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کیوسک
دریچه
غالمحسیندریانورد

معرفیکتاب«قطعاتتفكر»

اميل سيوران ،نويسندهاي كه هفت
سال خواب به چشمش نديد

«با احتياط كامل در اطراف اعماق مي گردم تا از آنجا
سرگيجه اي بربايم و بگريزم .من شياد ورطه هايم».
اين قطعه اي از كتاب «قطعات تفكر» اثر اميل سيوران،
نويسنده ،متفكر و فيلسوف رومانیایی است .نويسنده اي
كه هفت سال خواب به چشمش نديد و با اين بيماري
مزمن شب گردي هاي خود را آغاز كرد و توانست چند
كتاب را با حال و هواي قطعه بنويسد و چاپ كند .كتاب
قطعات تفكر گزيدهاي از چند كتاب اين متفكر روماني
االصل است كه سال ها در پاريس زندگي كرده و مهم ترين
آثار خود را به زبان فارسي نوشته است.
قطعه به زبان اصلي به افوريسم موسوم است كه واژه اي
يوناني است و به معناي تعريف آمده است.
تعريف يك چيز يا يك موقعيت به زباني فشرده و با استفاده
از حداقل كلمات .افوريسم در زبان فارسي به گزینگویه،
كوته كالم ،بيان موجز ،سخنان حكيمانه و كلمات قصار
و  ...ترجمه شده است ولي گويا خود سيوران براي اين
دسته از كارهايش عبارت ،قطعات من و  ...استفاده مي
كرده است.
خواندن اين كتاب سهل و ممتنع است و اگرچه هر قطعه
از يك سطر تا حول و حوش ده سطر تشكيل مي شود و
هر قطعه نيز مستقل است اما حوصله و دقت زيادي مي
طلبد كه گاهي دشوار مي نمايد اما اگر آن قطعه را فهميديد
و هضم كرديد بسيار لذت خواهيد برد .اميدوارم شما هم
مثل من از خواندن اين كتاب لذت ببريد و در قطعات اين
مجموعه انديشه كنيد مثل اين قطعه ها:
• لحظه اي كه فكر مي كنيم همه چيز را فهميده ايم ،قيافه
يك جنايتكار را پيدا مي كنيم
• تنها زماني طعم زندگي را مي توانيم تشخيص دهيم كه
خود را از قيد داشتن سرنوشت خالص كرده باشيم.
• تمام بغض ها و رنجش هاي ما ناشي ازآن است كه
پايين تر از آن چه هستيم باقي مانده ايم و نتوانسته ايم به
حد خودمان برسيم .گناهي كه هرگز ديگران را براي آن
نميبخشيم.
• هر وقت به فكر مرگ نيستم احساس مي كنم دست به
تقلب زده ام و كسي را در وجود خودم گول مي زنم.
• هرچه با استعدادتر باشيم كمتر از نظر معنوي پيشرفت
ميكنيم  .استعداد مانعي براي زندگي دروني است.
• شادي نوري است كه خود را مي خورد و تمام نمي شود
چون خورشيد از ابتداي بودنش.
• قطعه تفكر مثل آتش بدون شعله است .بي دليل نيست كه
هيچ كس نمي خواهد خود را با آن گرم كند.
و آخر اين كه حق داشت«ساموئل بكت» در مورد «سيوران»
اين چنين بگويد:
«در ويرانه هاي تو ،من خود را در پناه احساس مي كنم».

