
   فرزين ماندگار
نويس�نده »قصه هاي مجي�د« همزمان 
ب�ا روزجهان�ي ك�ودك و نوج�وان از 
مصائب و دس�ت اندازهاي جهاني شدن 
ادبي�ات ك�ودك اي�ران و ل�زوم تغيير 
ن�گاه نويس�ندگان ايران�ي مي گوي�د. 
۱۶ مهر برابر با ۸ اكتبر روز جهاني كودك 
نام دارد. كشورهاي جهان روزهاي كودك 
مختلفي براي خود دارن��د، اما روزجهاني 
كودك را خود بچه ها به وج��ود آورده اند. 
به اين معنا كه در س��ال ۱۹۸۶، دو نفر از 
دانش آموزان ۹ س��اله مدرسه آتاتوري در 
نيويورك با نگارش نامه اي از همه بچه هاي 
دنيا خواس��تند كه با هم روزي را به صلح 

اختصاص دهند. 
در پيام يكي از آنها آمده بود: »بزرگ ترهاي 
ما عقايد ثابت��ي دارند. آنها ما را دوس��ت 
دارند چون بچه هايشان هستيم اما آيا آنها 
مي دانند كه چه دنيايي را براي ما به وجود 
مي آورند. اگر كمترين اشتباهي در ماشين 
هس��ته اي آنها رخ دهد ما هرگز شانس��ي 
براي رشد نخواهيم يافت. ما امكاني براي 
رش��د و پرورش مي خواهيم.« كودكان در 
روز جهاني ك��ودك مي خواهند اين تضاد 
را يادآور شوند. آيا ادبيات مي تواند مرهمي 

 براي التيام اين كودكان باشد؟
   نويسندگان امروز كودكان 

و نوجوانان را نمي شناسند
همزمان با روز جهاني كودك گفت وگويي 

با هوشنگ مرادي كرماني، نويسنده ايراني 
و نامزد جايزه  هانس كريستين اندرسن كه 
به نوبل ادبيات كودك هم معروف اس��ت، 
انج��ام داديم كه در پاس��خ به اين س��ؤال 
خبرنگار مهر كه مهم ترين معضل ادبيات 
كودك در سال هاي اخير چيست، می گويد: 
واقعيت ماجرا اين است كه نويسندگان ما 
كودك و نوجوان امروز را نمي شناسند. آنها 
به م��رور خاطرات خ��ود مي پردازند. آخر 
خاطره نويس��ي براي چن��د درصد بچه ها 
جالب و خواندني اس��ت؟ از س��وي ديگر، 
بيشتر كارهاي ما سفارشي است و مشخص 
نيس��ت چه تعداد از اين كاره��ا با بچه ها 
ارتباط برقرار مي كنند. اصاًل داس��تاني كه 
خالقانه نيس��ت و جنبه سفارش��ي دارد 

چگونه مي تواند بر دل مخاطب بنشيند؟
نويسنده »شما كه غريبه نيستيد« در ادامه 
مي گويد: سفارشي بودن اغلب داستان هايي 
كه امروز نوشته مي شود، به اين معنا نيست 
كه فقط به موضوعات مذهبي يا سياس��ي 
مي پردازن��د، بلك��ه پرداختن به مس��ائل 
ناسيوناليس��تي و مباحث��ي ك��ه صرفاً در 
درون كش��ور موضوعيت دارد هم درشمار 
داستان هاي سفارشي به حساب مي آيند. 
آثاري كه برخي نويسندگان ما مي نويسند 
و منتش��ر مي كنند تاريخ مص��رف دارند و 
ش��بيه به روزنامه يا مجله هستند و كمتر 
نويسنده اي اس��ت كه به موضوعات ازلي و 

ابدي بپردازد. 

   قصه نويس�ي براي كودكان ايراني 
مهاجر

به گفته مرادي كرماني نزديك به 4 ميليون 
ايراني در خارج از مرزهاي اين كشور زندگي 
مي كنند و اين مهاجران ايراني، بچه هايي 
دارند ك��ه نمي توانند فارس��ي بخوانند و 
بنويس��ند. نويس��نده »قصه هاي مجيد« 
مي گوي��د: الزم اس��ت كه من نويس��نده، 
طوري بنويس��م كه اين نس��ل با فرهنگ، 
آداب و رسوم و سبك زندگي خود و پدران 
و مادرانش آشنا شود. به همين خاطر توجه 

به ادبيات عاميانه الزم و ضروري است. 
وي معتقد اس��ت كتاب هاي داستاني كه 
تاكنون ب��ه زبان هاي ديگر ترجمه ش��ده 
يا راس��ت افراطي بوده يا چ��پ افراطي و 
مصرف داخلي داش��ته است. به عبارتي نه 
نويس��نده هاي ما نگاه جهاني داشته اند و 
نه متوليان فرهنگي مان آثار را به درستي 
انتخاب كرده اند. مسئله ديگري كه وجود 
دارد اين اس��ت كه زبان فارس��ي، گستره 
جغرافيايي محدودتري را دربرمي گيرد و با 
زباني چون انگليسي قابل مقايسه نيست. 

