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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشــاره به محور اصلی اشعار و 
شــخصیت قیصر امین پور، »گفتگو« 
را معجزه ای برای زیباتر کردن جزیره 

دانست.
جعفــر آهنگــران در نشســت 
»سه شــنبه؛ پایتخت جهــان« که به 
مناســبت چهاردهمیــن ســالگرد 
درگذشــت قیصر امین پــور در مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار 
شد، با ابراز عالقه مندی به شب هایی که 
در آن ها خاطراتی زنده می شود یا آغاز 

کارهایی بزرگ رقــم می خورد، اظهار 
داشــت: بعضی ابیات شاعران، تبدیل 
به ضرب المثل و نقل مجالس می شود 
و این حتی بــرای آنانکه به شــعر هم 
عالقه ای نداشته باشند، اتفاق می افتد.

وی از اندیشیدن به ستاره ها در این 
محافل، با عنوان شیوه ای آموزنده گفت: 
هرآنچه که مایه ی نشاط در زندگی شود 
ارزشمند است و محور اشعار و شخصیت 
قیصر بر اســاس پژوهــش و تجربه  ی 
همسر او، »گفت وگو« است که منجر 

به این زندگی شاد می شود.

آهنگــران تصریــح کــرد: آن چه 
که جزیــره را زیباتر، و ایــن زیبایی را 
ماندنی می کنــد چیزی جز معجزه ی 

»گفت وگو« نیست.
همسر مرحوم امین پور، نیز کیش 
را پــاره ای جداگانــه دانســت که در 
بخش هایی از آن، هنرمندان صاحب 

عمل هستند و این امر را ستود.
زیبا اشراقی، با بیان این مطلب که در 
دو ساحت می شود در مورد قیصر سخن 
گفت، ادامه داد: اولین ساحت آن است 
که با شاعر، با نگاهی کل نگر و آنچنان که 

در خور اوست برخورد شود و بوطیقای 
اثر شاعر بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید جانبی با 
پرداختن به جوانب دیگر، فرو گذاشته 
شود افزود: فرو گذاشتن معانی، بالغت 
و بیان شاعر، جفا در حق وی، و بستری 
برای انتشــار اشــعار جعلی با الهام از 

احساس شعر قیصر می باشد.
اشــراقی با اشــاره به اینکه شاهد 
وســواس زبانی و هنــری قیصر بوده 
است، ادامه داد: ســلوک اجتماعی و 
جهانی  قیصر اینگونه بود که با مسلک 
و شیوه های زندگی و هنری اش بسیار 

وسواس گونه برخورد می کرد.
وی با نقل جمله ای از نــزار قبانی 
مبنی بر »پیش از آنکه منتقدان چهره ی 
مرا بکشــند، خودم آن را بــه تصویر 
می کشم«؛ قیصر را نیز نیز همین گونه 
انگاشــت و گفت: قیصر در مقاله ای در 
سوگ ســلمان هراتی نیز، شاعران را 
حساس ترین مردمان روی زمین عنوان 
کرده بود و این حساسیت در مورد هنر و 

شعر آنان، بیشتر دیده می شود.
اشراقی شــاخصه های شعر قیصر 
را پیشــنهادهای او بــرای زندگــی 
دانســت و یکی از مولفه های قیصر را 
در شعرهایش، منطق گفت وگو بیان 
کرد و افزود: قیصر در زندگی واقعی هم 
برای همه ی آدمیان، تجویز و رفتاری 
جز گفتگو نداشــت و شیوه ی حل هر 
مســئله ای را در آن می دانست که این 

اولین آموزه ی شخصیت و شعر قیصر 
برای انسانی اســت که در فلسفه نیز، 
با عنوان »حیوان ناطق« مطرح شــده 
است.وی دومین شاخصه ی اشعار قیصر 
را »دردمندی و گفتن از دردها« دانست 
و تصریح کرد: دردواره ها حاصل همین 
دیدگاه بود چنانچه از نظر قیصر زیستن 
با درد و حل آن، شرافت بود و گریز از آن 