دریچه
دکرت عباس فضلی

حورالعین ()1

در دفتر اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی بندرعباس با گروهی از همکاران
گفت وگو می کردیم .یکی از آنان با ذوقی وصف ناپذیر گفت :فالنی امروز صبح
وقتی از خواب برخاستم؛ دیدم هم اتاقی ام آقای دکتر  ....نان سنگگ و آش داغی
را برای صبحانه تدارک دیده است .جاتون خالی دوتایی نشستیم وتا آخرش
خوردیم خیلی مزه داد .پس از صرف صبحانه به دوستم گفتم :خدا عوضش در
بهشت یکی از حوریان بهشتی نصیبت کند .او هم خیلی خوشحال شد .دعای
خوبی کردم نه؟ من با صراحت کامل گفتم :نه چون تصوری که ما از حورالعین
داریم؛ برداشتی دنیوی است .حال آنکه ساز و کار آخرت به گونه ی دیگری
رقم می خورد .شما و دوستتان چون دور از زن و فرزند خود هستید و دوره ی
مجردی را سپری می کنید؛ این برداشتها را از پدیده های اخروی دارید و حال
آنکه امور اخروی پاک متفاوت از امور این جهانی است و این ساده انگاری است
که جهان آخرت را به صورت مادی و جسمانی تصور کنیم .از نظر روان شناختی
ما معموال کمبودهای این جهانی خود را با آرزوهای آن جهانی جبران می کنیم.
تصور اولیه از آخرت هم این گونه است.
تعجبش برانگیخته شد و گفت :مگر قصه ی حوریان بهشتی در قرآن نیامده
است؟ گفتم :چرا اتفاقا به توصیف آنها هم پرداخته و به ازدواج مومنان با آنان
هم اشاره کرده است .ولی جالب است بدانید این برداشت اولیه را اعراب هم از
این آیات داشتند اما به قول مالصدرا تفاوت ماهوی بین پدیده های این جهانی
و آن جهانی وجود دارد در غیر این صورت جهان دیگر معنایی نداشت .اگر
قرار باشد در جهان دیگر خور و خواب وخشم و شهوت ،حضوری فعال داشته
باشند پس تفاوت در کجا ظهور می کند؟ دیگر بودن دقیقا به معنای دیگر بودن
ماهوی است .آخرت بازخورد و تجسم اعمال این جهانی است نه تداوم عادی
و مادی آن.
باز ادامه داد پس ازدواج مومنان با حوریان بهشتی تکلیفش چه می شود؟ پاسخ
دادم تزویج لزوما به معنی ازدواج معمولی نیست .نوعی همنشینی و قرابت را می
رساند چنان که مفسران در تفسیرآیه " واذا النفوس ز ّوجت" گفته اند :آن وقت که
نفسها با جسمها جفت می شوند(جسم به روح می پیوندد) و یا خود با اعمالشان
و یا نفسهای مومنان با حوریان و نفوس کافران با شیاطین و یا اینکه نفس صالح
با صالحان و نفس طالح (بدکار) با طالحان تزویج می شوند.از طرفی از واژه ی
نکاح هم در این موارد استفاده نشده است.
برای این که خواننده تصور نکند پاسخ ها خیالی است؛ سخنانم را با ذکر دو منبع
مستند می کنم .یورگنی ادوارد ویچ برتلس در کتاب تصوف و ادبیات تصوف
مقاله ای دارد با عنوان "حوریان بهشتی" که چکیده اش این است .نویسنده ابتدا در
باره ی پیدایش این واژه اطالعاتی می دهد و از ونسینگ نقل می کند که حوریان
همان فرشتگان عیسوی هستند .ولی خود معتقد است این تصور از دین زرتشت
به اسالم منتقل شده است وبا گلدزیهر هم رأی است .جرج سیل مترجم و مفسر
انگلیسی قرآن نیز می گوید :واژه ی حوریان بهشتی از متون زرتشتی اقتباس شده
است و از آنجا که در بخش های باستانی تر از اوستا گرایش بسیاری به تجسم
پدیده ها می یابیم .خصوصا اینکه ارواح پست هم به صورت زنان زشت در
آخرت نمودار می شوند.
برداشت مفسران نخستین اسالم با ذکر احادیثی جنبه ی بشری بودن حوریان
بهشتی را تقویت می کند .اما در سده ی هفتم با توجه به تفسیر ابن عربی و نجم
الدین کبری از قرآن کریم حوریان را تجلی صفات و موجودات مجرد از دنیای
جبروت و ارواح پاک که در مرتبه ی آنهاست؛ تفسیر می کنند .خواجه نصیر
الدین طوسی نیز در رساله ی مبدأ و معاد در فصل نوزدهم اشاره به حور العین
نموده و معتقد است دیده ی بصیرت مرد مومن می تواند ابراهیم وار ملکوت
آسمانها و زمین را به واسطه ی نور تجلی ذرات کائنات ،خویش را به نیکوترین
صورت متمثل مشاهده نماید .مانند آنچه در قصه ی حضرت مریم آمده است.
در حقیقت ازدواج ذات و صورت است .بدین سان حوریان شکل های تجلی
نیروهای روحانی هستند که روح انسان پس از سیر کمالی با آن وارد گونه یی
پیوند و وصلت عرفانی می شود .از میان عارفان ابوسعید ابوالخیر و اوحدالدین
کرمانی هم بر این رأی هستند.
جنت چه بود جهان ایمان سده چه بود شمامه جان
اخالق نبی قصور می دان حاالت حمیده حور می دان
(تصوف و ادبیات تصوف ص 111تا )136

