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ایرانکوچک درکشمیر

انتقاد تند افجهای
به کپیکاری درخوشنویسی

خوشنویس مطرح کشورمان از افزایش کپیکاری
در آثــار هنری به ویــژه نقاشیخط انتقاد کرد.
نصرا ...افجهای با اشاره به کاهش استقبال از
خوشنویسی در کشور به ایلنا گفت :اگر بخواهیم
راه خود را متکی به آن بخش بگذاریم ،باید پایمان
را دراز کنیم و از گرسنگی آرزوی مردن کنیم.
اصال استقبال آن چنانی از خوشنویسی نمیشود
چراکه دست زیاد شده .هر کس میتواند با جست
وجو در اینترنت هر آن چه را میخواهد استخراج
کند و به نوعی کپی کاری زیاد شده است .حتی
بخشهایی از آثار استادان و بزرگان را به طور
کامل کپی میکنند و در آثــار خودشان به کار
میگیرند و کسی هم نیست به آن ها خرده بگیرد.
این تقلید است که هنرمندان را بر باد میدهد.
جلوی بروز خالقیت را میگیرد و زحمت برای
خالقیت نمیکشند .درواقع میتوان گفت تعداد
هنرمندان خــاق که اکنون فعال هستند ،به
انگشتان یک دست هم نمیرسد .جوانان امروز
فقط به پول فکر میکنند و از قضا کارشان هم
خوب و به قول معروف سکه است.

رونمایی مارگارت اتوود
از دنباله «سرگذشت ندیمه»

برای ما کشمیریها ،شعرای
فارسی گو ،افرادی مقدس و
قابل احترام هستند و اشعار
آن ها را با شور خاصی قرائت
میکنیم .همه کودکان
کشمیری ،از دوره ابتدایی ،با
زبان فارسی آشنا میشوند و
به این زبان که زبان سعدی و
موالناست ،عشق میورزند

دره زیبای نیلم در کشمیر پاکستان

بازگشت «ایوان مخوف»
پس از  75سال به خانه

یک تابلوی نقاشی عظیم از «ایــوان مخوف» پس
از آن که در جنگ جهانی دوم از یکی از موزههای
اوکراینیربودهشد،بهتازگیبهاوکراینبازگردانده
شد.به گــزارش ایسنا ،این تابلوی نقاشی چهره
«ایوان چهارم واسیلیویچ» یکی از تزارهای روسیه
ملقب به «ایــوان مخوف» را به تصویر میکشد.
سفیر اوکراین در ایاالت متحده این نقاشی رنگ
روغن متعلق به قرن نوزدهم را در یک مراسم به
نمایندگی از مردم اوکراین دریافت کرد .این اثر
که «سفر مخفیانه ایوان مخوف» نام دارد و توسط
«میخائیلانپانین »خلقشدهاستدرسال۱۹۴۱
توسطارتشنازیهااز«موزههنردنیپروپتروفسک»
ربوده شده بود.یک زوج در سال  ۱۹۸۷خان های را
در ایالت «کنتیکت» خریداری کردند که این تابلوی
نقاشی نیز از اموال این خانه محسوب می شد.

ادبی

عبدالقیوم راجا ،استاد ادبیات و جامعه شناسی دانشگاه کشمیر در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

پیک خبر

جواد نوائیان رودسری -عبدالقیوم راجا،
خیلی خوب فارسی حرف نمیزند؛ اما خوب
میتواند به قول کشمیریها ،اشعار حضرت
مولوی ،حضرت حافظ و حضرت سعدی را
بخواند و از مفاهیم زیبای آن ها لذت ببرد.
او در دانشگاه عالمه اقبال الهوری کشمیر،
تدریس میکند؛ عرصه مطالعاتی و پژوهشی
او ،روان شناسی ،جامعهشناسی و ادبیات
اســت؛ روزگــار جوانی پرهیاهویی داشته و
دیر زمانی را در لندن به سر برده و با اقدامات
استعماری انگلیس ،مبارزه کرده است .در
چهرهاش صمیمیت موج میزند .گفتوگوی
ما در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی و
با حضور جمعی از فرهیختگان گروه ادبیات
فارسی این دانشکده ،سر میگیرد و در یک
ساعتی که با هم گپ میزنیم ،راجا فقط به
دنبال این است که من این حقیقت را درک
کنم که زبان فارسی در کشمیر ،زبان دوم و گاه
زبان اصلی مردم است؛ او میگوید :کشمیر را
به این لحاظ ،باید ایران کوچک بنامیم.
▪ 9قرن ارادت به فرهنگ ایرانی

