
ــر كل فرهنگ  ــع و معارفه مدي آيين تودي
ــالمي فارس با حضور سيد علي  ــاد اس و ارش
اكبر مسعود پور معاون امور استان هاي وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار مي شود.
ــنبه 22 مرداد ماه  ــم امروز،يكش اين مراس
ــاعت 16بعد از ظهر در محل سالن  جاري س

ــبز مجموعه فرهنگي هنري حافظ شيراز   س
ــم كه جمعي از  ــود.در اين مراس برگزار مي ش

مسئوالن دستگاه هاي اجرايي استان فارس، 
استاندار فارس، امام جمعه شيراز و  همچنين 

ــارس حضور  ــر و فرهيختگان ف اصحاب هن
ــهري»  به عنوان  ــد. «احمد همتي بوش دارن
ــالمي  فارس  ــاد اس مدير كل فرهنگ و ارش
ــون  ــا كن ــت ت ــود.گفتني اس ــي مي ش معرف
ــت اين اداره  ــوندي » مديري «محمود عاليش

كل را بر عهده داشته است.

برگزاري مراسم توديع و معارفه مدير كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس

ــراه گروه  ــروز غريب پور به هم فارس: به
ــكي آران 17 مهرماه به حافظيه  تئاتر عروس
ــان الغيب  ــيراز مي رود تا اداي ديني به لس ش
ــكي آران از  ــروه تئاتر عروس ــد. گ كرده باش
ــيراز به مدت  17 مهرماه در تاالر حافظيه ش
ــظ» را به اجرا  ــكي «حاف 8 روز اپراي عروس

ــن اين گروه آذرماه يكي  در مي آورد. همچني
ــود را انجام  ــي خ ــفرهاي اروپاي ــر از س ديگ
ــورا» به  ــد داد و با اجراي اپراي «عاش خواه
ــيا ادامه  ــدات خود در اروپا و آس ــه تولي عرص

ــش از اين در رم،  ــن گروه پي ــد داد. اي خواه
ــراگ، امارات متحده عربي  تورينو، تفليس، پ
ــه اپراهاي خود را به  ــارويل فريه فرانس و ش
ــته  ــش درآورده بود. هفته گذش معرض نماي

گروه تئاتر عروسكي آران پس از 483 اجراي 
ــهراب،  ــتم و س ــاي پنج گانه خود (رس اپراه
ــورا، مولوي و حافظ) به كار خود  مكبث، عاش
ــظ» آخرين اثر بهروز  پايان داد. اپراي «حاف
ــدت يك ماه در تاالر  غريب پور بود كه به م

فردوسي اجرا شد. 

حافظيه شيراز؛ ميزبان اپراي «حافظ» 

ــري فارس گفت:  ــارس: رئيس حوزه هن  ف
ــال جاري  ــوزه هنري در س ــي ح ــرد كل راهب
ــر روي توليد آثار  ــرمايه گذاري ب حمايت و س
ــي رضا پرورش  ــت. عل فرهنگي و هنري اس
ــده است بر  ــال سعي ش ــت: امس اظهار داش
ــعار و  ــاس راهبرد جديد حوزه هنري از ش اس
ــه و بر روي  ــاي تبليغي فاصله گرفت برنامه ه
توليدهاي فرهنگي سرمايه گذاري شود. وي با 
بيان اينكه امسال در حوزه ادبيات و پويانمايي، 

ــت اجرا  فارس طرح هاي كالن بزرگي در دس
ــال حاضر بيش  ــان كرد: در ح دارد، خاطرنش
ــر پويانمايي ويژه  ــيقي و تصوي از 13 اثر موس
ــي، تربيتي و ديني  كودكان با موضوع اخالق
در حال توليد است. رئيس حوزه هنري فارس 
ــرد: هم چنين هم اكنون بيش از 10  تصريح ك

داستان و شعر از شاعران و نويسندگان استان 
فارس چاپ شده و يا در دست چاپ است كه 
به زودي منتشر مي شوند. وي از اجراي طرح 
ــازي مبلمان  گالري خياباني به منظور زيباس
ــهري براي نخستين بار در كشور در شيراز  ش
خبر داد و اضافه كرد: تعدادي از آثار برگزيده 

ــب كاريكاتور،  ــنواره بوم بركت در قال در جش
ــهري  ــك در اين گالري ش ــس و گرافي عك
ــيراز در برابر ديد  ــهرداري ش ــا همكاري ش ب
ــرار مي گيرد. پرورش گفت: همچنين  عموم ق
ــهروندي نيز  ــا موضوع ش ــي ب كاريكاتورهاي
ــده و  ــهري تهيه ش ــاي ش ــب تابلوه در قال
ــوم بركت در  ــنواره ب ــده اي از آثار جش برگزي
ــازي در مدت زمان 15 ثانيه  قالب متحرك س

در تلويزيون هاي شهري پخش مي شود. 

