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خط خبر

تجربه شاعرانه روزهای کرونایی را با جهانیان به اشتراک بگذاریم

گزارش
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گروه فرهنگی /پانزدهمین دوره از جشــنواره شعر
فجــر در حالی بــا معرفی برگزیدگان بــه کار خود
پایان داد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین
اختتامیــه این رویــداد ادبی بر تأثیر مثبت شــعر

برای کاهش فشارهای روحی و روانی نشأت گرفته
از شیوع بیماری کرونا تأکید کرد .به گفته صالحی
کرونا در کنار همه فرصتهایی که از شعر گرفت
موجب شــکلگیری تجربههای جدیدی از جمله

بهرهمندی از فضای مجازی هم شد.
ëëفرصتهایــی کــه کرونــا از شــعر گرفــت و
فرصتهاییکهبرایآنایجادکرد
در آییــن اختتامیــه پانزدهمیــن دوره ایــن

جشنواره ،امانتدار شعر فارسی است

برش

مریــم جاللــی ،دبیر علمی پانزدهمین دوره جشــنواره شــعر فجر
هم در آیین اختتامیه گفت« :این جشنواره از سال  ،۱۳۸۵آیینهای
برای انعکاس طرحی نو ،ترغیب و تکریم پژوهشــگران و شاعران
و بازشناســی کالم صاحبــان کالم ،بیتردیــد جشــنواره شــعر فجر
امانتدار شــعر کهن و نو فارســی است .جشنواره شعر فجر فرصتی
اســت برای نشــان دادن اینکه چگونه میتوان با کلمات ،زیبا دید،
چگونه میتوان به وســیله زیباتریــن واژگان ،جنگید و حتی چگونه
میتوان نفرت و تحریم را به کمک کالم ،وادار کرد تا به سوی خود
شلیک کند.
ایــن جشــنواره یعنــی ادب ،تاریــخ ،اجتمــاع ،سیاســت ،عشــق،
طــرب و حتــی دفــاع و جنگ .کمیتــه علمــی و داوران جشــنواره
امســال ،ایســتادهاند تــا بگوینــد هرکــس ،به ســهم خود از شــعر
فارســی نصیبی دارد .آثار رســیده چه در کســوت زیبای شعر ،چه

