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ادب و هنرادب و هنر

  

خبر

راه گشای داستان نویسی معاصر ایران
بــه نظــر بســیاری از صاحبنظــران وادی ادبیات کتــاب »یکی بود 
یکی نبود« ســیدمحمدعلی جمالزاده  راه گشــای داستان نویسی 
معاصــر ایــران اســت؛ و ایــن تنها به دلیــل داســتان های کوتاهی 
کــه در این مجموعه منتشــر شــده نیســت، بلکــه دیباچه کتاب 
همانند مانیفیست یا بیانیه ای ادبی است. جمالزاده به واسطه 
مانیفیســت خود توانســت دیــدگاه تازه و بدیعــی را در ارتباط با 
قالب و شیوه داستان نویسی به نویسندگان آن دوران القا کند و 

آن ها را به نگارش داستان به سبک و سیاق نوین ترغیب کند.
او در دیباچه کتاب »یکی بود یکی نبود« مانیفیست ادبی خود 
را در خصــوص تجــدد ادبــی در حــوزه ادبیــات داســتانی مطــرح 
می کنــد. جمالــزاده ضمــن برشــمردن علــت عقب ماندگــی ادبی 
ایران بر این باور است که ادیبان معاصر همچنان دنباله رو شیوه 
پیشینیان هستند. او سایه استبداد سیاسی را بر ادبیات کشور 
سنگین می داند. وی معتقد است نویسندگان فقط به نخبگان 
و فضال توجه دارند و به عموم مردم بی توجه هســتند. از این رو 
مطالب مطرح شــده به زبان ســاده و برای عموم مردم نیســتند. 
جمالزاده برای نخســتین بار در اهمیت و نقش تعلیمی ادبیات 

داستانی و ایجاد تحوالت اجتماعی فرهنگی صحبت می کند:
»رمــان عــالوه بر منافع مذکور فواید مهــم دیگری هم دارد: اوالً 
در حقیقــت مدرســه ای اســت بــرای آن هایی که زحمــت روزانه 
بــرای کســب آب و نــان الزم اســت نــه وقــت و فرصــت آن را به 
آن هــا می دهد که به مدرســه ای رفتــه و تکمیل معلومات نموده 
چیزی از عوالم معنوی که هر روز در ترقی است کسب نمایند 
و نه دماغ و مجال آن را که کتاب های علمی و فلســفی را شــب 
پیــش خــود خوانــده و از ایــن راه کســب معرفتــی نماینــد و در 
صورتی که رمان با زبان شــیرین و شــیوه ای جذاب و لذتبخش 
کــه دمــاغ و جــان را تــازه و ایجــاد فرح و نشــاط می نمایــد به ما 
خیلــی معلومــات الزم و مفید می آموزد. چه تاریخی چه علمی 

و چه فلسفی و چه اخالقی...« 
او در مانیفیســت ادبــی خــود ادعــا می کنــد رمان چــون آینه ای 
می توانــد احــواالت اخالقــی حاکــم بــر جامعــه را بازگــو کنــد. 
جمالــزاده اهمیــت رمــان را در ترویــج زبــان و لحــن بیشــتر از 
فرهنگ نامه هــا می دانــد. وی ورود انــواع ادبــی جدیــد را عامــل 
اصلــی بــروز اصالحــات ادبی می داند. بی شــک خلــق مجموعه 
داســتان کوتــاه »یکی بــود یکی نبود« ســرآغاز ادبیــات واقع گرا 
ایــران اســت. مجموعــه داســتان های کوتــاه یکی بــود یکی نبود 
تبییــن  منظــور  بــه  اســت  عینــی  الگویــی  جمالــزاده همچــون 
بهتــر دیــدگاه و باورهــای ارائــه شــده در مانیفیســت. همچنین 
داســتان های مذکــور پل ارتباطی هســتند میان دوره مشــروطه 

و آغاز دوره پهلوی.
جدای از این محمدعلی جمالزاده به همراه تقی رفعت توانستند 
اســاس و پایــه نقــد ادبی ایــران را با توجه به عناصــر بومی گرایی 
پایه ریــزی کننــد. براســاس نظریــه مطرح شــده جمالــزاده بود که 
ادبیــات داســتانی ایران شــکل و قامت اصلی خــود را پیدا کرد و 

