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رویداد بزرگ و جانگداز شهادت حضرت امام حسین )ع( و یاران 
وفادارشان از گذشته های دور تا به امروز جلوه های گوناگونی در 
شعر و ادب فارسی داشته است. بسیاری از شاعراِن فارسی زبان 
همواره کوش�یده اند در ش�عر خویش به نحوی به مصیبت کربال 
بپردازن�د. این ت�الش گاه در حّد یک بی�ت ب�وده و گاه در قالب 
مثنوی و قصیده و غ�زل و قطعه و رباعی و... تجّلی یافته اس�ت.

درباره شیعه یا سنی بودن بسیاری از شاعران ایرانی در قرون مختلف نمی توان 
به راحتی حکم داد اما آنچه را می توان قطعی دانست این است که اغلب شاعران 
بزرگ و نامی دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت )ع( بودند و این مسئله در 
آثار ایشان به وضوح قابل بررسی است. برای مثال سعدی شیرازي به شیرینی و 
شکوه می سراید: سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل 

محمد.  می توان از کلیات سعدی چاپ فروغی ابیات زیر را شاهد مثال آورد:
کس را چه زور و زهره که وصف علی کند

جبار در مناقب او گفته »هل اتی«
 زورآزمای قلعه خیبر که بند او

در یکدیگر شکسته به بازوی »الفتی«
مردی که در مصاف زره پیش بسته بود

 تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا
شیخ اجّل، در ضمن قصیده  معروف خویش به مطلع »شکر و سپاس و 
مّنت و عّزت خدای را...« خداوند را به خون شهیدان کربال قسم می دهد:

فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست
ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی

پیغمبر آفتاب منیر است در جهان
وینان ستارگان منیرند و مقتدا

یارب به نسل طاهر اوالد فاطمه                                    
یارب به خون پاک شهیدان کربال...

دل های خسته را به کرم مرهمی فرست                          
ای نام اعظمت در گنجینه شفا....

عشق به اهل بیت )ع( از جمله امام حسین )ع( در شعر حافظ شیراز نیز 
اما با استعاره و مجاز و صنایع ادبی درهم آمیخته و خود را نشان می دهد. 
برای مثال خیلی ها معتقدند حافظ شعر معروف زان یار دلنوازم را ناظر به 

حادثه کربال سروده است.
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این والیت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی 

جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
  ایرنا نیز در این باره در گزارشی می نویسد: به جز شاعراِن شیعه مذهب یا 
آنهایی که ارادتشان به اهل بیت کاماًل مش��خص است تعدادی از شاعراِن 
سّنی مذهِب ادبیات فارسی نیز ماجرای مصیبت بار کربال را در شعر خویش 
منعکس کرده اند. در شعر این شاعران گاه در حّد بیتی یا ابیاتی به این حادثه 
عظیم اشاره شده و گاه غزل یا قصیده یا بخشی از یک مثنوی به رثای حضرت 

امام حسین )ع( اختصاص داده شده است.
از میاِن شاعران نامدار و پُرشمار ادبیات کهن فارسی، عده ای چون مولوی 
محتشم کاشانی )م. ۹۹۶ ق.( یا عمان سامانی )م. ۱۳۲۲ ق.( شهرت شاعری 
خود را با ماجرای کربال پیوند زده اند و ع��ده ای نیز گرچه به مرثیه گویی 
شناخته نمی شوند، اما در میان اشعار خود، اندک یا بسیار، به مصیبت کربال 

اشاره کرده اند و نسبت به آن واکنشی شاعرانه نشان داده اند.
کهن ترین مرثیه عاشورایی موجود در ادبیات فارسی منسوب است به حکیم 

کسایی مروزی، شاعر شیعه مذهِب سده چهارم هجری. 
وی در قصیده ای که به سوگنامه معروف است، به ذکر مصیبت شهیداِن 

کربال پرداخته:
...دست از جهان بشویم، عّز و شرف نجویم

مدح و غزل نگویم، َمقَتل کنم تقاضا
میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را

مقتول کربال را تازه کنم تواّل...
آن میِر سر بریده، در خاک خوابنیده
از آب ناچشیده، گشته اسیر غوغا...

