
گزارش

ای شاه پناهش بده!
آریا عظیمی نژاد، آهنگســاز و ســازنده موسیقی 
قطعه ماندگار »آمدم ای شــاه پناهم بده« ساعاتی 
پس از انتشار خبر درگذشت محمدعلی کریم خانی 
مداح و پیرغالم اهل بیت )ع( متنی را در قالب یک 

دلنوشته منتشر کرد.
در متن آریا عظیمی نژاد آمده است:

»ســکوت می کنم، انگار حنجــره ام از کار افتاده، 
انگار صدایم را از دست داده ام. استاد کریم خانی به 
اربابش پیوست. آمده. آمده ، ای شاه پناهش بده.«

محمد علی کریم خانی خواننده و مداح پیشکسوت 
آثار آئینی مذهبی کشورمان که طی سال های اخیر 
با اجرای قطعه آمدم ای شــاه پناه بده در تجلیل از 
مقام واالی امام هشــتم حضرت رضا )ع( در میان 
مردم شناخته شده بود، شامگاه روز سی ام خرداد 

ماه بعد از مدت ها بیماری دار فانی را وداع گفت.
محمــد علی کریــم خانــی از جملــه هنرمندان 
پیشکســوت موسیقی آیینی کشورمان است که به 
سال ۱۳۲۹ در شهر قزوین به دنیا آمد. وی سال ها 
بعد به واسطه تجارب ارزشمندی که در حوزه های 
مختلف مداحی و خوانندگی داشــت قطعه »آمده 
ام ای شــاه پناهم بده« را با همراهی آریا عظیمی 
نژاد تولیــد کرد. اثری که در تجلیــل مقام واالی 
حضــرت امام رضا )ع( تولید و بعد از پخش تبدیل 
بــه یکی از ماندگارترین نواهــای مذهبی پیرامون 
شــخصیت بزرگوار امام هشتم شیعیان است. آلبوم 
»ســاقی« به آهنگسازی آریا عظیمی نژاد نیز یکی 
از آثار ماندگار مرحوم کریم خانی است که در رثای 
حضرت سیدالشهدا منتشر شده و منجر به تولید و 
پخش آثاری شد که به شدت مورد استقبال مردم 

قرار گرفت.

 یک بام و دو هوای صاحبان 
»برادران لیال«

این نکته که هر فضا و کشور قوانین و چارچوب های 
خود جهت نمایش فیلم را دارد، برای هر سینماگری 
واضح و مبرهن اســت. مثاًل قواعد جشــنواره فیلم 
کــن برای نمایش یک اثر، با قواعد یک فســتیوال 

سینمایی در یک کشور دیگر تفاوت دارد.
بــه گزارش فارس حواشــی پیرامــون عدم صدور 
پروانه نمایش برای فیلم »برادران لیال« جدیدترین 
ساخته سعید روســتایی که در جشنواره فیلم کن 
به نمایش در آمد، این روزها بسیار داغ است. برای 
اکران ایــن فیلم اصالحیه هایی از ســوی معاونت 
مربوط در ســازمان ســینمایی در وزارت ارشاد در 
نظر گرفته شده است که تا این اصالحیه ها صورت 
نگیرد، فیلم مجوز اکران در ایران را نخواهد گرفت.  
دلیل این اتفاق هم امری روشــن و مشخص است. 
خروجی یا شــکل نهایی فیلم بــا محتوایی که در 
ابتدا و برای دریافت مجوز ساخت  در اختیار وزارت 
ارشاد قرار گرفته تفاوت دارد. هر فیلم سازی که در 
ایران کار کرده است این نکته را می داند که چنین 
مجوزهایی به چه شــکل و برای چه صادر می شود. 
قطع به یقین روستایی در جریان فیلم های گذشته 
خود هم با یک همچین پروسه ای مواجه بوده است 
اما حاال و بعد از این که فیلمش به واســطه حضور 
در جشــنواره فیلم کن وجهــی بین المللی تر پیدا 
کرده است، این کارگردان از طی این پروسه قانونی 
سر باز می زند و بر اکران فیلمش همان گونه که در 
جشــنواره فیلم کن به نمایش در آمده است اصرار 