جشــنواره که به شــکل آنالین از تاالر وحدت و با
حضور جمعی از مسئوالن فرهنگی و برگزیدگان
جشنواره برگزار شد ،سید عباس صالحی گفت:
«کرونا فرصتهایی را از شــعر و شاعران گرفت
و فرصتهایــی را نیــز بــه شــعر و شــاعران داد
کــه تجربــه جدیدی اســت .پیشــنهاد میکنم به
معاونــت فرهنگی و دوســتان مســئول در حوزه
شعر و شاعری که این تجربه شاعرانه کرونایی را
با جهان به اشتراک بگذارند.
وزیر ارشاد در ادامه ضمن اشاره به وضعیت
امــروز شــعر افــزود« :در آخریــن ســال قــرن
چهاردهم هســتیم؛ ســالی که در آن با دو اتفاق
مهم روبهرو بودیم .نخســت چهلمین ســالگرد
دفاع مقدس اســت کــه بخش قابــل توجهی از
شعر ما با این اتفاق پیوند خورده است .یاد همه
شاعران را گرامی میداریم که در دفاعمقدس و
ســالهای جنگ ســرودند و االن کنار ما نیستند.
شــاعرانی مثل مهرداد اوســتا ،حمید سبزواری،
قیصــر امینپــور ،سیدحســن حســینی ،ســپیده
کاشــانی ،احمد عزیــزی و دیگرانی کــه در خاطر
من عبــور نکردند ».صالحی در بخش دیگری از
سخنانش اتفاق مهمی دیگری که در سالجاری
با آن مواجه بوده و هســتیم را شیوع کرونا عنوان
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ëëعلیرضا اسماعیلی ،مشــاور اجرایی
معاونت امــور فرهنگی وزارت ارشــاد
از آغــاز طرح زمســتانه کتــاب خبر داد.
بــه گفتــه اســماعیلی ،ایــن طــرح از ۹
اســفندماه در سراسر کشور آغاز خواهد
شــد .اعتبــار چهــار میلیــارد تومانــی
هماننــد پاییــزه کتاب بــرای ایــن دوره
در نظر گرفته شــده اســت و در صورت
اســتقبال خریــداران کتــاب تــا ســقف
۵۰درصد قابل افزایش است/ .ایلنا
ëëانجمــن کارگردانــان ســینما بــه
اعضای جدید شــورای مرکزی انجمن
تهیهکننــده -کارگردانان به مناســبت
انتخابــات ایــن انجمــن پیــام تبریک
داد/.ایلنا
ëëشــش عنوان از آثار منتشــر شــده در
«پرنده آبــی» واحد کــودک و نوجوان
انتشــارات علمی و فرهنگــی به عنوان
نامزدهای فصل پاییز جایزه کتاب ماه و
ســال کودک و نوجوان معرفی شدند/.
ایلنا
ëëبیــش از  ۴۰مجموعــه موســیقایی از
روز سهشــنبه بیســت و هشــتم بهمن
ماه ســال جاری آثــار خــود را در یکی از
متفاوت ترین جشــنوارههای موسیقی
فجر طی ســالهای گذشــته به صورت
برخــط پیــش روی مخاطبــان قــرار
میدهند/.مهر
ëëداوود نامــور ،مدیر عمارت نمایشــی
نوفللوشاتو از نخستین پروژه تولیدی
ایــن مجموعــه بــا متنــی از محمــود
استادمحمدخبرداد/.ایلنا
ëëمجموعه داســتانهای کوتاه «ادگار
آلنپــو» بــا عنــوان «سوســک طالیی
و چنــد داســتان دیگــر» بــا ترجمــه
«شــجاعالدین شــفا» از ســوی نشــر
نخستین روانه بازار کتاب شد/.ایلنا
ëëانجمــن ســینمای جوانان ایــران با
هدف ایجــاد فرصت بــرای نوجوانان
عالقهمنــد بــه فیلمســازی اقــدام بــه
برگــزاری دورههــای آموزشــی مجازی
ویــژه «طــرح المپیــاد نوجوانــان»
کــرده اســت .ایــن دورههــای آموزش
فیلمســازی به صــورت رایــگان و ویژه
نوجوانــان در ســه مرحلــه مقدماتــی،
تکمیلــی و پیشــرفته برگزار میشــود/.
ایلنا

وزیر فرهنگ در آیین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر:

در جامــه نقــد و نظریهپــردازی و چــه در التذاذرســانی بــه ذائقه
مخاطــب نشــان میدهد شــعر امروز ،محــدود به جنســیتها و
حتی چارچوبهای ســنی نشده است و قویتر از گذشته به حیات
خود ادامه خواهد داد».

کــرد و گفــت« :کرونا یکســالی اســت جهــان را
درنوردیــده و در کشــور ما هم شــرایطی را ایجاد
کــرده که شــعر با کرونــا هم پیوند خورده اســت.
در ایــن دوران شــاهد آن بودیم کــه از یک طرف
سرمایه انسانی شعر فارسی به میدان آمد .شعر
گرانسنگ سعدی که میگوید« :بنیآدم اعضای
یکدیگرنــد» جان مایه زندگی مردم جهان شــد
آنچنــان کــه نخســتوزیر اســپانیا هــم در مــوج
نخست به آن اشاره کرد».
ëëشعربهکمکجامعهآمدتالبخندرارویلبها
بیاورد
او با اشــاره بــه اینکه در کنار ســرمایه تاریخی
شــعر فارســی ،شــاعران امــروز نیــز در فضــای
کرونایــی و قالبهــای مختلــف آمدنــد و شــعر
سرودند ادامه داد« :در این دوران هم شعرهای
بلندی داشــتیم که در تکریم مدافعان ســامت
ســروده شــدند و هم شــعرهایی کــه در ماههای
نخست بهعنوان شعرهای آموزشی برای رعایت
فضای بهداشــت و پیشــگیری سروده شــدهاند.
شــعرهایی که در قالب کودکانه و غیرکودکانه به
کمک فضای آموزشی و بهداشت آمد».
بــه گفتــه صالحــی بخشــی از شــعرهایی که
در ســالجاری خلــق شــدند روایتگــر رنجهایــی

