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جشـــــنواره ی موضــــوعی؛ آری یا خیــــــر؟ 
      عباس ساعی

رضورت یا عدم رضورت برگزاری جشنواره ی شعر 
موضوعی، پرسشی است همزاد جشنواره هایی كه 
از نخستین سال های پیروزی انقالب اسالمی در گوشه و 
كنار کشور به مناسبت های مختلف برگزار شده و می شود و 
تقریباً  متام شــاعران و دیگر كسانی كه از دور و نزدیك دستی بر 
آتش شعر دارند، بسته به نوع پاسخی که به آن می دهند، در یكی از 
این دو جبهه صف آرایی می كنند: گروهی از طرفداران پر و پا قرص چنین 
جشنواره هایی هستند تا آن جا كه در اكرثیت قریب به اتفاق آن ها حضور دارند 
و گروهی اساساً  با برگزاری آن ها مخالفند و مخالفت خود را به شیوه های مختلف 
از جمله عدم حضور یا ریشــخند و استهزای دست اندرکاران و شاعرانی که به این 
جشنواره ها رفت و آمد دارند، اعالم می کنند. عالوه بر این دو گروه، شاعرانی هم 
هستند که اصطالحاً  رشیک دزد و رفیق قافله اند. آن ها در سخن، ژستی منتقدانه 
به خود می گیرند و از چنین جشــنواره هایی انتقاد می کنند، اما عمالً  در متام آن ها 
حضور دارند و از مواهب ضمنی آن ها - حتی بیش از دیگران - استفاده می کنند.

نهادها و دستگاه های فرهنگی برگزاركننده ی این جشنواره ها، عموماً دولتی یا وابسته به 
حاكمیتند و سامان بخشی فعالیت هایی از این دست جزو برنامه های آن هاست. آن ها 
در راستای انجام مأموریت های فرهنگی خود كه در رأس آن ها نهادینه كردن ارزش های 
اسالمی و انقالبی است، با هزینه ای كه عمدتاً از رهگذر بودجه ی عمومی و بیت املال 
تأمین می شــود، اقدام به برگزاری چنین جشنواره هایی می كنند. جالب این جاست که 
اجرای جشــنواره های شعر  با وجود هزینه هایی که بر آن ها مرتتب است، در مقایسه 
با دیگر فعالیت های فرهنگی و هرنی مثل جشــنواره  های فیلم، عکــس، تئاتر و ... با 
دشواری های کمرتی همراه است و البته انعکاس بیشرتی دارد که این خود حدیثی دیگر 

است و به فرصتی دیگر نیاز دارد.
این جشــنواره ها غالباً به پیشــنهاد یکی از مسؤوالن ارشد فرهنگی به مناسبت های 
مختلف دینی )مذهبی( و انقالبی شــکل می گیرند و طی آن ها دســت اندرکاران، از 
شــاعران دعوت می کنند آثارشان را به دبیرخانه ی جشنواره ارسال کنند. در مرحله ی 
بعد گروهی با مالحظات پیدا و پنهان به بررســی آثار که عمدتاً از شــاعران درجه ی 
چندم و احیاناً شــاعران جوان نوخاسته ی کم اســم و رسم است، پرداخته و از جمع 
آن ها شــاعرانی را برای رشکت در جشــنواره دعوت می کنند. البته در کنار این عده، 
گروهی که پای ثابت این قبیل جشنواره ها هستند و ارسال شعر را به نوعی کرس شأن 
خود تلقی می کنند، با سفارش دوستانی که در جمع دست اندرکاران دارند،  به صورت 
خودکار به این جمع افزوده می شــوند و معموالً بهرتین زمان ها برای قرائت شــعر 
به ایشــان اختصاص می یابد. این جشــنواره ها گاه پس از یک دوره برگزاری فراموش 

