همايشي كه براي نخستين بار برگزار شد

داستانكوتاه وآرزوهاي بلند

برگزاري نخس��تين همايش داس��تان كوتاه باعث شد تا جمعي از نويسندگان ،كارشناسان
ح پربرنامه را در س��الن همايشهاي
و عالقهمن��دان اي��ن حوزه ادبي ،ي��ك روز به اصطال 
پژوهش��كده فرهنگ ،هنر و معماري بگذرانند .سخنراني مسووالن و اهالي داستان كوتاه،

قرار نيست
تمام نظريههاي
غربي را بپذيريم
6

سرآغاز

شجره طيبه

دش��منان نظ��ام جمهورى اس�لامى به
خودش��ان وعده ميدادن��د كه در ظرف يك
ماه ،دو ماه ،يك سال حداكثر ،نظام جمهورى
اسالمى را از پا خواهندانداخت و هم ه تالش
را ب��راى يك چنين مقص��ودى به كار بردند.
واقع ًا روزب��هروزِ تاريخ انق�لاب ما عبرت
اس��ت؛ روزبهروزِ اين سالهاى پرتحرك و
پرتالش كه انقالب اس�لامى در ايران شروع
ش��د ،ميتواند به صورت يك نشانهاى ،يك
تابلويى ،در مقابل چش��م ملتها قرار بگيرد
و ماي ه عبرت باش��د .آن همه توطئه ،آن همه
فش��ار به ش��كلهاى گوناگون و ايستادگى
مل��ت ايران با رهب��رى آن م��رد عظيمى كه
بالش��ك لمع��هاى و لمحهاى از ان��وار طيبه
نبوته��ا در وجود او خداى متعال قرار داده
بود .امام بزرگوار م��ا ،اين مرد بزرگ ،دنباله
هم��ان راه را ،همان كيفيت را ،همان حركت
را ب��ه كار گرفت ،ملت ايران ه��م وفادارى
نش��ان دادند ،صدق نش��ان دادند ،در صحنه
ماندند ،فشارها را تحمل كردند ،عزم و اراده
خودش��ان را فائق كردند بر توطئ ه دش��من.
لذا اين ش��جره طيبه ماند ،ريشه دواند ،رشد
كرد...اينها همه از بركت اسالم است.
بخشي از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
در 1390/11/21

برگزاري برنامههاي هنري ،قرائت داس��تان توسط اهالي سينما و چند برنامه جذاب ديگر،
نخس��تين همايش داس��تان كوتاه را به فرصتي براي همدلي هرچه بيشتر دوستداران ادب و
فرهنگ ايران تبديل كرد.
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روایتی شیرین
از تلخیهای
زاغهنشینی

«آسمانهایدگر»
درگفتوگو با
دکتر احمد خاتمی
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با اعالم  16منتخب

جشنواره شعر فجر اول اسفند به پایان میرسد

ششمین جشنواره شعر فجر ،دوشنبه اول اسفند با برگزاری آیین
يرس��د .به گفته پرویز بیگی
پایان��ی و معرفی برگزیدگان به پایان م 
حبیبآبادی ،دبیر جش��نواره ش��عر فجر ،در این مراسم که احتماال با
حضور رییسجمهور برگزار میشود ۱۶ ،منتخب جشنواره معرفی
خواهند شد.
حبیبآبادی با اش��اره ب��ه پایان داوریها در پنجش��نبه  20بهمن
و رمزگش��ایی داوریها در هفته گذش��ته گف��ت« :در پنج
بخش 16 ،منتخب داش��تهایم که شامل برگزیده و شایسته
تقدیریها هستند».
وی ادام��ه داد« :در برخ��ی حوزهها برگزیده نخس��ت
نداش��تهایم؛ به عبارت دیگر در آن حوزه کسی به امتیاز نفر
نخست نرسیده است و نخستین نفر حائز رتبه دوم از جهت
ارزش��یابی جشنواره ش��ده اس��ت .در برخی حوزهها هم
برگزیده معرفی شده و هم شایسته تقدیر و در مجموع  16نفر انتخاب
ش��دهاند که روز نهایی ،یعنی یکم اسفند با حضور رییسجمهور در
تاالر وحدت معرفی میش��وند و اهدای جوایز هم در همان مراس��م
صورت میگیرد».
رضا حمیدی ،دبیر اجرایی شش��مین جش��نواره بینالمللی شعر
فجر با اش��اره به با ش��کوه برگزار ش��دن جشنواره ش��عر فجر تا این
مرحله گفت« :هر استان میزبان جشنواره ،در برگزاری شعرخوانیها
و برنامهه��ای متنوع دارای خصوصیتی بود که از امتیازات و تنوع این
دوره از جشنواره شعر فجر بهحساب میآید».

وی ادامه داد« :برگزاری افتتاحیه در کرمانش��اه ،با اس��تقبال بسیار
باالیی مواجه بود؛ با اینکه ظرفیت سالن برگزاری  600نفر بود اما بیش
از هزار و  200نفر به این مراس��م آمده بودند .این یکی از ویژگیهای
اس��تان کرمانشاه بود .از دیگر ویژگیهای این افتتاحیه ،نورافشانی و
برگزاری رقص محلی و آیینهای محلی در این استان بود».
حمیدی به ویژگیهای س��ایر استانها هم اشاره کرد و گفت« :در
اس��تان البرز شاعران برجستهای به شعرخوانی پرداختند و
فضای بس��یار خوبی بر اجرای مراسم حاکم بود؛ در استان
آذربایجان ش��رقی هم اش��عار آیینی بسیاری خوانده شد و
توجه ویژه ش��اعران آذری زبان به محرم و س��ایر مراس��م
مذهبی در اشعار ایشان هویدا بود».
دبیر اجرایی جش��نواره ش��عر فج��ر اف��زود« :کاروان
جش��نواره شعر فجر ،چهارش��نبه میهمان مشهد ،هفتمین
میزبان جشنواره شد و شعر در اصفهان ،یزد و چهارمحال و بختیاری
و شیراز ادامه یافت».
حمیدیمدتبرنامههایجشنوارهرادرتهران،سهروزعنوانکرد
و گفت« :چهار دانش��گاه ،تهران ،عالمه طباطبایی ،الزهرا و دانشگاه
آزاد تهران مرکز به همراه فرهنگس��راهای انقالب و فردوس ،میزبان
کارگاههای شعرخوانی در این سه روز خواهند بود».
حمیدی از یک برنامه با عنوان بیداری اسالمی  30بهمن در تهران
خبر داد و گفت« :س��اعت  15یکم اسفندماه هم آیین پایانی جشنواره
آغاز میشود».
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