آگاهی اگر در دلش ادبیات و هنر نجوشد ،تخیل بشر مختل می گردد ،تولیدات خالقه اگر پا به پای رشد
تخیل و تازه گی های استتیک نبالند ،سراسر ،چون عتیقه ها بر کتیبه ها حک میمانند .واژه ،سنگ،
رنگ حرکت ،صدا ،تصویر ،نقد و نظریۀ ادبی و هنری ،شطی ست که در دو کنارۀ دریای خالقیت می
وزند .نقد ،یکی از رویکرد های زیباشناختی ست اما ،مهم این است که پیش از هر نقد و تأویلی ،فُرم و
موضوع را برسمیت بشناسیم .در غیر آن بی آنکه بسوی متن در حرکت باشیم در حصار اثر ،گیر
میمانیم  ...و از همینروست که در خطۀ فقر و فتاوی ،فتح سومنات ،همیشه به فتور صناعات رسیده
است.
مغاک افالتونی ست که آدمها را بر گر ِد تنهایی و یأس ،زنجیر کرده است .پراگندگی ،در هر
غربت،
ِ
موقعیتی ،نوعی از سرافگندگی ست .با یک گل بهار نمی شود ،گل هر قدر زیبا و رنگین باشد اگر در
کنار سایر گلها ،بشکل ریزومی ،در صدای مشترک ساقه نزند ،هیچ حدیقه ی در هیچ مخیله ای شکوفا
نخواهد شد .فق ر دیالوگ و فقدان سخن ،آفت هایی هستند که حتا ادیبان و هنرمندان را به نواختن نی در
تنهایی عادت داده اند.
جمهوری سخن در هفت اقلیم{ موسیقی  ،حرکات نمایشی و رقص ،هنرهای ترسیمی( ،نقاشی ،
خطاطی و …) ،هنرهای تجسمی(،معماری ،مجسمه سازی  ،شیشه گری و …) ،ادبیات (نویسندگی،
شامل شعر  ،داستان  ،فیلمنامه و…) ،هنرهای نمایشی ،تئاتر و سینما} در غربتکدۀ هالند ،در حال
تاللؤ و روئیدن است .در این جمهوری ،هر سخنورزی که با نوعی از تخیل و خالقیت درگیر است،
می تواند از حفره های سایه دار و تمثیلی ،بسوی شور مشترک به پرواز درآید .جمهوری سخن ،از
ابتدای تابیدن ،در اتمسفیر جمعی نفس می کشد و انواع هنر و سخن را در کنار هم ،برسمیت می
شناسد ...اول اپریل  ٢٠١٧جشن میالد جمهوری سخن است ،نویسنده گان ،هنر مندان  ،شاعران و همه
اهالی فرهنگ می توانند با حضور سبز شان ،طلوع کار مشترک را بشارت دهند.
شورای تدارک جمهوری سخن
شماره های تماس :نورهللا وثوق(،) 0624453031تانیا عاکفی( ،)0623565360موسی
فرکیش( ،)0644019400مشعل حریر ،احسان نیازی( ،)0614641189حسین
پرواز( ،)0614818989محمد شاه فرهود( )0633086251و فرید سیاوش()0610903791
زمان  :اول اپریل  ٢٠١٧ساعت دو بعد از ظهر
مکان Merwedonk 4 4207 XB Gorinchem Nederland :

