ادبیات وهنر
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به گزارش روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ،مهدی قزلی در حاشیه نمایشگاه کتاب جمهوری اسالمی ایران که به همت رایزنی کشورمان
در کابل برگزار شد ،در جمع ادیبان افغانستان با ابراز خرسندی از دیدار دوباره شاعران ،نویسندگان و اندیشمندان کشور میزبان گفت :ما در جشنوارهها و
جوایز ادبیمان به دنبال وحدت و همگرایی اهالی ادبیات و زبان فارسی به ویژه ایران و افغانستان هستیم و با اهل اسلحه و سیاست کاری نداریم.

...

ناگهان شعر

امروز با شاعران افغانستان
محمدکاظم کاظمی

ُگل میکند شکوفه و لبخند از درخت
آیات بیشمار خداوند از درخت
ِ
خورشید بیمالحظه بر می َکند بهزور
شال سفید بهمن و اسفند از درخت
اردیبهشت میرسد و تاب میخورند
گیالسها بهسان گلوبند از درخت
شاید که این جماعت بیبار و بر ،کمی
در خویش بنگرند و بشرمند( )۱از درخت
یک ماه بعد ،نوبت این میوهدزدهاست
باالشدن دوباره به ترفند از درخت
آنان که بعد غارت سنگین برگ و بار
پرسیدهاند «چوب شما چند؟» از درخت
آه ای درخت! میوه نیاری بهغیر سنگ
ای شاخه! بشکنی که بیفتند از درخت
بسیار مادران که نکردند نوبری
سیب کخ( )۲برای دو فرزند از درخت
یک
ِ
حق کودک است
من فکر میکنم که فقط ّ
آن میوهای که اینهمه کندند از درخت
کودک چه سالها که از آن بینصیب ماند
امسال رفت و سنگ زد و کند از درخت
مهر ۱۳۷۷
 .۱بشرمند :خجالت بکشند( .از مصدر شرمیدن)
 .۲کــخ :کــال ،نـــارس .در خــراســان ایـــران بــدان «کــغ»
میگویند.
زهرا حسین زاده

کاش خطی شوی از بلخ به مشهد برسی
قبل از آن که به تنم مرگ بیاید برسی
از تماشای خودت حوصله ات سر برود
موج دیوانه شوی تا لبهی سد برسی
خواب دیدم تو مرا می گذرانی از پل
عشق باریک تر از موست تو باید برسی
زلف آوارگیام را به رخت باد کشید
حیف دیدی که به این دخترک بد برسی؟
آب وجارو چه کنم خانه کم آورد تو را
سر من برف نشاندی گل بی رد برسی؟
سید رضا محمدی

صدا ز کـالبد تـن بــــه در کشیـد مرا
صدا به شکل زنی شد به بر کشید مرا
صدا شد اسب ستم روح من کشان ز ِپ َی ش
بـــه خاک بست و بــه کـــوه و کمر کشید مرا
بگــو کدامین نقـــاش ناموافـــق بــــود
که با دو دیده ی همواره تر کشید مرا
چه بیم داشت که از ابتدای خلقت من
غریب و کـــج قلق و دربه در کشید مرا
دو نیمه کرد مرا پس تورا کشید از من
پس از کنار تــو آن سوی تر کشید مرا
میــان ما دری از مرگ کــرد نقاشی
به میخ کوفته ی در پشت در کشید مرا
خوشش نیامد این نقش را بهم زد و بعد
دگــر کشید تو را و دگــر کشید ،مرا
من و تو را دو پرنده کشیــد در دو قفس
خوشش نیامد و بی بال و پر کشید مرا
خوشش نیامد و تصویر را بهم زد و بعد
پدر کشید تو را و پسر کشید مرا
رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی
نظاره ی تـــو بـــه خون جگـــر کشید مرا
خوشش نیامد و این بار از تو دشتی ساخت
بــــه خاطر تـــــو نسیم سحــــــر کشید مرا
خوشش نیامد خط خط خط زد این ها را
یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا
تــو را شکـر کـــرد و در ذره های من حل کرد
سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا ...

