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فرهنگ روزنامـه صبـح ایـران

بزرگداشــت ســپیده کاشانی برگزار می شود  مهر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت تالش های مستمر و ارزنده فرهنگی  شاعر بلندآوازه و درخشان شعر انقالب اسالمی، مرحومه سپیده 
کاشانی، بزرگداشتی را برگزار می کند. این مراسم با حضور جمعی از علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش، فردا از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در تاالر اجتماعات شهید مطهری انجمن واقع 

در خیابان ولی عصر)عج(، پل امیربهادر، خیابان سرلشکر علی اکبر بشیری، شماره ۷۱ برگزار می شود.
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 شعر و ادب  

بازی در زمین شعر

 در ششمین جشنواره ملی
»کتابخوانی رضوی« صورت می گیرد

جذب حداکثری 
مردم به کتابخوانی 

گــزارش خبری

 جلیل فخرایی  معاون توسعه کتابخوانی 
و کتابخانه های نهــاد کتابخانه های عمومی 
 کشور گفت: امسال برنامه ریزی گسترده ای 
برای ششمین جشــنواره ملی »کتابخوانی 
قالب چهاردهمین جشــنواره  در  رضوی«، 
بین المللــی »امام رضا)ع(«، به منظور جذب 
حداکثری مردم به فرهنگ کتابخوانی انجام 

گرفته است. 
محمد اللهیاری در نشستی خبری در حاشیه 
برگزاری آزمون نمادین ششــمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی کــه در جوار حرم مطهر 
امام رضا)ع( و با حضور فرهنگ دوســتان و 
کتابخوانان برگزار شد، افزود: این جشنواره 
امســال در 2 بخش مکتوب و الکترونیکی 

برگزار خواهد شــد.وی بیان کرد: این دوره 
از جشنواره ملی کتابخوانی رضوی 2 تفاوت 
با ادوار پیشــین دارد. نخســت اینکه که 3 
کتــاب به جای یک کتاب برای رده ســنی 
کودک، نوجوان و بزرگسال پیش بینی شده 
که شــامل کتاب های »دوســت مهربان تر 
از کبوتــر«، »اعترافات غالمــان« و »کتاب 
امام رضا)ع(« اســت.اللهیاری اظهار داشت: 
تفــاوت دوم این دوره، اضافه شــدن بخش 
حضور الکترونیکی و شــرکت در مســابقه 
کتابخوانــی به صــورت اینترنتی اســت که 
این مهــم، جمعیت زیادی از مــردم را به 
شرکت در جشــنواره ترغیب کرده است و 
منجر به ترویج فرهنگ کتابخوانی می شود. 

مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضــوی نیز در این نشســت خبری 
گفت: تالش در راســتای ترویــج فرهنگ 
رضوی و فرهنگ اســالمی که جامعه به آن 
نیاز دارد، اقدامی  شایســته بود که از سوی 
نهاد کتابخانه های عمومی  و بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( در قالب جشــنواره کتابخوانی 
مهدی  می شود.حجت االسالم  انجام  رضوی 
 شــریعتی تبار افــزود: بنیــاد بین المللــی 
امام رضا)ع( محصول فرهنگ رضوی تولید 
می کنــد و نهــاد کتابخانه هــای عمومی  از 
طریق برگزاری مســابقه و جشنواره، حضور 
کتاب در ســبد روزانه خانواده را تســهیل 

می نماید.

علمی  اثر   3۱۰ از  بیــش  فرهنگ: 
از نویســندگان داخلی و  و فرهنگی 
با موضــوع حضرت رضا)ع(  خارجی 
و خاندان ایشــان به دبیرخانه نهمین 
ســال  کتاب  »انتخــاب  جشــنواره 
رضوی« رسیده اســت. دبیر اجرایی 
این جشــنواره اظهار کــرد: با پایان 
نهمین  بــرای  آثــار  ارســال  مهلت 
جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی، 
بیــش از 3۱۰ اثــر داخلی و خارجی 
از کشــورهای لبنان، کــره جنوبی، 
نروژ، الجزابر، هنــد، دانمارک و... به 

دبیرخانه رسیده است. 

