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شادروان خلیل عمرانی )شاعر(

اواخ��ر فروردین س��ال 86 بود که 
از اس��تاد محمد بیگلری پور دعوت شد 
ت��ا درگفت  و گوی��ی تفصیلی با کیهان 
فرهنگ��ی از خاطرات خ��ود در دوران 
دفاع مقدس وسالهای پس از آن بگوید.
ش��خصیتی مهربان و متواضع که 
س��الها عم��ر پرثمر خ��ود را درخدمت 
موس��یقی انقاب اس��امی ق��رار داد و 
از مع��دود هنرمندان��ی بود ک��ه با آغاز 
پیروزی انقاب درسال 57 اولین سرود 
ملی »ش��د جمهوری اسامی به پا« را 
س��اخت و تا واپسین لحظات عمر خود 
مشغول ساختن آهنگ و سرود انقابی 
بود از جمله سمفونی انرژی هسته ای، 
س��مفونی انق��اب، س��مفونی حضرت 

محمد)ص( و ...
بیگلری پور در فعالیت های قبل از 

نس��ل ما بیش��تر او را با »م��وال ویا 
نداش��ت« و »از نخلس��تان ت��ا خیاب��ان« 
می شناس��د در س��ال هایی که هشدارهای 
رهبری نسبت به اشرافیگری دیگر به فریاد 
تبدیل ش��ده بود. از اواخر دهه ش��صت تا  
اوایل دهه هش��تاد این ابیات زیاد دهان به 
دهان می ش��د: »موال ویا نداشت، معاویه 
کاخ س��بز داشت، بعضی برای جنگ شعار 
می دهند، و خودش��ان از جاده ش��مال به 
جبهه می روند...« نس��ل ما بزرگ تر شد. او 
عمدتا سرش به کار خودش بود. گاه به گاه 
یا در جلس��ات شعرا با رهبر معظم انقاب  
دیده می ش��د یا در اشعاری که به تناسب 
مقتضیات زمان می سرود. گذشت تا وقایع 
88 . ق��زوه هنوز همان قزوه ی »موال ویا 
نداش��ت« مانده بود. او هنوز بر س��ر همان 
عهد س��ابقش بود. چشم در چشِم طوفان 
فتنه ایس��تاد: »هنوز تاول بسیجی ها دارد 
می ترکد، و شما اصحاب نمک و کورچشمی، 
چقدر زود حرمله شدید... بسی رنج بردیم در 
این سی سال انقاب، عجب زنده کردند این 
دو، انگلیس را در این سه چهار ماه، مرحبا 
به ش��یخنا المتغیر، مرحب��ا به میر«. آنچه 
در زیر می آید حاش��یه ای اس��ت بر مراسم 
مختصری-آن قدر مختصر که خیلی ها در 
سالن موکت شده روی زمین نشستند- که 
مجمع ش��اعران اهل بیت)ع(، سه شنبه 26 
دی م��اه 91 به بهانه 49 س��الگی قزوه در 

محل این مجمع برگزار کرد. 
خبرش را یکی از دوستان داد. سه شنبه 
26 دی بع��د از نماز مغرب و عش��ا، میدان 
فاطم��ی، مجمع ش��اعران اهل بی��ت)ع(. 
یواش��کی ه��م زیرگوش��م گف��ت: »برای 
علیرضای قزوه جش��ن تول��د گرفته اند.« 
یعنی اگر توانستی خودت را برسان! اندکی 
مانده به هفت شب است که به محل موعود 
می رس��م. ساختمانی نه چندان قدیمی در 
یکی از خیابان های فرعی روبه روی وزارت 
کش��ور که س��الن ورودی موکت شده اش 
مستقیما به حیات خانه باز می شود. مبل و 
صندلی ها که توسط انبوه جمعیت اشغال 
ش��ده اس��ت. تعدادی هم نشسته اند روی 
پله هایی که به طبقه باال وصل می شود. به 
زحمت از میان جمع عبور می کنم و روی 
پله  سوم راه پله  مذکور موکت شده جاگیر 
می ش��وم. این باال دید خوبی هم به جلسه 
و جمع دارد. مرتضی امیری اسفندقه حرف 
را رسانده به اینکه، ترانه بالذات نسبتی قابل 
تامل دارد با انقاب اسامی و قزوه عاوه بر 
دوبیتی و غزل، در این مقوله هم استادانه 
دس��تی بر آتش دارد. به  س��بب تاخیر در 
ورود احتماال آخر حرف هایش باشد. شمرده 
و ادب��ی و وزیت حرف می زند. قزوه را هم 
ب��ا لفظ دکتر خطاب می کند. حرف هایش 
که تمام می ش��ود، محس��ن عرب خالقی، 
ش��اعر که س��مت مجری را ه��م بر عهده 
دارد جم��ع را معرف��ی می کند: »اس��تاد! 
تقریبا همه دوس��تانی که در جمع حاضر 
هستند، شعرای آیینی اند و برای هیئت ها 
شعر می گویند. جمع، جمع خاصی است.« 
قزوه سری تکان می دهد و یک دور، سریع 
چهره ه��ا را مرور می کن��د. همه جوان اند. 
ب��ه گمانم اگر ق��زوه و م��ودب و یکی دو 
نفر دیگر را فاکتور بگیریم، متوس��ط سنی 
جمع حول و حوش 25-24 س��ال باشد. 
بعد از مقدمه چینی نه چندان طوالنی هم 
از بعضی درخواست می کند اشعاری را که 
از قبل آماده کرده اند، بخوانند. جلسه دارد 
رنگ انجمن ادبی به خود می گیرد. گوش 
کردن و خواندن ش��عر در ش��کل و قالب 
خاِص ش��عرا، خود لذت��ی دارد که باید در 