بی هنری.
اشــراقی شــکایت قیصــر را از 
دردهایش به علت فاصلــه گرفتن از 
دردهای دیگــران دانســت و افزود: 
دردمندی که شــاخصه ی هنرمندان 
است، در قیصر بسیار برجسته و مشهود 

بود.
همسر مرحوم امین پور »عشق« را 
شاخصه ی سوم شــعر قیصر بیان کرد 
و ادامه داد: از زمانی که ســایه ی شعار 
و حرف های سیاه وســفید در جامعه 
کاسته شد، شعار اصلی انسان، عشق 
و مهربانی شد که در تمام اشعار قیصر 

دیده می شود. 
وی آرزومندی برای همه ی جهان 
را آخرین مؤلفه ی اشعار و مسلک قیصر 
عنوان کرد و اشعاری از این قبیل را برای 

حاضرین خواند.
مهدیه نظری که از دوستان امین پور 
و مهمانان این نشســت بــود، با بیان 
ویژگی های بارز شعر قیصر، و دالیلی 
که وی محبوب مخاطبین بود، گفت: 
قیصر با زندگی ش ســنجیده می شود 

نه تنها با متــن ش، چراکــه او به واقع 
خودش بود و شعرش فراتر از مرام او را 

در خود نداشت. 
وی مردمی بودن قیصر را از دالیل 
محبوبیت او دانست و با بیان این مطلب 
که پیش رفتن از دردهای پوســتی و 
نیل به درد دوســتی از دغدغه های او 
بود، افزود: سادگی زبان قیصر در عین 
نکته هایی که در دل دارد، از ویژگی های 
شعری اوست که در کنار مهارت های 
زبانی مانند ایهام ها، استفاده از معانی 
ضمنی کلمات و ارتباطات کالمی، اثر 
وی را برای مخاطب اهل فن، دلپذیرتر 
می کند گرچه بر پنهان بودن هنرش 

اصرار داشت.
نظری با تاکیــد بر ســاده کردن 
مضامیــن بلنــد و پیچیده توســط 
قیصر برای مردم، ادامــه داد: احترام 
به مخاطب باعث وســواس قیصر در 

شعر بود.
این دکتر فلســفه با اشاره به سخن 
بعضی منتقدین مبنی بر اینکه قیصر 
شــاعر نوآوری نبود، ضمن رد این نظر 
گفت: قیصر همیشــه پایبند به سنت 
و در عین حال پیش رو بــود و نوآوری 
را سنت خدا می دانســت اما معنایی 

پیچیده برای آن قائل بود.
نظری در پایان بــا تاکید بر حضور 
پنهان وزن در اشــعار نو قیصر، گفت: 
امین پور شعر ســپید ندارد و به نوعی 

شعر نیمایی را به کمال رسانده است.

آهنگراندرچهاردهمینسالگرددرگذشتقیصرامینپور؛

گفت وگو معجزه  زیباتر کردن جزیره کیش است 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

امام جمعه کیش از اقدامات مثبت و حضور مستمر جعفر 
آهنگران مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در محافل 

فرهنگی و مذهبی جزیره، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، چهارشــنبه 12 آبان، حجت االســالم و 
المسلمین احمد حسن زاده امام جمعه کیش به همراه جامعه 
روحانیت این منطقه در دیدار بــا جعفر آهنگران مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش از اهتمام ویژه سازمان در برگزاری 
مراسم های فرهنگی و مذهبی با رعایت دقیق ضوابط بهداشتی 
در کیش قدردانی کرد و گفت: اقدامات فرهنگی و مذهبی با نظم 
خاصی در جزیره برگزار می شود.امام جمعه کیش با اشاره به این 
که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با شخصیتی ممتاز، 
فرهنگی و مذهبی در تمام مراسم های فرهنگی و مذهبی حضور 
دارند بر مردمی بودن ایشان تاکید کرد و اظهار داشت: رئیس 
هئیت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با عملکرد مثبت خود 
ثابت کردند مدیری مردمی هستند و این مهم آرامش خاصی را 
در جزیره حاکم کرده است.وی با بیان این که ضررهای ناشی از 
شیوع بیماری کرونا محدودیت هایی را در جامعه ایجاد کرده 

است، افزود: در این دوران فعالیت های فرهنگی و مذهبی با نظم 
و شور خاصی در این منطقه برگزار شد.

