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شنبه  18فروردین 1397

یک کار حرفهای از یک روزنامه نگار حرفهای در ایّام نوروز

چالش انتخاب «شعر و داستان » برتر

گ�روه فرهنگ و هنر :در ایام تعطیل که خبری از نش��ریات
کاغ��ذی نبود ،محمد لطی��فکار از روزنامه ن��گاران حرفهای و
موفق اس��تان با «دعوت به چالش انتخاب شعر و داستان برتر»،
اهالی فرهن��گ و هنر را در فضای مجازی دور هم جمع کرد تا
با پاس��خگویی به این چالش فرهنگی ،با وجود تعطیالت اما از
کتاب و شعر و داستان فاصله نگیرند .پاسخگویی به این دعوت
از س��وی برخی عالقمندان ،که هر ک��دام آنها نیز عدهای دیگر
از نویس��ندگان را به این چالش فرا میخواندند ،خود داس��تان
زیبایی از یک همگرایی را در حوزه فرهنگ و ادبیات به نمایش
گذاش��ته بود .لطیف کار در مقدمه دعوت نامه خود نوشته بود:
«نویسندهی گرامی رضا زنگیآبادی در صفحهی شخصیاش در
اینستاگرام ،پانزده رمان برتر منتشر شده در سال  95را معرفی
کرده اس��ت .این اقدام او به نظر من ،واجد ارزشهای زیادی از
جمله تأثیرگذاری بر جریان تولید ادبی ،و راهنمایی عالقهمندان
ب آثار برتر است».
به انتخا 
لطی��ف کار اضافه کرد :او در یادداش��ت کوتاه خود بهدرس��تی
مینویس��د « :هر س��ال تعداد قابل توجهی آثار داستانی چاپ

میشود ،اما به دالیل فراوان که خود نیاز به پژوهش مفصلی دارد،
بسیاری از آنها به مخاطب داس��تان ایرانی معرفی نمیشوند.
اقدام نویسندهی «شکار کبک» که قطعاً با زحمت زیادی همراه
بوده ،ستودنی است» .این شیوه پیشتر در مطبوعات رواج داشته،
اما چندی اس��ت این نوع ارزشگذاری کمرنگ شده ،که نوعی
بیاعتنایی به آثار پرطرفدار داس��تان و ش��عر را بهدنبال داشته
است ،لذا پیشنهاد من این است؛ از فرصت تعطیالت نوروزی مدد
بگیریم و در ابتدای سال نو ،نگاهی به کارهای انجام شده در سال
 96بیاندازیم .در این چارچوب ،بهعنوان یک ف ّعال رس��انهای از
اهل نظر دعوت میکنم با مشارکت فعال خود ،دست به انتخاب
آثار برتر «داستان و شعر» کشورمان ،با تأکید بر نمونههای برتر
استان کرمان بزنند .ورود به این چالش میتواند در معرفی آثار
برتر و باال بردن آگاهی خوانندگان کمک شایانی بکند .لطیفکار
خود در اولین گام ،از ده نویس��نده و ده شاعر دعوت کرد ضمن
بیان ارزیابی کلی خود از آثار منتشر شده در سال  ،96کتابهای
برتر این س��ال بهتش��خیص خودش��ان را معرفی نمایند .رضا
زنگیآبادی ،محمدعلی علوم��ی ،مهدی محبیکرمانی ،منصور

| رضا شمسی |

باغ سنگی ،بدون شباهت
به باغ های ایرانی
بیژن ادبی
آنچنان که میدانید در س��یرجان باغی وجود دارد
که نمادی از باغهای ایرانی کهن نیس��ت .بس��یاری

| لیال راهدار |

علیم��رادی ،محمدرضا ذوالعلی ،مرجان عالیش��اهی ،علیاکبر
کرمانین��ژاد ،زهرا میمندی پاریزی و مه��دی بهرامی در حوزه
سیدعلی میرافضلی ،مهدی صمدانی ،محمد شریفی،
داستان و ّ
شهین خسروینژاد ،مجید رفعتی ،مازیار نیستانی ،نرگس باقری،
حمید نیکنفس ،حامد حسینخانی و رضا شمسی در حوزه شعر
از جمله مدعوین لطیف کار بودند.
اما در مش��ارکت با پروژه فرهنگی لطیفکار ،از س��وی مهدی
محبیکرمانی؛ داوود یوس��فزاده ،لیال راهدار ،مجتبی احمدی
دعوت شدند .از سوی مجید رفعتی؛ شهرام پارسا مطلق دعوت

