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در باور زرتشــتی هر روز نامــی دارد و هر نام 
معنایی. گذشتگان ما با نام نهادن بر روزها و ماه ها 
برای ما پیام بزرگی داشته اند و خواسته اند ما با آغاز 
هر ماه و هر روز، زمان و فرصت های زندگی را ارج 
بنهیم و هرگز از معنای نام ها، غافل نشویم. پس 
چه بهتر كه ماه شهریور و در جشن شهریورگان 
به مفهوم شــهریاری نفس بر خویش پی ببریم 
و با همه دشــواری های زندگی، اندیشمندانه به 

رویارویی بپردازیم.
 آذرجشــن از جمله جشن های دوازدگانه سال 
ایران باستان و از شمار جشن های آتش بوده است. 
روز چهارم از هر ماه به نام شــهریور و چهارم ماه 

شهریور جشن شهریورگان است.
به موجب یزدان شناسی اوستایی شهریور میان 
امشاسپندان یا مالئک و ایزدان شش گانه از لحاظ 
مرتبت و مقام دومین است. نخست بهمن و دوم 
شهریور. این نام در اوستا »خشتر وئیریه« آمده كه 
»خشتر« به معنی كشور و پادشاهی و »وئیریه« به 
معنی آرزو شده است و روی هم به معنی پادشاهی 
یا كشور آرزو شــده و مجازا به مفهوم عام از آن 

بهشت نیز اراده شده است. 
همچنین نام شهریور به معنای تقریبی »شهر 
و شهریاری )شهرداری( آرمانی و شایسته« است. 
چنین می نماید كه این اندیشه  و آرمان، خاستگاه 
نظریه های افالطون و فارابی در زمینه آرمان شهر 
یا مدینه فاضله بوده باشد. نام شهریور چند بار به 
همین معنا در گات های زرتشت نیز آمده است و 
بعدها در اوستای نو، او را به گونه ای تشخص یافته 

به پیکر یکی از امشاسپندان در می آورند.
چنان كه همــه امشاســپندان دارای دو وجه 

مینوی و زمینی هســتند این امشاسپند در جهان 
مینوی نماینده قدرت و شهریاری مطلقه اهورامزدا 
و در زمین نگاهبانی و سرپرســت فلزات و جنگ 

ابزارها و سالح ها بدو محول است.
شهریور روز به نام امشاسپند توانای خشترا یا 
شهریور است این فرشته مظهر سلطنت آسمانی 
و قدرت رحمانی و همیشه خواهان فر و بزرگی و 
نیرومندی است، در جهان مادی نگهبان زر و سیم 
و فلزات دیگر و دســتگیر بینوایان و فرشته رحم 
ومروت اســت؛ پادشاهان دادگر در تحت حمایت 

این فرشته مقتدر هستند. 
نظر به همین صفات پاک اســت كه ایرانیان 
قدیم این روز را جشن می گرفتند و به فقرا احسان و 
اطعام می كردندچون این جشن به پادشاهان دادگر 
بستگی دارد كه نماینده سلطنت آسمانی هستند 
لذا معموال در این جشن باید به حضور پادشاهان 
بروند و شادباش بگویند. سپس توپال های كهنه را 
از انبارها بیرون می آوردند و نو می كردند و پس از 

آن به شادی و پایکوبی می پرداختند. 
برای جشــن شــهریورگان از دو گونه دیگر 
می توان برتری قائل شــد اول اینکه در این ماه 
محصوالت كشــت و زرع جمع آوری می شــود 
و چــون معموال برای به دســت آوردن نتیجه هر 
كاری جشــن و شادی الزم است لذا شهریورگان 
به مناســبت نتیجه گرفتن از نعمت كشت و كار و 
به دســت آوردن محصــوالت به خصوص برای 
كشاورزان بهترین جشن وشادی است و در واقع 

