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راهیابی کارتون احمدرضا سهرابی
به مرحله پایانی داوری جشنواره
 LIMEIRAبرزیل
کارتون احمدرضا ســهرابی به مرحله پایانی داوری
چهاردهمیــن جشــنواره بین المللــی LIMEIRA
برزیل راه یافت.
این جشنواره از معتبرترین جشنواره های بین المللی
کارتون برزیل است که امسال با موضوع جام جهانی –
عدالت برگزار گردید.
این کاریکاتوریســت ،تاکنون برنده حدود  30جایزه
از جشــنوارههای ملی و بینالمللی شده و آثارش ضمن
راهیابی به نمایشــگاههای معتبر جهانــی در کاتالوگ
جشــنوارههای بینالمللــی کارتــون و کاریکاتور اومیا
ژاپــن ،نانجینگ چیــن ،مازاتالن مکزیک ،دوســاالنه

اذا النجوم...
ببین آسمان معلق ماند
محمدرضا خالصی
اذا النجوم ...ببین آسمان معلق ماند
قیامت است ...قیامت ،جهان ،معلق ماند
ستارگان،کدرند و جهان عجیب سیاه
کران ،کران ،کپر آسمان معلق ماند
اذا السماء ،پر از تیرگی و پر زشب است
شبی که در همه جا ،جاودان معلق ماند
قیامت است ...قیامت ،تمام من ،بی تو
تمام من ....که چنین ناگهان معلق ماند
من و تو ...یگ گره کور ....صحنه ی تاریک
و هیچ حادثه ای ...داستان ،معلق ماند
من آن پرنده ی زخمی   میان طوفانم
که هر چه داشته ،در آشیان معلق ماند
نوای خسته ی شور است بغض حنجره ام
درآمدی که به هق هق کنان معلق ماند
تباه و خسته چو بغداد با هالکویم
چو برج قلعه که با ایلخان معلق ماند
چو برگ خشکم و بی تاب تا به معبر باد
امان بودن من ...در خزان معلق ماند
زمین بدون تو لرزانده می   شود یک آن
و آسمان که چو آن ...همزمان معلق ماند

«شام آخر» ایرانی بهترین مستند
جشنوارهی روسی شد

ایسنا :مستند سینمایی «شام
آخر» بــه کارگردانــی محمد
قانعفرد به عنــوان برنده جایزه
بزرگ بهترین مستند از جشنواره
«تله کینو فوروم» از روسیه شد.
مســتند «شــام آخــر»
فیلمی   اســت در     باره مسیحیان
ســوریه؛ اقلیتی در ســوریه که
حضورشــان قدمت چند هزار ســاله دارد و با ورود اسالم سالیان سال
همزیستی مسالمتآمیزی هم داشتهاند اما حاال دستخوش وحشیانهترین
رفتارها از جانب عدهای شدهاند که آنها نیز خود را مسلمان میخوانند.
پس از شــروع اختالفات و درگیریها در ســوریه آتش جنگ ،پیروان
این دین را نیز در برمیگیرد و صلح و آرامش از زندگی ایشان میرود.
"جرمانا" محلهای اســت مســیحی نشین در دمشــق که مردمانش
دوشــادوش بقیه اقوام و مســلمانان به دفاع از کشورشان پرداخته و
شــهیدان بســیاری دادهاند اما در این میان "معلوال" روستایی که در
 ۶۰کیلومتری جنوب دمشق واقع شده ،داستانهایی شنیدنی دارد .این
روســتا یکی از چهار روستایی است که همچنان به زبان آرامی   در آن
صحبت می   شود .این روستا با قدمتی  ۷هزار ساله ،نمونهای مثال زدنی
از همزیستی مسلمان و مسیحی بوده که حاال مسیحیانش حرفهایی
برای گفتــن دارند .روســتایی با معماری بســیار زیبــا و خانههایی
غارمانند در دل کوه و دِیر قدیســه تقال که هر ساله زیارتگاه مردمان
بی  شماری است .این روستا در جریان درگیریها مورد هجوم نیروهای
جبهــه النصره قرار میگیرد و آنان پس از به آتش کشــیدن روســتا،
 ۱۲راهبه را از دیر قدیسه تقال ربوده و به جایی ناشناخته برده و....
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امام مهدی (ع)

