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«رادیوچیست؟»منتشرشد
ایسـنا :کتاب «رادیـو چیسـت؟» تألیف دکتر
حسـن خجسـته بـه صـورت گـردآوری از
مجموعـه مقالههـای نویسـنده از سـوی دفتر
مطالعات و برنامهریزی رسـانهها منتشـر شـد.
ایـن کتـاب بـا شـمارگان  1500نسـخه،
قیمـت  15000تومـان ،انـدازه رقعـی ،بـا
 21عنوان مقاله و 427صفحه روانه بازار کتاب شده است.
ناشـر در یادداشـت خـود آورده اسـت :اگر چـه رادیـو در ایران حدود  20سـال
دیرتر از زمان رواج آن تأسـیس شـد اما به دلیل نبود دیگر رسـانههای گروهی
بـه سـرعت جای خـود را در میان افراد سـطوح مختلف جامعه بـاز کرد.
دسترسـی آسـان ،هزینههای انـدک ،انتخابی بودن برنامههـا برای مخاطب
و گسـترش قـدرت تخیل از جمله ویژگیهـای رادیو برای تبدیل شـدن به
یـک رسـانه جـذاب بوده اسـت .از آنجا کـه رادیو به رغم ظهور رسـانههای
جدید ،نقش و کارکرد خود را از دسـت نداده و پیشـرفت نیز داشـته اسـت،
بـه واسـطه توانایـی انتقـال اطالعات با کمک به گسـترش اندیشـه توسـط
شـنوندگان ،حـوزه گفتمانـی ایجاد کـرده که بر دیگـر وجوه رسـان ه ای نیز
تأثیرگذار بوده اسـت.

محمدرحیم اخوت

محمـد رحیـم اخـوت (زاده آذر ۱۳۲۴
خورشـیدی) در محلـه احمدآبـاد اصفهـان
نویسـنده و منتقـد معاصـر ایرانـی اسـت.
زندگی
اخـوت در خانـوادهای مذهبـی بـه دنیـا آمـد.
وی نوشـتن را در نوجوانی آغاز کرد .نخسـتین
نوشـتههای خود را در سـال  ۱۳۴۶خورشـیدی در مجله فردوسـی چاپ کرد.
بـا وقـوع انقلاب ایـران ( )۱۳۵۷در سـال  ۱۳۵۷اخـوت که دبیـر آموزش و
پـرورش بـود ابتدا از تدریس محروم و سـپس بازنشسـته شـد.
اخـوت از جملـه نویسـندگانی اسـت کـه خیلـی دیر بـه فکر چـاپ کتاب
افتـاد .از ایـن قـرار نخسـتین کتـاب وی بـا عنـوان تعلیـق در سـال ۱۳۷۸
منتشـر شـد .موفقیـت عمده اخـوت مدیون رمـان نامها و سایههاسـت که
پـس از انتشـار بـه مرحله نهایـی تمام جوایـز ادبـی راه یافـت و از آن میان
برنـده دو جایـزه یلدا و مهرگان شـد.
کتابشناسی
تعلیق
چهار فصل در بازخوانی شعر
نیمه سرگردان ما (مجموعه داستان)
باقیماندهها (مجموعه داستان)
شکارچی خرگوش (ترجمه با همکاری حمید فرازنده)
نامها و سایهها (رمان)
خورشید (داستان بلند)
نمیشود (رمان)
مشکل آقای فطانت (رمان)
پاییز بود (مجوعه داستانهای کوتاه)