به جز کسایی، دیگر شاعراِن ش��یعی ادبیات فارسی نیز درباره کربال و 
عاشورا و مصیبت های خاندان رسول اهلل )ص( ش��عرهایی سروده اند. 
ناصرخس��رو قبادیانی )م. ۴۸۲ ق.(، ابن یمین فریومدی )م. ۷۶۹ ق.(، 
سلمان ساوجی )م. ۷۷۸ ق.(، ابن حسام خوسفی )م. ۸۷۵ ق.( و وحشی 

بافقی )م. ۹۹۱ ق.( ازجمله این شاعران به شمار می روند.
    

سنایی و کمال الدین اسماعیل
تعدادی از شاعراِن سّنی مذهِب ادبیات فارسی نیز ماجرای مصیبت بار 
کربال را در شعر خویش منعکس کرده اند. در شعر این شاعران نیز گاه در 
حّد بیتی یا ابیاتی به این حادثه عظیم اشاره شده و گاه غزل یا قصیده یا 
بخشی از یک مثنوی به رثای حضرت امام حسین)ع( اختصاص داده شده 

است. البته نکته مهمی که باید یادآور شد، این است که سّنی یا شیعه 
بودِن شماری از شاعران ادبیات فارسی را نمی توان به یقین تعیین و اعالم 
کرد. در شعر این گونه شاعران، هم نشانه هایی از گرایش های شیعی دیده 
می شود و هم مدح هایی از سه خلیفه نخس��تین به چشم می خورد؛ و 

همین، سبب شده نتوان گرایش مذهبی آنان را به دقت معّین کرد.
حکیم سنایی غزنوی، یکی از شاعرانی است که بر سر شیعه یا سّنی بودِن او تردید 
است. این شاعر بزرگ افزون بر مرثیه هایی که در شهادت امام حسین)ع( سروده، 
اشعاری نیز در مدح و ستایش امیرالمؤمنین)ع( و امام رضا)ع( گفته است. با این 
حال، وقتی دیوان او و منظومه حدیقه الحقیقه اش را می نگریم، می بینیم که در 
مدح سه خلیفه نخست و امام ابوحنیفه و امام شافعی نیز شعر سروده و مدیحه 

دارد. نمونه ای از شعر عاشورایی سنایی را در این بیت ها می توان دید:
دشمنان قصد جان او کردند

تا دمار از تنش برآوردند...
کربال چون مقام و منزل ساخت

ناگه آل زیاد بر وی تاخت
راه آب فرات بربستند

دل او زان عناو غم خستند...
شمر و عبداهلل زیاد لعین

روحشان جفت باد با نفرین
برکشیدند تیغ بی آزرم

نز خدا ترس و نه ز مردم شرم
کمال الدین اس��ماعیل اصفهانی که در س��ال ۶۳۵ هجری به دست 
مغوالِن خونخوار به شهادت رسید، هم از ش��اعرانی است که درباره 
عقیده مذهبی او نمی توان با اطمینان حک��م کرد. در روزگاری که او 
به سر می برده، در اصفهان بین پیروان دو مذهِب حنفی و شافعی )از 
مذاهب اهل تسنن( اختالف و درگیری بوده و آلِ صاعد ریاسِت حنفیان 
را داشته اند و آلِ ُخَجند، ریاست شافعیان را و وی مداِح هر دو خاندان 

بوده... در ضمِن مدح رکن الدین مسعود صاعد گوید:
تاریک شد جهان شریعت که اندرو

نور چراغ مذهب نُعمان پدید نیست
و وقتی بین رکن الدین مسعود و صدرالدین عمر خجندی مصالحه شد، گفت:

همی نازد دل دولت، همی خندد لب ملت
که یار شافعی الوقت، نعمان الزمان آمد

با این حال کمال الدین اسماعیل هیچ گاه به صراحت مذهب خود را آشکار 
نکرده و باتوجه به عرض ارادِت وی به اهل بیت پیغامبر )علیهم السالم(، 

گروهی به این نتیجه رسیده اند که او شیعه بوده است.
به هر روی کمال نیز از شاعرانی اس��ت که افتخار سرایش شعر درباره 

مصیبت حضرت اباعبداهلل )ع( را داشته است:
چون محّرم رسید و عاشورا
خنده بر لب حرام باید کرد

وز پی ماتم حسیِن علی
گریه از ابر وام باید کرد

لعنت دشمنانش باید گفت
دوستداری تمام باید کرد

وی همچنین در قطعه ای بر لعن قاتالن امام حسین )ع( تأکید کرده است:
اگر کسی پسری را از آِن تو بُکشد