مرادي كرماني در پاس��خ به اينكه برخي 
معتقدند اگ��ر ترجمه خوب��ي از آثارخالق 
»قصه هاي مجيد« به زبان انگليسي وجود 
داشت شايد او مي توانس��ت جايزه هانس 
كريس��تين اندرس��ن را از آن خ��ود كند، 
مي گويد: كسي كه يك كتاب را به فرانسه، 
انگليسي يا هر زبان ديگري ترجمه مي كند، 

بايد زبان مقصد، زبان مادري اش باشد و به 
آن زبان ابراز احساسات كند و خواب ببيند. 
ما در زبان فارسي مي گوييم: »توقف وسايط 
نقليه، اكيداً ممنوع است« در اين جمله  جز 
»اس��ت« همه واژه ها عربي است، اما هيچ 
عرب زباني در هيچ كجاي دنيا، معني اين 
جمله را درك نمي كند؛ پس براي ترجمه 
يك اثر بايد روح آن كار را دريابيم و معنا و 

مفهوم را منتقل كنيم. 
    ايران ب�راي همه جهاني�ان »مرز 

پرگهر« نيست
نويسنده »مرباي ش��يرين« شناخت بازار 
جهاني را الزم و ضروري مي داند و مي گويد: 
همه مردم جهان، اي��ران را »مرز پرگهر« 
نمي دانن��د. همه مثل ما دچار مش��كالت 
اقتصادي و طبقاتي نيس��تند ي��ا اگر هم 
باشند، دلشان نمي خواهد با مسائلي از اين 
دست درباره ايران آش��نا شوند اما دلشان 

مي خواهد با آداب و رسوم ما آشنا شوند. 
به باور مرادي كرماني سينماي ايران، بيشتر 
از ادبيات ديده ش��ده؛ چون زبان س��ينما، 
زبان تصوير است و تصوير نيازي به ترجمه 
ش��دن ندارد. وي در همين راستا مي گويد: 
البته نويس��ندگان ما نبايد نااميد باش��ند. 
كتاب هاي ما كم كم ديده مي شوند. ضمن 
اينكه ما در مقايسه با كش��ورهاي پيرامون 
خود چون افغانستان، پاكستان، عراق حتي 
كشوري چون مصر كه از ادبيات قدرتمندي 
برخوردار است وضعيت بهتري داريم. در هر 
حال، جرقه هايي زده ش��ده اما همچنان تا 
رسيدن به آنجا كه خواننده هاي خارجي به 
س��راغ كتاب هاي ما و ترجمه هاي مختلف 
از آن بروند، همان گونه كه ايراني ها س��راغ 
ترجمه هاي متفاوت از آثار فالن نويس��نده 

خارجي مي روند، فاصله زيادي باقي است. 
مرادي كرماني خود را نويسنده خوش شانسي 
مي داند و مي گويد: خارج از ايران، براساس هر 
كتابي كه نوشته مي شود، فيلم و پويانمايي 
مي سازند اما در ايران چنين اتفاقي نمي افتد. 
م��ن نويس��نده خوش شانس��ي ب��ودم كه 
كارگردان هايي چون كيوم��رث پوراحمد و 
داريوش مهرجويي از قصه هايم بهره بردند و 

فيلم و مجموعه تلويزيوني ساختند. 
او همچنين فيلمنامه را داستاني مي داند 
ك��ه بت��وان از آن عك��س گرف��ت و بيان 
مي كند: داستان بايد حركت داشته باشد. 
شخصيت ها بايد كنش و واكنشي از خود 
نشان دهند. اما كمتر داستان ايراني است 
كه اين گونه باشد. به قول سينمايي ها هيچ 

اكتي در آن نيست.
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روايت مرادي كرماني از مصائب و دست اندازهاي جهاني شدن ادبيات كودك ايران