می ورزد.  
این نکته که هر فضا و کشور قوانین و چارچوب های 
خود جهت نمایش فیلم را دارد برای هر سینماگری 
واضح و مبرهن اســت. مثاًل قواعد جشــنواره فیلم 
کــن برای نمایش یک اثر، با قواعد یک فســتیوال 
ســینمایی در یک کشور دیگر تفاوت دارد. افرادی 
که طی این سالها، در مسیر حرفه ای سینمای ایران 
اقدام به تولید اثر کرده اند، روندهای چگونگی اخذ 

این مجوزها را می دانند.
روشن اســت ممانعت و مقابله با این قانون که در 
کشور به امری پذیرفته شده و طبیعی تبدیل شده 
است و مسئله آن تطابق میان متن اولیه ارائه شده 
و خروجی فیلم اســت، آن هم بعد از ساخت چند 
فیلم در ســاحت حرفه ای امری غیرمنطقی و غیر 

هنری است. 
حضور فیلم »برادران لیال« و ســعید روستایی در 
جشــنواره فیلم کن البته برای ســینمای ایران از 
اهمیتی برخوردار اســت، ولی گفته های صاحبان 
این آثار زمانی که روی فرش قرمز هستند با اکنون 
که قصد اکران فیلمشــان در داخل کشور را دارند، 
کاماًل متضاد از یکدیگر اســت. در این شرایط این 
چهره و تصویر ســینمای ایران اســت که بیش از 
هر چیز با نوعی سیاسی کاری در چشم مردمی که 
تنها به خود فیلم و سینما عالقه دارند فرو می ریزد 

و آسیب می بیند. 
ســینمای ما در ایران به هر شــکل و شمایلی که 
باشــد بیش از هر چیز به نوعی اخالق گره خورده 
که این اخالق و پاسداشــت آن نه امری دستوری 
و مجوزی که امری ُعرفی اســت. زمانی که چنین 
اخالق ها و قواعد و قوانینی زیر پا گذاشته می شود، 
در نهایــت امر ایــن کل بدنه سینماســت که زیر 
ســوال می رود. سعید روســتایی که خود می داند 
قواعــد نمایش فیلمش در ایران با جشــنواره فیلم 
کن کــه سیاســت های خــودش را دارد متفاوت 
اســت، بهتر اســت بــا انجــام برخــی اصالحات 
محدود که شــکل قانونی دارد، به اکران ســریع و 
 بی دردســر فیلمش در یکــی از زمان های جدول 

اکران می اندیشید.
اما به نظر می رســد این گونه حاشیه ســازی ها که 
ظاهراً شمایل نوعی احقاق حق را به خود می گیرند 
به عنوان عناصــری تبلیغاتی بــرای تغییر وجهه 

آدم ها هم چنان طرفدار دارد.

اخبــــار

مرحوم اســتاد محمدعلی کریمخانی مداح اهل بیت)ع( و 
خواننده قطعه مشــهور »آمدم ای شــاه پناهم بده« دیروز 
در ۷۲ ســالگی درگذشــت. این مداح اهل بیت جدای از 
فضــای اجتماعی معنوی ای که در آن رشــد و نمو یافته و 
با ارادت قلبی اش مداح شــد، از منظر فن موسیقایی دارای 
ویژگی هایی است منحصر به فرد که او را در جایگاه ویژه ای 

قرار می دهد.
به گزارش فارس محمدعلی کریمخانی مداح اهل بیت)ع( 
و خواننده قطعه مشــهور »آمدم ای شاه پناهم بده« دیروز 
در ۷۲ ســالگی درگذشــت. این مداح اهل بیت جدای از 
فضــای اجتماعی معنوی که در آن رشــد و نمو یافته و با 
ارادت قلبی اش مداح شده، از منظر فنی موسیقایی دارای 
ویژگی هایی اســت منحصر بــه فرد کــه او را در جایگاه 
ویژه ای قرار می دهد، تا بدانجا که منتهی می شــود به خلق 
شــاهکاری ماندگار همچون »آمدم ای شاه پناهم بده« و 

تعداد قابل توجهی از دیگر اجراهایش. 
بی شــک مهم ترین علت پرورش اینچنیــن مداحی که در 
ســطح خواننده های حرفه ای موســیقی ردیف دستگاهی 
می خواند، وجود ســطح باالی موسیقی مداحی بویژه بین 
مناطقی از قزوین تا آذربایجان غربی و شــرقی است که در 
خود میراثی مســتقل از اجرای مراثی اهل بیت دارد که به 
درست ترین شیوه ممکن در تقابل موسیقی ایرانی با رنگ 
و بــو و اصالت مداحی کهن این خطه به جایگاه و ســبکی 