کتاب

۳۱۰ اثر در داوری جشنواره 
»کتاب سال رضوی«

دانشگاه

نتایج اولیه کنکور ۱8مرداد 
اعالم می شود

ســنجش  ســازمان  رئیس  فارس: 
گفــت: نتایج اولیه کنکور سراســری 
بین روزهای ۱8 تــا 2۰ مرداد اعالم 
می شود، انتخاب رشته یک هفته پس 
از اعالم نتایج اولیه است و نتایج نهایی 

نیز اواخر شهریورماه اعالم می گردد. 
ابراهیم خدایی عنوان کرد: بر اســاس 
رأی دیــوان عدالــت اداری و مصوبه 
مجلس، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی 
در کنکــور امســال به تأثیــر مثبت 
تغییــر یافته و برای ســال آینده نیز 
بررسی های کارشناسی صورت گرفته 
است که تا اوایل مهرماه اعالم می شود.

فرهنگ عمومی 

درخواست کتابخانه ملی 
از سازمان زیباسازی

روابط عمومی ســازمان اســناد 
و کتابخانــه ملــی: این ســازمان 
اطالعیه ای را درباره تصاویر مربوط به 
غلط های امالیی ماکت های نصب شده 
در ابتدای بلوار این کتابخانه منتشــر 
کرد. در این اطالعیــه، کتابخانه ملی 
از سازمان زیباسازی خواسته است تا 
غلط های امالیــی و محتوایی مربوط 
به ماکــت  کتاب های نصب شــده در 
بزرگراه شــهید حقانی اصالح شــود.  
انتظار می رود سازمان زیباسازی با قید 
فوریت نسبت به بازنگری در اثر مذکور 

اقدام کند. 

ادبیات

تحسین فعالیت نسل امروز 
در زمینه شعر 

ایســنا: محمدعلی بهمنــی درباره 
پیش بینی آینده ادبیات ایران با توجه 
به فعالیت جوانان، گفت: در زمان حال 
نمی توان آینده را پیش بینی کرد. لذا 
برای آینــده ادبیات باید صبور و ناظر 
بــود. او افــزود: فعالیت نســل امروز 
بخصوص در زمینه شعر قابل تحسین 
اســت. برخالف آنچه درباره دلپسند 
 نبودن برخی از آثار می شــنویم، باید 
گفت که شــاعران جوان به خوبی در 
گوشــه و کنار کشور فعالیت می کنند 
اما متأسفانه شعر آنها شنیده نمی شود. 

ولی نباید این موضوع را تعمیم داد.

بر سر مزار شاعران 
عکس یادگاری نگیرید

 فرهنــگ/ لیال کردبچه   و از گونه در 
حال انقراض شــاعران، گروهی اندک اند 
که همچنان برای نوشــتن شــعر خوب 
تالش می کنند. کتــاب می خوانند، فیلم 
می بینند، در جلســات و بحث های جدی 
روز  می کننــد، جریــان  ادبی شــرکت 
ادبیــات را پیگیری می کننــد، تازه ترین 
آثار چاپ شده تألیفی و ترجمه را رصد و 
مطالعه می کنند، ادبیات می دانند، تاریخ 
می دانند، فلســفه می داننــد، با مباحث 

جامعه شناسی ادبیات آشنایی دارند و...
اما درکنــار این گونه در حــال انقراض، 
گونۀ در حال رشــدی هم وجــود دارد 
که هیچ کــدام از کارهای مذکور را انجام 
نمی دهند؛ نــه اعتقادی به مطالعه دارند، 
نه وقــت فیلم دیدن دارنــد، و نه جریان 
روز ادبیات جدی برایشــان اهمیت دارد، 
چراکه اساســاً اعتقادی به نوشــتن شعر 
خوب ندارنــد، اما خیلی دوســت دارند 
مطرح شــوند، و دقیقاً بــه همین دلیل 
اســت که جریان روز ادبیات غیرجدی را 

به شدت دنبال می کنند.
 این گــروه، در حاشــیه ادبیات جدی، 
حیاتی انگل وار دارند و با توســل به تنه و 
بدنه اصلی ادبیات جدی ارتزاق می کنند؛ 
به این معنی که وقتی جشنواره ای برگزار 
می شــود، برطبق عادت در آن شــرکت 
می کنند و طبــق معمول آثارشــان در 
همان ابتدای امر کنار گذاشــته می شود، 
و پس از آن، تا مدت ها به دبیر جشنواره، 
حمایتگر مالی جشنواره، داوران جشنواره 
و درنهایت برگزیدگان جشــنواره ناســزا 
می گویند تا مدتی مقابل چشم مخاطبان 