مخاطب شناس نيستيم

88498436سرويس فرهنگي

 فرهنگ نذری را 
دوباره از نو بفهمیم

 حسن روانشيد*
 فرق است بين كسي كه مي تواند، اما انجام نمي دهد 
با ديگري كه ضعيف و كم توان و بعضي وقت ها ناتوان 
است، اما با آخرين نيرو، س��عي بر انجام كاري نيك 
دارد. بين اين دو لغت بهترين متعلق به كسي است كه 
سعي مي كند قبل انجام هر كاري درست فكر كند و 
به نتيجه بهتر برسد. گروه سومي هم هستند كه همه 
تالش خود را بر انجام اعمال پسنديده پياده مي كنند 
كه براي ديگران رجحان دارند. چه خوب بود ما هم 
ضمن كنار گذاشتن كلمه بي تفاوتي كه مي تواند از 
خصايص گروه اول اين مجموعه باشد، مي توانستيم 
از فرصت هاي ناب براي منزه ك��ردن وجود خود از 
خصلت هاي ناپسند بهره مند شويم، اما نه اينكه تنها 
مرغ مقلد شده و از رفتار ديگران كپي برداري كنيم، 
بلكه توانايي خود را محك بزنيم و بدانيم همانگونه 
كه شعار ضرب المثل است خدمتمان مي تواند قدمي 
باشد يا قلمي يا رقمي! رقم زدن اين فرمول در وجود 
يك انسان كار ساده اي  است كه البته هركس به نوبه 
خود مي تواند صاحب و مالك يكي از اين خصايص 
قابل توزيع بين ديگران باشد، اگر نيت تظاهر و تفاخر 
در بين نباش��د يا قصد چش��م  و هم چشمي و آتش 
مسابقه اي بي فرجام در ما شعله ور نشده باشد. آنچه 
بيش از همه مي تواند يكي از اعضاي اين گروه را به 
انحراف بكشد، خارج شدن از اصل فلسفه مساعدت 
و همدلي با ديگر ابناي بشر است. هم اكنون بيش از 
۱۶ ميليون از مردم مسلمان يمن در فقر مطلق به سر 
مي برند كه رنج و درد آنها ب��راي هيچ يك از ما قابل 
تفسير و تحمل نيست، زيرا گرسنگي مفرط همراه با 
بيماري هاي متعدد و مسري همچون وبا و طاعون و 
ناامني از بمباران هاي متعدد و تجاوزات مرزي و ورود 
داعشيان فراري از مثلث تركيه، عراق و سوريه كه در 
بين كشورهاي يمن، افغانستان، پاكستان و تعدادي 
نيز در ليبي پراكنده ش��ده اند مي تواند عظيم ترين 
هجمه فقر عمومي و س��قوط را براي انحطاط يك 
كشور رقم بزند و امروز اين اتفاق تأسف آور در يمن 
حادث ش��ده اس��ت! بگذريم از اينك��ه در محدوده 
كره خاكي كشورهاي زيادي هستند كه به جز فقر 
اقتصادي از بيماري هاي اجتماعي هم رنج مي برند، 
بنابراين كمك به رفع مشكالت و معضالت آنها تنها 
اجماع جهاني را مي طلبد كه به تنهايي از حيطه توان 
يك كشور خارج است. سازمان ملل متحد نيز آنقدر 
درگير بن بست هاي سياسي درون گروهي است كه 
اصل وظيفه اش را به حاش��يه ب��رده، بنابراين آنچه 
باقي مي ماند حضور خودجوش جوامع است تا جدا 
از سياس��ت بازي هاي يك طرفه زكات جان و مال و 
آرامش و آسايش خود را به تفكيك محاسبه و براي 

نجات اين ملت ها هزينه كنند. 
براي رسيدن به اين منظور نهايي بايد از صفر شروع 
و پايلوت هايي را انتخاب كرد، آنگاه به سوي گسترش 
آن در س��طح دنيا رف��ت. در دهه اول م��اه محرم و 
بخصوص در روزهاي تاس��وعا و عاش��ورا صدها تن 
مواد غذايي از جمله برنج، روغن، گوشت، حبوبات 
و تره بار صرف تهيه غذاي نذري مي شود كه معادل 
ماه ها سهم تغذيه كشور است. اگر دستگاهي مسئول 
براي رسيدگي و نظارت به اين قدم اسالمي- انساني 
حضور داشت و نيمه هاي ش��ب گشتي و گذري در 
ش��هرهاي كوچك و بزرگ انجام م��ي داد، متوجه 
مي شد چه حجم عظيم مواد غذايي از سطح كوچه و 
خيابان و كيسه هاي زباله اماكن عمومي و منازل به 
ماشين هاي حمل پسماند سپرده مي شود! اين نتيجه 
بي برنامگي در  يك عمل نيكو و پسنديده است كه در 
باطن به  نوعي كفران نعمت ختم مي شود، در حالي كه 
مي تواند مديريت  شده تا سنت پسنديده نذر طي يك 
پروسه زماني در طول سال انجام و در صورت امكان 
قس��مت اعظمي از آن صرف تغذيه در كشورهايي 
همچون يمن ش��ود كه اقدام عاجل در اين باره آثار 

زيانبار كفران نعمت را به صفر خواهد رساند. 
*روزنامه نگار پيشكسوت 
----------------------------
رئيس حوزه هنري كودك بيان كرد