جشن سر خرمن می باشد .
دوم اینکه در این ماه پاییز كاری شروع می شود 
و چون معموال هر كار نیکی را با شادی باید آغاز 
كرد از این لحاظ جشن شهریورگان را می توان آغاز 
فصل جدید دیگری از هنگام كشت و زرع دانست 
و آن را مورد احترام قرار داد با دالیلی كه ذكر شد 

جشن شهریورگان به خصوص برای كشاورزان از 
لحاظ جمع آوری محصول و به دست آوردن خرمن 
و همچنین از نقطه نظر شروع به كار پاییز بهترین 
جشن و شادمانی است و به همین جهت است كه 
نسبت به آن احترام زیادی قائل هستند و با شادی 

فراوان مراسم آن را به جای می آورند. 
این جشن آتش های خانگی محسوب می شد. 
مــردم در خانه ها آتش می افروختند و ســتایش 
خداوند و شکر نعمت های او می گزاردند. در خانه ها 
اغلب مهمانی برپا كــرده و خوراک های متنوع و 
ویژه تدارک می بینند و به مناسبت تغییر هوا شب 
هنگام در بام ها نیز آتش می افروزند اما متأسفانه 
بقایای این جشن نیز میان زرتشتیان فراموش شده 
و فقط برخــی از خانواده های قدیم در كرمان به 

گونه محدودی این جشن را برگزار می نمایند.
برگزار نشــدن آیین های جشن شهریورگان 
توســط ایرانیان در زمانی طوالنی، موجب شده 
است تا همه جزییات آن به فراموشی سپرده شود 
و حتی در متون كهن نیز آگاهی های چندانی در 

باره آن فرا دست نیاید.
زایش داراب و مرگ مانی

بر اســاس متون ایرانی، جشــن شهریورگان 
یا چهارم شــهریورماه، با زایش و مرگ دو نفر از 
تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ ایران همزمان 

است: زایش داراب و مرگ مانی.
به این ترتیب، چهارم شهریورماه نه تنها هنگام 
جشن شهریورگان، بلکه همزمان با جشن زادروز 
داراب )كورش( و جشــن درگذشت یا جانباختن 
مانی نیز هســت. همزمانی این دو رویداد اخیر از 
نگرگاهی دیگر نیز توجه برانگیز اســت: از سویی 
هنگام زایش پادشــاهی بلندآوازه و كوشــش گر 
آرمان شــهر ایرانی؛ و از ســوی دیگر مرگ مانی 
درســت در همین روز و دســتاورد سلطه موبدان 

ساسانی بر ایران شهر و تباهی آرمان شهر ایرانی.
مانــی، پیامبر بزرگ و پــاک دل و صلح جوی 
ایرانی، همه عمر شصت و یک ساله خود را صرف 

گسترش پیام دین مانوی كرد. 
او برخالف بســیاری از ادیان كه به رسمیت 
نشــناختن و رد كردن ادیــان و باورهای دیگر را 
افتخاری برای خــود می دانند، تمامی پیامبران و 
ادیان پیشین خود را به رسمیت شناخت و گرامی 
داشت. مانی پیامبر دینی به تمام معنا در پیوند با 
فرهنگ و هنر بود كه خــود و پیروانش بیش از 
همــه ادیان دیگر از خود كتــاب و آثار مکتوب و 
نگاره های بی همتا باقی گذاشتند. همچنین مانی 
پیام آور جهان شــمول ترین دین جهان باســتان 
بود كه پیروانش به مدت قریب یک هزار ســال 
در گســتره ای از شمال اروپا تا شرق چین زندگی 

می كردند.
یکی از شناخته شده ترین آیین های مانوی كه 
در سراسر جهان امروز برجای مانده و به كار می رود 
و یادمان آن نیکومرد آشــتی جوی ایرانی است، 