صاف تا کمی   ابری گاهی وزش باد

پرتغال ،دوساالنه تهران LM ،چین،
آلکاال اسپانیا ،دوساالنه آفریقا ،برلین
آلمان ،نیلس بوگه دانمارک و آیدین
دوغان ترکیه به چاپ رسیده است.
دریافــت جایــزه برتر جشــنواره
جهانــی کارتــون اندونــزی ،جایــزه
اول کاریکاتــور نخســتین جشــن
روزنامه نگاران جوان ایران در سال ،75
جایزه اول جشــنواره مطبوعات
خلیج فارس ،جایزه دو دوره جشنواره
مطبوعات و خبرگزاری های ایران و
جایزه اول کاریکاتور بیست و
یکمین جشــنواره صدا و سیما از
جمله افتخارات احمدرضا سهرابی به
شمار می   رود.
او کــه ســابقه همــکاری بــا
روزنامههای آیینه جنوب (بوشــهر)،
نوید (اراک) ،نیم نگاه (شــیراز) ،جام
جم ،فرهیختگان و اعتماد را دارد هم
اکنون کاریکاتوریســت روزنامههای
همشــهری و عصر مردم (شــیراز)
است.

یک پیشکسوت تعزیه مطرح کرد:

"تعزیه" نیازمند مکانی ثابت است
ایســنا :یک پیشکســوت تعزیهخوانی
میگویــد که اگــر یک مجموعــه ثابت
بــرای تعزیهخوانی در نظر گرفته شــود،
می   توان هم بر اجــرای تعزیهها نظارت
کرد و هم نسل های بعدی تعزیه خوانان را
پرورش داد.
عالءالدین قاســمی   با اشاره به این که
مســئوالن برای اختصــاص مکانی ثابت
برای تعزیه خوانی گامی   برنداشتند ،گفت:
در ســالهای گذشته "تکیه دولت" وجود
داشت و تعزیه در آنجا اجرا میشد اما پس
از خراب شــدن آن دیگر جایگزینی برای
تکیه دولت ایجاد نشده است.
او یادآور شــد :من طرحی را در زمان
ریاست آقای قالیباف ،به شهرداری تهران
ارائه کردم اما ترتیب اثری داده نشــد .اگر
میخواهیــم این هنر ســنتی ایرانی زنده
بماند باید یک جایــگاه مخصوص تعزیه
در تهران بزرگ در نظر گرفته شــود .من
پیشــنهاد میدهم که در اطراف حرم امام
خمینی (ره) مکانی برای تعزیه خوانی در
نظر گرفته شود.
قاسمی   در     باره طرحی که به شهرداری
ارائه داده بود ،توضیــح داد :در این طرح
آمده بود که تکیه دولت به صورتی سنتی
بازســازی شــود تا مکانی جــذاب برای
توریســتها و جوانان باشــد و هر هفته
در آن تعزیهای از شــهرهای مختلف اجرا
شود .همچنین در اطراف آن یک بازارچه

سنتی دایر شود و غرفههای شعبده بازی،
پرده خوانی ،ســیاه بازی و ...برپا شــود
اما متاســفانه مســوالن هر چه می   شود
میگویند "پول نداریم".
این تعزیه خــوان همچنیــن در باره
نســخههای دیگری از تعزیه خوانیها که
تاکنون اجرا نشــده یا کمتر اجرا شــدند،
گفت :متاسفانه نسخههایی وجود دارند که
سال های سال در خانه ها مانده است و از
آن استفاده ای نمیشود .ما درحال حاضر
 400نوع تعزیه داریم .اما نهایتا  30تعداد
از آنها را عاشورایی میتوان خواند .در واقع
از همــه این متن ها ،به جز در جشــنواره
آیینی سنتی ،استفاده نمیشود.
او افزود :هر دو سال یک بار جشنواره
آیینی سنتی برگزار میشود و ما میتوانیم
بعضی از تعزیههای کمتر دیده شده را در
آن جا اجرا کنیم و در اصل جایگاه دیگری