خبر

ادامه دارد

"پیام عسلویه" نخستین نشریه استانی

جانمایی شده در نمایشگاه مطبوعات

ایسنا  :غرفههای برتر نمایشگاه مطبوعات سال گذشته ،تا پیش از ظهر امروز (۲۵
مهر ماه) برای بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات جانمایی کردند.
غرفههای فعال دوره گذشته و رسانههای برتر طرحهای رتبهبندی و با ضریب
کیفی باال ( ۱۰درصد رسانههای برتر هر گروه بر اساس ضریب کیفی یا
رتبهبندی) تا ساعت  ۱۱:۳۰فرصت داشتند تا برای شرکت در نمایشگاه
مطبوعات بیستوسوم جانمایی آنالین کنند.
بر این اساس ،رسانههای «نبات»« ،شهروند»«« ،هنرآنالین»« ،سپید»« ،بینالمللی
قرآن»« ،مهرنامه»« ،دانشجویان ایران (ایسنا)»« ،پیام عسلویه»« ،جمهوری اسالمی
(ایرنا)»« ،صمت»« ،ستاره شرق»« ،تابش کوثر»« ،اقتصاد آنالین»« ،دفاع مقدس»،
«جوان»« ،جامجم»« ،حوزه»« ،خانواده سبز»« ،پیام ساختمان»« ،برنا»« ،جمهوری
اسالمی»« ،فیلم»« ،اتفاقیه خراسان شمالی»« ،قدس»« ،ایمنا»« ،روبهرو»« ،تدبیر
« ،»۲۴حلقه وصل»« ،فرهنگ امروز» ۱۹« ،دی»« ،رویداد « ،»۲۴ایران»« ،تقریب»،
«نهاد خانواده سالم»« ،خبر ورزشی»« ،پیشخوان» و «پانا» تا ساعت  ۱۱:۳۰روز
چهارشنبه ( ۲۵مهرماه) برای نمایشگاه مطبوعات امسال جانمایی کردند.
نشریه «نبات» نخستین رسانهای بود که با مراجعه به سایت نمایشگاه نسبت
به جانمایی خود اقدام کرد .این نشریه در گروه کودک و نوجوان میزبان
بازدیدکنندگان بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات است .همچنین «پیام عسلویه»
نخستین نشریه استانی جانمایی شده در نمایشگاه مطبوعات است .این نشریه
سال گذشته هم به عنوان نشریه برتر در گروه نشریات استانی و منطقهای برگزیده
شد.
باقی رسانهها از ساعت  ۱۳میتوانند به صورت الکترونیک و آنالین ،محل غرفه
خود را در گروه مربوطه مشخص کنند.
مطابقتصمیمشورایسیاستگذارینمایشگاهمطبوعات،غرفههایبرترنمایشگاه
بیست و دوم از ساعت  ۱۰تا  ۱۰و  ۳۰دقیقه و غرفههای فعال دوره گذشته و
رسانههای برتر طرحهای رتبه بندی و با ضریب کیفی باال (۱۰درصد رسانههای
برتر هر گروه بر اساس ضریب کیفی یا رتبه بندی) از ساعت  ۱۰و  ۳۰دقیقه تا
 ۱۱و  ۳۰دقیقه و باقی رسانهها از ساعت  ۱۳به صورت الکترونیک و آنالین،
محل غرفه خود را در گروه مربوطه مشخص کردند.
از آنجا که جانمایی غرفههای نمایشگاه توسط نمایندگان غرفهها و به صورت
الکترونیکی انجام میشود ،فهرست متقاضیانی که جانمایی میکنند بر حسب
زمان دقیق تکمیل فرآیند جانمایی ،اعالم و منتشر خواهد شد.
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تماشا
عاد گوداپل