شیوه دست دادن مردمان با دست راست است.
مانی، سرنوشــت تلخی داشت، داستان بسیار 
ساده بود. همان گونه كه بعدتر با مزدک و دیگران 
هم اجرا شــد. مانی را به جلسه مناظره با موبدان 
در حضور بهرام یکم دعوت و او را در یک دادگاه 
تفتیش عقاید به جــرم »كفر« محکوم به مرگ 
می كننــد. او در زندان نیز نه تنهــا از پیام دین و 
آرمان خود دست بر نمی دارد و توبه نمی كند؛ بلکه 
از هر فرصتی برای رساندن اندرز و شناساندن دین 
و اندیشه های خود برای جامعه بشری بهره می برد. 
مانی به حکم موبدان پیرو صلح و آشــتی و با 
تأیید بهرام شاه در شهریور روز از شهریورماه سال 
۲۷۶ میــالدی و در روزی كه موبدان ســرگرم 
آراســتن مجلس جشــن شــهریورگان یا آیین 

آرمان شــهر ایرانی بوده اند، پس از شکنجه های 
هولناک كشــته می شود و پیکرش را برای مدتی 

طوالنی بر دروازه گندیشاپور می آویزند.
دروازه ای كه تا صدها سال بعد به نام »دروازه 
مانــی« خوانده می شــده اســت. در دوران اخیر 
زرتشتیان جشن شهریورگان را به عنوان روز پدر 
انتخاب كرده اند چرا كه شــهریور از امشاسپندان 
مردگونه؛ و به معنای شــهریاری بر اراده و نفس 

است. 
جشــن روز پدر پیش از این در ماه بهمن و در 
جشــن بهمنگان برگزار می شد اما هم اكنون روز 
جشــن بهمنگان در گاه شمار رسمی كشور با نام 
»روز پاسداری از جانوران سودمند« نام گذاری شده 

است.
برگزاری روز پدر در شهریور

ایرانیان همواره، آیین هایشان را بر پایه  مفاهیم 
گاه شــماری، نام گذاری كرده اند و هرگز آیین ها و 
جشن هایشان به مناسبت زایش چهره یا شخصیتی 
نبوده است، روز مهر و دوستی را در جشن مهرگان 
پاس داشته اند، چون ایزد مهر پاسدار مهر، پیوند و 
عهد و پیمان است، روز مادر و زن را در اسفندگان، 
جشــن گرفته اند چون اســفندماه زمان زایش و 
باروری زمین است و مادران همچون زمین، نماد 
باروری، زایش و زندگی هستند، جشن شهریورگان 
از آن روی به عنوان روز پدر برگزیده شده است كه 

به معنای شهریاری بر اراده و نفس است. 
شــهریور یکی از ۶ امشاســپندانی است كه 
در اوســتا و گات ها از آن نام برده شده اســت. در 
اوستا سه تا از این امشاسپندان، زن گونه و سه تای 
دیگر مردگونه، هستند كه شهریور از امشاسپندان 
مردگونه است. جشن پدر در جشن شهریورگان، 
درســت ۶ ماه پس از روز مادر و جشن اسفندگان 

برگزار می شود.
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یاد 

گالری ایوان در جدیدترین نمایشگاه خود، میزبان آثاری از یک هنرمند ۷۰ ساله است كه تجربیات هنری چند سال اخیر خود را به نمایش می گذارد. این نمایشگاه سوم شهریورماه با نمایش سه 
مجموعه از آثار اكبر نعمتی افتتاح می شود.در این نمایشگاه عالوه بر مجسمه، مجموعه ای از آثار حجمی كه به وسیله سوزاندن چوب به وجود آمده اند و همچنین چیدمان هایی با میخ نمایش داده 
می شود. گالری ایوان مانند نمایشگاه های گذشته، درصد متعلق به خود از محل فروش این آثار را به یکی از خیریه های معتبر اهدا خواهد كرد. نمایشگاه آثار اكبر نعمتی ۳ تا ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۶در 

گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، كوچه لسانی، بن بست حمید، شماره ۱ برقرار است.
عالقه مندان می توانند هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن كنند.