لقب پدر داستان نویسی ایران به وی اعطا شد.
در نخســتین رمان هــای ایرانی خلق شــده پس از مانیفیســت 
جمالــزاده بیشــتر امیدهــا، آرزوهــا و رؤیاهــای طبقــه متوســط 
طــرح شــدند. هــر چنــد کــه نویســندگان آن روزگار از بینش و 
جهان بینــی خوبــی برخــوردار نبوده انــد. رمان هــای تاریخــی و 
اجتماعی خلق شــده در ابتدای حکومت پهلوی گرایش طبقه 
متوسط به حفظ امنیت و ثبات را نشان می دهد. در هر حال 
رمان هــای تاریخــی، اجتماعــی بــا وجــود تفاوت هــای بنیادینی 
کــه بــا هم داشــتند، بیانگــر خواســته و نظرات طبقه متوســط 
بودنــد. نویســندگان آن دوران کــه قادر به شــخصیت پردازی و 
طــرح حادثه منســجم در بســتر داســتان های خــود نبودند در 
بــدو کار  ســعی کردنــد از رمان هایــی چــون »شــمس و طغرا«، 
»تهــران مخــوف« و مجموعــه داســتان »یکی بود یکــی نبود« 

الگوبــرداری و گرته برداری کنند.

 تغییــر اســم ایــن هنــر از مینیاتــور بــه   
نگارگری در سال 72 چرا و چطور انجام شد؟ 
مینیاتــور واژه ای اســت کــه حــدود 90 ســال 
پیش از زبان فرانسه، وقتی پای گردشگرهای 
فرانســوی بــه ایــران بــاز شــده بــود و آثــار و 
کتاب های خطی ما را دیده بودند، به نگارگری 
مــا اطالق شــد. آن هــا آثار مــا را در کتاب های 
خطــی دیدنــد و احســاس کردنــد این هــا از 
جنــس همــان چیزی اســت که خودشــان به 
آن مینیاتــور یــا طبیعــت کوچــک می گوینــد 
امــا ایــن برازنــده نقاشــی مــا نیســت، چــون 
نقاشــی ما طبیعت کوچک نیست؛ نقاشی 
مــا ابعــادی وســیع از عرفــان و معنویــت و به 
ویــژه ادبیــات دارد کــه ارزش و عمــق آن را 
صدچندان می کند. همچنین بسیاری از آثار 
نگارگری ما در اندازه های بزرگ تر از اندازه های 
معمول مینیاتور کار شده است. اگر شما به 
موزه های دنیا رفته باشید، آنجا آثاری از دوره 
مکتب هرات و تبریز می بینید که ابعاد آن ها 
حتی از A2 بزرگ تر است. یا مثالً ساختمان 
چهل ســتون اصفهــان را نــگاه کنیــد کــه چه 
نقاشی های بزرگی روی دیوارهای آن کار شده 
است. نقاشی ما یک هنر اصیل و ملی است 
کــه قدمــت آن بــه پیــش از اســالم می رســد. 
زمانی را داریم که برای انتقال آموزه های خود 
به مردم از نقاشــی اســتفاده می کرده اســت. 
بعــد ایــن هنــر در حکومت هــای ساســانیان، 
ســامانیان، ســلجوقیان، تیموریــان، قاجــار و 
پهلوی و به خصوص انقالب اسالمی رشد و 
بالندگی داشته است و یک هنر اصیل ایرانی 

است. پس باید نامی در خور می داشت.