منحصر به فرد رسیده است.
از بســیاری اجراها و فایل های صوتــی مداحان آذری زبان 
می توان به یک نقطه اشــتراک در بین ایشــان رسید. اول 
اینکه همه، مداحی را با اصول موســیقایی و در گوشــه ها 
و ردیف های ایرانی که بیشــتر از تونالیته »شور« استفاده 
می شود، اجرا می کنند و دوم اینکه تمام این مداح ها دارای 
وسعت صوتی باالیی بوده و بنابر سبک موصوف در کوک های 
باال)زیر یا اوج( می خوانند. بدین معنی که مداحان این دیار 
بیشــتر در محدوده نت های چپ کــوک بوده ضمن اینکه 
باید این نکته را هم یادآور شــده که مرحوم کریمخانی  و 
چند مداح سرشــناس دیگر این ســبک عالوه بر توانایی و 
اجرای غالب آثار در کوک باال، دارای وســعت صوتی قابل 
مالحظه ای بوده که معروف به شــش دانگ یا معادل ســه 
اکتاو اســت. توضیح اینکه در تئوری موسیقی هر دانگ در 

موسیقی ۴ نت دارد پس هر دو دانگ می شود یک اکتاو و 
صدای شش دانگ یعنی خواننده می تواند در سه اکتاو از بِم 
بم تا زیِر زیر بخواند. البته سه اکتاو که می شود ۲۴ نت که 
۲ نت هم نام و تکراری دارد و ازاینرو خواننده شــش دانگ 
می تواند ۲۲ نت را با حنجره اش اجرا کند. مرحوم اســتاد 
محمدرضا شجریان، اســتاد ایرج )حسین خواجه امیری(، 
اســتاد گلپایگانی، مرحوم اســتاد محمدعلی کریمخانی و 
مرحوم ایرج بســطامی از خواننده های شش دانگ شناخته 

شده ایرانی محسوب می شوند.
از ویژگی های مرحوم کریمخانی می توان به این نکته اشاره 
کرد که صدای او با اینکه در کوک های باال با قدرت به اجرا 
می پرداخت اما دارای یک شاخصه ای بود که به ندرت در بین 
خواننده هایی در این ســطح دیده و شنیده می شود و اینکه 
 )narrow( »صدای وی در کوک های بسیار زیر و باال »نَرو
نمی شود یعنی صدا، همچنان حجم خود را حفظ می کند. 
این مســاله از این باب حائز اهمیت است که صدا هرچه به 
ســمت نت های زیر می رود از حجمش کاســته می شود و 

ماهیچه هــای حنجره باید با انقباض هرچه بیشــتر آن نت 
زیر را تولید کنند که همین انقباض باعث باریک شدن صدا 
شده و از زیبایی و صالبت آن می کاهد، اما در صدای مرحوم 
کریمخانی این »نورنس« در حداقل ترین حالت خود است 
به گونه ای که بخصوص توســط گوش های غیرموزیکالیته 

)غیر موسیقیدان( احساس و شنیده نمی شود.
از دیگر ویژگی های صــدای مرحوم کریمخانی می توان به 
رنگ زیبای صدا و کوک دقیق وی اشــاره کرد. تا جاییکه 
در تمام نســخه های صوتی و تصویری این مداح ارزشمند 
اهل بیت دیده و شــنیده می شود، حتی یک مورد ناکوکی 
در بین این آثار ثبت نشــده اســت این در حالی است که 
در مداحی به این دلیل که موســیقی اینجا وسیله ای برای 
ابراز ارادت به اهل بیت محســوب می شــود، شاهد شمار 
قابل توجهی از مداحینی هستیم که کوچک ترین دانش و 
تجربه ای از موســیقی و اصول خواندن ندارند با این وجود 
همــواره مداحانی به اوج محبوبیت و مقبولیت نزد مردم و 
عاشــقان اهل بیت رسیده اند که خوانشی صحیح و اصولی 

و در عین حال برآمده از دل و اعتقاداتشــان برای مردم به 
اجرا گذاشته اند.