دنبال همگرایی اهالی ادبیات
ایران و افغانستانیم

گزارش جلسات ادبی

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست

او در سال  ۱۳۷۸به عنوان غزل سرای نمونه کشور و در
سال  ۱۳۸۵نیز به عنوان یکی از چهره های ماندگار شعر
معرفی شده است.
وی نخستین مجموعه شعر خود را پیش از  ۳۰سالگی
و با عنوان «باغ الل» منتشر ساخت و پس از آن هم آثار
دیگری را مانند «در بی وزنــی»« ،در فصل عطسه های
پیاپی»« ،گاهی دلم برای خودم تنگ میشود»« ،این خانه
واژههای نسوزی دارد»« ،شاعر شنیدنی است»« ،خیال که
خیس نمی شود» و «نیستان» به دست نشر سپرد.
«من زنده ام هنوز و غزل فکر میکنم» ،نام یکی دیگر از آثار
اوست که نشان می دهد وی تا چه اندازه به غزل ،تعلق
خاطر دارد و به این قالب شعری پایبند است:
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست
محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست
و البته نباید از یاد برد که بسیاری از غزل ها و ترانه های
وی مورد توجه آهنگسازان و خوانندگان این مرز و بوم هم
قرار گرفته است:
هوی الل پرست
و
های
در این زمانه بی
ِ
خوشا به حال کالغان قیل و قال پرست
جالب است که او در گفت وگویی با فارس گفته بود« :یک
وقتی آقای مشیری به من گفت :تو میتوانی شعر بگویی
بهمنی .نمیدانم چطور برایتان تعریف کنم ،انگار یک
اتفاقی در آن لحظه در وجود من افتاد ،رفتم در دنیای شعر

خبر

عکاسی

سرودن و ...یکی دو هفته خیلی تمرین میکردم ،دیدم
نمیتوانم شعری بگویم .گاهی دو بیتیهایی میگفتم
اما فکر میکردم برایم آشناست و جزو ابیاتی است که
خواندهام و در ذهنم مانده است ،خجالت میکشیدم آنها
را برای آقای مشیری ببرم.
فکر میکردم شاعران باید یک انگشت کنار چشم و
انگشتان دیگر کنار صــورت بگذارند تا شعر بگویند،
عکسهای شاعران را همواره این گونه میدیدم .گفتم
حتم ًا من هم باید این کارها را بکنم تا بتوانم شعر بسرایم،
این ژستها را میگرفتم ولی باز نمیتوانستم شعر بگویم
(با خنده) .مشیری پرسید :بهمنی شعر گفتی؟ گفتم:
خیلی سعی کردم نشد؛ گفت :شعر را باید برای فردی
بگویی که خیلی او را دوست داری ،اگر به آن فرد فکر کنی
میتوانی شعر بسرایی.
آن موقع هم اوج دوست داشتن من به مادرم بود ،این گونه
بود که گفتم شعری برای مادرم بگویم .در زمان کودکی
فکر میکردم باید شعری بگویم که در شأن مادرم باشد،
دنبال واژههــای سنگین ،درشت ،دهن پرکن بودم .در
میان مجالت ،شعری ساختم؛ «ای واژه بکر جاودانه /ای
شعر موشح زمانه» ،موشح یعنی امضاشده ،آن زمان وقتی
میخواستندبگویندمطلبیراامضاکنیدمیگفتندنامهرا
موشح کنید ،از این لحن خوشم آمد ،اما شاید اگر امروز بود
میسرودم« :ای شعر همیشه زمانه»؛ این شعر را سرودم و