پــس هــم بــه لحــاظ فنــی و هم بــه لحاظ   
محتوایی هنر نگارگری ما متفاوت از مینیاتور 

غربی است.
بلــه. مینیاتــور اســم و پســوندی اســت کــه 
روی خیلــی چیزهــای دم دســتی مثــل فیــوز 
مینیاتوری و اسب مینیاتوری می گذارند! این 
اصــالً برازنــده هنر ما نیســت که نــام آن را از 
یــک زبــان خارجــی بردارنــد. نــام نگارگری که 
من پیشنهاد دادم و همه تأیید کردند، ریشه 
از نــگار، نــگاره، نگارگر، نگارســتان، نگارخانه، 
نــگارش و نگارشــگر دارد و شــما می توانید با 
این واژه همین طور کلمات بامسما بسازید. 
ضمنــاً نــگار معنــی زیبایی هــای خداونــدی 
اســت. اکنــون هم بعضی هــا آن را بــه عنوان 
اســم بــرای فرزندانشــان انتخــاب می کننــد. 
حافــظ دربــاره پیامبــر)ص( می گویــد: »نــگار 
من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به 
غمزه مسئله آموز صد مدرس شد«. نگارگری 
»نگارگــری«  واژه  اســت.  فوق العــاده  بســیار 
بسیار غنی و زیباست. نقاشی ما در دنیا به 
نام پرشــین پین معروف اســت، در نتیجه نام 

این هنر باید نگارگری باشد. 

بــه عنــوان کســی کــه ســال ها با ایــن هنر   
زندگــی کرده ایــد، تعریــف شــما از نگارگــری 

ایرانی چیست؟ 
از مرحوم استاد حسین بهزاد در دهه 40 که 
هنوز نام نگارگری مطرح نبود، پرسیده بودند 
که فرق مینیاتور با نقاشی های دیگر چیست؟ 
ایشان حرف بسیار قشنگی زده بودند. گفته 
بودند: مینیاتور شعرِ نقاشی است. اگر مثالً 
رشته های دیگر بیانشان خوب است و خوب 

صحبــت می کننــد، مینیاتــور در میــان ایــن 
هنرها زیبایی، بالغت و اعجاز شعر را دارد. 

برســیم بــه انگیــزه ایــن گفت وگــو. به نظر   
شــما ایــن ثبــت جهانی چقدر مثبت اســت 
و مشــترک بــودن چند کشــور با ایــران اتفاق 

درستی است یا نه؟
این مســئله ابعادی سیاســی دارد که من در 
آن ناشــی و بی سواد هســتم. اما وقتی تاریخ 
را مطالعــه کنیــم به غیــر از کشــور ترکیه، که 
نقش بســیار کمی در نگارگری ایرانی داشته 
اســت، کشــورهای دیگری هم بوده اند که در 
قلمــرو ایــران قدیــم، جزئــی از نقشــه و تاریخ 
نگارگری محسوب می شده اند. از ترکمنستان 
تــا تاجیکســتان و ازبکســتان و پاکســتان و 
هند همه کشورهایی اند که نگارگری در آن ها 
تاریخچه دارد. اما من اکنون در این کشورها 
اصالً کسی را نمی بینم که نگارگری یا مینیاتور 
کار کند. به تازگی کشور ترکیه مقداری در این 
حوزه به خصوص قسم تذهیب، فعال شده 
اســت. با این حال برداشــت های آن ها هم از 
روی هنرمندان ما از دوره تیموری و صفوی و 

حتی امروز ماست. 

پــس بــه نحــوی ایــن اشــتراک را درســت   
می دانید؟ 

با این توضیح که این کشــورها اکنون در این 
زمینه حرفی ندارند، بله. ولی اگر قرار بود این 
اشتراک بر اساس مرزهای قدیم ایران باشد، 
باید پاکســتان و هند را هم اضافه می کردند. 
چــون همیــن حاال هــم در شــهر کراچی هند 
دانشــگاهی اســت کــه یک دانشــکده به نام 

مینیاتور دارند. آن ها روی مکتب مغولی هند 
یا مکتب بابر تعصب ویژه ای دارند که یکی از 
بنیان گذاران هند نوین است و او بانی نقاشی 
هند هم محســوب می شود. به همین دلیل 
نقاشــی هنــد بســیار از نقاشــی ایــران متأثر 
اســت. ماجــرا به شکســت همایون پادشــاه 
هنــد از دشــمنانش و پناهنــده شــدن او بــه 
دربار ایران و کمک گرفتن از شاه طهماسب 
برمی گردد. او با قشــونی که از شــاه می گیرد، 
با خودش چند استاد نقاشی همچون استاد 
میرســیدعلی را هم همراه می کند که همین 
استادان بنیان گذاران مکتب بابری در نقاشی 

هند می شوند. 