با پیشرفت عکاســی و فراگیر شدن عکاسی، 
بناهای تاریخی به سوژه هایی برای عکس تبدیل 
شــده اند و به مدد این امکانات زیبایی و جادوی 
معماری ایرانی روز به روز معروف تر و همه گیرتر 
می شــود. آرامگاه ها در این میان از بناهای مورد 
توجهی اســت كه جلوه گاه نگاه ، هنر و معماری 
ایرانی است.امروز روز پزشک است و به نام بوعلی 
بهتر است یادی كنیم از معمار آرامگاه او كه امروز 

سالروز تولد او نیز هست: هوشنگ سیحون.
ســیحون در خانواده ای آشــنا با موسیقی به 
دنیــا آمد. پدربزرگ او میرزا عبــداهلل فراهانی از 

پیشگامان موسیقی ســنتی و معروف به پدر موسیقی سنتی ایران بود. مادر وی، مولود خانم، از 
نوازندگان تار و سه تار و نیز دایی او احمد عبادی، استاد بزرگ سه تار بود.

او پس از پایان تحصیل معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به دعوت آندره 
گدار )رئیس اداره باستان شناسی وقت ایران( برای ادامه تحصیل راهی پاریس شد و در دانشسرای 
عالی ملی هنرهای زیبای پاریس )بوزار( طی حدود ۳ سال زیر آموزش اوتلو زاوارونی به تکمیل 
دانش معماری خود پرداخت و در سال ۱۹۴۹ به درجه دكترای هنر رسید. او پس از بازگشت به 
ایران، طی سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را برعهده 

داشت كه از فعالیت های او تأسیس سه رشته شهرسازی، تئاتر و موسیقی بود.
هوشــنگ سیحون در سن ۲۳ سالگی نخستین اثر معماری خود كه بنای یادبودی بر آرامگاه 

بوعلی سینا بود را طراحی كرد.
ســیحون در طول ســال های فعالیت خود عضو شــورای ملی باستان شناسی، شورای عالی 
 Icomos( شهرسازی، شورای مركزی تمام دانشگاه های ایران و كمیته بین المللی ایکوموس
وابسته به یونسکو در پیش از انقالب( بوده و به مدت ۱۵ سال مسئولیت مرمت بناهای تاریخی 

ایران را برعهده داشته است.
وی بیش از دو دهه در ونکوور كانادا زندگی كرد. او همچنین شهروند افتخاری فرانسه نیز بود.

معماری را مانند شعر می دانست و معتقد بود : »یک معمار خوب باید مثل یک شعر عالی ساده، 
سهل و ممتنع باشد. از شلوغی و درهم و برهمی بی اندازه گریزانم. نقشه ساده همیشه زود خوانده 
می شود و اشخاص را گمراه نمی كند. طرح نقشه یک ساختمان مثل حل یک مسئله است. باید 
همیشه ساده ترین راه حل را در نظر گرفت و از راه های پیچ در پیچ صرف نظر كرد. برای هر یک 
از مصالح ارزش مخصوص به خودش را قائلم و همیشه سعی كرده ام با به كار بردن به موقع آن ها 

ارزش واقعی آن ها را به معرض دید بگذارم«.
سیحون در كنار معماری، به نقاشی از مناظر و روستاهای ایران می پرداخت و نمایشگاه هایی 
از آثار خود را، در ایران و در خارج از ایران برپا كرده اســت. آثار وی در نمایشــگاهی در دانشگاه 
ماساچوست در سال ۱۹۷۲ در كنار آثار هنرمندانی چون پیکاسو و سالوادور دالی به نمایش درآمد. 
در این نمایشگاه تابلویی از »كالف های خطی« را به نمایش گذاشت كه در آن از خطوط موازی 
 ،MIT و پر پیچ و تابی اســتفاده كرده بود، كه هم دیگر را قطع نمی كردند. دانشــگاه هایی مثل
هاروارد، واشینگتن و بركلی مجموعه ای از نقاشی های او را گردآوری كرده و نگهداری می كنند.

آرزو داشت در ایران به خاک سپرده شود و نشد . او را با درفش كاویانی و مشتی از خاک ایران 
در مقبره موقتی در گورستان فارست الون لس آنجلس به خاک سپرده اند.