امام جمعه کیــش در بخش دیگری از ســخنان خود بر 
نقش مهم صدا و سیمای مرکز کیش در معرفی ظرفیت های 
فرهنگی و دینی جزیره در سطح کشور تاکید کرد و گفت: برای 
تحقق یافتن این مهم باید تمــام ابزارها و تجهیزات مورد نیاز 
صدا و سیمای مرکز کیش تامین شود.رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از اقدامات 
فرهنگی و دینی این منطقه، گفت: ائمه جماعات ارتباط بسیار 
خوبی با مردم برقرار کردند و این ارتباط دوستانه جای تقدیر 
دارد.جعفر آهنگران در ادامه بر اهمیت اطالع رسانی فعالیت ها 

در حوزه های مختلف جزیره کیش اشــاره کرد و افزود: باید 
ظرفیت های فرهنگی و دینی این منطقه در سطح گسترده به 

نحو شایسته اطالع رسانی شود.
وی از راه انــدازی موزه قرآنی در جزیــره کیش خبر داد و 
اظهار داشت: می توانیم از مسجد ماشه برای تحقق این امر مهم 
استفاده کنیم. رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که باید مناطق 
آزاد مسکونی شود، گفت: با یک کار مطالعاتی این مهم در دستور 
کار قرار گرفته است.شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن 
کیش نقش حمایتی ســازمان برای برگــزاری فعالیت های 
فرهنگی و دینی این منطقه را تاثیــر گذار عنوان کرد و اظهار 
داشت: برگزاری کاروان خودرویی در 22 بهمن یکی از اقدامات 
مهم در حوزه فرهنگی بود که مورد استقبال تمام ساکنان و 

گردشگران کیش قرار گرفت.

قدردانی امام جمعه کیش از عملکرد مثبت جعفر آهنگران

دومین جلسه ستاد هم اندیشی برگزاری آیین گرامیداشت »روز کیش« با رونمایی 
از پوستر این رویداد مهم؛ کیش در قرن جدید برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دومین جلسه ستاد هم اندیشی برگزاری آیین گرامی داشت »روز 
کیش« با رونمایی از پوستر این رویداد مهم با استفاده از المان های کیش و در حال نواختن 
نی انبان توسط یکی از بومیان جزیره، عصر دوشنبه دهم آبان در سالن اجتماعات سازمان 

منطقه آزاد کیش برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
ضمن قدردانی از تالش اعضای ستاد برگزاری روز کیش، گفت: امسال برگزاری آئین 
گرامی داشت »روز کیش« در زمان مناسب و در تقویم هفتگی روز پنجشنبه قرار گرفته 

و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد.
سعید پورعلی با بیان این که متناسب با مطالبه اجتماعی اجرای برنامه های »روز 
کیش« به نحو شایسته برگزار خواهد شد، افزود: مشارکت مراکز گردشگری جنگ های 

شبانه و ... می توانند نقش مهمی در برگزاری این آئین ایفا کنند.
وی بر لزوم اهمیت انعکاس این رویداد مهم در شبکه های منتخب استان ها اشاره کرد 
و اظهار داشت: با مشارکت هنرمندان و کسانی که در طول سال برای اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی به کیش دعوت شدند می توانیم تولید محتوای اثر بخشی داشته باشیم.