چنین جلساتی مزه اش کرد.
 خواندن نفر اول که تمام می شود قزوه 
شروع می کند نکاتی را تذکر دادن: »تاش 
کنید کلمات و واژه ها را درس��ت ادا کنید. 
تا جایی که ممکن اس��ت آنها را نشکنید. 
همین کاری که دوست مان کردند و تبدیل 
"از" به "ز". از ای��ن کارها خودداری کنید. 
همیشه یادتان باشد که صابت شعری تان 
در رعایت دستور زبان است.« گیری هم به 
یکی دو ت��ا قافیه می دهد. بحث صابت و 
دستور زبان هنوز تمام نشده که علی محمد 
مودب هم از راه می رسد. جمع به احترامش 
از جا بلند می شود و مودب جایی آن جلو، 
جاگیر می ش��ود. نفر دوم شعرش را تقدیم 
می کند به حضرت رضا)ع(. دوبیت آخرش 
ختم می ش��ود به: »امن تر از حرمت نیست 
همان بهتر که، کودک گمش��ده در صحن 
تو پیدا نش��ود... بهتر این اس��ت که عاشق 
دِم پابوس��ی تو، نفس آخر خود را بکشد پا 

نشود« اسفندقه از بیت آخر خوشش آمده 
است و نمی تواند ساکت بماند. از شاعر جوان 
درخواست می کند دوباره آن را بخواند. جمع 
هم انگار با اس��فندقه هم عقیده است. چند 
مرتبه ای صدای »احس��نت، احس��نت« از 
گوش��ه و کنار بلند می شود. چند نفر دیگر 
هم شعرش��ان را می خوانند. قزوه و مودب 
و گاهگاهی اس��فندقه هم البای اشعار به 
تناسب موضوع، دیدگاه هایشان را به جمع 
منتقل می  کنند. اس��فندقه معل��م زبان و 
ادبیات فارسی است گویا. خوش صحبت تر 
اس��ت و ب��ه مقتضای ح��ال، حرف ها را با 
اندوخته  ش��عری باالیی ک��ه دارد، ترکیب 
می کند و ح��رف می زند. ق��زوه هم گاه و 
بیگاه البای ابیات ش��عرای جوان می آید 
وس��ط بحث: »مواظب باش��ید از واژه ها و 
قافیه هایی استفاده کنید که وقتی مخاطب 
می شنود مسئله مضحکی به ذهنش نرسد. 
این طنزپردازی ها اگر حواس��تان نباش��د، 
ش��عرتان را خ��راب می کند. ش��اعر رِند از 
این دام ها فرار می کند. این را هم فراموش 
نکنید و در این س��ن به شعرهای خودتان 
دلبستگی نداشته باش��ید. اگر خوب نبود 
دور بریزید. من با بعضی ش��عرهای دوران 
جوانی ام همی��ن کار را کردم.« جمع دارد 
با دقت گوش می کند. البای حرف هایش، 
بعضی جاها هش��دار هم می دهد: »اش��عار 
بعضی  دوس��تان از نظر موس��یقی شعر و 
زبان دستوری به جای خوبی رسیده است. 
اگر چهره ت��ان را نمی دیدم تصور می کردم 
بعض��ی بچه های پخته تر مثل آقای س��یار 
دارند شعر می خوانند. حواستان باشد حاال 
که س��رعت گرفته اید این مهم می شود که 
کجا می روید و مخاطب را به کجا می برید!« 
آخرین ش��عر جمع را قرار می شود مودب 
بخوان��د. تا الی سررس��یدش را باز کند و 
چیزی ب��ه فراخور حال انتخاب کند، قزوه 
لبخند شیطنت آمیزی می زند و می آید وسط 
بحث: »می خواهی حاال همه مان شعرت را 
نق��د کنیم؟!« مودب می خن��دد و متقابا 
با خنده، جواب ُکرُک��ری قزوه را می دهد: 
»یکی مرد جنگی ب��ه از صد هزار!« یعنی 
که یعنی!... دوبیتی اش اما به دل می نشیند: 
»در خیل تو خواستم سواری باشم؛ در لشگر 
تو طایه داری باشم؛ افسوس که هیچ بودم 
آن قدر که باد؛ نگذاشت در این هوا غباری 
باشم« فلس��فه چنین جمعی، شعر آیینی 
و دلبس��تگی یک محفل ادب��ی به دین و 
آیین های دینی اس��ت و مشخص است که 
خواندن چنین دوبیتی آن هم با بیان شیوا 
و دلنشین مودب، جمع را به وجد آورد. پس 
بعید هم نیست که مجددا صدای »احسنت، 
احسنت« از گوشه و کنار جلسه بلند شود. 
آرام آرام پ��چ پچ  آنهایی که که مراس��م را 
اداره می کنن��د، ش��روع می  ش��ود. متوجه 
می شوم دارند زمان ورود کیک را هماهنگ 
می کنند. تازه دوزاری  ام جا می افتد که خود 
ق��زوه هم از اصل قضیه خب��ر ندارد و قرار 
اس��ت غافلگیرش کنند. امیری اس��فندقه 
دارد اخوانیه ای)1( را که برای قزوه سروده 
است می خواند: »سام شاعر شور محمدی، 
ق��زوه!« رف��ت و آمدها و پچ پچ ها بیش��تر 
می ش��ود. اس��فندقه اوج گرفته: »زبان تو، 
زبان تیغ شیعیاِن علی ست.« مجری هم بلند 
می شود می رود بیرون. حاال دیگر مشخص 
است که اوضاع عادی نیست. کاراکتر اصلی 
ماجرا اما بی خبر روی مبل نشسته، سرش 
را پایین انداخته و دارد گوش می کند. یکی 
دوجا به اسفندقه رو می کند و می گوید به 
جای قزوه می گذاشتی قیصر)امین پور(. تا 
اس��فندقه اخوانی��ه اش را تمام کند، کیک 
تولد ه��م از در می آید تو! حاال دیگر قزوه 
بهتش زده و با چشمانی که واژه تعجب برای 
توصیفش کم است دارد هاج و واج، صحنه 
را نگاه می کن��د. کیک چرخی میان جمع 
می زند و روی میز مقابلش آرام می گیرد. 