شهریورگان یا آذر جشن

نمایش
 میخ ها و 

چوب ها

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

كافه ای به نــام  چرا با عنــوان دوم، مکانی برای یافتن 
چراهای زندگی، یک كتاب در زمینه خودشناسی محسوب 

می شود.
این كتاب توســط جان پی. استرلکی نوشته شده و تا به 
حال در بیش از ۳۰ كشــوِر ۵ قاره جهان به فروش رسیده 
است و همچنان به مردم دنیا كمک می كند هدف وجودشان 
را شناسایی كنند و با اســتفاده از آن به زندگی مطلوبشان 
دســت یابند. اولین چیزی كه در این كتــاب با آن برخورد 
می كنید، جمله ای از نیچه است: كسی كه چراِی زندگی را 

یافته، با هر چگونه ای نیز خواهد ساخت.
داستان کتاب کافه ای به نام  چرا

ماجرای این كتاب در یک كافه رخ می دهد. جایی كه در آن، جان با افرادی كه در كافه هستند 
در مورد ســؤاالت خاصی صحبت می كنند. جان یک هفته مرخصی گرفته اســت و می خواهد از 
هرچیزی كه مربوط به كار است دور باشد و یک تعطیالت خوب را سپری كند. اما در راه بندان جاده 
گیر می افتد و چون حوصله ماندن در ترافیک را ندارد، تصمیم می گیرد از راه دیگری به مقصد خود 
برسد. اما در تالش برای پیدا كردن راه دیگر، مسیر خود را گم می كند و در نهایت سر از كافه چرا 

در می آورد. در آن كافه، مشتریان تشویق می شوند كه درباره سه سؤال فکر كنند:
چرا اینجا هستید؟ آیا از مرگ می ترسید؟ آیا راضی هستید؟

درباره کافه ای به نام  چرا
این كتاب بســیار ســاده و روان نوشته شده است، اما جمالت و قصه هایی كه در آن وجود دارد، 

بی نهایت زیبا و الهام بخش هستند.
در قالب یک بحث فلسفی خیلی مالیم، نکته هایی گفته می شود كه می تواند هر فردی را به فکر 
فرو ببرد. مهم ترین بحثی كه در این كتاب به آن پرداخته می شود همان سؤال اول، یعنی »چرا اینجا 
هستید؟« است و باید گفت كه این موضوع در قالب مثال های ساده بسیار شفاف پاسخ داده می شود، 
به نحوی كه هر كســی می تواند به چرایی وجودش فکر كند و جوابی برای آن پیدا كند. پیشنهاد 
می كنم حتما این كتاب را بخوانید و از مطالب زیبای آن هم لذت ببرید و هم استفاده كنید.این كتاب 

شباهت زیادی هم به یک سری از مباحت كتاب دنیای سوفی دارد.
قسمت هایی از متن کتاب

گاهــی به طور غیرمنتظره خودتان را در مکانی می یابید كه بــرای تان تازگی دارد و در آنجا با 
آدم هایی آشنا می شوید و مطالبی را از آن ها یاد می گیرید كه شاید به شدت مورد نیازتان باشد. این، 
اتفاقی بود كه یک شــب در جاده ای تاریک، خلوت و دورافتادهد برایم رخ داد. احســاس می كردم 
زندگی ام را با پول مبادله می كنم و این معاملة خوبی به نظر نمی رســید. وقتی كســی بداند چرا 
اینجاست، چرا خلق شــده و برای چه زنده است، می خواهد رسالتش را به انجام برساند. مثل این 
است كه جای گنج را روی نقشه بدانی. هر روز آدم های زیادی هستند كه سعی دارند وسوسه ات 
كنند وقت و انرژی ات را صرفشان كنی. برای مثال، ایمیل هایت را در نظر بگیر. اگر قرار باشد در 
هر فعالیت، خرید، یا خدماتی كه از طریق ایمیل ها به تو پیشنهاد می شود شركت كنی، هیچ وقت 
آزادی برایت باقی نمی ماند. تازه این فقط مربوط به ایمیل هایت می شــود. عالوه بر این، آدم هایی 
را در نظر بگیر كه تشویقت می كنند پای كدام برنامه تلویزیون بشینی، كجاها غذا بخوری، كجاها 
بگردی… و یک وقت به خودت می آیی و می بینی ای دِل غاقل! داری همان كارهایی را می كنی 
كه همه می كنند، یا می خواهند بکنی. هیچ كس غیر از خودت نمی تواند بگوید چه چیز باعث رضایت 
و خشنودی تو می شود، پس خودت باید آن را شناسایی كنی. زندگی حکایتی بی نظیر است، فقط 
بعضی از آدم ها متوجه نمی شوند كه خودشان نویسندة این حکایت هستند و می توانند آن را هر طور 