به عمِر خویش رهَ لعنتش رها نکنی
اگر ُکشندة فرزند مصطفاست یزید
حدیث لعنت و نفریِن او چرا نکنی؟
تو بر کشنده فرزند خود مکن لعنت
چو بر کشندة فرزند مصطفی نکنی

    
از امیرمعّزی تا خواجو

به جز این سرایندگان، باید به برخی شاعراِن سّنی مذهب نیز اشاره کرد 
که گرچه به شکل مستقل شعری درباره کربال و عاشورا ندارند اما در ضمن 
اشعارِ خویش در تک بیت هایی به این رویداد اشاره کرده اند. امیرمعّزی، 

مسعود سعد، سعدی و خواجو نمونه این دسته از شاعرانند.
امیرمعّزی، شاعر بزرگ س��ده پنجم و ششم هجری و ملک الشعرای 
دربار سلطان سنجر سلجوقی در قصیده ای که در منقبت شاه والیت، 
حضرت امیرالمؤمنین )ع(، سروده، در بیت هایی به مصیبت شهادت 

امام حسین)ع( نیز گریز زده است:
... آمد آواز منادی الفتی ااّل علی

وانگهی السیف ااّل ذوالفقار آمد ندا
وآن دو فرزند عزیزش چون حسین و چون حسن

هر دو اندر کعبه جود و کرم رکن و صفا...
آن یکی را جان ز تن گشته جدا اندر حجاز

و آن دگر را سر ز تن گشته جدا در کربال
مسعود سعد سلمان، شاعِر ُعمری در محبس گذرانیده سده پنج و ششم 
هجری، نیز در مدیحه ای که در حق ممدوحی گفته، جاه و منزلت وی را 

به مقام و مرتبه بلندجاهِ شهیداِن کربال نسبت داده است:
مگرش چو محمد ناصر

گوهر از پاک مصطفی باشد
الجرم جاه و حق حرمت او
چون شهیدان کربال باشد

خواجوی کرمانی، شاعِر نامدار سده هشتم هجری، با وجود مدایِح و 
مناقب بسیاری که در س��تایش مقام اهل بیت )ع( در دیوانش وجود 
دارد، به سبب آنکه مدح خلفای نخستین را هم گفته، شیعه بودنش در 
پس پرده ای از تردید قرار گرفته است. این در حالی است که مصحِح 
دیواِن خواجو، روانشاد استاد احمد سهیلی خوانساری، معتقد است که 

خواجو شیعه ای دوازده امامی است.
به هر ترتیب آنچه از شعرهای خواجو برمی آید، این است که وی عاشق و 

سرسپرده خاندان عصمت و طهارت )ع( بوده است:
خون شفق در کنار چرخ به سوگ حسین

دود َغَسق در جگر دهر به داِغ حسن
آن که بَُود رعد را از غِم او ناله کار

و آن که بود ابر را بی رِخ او گریه، فن
در ادامه این گزارش نمونه ای از اشعارِ عاشورایِی سه شاعر نامدارِ سّنی مذهب 

ادبیات کهن فارسی درباره حادثه غمناک کربال آورده شده است.
    

عطار نیشابوری:  شاهِد زهرا، شهید کربال
شیخ فریدالدین عطار نیش��ابوری، عارف و شاعر نامدار سده ششم و 
آغاز سده هفتم هجری است که در س��ال ۶۲۷ هجری قمری وفات 
یافته یا بنا بر برخی اقوال به دست وحشیاِن مغول به شهادت رسیده 
اس��ت. عطار در س��رایش غزل و رباعی و مثنوی های عارفانه شهره 
است. منظومه های منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه و اسرارنامه از 
مثنوی های مهم عطار است. افزون بر این آثار، شیخ فریدالدین کتابی 
به نثر نیز دارد به نام تذکره االولیا که از آثار مهم در شناسایی نامداران 

عرفان و تصوف است.
عطار در  مثنوی مصیبت نامه، بیت هایی را در فضیلت حضرت اباعبداهلل 

الحسین )ع( آورده و در ادامه آن به ماجرای کربال نیز اشاره کرده است:
کیست حق را و پیمبر را ولی؟