می شوند و گاهی سال ها به فعالیت خود ادامه می دهند. 
قضاوتی شتابزده خواهد بود اگر گروه عظیم كسانی را كه با این جشنواره ها موافق 
نیســتند و بعضی از آن ها از چهره های موفق و موجه شــعر معارص به حســاب 
می آیند، در شــار مخالفین با اســالم و معارضین با انقالب بدانیم. اگرچه ممكن 
است گروهی با اسالم و انقالب مشكل داشته باشند و چون  بیان آشكار این نظرگاه 
را مصلحت منی دانند، به جمع مخالفین با چنین جشــنواره هایی پیوســته باشند، 

قطعاً  منی توان همه ی مخالفین را چنین پنداشت.
گفتیم پای ثابت این جشنواره ها شاعرانی آشنا و از پیش تعیین شده و غالباً متوسط 
هستند. تقریباً متام این شاعران از چهره های مؤثر در برنامه ریزی های فرهنگی شهر 

و اســتان خویش قلمداد می شوند و مشاوران بی چون و چرای مسؤوالن فرهنگی 
در گزینش شــاعران مهان هســتند و طبیعی است در این »گزینش« رفاقت ها و 
مهمرت از آن میزان تأثیر شاعر مهان در دعوت متقابل، مال ک های تعیین کننده ای 
باشــند. اینان با توجه به گسرتدگی جغرافیایی کشور و فعالیت های عمدتاً  موازی 
دســتگاه های فرهنگی، تقریباً همیشــه کوله بار سفر بر دوش دارند و از این شهر 
به آن شهر و از این استان به آن استان در حال حرکتند. به نوعی که ممکن است 
یکدیگر را طی هفته چند بار و در چند شــهر یا اســتان دور از هم مالقات کنند. 
این ســفرها البته جذاب و دلخواهند: وسیله ی ایاب و ذهاب غالباً هواپیاست و 
محل اقامت هتل های مجلل،  رسویس پذیرایی باز، سوغات شهرستان )این موضوع 
موافقت خانواده ها را نیز که ممکن اســت مدت ها زن یا مرد خویش را به سیری 
نبینند، فراهم می آورد.( و باالخره هدیه ی جشــنواره کــه غالباً برق خیره کننده ی 
ســکه ی طالســت یا معادل آن )آن ها( چک پول.  نگفته پیداســت هر یک از این 
جذابیت ها برای کســانی که در عمر خود - اگر چنین برنامه هایی نباشــد- امکان 
دارد اساساً سوار هواپیا نشوند یا حتی یک شب در چنین هتل های مجللی اقامت 

نکنند، بسیار رؤیایی است. 
بعضی از این شــاعران که خریدار بیشرتی دارند )چه از لحاظ شعری و چه از لحاظ 
مسؤولیت و نفوذی که در شهر و دیار خود بر عهده دارند( غالباً افزون بر این همه، 
رشط دیگری نیز روی دســت دســت اندرکاران می گذارند و آن  آوردن همراه است. 
عمدتاً همرس و گاهی یک یا چند بچه. این مســئله نیز راه کار مخصوص به خود را 
دارد. شاعر با رشم و حیای بسیار هنگامی که از او دعوت می شود، می گوید همرسش 
مدت هاست مثالً می خواسته به زیارت امام رضا )علیه السالم( بیاید و توفیق! منی شده، 