پیش آقای مشیری بردم ،او خیلی خوشش آمد ،اما ایراد
گرفت این کلمات چیست؟ تعریف کردم که آقا کلی گشتم
تا این لغات را پیدا کردم و ...گفت :معنیاش را میدانی؟
گفتم بله همه را از مادرم پرسیدهام .همان موقع آن را چاپ
کرد به اسم خودم ،چند خط هم نوشت که این شعری از
پسر بچهای است که تازه وارد  9سالگی شده و ...همین
موضوع اتفاقی بود برای من.
بهمنی البته دلبسته غزل است و وقتی از روزگار تمام شده
غزل می گویند گله می کندکه:
«نمیدانم کسی که با کلمه زندگی میکند ،چگونه دلش
میآید بگوید که دوران غزل تمام شده است .اصال چطور
میتوانیم چنین حقی به خودمان بدهیم که چنین حرفی
بزنیم؟ به باور من امروز جوانانی که نیما را به درستی درک
کردهاند ،غزلهایی ارائه میدهند که ضرورت دفاع کردن
را از بین بردهاند .هر کسی باید کار خود را انجام بدهد .چه
کار داریم که دیگری چه کار میکند و در چه قالبی شعر
میسراید! آتشی بزرگ هم غزل میگفت ،ولی نه برای
این که ما دلخوش شویم ،بلکه دلتنگیهایش را در غزل
میریخت».
و اما یکی از مشهورترین غز لهای استاد محمدعلی
بهمنی:
دریا شده است خواهر و من هم برادرش
شاعرتر از همیشه نشستم برابرش
خواهر سالم! با غزلی نیمه آمدم
تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش
ُ
برادرکشی است باز
خواهر! زمان ،زمان
شاید به گوش ها نرسد بیت آخرش
می خواهم اعتراف کنم؛ هر غزل که ما
با هم سروده ایم؛ جهان کرده از برش
با خود مرا ببر که نپوسد در این سکون
شعری که دوست داشتی از خود رهاترش
دریا سکوت کرده و من حرف می زنم
حس می کنم که راه نبردم به باورش
دریا! منم همو که به تعداد موج هات
با هر غروب خورده بر این صخره ها سرش
هم او که دل زده است به اعماق و کوسه ها
خون می خورند از رگ در خون شناورش
خواهر! برادر تو کم از ماهیان که نیست
خرچنگ ها مخواه بریسند پیکرش
دریا سکوت کرده و من بغض کرده ام
بغض برادرانه ای از قهر خواهرش

عکاسی

خبر

...

موسیقی

برنامه های کنسرت «کویر»
محمد معتمدی در شهرستان ها

«ناگفته» در کرج
اجرا میشود

انتشار صوتی گفت وگوهای
کیوان ساکت

تبدیل شاهکار «جیمز جویس»
به قطعه موسیقی

همزمان با فرا رسیدن دور
تازه کنسرت «کویر» محمد
معتمدی در تهران ،برنامه
کنسرتهایشهرستاناین
خواننده موسیقی ایرانی
نیز اعــام شد.به گــزارش
مهر ،کنسرت «کویر» روز هفتم اردیبهشت در شیراز،
روز هفدهم اردیبهشت در بیرجند ،روز بیست و دوم
اردیبهشت در کرمان و روز بیست و سوم اردیبهشت
در رفسنجان برگزار می شود .این در حالی است که
محمد معتمدی روزهای دهم و بیستم اردیبهشت نیز
در تهران میزبان عالقه مندان موسیقی ایرانی است.
در این اجراها که به نوعی تمدید کنسرت «کویر» این
خواننده و گروهش در هفته های پایانی سال گذشته
است ،قطعات منتخب محمد معتمدی به آهنگسازی
تعدادی از بزرگان موسیقی کشور که طی دوران
فعالیت این هنرمند با استقبال مخاطبان رو به رو شده
در دو بخش اجرا خواهد شد.

شــهــرام نــاظــری و حافظ
ناظری در ادامــه برگزاری
تور کنسرت های «ناگفته»
این بار در مجموعه ورزشی
انقالب کرج میزبان عالقه
مندان موسیقی هستند.
به گزارش مهر ،همزمان با برگزاری تور کنسرت های
«ناگفته» به خوانندگی شهرام ناظری و حافظ ناظری،
مجموعه ورزشی انقالب کرج روز هفتم اردیبهشت ماه
میزبان دوستداران موسیقی خواهد بود .در این اجرا
قطعاتی از آلبوم «ناگفته» اثر مشترک حافظ ناظری و
استاد شهرام ناظری اجرا می شود.
این کنسرت به گفته خالقانش که طی اظهارنظری
عجیب در بیلبوردهای تبلیغاتی«پرمخاطب ترین
کنسرت تاریخ موسیقی ایران» معرفی شده ،ترکیب
و پیوند موسیقی سنتی شرق و موسیقی کالسیک
غرب است که به عالقه مندان موسیقی در این اجرا
ارائه می شود.