آن َحَسن سیرت، حسین بن علی
آفتاب آسمان معرفت

آن محمدصورت و حیدرصفت
نُه فلک را تا ابد مخدوم بود

زان که او سلطان َده معصوم بود
قرةالعیِن امام مجتبی

شاهِد زهرا، شهید کربال
    

موالنا: کجایید ای شهیدان خدایی
موالنا جالل الدین محّمد بلخی خراسانی، ش��اعر و عارف بزرگ سده 
هفتم هجری، از شاعران نامدار ادبیات فارس��ی است که مذهب اهل 
تسنن داشته اما او نیز مانند بسیاری از برادران و خواهراِن اهل تسنن 
دلداده و دوستدار خاندان عصمت و طهارت بوده است. این را می توان هم 
از بیت های غزل های دیوان غزلیاِت شمِس وی دید و هم از بیت هایی که 
در مثنوی معنوی در ستایش اهل بیت )ع( آورده است. موالنا سراینده 

یکی از معروف ترین شعرهای عاشورایِی ادبیات فارسی است:
کجایید ای شهیدان خدایی

بالجویان دشت کربالیی
کجایید ای سبک روحان عاشق

پرنده تر ز مرغان هوایی
کجایید ای شهان آسمانی
بدانسته فلک را درگشایی

کجایید ای ز جان و جا رهیده
کسی مر عقل را گوید کجایی؟
کجایید ای درِ زندان شکسته

بداده وام داران را رهایی
کجایید ای َدرِ مخزن گشاده

کجایید ای نوای بی نوایی
در آن بحرید کین عالَم کِف اوست

زمانی بیش دارید آشنایی...

    
سیف فرغانی: بر ُکشته کربال بگریید

یکی از مهم ترین و برترین مرثیه های عاشورایی ادبیاِت کهن فارسی 
را شاعر سّنی مذهب سده هش��تم هجری، یعنی سیف الدین محمد 
فرغانی، سروده است. از سیف فرغانی دیوانی برجای مانده که افزون 
بر دارا بودِن ابیاتی که به زباِن ش��اعرانه تقابل خیر و ش��ر، یعنی امام 
حسین)ع( و یزیدیان را می رساند، قصیده ای سوزناک را در خود جای 

داده که به زیبایی در رثای ُکشته کربال سروده شده است:
ای قوم در این عزا بگریید

بر ُکشته کربال بگریید
با این دل مرده خنده تا چند؟

امروز در این عزا بگریید
فرزند رسول را بکشتند
از بهر خدای را بگریید

از خون جگر سرشک سازید
بهر دل مصطفی بگریید

 کوچ، میراثی به جامانده 
از ایل نشینان

 حسن روانشید*
س��رزمین پارس یا همان ایران کنونی طی س��ه هزاره گذش��ته 
قسمت هایی از س��ه قاره آس��یا، اروپا و آفریقا را در اختیار داشته 
که تمدن ها، نام ها و نش��انه های به جامانده در آنها گویای قدمت 
فرهنگی این سرزمین مقدس در گستره جهانی است. جبر زمان 
و نابخردی سالطین در دوران  باعث شده تا در هر یورش قسمتی 
از این کشور پهناور از مام خود جدا شود و به تحریک بیگانگان دم 
از اس��تقالل بزند که آخرین و تلخ ترین آنها در نتیجه خدعه های 
بریتانیا در دوران حکومت جابران پهلوی دوم اتفاق افتاد و بحرین 
یعنی چهاردهمین استان ایران در حالی  که مردم آن را شیعیان 

پاک سرشت تشکیل می دادند از مام میهن جدا شد.
 این تجربیات تلخ باید برای آحاد مردم ایران به نوعی آموزه باشد تا 
اجازه ندهند ذره ای از فرهنگ، تمدن، عادات و آیینشان به دالیل 
واهی حذف شود که یکی از مهم ترین و اقتصادی ترین آنها سنت 
فرهنگی شغلی ییالق و قشالق ایالت و عشایر این سرزمین است 

که دیرینه ای بس کهن دارد. 
نگاهی محققانه ب��ه نتایج ثمربخش این رفت وآمدهای س��االنه 
در گذش��ته ای نه چندان دور نش��ان از آن دارد که بیش از نیمی 
از نیازهای ضروری در امر تغذیه و همچنین ابزار زندگی ازجمله 
فرش و زیرانداز مردم ایران از کوچ عش��ایر به دست می آمده که 