همه سازمان ها ۲۰ درصد 
بودجه خود را به كودكان 

اختصاص دهند
رئي�س ح�وزه هن�ري ك�ودك و نوج�وان 
خواس�تار اختص�اص ۲۰ درص�د بودج�ه 
تمام�ي نهاده�ا و س�ازمان هاي كش�ور 
ب�ه موض�وع ك�ودك و نوج�وان ش�د. 
مراس��م رونمايي از هش��ت عنوان كتاب كودك و 
نوجوان كه به همت حوزه هنري كودك و نوجوان 
و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده با حضور 
جمعي از مس��ئوالن و نويس��ندگان اين عرصه از 
جمله فاضل نظري معاون هن��ري حوزه هنري، در 
حوزه هنري برگزار شد. در اين مراسم كه با حضور 
قابل توجه كودكان و نوجوانان در محل تماشاخانه 
مهر برگزار شد، س��يد صادق رضايي، رئيس حوزه 
هنري كودك و نوجوان، ب��ا ارائه توضيحاتي درباره 
اعالميه حقوق كودك س��ازمان ملل متحد گفت: 
همه روزهاي س��ال روز كودك است؛ چراكه همه 
مي خواهند به كودكان خدمت كنن��د ولي گاهي 
ما درگير زندگي مي شويم و فراموش مي كنيم كه 
زندگي ما با كودكان معنا پيدا مي كند. وي ادامه داد: 
روز جهاني كودك در واقع روزي براي بزرگ ترهاست 
كه به آنها تلنگري بزنيم تا بدانند كه براي بچه ها كار 
مي كنند و هر اثري قرار است توليد شود بايد براي 
كودكان باشد و بايد از دريچه چشم كودكان توليد 
گردد. اين روز سمبلي است براي مسئوالن تا توجه 
بيشتري به اين عرصه نش��ان دهند و خود را با نياز 

كودكان و نوجوانان سراسر عالم تطبيق دهند.

مرح�وم عالم�ه طباطباي�ي اهتم�ام 
ويژه اي نس�بت به ع�زاداري حضرت 
اباعب�داهلل الحس�ين)ع( و اس�تماع 
روضه ه�اي كرب�ال ، عاش�ورا و محرم 
داش�ت و پيوس�ته در طول س�ال در 
مجالس روضه خواني ش�ركت مي كرد. 
مرتضي نجفي قدس��ي مدي��ر دارالقرآن 
عالمه طباطبايي در مراس��م سوگواري و 
عزاي امام حس��ين)ع( كه در بيت عالمه 
طباطباي��ي برگزار ش��د، با بي��ان اينكه 
صاحب تفسير ارزشمند الميزان از عاشقان 
دلباخته اهل بيت)ع( بود، گفت: بزرگاِن 
علما و ش��خصيت هاي برجسته علمي و 
ديني همانند مرح��وم عالمه طباطبايي 
نس��بت به برنامه هاي ع��زاداري و مرثيه 
س��رايي حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( 

اهتمام ويژه داشتند. 
وي ابتدا به بيان خاطره حجت االس��الم 
والمسلمين نظري منفرد از اساتيد سطوح 
عالي و از وعاظ ارزشمند حوزه از مرحوم 
عالمه طباطبايي پرداخ��ت و افزود: اين 
مدرس حوزه نقل مي كرد »حدود 45 سال 
قبل، مرحوم آيت اهلل ميرزا هاش��م آملي 
در ايام محرم در مس��جد اعظم ش��ب ها 
روضه مي گرفتند و بنده به منبر مي رفتم 
و مرحوم عالمه طباطبايي)ره( هم گاهي 
تشريف مي آوردند و در اين روضه شركت 
مي كردند، يك شب پيش از آنكه به منبر 
ب��روم و در حالي ك��ه در محض��ر عالمه 
طباطبايي بوديم، مرح��وم آيت اهلل آملي 
به بنده گفتند مي دانيد چرا حضرت عالمه 
طباطبايي در اين جلسه تشريف مي آورند؟ 
سپس ادامه دادند: ايش��ان عالقه مند به 
روضه خواني هستند و شما تا مي توانيد در 

منبر روضه بخوانيد. 
مدير دارالقرآن عالمه طباطبايي در ادامه 
به خاطره ديگري اشاره كرد و گفت: مرحوم 
آيت اهلل وجداني فخر)ره( نقل كرده اند كه 
بعد از ظهر عاش��ورايي به قبرستان حاج 
شيخ )قبرس��تان نو( در قم رفته بودم كه 
ديدم مرحوم عالمه طباطبايي )قدس سره( 
در گوش��ه اي از قبرستان هس��تند، براي 
عرض ارادت نزديك شدم و عرض سالم و 
ادب كردم و ديدم كه ايشان خيلي غمگين 
و متأثر هستند و اشك مي ريزند، سپس آن 
بزرگوار با سوز و گداز به من فرمودند: آقاي 
وجداني! مي دانيد امروز چه روزي است؟! 
عرض كردم: بله، امروز عاشوراست. ايشان 
فرمودن��د: مي بيني كه ام��روز همه دنيا، 
موجودات، آسمان، زمين و حتي جمادات 
در حال اشك خون ريختن و گريستن بر 