مرب��ع مس��تطیل نس��بتا بزرگ��ی که 
رویش تصویری از قزوه نقش بس��ته است. 
ش��مع هایش حکایت از 49 سالگی او دارند 
ک��ه با فوتی خاموش می ش��ود. ت��ا چاقو را 
برای بریدن کی��ک بیاورند، لب باز می کند 
به سخن گفتن: »بچه ها! مواظب باشید این 
چیزها برایتان بُت نشود!« چاقو را می آورند و 
می دهند دست شاعر 49 ساله. عکاس منتظر 
ش��کار لحظه ای اس��ت که از ابتدای مراسم 
انتظارش را می کش��ید. ع��ده ای که انتهای 
مجلس نشسته اند، نیم خیز شده اند. قزوه اما 
ضربدری بزرگ می کشد روی تصویر خودش. 
1. اخوانیه به قصیده هایی می گویند 
که شاعران در توصیف یکدیگر می سرایند.

در آس�تانه س�ی  و چهارمین بهار 
انقاب اس�امی و هفتمین جش�نواره 
بین المللی ش�عر فجر با  رضا حمیدی ؛ 
دبیر جش�نواره ش�عر فجر در خصوص 
کم و کیف جش�نواره به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید :

سام شاعر شور محمدی ، قزوه !
محمد صادق علیزاده

تواضع و فروتنی
 در خدمت به هنر

انقاب اسامی
 ایرج نظافتی 

* جش�نواره هفت�م نس�بت به کل 
جشنواره های شعر فجر در این سال ها از 
لحاظ کمی و کیفی به چه صورت است؟ 

جش��نواره شعر فجر در دولت نهم متولد 
شد و در دو سال اول به صورت رقابتی نبود و 
فقط تجلیل از شاعران پیشکسوت و شاخص 
استان ها و تهران صورت می گرفت. اما در سال 
سوم جش��نواره ش��عر فجر به صورت رقابتی 
برگزار شد و 240 شاعر اثر شعری فرستادند. 
در سال چهارم 1440 اثر، در سال پنجم 1050 
اثر و سال ششم که دبیر اجرایی جشنواره بودم 
1453 اثر به جشنواره رسید. البته این اشتباه 
هم وجود دارد که در  برخی از کنگره ها مثا 
1000 اثر به دبیرخانه کنگره می رسد را اعام 
می کنن��د، در صورتی که این تعداد اثر از 50 
شاعر که هر کدام 20 اثر فرستاده است و این 
نکت��ه ظریف را باید لحاظ کنیم. پارس��ال در 
جشنواره شعر فجر 1453 شاعر شرکت کردند 
و ممکن است یک شاعر در چند حوزه شرکت 
کند، کاسیک و نیمایی و... و بر روی این اصل 
تعداد آثار رسیده به جشنواره بیش از 40 یا 50 
هزار می شود. ولی تعداد شاعران شرکت کننده 

در جشنواره پارسال 1453 نفر بوده است.
نکته بع��دی این که جوانان و ش��اعران 
نسبت به جشنواره ها عاقه مندی خاصی دارند 
و روند رش��د تعداد آثار از 240 اثر به 1453 
رسیده و امسال هم شاهد افزایش آثار خواهیم 
بود و این نشان می دهد که به اهداف خودمان 

نزدیک شده ایم و این اهداف محقق می شود.
* حضور شاعران پیشکسوت به چه 

صورت بوده است؟ 
نکت��ه ای که وج��ود دارد، برعکس فیلم 
ک��ه خیل��ی از کارگردانانی ک��ه اوایل انقاب 
فیلم می س��اختند هنوز هم در جشنواره فیلم 
حضور دارند و این گونه نیست که آنان بگویند 
فضا را برای جوان ترها خالی بگذاریم. ولی در 
ش��عر فجر بسیاری از شعرای شاخص شرکت 
نمی کنند نه به این دلیل که به ماهیت جشنواره 
شعر فجر اهمیت نمی دهند بلکه نوع نگاهشان 
به جشنواره این است که به هیچ جشنواره ای 
اثر نمی فرستند. و برای اینکه این موضوع را هم 
حل کنیم، امسال در اندازه محدود از شاعران 
شاخص و پیشکسوت که اثری چاپی دارند را 
جمع آوری کردیم و آثار مکتوب )کتاب( آنها را 
به داوری خواهیم گذاشت و به صورت جداگانه 
برگزیدگان پیشکس��وت را جدای آثار ارسالی 

معرفی می کنیم.
 * پ�س رویک�رد جش�نواره تغییر 

یافته است.
رویکرد جشنواره از سال آینده در شورای 
سیاست گذاری شعر با حضور وزیر ارشاد و 19 
شاعر برجسته کشور که عضو شورا هستند به 
زودی به صورت مصوبه ای به رویکرد متفاوتی 
مبدل می شود. به این صورت که داوری آثار را 
براس��اس کتاب شاعران اصل قرار می دهیم و 
ارسال شعر توسط شاعران به جشنواره شعر را 

بخش جنبی اعام می کنیم.