عبدالقیوم راجا میگوید :وقتی میرسیدعلی
همدانی ،عارف نامدار قرن هشتم ،از ایران به
کشمیر آمد ،همه فرهنگ سرزمین شما را هم
برای مردم من ،به ارمغان آورد؛ اصال کشمیر
تبدیل به یک ایران کوچک شد .ما عید نوروز
را جشن میگیریم؛ کشمیر یها خیلی بیشتر
از هندیها و پاکستانیهای امروز ،تحت تأثیر
فرهنگ ایرانی و زبان فارسی قرار دارند .به او
یادآوری میکنم که در پاکستان ،زبان فارسی
آنقدر رایج است که حتی سرود ملی این کشور
را به زبان فارسی سرودهاند و راجا ،با لبخندی
پاسخ میدهد :اما در کشمیر ،حتی کودکان ما
هم زبان فارسی را فرا میگیرند؛ در حالی که در

پاکستان ،این کار از سنین باالتر آغاز میشود.
او معتقد است که استعمار انگلیس ،میخواست
با محو زبان و ادبیات فارسی در شبهقاره هند،
هویت مردم این خطه را از بین ببرد.
▪حضرات شاعر!

برای من ،احترامی که عبدالقیوم به شعرای
نامدار ایرانی می گذارد ،هم جالب و خوشایند
اســت و هم عجیب؛ قبل از نــام همه شعرای
فارسیگو ،کلمه حضرت را میگذارد و با لهجه
شیرین اش حضرت سعدی و حضرت حافظ
میگوید .از او میپرسم :همه کشمیر یها
مانند شما به مولوی ،حافظ و سعدی اینگونه
احــتــرام م ـیگــذارنــد .ابــروهــایــش را در هم
میکشد و میگوید :بــرای ما کشمیر یها،
ایــن شــعــرا ،افـــرادی مقدس و قابل احترام
هستند و اشعار آن ها را با شور خاصی قرائت
میکنیم .همه کودکان کشمیری ،از دوره
ابتدایی ،با زبــان فارسی آشنا میشوند و به
این زبان که زبان سعدی و موالناست ،عشق
میورزند .عبدالقیوم به من میگوید که حتی
پیش از استقالل شبه قاره و ایجاد دو کشور
هند و پاکستان و آغاز نزاع در کشمیر ،مردم
ما فارسی را جــزو جداییناپذیر در سهــای
مــدارس خودشان میدانستند؛ تا آ نجــا که
سخن گفتن به زبان فارسی ،برای مردم این
ســامــان ،افتخاری بــس بــزرگ بــود کــه بــرای
صاحبش ،احترام و توجه به همراه میآورد .او
سپس ،سری به تأسف تکان میدهد و میگوید:
جــدال و خونریزی میان هند و پاکستان ،در
منطقه کشمیر ،باعث شــد کــه دو طــرف ،به
بهانههای واهی ،تدریس زبان فارسی را محدود
کنند و نگذارند که ایــن زبــان مانند گذشته
ضریب نفوذ خود را در دیوان ساالری کشمیر،
حفظ کند .او تصریح میکند :با وجــود این،
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کشمیریها دست به کار شدهاند و مؤسساتی
را برای آموزش زبان فارسی راه انداختهاند،
مؤسساتی که سخت مورد توجه و اقبال مردم
قرار گرفته است.
▪نیاز به تولید محتوا داریم

راجــا تصریح میکند :با وجــود اینکه زبان
انگلیسی در کشمیر ،توسط مراکز اداری مورد
استفاده قــرار میگیرد و برخی آن را رقیب
جدی زبان فارسی میدانند ،اما ریشههای
زبان فارسی در کشمیر قوی است و اگر حمایت
و پشتیبانی مراکز فرهنگی ایــران را داشته
باشیم ،میتوانیم میراث اجدادی خودمان را
حفظ کنیم .عبدالقیوم میگوید :ما برای حفظ
فرهنگ و زبــان حضرت سعدی در کشمیر،
نیازمند تولید محتوای جدید هستیم .او با
صدایی که ناراحتی و غم از آن میبارد ،ادامه
میدهد :اکثر کتا بهایی که داریم ،کهنه و
مندرس هستند و دسترسی به منابع جدید
فارسی در کشمیر بسیار محدود و مشکل
شده است .از او درباره فعالیتهای فرهنگی
جمهوری اسالمی ایــران در پاکستان و به
ویژه فعالیتهای خانه فرهنگیمان در الهور
میپرسم و اینکه آیا کشمیریها نمیتوانند از
امکانات این مراکز بهرهمند شوند؟ عبدالقیوم
پاسخ میدهد :فاصله این مراکز تا کشمیر
زیاد و استفاده از ظرفیت آن ها برای ما چندان
ســاده نیست .به اعتقاد من به وجــود آوردن
فضای الزم بــرای فعالیت مراکز فرهنگی
مرتبط با ایران در کشمیر ،می تواند یک فرصت
مغتنم باشد و ما را از غربتی که در آن گرفتار
هستیم بیرون بیاورد.
▪استعمار انگلیس علیه زبان فارسی