مرحوم کریمخانی عالوه بر مکتبی که از دل آن برون آمده 
بود، در ابتدای دهه شــصت با مســاعدت آقای صبحدل به 
رادیو راه یافت و این همکاری و کار حرفه ای اجرا در استودیو 
به تدریج منجر به خلق اثری ماندگار به نام »آمدم ای شاه 
پناهم بده« شــد. اثری با موسیقی خوب و استاندارد »آریا 
عظیمی نژاد« که با بهره از آرتیکوالسیون و فضاسازی هایی 
هارمونیک توانســت هرچه بیشتر جلوه درخشان خوانش و 

اجرای مرحوم کریمخانی را درخشان تر کند. 
عظیمی نــژاد در این اثر کــه در آواز دشــتی از متعلقات 
دستگاه شور اجرا شده، تنظیمی فیوژن)تلفیقی( ارائه داده 
که در آن پد ها و اســترینگ سکشــن ها به صورت بستری 
بر پایــه نت های تونیک و رنگ آمیــزی خطوط هارمونیک 
کنترپوئنتیک، و بهره از ساز سه تار ایرانی که در آن حتی به 
نت های َعَرضی مایه دشتی اشاره می کند تا تاکیدی باشد بر 
اصالت نغمگی این اثر ایرانی و همه این ترکیبات در نهایت 
باعث می شــود صدای مرحوم کریمخانی آنجا که می گوید 
»آمدم ای شــاه پناهم بده« بــه غایت جلوه گری و دلربایی 
کند. مرحوم حبیب اهلل چایچیان متخلّص به حســان، شاعر 
و مرثیه سرای اهل بیت)ع( شعر این اثر ماندگار را سروده تا 

مثلث اثری جاودان را تکمیل کرده باشد.
محمد اصفهانی خواننده سرشناس ایرانی در مورد مرحوم 
کریمخانی می گوید: »از ســال ۶۴ با محمدعلی کریم خانی 
آشنا شدم و سال های بعد نیز که در رادیو با آقای صبحدل 
همکاری می کردم این دغدغه را داشتم که ایشان را فریاد 
بزنم، چرا که احساس می کردم صدای کریم خانی شناخته 
نشده است«. همچنین همایون شجریان قطعه »من کجا، 
باران کجا« از آلبوم »ایران من« خود را که بر اساس نحوه 

خواندن کریمخانی تهیه شده به او تقدیم کرده است.
از آثار مشــهور وی می توان به نجوای عاشورایی -»حسین 
آرام جانــم حســین روح و روانم« اشــاره کــرد. در مورد 
ایــن اثر توضیح اینکه مجید مجیدی کارگردان شــناخته 
شده ســینمای ایران، این اثر را در حسینیه کربالیی های 
گلوبنــدک بــه صورت تصویــری ضبط و منتشــر کرد تا 
مخاطبین و دوســتداران اهل بیت، اثر نابی دیگر از مرحوم 

کریمخانی را ببینند و بشنوند.
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در پی تذکر رهبر معظــم انقالب پیرامون برخورد یکی 
از برنامه های صداوســیما با توفیق اخیر نیروی انتظامی، 
رئیس رســانه ملی در نامه ای خطاب به ایشان، از غفلت 

پیش آمده عذرخواهی کرد.
به گــزارش روابط عمومی رســانه ملــی، در پی تذکر 
رهبر معظم انقــالب پیرامون برخورد یکی از برنامه های 
صداوســیما با توفیق اخیر نیروی انتظامی، رئیس رسانه 
ملی در نامه ای خطاب به معظم له، از غفلت پیش آمده، 

عذرخواهی کرد.
متن نامه پیمان جبلی بدین شرح است:

»باسمه تعالی
محضر مبارک رهبر معظم انقالب ؛

سالم علیکم،
فرزندان شما در رسانه ملی تذکر و گالیه شما را با گوش 
جان شــنیدند. از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی 
می کنیم و بدیهی است که جبران خواهد شد. بی شک؛ 
ما سربازان شما در صدا و سیما همواره نیازمند تذکرات 
و نصایح راهگشــایتان هســتیم و یکی از شاخصه های 
تحول در رســانه ملی، توجه جــدی و پیگیری مجدانه 

هشدارها و رهنمودهای حضرتعالی خواهد بود«.