گفت و گو با دبیر جشنواره شعر فجر 

 حمیدی :                           

ارزیابی آثار در هشتمین جشنواره شعر فجر
*** بر اساس کتاب شاعران است

در حقیقت بخش اصلی کتاب ش��اعرانی 
اس��ت که یا ب��رای ما می فرس��تند و یا اینکه 
خودمان تهیه می کنیم و در هر صورت کتاب 

ماک است.
* در م�ورد بخ�ش جنبی ب�ا عنوان 
»پیامبر اس�ام «)ص( که امس�ال اضافه 

شده است، توضیح دهید؟
با توجه به اهانت های پی درپی به ساحت 
قدسی پیامبر اکرم)ص( وزیر ارشاد به تمامی 
جش��نواره های فجر از جمله ش��عر، موسیقی، 
تئاتر، سینما، تجسمی پیشنهاد دادند که بخش 
ویژه پیامبر اک��رم)ص( را هم لحاظ کنند. در 
شعر این اتفاق افتاد و آثار خوبی هم به دبیرخانه 

جشنواره رسیده است.
* از دیگر برنامه های ویژه تان بگویید؟

در نمازجمعه هفته گذشته شش بهمن در 
کلیه جایگاه های نمازجمعه  ش��عرای شاخص 
استان ها پیرامون پیامبر اکرم)ص( شعرخوانی 
کردند و  اولین سال است که این اتفاق می افتد.

* شاعران پیشکسوت بودند؟
بله. شاعران خوشنام کشور بودند؛ مثا در 
قم حمیدرضا برقعی، در اردبیل عسکر شاهی 

اردبیلی شاعر معروف استان شعر خواندند.
رویکرد امس��ال جش��نواره این است که 
فرصت ش��عرخوانی را به اف��راد بیش از همه 

دوره ها خواهیم داد.
* در م�ورد پیش�نهاد وزیر در مورد 
مردمی کردن شعر چه کارهایی کرده اید؟ 
در مورد انتخاب شاعران توسط مردم فرم 
نظرس��نجی توسط یکی از پژوهشگران کشور 
تنظیم شده است که در شورای علمی دو الی 
سه بار اصاح و بررسی شده است. سؤال ها به 
گونه ای است که ذهنیت به سمت شاعر خاصی 
س��وق داده نشده؛ یعنی سوگیری در سؤال ها 

دیده نمی شود.
* حضور شاعران جوان به چه صورت 
بوده، آیا توانس�ته اند ب�ا موضوع انقاب 

ارتباط برقرار کنند؟
90 درصد افرادی که به جش��نواره شعر 
فرس��تادند ش��اعران جوان هس��تند. موضوع 
جشنواره آزاد است و هنوز باتوجه به اینکه آثار 
در دس��ت بررسی است؛ هنوز نمی دانم آثار به 
چه صورت است. در حقیقت بررسی و تحلیل 
محتوایی بر روی آثار نکردیم تا بدانیم بیش��تر 

در چه حوزه ای شعر آمده است.
اما در س��ال های گذش��ته از جش��نواره 
ش��عر فجر هم بگذریم، کنگره هایی که برگزار 
می شود در خصوص بیداری اسامی، مقاومت 
اسامی، دفاع مقدس، شعر زنان عاشورایی، شعر 
مهدویت و... اشعار بسیار زیادی به دبیرخانه ها 
می رس��د. همین چند وقت پیش به جشنواره 
ش��هدای علمی 1000 اثر رس��یده بود و این 
نشان دهنده آن است که پیوند شاعران جوان با 
مسایل انقاب و ارزش های آن مثبت و حرکتی 

رو به جلو داشته است.
* باتوجه به بین المللی بودن جشنواره 
کدام کشورها شرکت و چقدر آثار رسیده 

است؟
در حوزه بین الملل اعام کردیم کشورهای 
اروپایی با هزینه خودشان در جشنواره حضور 
یابند اما کشورهای آسیایی را خودمان دعوت 
می کنیم و کشورهایی چون رومانی، لهستان و 
برخی از کشورهای دیگر اروپایی اعام آمادگی 
کردند که با شرایط ما در جشنواره حضور یابند؛ 
آثار خوبی هم رس��یده است. این آثار رسیده 
در بخش بین الملل داوری می شوند و بهترین 
شاعران دعوت می شوند و این دعوت از شاعران 
کش��ورها تعامل بین شاعران کشور ما و دیگر 

کشورها را فراهم می کند.
در دوره های مختلف شاهد بودیم شاعرانی 
که از کشورهای دیگر در جشنواره ها از جمله 
ش��اعران ای��ران و جهان و ش��عر فجر حضور 
می یابند، خروجی حضور آنان این بوده اس��ت 
که با شعرای ایرانی آشنا شده اند و کتاب های 
ش��اعران معاصر و پیشکس��وت را خریداری و 
در کش��ور خودش��ان ترجمه کرده و برای ما 

ارسال کرده اند.
در مدت حضور ش��اعران در کشور مثا 
برای آنان تور فرهنگی و دیدن مراکز فرهنگی  

را گذاشته ایم.
* به بخش بین الملل هم نگاه رقابتی 

دارید؟
البته ما به بخش بین الملل باید نگاه رقابتی 
داش��ته باشیم؛ به این صورت که آثار از خارج 
کشور فرس��تاده ش��ود، داوری ها بر روی آثار 
صورت گیرد و برگزیده ها اعام و در جشنواره 
حضور یابند و از سال دیگر این رویکرد دنبال 