برای عرضه این نوع نمایش وجود ندارد.
قاســمی    با اشــاره به کمبود اعتبارات
در حمایــت از نمایش های آیینی ســنتی
اظهار کرد :چرا باید این جشــنواره هر دو
ســال یک بار برگزار شود؟ در حالی که
ظرفیت نمایش های آیینی سنتی ما بسیار
فراوان است!
ایــن تعزیه خوان همچنیــن در مورد
حفظ اصالت موســیقی تعزیهها نیز گفت:
بعضــی از موزیکهایــی کــه در تعزیه
خوانیها نواخته میشــود در شان مجلس
امام حســین(ع) نیســت .باید کنترلی بر
تعزیهها صورت بگیــرد .اگر نظارت های
درســتی در این زمینه انجام شــود ،دیگر
این اتفاقها در تعزیه نمیافتد .متاســفانه
عده ای در تعزیه امام حسین (ع) هرکاری
که میخواهند میکنند چون برای اجرای
تعزیه آگاه نیستند.
قاســمی   در پایان تاکید کرد :اگر یک
مجموعه ثابــت برای تعزیــه خوانی در
نظر گرفته شــود ،می   توان هم بر اجرای
تعزیهها نظارت کرد و هم نسلهای بعدی
تعزیه خوانان را پــرورش داد .هم اکنون
جوانان عالقهمند بسیاری وجود دارند که
میخواهند در این زمینه فعالیت کنند .اگر
این نسلی که در حال حاضر هستند از بین
بروند ،تعزیه نیز از بین خواهد رفت .اگر به
داد تعزیه نرسیم باید یک تعزیه بخوانیم و
برای تعزیه گریه کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی   شیراز:

نظیر سعدی در ادبیات ما وجود ندارد

ایسنا :رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی   شیراز با
بیان اینکه کســی همطراز سعدی در ادبیات ما
وجود ندارد ،گفت :شــاید بزرگترین هنر حافظ
آن است که توانســته پس از حضور سعدی ،به
عنوان شاعری نامی   و بلندمرتبه شناخته شود.
بر اساس خبر رســیده ،پنجمین نشست از
سلسله نشســتهای سعدیشناســی با عنوان
«برخوان سعدی» با سخنرانی محمدکاظم کاوه
پیشــقدم -رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی   شیراز
و دبیر هیات امنای اســتان فارس -در آرامگاه
سعدی برگزار شد.
در این نشســت که توسط انجمن فرهنگ و
ادب شیراز ،با همکاری سازمان میراث فرهنگی
و گردشــگری فــارس و مرکز سعدیشناســی
برگــزار شــد ،محمد کاظــم کاوه پیشــقدم با
نگاهی بینارشتهای به ســعدی و آثارش و تأثیر
آن بــر فرهنگ مردمان پرداخت و اشــاره کرد
که پرداختن به ســعدی میتوانــد از منظرهای
گوناگون همچون تنوع شــعری و تکنیکهای
آن ،نگاه جامعهشناســی و اســتخراج فرهنگ
مردم شیراز در دوران سعدی و نیز دورانشناختی
ســعدی صورت گیرد همانطور کــه میتوان با
رجوع بــه متونی دیگر ،همچون «شــاهنامه»،
فرهنگ سیاسی دوران فردوسی را بازیافت.
این پژوهشگر در ادامه گفت :در این میان در
شکلگیری مکتب فرهنگی فکری شیراز ،حضور
سعدی از مباحث مهمی   است که میتوان به آن
پرداخت .این امر از دوران ســعدی آغاز میشود
و تا زمــان حافظ ادامه مییابد .به بیان دیگر در
شــکلگیری تمدن اسالمی   ســه مکتب نقشی
اساسی داشته اســت؛ تا قبل از مکتب خراسان
که نماد برجسته آن فردوسی است ،ما در بصره
و کوفــه کــه ایرانیها بیشتــر در آنجا حضور
داشتند ،شاهد شکلگیری مکتب اشاعره معتزله
و حتی مکاتب نحویی هستیم که اندیشمندان و
بنیانگذاران آن ایرانی هستند؛ همانند سیبویه و
یا ابوعلی فارسی فسوی .این دوره ،دورهای است
که تمدن اسالمی   در عراق شکل میگیرد .پس
از این دوران ،فرهنگ تمدن ایران و اســام به
خراسان منتقل میشود .در خراسان آموختههایی
پیــش از اســام جمــعآوری شــده ،بازتــاب
مییابــد؛ چنانکه فردوســی حکمتهای ایران
باســتان را جمع کرده و بعد در اشعارش آنها را

بازتاب داده است.
او سپس بیان کرد :اگرچه فردوسی شاعری
سترگ است ،اما بیشک بزرگترین ادیب ایران
که هم در نثر و هم در نظم سرآمد همگان است،
سعدی است .چنانکه «بر حدیث من و حسن تو
نیفزاید کس /حد همین است سخندانی و زیبایی
را» .حافظ نیز در بیت معروف خود ،استاد سخن
را سعدی میداند.