حتی اثر قابل  اعتنایی بر سالمت اکوسیستم ها داشته است. 
کوچ، سمبل این سنت تاریخی در میان اقوامی است که به واسطه آن 
برای خود و جامعه و احشام تأمین معاش می کردند تا بتوانند این گونه 
پروتئین یعنی اولین نیاز تغذیه آحاد جامعه کشور را فراهم کنند. البته 
این رسم و روش که نوعی آیین در میان عشایر کشور بود تنها به یک 
منطقه از آن تعلق نداشت که می توان بزرگ ترین آنها را در محدوده دو 
استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان و همچنین همسایگان آنها 
یعنی کهگیلویه و بویراحمد و لرستان دانست که این رسم به صورت 
محدودتر در دیگر نقاط کشور هم وجود داشت که قدیمی ترین نسخه 
فیلم مستند سیاه  و سفید و تاریخی تهیه شده در این  باره که اصل آن 
متعلق به خاندان رئیسی در چهارمحال و بختیاری است دست  به 
 دست شده و امروز تحت عنوان »کوچ« در موزه هتل کوهرنگ این 
استان موجود است که برای فراموش  نش��دن این هجرت موقت و 
کالن و نادر تمامی مراحل ییالق و قشالق ایل بختیاری در متن آن 
هویدا می باشد تا بیننده در طول تماشا محو صحنه های حقیقی اما 
باورنکردنی آن شود و این گونه به نسل های بعدی بیاموزد که اینها 
چگونه می توانستند متهورانه خطرها را به جان بخرند و موانع را پشت 

سر بگذارند تا گله و رمه خود را به مراتع سرسبز برسانند!
 نس��خه ای از این فیلم به صورت ویدئو سال هاس��ت در البی هتل 
کوهرنگ شهرس��تان چلگرد در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
همه  شب برای مهمانان و توریس��ت های خارجی به زبان فارسی 
و زیرنویس التین به نمایش گذاش��ته می ش��ود تا با قس��متی از 
هویت های غیر قابل  انکار این م��رز و بوم و فداکاری های مردم آن 
بیشتر آشنا شوند و بدانند کوچ سمبلی است از رشادت و ایثار در 

جامعه که برای نسل های بعد به یادگار خواهد ماند.
*روزنامه نگار پیشکسوت

»آقای وکیل«، مستندی برای اثبات 
بی گناهی مسلمانان ایتالیا

مجموعه مس�تند »آقای وکیل« با موضوع مسلمانان ساکن 
ایتالیا که متهم به خرابکاری می ش�وند، آماده نمایش ش�د.

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومی خانه مس��تند انقالب 
اس��المی، مس��تند »آقای وکیل« ب��ه کارگردانی طاه��ا فروتن و 
تهیه کنندگی مجید عزیزی در دو نسخه تلویزیونی و سینمایی آماده 
نمایش شد. تولید این مستند از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود و پس از 
پشت سر گذاشتن مراحل پژوهش و تولید، به تازگی آماده نمایش 
شده است. طاها فروتن کارگردان مستند »آقای وکیل« درباره این 
مستند، گفت: »آقای وکیل« یک مجموعه سه قسمتی است. قسمت 
یک و دو این مستند آماده شده و یک نسخه طوالنی تر سینمایی نیز 
دارد که همان قسمت سوم است. کارگردان مستند »آقای وکیل« 
درباره موضوع این مستند عنوان کرد: موضوع »آقای وکیل« وکیلی 
ایتالیایی ساکن شهر رم است که ما در این فیلم در خصوص چهار 
پرونده او صحبت کردیم. پرونده های این وکیل به وکالت مسلمانان 
ساکن شهر رم ایتالیا بازمی گردد که متهم به خرابکاری می شوند و او 
تالش در اثبات بی گناهی این متهمان دارد و ماجراها را در فیلم تعریف 
می کند. وی با ابراز تمایل نسبت به نمایش »آقای وکیل« در جشنواره 
فیلم حقیقت، با اشاره به زمان تولید این مستند افزود: من با این سوژه 
یک سال پیش آشنا شدم اما کار تحقیقات ما سال ۹۶ شروع شد و 
آخر ۹۶ سفر رفتیم و سال گذش��ته هم درگیر ترجمه و تدوین کار 

بودیم و حدود دو سال کل فرآیند به طول انجامیده است.