حضرت سيدالشهدا)ع( هستند؟!
متعجب شده و دانستم كه ايشان خبر از 

حقايق هستي مي دهند. 
در همين حال ايش��ان خم شده و سنگي 
از زمين برداش��ته و آن را  بس��ان سيبي با 
دست از وسط شكافتند و ميان آن را به من 

نشان دادند و من با چشمان خود در ميان 
سنگ خون ديدم! س��پس مرحوم عالمه 
طباطبايي)ره( فرمودند: امروز نه تنها جن 
و انس، بلكه جم��ادات نيز در ع��زاي امام 
حسين)ع( مي گريند. نجفي قدسي در ادامه 
سخنان خود به خاطره ديگري اشاره كرد و 
گفت: آيت اهلل علوي بروجردي نقل كردند 
روزي به اتفاق پدرم و مرحوم عالمه مّداح 
كه از تهران آمده بود به ديدار حضرت عالمه 
طباطباي��ي رفتيم و پس از ص��رف چاي، 
عالمه طباطبايي از آقاي عاّلمه كه مداحي 
مي كردند، درخواس��ت كردن��د روضه اي 
بخواند، او هم روضه حضرت علي اكبر)ع( 
را خواند و اشعار ايرج ميرزا را در اين زمينه 
مي خواند و عالمه هم استماع مي كردند و 

متأثر بودند تا اينكه به اين بيت رسيد:
بعد از پسر دل پدر آماج تير شد

آتش زدند النه مرغ پريده را
عالمه طباطبايي در اينجا فرمودند: اَِعد. 
يعني دوباره بخوان و او دوباره اين بيت را 
خواند، دوباره عالمه فرمودند: اَِعد و تا چهار 
بار درخواست كردند كه اين بيت را دوباره 
بخواند و پس از اتمام روضه هم عالمه در 

حالي كه از شدت تأثر با دست به پاي خود 
مي زدند، اين بيت را تك��رار مي كردند و 
آنگاه با حالي كه شايد مخاطبشان ما هم 
نبوديم فرمودند: اي كاش ايرج ميرزا اين 
بيت ش��عر را به من مي داد و من تفس��ير 

الميزان را به او مي دادم!
آيت اهلل علوي بروجردي مي گويد: من در آن 
هنگام جوان و كنجكاو ب��ودم و از اين جمله 
ايش��ان تعجب كردم و گفتم آقا ش��ما ايرج 
ميرزا را مي شناس��يد؟! او شاعر هزل سرايي 
است! ايشان فرمودند: بله مي شناسم و ديوان 
ايش��ان را دارم، مع ذلك من حاضرم تفسير 
الميزان را با اين يك بيت عوض كنم و سپس 
ادامه دادند كه من حتي توه��م اين معنا را 
ندارم كه كس��ي اين ش��عر را براي حضرت 
علي اكب��ر)ع( بگويد و ف��رداي قيامت امام 
حسين)ع( در حق او بي تفاوت باشد. نجفي 
قدسي افزود: امروزه اهميت تفسير الميزان بر 
همگان روشن و مبرهن است و برترين تفسير 
قرآن در عصر حاضر اس��ت و حتي حضرت 
آيت اهلل جوادي آملي فرمودند كه اين تفسير 
تا قيامت باقي است و آنگاه مي بينيم عالمه 
طباطبايي)ره( چه عشق و ارادتي به ساحت 
اهل بيت و مخصوصاً حضرت سيدالشهدا )ع( 
دارند كه حاضرند بهترين اثر علمي خود را با 
يك بيت شعر كه بيانگر عالقه وافر حضرت 
امام حسين)ع( به فرزندشان علي اكبر است، 
عوض كنند. به اميد آنكه امام حسين)ع( به 
ايش��ان عنايت بفرمايند و اين سيره بزرگان 
براي همه ما الگو باش��د كه ب��راي مجالس 
عزاداري حضرت خامس آل عبا و ياران دشت 
كربال اهتمام جدي داش��ته باشيم در كنار 
فعاليت هاي علمي و حوزوي از روضه خواني و 

توسل به اهل بيت عليهم السالم.