آموزههــای فرهنگ ایرانی و باســتانی در کنار
هم داشته باشــد و این اندیشه با حضور خواجه
نظامالملــک و بنای مدارســی در ایران و جذب
دانشآموختگان و تعلیم و تعلم آغاز شد .نخبگان
این مدارس بــه نظامیه بغداد میرفتند ،جاییکه
سعدی در آنجا به کسب علم پرداخت.
او هــم چنین گفت :ســعدی چنــد ویژگی
منحصر به فرد دارد ،تسلط به زبان عربی یکی از

پیشــقدم افزود :بعــد از اوجگیری فرهنگ
خراســانی و شــکلگیری مکتب خراســان با
حضور امام محمد غزالی ،خواجه نصیر طوســی،
فردوســی ،ابوریحان بیرونــی ،خوارزمی   و ....با
شکست خوردن نهضت شعوبیه ،شیراز و مکتب
شیراز به عنوان طالیهدار فرهنگ و تمدن ایران
اسالمی   قلمداد شد و تا پایان دوران حافظ شیراز
سرآمد مکتب فرهنگ ایرانی گردید که اوج این
نمودار در سعدی متجلی است.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی   شیراز در ادامه
اظهار کرد :شاید بتوان گفت که بزرگترین هنر
حافظ آن است که توانسته پس از حضور سعدی،
به عنوان شاعری نامی   و بلندمرتبه شناخته شود.
حافظ شــعرهایش را پیرایش میکرده و صیقل
میداده ولی سعدی ســخنها را مانند گوهری
ناب ارائه میکرده و پیرایشی را نیاز نمیدیده از
اینرو همطراز با سعدی در ادبیات ما وجود ندارد
و شــعرهایش رقابتناپذیر است .سعدی مکتب
خراسان را که تکیه عمده آن بر روی بازگرداندن
ایران به قبل از اســام بود ،در مکتب شیراز به
استوارســازی تمدنی تبدیل کرد که اسالم را با

امتیازات اوست .تسلط بر فرهنگ اسالمی ،دیگر
ویژگی اوســت که در خراسان و به ویژه در آثار
شعوبیه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود ،چنانکه
سعدی خود را مفتی ملت اصحاب نظر میداند،
یعنی در رندی و فقه خود را صاحب فتوا میداند.
ویژگی دیگر سعدی ،بیمانندی او در نگارش نثر
است و بسیاری از او تقلید کردهاند.
پیشقدم ادامه داد :جهانگردی او نیز از دیگر
خصایص منحصر به فرد اوست .سعدی را با ابن
بطوطه مقایســه کنید ،نوع نگاه این دو به مردم
و فرهنگ و اجتماع کام ً
ال متفاوت است .در آثار
ســعدی فرهنگ قناعت ،فرهنگ مثبت اندیشی
و فرهنگ شــادمانی موج میزند؛ سعدی اهل
شکایت نیست؛ خود او میگوید فقط یکبار در
پیش خداوند از سرنوشت شکایت میکند و از این
منظر به فردوسی نزدیک است .همچنین سعدی
اهل درد و اندوه نیســت ،شــاید یکی از دالیل
طوالنی عمر او ریشه در همین امر داشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی   شیراز ویژگی دیگر
او را عالقمندی بســیارش به شــیراز دانست و
گفت :حافظ گاهی از شیراز دل گرفته است ،اما

نامزدهای جایزه ادبی «مدیسی»
معرفی شدند

ایسنا 12 :رمان فرانســوی و  10رمان
خارجی بــه عنوان نامزدهــای اولیه جایزه
ادبی «مدیسی» فرانسه انتخاب شدند.
به نقل از فیــگارو« ،آرکادیا» ا(مانوئل
بیاماک تــام)« ،همه مردان به طور طبیعی
می   خواهند بداننــد» (نینــا بوروئی)« ،به