ادبیات قرار بگیرند.
این گروه از آنجایی که به شدت جریان روز 
ادبیات غیرجدی را دنبال، و برمبنای آن 
برنامه و رویکردشان را تنظیم می کنند، و 
از آنجایی که خود را محور و مرکز ادبیات 
می دانند، همیشــه حرفی برای گفتن و 

بهانه ای برای حرف زدن دارند. 
مثاًل کافی اســت شــب شــعری جایی 
برگــزار شــود، و ایــن دوســتان را یا 
به دلیــل بی مایه بــودن آثارشــان و یــا 
به دلیــل ســابقه خصومــت بــا اغلــب 
محفــل  آن  در   شــرکت کنندگان 
)و اغلب هردو( دعوت نکنند، تا شب شعر 
و شــرکت کنندگان و رویکرد شب شعر 
و محل برگزاری و محل اقامت شــاعران 
و برنامــه برگزارشــده و... همه و همه را 
زیرســؤال ببرند و تا مدت ها بر سر اینکه 
شب شعر مذکور چه مشــکالتی داشته 
بحــث کننــد، در حالیکه پیداســت که 
تنها مشکل جشنواره، عدم حضور همین 

دوستان بوده است. 

خود پدر ساالر پنداری
متأسفانه این گروه، توهم و خودپدرساالر 
پنــداری عجیب و غریبــی دارند و خود 
تاجایی که  ادبیــات می داننــد،  مالک  را 
متوقع انــد هیچ شــاعر دیگــری بدون 
اجــازه آن ها، در هیچ برنامــه رادیویی و 
تلویزیونی شرکت نکند، در هیچ جلسه ای 
شــعر نخوانــد، کتاب چاپ نکنــد و اگر 
خدای ناکــرده چاپ کرد، دیگر جشــن 
امضا و رونمایی و نقد برگزار نکند، یا اگر 
برگزار کرد، نگذارد کتابش به ســرعت به 
چاپ بعدی برســد، یا اگر رسید، حداقل 
اعالم نکنــد. توقع دارند شــاعران بدون 
اجــازه آن ها دعــوت به هیچ مراســمی 
نشــوند، و اگر شدند، نروند، و اگر رفتند، 
باهم دوست نباشــند، و اگر باهم دوست 
بودند، دســته جمعی راه نیفتند بروند بر 
مزار یک شــاعر دیگر فاتحــه بخوانند، و 
اگر رفتند، عکس یادگاری نگیرند، و اگر 

گرفتند، حداقل منتشر نکنند. 
خالصه اینکه این گروه، درست است که 
برای شاعر شدن هیچ تالشی نمی کنند و 
کارشان  اما  نمی رسند،  به جایی  درنهایت 
از آن هایــی که تالش می کنند تا شــعر 
خوب بگویند، به مراتب کمرشکن تر است.   

خوانش

 احیای یک مضمون سنتی
خوانش شعری از علی باباچاهی

»پرگار/ از دایره دست بردار نیست/ عاشق است دیگر!«*
 قیصر امین پور در کتاب ارزشــمند »سنت و نوآوری در شعر معاصر« از سه 
نوع رویکرد به سنت شــعری می نویسد: - سنت به همان شکل قدیم قابل 
احیا و اســتفاده است. - سنت با تغییر و به روز شــدن قابل احیا و استفاده 
اســت. - سنت مرده اســت و قابل به روز شــدن و احیا نیست. مضمون که 
حاصل برجسته سازی معناست، از سنت های شــعری می باشد. آیا مضمون 