می شود.
* در آخ�ر از چ�ه کش�ورهایی در 

جشنواره شعر فجر شرکت کرده اند؟
پاکس��تان،  هن��د،  لهس��تان،  رومان��ی، 
قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، 

افغانستان، ترکیه، روسیه.
* بیشتر از کشورهای آسیایی حضور 

دارند؟
بله، رویکرد جش��نواره بیشتر آسیا بوده 
است. چون زبان فارسی در آسیای میانه بیشتر 
دیده می ش��ود. از جمله هند و پاکستان. این 
کش��ورها  زبان اصلی شان در 900 سال پیش 
فارسی بوده است که بعد از استثمار انگلیس در 
قرن 19 و تا نیمه قرن 20، فارسی از بین رفت 
ولی هنوز افرادی هس��تند که به اشعار فارسی 
اهمیت می دهند و در گوشه و کنار هند هنوز 

آثار فارسی دیده می شود.
در کشور ازبکس��تان 12 میلیون فارسی 
زبان داریم و در تاجیکس��تان و افغانستان هم 

همین طور است.
ما بیشتر می خواهیم با شاعران فارسی زبان 

در تعامل باشیم چون در همایش شاعران ایران 
و جهان شاعران می توانند با هر زبان و لهجه ای 

حضور یابند.
* رویکرد جشنواره هفتم شعر فجر به 

بیداری اسامی چگونه بوده است؟
با توجه ب��ه اینکه در خص��وص بیداری 
اسامی چندین کنگره برگزار شده است فقط 
بخش ویژه ای به نام پیامبر اسام )ص( را لحاظ 
کرده ایم. اما شعرا می توانند در این زمینه هم 
شعر بفرس��تند و ما استقبال می کنیم اما این 

موضوع در اولویت ما قرار ندارد.
* در مراس�م جش�نواره ش�عر فجر 

تجلیلی هم صورت می گیرد؟
جشنواره هفتم ش��عر فجر متفاوت ترین 
جش��نواره نسبت به ش��ش دوره قبلی است. 
امسال در همه زمینه ها تغییرات چشم گیری 
داریم به طور مثال در حوزه داوری آثار، ترکیب 

داوران کاما متفاوت است.
* به چه صورت؟

م��ا در حوزه ه��ای مختلف از اس��تادان 
ش��اخص همان حوزه دعوت کرده ایم و بیش 
از 90 درص��د داوران تغیی��ر پی��دا کرده اند و 

چهره های جدیدی را شاهدیم.
*  داوران  امس�ال را چه کس�انی بر 

عهده دارند؟
در  شش دوره  قبلی از اسامی داوران نام 
برده نش��ده است اما امسال کل اسامی داوران 
روز دوشنبه معرفی می شوند، و با معرفی داوران 
جایگاه جشنواره شعر به مراتب افزایش می یابد.
* برگردیم به سؤال تجلیل از شاعران 

و...
امس��ال ع��اوه بر بخ��ش وی��ژه پیامبر 
اسام)ص( در بخش اصلی که به پنج شکل و 
در قالب های کاسیک، نیمایی، سنتی، سپید، 
کودک و نوجوان، سرود و ترانه و نقد و پژوهش 
را داریم و عاوه بر آن مردمی ترین ش��اعر 10 
س��ال اخیر را معرفی خواهیم کرد. همچنین 
حامیان ش��عر را امس��ال تجلیل می کنیم؛ به 
این صورت که انجمن های شعر کشور و میزان 
تأثیر و اثرگذاری آنان در ارتقاء جایگاه شعر را 
رصد می کنیم. چون اشعاری که در انجمن های 
شعر خوانده می شود توسط افراد صاحب نام آن 
استان بررسی و اصاح می شود و بدین صورت 
از بهترین انجمن کش��ور در مراسم اختتامیه 
تجلیل به عمل می آوریم و نیز بهترین ناش��ر 
کشور از لحاظ کمی و کیفی معرفی می کنیم 
و امسال در نظر داریم از بهترین سایت که در 
فضای مجازی به ش��عر پرداخته است، تجلیل 

کنیم.
البت��ه تجلیل ه��ا فق��ط ب��ه این ها ختم 
نمی ش��ود؛ بهترین برنامه رادیو و تلویزیون در 
حوزه شعر در دست بررسی است و به بهترین 
برنامه رادیویی و تلویزیونی جایزه داده می شود.

در حیطه پژوهش شعر، بهترین پژوهشگر 

حتی اگر شاعر هم نباشد تجلیل خواهد شد.
و در نهایت از شاعران برجسته به عناوین 

مختلف تجلیل خواهد شد.
* جش�نواره به ص�ورت همزمان در 

تهران و شهرستان ها برگزار می شود؟
نه، از 17 بهمن که جش��نواره ش��روع 
می شود. در مناطق خاص جشنواره به مدت 
چه��ار روز برگزار می ش��ود و بعد از مناطق 
خاص در اس��تان ها، ب��ه این صورت که 31 
اس��تان را به هفت منطقه تقسیم کرده ایم 
و در این هفت منطقه ماک تقس��یم بندی 
زبان، فرهنگ، قومی��ت و هم جواری لحاظ 

شده است.
ای��ن هفت منطق��ه از 23 بهمن تا چهار 
اسفند به کار خود ادامه خواهند داد و در چهار 

اسفند در شیراز ادامه خواهد داشت.
در روزه��ای پنجم و شش��م اس��فند در 
دانش��گاه تهران، عامه طباطبای��ی و الزهرا، 
دانش��گاه تهران مرک��ز و احتم��اال امیرکبیر 

شعرخوانی خواهیم داشت.
همچنین در سه فرهنگسرای سطح تهران 
فردوس، ایوان ش��مس و انقاب هم جشنواره 
ش��عر فجر اجرا می شود و در روز هفت اسفند 
اختتامیه 21 روز ت��اش خبرنگاران و عوامل 