آیــا ایــن ثبــت جهانــی بــرای نگارگــری ما   
تأثیرهای مثبتی هم در پی دارد؟ 

اگر از نگارگری حمایت نشــود، هیچ اتفاقی 
نمی افتــد. نگارگری فقط نقاشــی نیســت و 
هنرهای زیادی مثل کتاب آرایی زیرمجموعه 
نفیس تریــن  و  زیباتریــن  هســتند.  آن 
قرآن های دنیا کار استادان تذهیب کار ایرانی 
اســت. نگارگــری در نقــش پارچــه اســتفاده 
مثــالً  مــا،  معمــاری  در  دارد.  بی نظیــری 
معمــاری بناهای تاریخی، بهترین اســتفاده 
را دارد. ایــن گنبدها، بناها و کاشــی کاری ها، 
نقش هــای بی بدیل و چشــم نوازی دارند که 
معماری ما را در دنیا ویژه کرده است. البته 
چند ســالی اســت که اگر مسجدی ساخته 
می شــود، دیگر کاشــی کاری نمی شــود. یک 
ورق زرد به اســم برنجی روی دیوار و ســقف 
موجــب  ایــن خــودش  تمــام.  و  می کشــند 
افت شــغل و هنر نگارگری می شــود. طراح، 

هنرمند، کارخانه کاشی ســازی، اســتادکارها 
و... بیــکار می شــوند و از همــه بدتــر اینکــه 
چشــم مــردم آن زیبایی هایــی کــه در ایــن 
مســاجد و بناهــا بــه کار رفتــه بــود را دیگــر 
نمی بینــد. در حالی کــه این معماری ها جزو 
زیبایی های فوق العاده فرهنگ، هنر و تمدن 
ماســت. نگارگــری در قلم زنــی، قالی بافــی و 
صنایع دســتی هم کاربرد فراوانی دارد. پس 
از نفت یکی از تجارت های ایران قالی بافی و 

صادرات قالی بود. 

تجــارت قالــی اکنــون حــال خوبــی نــدارد   
و شــاید یکــی از دالیلــش قطــع پیونــد بیــن 

قالیبافان و هنرمندان است. 
بعضــی از کســانی کــه تولیدکننــده هســتند 
عشــق هنری هــم دارند و دوســت دارند آثار 
ارزشــمندی تولیــد کننــد، اما یــک عده فقط 
می خواهند به پول برسند. برای همین دیگر 
به امثال من سفارش طراحی نمی دهند و به 
کارمندی که پشــت رایانه نشســته ســفارش 
می دهنــد. آن هــم در اینترنــت جســت وجو 
می کنــد و ترنجش را از یک فرش برمی دارد، 
گل وســط را از فرشــی دیگر و حاشیه ها را از 
یک جا. نقش ها را به نوعی مونتاژ می کند و 
می بافــد. بعــد چون این ها دقت و ســواد این 
کار را ندارند، می بینیم که نقش های قالی ها 
نقش هــای  از  بخشــی  نمی خوانــد.  هــم  بــا 
کاشــان اســت، بخشــی از نقش هــای تبریز. 
بــه همین دلیل فرش ها دیگر اصالت ندارند 
و شــرایط اقتصــادی ســبب شــده داوطلب و 
خریــدار کــم باشــد. همین هــا موجــب شــده 
قیمــت فــرش سرســام آور باشــد و مــردم بــه 

فرش های ماشینی رو بیاورند.

خریــد فــرش دســتی از خریــد خانــه هــم   
سخت تر شده است! 