ســارا می   گوید» (پائولیــن دالبروی)« ،در
شستشــوی بزرگ» (فیلیپ ری)« ،دیوید
دیــوپ» (بــرادر روح)« ،تــا ســپیدهدم
نگــهدار» (کارول فایــز)« ،حماقت» (پیر
گویــوت)« ،پر زدن» (فیلیپ النســون»،
«فرزنــدان آنها پس از آنهــا» (نیکوالس
متیــو)« ،آبی که عبور می   کنــد» (فرانک
مؤبر)« ،قلب ســفید» (کاتریــن پولین) و
«از میان پردههــای جهان» (فانی تیلندیر)
 12رمان فرانسوی نامزد جایزه «مدیسی»

در سال  2018هستند.
در بخش ادبیات خارجی جایزه مدیسی
نیز نــام آثاری از «زادی اســمیت»« ،پیتر
اســتام»« ،برد واتســون»« ،یییون لی»،
«زو والدس» و «جان کالفمن اسفنســون»
دیده میشود.
جایزه ادبی «مدیســی» در سال ۱۹۵۸
راهاندازی شــد تا نویســندگان خالق را با
وجود ناشناخته بودنشان در دنیای ادبیات
مورد تقدیر قرار دهد .این جایزه در سالهای

ســعدی همیشه با عشــق و عالقه از شیراز یاد
میکند «چو پاکان شیراز خاکی نهاد /ندیدم که
رحمت بر این خاک باد».
او ویژگی دیگر سعدی را گریز از ریا برشمرد
و اظهار کرد :در شــیراز بــه دلیل آنکه عرفان و
تصرف پایگاهی عمومی   داشــته ،ریاکاران بسیار
بودهاند ،اما ســعدی در مناظرههای مختلف خود
در آثارش با این گونه افراد به نقد ریا میپردازد.
همچنین ســعدی در قالب نصیحت به ستایش
پادشــاهان میپردازد؛ چاپلوسی نمیکند و هفت
آسمان را زیر پای قزل ارسالن نمیگذارد .او به
جنبههایی از مدح و ستایش میپردازد که پادشاه
را بر آن برانگیزد؛ از عدل و داد میگوید و راستی
و صدق .سعدی از نگاه اندیشه سیاسی ،اخالق
گراســت و به عدالت و دادگری توصیه میکند،
حافــظ هم ایــن نوع نگاه را از ســعدی گرفته
است .سعدی بنیانگذار رندانه سخن گفتن است.
پیشــقدم در ادامه افزود :سعدی غزل را به اوج
رســاند .تا پیش از او غزل ســرایی کامل نشده
بود ،اما بــا ظهور او غزل ســیر تکامل یافت و
پس از آن به دســت حافظ رســید .استعارههای
قرآنی را نخســتبار ســعدی وارد غــزل کرد؛
همچــون َملِک محبوس در زنــدان چاه بابل و
پس از آن بهر منــدی از این صنعت اقتباس در
حافظ به اوج رســید .شعر سعدی در دوران خود
نیز آنچنان پربها تلقی میشد که نمیشد بر آن
قیمت گذاشــت ،خود او میگوید« :همانا که در
فارس انشــای من /چو مشــک است بی قیمت
اندر ختن» .در دوران او چنان بود که " هل من
مزید" در     باره شعرش مصداق مییافت؛ یعنی هر
که بهای بیشتری پرداخت میکرد ،نسخه شعر
سعدی در اختیارش قرار میگرفت.
او در بخش پایانی سخنان خود گفت :سعدی
از طریق خواجوی کرمانی معلم حافظ اســت و
اندیشــههای آن قلههای فکــری و ادبی که در
مکتب شیراز وجود داشت ،مثل حضور روزبهان،
سعدی ،خواجوی کرمانی ،به حافظ رسید .به این
ترتیب مکاتب فکری موجود در شــیراز در آثار
سعدی متجلی شد و پس از آن به حافظ منتقل شد.
در پایان این نشســت ،پیشــقدم به پرســش
حاضران در     باره اندیشــه سیاسی و اخالقگرایی
سعدی پاســخ داد و گفت :سعدی نماد فرهنگ
شیراز و ایران است.