جشنواره را خواهیم داشت.
* و در آخر:

ش��عر تولید ملی ما است، اما فیلم 117 
س��ال از ش��کل گیری و تولد آن می گذرد که 
توس��ط مظفرالدین شاه به ایران وارد شد و در 
نهایت وارداتی اس��ت. اما هیچ کس ایران را به 
خاطر فیلم سازی اش نمی شناسد و فقط و فقط 
ایران را به خاطر ادبای بزرگ آن چون حافظ، 
خیام، نظامی، فردوسی، سعدی و... می شناسند 
و هنگامی که انقاب اس��امی ش��کل گرفت  

جایگاه ادبیات مضاعف شد .
و در حال حاض��ر ایران را به خاطر دو 
علت اصلی می شناس��ند؛ اول بحث انقاب 
و امام و مقاومت در مقابل اس��تکبار و دوم 

ادبیات آن.
شعر به تعبیر رهبر معظم انقاب اسامی 
ثروت ملی است؛ و رهبر انقاب و رئیس جمهور 
به ش��عر عاقه مند هس��تند و شعر می گویند. 
فضای کشور به گونه ای است که مردم به نوعی 
در آداب و رس��وم و احواالت روزمره با شعر در 
ارتباط هس��تند. انسان زمانیکه به دنیا می آید 
با الالیی م��ادر و مادربزرگ به خواب می رود. 
الالیی یک ش��عر عامیانه است و زمانیکه فوت 
می کند بر روی س��نگ مزارش یک بیت شعر 

حکاکی می کنند.
از تولد تا مرگ انس��ان با شعر در ارتباط 
اس��ت اما متأسفانه رسانه ها توجه و عنایتی به 
ش��عر آن طور که باید و ش��اید ندارند. ما نباید 
تولید ملی و مفاخر شعرمان را دست کم بگیریم 

و فقط به فیلم توجه کنیم.

انقاب خود به مس��ائل دینی و مذهبی 
کاما پایبند بود و همچنان که در اسناد 
س��اواک درباره یکی از سفرهای خارجی 
ایش��ان آمده اس��ت، محمد بیگلری پور 
هنرمندی اس��ت که در س��فر به مسکو 
نمازش ترک نشد و سرموقع مشغول نماز 

خواندن می شود...
این هنرمن��د فقید در دوران جنگ 
تحمیل��ی در جبهه های حق علیه باطل 
حضوری چش��مگیر و موثر داش��ت و با 
تأس��ی از همان روحیه رزمن��دگان آثار 
ماندگاری را تولید و در صدا و س��یمای 
جمهوری اس��امی خل��ق کرد که اینک 
درکارنامه  هنری این هنرمند برجس��ته 
بیش  از 1240 آهنگ در خدمت انقاب 

اسامی دیده می شود.
در همان گفت و گویی که در نشریه 
کیهان فرهنگی با ایشان  درباره سمفونی 
انقاب -  که یکی از برجس��ته ترین آثار 
ایشان اس��ت- گفت: سمفونی انقاب از 
س��ال 1357 تا دوران های س��ازندگی، 
اصاح��ات و ت��ا زمان حاضر را  ش��امل 
می شود و در پایان هم اینچنین تصویری 
آمده که پرچم اسام دردست مقام معظم 
رهبری اس��ت به دست حضرت صاحب 
الزمان)عج( داده خواهد شد که زمان این 

سمفونی حدود 45 دقیقه است.
ش��ادروان بیگلری پور درباره نحوه 
ساختن سرود »جمهوری اسامی« نیز به  
ذکر خاط��ره آن دوران پرداخت و گفت: 
با توجه به شروع انقاب اسامی درسال 
57 و شور و حرکت مردم، من فکر کردم 
که االن الزم است مملکت ما یک سرود 
ملی داشته باشد، با آقای  ابوالقاسم حالت 
تماس گرفته و از ایش��ان خواهش کردم 
شعری را با مضامین ارزشی وانقابی در 
اختیارم قرار دهند. تا اینکه در طول بهمن 
تا اسفند 1357 باالخره سرود»جمهوری 
اسامی« ساخته شد ودر همان زمان دو 
الی سه سرود ملی دیگر هم توسط برخی 
از هنرمندان ساخته شدکه درفروردین ماه 
سال 58 این چند سرود ملی را به خدمت 
حضرت امام خمینی)ره( بردند، ایشان هم 
همه آنها را گوش کردند و خوشبختانه اثر 
بنده را به عنوان سرود ملی کشور انتخاب 
کردند و این توفیق نصیب ما شد که زمانی 
نزدیک به  14 سال این سرود، سرود ملی 

و رسمی کشورمان بود.
دکتر بیگلری پور در اخاق اجتماعی 
نی��ز زبانزد هنرمندان موس��یقی بود، به 
گونه ای ک��ه در تواضع وفروتنی هیچگاه 
اه��ل جارو جنج��ال و تبلیغ��ات نبود و 
خالصانه و خاضعانه درراه خدمت به هنر 

ایران اسامی قدم برمی داشت.
بیگل��ری پ��ور ک��ه درس آموخته 
هنرستان موسیقی و از شاگردان ممتاز آن 
هنرستان بود، خود نیز دارای  شاگردان 
فراوان��ی بود و به اذعان ش��اگردانش، در 

تدریس حوصله فوق العاده ای داشت.
وی درس��ال 58، ب��ه عن��وان مدیر 
واحد موسیقی شبکه اول سیما منصوب 
شد ودر سال 1360 مدیرموسیقی شبکه 
اول و دوم ش��د و در س��ال 1365 نیز به 
عنوان مدیر تولید موسیقی در این سازمان 
منصوب گردید و از س��ال 1367 به بعد 
هم به تناوب در جایگاه مدیر موس��یقی 
و آهنگس��از و رهبر ارکس��تر سمفونیک 

سازمان صدا و سیما خدمت نمود.
 در گذشت این هنر متعهد ضایعه ای 
برای موسیقی انقاب محسوب می شود. 