كه می خواهند بنویسند.
وقتی با دید باز و گسترده به مسائل بنگریم، فشارها، نگرانی ها، پیروزی ها، شکست ها، دیگر در 

نظرمان كوچک می شوند.

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

کافه ای به نام  چرا

اســتریندبرگ  آگوست  نوشــته  .نمایش »قوی تر« 
با کارگردانی فرهاد خوشــه از ۱ شــهریورماه در تئاتر 
مستقل تهران روی صحنه می رود. فرهاد خوشه قصد 
دارد نمایش »قوی تر« نوشته آگوست استریندبرگ را 
از ۱ شــهریورماه در تئاتر مستقل تهران روی صحنه 
ببرد. خوشــه  که پیش از این نمایشــنامه »وعده گاه 
نهنگ ها« نوشــته حمیدرضا نعیمی را در تاالر مولوی 
روی صحنه برده بود، »قوی تر« ترجمه احمد پوری را 
به مدت ۳۰ شــب در کافه تئاتر مســتقل تهران روی 

صحنه می برد. »قوی تر« بازگو کردن روایت عاطفی ۲ 
زن در یک کافه اســت که در آن گالره مقدم و سیما 
قجر بیگی به ایفای نقش می پردازند. ضمن اینکه این 
نمایش با حضور ۳۰ چهره بازیگری در ۳۰ شــب اجرا 
می شــود. ســایر عوامل این نمایش عبارتند از طراح 
پوستر و بروشــور: الهام میرزاخانی، مشاور رسانه ای: 
مریم رودبارانــی، تبلیغات مجازی : فاطیما چهاردولی 
)بازار تئاتر( این اثر در ســال ۹۲ در مرکز تئاتر مولوی 

دانشگاه تهران اجرا شد.

»کیهان کلهر« و »رامبرانت تریو«، ۱4 و ۱5 شهریورماه 
امســال در تاالر وزارت کشــور روی صحنــه می روند. این 
کنســرت در حالی برگزار خواهد شد که تمامی بلیت های 

روز اول آن به فروش رسیده است.
 کیهان کلهر این روزها در حال آماده شــدن برای اجرای 
چند کنسرت در اروپا است. او ابتدا در روز ۲۲ آگوست در 
فســتیوال هوی بلژیک به همراه اردال ارزنجان قطعاتی را 
اجــرا خواهد کرد و بعد از آن در روز بیســت و پنجم همین 
ماه در فستیوال موســیقی سامرتون در آلمان در کنار این 
هنرمند به اجرای قطعات خواهد پرداخت. ســپس در روز 
۲7 آگوست، در شهر اوترخت هلند در فستیوال جز »اوده 
موزیک« )Oude Muziek Kazz Festival( به 
همراه گــروه هلندی جز رامبرانت تریو روی ســن خواهد 

رفت.
 بعد از این مجموعه کنســرت در اروپــا، او به ایران باز 
خواهد گشــت تا در نیمه شــهریورماه به همراه رامبرانت 
فرایــش )پیانو(، تونی اورواتر )کنترباس( و وینســنت پلژر 
)سازهای کوبه ای( به اجرای کنسرت برای مخاطبان ایرانی 
بپردازد و اولین کنسرت مشترکشان در ایران به همراه این 

