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سیدحسن خمینی در مراسم رونمایی از دو کتاب جدید آیتاهلل:

هاشمی تاریخ ساز برجسته انقالب است

تجسمی
شکوه مقیمی

محسن هاشمی :سیره آیتاهلل هاشمی در انتخابات صداقت بهجای تهمت و رفاقت بهجای تخریب بود

توگوبامیترااربابسلجوقیدربارهمجسمههایش
گف 

«رایج»های برآمده از تاریخ

روی
مســتند ســینمایی اصطــکاک واپســین ســاخته
خبر
خط
امیــر فــرض اللهــی سهشــنبه 12اردیبهشــت 1396
خورشــیدی ســاعت18با حضــور اهالــی ســینما و
منتقدان در خانه سینما رونمایی و به نمایش درمیآید.

تشییع پیکر «منوچهر بهروج» بازیگر پیشکسوت تئاتر

پیکر منوچهر بهروج بازیگر پیشکســوت تئاتر صبــح دیروز از تاالر وحدت به
سمت بهشت زهرا(س) تشییع شد.

«گلستان» میزبان «درخت»های اسماعیلی

گالری گلســتان میزبان مجموعه جدیدی از نقاشــیهای علیرضا
اســماعیلی بــا موضــوع درخــت شــده اســت .گالــری گلســتان تا
سیزدهم اردیبهشت میزبان درختهای اسماعیلی است .گالری
گلستان در دروس ،خیابان کماسایی ،شماره  24واقع شده است.

بازخوانی  35هنرمند از «پیرامون» در گالری مژده

نمایشــگاه نقاشــی و مجســمه «بازخوانــی پیرامــون» بــا نمایشــگاه گردانی
فریــدون فربــود در گالــری مــژده به نشــانی ســعادت آبــاد ،خیابــان عالمه
شمالی ،خیابان  ۱۸شرقی ،پالک ،۲۷زنگ یک به تماشاست.

محمدرضا عباسی

«اصطکاک» در خانه سینما

در این راه با تدبیر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
موفــق عمــل کــرد .وی تأکیــد کــرد :کتــاب دیگر
روزها و روزگاران ســخت ،مربوط بــه دوران دفاع
مقدس اســت که این اثر نیز روایت هشــت ســال
دفــاع مقــدس از نــگاه فرمانــده جنــگ آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی اســت .تقــارن ایــن ایــام با
فضــای انتخاباتــی کشــور نیــز ایجــاب میکند که
نکتــهای را در رابطــه با ســیره انتخاباتی آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی عرض کنم .او افزود :ایشان

همیشــه بیش از آنکه به روز انتخابات بیندیشــد
بــه بعــد از انتخابات فکر میکــرد ،یعنی بیش از
آنکه بخواهد با هر وســیله و هزینهای آرای مردم
را بــه خود جلب کند ،چگونگی رقابت انتخاباتی
و رعایــت اخالق سیاســی مدنظر ایشــان بود .در
آخریــن دورهای کــه ایشــان بهعنــوان کاندیدا در
انتخابــات ریاســت جمهــوری حضــور داشــت،
تعداد زیادی کاندیدای دیگر هم بودند و شرایط
بــه گونهای بود که اکثر این افراد برای جذب رأی،

سیدرضا صالحی امیری در آیین پایانی هفتمین جشنواره بینالمللی فرهنگی – هنری خلیج فارس:

خلیج فارس نماد هویت ایران است

به خاطر کاستیها از مردم پوزش میخواهیم چرا که زبان دولت برای عذرخواهی کوتاه نیست

آئیــن پایانــی هفتمیــن جشــنواره بینالمللــی
فرهنگــی – هنــری خلیج فارس شــامگاه شــنبه
نهم اردیبهشــت با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در بندر الفت جزیره قشم برگزار شد.
ســیدرضا صالحــی امیــری پیــش از حضور
در ایــن آییــن و در فــرودگاه بینالمللی قشــم
در جمــع خبرنــگاران ،جشــنواره ملــی خلیــج
فــارس را حامل پیام صلح و دوســتی و آشــتی
برای همه جهانیان دانســت و افزود :در تالش
هســتیم تــا بــا برنامهریزیهــای هر چــه بهتر،
هویــت واقعی خلیج فارس را بــه همه جهان
بیشــتر معرفــی کنیــم .وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی افــزود :کشــور امروز بیــش از هر زمان
دیگری بــه ارتقای شــاخصهای فرهنگی نیاز
دارد و باید به تأمین بســترهای نشــاط جوانان
توجه ویژه شود.
«سید رضا صالحی امیری» همچنین در آیین
اختتامیه هفتمین جشنواره بینالمللی فرهنگی
هنــری خلیج فــارس در بندر الفت جزیره قشــم
گفت :دولت یازدهم تالش برای توسعه را وظیفه
خــود دانســته و عدالــت در توســعه را بهعنــوان
هــدف در نظر گرفــت چرا که ایــران تنها محدود
به شهرهای بزرگ نیســت و سایر استانها بویژه
جنوب کشــور هــم باید مــورد توجه قــرار بگیرند.
وی با تأکید بر تعهد دولت برای تحقق وعدهها،
صداقت ،شــفافیت و اخالقگرایــی افزود :دولت
تدبیر و امید توســعه استانهای جنوبی از جمله
هرمــزگان را با حساســیت ویژهای دنبــال کرده و
معتقــد اســت که توســعه این نقطه از ســرزمین
میتواند به توسعه ملی منجر شود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تصریح کرد :بر
این اساس سرمایهگذاری قابل توجهی در چابهار

صــورت گرفت تــا به معبری بــرای ورود و خروج
انبوه کاال تبدیل شــود و از ســوی دیگر در بوشــهر
(عسلویه) بهعنوان نقطه مهم اقتصادی و منبع
بزرگ صادرات گاز به جهان توجه شده است.
وی رســانه ،نیروی انسانی و فناوری را از دیگر
مؤلفههای قدرت عنوان کرد و گفت :دولت تدبیر
و امید از این منظر جهت تأمین منافع و مصالح
ملــی بهعنوان ضرورتی تاریخــی راه مذاکره را در
پیش گرفت و در شرایطی که مؤسسههای بزرگ
افکار ســنجی جهان ایران را جزو ســه کشور شرور
معرفی میکردند ،موفق شــد دنیا را قانع کند که
در مسیر صلح و ثبات حرکت میکنیم.
صالحی امیری افزود :امروز همان مؤسسهها
ایران را جزو  10کشور امن جهان معرفی میکنند
که این مهم با تدبیر مقام معظم رهبری ،تالش
دولــت تدبیــر و امیــد ،کمــک مجلــس شــورای
اسالمی و پشتیبانی مردم محقق شد.
وی الزمه مدیریت امروز کشــور را برخورداری
از سرمایه اجتماعی دانست و بیان کرد :رضایت،
اعتماد و مشــارکت مردم شــعاری در ســخنرانی
نیســت و حکومــت بایــد اعتمــاد ،رضایــت و
مشارکت مردم را جلب کند و این مهم در قالب
کارآمدی دولت ممکن اســت و در قالب شعار و
بنر محقق نمیشود.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی تصریــح کرد:
دولــت یازدهــم با مــردم صــادق بوده و شــفاف
ســخن میگوید و همــه توان خــود را برای جلب
رضایــت ،اعتمــاد و حل مشــکالت مــردم به کار
بســته امــا باوجــود همــه تالشهایی کــه صورت
گرفتــه ،کاســتیهایی نیز وجــود دارد که به خاطر
این کاستیها از مردم پوزش میخواهیم چرا که
زبان دولت برای عذرخواهی کوتاه نیست.