بدون شرح

تبریـز بیـدار :از محققـان معاصر نخسـتین
کسـی کـه در تهیـه و انتشـار دیـوان کمـال
خجندی کوشـید ،اسـتاد عزیز دولـت آبادی
اسـت و ایـن سـطور گفتـار آغازین بـر چاپ
دوم و تکمیـل شـده آن دیـوان اسـت.
ابتدایسخنآنبهکننداهلکمال
به ثنای ملک الملک خدای متعال
روزگاری کـه شـکر از کلـک بیـرون ریخـت،
شـکرریزان پارسـی الماس سـخن به آسمان
طبـع رسـانده و سـاز سـخن در عرصـه هنر
چنان نواختند که نـوای آن هنوز طرب انگیز
دل های مشـتاق اسـت.
قـرن کمـال ،قـرن نامورانی چـون حافظ،
سـعدی ،نظامـی ،سـلمان سـاوجی،
خواجـوی کرمانـی و دیگرانـی اسـت کـه
هـر یـک قلـه نشـینان قنـد پارسـی اند و
گلچینـان قـدر سـخن.
و در ایـن عصـر فشـرده رقابت بـود که کمال
مرکب سـخن در عرصـه ادب راند و شـانه به
شـانه بزرگانی چون حافظ و سـعدی سـاعد،
امـا هیـچ گاه چـون آنـان ندرخشـید و ایـن
نـه بـه خاطـر آن کـه فروغـی نـدارد؛ کمـال
خورشـیدی اسـت که فروغش در پی ابرهای
فراموشـی می تابد .سـیمای فرزانه این ستاره
درخشـان آسـمان ادب پارسـی بـه درسـتی
توسـط منجمان کهکشان شـعر کشف نشد.
کمـال ،آن گونـه کـه شایسـته اش بـود و آن
گونـه کـه در شـأن اشـعارش بود ،شناسـانده
نشـده و امروز وقتی بـه همت برخی محققان
اشـعار او مقابـل دید قـرار می گیرد ،حسـرت
مـی خوریـم کـه چـه دیـر سـعادت بهـره از
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ذوق سرشـار او داشـته ایـم .شـاید آفـت های
سیاسـی تاریـخ یـا تنبلی محققـان یـا دوری
سـرزمین برادرانم ،هر چه هسـت ،جـای او در
پهنه ادب فارسـی بسـیار خالی است ،هر چند
کوشـش هایی انجام گرفت یـا در حال تدارک
اسـت ،امـا بیش تـر و گسـترده تر مـی طلبد.
باشـد کـه نزدیکـی دوبـاره پارسـی گویـان و
دگرگونـی هـای اخیـر در تاجیکسـتان
مسـتقل غنیمتی باشـد بـرای بیـرون آوردن
چهـره راسـتین کمـال از پـس غبار قـرن ها.
شناسـانیدن اشـعار او به تشنگان شـعر و ادب
گسـترش معرفت اسـت و سـببی برای دیدار
دوبـاره ،دیـدار مهربانـان پارسـی گوی سـرای
بـزرگ ،پیونـد اشـتراکات شـریف ،ا شـاء اهلل.
امـروزه در خجند هتلی بزرگ وجـود دارد که
مـی گویند بر ویرانـه خانه کمال خجندی بنا
شـده اسـت ،خانه ای که کسـی شـکل نمای
آن را در ذهن نقاشـی نکرده اسـت .این حرف
اگـر بی اسـاس هم باشـد ،اما شـباهت هایی
بـا خـود شـاعر دارد ،چراکه چهـره کمال نیز
شـبیه آن خانـه در ویرانی تاریـخ مبهم مانده
و گـذر زمـان نتوانسـته ،ترسـیم محکمـی از
او مجسـم نماید .حـدود  35تذکـره ،تحقیق
و کتـاب هـای تاریخـی دربـاره کمـال و آثـار
او اطالعـات پراکنـده و مختلفـی بـه دسـت
مـی دنـد و سـبب مـی شـود ،تـا ایـن چهره
درخشـان شـعر ،احواالتش هم چنان در پس
ابرهـای زمان پنهـان بماند.
والدت او را قـرن هشـتم گفتـه انـد .ایـن را
شـریف جان حسـین زاده ،دانشمند تاجیک،
بـا اسـتناد بـه شـعرهای کمـال کـه بارها به