 طرح سینمایی 
که در آمریکا شکست خورد

ط�رح خری�د اش�تراک و دیدن ی�ک فیل�م س�ینمایی در 
روز موس�وم به »م�ووی پ�س« در آمریکا شکس�ت خورد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، سرویسی که مدت ها پیش 
خلق ش��ده بود و به مخاطبان آن اجازه می داد با خرید اش��تراک 
تنها ۱۰ دالر در ماه یک فیلم سینمایی در روز نگاه کنند شکست 
خورد و مدتی می شود که این طرح به طور کلی جمع شده است. 
این سرویس طی سال های گذشته که مورد توجه و محبوبیت واقع 
شده بود قصد داشت تجربه ای مثل شبکه های استریم و نتفلیکس 
در سینما ها را رقم بزند اما به تدریج این طرح به یک ناامیدی بزرگ 
تبدیل شد. این سرویس که از سال ۲۰۱۷ کار خود را آغاز کرده بود، 
به مخاطبان خود این امکان را می داد که در ازای مبلغ اندکی در 
ماه، اجازه داشته باشند که هر روز یک فیلم در سینمای مورد عالقه 
خود تماشا کنند. این مبلغ کم بسیار مورد توجه واقع شده بود اما 
یک سال بعد در تابس��تان ۲۰۱۸، »مووی پس« به دلیل کسری 
بودجه ۴۵ میلیون دالری در هر ماه، مجبور شد مبلغ اشتراک خود 
را از ۱۰ دالر به حدود ۱۵ دالر افزایش دهد. بعد از افزایش قیمت 
این ش��رکت تعداد فیلم هایی که می توان در یک ماه دید را به سه 
فیلم کاهش داد که حدود ۹۰ درصد نس��بت به مقدار مجاز قبلی 
کاهش داش��ت. این کمپانی در ادامه محدودیت های بیشتری را 
اعمال کرد. شرکت هلیوس که سهام »مووی پس« به آن واگذار 
شده بود، اعالم کرده نمی تواند بگوید این سرویس دوباره راه اندازی 
خواهد شد یا نه. گفتنی است تعداد مش��ترکان این سرویس در 
ابتدا بیش از ۳ میلیون نفر بود که در اواخر آوریل ۲۰۱۹ به حدود 

۲۲۵هزار نفر در ماه رسیده بود.

 تابلوی پارلمان بریتانیا 
در شکل شامپانزه به حراجی می رود

تابل�و نقاش�ی از بنکس�ی ک�ه در آن اعض�ای پارلم�ان 
بریتانی�ا به ش�کل ش�امپانزه ب�ه تصویر کش�یده ش�ده اند 
توس�ط حراج�ی س�اتبیز ب�ه ف�روش گذاش�ته می ش�ود.

به گزارش ایس��نا و به نق��ل از گاردی��ن، تابلو نقاش��ی »پارلمان 
واگذارشده«- اثر »بنکسی« هنرمند مش��هور بریتانیایی- که در 
آن مجلس عوام بریتانیا به یک دورهمی شامپانزه ها تبدیل شده، 
قرار است در حراجی ساتبیز و در یک مایلی کاخ »وست مینستر« 
به نمایش گذاش��ته ش��ود. اولین بار اس��ت که تابلوی »پارلمان 
واگذارشده« در لندن نمایش داده می شود. این تابلوی چهار متری، 
بزرگ ترین تابلو  نقاشی روی بوم »بنکس��ی«  محسوب می شود. 
تابلو نقاشی » پارلمان واگذارشده« در عصر سوم اکتبر در حراجی 
ساتبیز با قیمت تخمینی ۱/۵ تا ۲ میلیون پوند به مزایده گذاشته 
خواهد شد و در صورت به فروش رفتن این اثر با قیمت تعیین شده،  