تأثیر جشن تئاتر در شناساندن نمایش به مخاطب عام

قطبالدین صادقی شــنبه نهم اردیبهشــتماه
میهمان ســومین روز جشــن خانه تئاتر در خانه
هنرمنــدان بــود .صادقــی در ســخنانی از تأثیــر
بســزای این جشنها در شناســاندن هر چه بهتر
نمایــش به مخاطب عام ســخن گفــت .انجمن
صنفــی طراحان گرافیک ایــران که از روز جمعه
با همــکاری خانه تئاتر ایران از پوســترهای تئاتر
با قدمت بیش از صد ســال رونمایی کرده ،پوســترهایی از دوره قاجار تا امروز
را بــه نمایش گذاشــته اســت .در این میان پوســترهای آثــار کارگردانان بزرگی
همچــون عبــاس جوانمــرد ،آربــی آوانســیان ،حمیــد ســمندریان ،رکنالدین
خســروی ،علی رفیعــی و تعداد بســیاری از کارگردانان نام آشــنای تئاتر ایران
به چشــم میخورد .این نمایشگاه تا روز  ۱6اردیبهشت ماه در خانه هنرمندان
ایران برپا خواهد بود .در ســومین روز از جشــن خانه تئاتــر ،چهاردهمین دوره
جشن انجمن گریم و ماسک خانه تئاتر ،در سالن استاد جلیل شهناز در خانه
هنرمندان با اجرای احمد نگهبان برگزار شــد .سه نمایش مردمی و مفرح نیز
میهمان فضای عمومی زیرگذر میدان ولی عصر بودند .همچنین از روز شنبه
بخــش آثــار نمایشــگاهی زیرگذر مترو میــدان ولیعصر بــا عکسهای اعضای
انجمن عکاسان خانه تئاتر شروع به کار کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ســکهها نمادها و یادگارهای خوبی از گذشــتهاند که همواره نسلهای آینده
را از شــیوه زندگی گذشــتگان خود باخبر کردهاند .بســیاری از جنگها بر ســر
همیــن ســکهها بــه راه افتــاد ه و اگــر خــوب بنگری خواهــی دید کــه در طول
تاریــخ ،این ســکهها بودهانــد که آدمیت را خــرج کردهاند ،نه آدمی ســکهها
را .نمایشــگاه مجســمه «رایج» میترا اربابســلجوقی با محوریت سکه ،این
نــرخ رایج ممالک ،با نقوشــی متفاوت تا  13اردیبهشــتماه در گالری ثالث
برپاست .در ادامه گفت وگوی «ایران »را با این مجسمهساز میخوانید.
«ëëرایــج» از کجا آمد؟ این تلفیق ســکه با بیرونزدگیهایی که به نشــانههای
جسمی و ذهنی انسان برمیگردد که در ظاهر دو چیز متناقضاند؟
من ســالهای زیادی است که سکه میســازم و پایان نامهام هم در مورد
ســکهها و نقــوش شــان بــوده اســت .زمانی که ایــن تحقیــق را انجــام دادم
متوجه شــدم نقش ســکهها نمادهای حکومتی هســتند که بــا افتخارات آن
دوره همخوانی دارند .درواقع طرح و جنس سکهها به شرایط زمانه بستگی
دارد .ویژگی دیگری که سکهها دارند اینکه مثل اطالعات میان مردم پخش
میشــوند ،مثل خبــر و روزنامه و در اذهان میماند .ایده از همینجا شــروع
شد .نقشهای من متقابل با آن چیزی است که بر سکهها تاکنون درج شده
اســت .درواقــع این کار شــبیه تاریخنگاری اســت ،زیرا در طــول زندگی خود
شــاهد اتفاقاتی بودهام که در تاریخ ثبت نمیشــوند ،اتفاقاتی که در کتابها
ثبت نشده و در نقل دهان به دهان تحریف میشوند و شاید چند نسل بعد
از ما دیگر از این اتفاقات باخبر نشوند و سندی برایشان وجود نداشته باشد.
طرحهای من همان اتفاقاتی اســت که همواره سانســور شــد ه و به مجســمه
تبدیــل شــدهاند .ســکهها تنها چیزی هســتند که با عوض شــدن حکومتها
از بین نمیروند و در میان مردم باقی میمانند .ســکهها تنها ســند تاریخی
هستند که تاریخشناسان میتوانند به آنها استناد کنند.
ëëتنهــا حجم کامل در کار شــما طرح جنین اســت و اندام دیگر کــه متعلق به
بزرگساالن است به شکلی ناقص کار شدهاند .چرا؟
دلیــل مهمــی در اجرای کارها ،غیر از ایدهای که پشــت آنهاســت ،زیبایی
و بحث زیباییشناســی اســت .فرم آن بچه برای هماهنگی بــا فرم دایرهای
ســکه هماهنگ بوده اســت .درنهایت خواســتم ایــن فرم زیبــا را حفظ کنم
و فکــر کــردم اگر این بچه برخالف پــا و زبان و دیگر حجمها به شــکل کامل
بیرون بزند تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.
ëëبرای همین با فلز کار کردید؟
بله .ســکه نماد افتخار اســت و باید شــاکله زیبایی داشــته باشــد .سکهها
همواره فلزی بودهاند و من هم این امر را رعایت کردم .اگر کمی پتینه است
به خاطر حســی اســت که پتینهکاری میدهد ،نخواســتم به شــکلی براق کار
کنم .دوست داشتم حجمهایم حسدارتر باشد و اینگونه بیشتر دیده شود.
ëëتأثیر اشیا بر زندگی انسان و تاریخ چیست؟
اشیا یا حجم ،از آنجایی که دارای سه بعد هستند تأثیر بسیاری بر ذهن و
روح آدم میگذارد .یکی از دالیلی که من مجسمهخوانی را از میان کارهایی
کــه بلد بودم انتخــاب کردم به دلیل همین تأثیرگذاری اســت؛ترجیح دادم
ســختترین روش را انتخاب کنم اما تأثیر بیشــتری بگذارم .با چیزی که سه
بعد دارد و قابل لمس است آنچه در ذهنداری را عمیقتر بیان میکنی.