روحش شاد و یادش گرامی باد. 

می   دانیم که ادبیات و هنر به دلیل 
رویکرد غیرمس��تقیمی که به مس��ائل 
دارند، از گیرایی، جذابیت و تأثیرگذاری 
بیشتری هم برخوردارند. داستان کوتاه 
و رمان از تأثیرگذارترین قالب های ادبی 
به ش��مار می روند. قابل توجه است که 
خداوند نیز در کتاب آس��مانی قرآن که 
برای هدایت مردم فرو فرستاده شده، به 
نوعی از قصه و داستان بهره گرفته است.
اساس��ا ادبیات را آیینه تمام نمای 
ملت ها می دانند. بنابراین داستان و رمان 
می توان��د در بازتاب��ش فرهنگ عمومی 
جامعه، نقشی بسیار مهم و ارزشمند را 
ایفا کند و اندیشه ها، باورها و عملکردهای 

ملت ها را به یکدیگر بنمایاند.
بدیهی اس��ت که آفرینش داستان 
کوتاه خوب و رمان پرکشش و تأثیرگذار، 
به سخت کوش��ی و تاش نویسندگان 
بستگی داردو این که آنان دغدغه نان و 
آب و مانند اینها را نداشته باشند. پس، 
برای مددرسانی به خلق آثار برجسته و 
مفید، باید به حمایت های مادی و معنوی 
قصه پ��ردازان و رمان نویس��ان پرداخت. 
هم چنین وجود یک جریان سالم نقد، در 
جامعه به ویژه رسانه ها- که سره و ناسره، 
خوب، بد و متوسط را از هم جدا و متمایز 
سازد، می تواند در کاهش آثار متوسط یا 
بد مؤثر باش��د. رفع مشکات مربوط به 
توزیع و پخ��ش کتاب نیز یکی دیگر از 
عوامل مؤثر به ش��مار می رود. چنان که 
حساسیت ذائقه ادبی مردم برای گزینش 
آثار خوب نیز در این زمینه نقش مهمی 
دارد. بر این اساس، ناشران باید بیشتر به 
ارائه آثاری بپردازند که ذوق خوانندگان 
را به سوی رشد و اعتا رهنمون باشند.

توجه جدی تر دستگاه ها و مسئوالن 
فرهنگ��ی به مقوله کتاب، ب��ه ویژه آثار 
داس��تانی، وجود زمینه ه��ای الزم برای 
تش��ویق و ترغیب پدیدآورن��دگان آثار 
خ��وب و خوانندگان ب��ه گزین و خوب 
خ��وان، همین طور اص��اح دید کلی و 

نقش داستان و رمان در تجلی فرهنگ عمومی
* جواد نعیمی

عمومی جامعه نسبت به مسئله کمیت و 
کیفیت یعنی عدم برخورد آماری صرف با 
قضایای فرهنگی، از جمله عواملی هستند 
ک��ه می توانند به خلق آثار برجس��ته و 

ماندگار کمک کند.
متأس��فانه گروهی از داس��تان ها و 
عامه پسندانه  رویکردی  داستان نویسان 
دارند و کمتر به ارتقای س��طح دانش و 
بینش خواننده می اندیش��ند. چنان که 
برخی کتابخوانان نیز از این آس��یب به 
دور نمانده اند. یک بررس��ی اجمالی در 
میان مراجعان به کتابخانه های عمومی 
نشانگر این نکته است که گروه عمده ای 
از آن��ان را - پ��س از مطالعه کنن��دگان 
کتابهای درس��ی و کمک درسی- رمان 
خوان��ان تش��کیل می دهن��د و هم این 
گروه نیزبیش��تر در جست و جوی آثار 
درجه چندم هستند یعنی از رمان های 
برجسته به لحاظ ادبی یا محتوایی کمتر 
استقبال می شود و بیشتر این مراجعان 
در پی رمان هایی با مضمون عاشقانه یا 
به اصطاح برخی از آنان خانوادگی بوده 
و کمتر به رمان های اجتماعی، آرمانی و 

هدف گرا روی می آورند!
بر این اساس اشاره کردیم که ارایه 
آث��ار ضعیف- چه از نظ��ر قالب و چه از 
نظر محتوا و مفهوم و پیام- عاوه بر عدم 
برخورداری از کیفیت و در نتیجه نداشتن 
ب��ازده مطلوب، ذایقه ادب��ی مردم را در 
سطحی نازل نگه می دارد و موجب رکود 
و تنزل سطح آثار هنری و خوب می شود. 
این جاست که می بینیم میزان داستان ها 
و رمان های پرمحتوا، ارزشی و حتی ادبی 
صرف، نس��بت به میزان آثار به اصطاح 
بازاری، پایین است. به عبارتی توجه به 
شمارگان عناوین کتاب ها به جای توجه 

به پیام و محتوا، یا عدم توجه به کیفیت 
در برابر توجه واهمیت دادن به کمیت، 
نه درکوتاه م��دت و نه در درازمدت، به 
س��ود جامعه داستانی کش��ور نیست! و 
ای��ن نکته را می توان یکی از ضعف های 
داستان نویس��ی یا داستان نویسان دوره 