بله، فرش دستی از خانه و ماشین هم گران تر 
شده است. غرض اینکه نگارگری ما شعبه ها 
و حوزه های متعددی دارد. شــهرداری های ما 
اگــر فضاهــای خاصــی از شــهر را در اختیــار 
هنرمنــدان نگارگــری قــرار بدهنــد، آن هــا بــا 
نقوش ایرانی و تکنیک نقاشــی ایرانی شــهر 
را زینــت می دهنــد کــه ایــن مســئله عامــل 
جذب گردشــگر خواهد بود. یعنی دیوارهای 
ما قابلیت تبدیل به موزه را دارند باید از این 

ظرفیت ها استفاده کنیم. 

فــارغ از مشــکالت مالــی، در حال حاضر   
وضعیت نگارگری در ایران چطور است؟

متأسفانه از هنر نگارگری حمایتی نمی شود، 
اما عاشقان نگارگری وجود دارند و 90 درصد 
آن هــا هــم جوانانــی هســتند کــه عاشــقانه 
کارهــای نفیس و زیبایی انجام می دهند! اگر 
این ها حمایت شــوند، می توانیــم با صادرات 
محصــوالت هنــری نگارگری به کشــور کمک 
کنیــم. یعنــی هم می توانیم صــادرات مدرس 
داشــته باشــیم و هم می توانیم هنرمان را به 
دنیــا عرضــه کنیــم. پــس از انقــالب تعدادی 
کتــاب نفیس از آثار هنرمنــدان نگارگر چاپ 
شــد کــه از آن هــا در داخــل و خــارج از ایــران 
فوق العاده استقبال شد. در چند سال اخیر 
چنــد کتــاب از مجموعــه آثارم چاپ شــد که 
اکنــون اصــالً پیــدا نمی شــوند، اما مشــتاقان 
بســیار زیــادی دارد. حتــی مــن چهــار ســال 
پیش اســتانبول بــودم که گروهی از نقاشــان 
و عالقه منــدان به نگارگــری جمع بودند. بین 
صحبت ها فهمیدم بیشتر این ها کتاب های 
مــن را دارنــد. یکــی از آن هــا گفــت هــر کتاب 
و اثــری کــه در ایــران دربــاره نگارگری منتشــر 
شــود ما در اســتانبول آن هــا را پیدا می کنیم 
و می خریــم. پس ما می توانیــم با هنرمان در 
کشــورهای همســایه نفــوذ مثبت و ســازنده 
داشــته باشــیم که هم اشــاعه هنرمان باشد 
و هم ســبب شــود دنیایی از دوستی، انس و 

الفت به وجود بیاید.

تحریــم،    دیــوار  شکســتن  راه  تنهــا 
سانســور و فشــار علیه ایران؛ دیپلماســی و 
ارتبــاط ملت- ملت بین مردم و نخبگان ما 
با دیگر کشورهاست. نگارگری قطعاً چنین 
ظرفیتــی برای تعامــل و ارتباط با مردم دنیا 

را داراست. 
دقیقــاً. ما می توانیم از این ظرفیت اســتفاده 
کنیم. همچنین باید بگویم ما باید به نگارگری 
به عنوان یک هنر اصیل، زیبا و امروزی نگاه 
و توجه ویژه داشــته باشیم. اگر در جامعه ای 
هنــر نباشــد، آن جامعــه خشــن و بــی روح و 
بــدون خالقیــت می شــود. بــا هنــر اســت که 
مهربــان  آدم هــا  می شــود،  لطیــف  جامعــه 
می شوند و خالقیت در همه امور جامعه رخ 
نشــان می دهــد. تأثیر هنر تنهــا منحصر به 
نقاشی، موسیقی و ادبیات نیست. ما امروز 
از هــر نظــر نیازمنــد توجه بــه نگارگــری ایران 
هســتیم و امیــدوارم این ثبت جهانی شــدن 
کمــک کنــد کــه در کشــور هــم بــه آن رجــوع 

دوباره ای داشته باشیم.