اولیه تنها ویژه بهترین رمان فرانسوی بود،
امــا از ســال  ۱۹۷۰بخش رمــان خارجی
و ســپس در ســال  ۱۹۸۰بخش مجموعه
مقــاالت نیز بــه آن افزوده شــد .از میان
نویسندگان سرشناســی که تاکنون موفق
به دریافت جایزه رمان خارجی «مدیســی»
شــدهاند میتوان به «پل آستر»« ،اورهان
پاموک»« ،میالن کوندرا»« ،اومبرتو اکو»
و «فیلیپ راث» اشاره کرد.
فهرســت نامزدهای مرحله دوم جایزه
ادبی مدیسی روز چهارم اکتبر ( 12مهرماه)
اعالم میشود و برنده نهایی نیز روز ششم
نوامبــر ( 15آبان) یک روز قبــل از جوایز
«گنکور» و «رنوردو» اعالم میشود.

دو پنجره با شاعر «شعر سبزه ها» در کانون
فارس گشوده شد
پریسا گلریز خاتمی

نشســت ادبی دو پنجره با حضور احمد خدادوست در اداره کل کانون
فارس برگزار شد.
هشتمین نشست ادبی دو پنجره با حضور شاعر صمیمی   گیالنی و با
حضور اعضای کارگاه های شــعر و داستان مراکز فرهنگی هنری کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان فــارس در مجتمع فرهنگی
هنری کانون در شــیراز برگزار شد .در این نشست اعضا به نقد و بررسی
کتاب «شعر سبزه ها» ســروده احمد خدادوست پرداختند و در بخشی از
برنامه نیز آثار نوشته شده توســط اعضای نوجوان خوانده و بررسی شد.
زهــرا افتخاری ،مدیــر کل کانون فارس با حضور در جمع اعضا گفت:
این نشســت فرصت خوبی اســت تا از تجربه های ارزشــمند شاعران و
نویســندگان استفاده شود و با کسب دانش و استفاده از راهنمایی آنان به
بهتر سرودن و نوشتن نزدیک و نزدیک تر شد.
وی از اعضا خواست خوب ببینند ،خوب بشنوند و خوب درک کنند تا
بتوانند خوب بنویسند.
ســپس افزود :تالش می   کنیم در ســامت ،تفکر ،خردورزی ،رشد
عقلی ،رشد جسمی   و روح و روان شما کوشا باشیم و با برگزاری این نوع
برنامه ها با شعار زندگی خوب تمرین می   خواهد به کسب مهارت پرداخته
و اخالق نبوی و حسینی را در زندگی خود جاری کنیم.
مدیر کل کانون فارس در بخشــی از سخنانش با اشاره به فرا رسیدن
ماه محرم گفت :امید اســت با تأسی از روش های تربیتی امام حسین (ع)
مهارت هــای خوب زندگی کــردن را بیاموزیم و با سرمشــق قرار دادن
رهنمودهای امام حسین در زندگی ،یکی از پیروان ایشان باشیم.
این نشست صمیمی   با صحبت های شــاعرانه احمد خدادوست ادامه
پیدا کرد .وی گفت :آمده ام بشــنوم ،از شما یاد بگیرم و بیاموزم تا بدانم
در آینده چطور بنویسم و چه بنویسم .شعر بخشی از زندگی است و شاعر
برای سرودن یک شــعر خیلی فکر می   کند و پشت هر شعری اندیشه و
تفکر نهفته است که با کشف شاعر ،اندیشه ها به دیگران منتقل می   شود.
وی افزود :شــاعر نســبت به اتفاقــات پیرامون خیلی دقیق اســت
و ســعی می   کنــد جور دیگر ببیند .این شــاعر گیلکــی ،عاطفه و خیال
را یکــی دیگر از ویژگی های بارز شــعر عنوان کرد و در پاســخ به این
ســئوال که او ایده های شعری خود را از کجا کشف می   کند گفت :خوب
دیدن ،خوب شــنیدن و خواندن و نوشــتن می   توانــد از عناصر مهم در
ســوژه یابی برای شــاعر باشــد که نکات تازه ای را به ذهن می   رساند.
شــاعر «برگ راننده» در ادامه افزود :همیشــه ســعی کرده ام پس از
سرودن هر شعر ،آنها را برای بچه ها بخوانم .پیش از ورود به کانون برای
بزرگ ترها شعر می   گفتم اما در کانون ،زندگی شعری من هم راه تازه ای
پیــدا کرد و به خاطر همکاران خوب کانونی و کودکان و نوجوانانی که با
آنها به پیری رسیده ام خدا را شکر می   کنم.
در حاشــیه این نشست ،احمد خدادوســت در مرکز فرهنگی هنری
شــماره  1شــیراز و در جمع اعضای ادبی حاضر شد و پیرامون نوشتن و
سرودن با اعضا به بحث و تبادل نظر پرداخت.