«پیرسـالی» خـود اشـاره دارد ،مـی گویـد و
قـول او شـاید نزدیک تـر از قول دیگـران به
برهـان باشـد ،اما اطالع دقیقی از سـال تولد
به دسـت امروز نرسـیده اسـت .درست مثل
والدیـن او که اطالعـی از آنها نداریم ،جز این
کـه خجنـدی االصل بـوده اند.
ایـن آشـفتگی و پوشـیدگی در ذکـر نـام و
القـاب او هـم مشـاهده مـی شـود .او را بـه
همیـن نـام کمـال خجنـدی که مشـهورتر
اسـت ،خطـاب کـرده انـد و به کمـال الدین
بن مسـعود خجنـدی ،خواجه کمال ،شـیخ
کمـال و نـام های دیگر نیز شـهرت داده اند.
حتـی برخـی محققـان او را بـا صوفـی قرن
هفتم باباکمـال خجندی آمیختـه اند .لقب
محمـد و کنیـه ابواحمـد نیـز بـه او داده اند
که این تسـمیه اخیر در یکی از نسـخ کهن
دیـوان کمـال کـه در سـال  844رونویسـی
شـده ،از سـوی کاتـب بـر وی بمانـد .شـاید
کمـال الدیـن محمـد ابواحمد خجنـدی نام
کامل شـاعر از میان همه اسـامی دیگر باشـد
که محققـان متأخر با نظر بـه منابع مختلف
آورده انـد.
ایـن پریشـان گویی هـا دربـاره شـاعر بزرگ
سـبب شـده ،تا اختلاف در احـواالت زندگی
او نیز وجود داشـته باشـد .محققـان بیش تر
بـا اسـتفاده از اشـعار او زندگـی و احواالتـش
را ترسـیم کـرده انـد .هر کـس به نـوع درک
خویش از اشـعارش سـعی به معرفـی او دارد،
او را گوشـه گیـر ،ثروتمنـد ،مغرور ،پریشـان،
دل نـازک و غیـره ،صفت هـای دیگر معرفی
کـرده اند .مثال ،وقتی صحبت از سـفرهای او
مـی شـود ،برخی سـختی های ایام را سـبب
سـفرهای او مـی دانند:
به کنج ایمنی نتوان نشست از چشم و
زلف او
که در هر گوشه ای شور است و در هر
خانه ای غوغا
یا
هر خانه که در کوی طرب ساخته بودیم
سیالب غمی آمد و برکند ز بنیاد
کـه اسـتناد بـه این اشـعار نمـی توانـد دلیل
اسـتواری بـر سـختی هـای ظاهـری شـاعر
باشـد .شـاید هم نوعی خیانت باشد به شاعر،
اما آن چه در غبار تاریخ آشـفته نیست ،اوضاع
واحوالروزگاریاسـتکهکمالمیزیسـته و آن
روزگار هـرج و مـرج دوران رو به زوال مغوالن