به گران ترین اثر » بنکسی« تبدیل خواهد شد.
»الکس برنزیک«، مدیر بخ��ش آثار هنر معاصر حراجی س��اتبیز از 
» بنکسی« به عنوان نسخه امروزی »ُولِتر« یاد کرد. »بنکسی«  این تابلو 
نقاشی را در س��ال ۲۰۰۹ و برای موزه  شهر »بریستول« )زادگاهش( 
خلق کرد. نمایش آثار بنکسی در موزه »بریستول« بیش از ۳۰۰ هزار 
بازدیدکننده را به موزه کشاند و این نمایشگاه را به یکی از ۱۰ نمایشگاه 
پربازدید جهان در آن سال تبدیل کرد. این تابلو نقاشی اوایل سال جاری 
توسط مالک ناشناسش همزمان با دهمین سالروز نمایشگاه بنکسی 
در موزه » بریستول« و همزمان با اولین تاریخ تعیین شده برای خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا به موزه » بریستول«  امانت داده شد. تابلو نقاشی 
»پارلمان واگذارشده« در همان اتاقی به مزایده گذاشته می شود که یکی 
دیگر از آثار این هنرمند با عنوان » دخترک و بادکنک« در سال گذشته 
به محض فروش رفتن، خود به خود رشته رشته شد و بعدها به عنوان 
» عشق در سطل زباله« شناخته شد. »بنکسی« هنرمند گرافیتی کار 
اهل بریستول است که با نقاشی های دیواری و هنر گرافیتی اعتراضی 
خود، شهرت جهانی دارد، با این حال هنوز هویت اصلی او فاش نشده 
است. نقاشی های این هنرمند بیشتر به مسائل سیاسی و موضوع هایی 
مانند گرمای جهانی، جنگ، شنود غیرقانونی و شرایط سخت کاری 
پرداخته است. تاکنون بارها نقاشی های این هنرمند از روی دیوار جدا و 

به قیمت صدها هزار پوند فروخته شده است.

 همایشي براي هنر و تمدن 
»شهر سوخته« برگزار مي شود

همایش »هنر و تمدن حوزه هیرمند: شهر سوخته« همزمان 
در تهران و زاهدان برگزار مي شود. 

به گزارش ایسنا، منیژه کنگراني، مدیرکل گروه هاي علمي معاونت 
پژوهشي فرهنگستان هنر در توضیح اهداف برگزاري این رویداد 
گفت: »پژوهش هاي باستان شناس��ي درباره تمدن هاي واقع در 
بخش شرقي فالت ایران، به ویژه استان سیستان وبلوچستان نسبت 
به دیگر بخش ها مغفول مانده و پژوهشي جدي و برنامه ریزي شده 
درباره مطالعات باستان شناسي این استان انجام نشده است. حال 
آن که این مناطق رازهاي سربه ُمهري درباره فرهنگ و هنر ایران 
 در دل خود نهفته دارد که مي تواند تاریخ تمدن و هنر ایران و بلکه 
جهان را دگرگون کند، از این رو فرهنگستان هنر پس از برگزاري 
»همایش بین المللي تم��دن جیرفت« در نظ��ر دارد با برگزاري 
همایش هنر و تمدن حوزه هیرمند با مرکزیت ش��هر س��وخته، 
آخرین دستاوردهاي پژوهشگران و باستان شناسان در این زمینه 

را ارائه کند.« 
به گفته او، در برنام��ه این همایش موضوعات باستان شناس��ي، 
هنرهاي باستاني، معماري باستاني و باورهاي باستاني در سه دوره 
پیش از تاریخ )آغاز تاریخي(، تاریخي )دوره هخامنشي( و دوره 

اسالمي مورد توجه و بررسي قرار خواهد گرفت. 
مدی��رکل گروه هاي علم��ي فرهنگس��تان هنر، انتش��ار کتاب 
»باستان شناسي و هنر حوزه دلتاي رودخانه هیرمند؛ با محوریت 
شهر سوخته از آغاز تا دوران اس��المي« به کوشش سید منصور 
سیدسجادي، مدیرگروه باستان شناسي شهر سوخته و دبیر علمي 
این همایش از جمله مهم ترین دستاوردهاي این رویداد دانست 
و افزود: »این کتاب که در دو جلد به زبان فارس��ي و انگلیس��ي و 
نزدیک به هزار و ۵۰۰ صفحه تهیه شده و انتشارات فرهنگستان 
هنر آن را منتش��ر مي کند، در زمره مهم ترین منابع دانشگاهي و 

پژوهشي قرار خواهد گرفت.« 
به گفته کنگران��ي، همایش »هنر و تمدن حوزه هیرمند: ش��هر 
سوخته« با همکاري وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع 
دستي، پژوهشکده باستان شناسي ایران و... پاییز امسال در تهران 

و زاهدان برگزار خواهد شد. 

واقعه کربال در بیان کهن شاعران دلباخته اهل بیت )ع(