اهتمام ويژه عالمه طباطبايي به اقامه عزاي امام حسين)ع(

   جواد محرمي
ادبي�ات  مي گوي�د  جمش�يدي  مصطف�ي 
جنگ ادبي�ات مالل نيس�ت. زندگ�ي عادي 
و روزم�ره انس�ان ها مالل انگيز اس�ت و هيچ 
اتفاق و خيزش�ي در آن نخواهيم داش�ت ولي 
در ادبي�ات دف�اع مق�دس ايس�تايي نداريم. 
سومين نشست »رصد صبح« همزمان با دومين 
سالروز شهادت سردار حسين همداني به رونمايي 
و نقد كتاب »عطر عربي« اختصاص يافت؛ اين اثر 
شامل ۱4 داستان كوتاه از ۱4 نويسنده با انتخاب 
مرحوم فيروز زنوزي جاللي ب��ا موضع مدافعان 
حرم است و با حضور مصطفي جمشيدي، علي 
محمد مودب، عل��ي اصغر عزتي پ��اك و ميالد 
عرفان پور، كارشناسان و منتقدان ادبي عصرگاه 

شنبه ۱5 مهر نقد و بررسي شد. 
   در عرصه ادبيات مدافعان حرم بس�يار 

كمرنگ ظاهر شديم
مصطفي جمش��يدي، نويس��نده و كارشناس 
ادبي در ابتداي اين نشس��ت ياد سردار حسين 
همداني را گرامي داش��ت و همچني��ن فيروز 
جاللي را كه جمع آوري و تأييد اين داس��تان ها 

را به عهده داشت. 
جمشيدي از تفاوت ادبيات غرب در حوزه جنگ و 
ادبيات ما در حوزه دفاع مقدس گفت: در غرب در 
وجه كشتار جنگ و خون و خونريزي آن بسيار غلو 
مي شود و پيروزي ها و فتح هاي آن ولي در ادبيات 
دف��اع مقدس و در پ��ي آن حوزه جدي��د ادبيات 
مدافعان حرم، كش��تار ارزش نيست و چيزي كه 
ارزش دارد وجه انس��اني و نگاه به انس��ان مظلوم 
است كه مطرح مي شود. ادبيات جنگ ادبيات مالل 
نيست. زندگي عادي و روزمره انسان ها مالل انگيز 
است و هيچ اتفاق و خيزشي در آن نخواهيم داشت 

ولي در ادبيات دفاع مقدس ايستايي نداريم. 
جمشيدي درباره كتاب »عطر عربي« گفت: در اين 
كتاب مليت اثري ندارد و آشنايي زدايي اتفاق افتاده 
اس��ت، چون موقعيت قرارگيري اتفاقات خارج از 
وطن و كشور ماست. در جنگي شركت كرده ايم كه 
با عقل كوچك بعضي ها، جنگ ما نيست ولي منافع 
آن منافع ماس��ت. راوي در لوكيش��ن خارجي به 
عنوان داناي كل حضور دارد. اين منتقد افزود: هر 
واقعه اي تا به وضعيت نمايشي پايدار تبديل نشود 

جاودانه نمي شود و اين وظيفه ادبيات است. 
نويسنده رمان س��مندر در ادامه گفت: ادبياتي 
كه داريم و چيزي كه در واقعيت اتفاق مي افتد 
مكمل هم هستند و اگر ادبيات نباشد اين اتفاق 
ناقص مي ماند. ادبيات قس��متي از وظيفه  اش 

كشف حقيقت است. 
جمش��يدي با انتقاد از كم توجهي مسئوالن به 
موضوع آشنايي نويسنده ها از نزديك با موقعيت 
اتفاق هاي افتاده در جنگ اف��زود: وقتي جنگي 
خارج از وطن اتفاق مي افتد بايد راهي باز شود تا 
نويسنده ها از نزديك جنگ را ببينند و با جزئيات 
آن روبه رو ش��وند. در »عطر عرب��ي« با موضوع 

دفاع و جنگ بسيار واقع بينانه برخورد مي شود 
و دروغي در آن نيس��ت و از تصنع به دور است. 
گزارش ها بي طرفانه اس��ت و از سوي داناي كل 
مطرح مي شود. تأثير برانگيز است كه پديده هايي 
به اين حد شگرف داشته باشيم ولي در آثار ادبي 

ما اينقدر كمرنگ ظاهر شوند. 
    اجازه ندادند نويسنده ها از نزديك واقعه 

را لمس كنند
علي محمد مؤدب، مدير مجموعه شهرس��تان 
ادب، ناش��ر كتاب »عطر عرب��ي« گفت: ادبيات 
جايي است كه انس��ان خطر مي كند و به ديدار 
خود مي رود. يكي از داليلي كه انس��ان در دوره 
حاضر مالل دارد اين اس��ت كه شجاعت ندارد. 
وقتي به ديدار خود نمي رويم و با خودمان روبه رو 
نمي شويم گرفتار مالل و نااميدي مي شويم كه 
اين مس��تلزم داشتن شجاعت اس��ت. آدم هاي 
بي تصميم در اين نبرد بين خير و شر نمي توانند 
انتخ��اب كنن��د. ماللي ك��ه ديده مي ش��ود از 