اخیر تلقی کرد.
وضعی��ت  مین��ه  ز ر  د لبت��ه  ا
داستان نویسی درحال حاضر باید اذعان 
کرد که در کارهای منتشر شده در این 
س��ال ها، رگه هایی از رش��د و پیشرفت 
نسبی داستان نویسی را شاهدیم. اما این 
حرکت و روند که الزم است، هنوز کافی 
نیس��ت! ش��اید در عرصه داستان کوتاه 
وضعیت کمی بهتر باش��د، اما در زمینه 
رمان، به جز مع��دودی از آثار، کارهای 
پرمایه، عمیق، تاثیرگ��ذار، محتواگرا و 
ارزش��ی، کم داریم. در زمینه های دینی 
و اجتماعی مثل تبیین فرهنگ اس��ام، 
انقاب اسامی و ارزش های معنوی، هنوز 
جای کارهای زیادی خالی است، که امید 
می رود نویسندگان گران مایه ما، بیشتر به 
این مقوله ها بپردازند و در این زمینه ها 
کارهای ماندگار و برجسته ای خلق کنند.

نکت��ه دیگ��ری هم ک��ه پرداختن 
به آن ض��روری می نمای��د، چگونگی و 
می��زان حمای��ت نهادهای مرب��وط، از 
داستان نویس��ان جوان است که به نظر 
می رس��د در ای��ن زمین��ه  نیازمند یک 
برنامه ریزی حس��اب ش��ده و سنجیده 
هس��تیم. ب��رای مثال سیاس��ت خرید 
بخش��ی از آثار نوقلم ها و جوانان تازه کار 
که جس��ته و گریخته، به وسیله وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی صورت گرفته، 
باید با برنامه ای مدون و جامع و فراگیر 
ت��داوم یاب��د و چنی��ن حمایت هایی به 
شکل گس��ترده از نویس��ندگان جوان 

صورت بگیرد.
و  نیروه��ا  ب��رای کش��ف  ت��اش 
نویسندگان برجسته نیز نیازمند حرکتی 
پویا، پیوس��ته وپردامنه اس��ت. البته در 
این راه باید به بهره گیری از راه کارهایی 
اندیش��یده شود که اوال گسترده باشند، 
ثانیا سامان یافته، ثالثا مداوم، تا برآیند 
کار یعنی کشف نیروها به گونه ای نیکو 
انجام پذیرد. باید توجه داش��ت که پس 
از کش��ف این اس��تعدادها، الزم اس��ت 
برنامه های مدونی برای رشد، پرورش و 
به بهره رسانی هر چه بیشتر آن ها، وجود 

داشته باشد.
دیگر آن که باید خاطر نشان ساخت، 
چرخ��ه پخ��ش و توزیع کتاب، بس��یار 
بااهمیت تر از نش��ر، به معنای چاپ یک 
اثر است. مهم نیست کتابی چاپ شود، 
مهم این اس��ت که درس��ت و با برنامه 
پخش ش��ود و به آسانی و گستردگی به 
دست عاقه مندان برسد. متاسفانه در این 
زمینه مشکاتی وجود دارد که رفع آنها، 
تدبیر و همت و تاش و توان مس��ئوالن 
فرهنگی، ناشران و نویسندگان و به طور 

کلی همگان را طلب می کند.
باری، س��عی در از میان برداش��تن 
موان��ع گوناگ��ون برای رش��د و اعتای 
داستان نویس��ی، می تواند کمک موثری 
به حف��ظ و نش��ر واالیی ه��ا، ارزش ها، 
کرامت ه��ا، ایثارها و معنویت گرایی های 
فردی و اجتماعی میهن اس��امی ما را 

عهده دار شود.
در ک��دام قالب همانند داس��تان و 
رمان، می توان پیام هایی هم چون میهن 
دوستی، خداپرستی، مهرورزی، کمک به 
همن��وع، مفاهیم واالیی همچون ایثار و 
شهادت، فرهنگ معناگرا، تعادل  فردی 
و اجتماعی، عدالت طلبی، حق محوری، 
امر به مع��روف و نه��ی از منکر، روابط 
سالم اجتماعی، مسائل ارزشی و انقابی، 
ترفندهای  ب��ا  مقابله  دشمن شناس��ی، 
استعماری، خودآگاهی و شکوفایی و... را 
به روشنی و زیبایی و تاثیرگذاری، طرح و 

تبیین کرد و جاودانه ساخت؟
ه��م از این روی بر ای��ن باوریم که 
جاذبه جادویی داستان و گیرایی و نفوذ 
و غیرمس��تقیم گویی آن، قادر است که 
بسیاری از مسائل را به خوبی و زیبایی، 
در جان و روان خواننده جایگزین سازد. 
بنابراین، هرگاه به این قالب موثر، بیشتر 
اندیش��یده ش��ود و موانع و مش��کات 
داستان نویس��ی- که به پاره ای از آن ها 
اشارت رفت- برطرف شوند و نویسندگان 
ما با بصیرت بیشتری به فعالیت در این 
گس��تره بپردازند، می توان از داستان و 
رمان، همچون آیینه ای صاف و روش��ن، 
برای بازتاباندن و تجلی فرهنگ عمومی 
کش��ور و رش��د و ش��کوفایی و پویایی 
و بالندگ��ی آن بهره گرف��ت و می توان 
داس��تان و رمان را ب��ه جایگاه و منزلت 
واالی خود، نزدیک و نزدیک تر س��اخت 
و از این قالب زیبا و واال برای اعتای حق 
و استقرار عدل و نهادینه کردن راستی ها 
و درس��تی ها و زیبایی ها به شایس��تگی 

بهره مند شد.