مراســم رونمایی از کتابهــای «روزها و روزگاران
ســخت» و «صبــر و پیــروزی» کــه دربرگیرنــده
تاریــخ شــفاهی ،کارنامــه و خاطــرات آیــتاهلل
هاشمی رفسنجانی اســت ،عصر دیروز با حضور
شــخصیتهای سیاســی ،فرهنگــی و علمــی در
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
فرزنــد یادگار امام راحــل در آیین رونمایی کتاب
آیتاهلل هاشــمی گفــت :خاطرهنــگاری آیتاهلل
هاشمی جزو ارزشمندترین مصداقهای انقالب
اسالمی است.
به گزارش جماران ،سیدحسن خمینی فرزند
یادگار رهبر انقالب اسالمی در این مراسم عنوان
کــرد :یکــی از تألیفات با ارزشــی که امــروز در این
مراســم رونمایی شــده اســت یــادآوری روزهای
جنگ اســت کــه این خــود یــک برهــه از تاریخ و
ماهیت نظام جمهوری اسالمی است.
وی بــا تأکید بر اینکه آیتاهلل هاشــمی عالوه
بــر تاریــخ نگار ،تاریخ ســاز برجســته انقــاب نیز
محسوب میشــود گفت :ذکاوت و هوش سرشار
از مهمتریــن خصایص آیتاهلل هاشــمی اســت
چــرا که در هر برهه از انقالب اســامی در صحنه
حاضر بوده و نقــش مؤثری در تمام امور مربوط
بــه انقــاب اســامی داشــته اســت .وی گفــت:
آیتاهلل هاشــمی با هــوش و ذکاوتی که داشــت

تاریــخ نگار انقــاب اســت .وی در دوران زندگی،
کار بزرگی انجام داد .سید حسن خمینی با بیان
ایــن مطلب که «بجز انتخابــات دوره دوم دولت
اصالحــات ،در تمــام انتخابــات محــور اصلی او
بوده اســت» ،با بیان اینکه شجاعت را از هاشمی
بیاموزیم گفت :هاشــمی انســان شجاعی بود که
در لحظــه حســاس تصمیــم میگرفــت .ماننــد
تصمیم برای ثبتنام انتخابات در سال .١٣٩٢
محســن هاشــمی در مراســم رونمایی از آثار
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی گفت :خصوصیت
ایشان که عشــق به ایران و وقف خود برای مردم
بود از آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،شــخصیتی
متفاوت ســاخته بود و ایشــان همواره راهی را که
مردم انتخاب میکردند محترم میشمرد.
فرزنــد آیتاهلل هاشــمی با بیــان اینکه کتابی
که امروز رونمایی میشــود ،خاطرات روزنوشــت
ســال ۱۳۷۳آیــتاهلل هاشــمی اســت ،گفــت:
شــاید ســال  ۱۳۷۳را بتوانیــم یکــی از بهتریــن
مصداقهــای اقتصاد مقاومتی محســوب کنیم،
در ایــن ســال بهدلیــل کاهــش قیمــت نفــت و
بارســنگین مصــارف ارزی بازســازی و طرحهای
عمرانی ،فشــار زیادی به دولت وارد میشــود که
بتوانــد هــم روند ســازندگی را پرشــتاب نگه دارد
و هــم وابســتگی به درآمد نفتــی را کاهش دهد و