قابل به روز شدن و احیاست؟
کلمــات در طول تاریخ معناهای خود را دایمــاً تغییر می دهند و گاه حتی 
معنایی کاماًل متضاد می یابند. در راستای این تغییرات، جایگاه آنها در ذهن 
و زندگی انسان تغییر می کند و همواره به روز می شود. از این منظر، مضامین 
ســنتی شــعر می توانند با تغییر وضعیــت کلمات در طول زمــان، مجدداً 
بازسازی و به روز شوند. »پرگار عشق« در طول تاریخ شعر فارسی مضمونی 
بسیار پربسامد اســت و به روز کردن مجدد آن کار سختی است زیراکارکرد 
و حتی شــکل پرگار در طول زمان خیلی عوض نشده است. علی باباچاهی 
نیز برای بازآفرینی این مضمون به ســراغ کلمه عشق می رود. پس مضمون 
به جای تغییر شکلی و عینی که به شکل و کارکرد پرگار بر می گردد، دچار 
تغییر مفهومی می شــود در فرم تازه این مضمون،  عاشــق دیگر سرگردان 
معشــوق یا حتی نقطه پرگار وجود نیست بلکه اساساً اوست که معشوق را 
چون دایره ای می کشــد. عاشق، پرگاری است که خودخواسته تنها به دایره 
می اندیشد و از سر او دست برنمی دارد. این استقالل نسبی عاشق از معشوق 
هنوز هم مدرن نیست زیرا پرگار عاشق مدرن چه بسا بخواهد و بتواند که به 
جای دایره، مریع یا مثلث بکشد! او در هر صورت، تنها می تواند دایره بکشد. 
باباچاهی، خواه ناخواه، با احیا و به روز کردن یک مضمون ســنتی، یک شعر 
سنتی نوشته است؛ هرچند از مفهوم سنتی عشق پا را فراتر گذاشته باشد.

*آدم ها در غروب اسم ندارند/ علی باباچاهی/ نگاه/ ۱395/ صفحه ۱۰.

حمید رضا شکارسری

سیدرضا 
مؤیدخراسانی، 
غالمرضا شکوهی 
و حاج محمود 
اکبرزاده از شاعران 
برجسته مشهدی 
در این دیدار اشعار 
خود را قرائت 
کردند

بــــــــرش

سروده هایی که در محضر رهبری قرائت شد

عمری ست  میزبان  منی  یا  اباالحسن)ع(

ایکنا: جمعــی از مداحان و شــاعران 
مشــهد ظهر پنجشــنبه در دیــدار با 
رهبری در حرم رضوی به شــعرخوانی 
پرداختند؛ اشــعاری که به مدح حضرت 
زهرا)س(، امام رضا)ع(، مدافعان حرم و 

... پرداخته بود.
جمعی از مداحان و شــاعران مشــهد 
ظهر روزپنجشــنبه در دیدار با حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم انقالب 
در تاالر تشریفات حرم مطهر رضوی به 

شعرخوانی پرداختند.
بر اســاس ایــن گــزارش، ســیدرضا 
مؤیدخراســانی، غالمرضــا 
شــکوهی و ســیدروح اهلل 
مؤید از شــاعران برجسته 
مشــهدی در ایــن دیدار 
اشعار خود را قرائت کردند.

شاعر  شــکوهی،  غالمرضا 
برجســته آیینــی تصریح 
کرد: در ایــن دیدار ضمن 
قرائت ســروده ای در مدح 
حضرت زهــرا)س(، کتاب 
خود بــه نام »ســرمه در 
چشم غزل« را تقدیم رهبر 

معظم انقالب کردم.
وی در خصــوص اهــدای 
کتاب خود به رهبری و بازخورد ایشان 
از این هدیه اظهار کرد: وقتی کتاب خود 
را تقدیم ایشان کردم، مسرور شدند و از 

اشعارم تعریف کردند.
این شاعر برجسته آیینی ادامه داد: رهبر 
معظم انقالب فرمودند: حتماً کتاب من 
را خواهنــد خوانــد و ســروده ام را واال 
دانسته و در خصوص شعر و ادب بسیار 

با ما صحبت کردند.

شــکوهی کتاب »سرمه در چشم غزل« 
را منتشــر شده در ســال ۱392 اعالم 
کــرد و افــزود: حس و حــال خوبی با 
دیدن رهبری داشــتم هر چند، چندین 
بار با ایشــان دیــداری داشــتم؛ البته 
همیشــه اظهار لطف ایشــان به شعرا و 
نگاه مهربانشان و همچنین شعر دوست 

بودنشان قابل ستایش است.

می سوزد از فروغ تو جبریل هم پرش
شعری که شــکوهی در محضر رهبری 

قرائت کرد به شرح زیر است: 
ما ضربدر تمام جهان در برابرش

صفریم اگر حساب کنی می شود سرش
باالتر از خیال جهان است و عاجز است

جنگل اگر قلم شود و دشت دفترش
از هیأت تصور اشعار برتر است

کی می رسد تخیل تشنه به کوثرش
از چیست روشنای دوعالم که اینچنین
 شمس و قمر گزیده سرانگشت باورش