)شاه  چراغ )علیه السالم(، حرضت معصومه )سالم الله علیها( حسب مورد یا بازدید از مناطق 
جنگی، سی و سه پل و ... به اقتضای شهر برگزار کننده( االن در صورتی می تواند به 
این جشنواره یا کنگره بیاید که همرسش )و البته حسب مورد فرزند یا فرزندانش( او 
را همراهی کنند و گر نه او ناگزیر است طبق قولی که پیش از این داده در معیت 
خانواده باشد. البته او بالفاصله اضافه می کند ضمناً هزینه های او )آن ها( را شخصاً  
پرداخت خواهد کرد. در حالی که خود می داند این متمم تنها یک تعارف اســت و 
نه مســؤولین بابت حضور همراه هزینه ای دریافت خواهند کرد و نه او بابت این 
هزینه ها ریالی پرداخت خواهد کرد. عالوه بر این ها گاهی این مهانان اجباری نیز 
از کلیه ی مواهب جشــنواره چون دیگر شاعران برخوردار می شوند.  از طرفی دیگر، 
عمده ی این شــاعران کارمند دولت هســتند و غالباً در آموزش و پرورش،  دانشگاه، 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و بعضاً  دیگر وزاتخانه ها فعالیت می کنند و طبق قانون 
با ارائه ی دعوت نامه ی جشــنواره و کنگره، برگــه ی مأموریت )با مزایا یا بدون مزایا( 
دریافــت می کنند و به طور طبیعی عدم حضور آنان منجر به برگزار نشــدن کالس  
دانش آموزان و دانشــجویان و بی درکجایی آن ها و رسگردانی ارباب رجوع می شود و 
پیامدهای ناگوار اجتاعی و فرهنگی را با خود به همراه می آورد. حجم این سفرها 
آنقدر زیاد است که چنین شاعرانی کمرت توفیق مطالعه پیدا می کنند و در طول سال 
به جز خواندن یکی دو روزنامه، آن هم صفحات ادبی و گاهی رصفاً  جست وجو برای 

پیدا کردن اسم و شعر خود یا دوستان خود مطالعه ی دیگری ندارند. 
هنگام برگزاری مراســم نیز ممکن است از روی رودربایستی با مسؤولین در سالن 
حضور داشته باشــند وگرنه بیشرت ترجیح می دهند بیرون از سالن حلقه های چند 
نفری تشــکیل بدهند و با یکدیگر صحبت کنند و احیاناً سیگاری بکشند. گروهی 
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نیز همزمان با برگزاری برنامه در قالب دســته  های چند نفری یا همراه با خانواده  
برای خرید یا سیاحت به بازار می روند. آن ها که از اسم و رسم بیشرتی برخوردارند 
و بــا مجریــان امور روابط صمیانه تری دارند، مســتقیم یا غیرمســتقیم از آن ها 
می خواهند، زمان دقیق شعرخوانی شان را اعالم کنند تا آن لحظه در سالن حضور 
داشــته باشند و غالباً از وســایل نقلیه ی جشنواره اســتفاده می کنند. با این همه 
بارها اتفاق می افتد که مجری چند بار نام شاعری را اعالم می کند اما وی در جمع 
حضور ندارد. از طرفی نفوذ به جمع این شــاعران بســیار دشــوار است و قوانین 
خاص خود را دارد و البته یک شاعر  جوان و جویای نام منی تواند به آسانی به این 

گروه ملحق شود.  
مخاطبان این جشنواره ها نیز در نوع خود جالب هستند. عالوه بر شاعران مهان 
کــه خواه ناخواه گروهی از آنان در ســالن حضور دارند و تنی چند از مســؤولین 
مملکتــی و چهره های فرهنگی شــهر و اســتان که غالباً در یکــی دو ردیف جلو 
می نشینند، تعدادی از صندلی ها را شاعران و عالقه مندان شعر و ادب پر می کنند؛ 
کســانی که با تبلیغات گســرتده ی تلویزیون، رادیو، پوســرت، پرده، پیامک و ... از 
برگزاری جشــنواره اطالع حاصل کــرده و در آن حضور یافته اند. مابقی صندلی ها 
عمدتا یا خالی هســتند و یا با برنامه ریزی دســت اندرکاران امور با دانشــجویان 