گذشــته انقــاب و عملکــرد نظــام را زیــر ســؤال
میبردند و غیرمنصفانه به نقد میکشــیدند اما
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی از کلیــت عملکرد
انقالب و نظــام دفاع میکردنــد ،چراکه تخریب
عملکــرد نظــام و گذشــته در واقــع نابــود کــردن
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
هاشــمی تصریــح کــرد :در این مســیر دادن
وعدههــای بیاســاس و دســت نیافتنــی نیــز به
نوعــی بیاعتمــادی بــه آینــده را ایجــاد میکند
یعنــی مــا هــم مــردم را بــه گذشــته و آینــده
بیاعتمــاد میکنیــم .ســیره آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی در انتخابــات ،تأکیــد بــر تبلیغــات
ایجابــی بــه جــای ســلبی ،همگرایــی بــه جــای
تفرقــه ،صداقــت بهجــای تهمــت و رفاقــت
بهجای تخریب بود و امیدواریم همه کاندیداها
برای حفظ مصالح کشور و مردم اعتبار وآبروی
درازمدت خود به این سیره پایبند باشند.
در ایــن مراســم سیدحســن خمینــی ،عفــت
مرعشی ،محسن ،فائزه ،فاطمه و محمد هاشمی،
مرتضــی اشــراقی ،حمید میــرزاده ،بهــزاد نبوی،
علــی عســگری .فاطمــه ذوالقــدر ،پروانــه مافی،
اشــرف بروجردی ،ســروش محالتی غالمحسین
کرباسچی ،داریوش ارجمند ،مختاباد و جمعی از
هنرمندان و نویسندگان حضور داشتند.

پیشنهاد نامگذاری مکانی به نام «هامر پورگشتال»

کــوروش کمالــی از «هامــر پورگشــتال» بهعنــوان
پلــی میــان حافــظ و گوتــه و شــرق و غــرب نــام
بــرد و پیشــنهاد نامگــذاری مکانــی را ب ه نــام این
ایرانشــناس اتریشــی مطــرح کــرد .نمایشــگاه و
نشســت «پل» ویژه بزرگداشــت یوزف فون هامر
پورگشتال شرقشناس برجسته اتریش در گالری
تــار و پــود و ســالن همایشهــای مرکــز اســناد و
کتابخانه ملی فارس با حضور ســفیر اتریش ،شــهردار شیراز ،مدیر مرکز اسناد و
کتابخانه ملی فارس ،اعضای اداره فرهنگ شــهر گراتس ،آکادمی علوم اتریش
و موزه جهانی یوانیوم برگزار شد .سروستانی در ادامه با اشاره به پیوند پورگشتال
و شــیراز گفت :این ایرانشــناس برجســته حق بزرگی بر گردن ادبیات فارسی و
شهر شیراز دارد .او در سال  ۱۸۱۳ترجمه منظوم حافظ را در سه جلد و به زبان
آلمانی منتشر میکند .گوته شاعر بزرگ آلمان به لطف دوستی و ترجمههای او
از حافظ بود که با اندیشهها و آثار حافظ آشنا و دلباخته او میشود و در «دیوان
شــرقی-غربی» خود به ستایشــش میپردازد .در واقع پورگشــتال پلی میشــود
میــان حافظ و گوته و شــرق و غرب .کمالی در پایان گفت :امید اســت با عنایت
و همت شــورای شــهر و شهرداری شیراز که در برگزاری این همایش و نمایشگاه
نقش ارزندهای داشتهاند خیابان یا میدانی به نام او نامگذاری شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی :اصفهانی ها مفتخر به آرامگاه <صائبیه> خواهند شد

رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی گفت :مقبره صائب
از این پس محــل حضور و گردهمایی صاحبدالن اصفهانی
خواهــد بــود و همانگونــه که شــیراز حافظیه و ســعدیه دارد
اصفهان نیز مفتخر به صائبیه خواهد بود.
به گــزارش شــهرداری اصفهــان ،غالمعلــی حدادعادل
شــامگاه شــنبه در آخریــن برنامه از نشســت های بررســی و
واکنشی مؤلفه های شــهر خالق اصفهان با اشاره به جایگاه
صائب تبریزی در ادبیات فارسی اظهار داشت :سال گذشته

دریانوردان خلیج فارس؛ منادیان فرهنگ ایرانی

ســیادت دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس به هزارههای پیش از میالد
نگاه
بازمیگردد .سرزمین پارس که مبدأ راه آبی ابریشم بود و ناخداهای ایرانی
با ســفرهای دریایی خود ،جز تجارت و سیاحت ،منادی فرهنگ ایرانی از
یک ســو در شــرق آفریقا و از ســویی دیگر در جنوب شرقی آسیا شدند .در
این میان ،البته بدون شــک نقش دریانوردان سیراف را نمیتوان نادیده
گرفــت .آنان بودنــد که به اعتبارشــان ،نام خلیجفارس تــا اقصای چین
رفت و سبب شد تا نام این پهنه آبی در جهان طنینانداز شود .مراودات
محمد کنگانی
ایرانیها به برکت وجود خلیج فارس ،هند و چین و ماداگاسکار و سومالی
مدیر مؤسسه مردم نهاد
سیراف پارس
و عربســتان را درنوردیــده اســت .تاریــخ خلیــج فــارس ،نام بیــش از 42
ترین
دریانورد مشهور را در حافظه تاریخی خود ثبت کرده و حتی معروف ِ
آنها« ،سلیمان تاجر سیرافی» 460 ،سال پیش از مارکوپولو؛ سیاح ایتالیایی به چین و ماچین سفر
کرد و سفرنامهای با عنوان «اخبار الصین و الهند» به رشته تحریر درآورد .جالب آنکه پرنده همراه
با سندبا ِد افسانهای که «شیال» نام داشت از نام کهن سیراف که همین است ،گرفته شده است .به
شهادت تاریخنگاران کهن چون مقدسی و اصطخری و ابنحوقل ،دریانوردان خلیج فارس ،چهل
سال سوار بر کشتی ،تجارت کردند و فرهنگ ایرانی را در سرتاسر جهان گسترش دادند.

پس از عید فطر مهمان اصفهانی ها بودم و به لطف شهردار
اصفهــان موفــق بــه بازدیــد از عملیــات مرمت و بازســازی
آرامگاه صائب شــدم .وی افزود :ابتکار شــهرداری اصفهان
در برپایــی برنامــه واکاوی مولفه های شــهر خــاق در هفته
اصفهان و در جوار مقبره بازســازی شده صائب جالب است
و مــن در ارتباط با ادب و فرهنگ در شــهر خالق به صحبت
خواهــم پرداخت .رئیس فرهنگســتان هنر و ادب فارســی با
بیان اینکه این مکان شایســتگی مرکز توجه اهل ادب و شعر