عبدالقیوم راجا که عالوه بر مطالعه و تحقیق

در حوزههای جامعهشناسی ،روان شناسی و
ادبیات ،روزنامهنگار هم هست ،از پیوندهای
میان اسالم و زبان فارسی در شبهقاره هند
هم مطالبی را ارائه کرد .میگفت پیوند میان
زبان فارسی و اسالم در شبه قاره هند ،پیوندی
ناگسستنی است؛ آنقدر که وقتی انگلیسیها
تصمیم گرفتند از ضریب نفوذ آمــوز ههــای
اسالمی در میان مسلمانان هند و کشمیر کم
کنند ،یک دانشگاه اسالمی تأسیس کردند
که زبان تدریس در آن ،انگلیسی بود .راجا
میگفت که متولیان دانشگاه مدعی بودند که
آن ها فقط از انگلیس بودجه دریافت میکنند
و بریتانیاییها نقشی در ساختار آموزشی
دانشگاه ندارند؛ اما اظهر من الشمس بود
که پشت پرده تفکیک کردن زبان فارسی از
آموزشهای اسالمی ،چیزی جز ضربه زدن به
هویت اسالمی مسلمانان کشمیر و شبهقاره
نیست.
دکتر زرقانی ،استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی که در جلسه حضور دارد و
خود پیشتر سفری به هند داشته است ،درباره
مقدس بــودن زبــان فارسی نــزد مسلمانان
شبهقاره سخن میگوید و از راجا میپرسد:
آیا این امکان وجود دارد که ترویج و رشد زبان
فارسی در هند ،پاکستان و کشمیر ،باعث
کاهش چالشهای اعتقادی و سیاسی در
این منطقه راهبردی شود؟ آیا زبان فارسی
میتواند پیامآور صلح در شبهقاره باشد؟ راجا
این اقدام را مؤثر میداند ،اما میگوید :اگر
بخواهیم آشکارا از نقش ویــژه زبــان فارسی
استفاده کنیم ،مقاومتهایی از سوی دولتها
بروز و ظهور خواهد کرد؛ لذا باید در این عرصه،
یک حکمت عملی تعریف کنیم و گام به گام
برای اجرای آن پیش برویم؛ من به این موضوع
خوشبین هستم.

مارگارت اتوود باالخره
در مــیــان ص ـفهــای
طوالنی طرفدارانش
از دنـــبـــالـــه رمــــان
«ســرگــذشــت ندیمه»
رونمایی کرد .به گزارش صبا ،رمان تازه مارگارت
اتوود با عنوان «وصایا» که دنبالهای است بر رمان
پرفروش «سرگذشت ندیمه» ،با حضور جمعیتی
کمسابقه که منتظر بازگشایی کتاب فروشی
واتراستونز در لندن بودند ،رونمایی شد .داستان
رمان «وصایا» ۱۵سال پس از آخرین صحنه از رمان
«سرگذشت ندیمه» آغاز میشود که اولین بار در
سال ۱۹۸۵منتشر شد و در سال ۱۹۹۰دستمایه
ساخت یک فیلم سینمایی قرار گرفت.

تفسیر و توجیه لیال اوتادی
درباره یکی از اشعارش
لیال اوتـــادی ،بازیگر
پــس از واکنشها به
یکی از اشــعــارش با
انــتــشــار مطلبی در
صفحهشخصیاشدر
اینستاگرام درباره مضمون مد نظرش در شعری
به نام «زیر یک سقف» توضیح داد و منتقدان را
به آموختن اصــول شعر دعــوت کــرد! او نوشت:
«دوستان عزیزی که میخوان بدون علم در زمینه
شعر نظر بدن لطف ًا یاد بگیرن حداقل از رو درست
بخونن که سبب خنده ما رو فراهم نکنن .برای
عزیزانی که متوجه نشدن و دایرکت درخواست
دادن توضیح میدم که مضمون شعر (زیر یک
سقف) توصیف زورگویی و اقتدار بیش از حد یکی
ازطرفینویکینبودنزوجهایجامعهمونهست
که در نهایت ســردی و طالق عاطفی و زندگی
اجباری رو به همراه داره ...امــیــدوارم درست
خونده و فهمیده بشه و لذت ببرید».

«تاریخچه فشرده شعر نو»
به قلم حمیدرضا شکارسری
حمیدرضا شکارسری ،شاعر و نویسنده در حال
تدوین یک کتاب درباره شعر نو است .او به باشگاه
خبرنگاران جوان گفت« :نگارش کتاب «تاریخچه
شعر نو» کار دشواری است؛ به دلیل این که باید
تاریخچه شعر نو را در  100صفحه خالصه کرد.
هم اکنون طی قراردادی که با پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی دارم ،مشغول کار روی این
کتاب هستم» .شکارسری افزود« :مجموعه شعر
عاشقانهام با عنوان «رنوی پیر قرمز» در نشر سیب
سرخزیرچاپاستکهمجوزانتشارشصادرشده
و در پاییز منتشر خواهد شد».