نوازنده و آهنگساز موسیقی
ایــرانــی ،دربـــاره تازهترین
فعالیت هــای موسیقایی
خ ــود و انــتــشــار یــک بسته
صوتی از گفت وگوهایش
بــا یــکــی از پیشکسوتان
موسیقی کشورمان سخن گفت.کیوان ساکت،
نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی ،در گفت وگو
با مهر درباره تازه ترین فعالیت های خود در عرصه
موسیقی بیان کرد :پروژه ای دیگر که آغاز کرده ام
و تصور می کنم می تواند برای پژوهشگران عرصه
موسیقی جالب باشد ،انتشار برخی از گفت وگوهایم با
ابراهیم قنبری مهر استاد بی بدیل سازسازی است که
قرار است در قالب بسته های ویژه صوتی به مخاطبان
ارائه شود .این گفت وگوها به نوعی خاطرات ناگفته
استاد قنبری مهر در قالب یک مستند شنیداری است
که به زودی در دسترس عالقه مندان موسیقی قرار
می گیرد.

رمان «بیداری فینگانها»،
نوشته «جیمز جــویــس» ،با
همکاری  ۱۰۰هنرمند به
قطعهای موسیقی تبدیل
میشود.به گــزارش ایسنا،
«جمبندز»نوشت:همزمانبا
انتشارنسخهصوتیکتاب«بیداریفینگانها»شاهکار
ادبی «جیمز جویس»  ،قطعه موسیقی که براساس این
کتابنواختهشدهاست،روانهبازارمیشود.برایخلق
اینقطعهموسیقی ۱۰۰هنرمندازجمله«تیمکاربن»از
گروه «زمین راهآهن» و «لو روگای» از «لوییس و کالرک»
همکاریداشتهاند.اینقطعههشتدقیقهایروزچهارم
میهمراهبانسخهکاملصوتیاینرمانمنتشرخواهد
شد«.بیداریفینگانها»پیشتردوباردیگردرسالهای
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶مورد اقتباس موسیقایی قرار گرفته
بود«.بیداریفینگانها»دشوارتریناثر«جیمزجویس»
نویسنده سرشناس ایرلندی است که نگارش آن ۱۷
سالطولکشیدهاست.

عباس علی آزاده

یک صبح
سکوت کردم
یک روز
نگاه
این اعداد بیمار را
از یک تا ده به زبان آوردم
دانه دانه معنی کردم
آن وقت تو خوابیدی
و زمان به تکه های کوچکی تبدیل شد
درون دهان کشیده می شدند
باید با تو مدارا کنم
درده پیچیده در ستون خانه
در تو بپیچم
و از شکستگی هایت بیرون بیایم
دردی شوم درون دردی دیگر
سنگی شوم پیش پای سنگی دیگر
که راه رفتن را بسته بود
باز کردم
گره درخت را
صدای خودم بودم
بیرون از سینه دختری
که آواز می شد
برای رمه ای خوابیده در علفزار
او می خواند
و دشت در خودش می چرخید
او می خواند
علف ها پای از زمین برمی داشتند
او می خواند
چادری در کمرش بسته
یک صبح
سکوت کردم
و یک روز نگاه
تکه سنگی هستم
دانای خاموش

...