گروه را رقم بزنند.
 این در حالی اســت که همکاری این هنرمند و این گروه 
از ســال ۲۰۱۱ آغاز شــده و بارها در فستیوال های معتبر 
اروپا به اجرای قطعات موسیقی پرداخته اند؛ همچنین طی 
ماه های آینده آلبومی از یکی از اجراهای مشترکشــان در 
ایران منتشــر خواهد شد که در حال حاضر آخرین مراحل 
فنــی آن در حال انجام اســت. همکاری کلهــر و تریوی 
رامبرانــت که یکی از معروفتریــن و معتبرترین گروه های 
موسیقی جز اروپا است و توانسته تورهای کنسرتی موفقی 
را در کشورهای مختلف برگزار کنند، با اجرای قطعاتی در 

تلفیق موسیقی شرق و غرب همراه است.
 موسســه »رویال هنر پارس« به تهیه کنندگی »مجید 
عبدی« برگزاری این کنسرت را به عهده دارد و عالقه مندان 
می تواننــد از ســایت tik8 برای روز 15 شــهریورماه 

بلیت تهیه کنند.

کیهان کلهر و رامبرانت تریو 
کنسرت برگزار می کنند

»قوی تر« در تئاتر مستقل تهران

مرد بناهای ماندگار
 مشتی خاک ایران با خود برد

کتــاب »بیتی که گشــاده شــد در آن کو« گزیده 
غزلیات موالنا منتشر می شود. 

رضــا روزبهانــی، گردآورنده این غزلیــات گفت: از 
زمانی که کار اصلی این گزینش را شروع کرده ام یعنی 
از حدود ســال ۱۳8۲ تا شــهریور ۱۳۹5، نزدیک به 
تمام گزیده  هایی را که از غزلیات شمس منتشر شده 
خوانده ام؛ تقریبا در تمامی آن ها صرفا شــورانگیزی و 
وجه سماعی شعر موالنا مورد نظر بوده گونه ای سلیقه  
ورزی که بنده اکیدا از آن پرهیز کرده ام.                                                        
روزبهانی گفت: »آن چه در این گزینه مورد نظر بنده 
بوده جنون شــاعرانه ای ست که در بسیاری شعرهای 
موالنــا می توان دیــد و این هــا را در باالترین حدود 
ادبیات جهان نشــانده. همانی که در صورت و درون 

برخی شعرهای دیوان کبیر تماشایی است«.
او گفــت: »در زبان و نحو زبان، احســاس، تصاویر 
و شکل تصویرســازی مولف، در فضاسازی و فرم، در 
تکنیــک و محتوا. همه در بی چونی و آن شــطاحانه 
مولــف رخ داده. یعنی چیزی که جوهره اصلی شــعر 

اســت و به تلقی مدرن و معاصر از شعر خیلی نزدیک 
است«.

روزبهانی توضیح داد: شعرهایی که در آن ها پی رنگ 
بعضــی جریان ها و مکاتب هنری مــدرن را می توان 
دید. آن هایی که نشــانه های روشنی از جریان سیال 
ذهن، سوررئالیسم، فرم و بسیاری تکنیک های مدرن 

و پسامدرن دارند.
ایــن شــاعر و پژوهشــگر معاصر گفــت: اگر همه 
آگاهی مان را از ابعاد مختلف شخصیت مولوی کناری 
بگذاریم و صرفا با مولف شــعرهای این گزینه مواجهه 
داشته باشیم، او را عالم ترین شخص به اصل و جوهره 
زبان خواهیم دید و نیز مهیب ترین نوآور زبان شعری. 
مسئله هم دقیقا این اســت که فارغ از همه معنویت 
و وجه اندیشمندانه شــخصیت او تمامی اتفاقات این 

شعرها در زبان افتاده.
روزبهانــی توضیح داد: به عبارت روشــن تر جریان 
هوشمندانه خود زبان باعث آفرینش این متون و بلکه 
دگرگونگی و وهم اندیشی مولف شده. این حیات حی 