رئيس حوزه هنري فارس:
توليدات فرهنگي حمايت مي شوند

برپايي مسابقه ساخت كتاب دست ساز ادبستان
برنامه هاي تعدادي از فرهنگسراهاي شهرداري شيراز در 

روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان اعالم شد.
ــي اجتماعي  ــط عمومي معاونت فرهنگ ــزارش رواب به گ
ــني آزاد اظهار داشت: محفل  ــهرداري شيراز، نرگس حس ش
ــاحل  ــاب با عنوان س ــگاه كت ــم، نمايش ــرآن كري ــم ق خت
ــابقه ساخت  ــعبانيه، مس ــابقه كتبي خطبه ش ــه، مس انديش
ــزرگ در قلب هاي  ــداي ب ــوان خ ــاز با عن ــاب دست س كت
ــته  ــابقه كتابخواني از كتاب كوثر قرآن نوش ــك، مس كوچ
ــن قرائتي و كارگاه هاي  ــالم والمسلمين محس حجت االس
ــراي كتاب در ماه  ــط فرهنگس ــي طرح رحمت توس آموزش

مبارك رمضان برگزار مي شود.
ــت:  ــراي انتظار اظهار داش ــئول فرهنگس همچنين مس
ــي آيين همسايگي و رعايت حقوق همسايه،  كارگاه آموزش
ــعر رمضان، مسابقه قرآني با عنوان پيام رستگاري،  شب ش
برگزاري مسابقه حفظ تعقيبات مشتركه نماز ويژه نوجوانان 
ــاه مبارك  ــراي انتظار در م ــه برنامه هاي فرهنگس از جمل

رمضان است.
ــالمت نيز اظهار داشت: مشاوره  مسئول فرهنگسراي س
انفرادي در زمينه هاي خانواده، ازدواج، مادر و كودك، تغذيه 
ــالم، سالمندي و سالمت، رژيم درماني در افراد چاق و...  س
ــراي  ــه روزه از 8 تا 12 به صورت رايگان در فرهنگس هم

سالمت برگزار مي شود.
ــراي غدير نيز در ادامه اظهار داشت:  ــئول فرهنگس مس
ــالمي به مناسبت روز  ــگاه عكس بيداري اس برپايي نمايش
ــله كارگاه هاي آموزشي قصه درماني  قدس، برگزاري سلس
ــاب دارت ويژه  ــابقه پرت ــعر درماني ويژه كودكان، مس و ش
ــراي  ــوان، پخش و نقد فيلم و... از برنامه هاي فرهنگس بان

غدير در ماه مبارك رمضان است.
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ايلنا: مهلت آثار ارسال به جشنواره «شش هفته 
با هنر ايران» تمديد شد. 

ــنواره «شش هفته  كمتر از 50 روز تا آغاز جش
ــادا مانده و كميته برگزاري  ــا هنر ايران» در كان ب
ــنواره به علت استقبال هنرمندان ايراني،  اين جش
ــال آثار را تا 25 مردادماه سال جاري  فرصت ارس

تمديد كرد. 
ــنواره  ــي، دبير جش ــان طباطباي ــه پوي به گفت
ــن روز ها در  ــر ايران» كه اي ــش هفته با هن «ش
ــر مي برد، تا كنون بيش از 170 فرم  تهران به س
ــت و بيش از 680 اثر در بخش هنرهاي  درخواس
ــت كه به دليل  ــال شده اس ــمي و فيلم ارس تجس
ــت داوري ها 15  ــار، بخش نخس حجم باالي آث
ــط داوران هر  ــده و آثار توس ــر آغاز ش روز زود ت
ــته، در حال بررسي هستند. تا كنون آثاري از  رش
ــلطاني، داوود منطق،  ــا كريمي زاده، علي س مهس

ــاز مقدم،  ــر هنرمند، گلن ــوري، امي ــي تيم مرتض
ــدي و حميدرضا بازرگاني در  عباس حاجي محم

