۳9۴ محمد حســن طالبیان، معاون 
میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری در بخشــنامه ای به همه  اســتان ها و کاخ 
موزه های کشــور، ســاعت کار موزه ها را از 9 صبح تا ۱9 

اعام - در نیمه نخست سال- و همچنین تعطیلی هفتگی 
همه  اماکن مذکور را لغو کرد.

بر اســاس آن بخشــنامه؛ موزه ها، کاخ موزه ها و اماکن 
فرهنگی- تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی 
در روزهــای ۱۴ خرداد به مناســبت رحلت حضرت امام 
خمینی)ره(، بیست و یکم ماه رمضان به مناسبت شهادت 
حضرت امام علی )ع(، بیســت و پنجم شوال به مناسبت 
شــهادت حضرت امام جعفر صادق)ع(، نهم و دهم محرم 
به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی و بیست و هشتم 
ماه صفر به مناســبت رحلت حضرت رسول اکرم)ص( و 

شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( تعطیل است.

مسترکالس آواز
استاد محمد منتشری 

آغاز مهر
 با نام خسروی آواز ایران

ســایت خبری تئاتر- نمایشــنامه »آواز یک کابوی« نوشته سارا رول 
ترجمه مازیار معاونی توسط نشر افراز منتشر شد.

این اثر نمایشی نگاه متفاوت به زندگی و رویکرد انسان امروز به زندگی 
دارد.

مازیار معاونی درباره این اثــر گفت: »این نمایش یکی از معروف ترین 
نمایشــنامه های ســارا رول است که عایق شــخصی و تاهل محوریت 
موضوع این اثر است. این نمایشنامه سه کاراکتر اصلی دارد، زوج جوانی 
که ازدواج و صاحب فرزند شدنشــان در طول نمایشنامه اتفاق می افتد و 
همکاس دوران دانشــگاه آن ها که پس از چند ســال مجددا با کاراکتر 
اصلــی زن نمایش، مری، ماقات و تجدید دوســتی می کند و در خال 
این دوســتی به تدریج تغییر نگاه مری به زندگی و مقتضیات آن اتفاق 

می افتد.«
مازیار معاونی پزشک، شاعر، منتقد ســینما و تلویزیون و مترجم آثار 
نمایشــی اســت. او درباره ترجمه های قبلی خود تصریح کرد: »پیش از 
نمایشــنامه »خانه پاکیزه« اســت که توسط همین انتشــارات و به قلم 
همین نویســنده با رویکردی کمیک به مقولــه ازدواج، نیازهای عاطفی 

انســان ها و مقوله مرگ در سال 9۱ منتشــر شده است. این نمایش هم 
در جشــنواره تئاتر فجر و هم در سالن چهار سو اجرای صحنه ای داشته 

است.«
سارا رول نمایشــنامه نویس معاصر آمریکایی که در سال ۱97۴ چشم 
به جهان گشــوده است، یکی از بزرگان امروز در عرصه نمایشنامه نویسی 
این کشــور و از جمله نویسندگان شناخته شده دنیای نمایش محسوب 
می شــود. او جوایز متعددی از جمله پولیتزر، سوزان اسمیت، وایتینگ، 
تونی، لیلی و هلن هایس را برای آثار مختلف در کارنامه هنری خود ثبت 
کرده اســت. پس از »خانه پاکیزه« این دومین نمایشنامه ای است که با 

ترجمه  مازیار معاونی از این نویسنده منتشر شده است
پیش از این از مازیار معاونی نمایشــنامه »زبان یک پرنده« نوشته الن 
مک الفلین نمایشــنامه نویس معاصر آمریکایی را ترجمه کرده است که 
بــا زبانی پیچیده به مضمون مرگ و جدایی و رابطه عاطفی مادر و فرزند 

می پردازد. این اثر سال9۲ توسط نشر آوای کار منتشر شده است.
نمایشــنامه »آواز یک کابوی« با قیمت 9هزار تومان توسط نشر افراز 

به چاپ رسیده است.