به بهانه تولد محمدعلی بهمنی

گروهادبیاتوهنر-بیست و دومین «تولد ماه» به مناسبت
زادروز استاد محمدعلی بهمنی ،امروز با حضور جمعی از
هنرمندان و عالقهمندان در موزه هنرهای دینی امام علی
(ع) برگزار میشود .محمدعلی بهمنی زاده  ۲۷فروردین
 ۱۳۲۱در دزفول ،شاعر و غزلسرای پیشکسوت ایرانی
است.او در چاپخانه با زنده یاد «فریدون مشیری» که آن
روزها مسئول صفحه ادبی هفتتار چنگ مجله روشنفکر
بود ،آشنا شد و نخستین شعرش در سال  ،۱۳۳۰یعنی
زمانی که تنها  ۹سال داشت ،در مجله روشنفکر به چاپ
رسید.شعرهای وی از همان زمان تاکنون به طور پراکنده
در بسیاری از نشریات کشور و مجموعه شعرهای مختلف
و جنگها ،انتشار یافته است و بسیاری بر این عقیدهاند که
غزلهای او وامدار سبک و سیاق نیماست .او در قالبهای
مختلفازکالسیک،نیماییوسپیدبهسرودنپرداختاما
وجه غالب شعرهای او ،غزل است.
«بهمنی» را میتوان از زمره ترانهسرایان موفق این روزگار
دانست .او در ســال  ۱۳۷۸موفق به دریافت تندیس
خورشید مهر بهعنوان برترین غزلسرای ایران شد.
سخن از غزل سرای معاصر است؛ شاعری آرام و متین
که آثارش اعم از غزل و ترانه ،اشعاری قابل توجه و مورد
استقبال خاص و عام است .او در حالی در  9سالگی،
نخستین شعر خود را در مطبوعات منتشر کرد که امروز،
هفتاد و پنج سالگی خود را جشن میگیرد و این در حالی
است که وی را باید یکی از مشهورترین غزل سرایان معاصر
دانست؛ شخصیتی که در طول زندگی خود تالش کرده
است تا به فرهنگ عمومی مردم و البته آداب و رسوم و
سنتهای آنها احترام بگذارد و اشعارش را از زبان خود
آنان بسراید.
ایــن شاعر برجسته در قالب هــای گوناگون شعری به
سرایش پرداخته است که البته وجه غالب اشعار او ،غزل
است:
این جا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است!
اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است
سرشارم از خیال؛ ولی این کفاف نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است ...
وی در عین حال ،ترانه های زیادی نیز سروده است:
بهار بهار
صدا همون صدا بود
صدای شاخهها و ریشهها بود ...

کیومرث منشیزاده شاعر و طنزپرداز
کرمانی درگذشت
به گزارش مهر ،کیومرث منشیزاده شاعر و طنز پرداز کرمانی در  ۷۹سالگی
در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت.
کیومرث منشیزاده در سال  ۱۳۱۷شمسی در جیرفت متولد شد .دوره
تحصیالت ابتدایی و دبیرستانی را در زادگاهش به پایان رساند .سپس عازم
تهران شد و در مقطع لیسانس در رشته اقتصاد به تحصیل پرداخت .بعد از
آن نیز به آمریکا رفت و تحصیالت خود را در زمینه ریاضیات و فیزیک اتمی
دنبال کرد.
پس از پایان تحصیالت به ایران بازگشت و در سازمان برنامه و بودجه به کار
پرداخت.منشیزاده را بهخاطر بهکار بردن اعداد و نشانههای ریاضی در
شعرهایش به شاعر ریاضی میشناسند.
کیومرث منشی زاده ،در قسمت انــرژی اتمی سازمان برنامه به عنوان
کارشناس و همزمان با آن در دانشگاه هنر به تدریس جامعهشناسی هنر
پرداخت.از منشیزاده تاکنون کتاب سفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ پریده،
کتاب قرمز تر از سفید و گزیده اشعار و کتاب حافظ حافظ به چاپ رسیده است.

پایگاه تخصصی نقد شعر رونمایی
میشود
پایگاه تخصصی نقد شعر روز جمعه (اول اردیبهشت) در حاشیه مراسم پایانی
نخستین جشنواره انجمنهای ادبی رونمایی میشود.به گزارش ایسنا به
نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ،پایگاه تخصصی
نقد شعر به نشانی  www.naghdesher.irپایگاه تخصصی نقد و بررسی
شعر و هدایت فنی شاعران جوان توسط استادان این هنر است که با هدف
ایجاد شرایط یکسان و برابر نقد و بررسی اشعار شاعران نقاط مختلف کشور
و همچنین بهر هگیری از نفوذ دنیای مجازی به منظور ایجاد فضایی مفید
در میان نسل جوان ایجاد شده است .این پایگاه ،بستری را فراهم میکند تا
طی آن ،شاعران جوان و تازهکار ،شعرهای خود را با نظر پیشکسوتان حوزه
شعر و شاعری بسرایند.از جمله استادان ،پیشکسوتان و منتقدان شعری که
در این پایگاه تخصصی به نقد شعرهای دریافتی اقدام خواهند کرد ،میتوان
از اسماعیل امینی ،عبدالجبار کاکایی ،محمدکاظم کاظمی ،حمیدرضا
شکارسری ،ابراهیم اسماعیلیاراضی ،سیداکبر میرجعفری ،سعید بیابانکی،
فریبا یوسفی و  ...نام برد.