رشته هاي مختلف، به جشنواره راه يافته اند. 
همچنين پرونده سومين بخش نمايشگاه به نام 

ــدن كيميا راهگذر به  «قطار مرموز» با اضافه ش
ــده به جشنواره «شش هفته  هنرمندان دعوت ش
ــد. در اين بخش روناك  ــته ش با هنر ايران» بس
كردستاني (نقاش)، منصوره فيضي (مجسمه ساز)،
ليال ميري (گرافيست)، عادله فرزيندر (مجسمه ساز)،
ــي  عنايت ــم  مري و  ــكاس)  (ع ــذر  رهگ ــا  كيمي
ــنواره ــت) ميهمان بخش ويژه زنان جش (گرافيس

خواهند بود. 
ــگاه پيشكسوتان با نام «آينده  در بخش نمايش
ــن وزيري مقدم  ــه»، حضور محس ــس زمين در پ
ــيوا (گرافيست)،  ــمه ساز)، قباد ش (نقاش و مجس
ــان آيوازيان (نقاش)  حميد جبلي (عكاس) و ادم
ــده است. همچنين جشنواره شش هفته  قطعي ش
ــن دوره، درقالب تقدير از يك  ــا هنر ايران در اي ب
ــتي براي قباد شيوا  عمر فعاليت هنري، بزرگداش

هنرمند گرافيست برگزار خواهد كرد. 

نمايش آثار حميد جبلي و قباد شيوا در كانادا 

تلفن هاي دفتر سرپرستي اصفهان: 
09133275292 و 0311-3386200

ــردار علي ناظري، قائم مقام اجرايي  ايبنا: س
سومين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس خبر 
ــگاه از هشتم تا 16 مهر ماه  داد كه اين نمايش
ــيراز برپا مي شود. فراخون  در پارك آزادي ش
ــگاه در هفته جاري اعالم خواهد شد تا  نمايش
ــر حوزه دفاع مقدس آثار خود  بيش از 100 ناش
را با تخفيف 40 درصد به مخاطبان ارايه دهند.

  سردار علي ناظري، قائم مقام اجرايي سومين 
نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس از برپايي اين 
نمايشگاه در شهر شيراز خبر داد و اظهار كرد: 
ــال با همكاري استانداري  اين نمايشگاه امس
ــي وزارت فرهنگ  ــت فرهنگ ــارس، معاون ف
ــپاه فجر استان فارس و  ــاد اسالمي، س و ارش
ــتان برگزار  ــر حوزه  هاي فرهنگي اين اس ديگ

مي شود. 
ــگاه در چند  وي گفت: فراخوان اين نمايش
ــوزه دفاع مقدس  ــران ح ــده براي ناش روز آين
ــگاه  ــان برپايي نمايش ــد. زم اعالم خواهد ش
ــهر  ــا 16 مهرماه در پارك آزادي ش ــتم ت هش
ــت كه با حضور بيش از 100 ناشر  ــيراز اس ش

دفاع مقدس برگزار مي شود. 
ــار  آث ــظ  حف ــازمان  س ــزود:  اف ــري  ناظ
ــداران  ــپاه پاس ــاي دفاع مقدس س و ارزش ه
ــالمي ميزباني اين نمايشگاه را بر  انقالب اس
ــران را به  عهده دارد و تمامي كتاب هاي ناش
ــگاه مي برد و در  صورت رايگان به اين نمايش
ــگاه ميزبان غرفه داران  روزهاي برپايي نمايش

هم خواهد بود. 
ــاد  وي با بيان اين كه وزارت فرهنگ و ارش
ــگاه را به عنوان يكي از  ــالمي اين نمايش اس
ــالم كرده  ــگاه  هاي تخصصي خود اع نمايش
ــر آماري  ــي ما از نظ ــت: پيش بين ــت، گف اس