به بهانه  18فروردین یازدهمین سالگرد
درگذشت درویش خان ،خالق باغ سنگی

از باغهای ایرانی تاریخی مانند باغ ش��اهزاده ماهان
از ویژگیهای منحصر به فردی مانند نحوه کاش��ت
فوقالعاده پلکانی و طبقهطبقه و یا سیس��تم آبیاری
مسحور کننده و جذابی بهرهمیبرند که موجب شده

| مجید رفعتی |

است یونسکو به عنوان یک میراث ارزشمند فرهنگی
آنان را ثبت کند .اما باغ س��نگی هیچ ش��باهتی به
معماری و کش��اورزی خاص باغه��ای ایرانی ندارد.
«درویش خان اس��فندیار پور» ،خال��ق این باغ زیبا،

| مهدی محبی کرمانی |

ش��د ،رضا شمس��ی نیز مهدی گنجوی ،محمدحسن مرتجا و
حسن زعفرانی را دعوت کرد .لیال راهدار نیز مجید عتیق ،محسن
بنیفاطمه ،حسین سبزه صادقی و بلقیس سلیمانی را فراخواند.
زهرا میمندی پاریزی؛ از محمد ش��ریفی ،مهدی بهرامی و رضا
ذوالعلی خواس��ت به این چالش بیایند و از س��وی مجید عتیق
دیگر نویسنده نام آشنا ،علی سلطانی ،مصطفی شمسالدینی،
امی��د طاهری ،عبدالرضا قراری ،آبان ملک محمدی ،محمدرضا
قدس ولی ،بابک دقیقی ،جلیل امیری و شهریار رضایی به چالش
ش��عر و داستان برتر اس��تان فرا خوانده شدند و نکته مهم برای

مردی ناش��نوا بود که قادر به تکل��م نبود اما به قول
«دکتر مرتضی فرهادی» ،مردمشناس و جامعهشناس
برجسته کشورمان ،وی از هوشی بینظیر و احساساتی
قوی برخوردار بود .این گن��گ خوابدیده ،چهرهای
بس��یار جاذب و کاریزماتیک داشت .با ریشی دو فاق
در هیبت پهلوانان اساطيري شاهنامه و رستم دستان.
وی در شرایطی خاص تصمیم گرفت تا شاید به نشانه
اعتراض به وضع موجود و یا ش��اید هم برای زدودن
تلخکامیهای خود ،باغی خش��ک را در وسعت یک
هکتار و نیم احداث کند .البته برخی از پژوهشگران
مانند اس��تاد فرهادی معتقدند که بر خالف دیدگاه
شایع ،ناکاميهاي درويشخان در ماجرای اصالحات
ارضي ،تنها دلیل برای شکلگیری این کوالژ زیبا به
عنوان یک اثر هنری بیبدیل جهانی نبودهاست.
فروپاشی نود س��ال زندگی عشایری و
وی ش��اهد
ِ
روس��تایی و از میان رفتن تدریجی اقتصاد دامداري
و ورود کاالهای بنجل وارداتی و مهاجرت بیسابقه
از روستاها بودهاست .مضافاً برخی از تجربههای تلخ
ش��خصی او مانند مرگ پسر کوچکترش در حادثه
واژگوني تراکتور نیز ش��اید موجب پر رنگتر شدن
انگیزههای وی ،برای خلق باغ سنگی بودهاست .اما
ای��ن باغ چنان که میدانید ،مملو از درختان س��بز
نیس��ت .برای کاش��ت این درختان از قلمه و بیجه
هم استفاده نشدهاست .در این باغ ،حدودا  100تنه

| زهرا میمندی پاریزی |

| مجید عتیق |

عالقمندان سیرجانی پیشنهاد بررسی آثار ارزشمند نویسندگان
همشهری همچون محمد حسن مرتجا ،مجتبی شول افشارزاده،
مرجان عالیشاهی ،الهام رعایی و محسن بنی فاطمه بود که در
کنار س��ایر آثار نویسندگان اس��تان برای این ارزیابی پیشنهاد
ش��دند .اگر چه دعوت به حض��ور در این چالش همچنان ادامه
دارد و نتایج بررس��یها بعدا ً مش��خص میش��ود اما جا دارد در
همی��ن مرحله از ابتکار جناب لطی��فکار در برپایی این چالش
زیبای فرهنگی با همه محدودیتها و معذوریتها تقدیر نمود و
شروع و ادامهی آن را به فال نیک گرفت.