 رئیس رسانه ملی در نامه ای 
از رهبر معظم انقالب عذرخواهی کرد

با اســتقبال مخاطبان از طرح شناوری قیمت بلیت های 
فیلم »هناس« در ســینماهای حــوزه هنری، این فیلم 

سینمایی به فروش یک میلیاردی رسید.
فیلم ســینمایی »ِهناس« به کارگردانی حسین دارابی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفاه با حضور بیش از ۳۵۰۰۰ 
مخاطــب در ســینماها و ۵۰۰۰ مخاطب در اکران های 

سیار از مرز فروش ۱ میلیارد تومان عبور کرد.
این فروش در حالــی در هفته دوم اکران »هناس« رقم 
خــورده که با آغاز طرح شــناوری قیمت بلیت های این 
فیلم در زنجیره ســینمایی حوزه هنری، شــاهد رشــد 

۳۵ درصــدی مخاطبان از ابتدای هفته بوده و در مدتی 
کوتاه با اســتقبال مردمی از این طرح مواجه شده است. 
»هنــاس« با برداشــتی آزاد از یک داســتان واقعی در 
دل تاریــخ معاصر، به زوایــای زندگی پرتالطم داریوش 
رضایی نــژاد از شــهدای تــرور هســته ای و تالش های 
همسرش برای حفظ جان او در اوایل دهه ۹۰ می پردازد.

مریال زارعی و بهروز شعیبی زوج اصلی این فیلم را تشکیل 
می دهند و وحید رهبانی، ســولماز غنــی، امین میری، 
علیرضا نایینی و کوثر حیدری )هنرپیشــه خردسال( و 

سیاوش طهمورث نیز سایر بازیگران آن هستند.

استقبال ادامه دارد:

»ِهناس« یک میلیاردی شد

مداحی که از سینه زن تا موسیقیدان را انگشت به دهان کرد

 دبیر جدید شــورای صنفی نمایش تاکید کرد: این شورا استقالل خود را حفظ 
خواهد کرد و تالش می کند برخی اتفاق های پیش امده قبلی تکرار نشود.

همایون اســعدیان که در جلســه ی فوق العاده شــورای صنفی نمایش به عنوان 
دبیر و ســخنگو این شورا انتخاب شده است، در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: ۳۱ 
خردادماه نخستین جلسه شورای صنفی نمایش پس از چند ماه وقفه برگزار شد 
که ضمن انتخاب دبیر و ســخنگو )همایون اســعدیان(، اعضای شورا متفق القول 
بر اســتقالل ابراین شــورا به عنوان یک تشــکل صنفی تاکید کردند. این شورا 
مســتقل از نهادهای دولتی و در تعامل با وزارت ارشــاد همانند گذشته فعالیت 
خواهد داشت اما زیرمجموعه شــورای راهبردی اکران نیست و کامال مستقل از 
آن عمل خواهد کرد. اگرچه ارتباط خود را با شــورای راهبردی برای تبادل نظر 
حفظ می کند. او افزود: در این راســتا مواردی در آیین نامه شورای صنفی اشاره 
شــده که اعضا نسبت به آن مسئله داشتند و ما همین امروز آن ها را طی نامه ای 
به وزارت ارشــاد اعالم کردیم و خواستیم در این چند مورد گفت وگو شود تا نظر 

اعضای شورا تامین شود.
وی درباره اینکه آیا آیین نامه اکران تصویب شــده است؟ گفت: آیین نامه تنظیم 
شده، اما اعضای شورا روی یکی دو مورد حساسیت هایی دارند که به نظر می رسد 

قابل حل و گفت وگو است. این موارد هم در جهت حفظ استقالل شورا است.
اســعدیان ادامه داد: با توجه به شــرایط کرونایی و اجتماعی خاص فعلی، حدود 
۱۲۰ تا ۱۳۰ فیلم پشــت خط اکران هســتند. همه اعضای شورای صنفی معتقد 
هســتند که در این وضعیت نمی توان به شــیوه های قدیم و مثال بر اســاس کف 
فروش، فیلم ها را اکران کرد و باید راهکارهای جدید را متناسب با وضعیت بحرانی 