ــت  عرضه بين چهار تا پنج هزار عنوان اثر اس
ــده با معاونت  كه طبق صحبت هاي انجام ش
ــالمي  ــاد اس ــي وزارت فرهنگ و ارش فرهنگ
ــگاه براي  ــي از اين نمايش ــاي خوب حمايت ه
ــي به سطح كيفي به عمل خواهد  ارتقاء بخش
آمد. ناظري درباره انتخاب پارك آزادي شيراز 
براي برگزاري نمايشگاه افزود: هفت نقطه در 
ــگاه در  ــراي برپايي نمايش ــتان فارس را ب اس
ــن و معايب  ــي محاس نظر گرفتيم كه با بررس
ــيراز  ــنهادي پارك آزادي ش ــاي پيش مكان  ه
ــد زيرا  ــت انتخاب ش ــهر اس ــه در مركز ش ك
ــتراحتگاه و تاالر  ــد، اس ــت و آم ــات رف امكان
ــخنراني براي نشست ها را داراست و عالوه  س
ــراي بازديدكنندگان  ــگاهي ب ــر جنبه نمايش ب
ــت. وي درباره  جنبه تفريحي هم خواهد داش

برنامه هاي جنبي سومين نمايشگاه ملي كتاب 
ــي از برنامه ها پرداختن  دفاع مقدس افزود: يك
ــالمي است كه  به بحث مقاومت و بيداري اس
ــگاه 3 هزار متري  فضاي 500 متري از نمايش
را به آن اختصاص داده ايم كه عالوه بر فروش 
آثار با موضوع بيداري اسالمي نشست هايي را 
ــطح بين الملل و  ــووالن فرهنگي در س با مس
مهمانان خارجي و نيز  نمايش آثار نمايشگاهي 
ــر گرفته ايم.  ــمي را در نظ ــاي تجس و هنر ه
ــگاه  ــومين نمايش ــه داد: در س ــري ادام ناظ
ــات تخصصي  ــاب دفاع مقدس جلس ــي كت مل
ــران عضو مجمع ناشران دفاع مقدس  را با ناش
ــت كه با حضور مسووالن وزارت  خواهيم داش
ــاد اسالمي برگزار خواهد شد و  فرهنگ و ارش
ــت هاي تخصصي با حضور  ــار آن نشس در كن

ــران برپا خواهيم كرد. سال  نويسندگان و ناش
ــت ها در حوزه طنز و تاريخ  ــته اين نشس گذش
ــفاهي بود و امسال عالوه بر اين مباحث به  ش
موضوعات مختلفي نظير «زن و دفاع مقدس» 
ــال بخش  ــم پرداخت. وي افزود: امس خواهي
ــگاه به آثار كودك و نوجوان  ويژه اي از نمايش
ــا همكاري كانون پروش  اختصاص دارد كه ب
ــتان فارس برپا  فكري كودكان و نوجوانان اس
ــود و برنامه هاي آن نيز توسط شبكه دو  مي ش
ــتاني فارس پخش  ــبكه اس ــيما و ش صدا و س
ــعر و خاطره گويي،  ــب ش ــود. برپايي ش مي ش
ــابقه كتابخواني،   ــت هاي نقد كتاب، مس نشس
ــن غرفه ها  ــاب و بهتري ــاب بهترين كت انتخ
ــگاه  ــومين نمايش ــز از ديگر برنامه هاي س ني
ــاره  ــاب دفاع مقدس اند. ناظري با اش ملي كت
ــم رهبري  ــر مقام معظ ــه صحبت هاي اخي ب
ــجويان با موضوع جنگ نرم  در ديدار با دانش
ــخ گويي به  ــتا براي پاس ــت: در همين راس گف
سواالت دانشجويان در اين رابطه با نيرو هاي 
ــت هاي پرسش و پاسخي  سپاه و ارتش نشس
ــخنراني نمايشگاه بر پا خواهيم  را در تاالر س
ــازمان حفظ آثار و نشر  كرد. معاون ادبيات س
ــپاه درباره تخفيف  ارزش هاي دفاع مقدس س
ــگاه ملي كتاب دفاع مقدس  كتاب ها در نمايش
ــتانداري فارس  ــتي كه با اس ــزود: در نشس اف
ــده معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و  و نماين
ــتيم عالوه بر تخفيف 20  ارشاد اسالمي داش
ــف نيز از  ــران 20 درصد تخفي ــدي ناش درص
ــاد به مخاطبان  ــوي وزارت فرهنگ و ارش س
عرضه مي شود. البته اين تخفيف براي برخي 
ــجويان، بسيجيان و خانواده  اقشار مانند دانش

شهدا بيشتر خواهد بود.