این هرم نور از نفس کیست کز فراق
می سوزد از فروغ تو جبریل هم پرش

خورشید هر سپیده که از شرق می دمد
زانو زند به مقبره نور گسترش

هر کوه شد قصیده خورشید باورش
افتد به خاک پای تو، تا بیت آخرش

ســکه اش، گل خورشــید  روی  یــک 
مصطفی ست

ضرب است روی ماه علی، روی دیگرش

عشــق منــی و جــان منی 
یا اباالحسن)ع(

در ادامه ســیدرضا مؤید، پیشکســوت 
شــعر آئینی و مداح برجسته مشهدی 
ما با اشــاره به اینکه در دیدارهای قبلی 

با رهبری کتابــی تحت عنوان »چکامه 
عشــق« را تقدیم ایشــان کرده است، 
عنوان کرد: این کتاب سروده خودم در 

خصوص شهدا، جنگ و ... است.
وی که گویا اندک کســالتی نیز داشته 
است، اظهار کرد: مسلم است هر کسی 
با رهبر کشــورش دیدار داشــته باشد 
احساس خوشبختی می کند لذا به رغم 
کسالتی که داشتم، خودم را ملزم کردم 

به دیدار ایشان بروم.
این مداح پیشکســوت مشهدی تصریح 
کرد: در این دیدار عالوه بر شــعرخوانی 
شــعرا برای رهبــری، صحبت هایی در 
خصوص شــعر توسط ایشان بیان شد و 
نظراتی هم در مورد آثارمان ارائه کردند.

مؤیــد با بیان اینکه رهبری شــعر را به 
ایشان  بیان کرد:  زیبایی می شناســند، 
فرق خوب و بــد، گران بها و بی ارزش را 
در شعر تشخیص می دهند و البته برای 
ما خراســانی ها خوب اســت که سبک 

خراسانی داریم.
مؤیــد در این دیدار شــعری با مضمون 

امام رضا)ع( را قرائت کرد: 
موالی مهربان منی یا اباالحسن)ع(

عشق منی و جان منی یا اباالحسن)ع(
مهمان سفره ی صدپاره ام به اشک

عمری ست میزبان منی یا اباالحسن)ع(
خورشید را به خاک حریم تو دیده ام
آری تو آسمان منی یا اباالحسن)ع(
بهتر ز تو، جواب دلم را نداده َکس

چون آگه از زبان منی یا اباالحسن)ع(
هر سایل حریم تو از مهربانیت

گوید به خود از آن منی یا اباالحسن)ع(
در هر کجا قرار دل بی قرار من

در هر نفس توان منی یا اباالحسن)ع(

در خاندان من همه دلداده تواند
محبوب خاندان منی یا اباالحسن)ع(
من کیستم گدای روان در حریم تو

تو کیستی، روان منی یا اباالحسن)ع( 

مدافعان حرم عاشق بال هستند
محمود اکبرزاده، پیشکسوت شعر آئینی 
و مداح مشــهدی هم از دیگــر افرادی 
 بود کــه در محضر رهبری، ســه رباعی 
در خصــوص ایثار، مقاومــت و وحدت 

قرائت کرد.
همچنین سیدروح اهلل مؤید شاعر دیگری 
بود که در این مراســم به شعرخوانی در 

موضوع مدافعان حرم پرداخت:
جناس این ســخن از جنس بلبل و گل 

نیست
حماسه ای اســت غزل صحبت از تغزل 

نیست
هجوم سنگدالن در حریم آینه ها

برای جان به کفان قابل تحمل نیست
بنازم آن سر سرمست را که برآن سر
به غیر سرخی تاج غرور کاکل نیست
به خون پاک شهیدان کربال سوگند

که جز مسیر شهادت ره تکامل نیست
مدافعان حرم عاشق بال هستند

که پیروان شهیدان کربال هستند
یادآور می شــود، در این جمع صمیمی 
و دوســتانه بیش از ۱۰۰ نفره شــاعران 
و مداحان، حجت االســالم والمســلمین 
ســیدابراهیم رئیســی، تولیت آســتان 
قدس رضوی، حجت االسالم والمسلمین 
مدیرکل  مرویان حســینی،  سیدمحمود 
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، جمعی 
 از اعضای کانون شــعرا و مداحان استان 

و ... حضور داشتند.

جمعی از مداحان 
و شاعران مشهد 
ظهر پنجشنبه در 
دیدار با رهبری 
در حرم رضوی 
به شعرخوانی 
پرداختند

عکس مربوط به 
این مراسم نیست


