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ادب و هنر

خبر

«رؤياى نيمه شب» به چاپ هفتاد و سوم رسيد
ادب و هنــر: «رؤيــاى نيمه 
با  اثر مظفر ســاالرى  شــب» 
شمارگان 1000 نسخه به چاپ 

هفتاد و سوم رسيد.
عاشقانه  است  اثر داستانى  اين 
با زمينه مذهبى كه حكايت از 
دلدادگى جوانى پاك سيرت از 

اهل ســنت به دخترى شيعه مذهب دارد كه در راه وصال با موانع و 
اتفاقاتى تلخ و شيرين مواجه است.

بر اساس اين گزارش، اين اثر به قلم مظفر ساالرى و توسط كتابستان 
معرفت در بازار كتاب با قيمت 25هزار تومان موجود است.

اثر مشترك عقيلى و خواجه اميرى رونمايى شد
مراسم  خبرنگاران:  باشگاه 
رونمايى از اثر مشــترك ساالر 
عقيلى و حسين خواجه اميرى 
به نام «آواى ايران» در بوستان 

گفت وگو برگزار شد.
پروفسور  فرزند  ايرج حســابى 

حســابى در ابتداى مراســم ضمن قدردانــى از برگزاركنندگان اين 
مراســم گفت: ديدن ساالر عقيلى و همســرش برايم افتخار بزرگى 

است كه امروز در خدمت آن ها هستم. 
همچنين حضور اســتاد خواجه اميرى توفيق بزرگى براى هنر است. 
پدرم هميشه مى گفتند، شخصيت يك ملت را هنر يك ملت معرفى 

و بيان مى كند.
وى افــزود: در تاريــخ جنگ جهانى بــا وجود مشــكالت فراوان، 
كنســرت هاى بزرگى در كشــور هاى اروپايى برگزار شد كه همين 
موضوع باعث برقرارى اتحاد پس از جنگ جهانى ميان كشــور هاى 
اروپايى شد. بايد توجه داشت كه هنر توانايى حفظ و متحول كردن 

جامعه را دارد و ما مى توانيم از آن به خوبى بهره ببريم.
سپس ساالر عقيلى اظهار كرد: نخستين هدفم از خواندن اثر «آواى 

ايران» اداى دين به استاد خواجه اميرى است. 
من از كودكى عاشق ايشان هستم و خيلى چيز ها را از او ياد گرفتم. 
اســتاد خواجه اميرى در سن 86 ســالگى دو هفته پيش مجدد در 
اســتوديو اين كار را خواندند. اميدوارم ايــن اثر مورد پذيرش مردم 

باشد و بتواند آن مفهومى را كه مد نظرمان بود، منتقل كند.

گفت و گوى قدس با بهمن ساكى، دبير سيزدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر

براى برگزارى محافل شعرى،  بايد مخاطب سنجى كنيم
 ادب و هنر/ آرش شفاعى  «بهمن ساكى» شاعر 
خوزســتانى با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
 دبير علمى  جشــنواره بين المللى شعر فجر شد. او 
كه پيشتر تجربه داورى و عضويت در هيئت علمى 
اين جشنواره را داشته است، در اين گفت و گو درباره 
برنامه هايش در اين دوره از جشــنواره سخن گفته 

است. اين گفت و گو را بخوانيد:

 روند انتخاب شما به عنوان دبير جشنواره 
انتظار  بود؟ آيا خودتان  شــعر فجر چگونه 

انتخاب به اين عنوان را داشتيد؟
من پيش از اين در يك دوره به عنوان عضو هيئت 
علمى  جشــنواره شعر فجر از ســوى معاونت امور 
فرهنگى وزارت ارشــاد دعوت به همكارى شدم و 
همچنيــن دو دوره از ســوى هيئت علمى  همين 
جشــنواره، به عنوان داور انتخاب شــدم. به نظرم 
همين سوابق همكارى كه البته در خاطر بنده تجربه 
ارزشمندى به شمار مى رود، موجب پيشنهاد نام من 
از ســوى معاونت محترم فرهنگى براى انجام اين 

مسئوليت بوده است.

  برخى از دوســتان شاعر درباره اينكه آثار 
در قالب هــاى كهن و نوين در كنار هم داورى 
مى شــوند، اعتراض دارند و معتقدند اين دو 
حوزه را نمى توان در كنار هم به درستى داورى 

كرد؛ نظر خودتان در اين زمينه چيست؟
اينكه بررســى دو قالب شــعرى در يك جشنواره 
كار حرفه اى هســت يا نه، موضوعى است كه تابع 
آيين نامه اجرايى هر رويداد ادبى است. تا جايى كه 
من اطالع دارم در جشنواره شعر فجر هم تفكيكى در 