انتقاد »محمود حبیبی  کسبی« به نحوه برگزاری جشنواره شعر فجر

نام دبیر جشنواره را  نشنیده بودم!
پــس از انتشــار خبــر انتصــاب مریــم جاللــی بــه عنوان 
دبیر علمی پانزدهمین جشنواره شعر »فجر«، برخی از 
شــاعران نســبت به این انتخاب که از جامعه آکادمیک 
ادبــی بــود، واکنــش نشــان دادنــد. همچنیــن محمــود 
حبیبی  کسبی و ناصر فیض در پی این ماجرا در نامه ای 
سرگشاده به سیدعباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی - نســبت به این انتخاب و شــیوه برگزاری این 

رویداد انتقاد کردند.
در پی این حاشیه ها، محمود حبیبی  کسبی - شاعر- در 
گفت وگو با ایسنا درباره انتخاب دبیر علمی پانزدهمین 
دوره ایــن جشــنواره و نیــز چگونگــی ایجــاد ارتباط میان 
جامعه ادبی با چنین رویدادی اظهار کرد: هیچ اشکالی 
ندارد که دبیر یک جایزه ادبی به عنوان جشــنواره شــعر 
»فجر« از میان جامعه دانشــگاهی انتخاب شــود، هیچ 
ایرادی ندارد و خیلی هم خوب است. بنده نیز به عنوان 
عضــو کوچکــی از جامعه ادبی از این موضوع اســتقبال 
می کنــم، امــا از میــان جامعــه دانشــگاهی هــم می توان 
استادان دانشگاه و استادان تمام دانشگاه را پیدا کرد که 
شاعران خوبی هم هستند؛ آقای دکتر محمدرضا ترکی، 
آقای دکتر محمدرضا روزبه، آقای دکتر کاووس حسن لی، 
آقای دکتر قربان ولیئی، آقای دکتر محمدسعید میرزایی 
و از ایــن دســت. بســیارند شــاعرانی کــه اســتاد ادبیــات 
دانشگاه هم هستند، آن ها هم صاحب سبک، توانمند 
و صاحب اثر هستند و هم در دانشگاه افراد تأثیرگذاری 

بوده اند و شاعران توانمند، باسابقه و نامداری هستند.
او افــزود: مــا هیــچ مخالفتــی بــا اینکــه دبیــر جشــنواره 
شــعر »فجر« از میان جامعه دانشگاهی انتخاب شود، 
نداریــم امــا به شــرطی که جایگاه علمی و انــدازه آن فرد 
به اندازه دبیری این جشنواره باشد. من نام این بزرگوار، 

سرکار خانم جاللی را به واقع تا پیش از خبر دبیریشان 
نشــنیده بودم و نه فقط من، بلکه بســیاری از دوســتان 
شاعر بنده هم نام این بزرگوار را نشنیده بودند و بسیاری 
از دوستان شاعر هم از بنده پرسیدند که ایشان کیست؛ 
این نشــان می دهد آن ها هم ایشــان را نمی شــناختند و 
ایشــان در میان جامعه فعال شــعری )در میان شــاعران 
حرفه ای کشــور( نامدار و نام آور نیســتند. ظاهراً ایشــان 
در فضای پژوهشــی ادبیات کودک فعال بوده اند که اگر 
قــرار باشــد ما به ســراغ افرادی این چنیــن برویم، همین 
حــاال می توانیــم هــزار اســم نــام ببریــم کــه هر هــزار نفر 
آن هــا می توانند دبیر جشــنواره شــعر »فجر« باشــند و 

توجیه پذیر هم هست.

انتخابی خنثی که صدای همه را درآورده#
این شاعر و پژوهشگر ادبی سپس با اشاره به پیشینه 
برگــزاری جشــنواره شــعر »فجــر« گفــت: مــا بــا آدم ها 
دشــمنی شخصی نداریم. من ســرکار خانم جاللی را 

نــه دیــده ام و نــه اسمشــان را تا یــک هفته پیش 
شــنیده بــودم، بنابرایــن هیــچ دشــمنی ای هم 
بــا ایشــان نــدارم و آرزو می کنــم در برگــزاری 
جشــنواره شــعر »فجر« موفق باشند اما این 
رویــه، رویــه غلطــی اســت. ایــن ســنگ بنا بــا 