داستان
اين داستان واقعى است؛

اینبار ناخدا داشت رو خشکی
خفهمیشد

شاهین بهرامنژاد
ناخدا غريب ،سال هاست كه با دريا غريب شده .رزق
حالل رو به قاعده چسبيدن روزها به شب ها از روزگار
به دست آورده و به همين اندك قناعت كرده.
از تمام ادوات صيادى حاال دار و ندارش تنها يك تور
ماهيگيرى است كه در دل حياط زير سايه پهن درخت،
درست جلوى چشماش آويزون كرده تا هر روز گره
هاش رو باز كنه و سطل آبى روى اون بريزه بلكه رنگ
كهنگىنگيره.
سر نگهداشت تور برامون
امروز ناخدا از راز دلش و ّ
گفت .اين كه وقتى سر رسيد قسط اولين و آخرين وامى
كه تو زندگيش گرفته از راه رسيده بود ،دينارى حتى در
كف نداشت كه از زير بار بدهى خالص بشه .مي گفت
بدهكار كه باشم انگار كسى راه نفسم رو بند كرده باشه
بى اختيار دست و پا مي زنم براى خالصى.
اون روز هوا با دريا مهربون نبود .موج بود كه به بلنداى
سه قد آدمى مي رفت تو سينه ى آسمون .ناخدا داشت
خفه مى شد .اين بار رو خشكى .همين تورِ حاضرى
رو برداشت و زد به دل آب .شوريده بود كه اسير تور
شده بود تا مرهمى باشه بر دل شوريده ناخدا .اون روزِ
توفانىتوىبندرهيچكساالناخداغريبهيچصيدى
نداشت .ناخدا گالته جاشوها رو كه داد با همون لنگوته
اى كه دور كمر داشت با بوى سمهك دريا رفت توى
بانك و اولين و آخرين بدهى زندگيش رو صاف كرد.
حاال سال هاست كه از اون تور ،مثل يه رفيق وفادار
نگهدارى مي كنه .قصه به اينجا كه رسيد «دى حيدر» دو
دستش رو به آسمون بلند كرد و خدا رو شكر .گفت:
شكرت خدايا كه اگر نانى نبود گاهى اما آبرويى بود
براىزندگى.
نوه ى ناخدا ا ّول تا آخر قصه رو فالگوش ايستاده شنيد،
اينكه حاال نقل باپيرش در ذهن كودكانه ش چه مى
گذره؟ خدا داند ولى نيك مي دانم كه برايش امروز واژه
شرافتمعناشد.
بندرديّر 24/مهر

خبـــــر
روزنامه پیام عسلویه به مرحله
دوم جایزه درست نویسی در
مطبوعات راه پیدا کرد
پیام عسلویه  :عضو شورای سیاستگذاری و عضو
کارگروه پنجمین دوره جایزه درست نویسی مطبوعات
گفت :مرحله اول داوری جایزه درست نویسی
مطبوعات برگزار شد ۱۱۷ ،نشریه داوری شدند و یک
سوم نشریات با رتبه باال به دور دوم راه یافتند محمود
اسعدی با بیان اینکه در این مرحله  ۳۲داور شرکت
داشتند افزود :هر نشریه را  ۲داور به صورت مجزا
بررسی کردند و نتیجه از طریق معدلگیری رأی آنان
مشخص شد .در مرحله دوم  ۵نفر از استادان داوری
خواهند کرد .معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی
و با هدف کمک به ارتقای جایگاه زبان فارسی ،هر
سال با برگزاری جشنواره درست نویسی ،جایزهای به
رسانههای مکتوب و الکترونیکی منتخب اهدا میکند.
اسامی نشریات راه یافته به مرحلۀ دوم عبارتاند از:
روزنامههای سراسری :همشهری ،قدس ،کیهان،
فرهیختگان ،ایران ،آفتاب یزد ،ستارۀ صبح ،شرق،
اطالعات،شهروند
روزنامههای استانی :خبر جنوب ،اصفهان امروز ،پیام
عسلویه ،امروز خراسان جنوبی
روزنامههای ورزشی :خبر ورزشی ،ایران ورزشی ،گل
خبرگزاریهای تخصصی :بینالمللی قرآن (ایکنا)،
تقریب ،دفاع مقدس ،علم و فرهنگ
خبرگزاریهای عمومی :مهر ،دانشجویان ایران (ایسنا)،
کار ایران (ایلنا) ،خبرآنالین ،تسنیم
پایگاههای خبری :دیار میرزا ،۵۹۸،اقتصادآنالین ،شفقنا،
افکار نیوز ،عقیق هیات ،تین نیوز ،جماران ،تابناک،
انتخاب
نشریات فرهنگی اجتماعی :دنیای قلم ،زنان امروز،
کرگدن ،سرمشق ،جامعۀ پویا
نشریات مروج علم برای عموم :شهرکتاب ،صبح
زندگی ،ارتقای سالمت ،ماشین ،نگاه نو
گفتنی است جایزه درست نویسی در مطبوعات با
هدف کمک به ارتقای جایگاه زبان فارسی و با توجه به
لزوم ایجاد زمینههای مناسب برای رشد و اعتالی زبان
مطبوعات ،از ابتدای دولت یازدهم هر سال برگزار شده
است.بر اساس گزارش ایکنا معاون امور مطبوعاتی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،سه عضو شورای فرهنگستان ،نماینده معاونت
مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی ،مدیر گروه زبان و
ادبیات فارسی ،یک نفر از ویراستاران برجسته کشور با
سابقهمطبوعاتی،اعضایشورایسیاستگذاریاینجایزه
هستندکهتعیینسیاستهایکلیهمچونتصویبشیوه
نامهها و آیین نامهها ،تعیین نوع و تعداد نشریات و جوایز
و شیوه انتخاب داوران برعهده آنهاست.