سردار «علي ناظري» خبر داد 
 پارك آزادي شيراز، مكان برپايي 

سومين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس

احمدرضا سهرابيahmadreza.sohrabi55@ gmail.comانگار انگارنه

در بند آن نه ايم كه دشنام يا دعاست
يادش بخير هر كه زما ياد مي كند

سر دبير محترم روزنامه عصر مردم:
با سالم و سپاس از شما و همه همكاران محترم روزنامه

ــته حاضر را در همان صفحه اي كه به  ــتدعي است نوش مس
ــنبه 18 مرداد 91 )  چاپ " نامه وارده و يك توضيح " ( چهارش
ــر فرماييد. باز هم از همه زحمات همه  اختصاص داده ايد منتش

شما سپاسگزارم.
ــيم. مفهوم نقد نزد ما چيست  1 -بياييد با خودمان صادق باش
بجز توقع شنيدن تمجيد و تعريف؟ اگر بر اثر ما، چه شعر و چه 
داستان و چه مقاله، ايرادي متناسب با آن چه ارائه كرده ايم وارد 
ــي از تمجيدها و به به گفتن ها،  ــد و منتقدي در برابر انبوه باش
فصل ديگري باز كند، تا چه حد پذيرا هستيم؟ پاسخ ها معلومند، 

اندكي صداقت الزم است.
ــكن  ــبت به آقاي صف ش ــن چه غرضي مي توانم نس 2 - م
ــي را دشمن  ــم؟ در عرصه فرهنگ و ادب هيچ كس ــته باش داش
نمي دانم و نمي شناسم، كه بجاي خروش و خراش، اين عرصه، 
ــده در چنين  ــادل آراء، و اختالف عقي ــت و تب ــه بحث اس عرص
ــود، يا راي ديگري را  ــمني ش عرصه اي نمي تواند منجر به دش
ــري و يا به نقد آن مي پردازي. ضمن آن كه همه جا در  مي پذي
ــت خطاب كردم، كه اهل  ــته، آقاي صف شكن را دوس آن نوش
ــاب نقد و صراحت در نقد، از  ــت مي پندارم. اما حس قلم را دوس

دوستي ها جداست.
ــته هاي متعددي از من  ــال اخيرنوش ــي؟! درچند س 3 - هتاك
ــت و به  ــده اس ــر ش ــف، در جرايد منتش ــاي مختل در زمينه ه
ــتم كه همواره  ــته ها از كساني بوده و هس ــهادت همان نوش ش
ــه هاي آن پرداخته ام. كاش  ــته هاي هتاكانه و ريش به نقد نوش
ــرده، نه تنها  ــورد از هتاكي كه ادعا ك ــنده نامه به يك م نويس
ــر يك از  ــكن، بلكه در ه ــه آقاي صف ش ــوط ب ــته مرب در نوش
ــاره مي كرد تا حدود هتاكي در نظر ايشان  ــته هاي من اش نوش
ــد! ايشان خود را يكي از خواننده هاي روزنامه عصر  معلوم مي ش
مردم، كه صرفا مطالب ادبي و فرهنگي را دنبال مي كند معرفي 
ــر  ــن در همين روزنامه منتش ــته هاي م ــترين نوش كرده، و بيش
ــنده نامه تنها به يك مورد  ــت. باز تاكيد مي كنم نويس شده اس
ــه مي داري؟! ــي اي حافظ، خود تعزي ــاره كند: خود مي كش اش
   اما در مورد كنايه، لحن كنايي از مختصات نقد يك اثر است 
ــن درونمايه اثر  ــود و هم نه. اي ــه هم مي تواند بكار گرفته ش ك
است كه منتقد را گاه ناچار به استفاده از اين لحن مي كند. بهتر 
ــنده نامه، هتاكي را در كنار كنايه بكار نمي برد، كه دو  بود نويس