اسـت .وقتی پوسـیدگی به جان قـدرت برتر
آن دوران چنـگ زد ،ظلـم و سـتم خشـن تر
جلـوه کـرد و قـدرت هـای توسـری خـورده
سـر از الک وحشـت بیـرون آورده و بـا انبانی
از عقـده هـا مدعی حکومت شـدند.
مورخـان بسـیاری از محیـط اجتماعـی و
مدنـی کمـال اسـناد معتبـری ارائـه داده اند.
کـه همگـی حکایـت از روزهـای سـخت ،به
ویژه در شـمال و شمال شرقی دارد ،روزگاری
که نظام حاکمیت سیاسـی بـرای اداره قلمرو
خویـش دچـار ضعف گشـته و دیگـران تابع
هیچ دسـتوری نبوده و با زور و ارعاب بی نظمی
و نابسـامانی را دامـن مـی زدند.
حیـات سـخت سیاسـی مـردم ماوراءالنهـر
و قیـام سـربداران خراسـان و بعـد خـروش
سـربداران سـمرقند حکایـت از وضعیـت بد
سیاسـی ،اجتماعـی ان روزگارها بـود .در این
روز هـای سـخت کـه بروز خالقیـت هنرمند
در تنگنـا قـرار می گیرد و سـبب تـرک دیار
می شـود ،شـاید بهترین علت برای سفرهای
کمـال نیز باشـد .اما برخی دیگـر از محققان
مدعـی انـد که سـفرهای او با حـاالت صوفیانه
اش مطابقـت داشـته اسـت ،امـا بـه تعبیـر
نزدیـک تـر می توانـد همان اوضاع نابسـامان
خجنـد در دوران مغـول باشـد.
سـفر او را هنگامـی ذکر کـرده اند کـه دوران
جوانـی را طـی کرده بود و نخسـتین سـفر را
حـج و زیـارت بیـت الحـرام نـام بـرده اند که
پـس از عزیمـت از آن جا دیگـر به خجند باز
نگشـت و به تبریز رفت .علت ماندگار شـدن
او را در تبریـز آرامـش اجتماعی و سیاسـی و
اوج گیـری ادب و فرهنـگ و زمینه مناسـب
صوفـی گری گفتـه اند.
تبریز در عصر کمال
تبریز از شـهرهایی بود که زخم های خفیف تری
نسـبت بـه دیگر شـهرها از شمشـیر مغوالن
بـر پیکر خـود دید .سـلطان احمـد جالیری
بـا جمـع آوری مـال از اهالـی امیـر مغـول را
متقاعـد کـرد ،تـا شـهر غـارت نشـود و به
ایـن وسـیله از هجـوم وحشـیانه در امـان
ماند .
این شـهر که چندین بار بر اثر زلزله ،سـیل و
دیگـر آفـات طبیعی تخریب شـده و از نو آباد
شـده بـود ،در زمان کمـال به اوج شـکوفایی
رسـیدهبود،شـهریبزرگومرفهباباغستانهای
فـراوان و آب گـوارا و هـوای لطیف و طبیعتی
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دل ربـا کـه سـایه آسـایش را بـر سـر کمال
پهـن کـرد ،تـا طبـع روان او جـاری شـود.
سـلطان جالیری نیـز او را امکانـات داد ،تا باغ
و خانقاهـی در والیانکوه تبریز تـدارک بیند و
مریـدان گـرد هم آرد و بسـراید:
زاهدا ،تو بهشت جو که کمال
والیان کوه خواهد و تبریز
و نیـز اوج گیـری انـواع گوناگون هنـر و رونق
چشـمگیر علـوم انسـانی و ادبـی کـه رونـق
دوبـاره بـی نظیـری را بـه وجـود آورده بـود،
سـبب شـد ،تا کمال در تبریز به کمال برسد.
امـا چـرخ روزگار دیـری نچرخیـده بـود کـه
تقتمـش خـان از شـمال بـه تبریـز تاخت و
به رسم کشورگشـایان بسیاری از دانشمندان
شـهر را بـه تختگاه خـود کـوچ داد که کمال
نیـز در میـان ایـن جماعـت بـود .کمـال در
سـرای کـه پایتخـت دشـت نشـینان و در
حاشـیه رود ولگا بود ،بساط ارشـاد خود را آن
جا گسـترانید .سـرای شـهر بزرگ و پناهگاه
علـم و فرهنـگ بـود .ابـن بطوطـه دربـاره
شـهر سرای نوشـته« :زیباترین و بزرگ ترین
شـهر جهان بود».
کمـال ،بـه روایتـی چهـار سـال و بـه روایتی
یـازده سـال آن جـا مانـد و مریدانـی گردش
حلقـه زدنـد .امـا جسـم کمـال در خجنـد و
جـان او در تبریـز بـود .هـم او در ایـام اقامـت
در سـرای ،سـرود:
تبریز مرا راحت جان خواهد بود
پیوسته در او دل نگران خواهد بود
تا درنکشم آب چرنداب و گجل
سرخاب ز چشم من روان خواهد بود
امـا بـا هجـوم تیمـور ،سـرای ،بـه ویرانـه ای
تبدیل شـد و کمال دوباره به تبریز بازگشـت:
شهر سرای چون دلت آشفته شد
وقت است ،اگر عزیمت تبریز می کنی
گویی کمال خود دوست داشته که دوباره
به تبریز بازگردد ،زیرا پس از کشته شدن
تقتمش و بازگشت می سراید:
بحمدهلل که دیگر بار روی دوستان
دیدم
چو بلبل می کنم مستی که باغ و
بوستان دیدم
کمال ،آن دم که خواهی دید با یاران
قرین خود
بگو این دولت از یمن شه صاحبقران
دیدم

ثبت یک رکورد جدید در گیشههای فروش
خبرآنالیـن« :سرپیشـخدمت لـی دانیلـز» اولیـن فیلم سـال  2013اسـت که
توانسـت سـه هفتـه پیاپـی صدرنشـین جـدول فـروش فیلمهـا در آمریـکای
شـمالی شـود .سرپیشـخدمت لی دانیلز در هفته تعطیالت روز کارگر توانسـت
بـه طـور شـگفتانگیزی بـر مسـتند سـهبعدی « مـا هسـتیم» بـه کارگردانی
مورگان اسپرالک غلبه کند و پرفروشترین فیلم ایاالت متحده و کانادا شود.

برپایی نمایشگاه سازهای ابداعی محمدرضا شجریان
ایسـنا :دومین نمایشگاه سازهای ابداعی استاد محمدرضا شجریان از  22تا 28
شـهریور به همت شـرکت فرهنگی  -هنـری دلآواز ،در خانه هنرمنـدان ایران
برگزار میشـود .اولین نمایشـگاه «سنتورها و سـازهای ابداعی استاد محمدرضا
شـجریان» بـا  ۱۴سـاز ابداعـی و  ۱۰سـنتور در اندازههای مختلـف از  ۱۹تا ۲۳
اردیبهشـتماه سـال  90در تاالر بهار خانه هنرمندان ایران برگزار شـد.