تربیت معلم شهر و استان یا رسبازان وظیفه پر می شوند. 
البته بیان این همه، نباید به مفهوم مخالفت با برگزاری جشــنواره های موضوعی 
تعبیر شــود. واقعیت این اســت که در جامعه ی دینی و انقالبی ما که مســؤوالن 
عمدتاً متدین و انقالبی آن، با تأکید بر پایبندی به اسالم و انقالب مورد اعتاد مردم 
واقع شده و رشته ی امور را در دست گرفته اند، گسرتش فرهنگ اسالمی و انقالبی 
با کمک ابزار کارآمد شعر یک »امکان« است و برای استفاده از آن باید برنامه ریزی 
 کرد.  در حقیقت این جشــنواره ها در راستای مأموریت های محوله ی دستگاه ها و 
نهادهای فرهنگی کشــور است که جز انجام فعالیت هایی از این دست، برنامه ای 

ندارند و طبیعی اســت كه آن ها ســكان دار چنین حركت هایی باشــند. از 
ســویی دیگر طبیعی اســت كه شــاعران متعهد و انقالبی نیز در این 
مســیر به یاری آن ها برخیزنــد. با این همه چرا گروهی از شــاعران 

كــه در جمع آن ها چهره هایی بســیار موجه نیز حضــور دارند، با 
برگزاری جشنواره هایی از این دست مخالفند 

و به همراهی برمنی خیزند؟ 
اســتدالل آن ها  شــاید روشــن ترین 

ایــن باشــد كه محصــول این همه 

جشنواره و كنگره چیست؟ مثالً آیا طی این همه 
سال شاعران ما توانسته اند، اثری متناسب با عظمت 

دفــاع مقدس فرزندان دالور ایــن مرز و بوم پدید بیاورند 
و گرنه خاصیت این جشــنواره ها چیست؟ اگر این جشنواره ها 

توفیقی در این راستا كسب نكرده اند، از آن جا كه گفته اند »آزموده را 
آزمودن خطاست« و »از رضر هر جا برگردیم، منفعت است« چرا همچنان 

بر برگزاری آن ها ارصار می ورزیم و رساغ روش و شیوه ی كارآمدتری منی رویم.
در پاســخ باید گفت آیا اگر در این زمینه هیــچ اقدامی صورت منی گرفت، محصول 
كار بیشــرت و بهــرت از االن بود؟ آیا اگر فرضاً در جایی از فعالیت هــای ما ایراد دارد، 
باید كل این فعالیت ها را تعطیل كنیم؟ باید به خاطر داشــته باشــیم كه جشــنواره 
تنها شــكل و صورت كار است و برنامه ریزی و سیاست گذاری دست اندركاران به آن 
هویت و ماهیت می بخشد. اگر در این زمینه بررسی همه جانبه و ریشه داری صورت 
بپذیرد، خواهیم دید كه مخالفت مخالفان نه از شــكل جشــنواره – حتی جشنواره ی 
موضوعی– كه عمدتاً  از نحوه ی برگزاری و نوع عملكرد دست اندركاران است. عملكرد 
ضعیف دست اندركاران كه می تواند نتایجی چون قضاوت و داوری ضعیف در بررسی 
آثار، پارتی بازی، رفیق  و رفیق بازی، سودجویی های احتالی و ... را در پی داشته باشد، 
می تواند، چهره ای نامطلوب از خود به جا بگذارد. بنابر این جا دارد در شیوه ی برگزاری 
این جشنواره ها تجدید نظر و از نیروهای متخصص و كارشناس برای حل آن یاری خواسته 
شود.  از سوی دیگر مخالفان نیز باید به جای مخالفت رصف و كناره گیری، به میدان 
بیایند –  یا برگردند –  و با راهنایی دلسوزانه ی دست اندركاران، زمینه ی بالندگی هر 
چه بیشرت این جشنواره ها را فراهم آورند. یادمان باشد دیكته ی نانوشته است كه غلط 
ندارد و اگر كسی كاری انجام دهد، این كار می تواند با ضعف و كاستی همراه باشد اما 

برخورد با كاستی ها رها كردن كار نیست. باید به میدان آمد. بسم الله ...
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