درصورتتصویبوزیرارشاد؛

خبر

کلنگ«شهرکسینماییخلیجفارس»
زده میشود

پیام عسلویه؛ مدیر انجمن سینمای جوانان
استان بوشهر گفت :طی مکاتبه ای با شرکت
عمران شهر جدید عالیشهر ،پیشنهاد ایجاد
شهرک سینمایی در این شهر شده است .در
همین ارتباط جلساتی با مدیرکل ارشاد بوشهر
و شرکت عمران عالیشهر داشته ایم که در
صورت تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی این طرح به زودی کلنگ «شهرک
سینمایی خلیج فارس» زده می شود.
عبدالرحمن برزگر در این ارتباط عنوان کرد:
از آنجا که استان بوشهر با قدمت  5000ساله
از پیشتازان مبارزه با استعمار و استبداد در خطه
جنوب بوده و پایگاه مهم مشروطه خواهی و
همچنین در دفاع مقدس نقش مهمی داشته
است ،ایجاد مجموعه شهرک سینمایی با
تمامی امکانات برای ثبت و ضبط وقایع تاریخ
مقاومت ضرورت بسیار دارد ،چرا که مستند
سازی و عرضه رخدادهای تاریخی از طریق
تصویر بیش از پیش نیازمند همگرایی هنری
است .لذا با توجه به کمبود و یا حتی نبود
چنین زیر ساخت هایی ،این پیشنهاد را به
دوست ارزشمندم مهندس مقاتلی مدیر عامل
شرکت عمران عالیشهرنمودمکه با استقبال بی
نظیرش روبه رو شدم .بی درنگ مکاتبات آغاز
و طولی نکشید که ایشان با برگزاری جلسه
ای با هیئت مدیره شرکت عمران عالیشهر
ضرورتداشتنشهرکسینماییتبیینگردید.
برزگر در ادامه سخنانش گفت :بوشهر تا کنون
فضای فیزیکی و زیر ساخت فرهنگی با این
ابعاد را به چشم ندیده است ،این پیشنهاد نیز به
مدیر ارشاد اسالمی خانم دکتر ماحوزی ارائه
شد که با استقبال ایشان هم روبه رو شد و
جلسه ای مشترک با شرکت عمران عالیشهر
در مورخ  96/7/27برگزار گردید که ضمن
بازدید از مجتمع فرهنگی در حال ساخت
عالیشهر از زمین مورد نظر بازدید به عمل آمد.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر
تاکید کرد که برایش فرقی نمی کند که چه
کسی پیشنهاد این شهرک را داده است ،فقط
امیدوار است که با پیگیری خانم ماحوزی
و همکارنشان در وزارت خانه و همچنین
همراهی استاندار جدید بوشهر این مهم در
بوشهر رقم بخورد و در سفر آینده جناب وزیر