اکران و ســینما در نظر بگیریم، چون به هر حال مردم در شرایط اقتصادی فعلی 
کمتر به سینما می روند و نیاز به یک عزم و همیاری عمومی است تا مردم دوباره 
به ســمت ســینما برگردند. این کار نمی تواند در حد یک شورای صنفی یا چند 
پخش کننده و تهیه کننده  دنبال شــود و به همکاری کالن وزارت ارشــاد و نیز 
دیگر دســتگاه های مرتبط نیاز دارد تا از راه حل هایی که ما به آن ها فکر کرده ایم 
حمایت کنند. ما در این مسیر به همراهی کامل صدا و سیما برای پخش تبلیغات 
فیلم ها - تمام فیلم ها نه به صورت گزینشی- نیاز داریم و هر آنچه را در شورا تایید 
شود، برای عملیاتی شدن و نجات وضعیت فعلی اکران، از طریق وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، تلویزیون، شورای راهبردی اکران و نیز موسسه سینماشهر پیگیری 
می کنیم تا به این وضعیت بســیار نگران کننده ی سینما آرامش دهیم. وی یاداور 
شــد:  یک زمانی بر ســر اکران فیلم ها دعوا بود اما االن صاحبان فیلم ها ترس از 
اکران دارند و الزم اســت برای آرایش اکران بحــث و گفت وگو با تهیه کننده ها و 
پخش کننده ها اتفاق بیفتد تا مثاًل بعضی فیلم ها با هم اکران نشوند. در واقع برای 

نجات اکران به یک حرکت و همکاری جمعی و گسترده نیاز است.
دبیر شــورای صنفی نمایش در پاســخ به اینکه آیا در این جلسه درباره وضعیت 

فیلم های در حال اکران و تخلفات احتمالی هم بحثی شــد؟ گفت:  این جلســه 
فوق العاده بود و آمار دقیق در اختیار نداشــتیم اما یکشــنبه آینده آمار اکران را 
دقیق بررســی خواهیم کرد تا ببینیم شــرایط فعلی چگونه است و با تخلفات و 
تشویق هایی که برای صاحبان سینما و فیلم ها وجود دارد باید چگونه عمل کنیم. 
البته از فردا اول تیرماه، دو فیلم »طالخون« و »روز ششــم« که از قبل مشخص 

شده بودند، اکران خواهند شد.
اســعدیان در پایان در پاســخ به اینکه با توجه به سیاســت های اعالم شــده ی 
شــورای راهبردی اکران، برخی انتقادهای سینماگران در روزهای گذشته و نیز 
اتفاق هایی که ســر اکران نوروزی رخ داد و فیلم های انتخابی شورا حذف شدند، 
چه ضمانتی برای استقالل فعالیت دوره جدید شورای صنفی نمایش وجود دارد؟ 
بیان کرد: ضمانت، عملکرد ماســت.اعضای شــورا که همین کانون کارگردانان، 
ســینماداران، پخش کننده ها و تهیه کنندگان هســتند عزم خود را بر این جزم 
کرده اند که اســتقالل شورا حفظ شود، هرچند ممکن است در مقاطعی استقالل 
شــورا خدشه دار شده باشد. ما نمی خواهیم با شورای راهبردی مخالفت کنیم اما 
استقالل شورای صنفی نمایش را حفظ می کنیم و شورای راهبردی می تواند مثل 
خیلی  شوراهای دیگر طراحی یا پیشنهادهایی کارشناسی داشته باشد؛ البته فکر 
می کنم ما بتوانیم کمک بیشتری به آن ها بدهیم بنابراین تالش خواهیم کرد که 

اتفاق های پیش آمده ی قبلی دیگر تکرار نشود. 
به گفته او از این پس جلســه های شــورای صنفی نمایش ســاعت ۱۰ روزهای 
یکشــنبه در خانه سینما برگزار خواهد شــد و به زودی یک صفحه اینستاگرام 
برای اطالع رسانی مصوبات شورا و برخی اتفاق های دیگر راه اندازی خواهد شد.