مخالفت انجمن مجموعهداران با «سفر
بیبازگشت» گنجینه
رئیس انجمن مجموعهداران تاکید کرد :به عنوان رئیس انجمن اعالم میکنم
که ما مخالف ارسال این آثار به خارج از کشور هستیم؛ چرا که آسیب دیدگی این
آثار حتی با بیمه جبران پذیر نیست .این آثار نباید از کشور خارج شود بلکه باید
به فکر جذب گردشگر هنری باشیم.
منوچهر لطفی ،رئیس انجمن مجموعهداران ایران در گفتوگو با باشگاه
ن است
خبرنگاران پویا ،درباره ارسال آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر که ممک 
برای نمایش به موزههایی در برلین و رم برود ،عنوان کرد :به مسئوالن توصیه
میکنم خودشان را به زحمت نیندازند و به جای این که دنبال جابه جایی این
آثار گرانبها باشند؛ زمینه الزم رابرای حضور گردشگر در ایران فراهم کنند تا
گردشگرهای هنری به ایران بیایند و این آثار ارزشمند از کشور خارج نشود که
در این زمینه نگرانیهای زیادی وجود دارد.
وی افزود :این کار یک همت واقعی میخواهد تا آثار ارزشمند گنجینه به دست
خارجیهای سودجو نرسد و فقط گردشگر واقعی حق مشاهده آن را در خاک
سرزمینمان داشته باشد.

عصر شعر و خاطره در میان «آفتابگردانها»
عصر شعر و خاطره با حضور شاعرانی از سراسر کشور در
آخرین اردو از پنجمین دوره آموزشی شعر جوان انقالب
برگزار شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،عصر شعر
و خاطره در آخرین اردو از پنجمین دوره آموزشی شعر
جوان انقالب اسالمی در اردوگــاه آی ـتا ...ربانی شهر
شیراز برگزار شد.
در ایـــن مـــراســـم ،عــــاوه ب ــر حــضــور شـــاعـــران دوره
آفتابگردا نها ،شاعرانی نیز از استان فــارس همچون
غالمعلی مجرد ،پروانه نجاتی ،افروز عسگری و هادی
فردوسی حضور داشتند.
در ابتدای ایــن مراسم ،محمدرضا نــوری از خرمدره،
قصیدهای آیینی قرائت کرد:
کم کمک شعر به اعجاز تو جان میگیرد
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نام این شعر ز شور تو نشان میگیرد
این چه شوری است در این گوشه تا عابس با شوق
سمت صحرای جنون جامه دران میگیرد ...
حبیب فتحی ،از شهرستان المرد دیگر شاعری بود که
پشت تریبون حاضر شد و غزلی عاشقانه خواند:
با چشمهای بی بدل ،حی علی خیر العمل
ا ...اکبر ای صنم ،ا ...اکبر ای غزل...
دیگر شاعر ایــن عصر شعر ،محمدحسین رحیمی از
شهر مقدس مشهد بود که غزل آیینی را تقدیم به امام
حسین(ع) کرد:
ای روح پاک تو شده از ماسوا جدا
از خود جدا شدی ،نشدی از خدا جدا...
محمد صفریاقدم از شهر ارومیه ،شاعر دیگری بود که

برای شعر خوانی پشت تریبون حاضر شد و غزلی عاشقانه
تقدیم جمع کرد:
و عشق باغچهای بود در حوالی ما
که میرسید به او نسبت زاللی ما
اگر چه روزه گرفتیم با زبان سکوت
سکوت کرد جهان در جواب اللی ما ...
محمد مهدی باقری از شهر یــزد ،غزلی در وصف بهار
خواند:
سالمی گرم را از شور نی آورده فروردین
سالمی پا به پای سوز دی آورده فروردین
کویر یزد را تا سیستان یکدست می بارد
بهارش را برای ملک ری آورده فروردین...
میالد عرفانپور که اجرای این مراسم را برعهده داشت ،از