فرهنگ

محترم ارشاد اسالمی به بوشهر به تصویب
برسد و کلنگ «شهرک سینمایی خلیج فارس»
زده شود.
برزگر ضمن قدردانی مجدد از مدیرعامل
شرکت عمران عالیشهر ،اهم اهداف راه
اندازی این شهرک را چنین برشمرد :ا -ایجاد
اشتغال در بخش فرهنگ و هنر -2مستند
سازی تاریخ پر فروغ خطه جنوب کشور از
هرمزگان تا بوشهر و سپس خوزستان و استان
های همجوار -3ایجاد سایت گردشگری-4
توزیع عادالنه خدمات فرهنگی به جنوب
استان -5نقش پذیری شهرجدید عالیشهر به
عنوانشهرفرهنگی.
موزه فیلم و عکس تاسیس میشود
همچنینانجمنسینمایجواناناستانبوشهر
و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان بوشهر جهت راه اندازی
موزه فیلم و عکس در بافت تاریخی بوشهر
تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند.
عبدالرحمنبرزگرمدیرانجمنسینمایجوانان
استان بوشهر با اعالم این خبر در گفتگو با پیام
عسلویه ضمن قدر دانی و تشکر از مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استانبوشهرجهتانعقادتفاهمنامههمکاری،
گفت :به منظور نگهداری تجهیزات ،تصاویر
قدیمی و همچنین بزرگداشت مقام هنرمندان
سینما و عکاسی بوشهر پیشنهاد موزه را به
میراث اعالم نمودیم که خوشبختانه با موافقت
این اداره کل روبه رو شد .برزگر با ابراز
خرسندی از این رخداد مهم در بوشهر افزود:
سالهاست که بوشهر از نظر توسعه فضای
فرهنگی و مناسب سازی زیرساخت های
هنری پیشرفت نداشته است ،لذا راه اندازی
موزهسینمادربافتتاریخیبوشهرمیتوانددر
هم افزایی هنرمندان و شاخص های فرهنگی
موثر باشد .وی تاکید کرد :بدون همدلی مدیر
کلمیراثفرهنگیاینمهممحققنمیگردید.
عمارت تاریخی و زیبای رشیدی در محله
کوتی که آخرین مراحل بازسازی را می گذراند
به موزه فیلم وعکس بوشهر اختصاص یافته
است .به گفته ناصر امیرزاده مدیرکل میراث
فرهنگی استان این عمارت در بهمن ماه آماده
تحویلوتجهیزاست.

موضعگیری هنرمندان استان بوشهر
در واکنش به سخنان ترامپ

پیام عسلویه؛ هنرمندان همواره در طول تاریخ
ابزاری را در دست داشته اند که در برهههای
حساس و مهم زمانی ،از آن در جهت تقویت
و اعتالی نام وطن ،فرهنگ و هنر کشور خود
استفاده کرده اند؛ حضرت امام خمینی (ره)،
درباره این ابزار قدرتمند و نقش آن در نشان
دادن چهره واقعی استبداد و استکبار فرمودند:
«هنر در مـدرسه عشق ،نشان دهنده نقاط کـور
ومبهممعضالتاجتماعى،اقتصادى،سیاسى،
نظامى است .هنر در عرفـان اسالمـى تـرسیـم
روشـنعدالتوشـرافتوانصـافوتجسـم
تلخکامـىگرسنگانمغضـوبقدرتوپـول
است .هنر در جایگاه واقعى خود ،تصویر
زالوصفتانى است که از مکیدن خـون فرهنگ
اصیل اسالمى ،فرهنگ عدالت و صفا لذت
مـى برنـد .تنها به هنرى بایـد پرداخت که راه
ستیز بـا جهانخـواران شـرق و غرب و در
رأس آنان آمـریکا و شوروى را بیاموزد (».امام
خمینی(ره)درواپسینسالهایعمرخطاببه
هنرمندان ایران) در همین ارتباط نیز هنرمندان

حوزههنریاستانبوشهرباتولیدوانتشارآثاری
زیبا به سخنان سخیف رییس جمهور ایاالت
متحدهواکنشنشاندادند.روابطعمومیحوزه
هنری استان بوشهر با انتشار این خبر اعالم کرد:
ابوالقاسمطحانیانواسماعیلآلشلودوهنرمند
کاریکاتوریست حوزه هنری استان بوشهر با
ارائه دو طرح زیبا یک پوستر و یک کاریکاتور
به ترامپ پاسخ دادند .همچنین صالح دروند،
یکی از شاعران حوزه هنری استان بوشهر قطعه
شعری با عنوان «عاشقانه ای برای خلیج فارس»
خلیج فارس منتشر کرد .پس از اظهارات
سخیف دونالد ترامپ در مورد خلیج فارس و
استفاده از نام جعلی خلیج عربی به جای خلیج
فارس ،اکثر هنرمندان کشورمان از همان ابتدا به
موضع گیری و یادآوری اسناد تاریخی به رئیس
جمهورایاالتمتحدهپرداختند.
هنرمندانونویسندگاناستانبوشهرنیزواکنش
های متعددی در مقابل اظهارات جعلی ترامپ
از خود نشان داده و آثار مختلفی در دفاع از نام
خلیجهمیشهفارستولیدکردهاند.