مفهوم كامال متفاوت هستند!
ــودش را دارد  ــاب و كتاب خ ــد حس ــت: " نق ــته اس 4 - نوش
ــده ادبي  ــناخته ش ــاخص هاي ش ــاس معيارها و ش و بايد بر اس
ــت. نقد و نظر نويسنده نامه  ــت اس ــد". كامال درس ــتوار باش اس
ــت؟ اين نامه چيست بجز  ــتوار اس ــاخص ها اس بر پايه كدام ش
ــار در دفاع از  ــك ب ــه حتي ي ــي ك ــي بافي احساس ــتي كل مش
ــتوار بر مباني  ــكن، حتي يك جمله اس رباعي هاي آقاي صف ش
ــرا ياد كرده و در رد  ــطر از نقد م نقد در آن نمي بينيم؟ كدام س
ــت،  ــت؟ اگر محتواي آن نامه كلي بافي نيس آن دليل آورده اس
ــي را كه براي بررسي آن رباعي ها مناسب  الاقل نويسنده روش
ديده و معيارهايي را كه موجب قوت آن رباعي ها تشخيص داده 
تشريح مي كرد. اي كاش به جاي آن كلي گويي هاي احساسي، 
ــت رباعي را كه به  از ميان آن يكصد و پنجاه و چند رباعي، بيس
ــتند بر مي گزيد و با يكي از  ــان زيباتر و قابل اعتنا هس نظر ايش
روش هاي نقد مورد ادعاي خود، در اثبات نظر خود مي كوشيد. 
ــنده نامه گفته در كجا  ــطه" را كه نويس ــير سفس 5 - " شمش
بكارگرفته ام؟ كو نمونه اي از آن سفسطه كه ايشان گفته اند؟! 
ــته به طرف مقابل " تاخته ام. آن  ــمان بس ــته اند: "با چش نوش
همه نمونه و آن همه بحث و جدل، تاختن با چشم بسته است ؟ 
چشمان باز نويسنده را در دفاع ازكدام نمونه ذكر شده و در طرح 
كدام بخش از عظمت آن رباعي ها ببينيم و تشخيص بدهيم؟!

ــاب رباعي  ــار كت ــاني با انتش ــت: " اگر كس ــته اس 6 - نوش
ــاس مي كنند كه در تنگنا قرار گرفته اند و به  ــكن احس صف ش
حاشيه رفته اند... فكري به حال خود كنند ". حاال من مي گويم 
ــما اول  ــده ؟ ش ــه: اين ادعا بر پايه كدام معيارهاي نقد بنا ش ك
ــان،  ــا را به اثبات برس ــاالي اين رباعي ه ــگاه ب ــت و جاي اهمي
رباعي هايي كه تا بدان حد قدرتمند و قابل اعتنا هستند تا ديگر 
ــرايان را به حاشيه ببرند را براي نمونه ياد كن، بعد به  رباعي س
ــيه رفتن ديگران بپرداز! من نه رباعي سروده ام  تنگنا و به حاش
ــخ به يك نقد، طرح اين گونه  و نه ادعايي در اين كار دارم! پاس

حرف هاي كلي است؟ 
ــده مي گويد: " به ديگران حق نمي دهد  7 - خطاب به نگارن
ــته باشند". هر كسي حق دارد نظر  كه نظري خالف نظر او داش
ــي از  ــر پايه موازين ابراز كند. من در بخش ــتدل و ب خود را مس
ــما و خيل  ــت ديگرم را نقد كرده ام. ش ــته خود، نظر دوس نوش
ــتداران آقاي صف شكن هم نقد مرا نقد كنيد،  طرفداران و دوس
ــي  ــا نقد كنيد، نه آن كه به دامان جمالت كلي گرا و احساس ام

پناه ببريد. من به شعور خوانندگان ايمان دارم.
ادامه در ستون روبه رو

8 -  نويسنده نامه، آقاي صف شكن را صاحب سبك خوانده 
ــبك بودن در شعر سپيد  ــان صاحب س ــت. اگر منظور ايش اس
ــپيد وي نكرده ام. ــعر س ــاره اي به ش ــت، تا بحال هيچ اش اس

ــبك  ــازي نمي بينم در باره س ــال ني ــي. اص ــد در رباع مي مان
ــاص را باعث  ــبكي خ ــخصات س و مجموعه عواملي كه مش
ــه از عوامل مهم در  ــه ضرورت و تصادف ك ــوند و مقول مي ش
ــبك است و... چيزي بنويسم، تنها به نقل اين  پيدايش يك س
جمله از آقاي صف شكن كه در ابتداي دفتر رباعي هايش آورده 
ــي از زمزمه هاي من  ــه:  "... اين نيز بخش ــنده مي كنم ك بس
ــنده نامه مي خواهم  ــتيد جدي نگيريد". از نويس است. نخواس
ــه كند با جمالت مملو از تفاخر و سرشار  اين جمالت را مقايس
ــبك  ــراد كه خود را صاحب س ــس بعضي از اف ــاد بنف از اعتم
ــبك خود ذره اي  ــتند و براي جا انداختن و تثبيت س مي دانس

از آراء خود كوتاه نمي آمدند.
ــردبير محترم كه از  ــا در نحوه چاپ اين نامه و توضيح س ام