بخش هاى اين دو قالب شعرى وجود ندارد.
شما خودتان شاعر هستيد و به يقين به اين موضوع 
اشراف داريد كه با اين ديدگاه، در شعر كالسيك هم 
بسيارى از قالب ها در يك گروه قابل ارزيابى نيست. 
اما با اين بخش از نظرتان كه شعر كالسيك و شعر 
آزاد يا شعر سپيد با توجه به اختالف فضاى ذهنى و 
فضاى منتهى به شكل گيرى يك اثر، با يك ديدگاه 
قابل ســنجش نيســتند، موافق ام. همين موضوع 
در دوره اى كه بنده در هيئت علمى  اين جشــنواره 
حضور داشتم مطرح شد اما در نهايت تصميم  بر آن 
شد تا هيئت علمى  در انتخاب تركيب داوران تالش 
كند تا خداى ناكرده حق هيچ كدام از دوســتان در 
شعر كالسيك و شعر آزاد ناديده گرفته نشود. ضمن 
اينكه زمانى كه موضوع دبيرى با بنده مطرح شد، من 
پيشنهادى براى برخى نكته ها از جمله اين موضوع 
ارائه دادم كه قرار شد در هيئت علمى مطرح شده و 
درباره آن تصميم گيرى شود. من اميدوارم بتوانيم از 
همه ظرفيت هاى ادبى و حتى از دانش رسانه ها به 
سود ادبيات استفاده كنيم و به اصطالح كنار هم در 

جهت بالندگى ادبيات كشورمان قدم برداريم.

  يكى از اعتراض هايى كه معموالً به انتخاب 
داوران جشــنواره مى شــود اين است كه 
حلقه اى محدود از فعاالن عرصه شعر به اين 
گــروه داوران راه مى يابند. آيا اين اعتراض را 
مى پذيريد و اگر مى پذيريــد براى رفع اين 

مشكل برنامه اى داريد؟
بر اســاس آيين نامه اجرايى اين جشنواره، انتخاب 
هيئت داوران برعهده هيئت علمى  است. من با توجه 
به تجربه حضور در اين جشنواره شاهد بوده ام روند 
انتخاب به اين صورت اســت كه هر كدام از اعضاى 
هيئت علمى  هر تعداد از اسامى  كه مد نظر دارد در 
بخش هاى ســه گانه مطرح كرده و بعد درباره آن ها 
رأى گيرى مى شــود. انصافاً هم اين گونه نبوده كه 
داوران از يــك به اصطالح جنــاح و يا پيروان يك 
جريان ادبى خاصى انتخاب شــوند. به عنوان مثال 
چه كسى قربان وليى و على محمد مؤدب را از يك 
نحله شعرى مى بيند؟ ولى با اين حال امسال تالش 
خواهم كرد افرادى كه بنده در هيئت علمى  پيشنهاد 

مى دهم متفاوت تر باشد.

  آيا معتقديد اساســنامه جشنواره داراى 
نواقصى است و بايد اصالح شود؟ در اساسنامه 
فعلى چه نكاتى را قابل اصالح مى دانيد و براى 

اصالح اين موارد چه پيشنهادهايى داريد؟
ببينيد! كســى مثل بنــده كه بــراى عضويت در 

هيئت علمى يا دبيرى دعوت مى شــود تا بيايد به 
اين موضوعات رســيدگى كند، دوره همكارى اش 
تمام شده اســت. به نظرم كسانى مثل شما كه در 
رســانه ها حضور داريد بايد پيشــنهادهاى خود را 
بــا برگزاركنندگان مطرح كنيد. مــن گردانندگان 
اين رويداد ادبى را انســان هاى مطلع و قابل تعاملى 
ديده ام. نــه تنها در برگزارى جوايــز ادبى بلكه در 
برنامه هاى ديگرشان هم به نظرم با وسعت نظر عمل 
كرده اند. به عنوان مثال در كارگاه هاى شــعرى كه 
برگزار مى كنند از دانش شاعرانى چون استاد بهمنى، 
محمد سلمانى، ساعد باقرى، اميرى اسفندقه، سعيد 

بيابانكى، شمس آقاجانى، بهزاد خواجات و ناصر فيض 
به عنوان شاعران يك يا دو نسل پيش بهره گرفته اند 
تا جوان ترهايى مثل مهدى فرجى، انسيه موسويان، 

ليال كردبچه و ديگران.