اظهارات دبیر جدید شورای صنفی نمایش

  برای نجات اکران 
به یک حرکت جمعی نیاز داریم

 پیش بینی یوسفعلی میرشکاک
 از آینده شعر فارسی

یوسفعلی میرشکاک، شاعر و پژوهشگر، با اشاره به تغییر ذائقه مخاطب در دنیای 
مدرن، »رباعی« را قالب اشعار در روزگار آینده معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، یوســفعلی میرشکاک در آیین نقد کتاب 
»شــمعدانی ها« شامل گزیده رباعیات سال های ۱۳8۳ تا ۱۳۹۹ میالد عرفان پور 
که ۳۰ خرداد توســط مرکــز آفرینش های ادبی حوزه هنری در ســالن طاهره 
صفارزاده حوزه هنری و با اجرای محمود حبیبی کسبی برگزار شد، گفت: رباعی 
در روزگار ما از ســاحت رباعی خارج شده و هایکو و تقلبی شده اما در این کتاب 
با رباعی هایی مواجه هســتیم که مانا و ماندگار خواهــد بود. وی با بیان این که 
بســیاری رباعی گفتند، اما مانایی نداشته اســت، ادامه داد: رباعی برخالف دیگر 
قالب های شعری، متعلق به شعر فارسی است و اعراب نتوانستند از آن بهره ببرند.

میر شــکاک اضافه کرد: اگر تمدن بشــری مجالی برای ادامه داشته باشد، قالب 
اشــعار در روزگار آینده رباعی خواهد بود؛ زیرا دیگر انسان امروزی مجالی برای 
اشعار طوالنی ندارد؛ البته هر اندازه سرودن رباعی در این روزگار ممکن می شود، 

قالب دوبیتی محال خواهد بود و جز بابا طاهر دیگر هیچ هماوردی ندارد.
وی افزود: شــاید دلیل متولد نشــدن دوبیتی این باشــد که خاستگاه این قالب 
شعری عاطفه انسان است که حضرت حق عطا کرده و دیگر به کسی نداده است.
وی بــا بیان اینکــه در رباعی های عرفان پور با ایماژهــای اغلب معطوف به معنا 

روبه رو هستیم، افزود: رباعی های تصویری مانایی و جذابیت خاصی دارند.
میر شــکاک یکی دیگر از خصوصیات رباعیات میالد عرفــان پور را ارتباط پیدا 
کردن عام و خاص با این اشــعار دانســت و گفت: رباعیات شاعران معاصر دیگر، 
بیشــتر برای خواص بود و عامه مردم فهمی از آن پیدا نکردند. این پژوهشگر با 
بیان اینکه امروز نمی توان انتظار جریان ســازی را در عرصه شعر داشت، تصریح 
کرد: قالب اصلی شــعر کهن فارسی ابتدا قصیده و سپس غزل بود؛ ولی امروز با 
خلق شــاهکارهایی از جمله در اشــعار عرفان پور، رباعیات برای جامعه جاذبه دار 

شده اند و این قالب به زودی پرطرفدارترین میان شاعران و مخاطبان می شود.

مرتضی امیری اســفندقه، شاعر، نیز در ادامه با اشاره به رباعیات موفق عرفان پور 
در کتاب »شــمعدانی ها« گفت: عرفان پور به واقع شــاعر ادبیات انقالب است. او 
از بهترین رباعی ســرایان معاصر است که راه رباعی ســرایان بزرگی چون قیصر 

امین   پور، سید حسن حسینی، بیژن ارژن و ایرج زبردست را ادامه می دهد.
وی با اشــاره به اشــعار عرفان پور ادامه داد: عرفان پور جای رباعیات قیصر را پر 
می کند و حتی به آن می افزاید. رباعی قالب شــعر امروز و فرداست و قالبی است 
که عام و خاص بــا آن ارتباط برقرار می کنند. میالد عرفان  پور، صاحب مجموعه 
رباعی »شــمعدانی ها«، نیز در این نشســت گفت: اگر جذابیتی در رباعیات من 
وجود دارد، لطف حق اســت و به لحظه هایی اختصاص دارد که خداوند دســت 

شاعران را می گیرد تا بخشی از ملکوت خود را نشان دهد.
»شمعدانی ها« شــامل ۱۷۷ رباعی از میالد عرفان پور است که وی در سال های 
8۳ تا ۹۹ سروده و در کتاب های »از شرم برادرم«، »پاییز بهاری  است که عاشق 
شــده است«، »پادشهر«، »جشن فراموشــی ها«، »ناخوانده«، »از آخر مجلس«، 
»بی خبری ها«، »درباره تو«، »راهبندان«، »تماشایی« و »دوستش داشته باش« 

منتشر شده اند.