انتشار آواز یک کابوی

مجموعــه عکس های »وحید ســهرابی« که به ثبت 
تصاویری از جزیره هرمز اختصاص دارد، پاییز امســال 

روی دیوار خواهد رفت.
نمایشــگاه عکس »جزیره« که شامل ۱۵ فرم عکس 
از آخرین آثار ثبت شده توسط زنده یاد وحید سهرابی - 
عکاس خبری - است، دوم مهرماه در گالری »تابستان« 

خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
سهرابی از ســال ۱۳9۲ تمرکز خود را روی عکاسی 
مستند گذاشته بود و در سال های آخر عمرش، بیشتر 

در جزیره هرمز زندگی می کرد.
ایــن عکاس خبری که از ســال ۱۳87 همکاری اش 
را با ایســنا در منطقه همدان آغاز کرد، در سال ۱۳90 
به تهران آمد و به مدت دو ســال بــا دفتر مرکزی این 
خبرگــزاری همکاری کرد. حاال پس از حدود ســه ماه 
از درگذشــت این عکاس جوان، دوستانش در ایسنا با 
همراهی دوســتان نزدیک و خانواده او قصد دارند، یکی 
از مجموعه عکس های مورد عاقه این هنرمند را که در 
اواخر عمرش برای جمع آوری آن زحمت زیادی کشید، 

در نمایشگاهی ارائه کنند.
مرتضی فرج آبادی، مهدی قاســمی، آرش خاموشی 
و عرفان خوشخو - عکاسان ایسنا - مسئولیت انتخاب 
تصاویر این مجموعه را برعهده گرفتند و در نهایت، ۱۵ 
فرم عکس در ابعاد 80 در ۱۲0 سانتی متر را برای نمایش 

روی دیوار انتخاب کردند. 
وحید سهرابی متولد ســال ۱۳68 در همدان بود. او 

عکاسی حرفه ای را از ۱7 سالگی آغاز کرد. او که عکاسی 
را بیشــتر به صورت تجربی آموخته بود، در سال ۱۳89 
برنده جایزه »تصویر سال« در بخش جوان شد. سهرابی 
۱0 خردادماه امســال براثر حادثه ای در همدان از دنیا 
رفت. » نوســتالژی تابلوها و خاطره های خاک گرفته«، 
»طبیعت زیبای جزیره هرمز«، »خیابان های باران خورده  
تهران« و... از جمله آثار باقی مانده از اوست که در ایسنا 

منتشر شده است.
عاقه منــدان برای دیدن آثار ایــن عکاس می توانند 
از دوم تــا یازدهم مهرماه به گالری »تابســتان« خانه 

هنرمندان ایران مراجعه کنند.

»جزیره« روی دیوار می رود

کاهش زمان کار موزه ها در نیمه دوم سال

تصحیح محمد علی موحد از کتاب مثنوی موالنا منتشر می شود. غالمعلی حداد عادل می گوید این کتاب نود سال بعد از تصحیح نیکلسون منتشر می شود و ادامه دهنده راهی است که نیکلسون در سال های 
قبل آن را پیموده است.

موحد پیش از این کتاب مستطاب » مقاالت شمس تبریزی« را تصحیح کرده بود. محمدعلی موحد از چهره های مطرح  مولوی پژوهی در ایران است. به قلم این پژوهشگر آثار متعددی مربوط به موالنا و شمس 
و شاگردان این شاعر و اندیشمند بزرگ ایرانی منتشر شده است. از آن جمله می توان به کتاب »رساله در مناقب پروردگار« اثر فریدون بن احمد سپهساالر اشاره کرد. این اثر  با تصحیح و توضیح محمدعلی موحد و 

صمد موحد از سوی نشر کارنامه به چاپ رسیده است.

• صدیقه حیدری  -  کارشناس ارشد ادبیات پایداری

 به بهانه هفته دفاع مقدس