  يكى از مواردى كه در دوره هاى گذشــته 
جشــنواره همواره بدون نظــم و به صورت 
سليقه اى برگزار شده است، محفل هاى جنبى 
جشنواره است، آيا براى برگزارى محافل در 

اين دوره تصميم و پيش بينى خاصى داريد؟
بر اساس آيين نامه اجرايى جشنواره، دبيرخانه اين 
جشنواره كه در بنياد شعر و ادبيات داستانى مستقر 
است با در نظر گرفتن شرايط اجرايى، چند شهر يا 
منطقه از كشور را به عنوان پيشنهاد با هيئت علمى  
مطــرح مى كند و پس از تأييــد، در صورت اعالم 
آمادگى استان ها اين محافل برنامه ريزى مى شود. 
من در دوره اى كه خودم حضور داشتم كامًال اطالع 
دارم بنياد با ادارات ارشــاد همه اســتان ها مكاتبه 
داشــت و از آن ها خواست كه سطح آمادگى خود 
براى برگزارى محافل شعر فجر در استان خودشان 
را به دبيرخانه اعالم كنند. برخى استان ها پذيرفته 

بودند و موفق به جذب اين فرصت شدند.
اصًال آقاى شــفاعى! راســتش موضوع اين است 
كــه نگاه غالــب در جامعه اين اســت كه براى 
برگزارى يك نشســت شعرى دنبال اين هستيم 
كه در كدام محفل، كدام شــاعر حاضر به حضور 
و شعرخوانى اســت؛ اصًال به اين نگاه نمى كنيم 

كه مــردم كدام شــهر و كدام منطقه بيشــتر 
خواســتار يك محفل و جلسه شعرى هستند. به 
بيــان ديگر ما در فضاى ادبى براى برگزارى يك 
محفل شعرى اصًال مخاطب سنجى نمى كنيم. به 
گونــه اى از يك موضع باال مى گوييم مردم فالن 
شهر! ما تصميم گرفته ايم اين شاعران را بياوريم 
براى شما شعر بخوانند. حال اگر آمديد و سالن 
را پر كرديد انسان هاى شعر دوستى هستيد اگر 
نه... بــه نظر من اين راه ترغيب مردم به شــعر 
شــنيدن و توجه به حرف شــاعران نيست. يك 
حركت بســيار ارزشــمند برگزاركنندگان شعر 
فجر در سال هاى اخير، برگزارى محفل شعرى با 
عنوان «محفل شاعران فارسى زبان غير ايرانى» 
اســت. اين محفل يكى دو سال در شهر رى به 
عنوان محل تمركز هم زبانان افغانســتانى برگزار 
شد. يك سال به شهر مشهد رفت و حلقه شعرى 
ُدّر درى آن را برگــزار كــرد؛ يــك دوره هم در 
قم برگزار شــد و در هر ســه دوره شاهد حضور 
طيف هاى متنوعى از مخاطبــان بوديم. مادران 
بچه   به  بغل در اين محفل حضور داشــتند. اين 
يعنى نيازسنجى بر اساس عالقه و اقبال مخاطب 
صورت گرفته اســت نه تجريدى و ذهنى. عالوه 
بر اين تا جايى كه من اطالع دارم در اين محافل 
عالوه بر شعرخوانى هم زبانان افغانستانى، هندى، 
پاكستانى و تاجكستانى، شاعرانى چون: عليرضا 
قــزوه، ميــالد عرفان پور، علــى داوودى، احمد 
علوى، اســتاد محمدعلى مجاهدى و حســين 
اســرافيلى، از كشورمان هم شعرخوانى كرده اند. 
بنابراين صرف حضور شــاعران افغانستانى دليل 

ازدحام جمعيت در سالن نبوده است.
اين پاســخ بنده اندكى به درازا كشــيد، اما در كل 
مى خواهم عرض كنــم، در انتخاب محل برگزارى 
يك محفل شــعر نكاتى مهم است كه گاه از نظر ما 
دور مى ماند و بدون در نظر گرفتن شــرايط اجرايى 
فقط به برگزاركنندگان خرده مى گيريم. من خودم 
ده ها محفل شعرى برگزار كرده ام. گاه تطبيق شرايط 
جــوى با زمان برگزارى، خود باعث برگزارى يا عدم 

برگزارى يك برنامه شده است.

  برگزارى بخش شاعران فارسى زبان خارج 
از ايران با فراز و نشيب هايى همراه بوده است، 
در اين دوره براى برگزارى اين بخش به صورت 

فراگير برنامه اى داريد؟
اين بخش هم در آيين نامه اجرايى به عنوان يك 
بخش جنبى به شــمار رفته و به عهده دبيرخانه 
اجرايى است اما اگر دوستان بنياد از بنده و ديگر 
اعضاى هيئت علمى  جشــنواره در برگزارى اين 
بخش نظر يا كمكى بخواهند حتماً با تمام توان 

در خدمت آن ها هستيم.

آنچه مى خوانيد

 موضوع اين اســت كه نگاه غالب 
در جامعــه ايــن اســت كــه براى 
برگــزارى يك نشســت شــعرى 
دنبال اين هســتيم كــه در كدام 
محفل، كدام شاعر حاضر به حضور 
و شعرخوانى اســت؛ اصالً به اين 
نگاه نمى كنيم كه مردم كدام شهر 
و كدام منطقه بيشتر خواستار يك 

محفل و جلسه شعرى هستند

آنچه مى خوانيد