زبان بوده که معناها را به عشوه گری واداشته.
روزبهانــی گفت: این کتــاب در واقع جــز گزینه 
رباعی هــا خوانش مدرنی از بهتریــن غزل های موالنا 
ســت. خوانشــی که منهای ذوق شــخصی بنده بر 
زیبایی شناسی شــاعری بنا نهاده شده که می بایست 
چیزی همین حول و حوش ســده چهــارده هجری 

می زید. 
این جســارتی بوده که بنده به پشــتوانه سه دهه 

هم زیســتی با او به آن مبادرت کــرده ام. در حقیقت 
گزینــه ای کــه در این جا پیش روی شــما ســت بر 
جنون منــدی و وهم اندیشــی موالنــا در دو محــور 
اصلی تمرکز دارد: ۱. اتفاقاتــی که در زبان افتاده ۲. 

فضاسازی ها، فرم و تکنیک.
رضا روزبهانی گفت: در بخش غزل ها بی که مرزبندی 
و فصل بندی مشخصی وجود داشته باشد، بعد از قطعه 
»دیباچه«، حرکت از ســمت شعرهایی که در آن ها 
رویکردهای زبانی برجسته تر است به سمت شعرهایی 
که اتفاقات فرمیک و فضاسازی اهمیت بیشتری دارد. 
رباعی ها نیز به صورت ترتیــب الفبایِی آخرین حرف 
قافیه یــا ردیف، در اولویت پســیِن الفبایی کردن بر 

اساس اولین حرِف مصرِع اول، تدوین شده اند.
روزبهانی در پایان اشــاره کرد که کتاب »بیتی که 
گشاده شد در آن کو« طی هفته ی بعد منتشر می شود 
و همچنین مراســمی برای رونمایــی کتاب با حضور 
تعدادی از مولوی پژوهان و دوست داران موالنا توسط 

ناشر کتاب برگزار خواهد شد.

رضا روزبهانی: 13 سال روی این کتاب کار کردم 

مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری گلســتان از برگزاری یازدهمین 
جشــنواره بین المللی فرهنگ اقــوام 4 روز در 
گــرگان و ۳ روز در گنبــد کاووس خبــر داد. 
ابراهیم کریمی افزود: این جشــنواره ۱۳ لغایت 
۱6 شــهریور ماه به مدت 4 روز در شهرســتان 
گرگان و ۱8 لغایت ۲۰ شــهریور در شهرستان 
گنبد کاووس با اجرای برنامه های به یاد ماندنی 

برگزار می شود.
وی به برنامه های اجرایی جشنواره یازدهم در 
این دو شهرستان اشاره کرد و افزود: موسیقی و 
آیین های اقوام مختلف از سراسر کشور، نمایش 
و فروش صنایع دســتی هنرمندان اســتان های 
مختلف، ایجاد سیاه چادر عشایر و اقوام مختلف 
و ایجاد بــوم کلبه گردشــگری روســتایی در 
محوطه بیرونی جشــنواره و همچنین معرفی و 
فروش سوغات استان های شرکت کننده از جمله 

برنامه های این جشنواره است.
مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری گلســتان تصریح کــرد: هدف از 

برگزاری این نوع جشــنواره ها و گسترده کردن 
آن ها در جای جای گلستان، معرفی ظرفیت های 
مختلف استان اســت تا بتوان استان گلستان را 
آنچنان که باید در ســطح جامعه و گردشگران 
معرفی کنیم و امیدواریم از این فرصت ها نهایت 
استفاده را ببریم. کریمی خاطرنشان کرد: محل 
برگزاری جشنواره یازدهم در شهرستان گرگان 
در محل نمایشــگاه های بیــن المللی گرگان و 
محل برگزاری جشــنواره یازدهم در شهرستان 
گنبدکاووس در مجموعه ورزشی المپیک گنبد 

کاووس خواهد بود.

یازدهمین جشنواره بین المللی
 فرهنگ اقوام

 در گرگان و گنبد کاووس