بي تصميمي و بي ارادگي خودمان است. 
وي در ادامه افزود: ادبيات جنگ جايي اس��ت كه 
انس��ان به ديدار خود مي رود. مي تواند شورانگيز 
و مهيج باش��د و به قدر كافي كشش دارد. ادبيات 
جنگ قصه آدم هايي است كه تصميم مي گيرند 
و به استقبال خطر مي روند و حادثه مي آفرينند. 
ما در منطقه اي قرار داريم كه جنگ در آن جوالن 
مي دهد و نويسندگاني كه نترس��يدند و به آتش 
جنگ نزديك شدند و سراغ موضوع آن رفتند به 

قدر دالوري و شجاعت خودشان موفق شدند. 
مودب درباره داس��تان هاي مجموعه گفت: در 
تك تك قصه ها مي توان تقاب��ل مرگ و زندگي 
را حس ك��رد. كاش هنرمن��دان از اين فرصت 
استفاده و مالل روزمرگي خود را در اين تجربه 

ادبي برطرف كنند. 
مودب در ادامه افزود: حماس��ه، نياز انسان زمان 
ماس��ت نه به دليل وجوه سياسي خودش بلكه با 
توجه به وجوه معرفتي و شناختي. در داستان هاي 
»عطر عرب��ي« درگيري ه��ا و چالش هاي جدي 
وجود دارد و به خاطر خودشناسي خودمان بايد 
آن را جدي بگيريم. با اين داستان ها مي توانيم از 
روزمرگي بگريزيم. انسان ها در حالت عادي دوست 
دارند س��وت زنان از كنار وقايع بگذرند و حوادث 
عالم اجازه نمي دهد خود را كنار بكشيم. كشمكش 

حق و باطل را نمي توان ناديده گرفت. 
اين شاعر و منتقد نيز به عدم حضور نويسندگان 
در صحنه نبرد انتقاد داش��ت و گف��ت: با وجود 
تمام پيگيري ها باز هم امكان حضور پيدا نشد و 
نويسنده ها از طريق تحقيق و مطالعه به اين اثر 
دست يافتند و اگر مي توانستند از نزديك درك 
كنند موقعيت ه��اي مناس��ب تري مي يافتند. 
نوشتن اصيل بعد از مش��اهده واقعه است. بايد 
حواسمان باشد كه اگر حوادث واقعي ثبت نشوند 
بعدها به مشكل مي خوريم مانند اتفاقي كه در 

بوسني پيش آمد. 

برخي از كارشناس�ان بر اين باورند كه انقالب 
اس�المي زمينه احياي برخي از ظرفيت هاي 
ادبي در ش�عر آييني را فراهم كرده اس�ت. به 
اعتقاد اي�ن كارشناس�ان، اگرچه هن�وز اين 
حوزه نيازمند نقد و بررسي اس�ت، اما به نظر 
مي رس�د جزو قله هاي ادبيات فارس�ي شود. 
انقالب اس��المي محمل��ي براي عرض��ه هنر در 
قالب هاي جديد شد. در اين ميان، سهم ادبيات 
در تأثيرپذيري از انقالب اسالمي و بالنده تر شدن 
در اين دوره پيش و بيش از ديگر رشته هاي هنري 
محسوب مي شود. از جمله حوزه هاي درخشان و 
پرثمر ادبي در دهه هاي اخير، حوزه شعر آييني 

است كه امروزه مخاطبان بسياري دارد. 
شعر آييني امروزه در قالب شعر هيئت تريبوني 
براي بيان ارزش هاي ديني و انقالبي است. حركت 
گام به گام شعر آييني در گذر زمان طي سال هاي 
گذشته و گاه همراه ش��دن با ذائقه مردم و پسند 
اجتماع، به يكي از پرمخاطب ترين حوزه هاي ادبي 
كشور تبديل شده است؛ به طوري كه شايد نتوان 
حوزه ادبي ديگري را با اين حجم مخاطب در نظر 
گرفت. تنها در دهه محرم، ميليون   ها نفر مخاطب 
اشعاري مي ش��وند كه از وجه و بعدي به يكي ا ز 
آيين هاي مذهبي نگريسته است؛ از اين رو برخي 
از كارشناسان ادبي بر اين باورند كه ادبيات آييني 
در آينده مي تواند به عنوان يكي از قله هاي ادبيات 

به ويژه در دوره انقالب اسالمي معرفي شود. 
محمدرض��ا س��نگري، پژوهش��گر، در جل��د 
نخس��ت مجموعه »از نتاي��ج س��حر« در اين باره 
مي نويسد:»يكي از چالش ها و دغدغه هاي پيش روي 
شعر آييني محفلي، تكيه كردن بر »پسند و سطح 
فهم و ذوق مخاط��ب« اس��ت. مخاطب هاي عام 