پورعلی در ادامه با اشاره بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه ها، 
تصریح کرد: با مشــارکت بخش خصوصی به ویژه برنامه های پیش بینی شده توسط 

بومیان و حوزه گردشگری جزیره این رویداد در سطح گسترده انعکاس خواهد داشت.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش هدف از برگزاری 
فرآخوان طرح پوستر را »کیش در قرن جدید« عنوان کرد و گفت: پوستر کیش در قرن 
جدید تلفیقي از فرهنگ، هنر و سنت، تفریحات و گردشگری »استفاده از المان هاي 
تفریحي کیش« ساخت و ساز و نمای شــهري که در حال رشد و پیشرفت است براي 

فرداهاي بهتر در نظر گرفته شده است.سید علیرضا علوی رضوی با بیان این که مجموع 
آثار ارسالی به روابط عمومی سازمان 23 اثر بود که از این تعداد 18 اثر برگزیده و داوری 
انجام شد، گفت: پوســتر عاطفه چراغ چشــم »از بومیان جزیره کیش« با استفاده از 
المان هاي کیش به شکل ســاز ني انبان که در حال نواختن توســط مرد بومي است، 

انتخاب شد.
علوی خاطرنشان کرد: در این فراخوان، یک کودک 8 ساله به نام محمدبهراد چایچی، 
یک لوگو تایپ طراحی کرده است و به عنوان منتخب »آینده روشن« از او تقدیر می شود.

وی در خصوص تبلیغات محیطی، اطالع رسانی آثار تولیدی و برنامه ها با تایید المان ها 
و استفاده از تمام ظرفیت ها، گفت: ساخت کلیپ »روز کیش« با هماهنگی روابط عمومی 

سازمان در دستور کار قرار می گیرد.
این مسئول به پیشنهاد برگزاری مراســم »روز کیش« همراه با برنامه های متنوع 
فرهنگی با حضور شخصیت های کشوری در آب نمای خلیج فارس که گنجایش 2۵۰۰ 
نفر را دارد اشاره کرد و افزود:  رونمایی تمبر و تبلیغات دیگر در این مجموعه فرصت خوبی 

برای معرفی کیش است.
سید علیرضا علوی رضوی اطالع رسانی برگزاری مسابقه خاطره نویسی  و خاطره 
گویی را یکی دیگر از برنامه های »روز کیش« برشمرد و گفت: برنامه کیش گردی با حضور 

منصور ضابطیان می تواند به بهتر معرفی شدن »روز کیش« تاثیر گذار باشد.
علوی رضوی در رابطه با بهره مندی زنان سرپرست خانواده در »روز کیش« تاکید 
کرد و اظهار داشت: با همکاری زنان سرپرست خانواده در جزیره یک سری اقالم، ماسک 
و کتاب با تیراژ باال می توانیم میان گردشگران توزیع کنیم که این مهم می تواند  کمکی 

برای سرپرستان خانواده باشد. 
برگزاریمسابقاتورزشیملیوداخلیبهمناسبتروزکیش

مسابقات ورزشی به مناسبت بزرگداشت روز کیش در 1۶ رشته و در سطوح داخلی 
و ملی برگزار می شود.

تقدیر از مــدال  آوران کیش از ســال۹۷ تاکنون و تجلیل از مربیــان، داوران برتر، 
پیشکسوتان و هیئت های فعال جزیره کیش از جمله برنامه های روز کیش است. 

همچنین برای نخستین بار پایگاه وزنه برداری جزیره و پایگاه اسکی روی آب با قایق 
نیز که از اولین های جزیره است همراه با سایت کایت بردینگ افتتاح خواهد شد.