او در ادامــه تصریــح کــرد :بــا وجــود گامهای
مؤثــری که برداشــته شــده اما باید بــا واقعیتها
زندگــی کــرد و واقعیــت کشــور ایــن اســت کــه
همچنان با مشــکالتی روبه رو هســتیم اما دولت
تدبیــر و امید عالوه بر اقتصاد به توســعه متوازن
فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی نیز نــگاه دارد زیرا
جامعــهای کــه از فضیلــت و معرفــت و اخــاق
برخوردار نباشد ،توسعه نخواهد یافت.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ادامه گفت:
جنــوب کشــور و از جمله هرمزگان و قشــم عالوه
بــر دروازه اقتصــادی ،دروازه تمدنــی اســت و اگر
بناســت پیام صلح ،وحدت ،آشــتی و همزیستی
ایــران بازتاب داده شــود ،تریبون این نــگاه از این
منطقــه خواهــد بــود و از اینرو دولــت باید تمام
تــاش خــود را در جهــت توســعه ایــن منطقــه
صــورت دهد .صالحی امیــری افزود :این نقطه و
این جغرافیا در کنار سایر مقدسات ،از مؤلفههای
اساسی هویت ماست.
وی بیــان کــرد :دشــمن بــا طــرح مباحــث
جعلــی به دنبال انداختن نقــاب بر چهره زیبای
خلیجفــارس بود اما این اقدام دشــمن نادان به
انســجام ملی در داخل تبدیل شــد و امروز بیش
از هر زمان دیگری این نقطه پاس داشــته شده و
خلیج فارس عامل وحدت شده است.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اضافــه کرد:
نام خلیج فارس امــروز بیش از هر زمان دیگری
میدرخشــد و در چهره ،قلب و روح مردم جاری
شــده و اســتانها و جزیرههــای جنــوب کشــور از
جملــه قشــم ،الرک ،هرمــز و هنــگام پرچمــدار
خلیج همیشــه فارس در بلندای تاریخ هستند و
معرفــت ،فضیلت و روح پاک مردمان این دیار،
رنگین کمان اقوام ایرانی را شکل داده است.

رونمایی از «سرو سیمین» به یاد سیمین دانشور

آیین بزرگداشــت سیمین دانشور ادیب ،نویسنده،
شاعر و باستان شــناس معاصر همراه با رونمایی
از کتاب یادنامه او با عنوان «ســرو سیمین» برگزار
شد .سید محمد بهشتی ،رئیس پژوهشگاه میراث
فرهنگــی و گردشــگری نخســتین ســخنران ایــن
آیین با بیان اینکه دانشــور در جامعه ایران بیشــتر
بهعنوان یک نویســنده شناخته میشود ،افزود :در
عالم ادبیات داستانی ،فکر میکنم که «سووشون» سیمین دانشور بر قله نشسته
و این اتفاقی نیست .محمد بهشتی با طرح این پرسش که چند رمان نویس دیگر
ســراغ داریــم که تاریخ هنر ایران را میشناســند و میتوانند تدریــس کنند ،افزود:
فکر نمیکنم غیر از مرحوم ســیمین دانشــور شــخص دیگری باشد؛ تنها یک نفر
بود که تاریخ هنر ایران را میشناخت و آن هم در حدی میشناخت که شاگردان
زیــادی تربیــت کــرده بود و حــاال یک رمــان نویس و قصــه نویس بــود .وی ادامه
داد :خانم دانشــور یک اســتثنا در عالم قصه نویســی ،ادبیات معاصر و البته یک
اســتثنا در حوزه مطالعات باستان شناســی و تاریخ هنر است .حسینعلی قبادی،
ناصــر تکمیــل همایون ،دانشپــور پرور ،حمیــده چوبک ،صادق شــهمیرزادی و
شــاهین آریامنش ســخنرانان دیگــر این آیین بودند که هر یک بــه تفصیل درباره
ظرفیتهای باالی علمی و شخصیتی سیمین دانشور سخن گفتند.

باشــد ،ابراز داشــت :از این پس مقبره صائب محل حضور و
گردهمایی صاحبدالن اصفهانی خواهد بود و همانگونه که
شیراز حافظیه و سعدیه دارد اصفهان نیز مفتخر به صائبیه
خواهد بود.
رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی بــا بیــان اینکه
اصفهان همیشــه مرکز علم ،فن ،هنر ،سیاســت ،دین داری
و ادب و شــهر شاعران ،نویســندگان و مترجمین بوده است،
بیان داشت :استاد همایی از دیگر شاعران توانمند اصفهانی

اســت کــه پــدر و پدربزرگ وی نیز از شــعرای دوره بازگشــت
هســتند .وی با اشاره به اینکه اصفهان در کنار ابعاد مختلف
دینی ،سیاســی ،کشــاورزی و اقتصادی خــود از نظر ادبی نیز
شهری درجه اولی در زبان و ادب فارسی محسوب می شود،
اظهار داشــت :در میان شاعران سبک هندی صائب از همه
معروف تر و شعر وی از همه دلنشینتر است.
در این مراسم غالمعلی حدادعادل به شکل افتخاری به
عنوان شهروند اصفهانی معرفی شد.