دبیری بزرگان ادبیات فارســی و شــعر 
معاصر گذاشته شده، با شاعرانی 

معلــم   علــی  اســتاد  مثــل 
ســیدعلی  اســتاد  دامغانــی، 

آقــای  گرمــارودی،  موســوی 
دکتــر علیرضا قــزوه، آقای 

عبدالجبار کاکایی، آقای 

پرویــز بیگی  حبیب آبادی، آقای دکتر محمود اکرامی فر 
و در ســال گذشــته آقــای ســعید بیابانکــی کــه شــاعر 
مطرحــی چــه در حــوزه شــعر عاشــقانه و چــه در حوزه 
شعر مذهبی هستند، اما از این چهره های تثبیت  شده 
شعر معاصر، یک دفعه چهره ای را انتخاب می کنند که 
نشــان می دهــد فقــط می خواهند یک انتخــاب خنثی 
بــه لحــاظ سیاســی و اعتقادی داشــته باشــند که خط 
و ربط فردی که انتخاب شــده، مشــخص نباشــد. فقط 
بــرای اینکــه نه آن طرفی ها بگوینــد این طرفی بوده و نه 
این طرفی هــا بگوینــد آن طرفــی بــوده و اعتراض نشــود، 
امــا در نهایــت به نحوی انتخاب کردنــد که حاال هر دو 
طرف شــاکی شــده اند. در نتیجه به نظرم این انتخاب، 
انتخاب غلطی اســت. اعتراض به شــخص دبیر علمی 
جشــنواره شعر »فجر«، کوچک ترین اعتراض ماست، 
اعتراض هــای بزرگ تــر ما به شــیوه برگــزاری آن در چند 

سال اخیر است. 

جشنواره ای مخفی و بی سر #
و صدا 

محمــود حبیبــی  کســبی همچنین 
درباره ارتباط این انتخاب با تغییرات 
بــه  وجــود آمــده در نهــاد برگــزاری 
جشــنواره شــعر »فجــر« )ادغــام 
مؤسســه های زیرمجموعه 
در  ارشــاد  وزارت 
مؤسســه خانــه کتاب 
و  ایــران  ادبیــات  و 
جشــنواره  واگــذاری 
شــعر »فجر« به دفتر 

گســترش شــعر و ادبیات داستانی( بیان کرد: فقط اسم 
محــل برگــزاری تغییــر کــرده امــا آدم هــا اغلــب همان ها 
هســتند. همان تیم و همان تفکر برگزارکننده جشنواره 
اســت و آنچنــان دچــار تحول ویژه در برگزاری جشــنواره 
امسال هم نیستیم. همان تیم بسته ای که در چهار، پنج 
ســال اخیر برگزارکننده جشــنواره بــوده و اصرار عجیب 
و غریبــی بــر مخفی، پنهان و بی ســروصدا برگــزار کردن 
جشــنواره داشــتند، امســال هم هســتند و ظاهراً همان 

برنامه را به شکل شدیدتر دارند و پیش می برند.
ســراینده مجموعــه »من شــور« دربــاره نامه سرگشــاده 
نوشته  شده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز گفت: 
امیدواریــم تأثیرگــذار باشــد، نــه بــه ایــن عنوان کــه دبیر 
را عــوض کننــد، بلکــه به این عنــوان که به این دوســتان 
گوشــزدی کنند شعر فارسی خیلی بزرگ تر از این حدی 
اســت که این دوســتان آن را می بینند. وقتی جهان آدم 
کوچــک باشــد، همــه چیــز آن جهــان را انــدازه خــودش 
کوچک می بیند اما وقتی جهانش و خودش بزرگ باشد، 
همه اجزای جهانش هم بزرگ می شــود ولی متأســفانه 
بعضی از این دوستان شعر را خیلی کوچک می بینند و 
ســعی می کنند پیراهنی را که برای خودشان دوخته اند، 
تن شــعر معاصر کنند. این پیراهن برای شــعر فارسی و 

شعر معاصر ما خیلی کوچک است.
او ســپس با بیان اینکه در این ســال ها جشــنواره شــعر 
»فجر« برگزار و تمام می شود اما هیچ  کس از آن مطلع 
نمی شود، اظهار کرد: زمانی مثل پارسال جنجالی درباره 
یکی از برگزیدگان این جشنواره سبب می شود شاعران 
تــازه متوجــه بشــوند که جشــنواره شــعر »فجــر« برگزار 
شــده؛ این  قدر جشــنواره شــعر »فجر« را بی سروصدا و 

مخفی برگزار می کنند.