اسماعیل امینی عنوان کرد

آسیبهایی که شعر مذهبی را تهدید
میکند

ایســنا :اســماعیل امینی
میگویــد :برخی افــراد که
مطالعــات دینــی ندارنــد و
نســبت به منابع و زبان شعر
مذهبی نیز آشــنایی ندارند اما
بنا بر دالیلی به سرایش شعر
مذهبی عالقهمند میشــوند،
شعرشــان از نظر اندیشــه و
صحــت روایت مشــکل پیدا
میکند؛ این یکی از آسیبهای وارد بر شعرهای مذهبی امروز است.
این شــاعر در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تعدد شعرهای مذهبی
به نســبت گذشته و آسیبهایی که از طریق آن متوجه این نوع شعر
اســت گفت :به جز آثاری که از گذشته بوده و توسط استادان بزرگ
و شاعران باسواد و برجســته خلق شده است که همه میراث گذشته
شــعری ما نیز این شاعران بزرگ هســتند ،این روزگار دورهای شده
است که آثار پرشــمارتر از گذشته تولید میشود؛ به همین دلیل چند
مشکل به وجود آمده است.
او افزود :برخی از شــاعران مذهبی زبان مناســب سخن گفتن از
موضوعــات مذهبی در مدح و منزلت ائمه (ع) را نمیشناســند؛ یعنی
بــا همان زبانی که حرفهای معمولی و ترانــه میگویند میخواهند
حرفهای مربوط به ارزشهای دینی را نیز بگویند که بعضی وقتها
نتیجه خوبی حاصل نمیشود.
امینی همچنین در     باره تعدد جشنوارهها و نشستهای شعر آیینی و
مذهبی خصوصا در ایام خاص همانند ماه محرم بیان کرد :جشنوارهها
و نشســتها اگر صرفا محل عرضه آثار باشند کار کمفایدهای است،
اما اگر مکانی برای تبادل تجربه و جلســات آموزشــی نقد و بررسی
باشند میتوانند مفید واقع شوند که البته معموال به این شکل نیست و
جشنوارهها شتابزده برگزار و به دادن جایزه و انتخاب آثار برتر اکتفا
میشود .این درحالی است که اگر جایی برای تبادل تجربهها و دیدار
شاعران با شاعران پیشکســوتتر باشد مفید واقع میشود؛ اما اگر به
حد جایزه دادن و کار خبری از آن اکتفا کنند کمفایده است.
این شــاعر درحالی که نســل جوان شــاعران امروز را عالقهمند
و مشــتاق به سرودن شــعرهای مذهبی و آیینی توصیف کرد گفت:
خوشــبختانه در نسل جوانمان شاعران خوب بسیاری داریم که بعضا
تمام وقت و هنر شاعریشان را صرف گفتن شعر مذهبی کردهاند که
خیلی خوب است و در گذشته این مقدار نبوده و تعدادی از این جوانان
هستند که به نســبت سن و سال و تجربیاتشــان خیلی خوب کار
میکنند .مشخص است که خیلی جدی منابع را مطالعه میکنند و به
حرف منتقدان و اســتادان گوش میکنند ،به همین دلیل کارشان هم
استحکام خوبی دارد و هم طراوات و نوآوری جوانی را دارد.
امینــی افزود :در کنار این همه آثــار معمولی و ضعیف که در این
حوزه منتشر میشوند خوشــبختانه جوانهایی داریم که خیلی خوب
کار میکننــد و در تاریخ ادبیات ما این تعداد شــعر خوب بی ســابقه
بوده است.
او در پایان با تاکید بر اهمیت نقد شــعرهای مذهبی گفت :تقدس
موضوع شــعر دینی همانند مدح ائمه (ع) ،سوگواری امام حسین (ع)
و ...دلیل نمیشود بگوییم نیاز به نقد ندارد و اینگونه نیست که چون
موضوع این آثار مقدس اســت ،خود شعر نیز مقدس باشد .شعر به هر
حال سخن انسان است و سخن انسان قابل نقد است و اتفاقا در شعر
مذهبی باید نسبت به نقد سختگیرتر باشیم.