دوستان عزيز من است، دو سوال دارم:
ــته اي با حروف " د. م "  ــار چنين نوش اول آن كه: آيا انتش
ــار يك  ــت ؟ به گمانم يكي از اصول  انتش كاري حرفه اي اس
نوشته، محرز بودن هويت و نام نويسنده است. و گرنه هر روز 
ــت چند  ــدن در پش و هر زمان و هر كس مي تواند با پنهان ش
ــد و منتشر هم بشود. مگر آن  حرف، هر چه مي خواهد بنويس
ــنده در نامه خود خطاب به سردبير، خواستار محفوظ  كه نويس
ــرط كه هويت  ــد، و باز بدان ش ــده باش ــدن امضاء خود ش مان
ــد. هر چند  ــرز گرديده باش ــردبير مح ــب امضاء براي س صاح
ــت: اگر فردي  با باور كامل چيزي  ــوال باقي اس هنوز اين س
مي نويسد، چه دليلي دارد تا خودش را در پس دو حرف پنهان 

سازد؟!
ــته خود آورده  ــردبير محترم در ابتداي نوش و دوم آن كه  س
است: " ضمن پوزش از خوانندگان عزيز و اين شهروند گرامي 
ــائبه هايي  ــن اضافه مي كنم مجهول الهويه ) به خاطر ش ( و م
ــده...". پوزش از خوانندگان  كه به دنبال درج اين نقد ايجاد ش
ــورد يكطرفه كه با جهت گيري  ــائبه ها؟ اين برخ چرا؟ كدام ش
ــتند به پاره اي داليل براي رفع شائبه ها  همراه است، اگر مس

بود، به ذهن متبادر نمي شد.
ــردبير محترم روزنامه عصر مردم فصل به  برابر فراخوان س
ــطر نوشته اي كه در آن به نقد  ــطر به س فصل، بند به بند و س
ــكن پرداخته ام در دسترس منتقدان  رباعي هاي آقاي صف ش
ــه وزن و قوافي  ــا فصل هايي كه ب ــت، ب و صاحب نظران اس
رباعي ها، عدم وضوح معنا، دغدغه شاعر در بكارگيري واژگان 
ــر موازين علمي ،  ــت. هر نقد مبتني ب ــان و...پرداخته اس همس
خود مي تواند به يك متن جدا و مطرح مبدل شود. اما " د. م "  

عزيز كه متاثر شده اي، اين انشاء پاسخ آن نقد نبود!
عبدالرحمن مجاهد نقي
1391 / 5 / 18
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جناب آقاي رضا بيات پورجناب آقاي رضا بيات پور
مدير محترم دفتر كل دادگاههاي عمومي جزايي شيراز

با با سالم و احترامسالم و احترام
اكنــون كــه پــس از ســي ســال خدمــت صادقانــه در دســتگاه عدليه جمهــوري اســالمي ايــران، بــا افتخار اكنــون كــه پــس از ســي ســال خدمــت صادقانــه در دســتگاه عدليه جمهــوري اســالمي ايــران، بــا افتخار 

و ســربلندي دوران خدمــت اداري را بــه پايــان رســانيده ايــد، به مصــداق حديث نبــوي «من لم يشــكر المخلــوق لم يشــكر الخالق) و ســربلندي دوران خدمــت اداري را بــه پايــان رســانيده ايــد، به مصــداق حديث نبــوي «من لم يشــكر المخلــوق لم يشــكر الخالق) 
مراتــب ســپاس و قدرداني خود را به پاس كوشــش فراوان و ســعي بي دريغ و خســتگي ناپذيرتان در ســمت هــاي گوناگون به ويژه مراتــب ســپاس و قدرداني خود را به پاس كوشــش فراوان و ســعي بي دريغ و خســتگي ناپذيرتان در ســمت هــاي گوناگون به ويژه 
«مديــر دفتر كل دادگاههاي عمومي جزايي شــيراز» اعــالم و پيروزي روز افزون حضرتعالي و خانــواده محترمتان را از درگاه «مديــر دفتر كل دادگاههاي عمومي جزايي شــيراز» اعــالم و پيروزي روز افزون حضرتعالي و خانــواده محترمتان را از درگاه 

ايزدمنان خواستاريم.ايزدمنان خواستاريم.
قضات و كاركنان اداري مجتمع دادگاههاي عمومي جزايي شيراز