و متوس��ط، كه بخش عمده ش��ركت كنندگان در 
محافل و مجالس را تش��كيل مي دهند، گاه شاعر 
يا خواننده ش��عر را وامي دارند كه به سروده هايي 
متوس��ط روي آورند. خواندن شعرهاي متوسط و 
ضعيف در اين گونه محافل باعث شده است برخي 
شعر آييني را شعر درجه دوم تلقي يا در ارزش شعر 
آييني و حتي شعر بودن آن ترديد كنند. اين اتهام 
سبب مي ش��ود »معيار« ارزش يابي  شعر آييني را 
سروده هاي متوس��ط و ضعيف قرار دهند. حضور 
شاعران شاخص و وفور نمونه هاي تراز باالي شعر 
آييني و س��روده هاي درخشان س��وگ و سور در 
سال هاي اخير و نيز اس��تفاده ذاكران و مداحان از 
سروده هاي شاخص و فاخر در روزگار ما به تدريج 
اين ان��گاره و ذهنيت را متزلزل س��اخته اس��ت و 
دفترهاي شعر آييني، كه شاعران موفق و توانا در 
دهه 70 و ۸0 خلق كرده اند، تصوير و تصوري نو از 

شعر آييني به ذهن ها بخشيده است.«
س��نگري در ادامه به رويش هاي ش��عر آييني در 
دوره انقالب اسالمي اشاره مي كند و معتقد است 
كه برخ��ي از ظرفيت ه��اي ادبي در اي��ن دوره در 
شعر آييني احيا شده اس��ت:»در چند دهه اخير، 
 گاه مجموعه ش��عرهاي آييني مستقل � در سوگ 
و سور � عرضه شده است كه نه تنها اقبال شاعران 
آييني ب��ه قالب هاي نو را نش��ان مي دهد، كه گواه 
امكان استخدام همه ظرفيت ها براي سروده هاي 
آييني اس��ت. از آن جمله اس��ت خط خ��ون و در 
سايه سار نخل واليت از سيدعلي موسوي گرمارودي 

و گنجشك و جبرئيل از سيدحسن حسيني. 
برخي ظرفيت ها كه در گذش��ته ش��عري كمتر 
در ش��عر آييني مورد اس��تفاده بوده اند، در عصر 
انقالب احيا و با نگاه و گاه  پرداختي نو عرضه گاه 
سروده هايي زيبا و مانا در قلمرو شعر آييني شدند 
كه قالب هاي خوش آهنگ رباعي و دوبيتي از آن 
جمله اند. مجموعه هاي رباعي و دوبيتي كه يكسره 
به موضوعات آييني اختصاص دارند، در اين دوره، 
به  ويژه در دهه ۸0 فراوان اس��ت. نوآوري در فرم 
شعر از ديگر خالقيت هاي شعري در حوزه شعر 
آييني اس��ت كه پيش از اين، در مبحث نوآوري 

شعر انقالب بدان پرداخته شد.«

در نشست رونمايي كتاب»عطر عربي« عنوان شد

ادبيات جنگ ادبيات مالل نيست

شعر آييني قله ادبيات فارسي خواهد شد

روزهاي طاليي براي شعر آييني

به دنبال جلس�ات كارگروه س�اماندهي م�د و لباس 
كش�ور با مديركل بازرگاني صداوس�يما، رسانه ملي 
ب�ه توليدكنن�دگان برندهاي م�د و لباس اس�المي 
ايران�ي آگه�ي راي�گان اختص�اص خواه�د داد. 
با تكيه بر فرمايش��ات مقام معظم رهب��ري در خصوص 
نامگذاري سال ۹۶ به عنوان سال »اقتصاد مقاومتي، توليد 
و اشتغال« و لزوم حمايت رسانه ملي از توليدكنندگان كاال 

و خدمات ايراني، اداره كل بازرگاني صداوسيما، به اجراي 
طرح تشويقي رايگان جهت حمايت از واحدهاي توليدي و 
خدماتي اقدام كرده است. اين طرح با عنوان طرح حمايت از 
كارگر ايراني به تمامي كانون هاي مجري تبليغات و مديران 
صاحبان كاال و خدمات ابالغ شده است. همچنين نظر به 
برپايي جلسات كارگروه ساماندهي مد و لباس كشور با مدير 
كل بازرگاني صداوسيما، قرار اس��ت رسانه ملي به پخش 

رايگان آگهي براي توليدكنندگان و صاحبان برندهاي مد و 
لباس اسالمي ايراني اقدام كند. 

در اين طرح، نحوه اجراي تس��هيالت تشويقي بر اساس 
70درصد در تلويزيون و ۳0 درصد در راديو عنوان ش��ده 
است. طرح مذكور شامل صاحبان كاال و خدمات همچون 
برندهاي پوشاك است كه كاالي ايراني توليد كرده و داراي 

۱0 نفر نيروي انساني شاغل هستند.

رسانه ملي براي توليدكنندگان مد اسالمي آگهي رايگان پخش مي كند