حسین صادقی ،شاعری از استان اصفهان ،دعوت کرد.
صادقی نیز غزلی با موضوع شعر رضوی خواند:
پرچم تو باد را این سو آن سو میبرد
گنبدت خورشید را هر روز از رو می برد
عدهای را گنبدت دستهای را گلدستهات
گاه دل را چشم جادو گاه ابرو میبرد...
افروز عسگری ،شاعر اهل استان فارس که در این عصر
شعر میهمان آفتابگردا نها بود ،غزلی برای حاضران
خواند که قسمتی از آن در ادامه می آید:
بی سبب نیست دلش حس کبوتر دارد
نرگس دیده او خنده پرپر دارد
بیگمان گنج گرفته است ز دستان خدا
هر که باالی سرش سایه حیدر دارد

گزارشی از جلسه شعر حوزه
هنری خراسان رضوی

یکی از موثرترین جلسات شعر استان

گــروه ادبیات وهنر -جلسه شعر حــوزه هنری خراسان
رضوی ،یکی از قدیمی ترین جلسات شعر این استان است .
این جلسات همزمان با پیروزی انقالب اسالمی و تاسیس
حوزه هنری با مدیریت مصطفی محدثی خراسانی فعالیت
خود را آغاز کرد وبعد از مدتی مدیریت جلسات به مجید
نظافت و سپس شهید احمد زارعی واگــذار شد و در حال
حاضرجلسه در روزهــای یکشنبه هر هفته در محل حوزه
هنری با مدیریت قاسم رفیعا برگزار می شود.
قاسم رفیعا ،مسئول دفتر شعر و طنز حوزه هنری خراسان
رضوی ،در ابتدای اولین جلسه شعر هفتگی حوزه هنری
خراسان در سال جدید گفت :جلسات حوزه هنری را می
توان جزو موثرترین جلسات شعر استان نامید ،جلسه ای که
تا امروزشاعران صاحب نام زیادی را به جامعه ادبی معرفی
کرده است.شاعرانی که هر کدام به نوعی در ایجاد جریان
های بزرگ ادبی در کشور تاثیر گذار بوده اند وبه عنوان
چهره های شاخص ادبیات فارسی می توان از آنها نام برد.
از فعالیت های حوزه هنری خراسان دربخش شعر می توان
به برگزاری جلسات نقد کتاب های شعرتازه منتشر شده در
یکشنبه اول هر ماه با حضور شاعر کتاب و منتقدان اشاره
کرد .عالوه بر جلسات ماهانه شعر ،حوزه هنری خراسان
درمدت فعالیت خود بیش از 15عنوان کتاب از آثار شاعران
استان منتشر کرده است و از آخرین آثارچاپ شده حوزه
هنری خراسان می توان به چاپ دو مجموعه شعر از آثار
شاعران خراسان به صورت گروهی با نام های سرزمین شعر
یک و سرزمین شعر دو اشاره کرد که مجموعه ای از اشعار
کالسیک و سپید است .گردآوری این دو مجموعه بر عهده
بنده و محمد بهبودی نیا بوده است و کتاب دیگری به نام
«فردا دریا می شویم» نیز در سال گذشته به کوشش مهدی
آخرتی گردآوری شد که حوزه هنری چاپ کرد.بعد از ارائه
گــزارش فعالیت های حوزه هنری خراسان توسط قاسم
رفیعا ،در ادامه جلسه یکی از شاعران جوان به قرائت چند
ترانه پرداخت  .علیرضا همتی به عنوان اولین منتقد گفت
:یکی از اشکاالتی که در آثار برخی از ترانه سرایان وجود
دارد این است که هر نوع به هم ریختگی وزنی در ترانه را به
سرودن آن ترانه روی ملودی ربط می دهند اما باید توجه
کرد که تغییر وزن در ترانه حتی اگر روی ملودی نوشته شده
باشد تا حدودی قابل دفاع است و بیشتر از آن حدود ترانه را
با اشکاالت جدی روبه رو می کند و همین موضوع باعث بی
رغبتی مخاطبان حرفه ای به خوانش این آثار می شود .ما به
عنوان شاعر باید به این نکته توجه داشته باشیم که شعر و
موسیقی باید هر دو به صورت مساوی در خدمت هنر باشند
نه اینکه یکی از این دو را قربانی دیگری کنیم .منتقد بعدی
مهدیآخرتیبودکهنظراتخودرادربارهترانهاینگونهبیان
کرد:درترانهبایدبهموضوعتخیلتوجهداشتولیبعضیاز
ترانه سرایان از این موضوع غافل مانده اند به طوری که اثری
که به عنوان ترانه سروده اند ،به حرفی موزون تبدیل شده
است؛ بدون شک حرف های ساده ای را که بدون اندیشه و
تخیل و تنها به صورت وزن دار نوشته شده است نمی توان
ترانه به شمار آورد.باید توجه کرد که تولید اثر به این شکل
باعث کاهش اعتبار ترانه در بین مخاطبان حرفه ای می
شود .درادامهتوکلییکیدیگرازشاعرانحاضردرجلسهبه
خوانششعریبالهجهجنوبخراسانیپرداخت.پسازشعر
خوانی وی ،قاسم رفیعا ضمن اشاره به اهمیت و لزوم جدی
گرفتن شعر با لهجه گفت  :در خراسان از گذشته های دور تا
امروزشاعرانبزرگیشعرهاییبالهجهخراسانیسرودهاند
شاعرانی از قبیل ملک الشعرای بهار ،میر خدیوی ،یوسف
ازغدی ،استاد محمد قهرمان ،عماد خراسانی و ....وقتی
ما آثار این شاعران را مرور می کنیم ،به اشعاری دارای رگ
و پی های قدرتمند بر می خوریم .اشعاری که با سختگیری
های شاعر تولید شده و به محض خوانش ذهن مخاطب را
به شدت درگیر می کند.ایمان بخشایشی از دیگر شاعران
جوان مشهد نیز در ادامه گفت  :شاعرانی که امروز به سرودن
شعر محلی می پردازند ،رسالت مهم تری نسبت به گذشته
بردوش می کشندو باید با جدیت و دقت قابل توجهی در این
عرصه گام بردارند زیرا چه لهجه خراسانی و چه دیگر لهجه ها
در هر نقطه ازکشور دارای ظرفیت های زیادی از نظر زیبایی
شناسی در کالم است که با خلق یک اثر قابل توجه می توان
آنها را از خطر نابودی نجات داد؛ اگر ما با دقت در مورد لهجه
هر نقطه از خراسان مطالعه کنیم ،خواهیم دید که هر کدام از
کلمات ،ریشه در گفتار باستانی ما دارد و شاعران باید این آثار
گرانقدر باستانی را حفظ کنند و به دست آیندگان برسانند .
در پایان شاعران به شعر خوانی پرداختند.جلسات شعر
حوزه هنری خراسان رضوی یکشنبه هر هفته در ساعت 17
در محل حوزه هنری خراسان رضوی واقع در هاشمیه  20و
 22برگزار می شود.