هســتند که کرونا بر مــا تحمیل کــرده ،رنجی که
البتــه گســترهای جهانــی دارد؛ او تصریــح کــرد:
«بخش دیگری از شــعر ما در ایــن دوره ،مربوط
بــه طنزهــای کرونایی بــود .در ایامــی که جامعه
ایرانی و جهانی گرفتار خودمحبوسی و فشارهای
روحی و روانی کرونا بود؛ شــعر به کمک جامعه
آمد تا لبخند را روی لبها بیاورد .در این دوره ما
مجموعههای قابلتوجهی داریم که به زبان طنز
به کرونا پرداختهاند».
او در بخش دیگری از سخنانش پیشنهادی
هــم بــرای مســئوالن معاونــت فرهنگــی و
دســتاندرکاران حوزه شعر داشت ،اینکه برای
به اشتراک گذاشتن تجربه شعری در دوره کرونا
با دیگر کشــورها تالش کنند .صالحی در همین
رابطه گفت« :شــعر یکی از روزنههای گفتوگو
بــا جهــان در دوره فراگیری کرونا اســت ،دردی
که همه جهان با آن همراه بودهاند و بهگونهای
شــاعران جهــان هــم بــا ایــن درد همکالمــی
کردهانــد تــا فرصتهایی برای تخلیــه این درد
و بیان تجربه فراهم باشــد .بــه نظر میآید این
گفتوگــو را میتــوان از دریچــه کرونــا بــا شــعر
جهانی آغاز کرد؛ با ســرمایهای که شــعر ایرانی
داشته و دارد».

برگزیدگان پانزدهمین دوره

حوزه «شعر بزرگسال» ،در بخش شعر محاوره کتاب«چهارده شب» سروده
مجید صالحی به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد در بخش شعر نو بهطور
مشــترک «اماننامــه» ســروده ســیداکبرمیرجعفری و «پرنده بیآســمان»
ســروده محمدرضــا روزبــه عنوان برگزیده را کســب کردند .در بخش شــعر
کالســیک« ،دلــم بــرای خــزر شــور میزند» ســروده ســجاد حیــدری قیری
و«نورهان» ســروده محمدرضا تقیدخت بهطور مشــترک برگزیده شدند.
کتابهــای «بــاران در خودم میبارد» اثر حســین توالیــی و «لباس پرپری»
اثر مریم هاشــمپور بهطور مشــترک برگزیده حوزه شعر «کودک و نوجوان»
اعالم شــدند« .زندگی ســعدی شــیرازی» و «سّر ســخنان نغز خاقانی» هم
برگزیدگان مشــترک بخش درباره شعر بودند .حســین اسرافیلی ،مرتضی
امیری اســفندقه ،عباس باقری ،عباس براتیپور ،پرویز بیگی حبیبآبادی،
محمدحســین جعفریــان ،عبدالرضــا رضایینیا ،قادر طهماســبی (فرید)،
محمدرضــا عبدالملکیــان ،علیرضا قــزوه ،عبدالجبــار کاکایی ،علیمحمد

مؤدب ،یوســفعلی میرشــکاک و ســیمیندخت وحیدی برگزیدگان بخش
ویــژه دفاع مقدس اعالم شــدند .اما محمودرضا اکرامیفــر ،مریم حائری،
محمدکاظــم کاظمــی ،محمد میالنلک و محمدحســین نعمتــی هم به
عنوان تقدیریهای بخش نفسهای شعر در روزگار کرونا معرفی شدند.