همه را غافلگير خواهم كرد
باشگاهخبرنگاران :بازيگر سينما گفت :همكاري من با كيميايي به قدري لذت بخش
اسـت كه تا مدتي سـيراب مي مانم .افشـار در خصوص همكاري خود با مسـعود
كيميايي خاطرنشـان كرد :متروپل سـورپرايزي اسـت كه اجازه بدهيـد در زمان
مناسـب در مورد آن صحبت شـود و دومين همكاري من با مسـعود كيميايي به
حـدي لذت بخش اسـت كه تـا مدتي مرا سـيراب مي كند.

نمایش دو تابلوی نقاشی سهراب سپهری در گالری گلستان
ایسـنا :بیسـت و یکمیـن دورهی نمایشـگاه «صد اثر صـد هنرمنـد» ،روز جمعه،

 15شـهریور مـاه در گالـری گلسـتان برپا میشـود .لیلی گلسـتان ،مدیـر گالری
گلسـتان در این باره گفت :این نمایشـگاه با حضور  177اثر از  163هنرمند برگزار
میشـود .این رویداد که از سـال 71هر تابسـتان در گالری گلسـتان برپا میشـود،
آثـاری از هنرمنـدان پیشکسـوت و جـوان را در معرض دید عموم قـرار میدهد.

بهاره رهنما با «مالیخولیای محبوب من» در کارگاه نمایش باران
باشـگاه خبرنـگاران« :مالیخولیـای محبوب من» بـا رویکرد ماسـک و قصه
بـه روی صحنـه مـی رود« .مالیخولیای محبوب من کاری» مشـترک از بهاره
رهنما ،سـمیه فراهانی و عاطفه جعفری اسـت که که در کارگاه نمایش باران
اجـرا خواهـد شـد .عالقه منـدان می تواننـد بـرای رزرو بلیت با شـماره های
 09363950014 - 88900780تمـاس حاصـل نمایند.

جایزه جشنواره عکس رژان به برگزیدگان به یورو اهدا می شود
باشـگاه خبرنگاران :دومین جشـنواره بین المللی عکس رژان بـا موضوع آب
جایـزه نقـدی آن هـم به یـورو را به برگزیدگان اهـدا می کند.
علـی جورابچـی دبیـر دومین جشـنواره بین امللـی عکـس رژان در خصوص
تعداد آثار راه یافته به نمایشـگاه گفت :تعداد  141اثر در دو بخش جشـنواره
کـه در ایـن دوره با موضوع آب برگزار شـد به نمایشـگاه پایانـی راه یافتند.

اسامی راه یافتگان به فستیوال «نسیم شرقی» مشخص شد
باشــگاه خبرنــگاران :هــم زمــان بــا اعالم نــام حمیــد جبلی بــه عنــوان داور
فســتیوال بیــن المللــی فیلــم « Eastern Breezeنســیم شــرقی» ،اســامی
راه یافتگان به این دوره از فستیوال نیز مشخص شدند.
اسامی راه یافتگان در سایت  www.easternbreeze.caآمده است.

آخرین خبرها از فیلم سینمایی «رامبد جوان»
ایسـنا :رامبد جوان ابراز امیدواری کرد که مهرماه پیش تولید فیلم سـینمایی
خود را آغاز کند .این کارگردان و بازیگر سـینما درباره آخرین وضعیت سـاخت
فیلـم «خندنـده» که قرار بـود از مرداد وارد مرحله پیش تولید شـود ،بیان کرد:
هنوز در حال بازنویسـی فیلمنامه هسـتیم و کار کمی ُکند پیش میرود ،با این
حـال امیـدوارم در مهرماه پیش تولید این فیلم را شـروع کنم.

خانه «چارلی چاپلین» در ژنو موزه میشود
ایسـنا :موزه «چارلی چاپلین» تابسـتان سـال  2015در کنار شـهر ژنو در مرز
سـوئیس و فرانسـه افتتـاح میشـود .با گذشـت یک قـرن از نخسـتین حضور
چارلـی چاپلیـن در سـینماهای آمریـکا ،خانـه وی در دریاچه «لمـان» در کنار
شـهر ژنـو بـه یـک مـوزه تبدیل میشـود .ایـن خانـه جایی اسـت کـه چارلی
چاپلیـن بـه همراه خانوادهاش در سـالهای  50به آن جا مهاجـرت کرده بودند.

با اضافه شدن «حمید جبلی» به جمع داوران؛