درخت خش��کیده بهصورت منظم و با فاصله از هم
کاش��ت ه و سنگهایي با نگارههایی از آثار باستانی
فس��يلي با س��یمهای ضخیم و طنابه��ای بلند و
محکم به این شاخهها آویزان شدهاند .دکتر مرتضی
فرهادی پیرامون مصالح متنوع و عجیب و غریب باغ
س��نگی آوردهاس��ت« :اين مصالح به چوب و سنگ
ختم نميشود و چس��بي که بتواند اين دو راه را به
هم وصل کند ،وجود نداشتهاس��ت ...تنها مصالح در
دسترس براي اين کار ،ميتوانسته سيمهاي تلگراف
و تلفن باش��د ...لوله اگزوز ماش��ين ،چرخدندههاي
فرس��وده ،الس��تيکهاي نخنمای پنچر شده ،پيت
نفت ،قوطي حلبي ،انب��ارک نفت چراغ عالءالدين،
آينه شکسته و شناور کولر ،فنر ،مقّرههاي شکسته
و تيره��اي تلگراف و ديگر ضايع��ات و بنجل آالت
صنعتي و مصرفي و کاالهاي وارداتي و گاهي ميانه و
ني قليان شکسته ايراني و …» «پرويز کيمياوي»
ِ
کارگردان معروف س��ينماي ايران و س��ازنده فيلم
زیبای مغولها ،در س��ال  1354فيلمي مس��تند از
زندگی درویشخان به نام «باغ س��نگي» ساخت و
به حدی با اس��تقبال مخاطبان و داوران جش��نواره
فیلم برلین مواجه ش��د که جایزه خرس نقرهای را
بهدستآورد .اما این باغ که بعدها به ثبت ملی رسید،
با این هم��ه زیباییهای منحصر به فرد ،در معرض
تخری��ب و ویرانی قرار دارد .چن��دی پیش یکی از

نوادگان مرحوم درویشخان ،در تماس با نگارستان،
گالیهه��ای بس��یاری را در زمینه امکان��ات ناکارا و
ضعیفی اب��راز کرد که در آنجا ساختهشدهاس��ت،
مثال سرویسهای بهداشتی تقریباً دکوری و صوری
در حدی که حتی از آب نیز برخوردار نیس��تند .او
برای ما از توریس��تهای خارجی گفت که چندی
پیش برای بازدید به این مکان آمدند اما با امکانات
رفاهی ناکارا و محیطی سرشار از زباله مواجه شدند
و خانواده درویشخان به ناچار در منازل ش��خصی
میزبان آنان شدند و این مکان را نیز همین خانواده
پاکسازی کردند .گویا عالقهمندان و فعالین فرهنگ
در دیارم��ان نی��ز تصمیم دارند که مراس��می در 8
اردیبهش��ت برای بزرگداش��ت درویشخان برگزار
کنن��د .واقعاً دل هر ش��هروند س��یرجانی که در او
ذرهای عشق و عالقه به تاریخ دیرین مردم سیرجان
وج��ود دارد ،به درد میآی��د ،وقتی میبینید برخی
ب��ا کارهای مقطعی و نیم��هکاره ،مدعی حفاظت از
این اثر گرانس��نگ هنری و توسعه گردشگری در
آن میش��وند .نمیدانم با این همه منابع زیرزمینی
و بنگاهه��ای عظی��م اقتص��ادی و می��زان متنابع
سرمایههای مالی و انسانی موجود در زادگاهمان ،چرا
باید به چنین اثر یگانهای در ابعاد جهانی این چنین
بیتوجهی ش��ود که اقیانوسی بیکرانه از عواطف و
رویاهای دلانگیز اما سرکوبشده انسانی است.
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