انجمن شعر معاصر مشهد تشکیل می شود
رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیمشهدمقدس،ازتشکیل
انجمن شعر معاصر مشهد با حضور شاعران و فعاالن ادبی از
اردیبهشت خبر داد و مشارکت شاعران ،منتقدان و صاحب
نظرانوفراهمشدنمحلومحفلیبرایارائهاشعارشاعران،
بررسی ،نقد آثار ،جذب شاعران جوان و ...را از دیگر اهداف
تشکیلاینانجمنبرشمرد.دبیریافزود:شاعرانبسیاریاز
سطوحمختلف،ایجادپاتوقوجلسهرسمیادبیبرایمشهد
را ضروری می دانند که با تشکیل انجمن شعر معاصر مشهد
و ایجاد یک کانون هم اندیشی دائمی برای رفع این نیازها
و همچنین ارائه آموزش های ادبی و حضور فرهیختگان و
شعرایبنامو...راهکارارائهخواهدشد.
دبیریتصریحکرد:درسالجاریبرگزاریجلساتوکارگاه
های نقد کتاب ،نقد و بررسی شعر معاصر ،نقد دیدگاه های
ادبــی و  ...در دستور کار قــرار گرفته است که با مشارکت
موسساتفعالدراینزمینهبرگزارمیشود.
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