زاویه دید 

گفت وگو با استاد محمدباقر آقامیری در پی ثبت جهانی هنر مینیاتور ایران 

» نگارگری« زیبایی و اعجاز »شعر« را دارد 
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 جــواد شیخ االســالمی  هنــر و فرهنــگ ایرانــی عرصــه 
زیباتریــن، عمیق تریــن و اصیل تریــن حرف هــا، شــعرها، 
نقش هــا و بناهاســت. یکــی از زیباتریــن و رمزآمیزتریــن 
هنرهــای ایرانی کــه آوازه ای جهانی هم دارد هنر نگارگری 

)مینیاتــور( ایــران اســت. ایــن هنــر به تازگــی و با اشــتراک 
کشــورهای ایــران، ترکیــه، آذربایجان و ازبکســتان ثبت 

جهانی شــده است و هنرمندان نگارگری ایران 
امیدوارنــد بــا این اتفاق شــاهد مســیر تازه ای 
در هنــر نگارگــری باشــند. به همیــن بهانه با 

استاد محمدباقر آقامیری، هنرمند برجسته و نمونه نگارگری 
ایران به صحبت نشستیم و درباره تاریخ، اهمیت، جایگاه 
و اوضاع کنونی نگارگری گفت وگو کردیم. استاد آقامیری از 
سوی شورای عالی فرهنگ و هنر، عنوان دکترای درجه یک 
هنــر در نقاشــی و هنرهــای اســالمی را دریافت کرده اســت. 
او همچنین در کشــورهای بســیاری نمایشــگاه های 
انفــرادی و کالس هــای آموزشــی داشــته و از 
بزرگان نگارگری ایران محســوب می شود. این 

گفت وگو را می خوانید.

فیلم نامه نویس مطرح کشورمان 
درگذشت

عبداللــــــــــــــهی  اصــــــــــــغــــــــر 
و  کارگــردان  فیلم نامه نویــس، 
داســتان نویس روز گذشــته 7 

دی ماه درگذشت.
همایــون اســعدیان کارگــردان 
ایــن  دوســتان  از  و  ســینما 

هنرمند این خبر را در گفت وگو با ایسنا تأیید کرد و از درگذشت 
این فیلم نامه نویس قدیمی ابراز تاسف کرد.

اصغــر عبداللهــی که چند ســالی بود از ســرطان رنج مــی برد، در 
سن 64 سالگی از دنیا رفت؛ او متولد 1334 در آبادان  بود.

ایــن هنرمنــد نــگارش فیلم نامه  هایــی چــون  »خواهــران غریب«، 
»جهیزیــه ای بــرای ربــاب«، »نصــف مــال مــن نصــف مــال تو« ، 
»غریبانــه«،  میلیونــی«،  پنجــاه  »پیشــنهاد  دودی«،  »عینــک 
»مرسدس«، »آشپزباشی«، »چتری برای دو نفر«،»خداحافظی 
طوالنی« ، »خانه خلوت« و... را در کارنامه هنری اش دارد و برای 

»خانه خلوت« سیمرغ بلورین دریافت کرده است.
او در ســال هــای اخیــر فیلــم »یک قنــاری یــک کالغ« را در مقام 
کارگردان ساخت و از جمله آثار مکتوب اش می توان به »قصه ها 
از کجــا می آینــد : از فیلم نامــه نویســی و زندگــی«، »آفتــاب در 
سیاهی جنگ گم می شود«، »در پشت آن مه؛ مجموعه داستان 
کوتاه«، »سایبانی از حصیر«، »آبی های غمناک بارُن«، »هاملت 

در نم نم باران«  و... نام برد.