دعوت از تیم های ملی فوتبال و هندبال بانوان نیز دو برنامه ی متمایز در این ایام است 
و تجلیل از آنان توسط سازمان منطقه آزاد کیش به منظور افتخارآفرینی این تیم ها در 

سطح بین المللی در برنامه قرار دارد.
بازی های دوستانه ای نیز بین تیم های ملی بانوان هندبال و فوتبال و تیم های منتخب 

جزیره برنامه ریزی شده  است.
مسابقات پاراســلینگ با حضور تمام کلوب های دریایی در روز 1۶ آبان با شرکت 
کارکنان آنان برگزار خواهد شد، که ابداع و آغاز این مسابقات از سال۹۷ متعلق به جزیره 

کیش بوده و دو دوره تاکنون برگزار شده است.
مسابقات کشوری شنای آب های آزاد با حضور 8۰ شناگر از کل کشور و مسابقات 
کشوری دوچرخه سواری با حضور 11۰ دوچرخه ســوار نوزدهم آبان ماه با پشتیبانی 

شرکت میکامال برگزار خواهد شد. 
که این رقابت ها دو رده سنی زیر 2۰سال با مســافت 3کیلومتر و باالی 2۰سال با 

مسافت ۵کیلومتر را شامل می شوند.
برگزاری مسابقات دوچرخه  ســواری در مســافت بلند و۹۰کیلومتر نیز از دیگر 

برنامه های این ایام است.

پوستر »روز کیش« رونمایی شد
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 آغاز به کار سومین
 نمایشگاه کتاب کیش

مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش 
آغاز به کار ســومین 
نمایشگاه کتاب کیش 
مصادف با روز سیزده 
آبان در جزیره را بزرگترین رویداد فرهنگی در سطح 

کشور عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، شامگاه پنجشــنبه 13 آبان، 
جعفر آهنگران با حضور در آیین گشایش سومین 
نمایشگاه کتاب در مرکز نمایشگاه های دائمی جزیره 
را یکی از بزرگترین رویداد های فرهنگی عنوان کرد 
و اظهار داشت: استقبال کم نظیر، شور و هیجان و سر 
زندگی در روز آئین افتتاح نمایشگاه، یک بار دیگر 
فرهنگ مداری و فرهیختگی ساکنان کیش را به 

تصویر کشید.
به گفته آهنگران آیین گشــایش ســومین 
نمایشــگاه کتاب با عرضه بیش از 12 هزار عنوان 
کتاب در معرض دید بازدیدکنندگان بیانگر صحنه 
ای دیگري از رسالت کیش در الگو سازی با نمادی 
از ارزش ها، تشخص، دیانت، صفا و صمیمیت است.

وی در ادامه اظهار داشت: اهتمام قابل تحسین 
سرمایه گذاران و فعاالن دغدغه مند در حمایت از 

این کار مقدس و همراهی سازمان ستودنی است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این که بر پایی چنین نمایشــگاه بزرگ و با 
شــکوهی را ارج می نهیم، گفت: چنین نمایشگاه 
حیات بخش کتــاب را می ســتایم و همت بلند 
برپاکنندگان این رویداد رستاخیز گونه را به داوود 
رادمند و همه همکاران ایشان از بخش خصوصی 
فرهنگ دوســت تا عزیزانمان در وزارت ارشــاد 
و همکاران بی ادعایم در ســازمان دســت مریزاد 
می گویم.آهنگران خاطرنشــان کرد: حضور تمام 
دست اندرکاران در این نمایشــگاه ضروری بود تا 
مشاهده می کردند و سرشار می شدند از این همه 

شور و شوق و شعور فرهنگی جزیره زیبای کیش.
جزيرهکیش

درکانونتعامالتبینالمللیفرهنگی
مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جزیره 
کیش در ادامه آیین گشــایش سومین نمایشگاه 
کتــاب،  کیش را شــهری قانون مــدار و فرهنگ 
پذیر معرفی کرد که عالوه بر توســعه اقتصادی و 
گردشگری می تواند به عنوان منطقه بین المللی 
فرهنگی مطرح شود.علیرضا اسماعیلی ؛ بر ضرورت 
اهتمام ویژه به ترویج کتاب و کتاب خوانی تاکید 
کرد و گفت: کتاب ابزار مهم ارتقاء توسعه فرهنگی 
در جامعه است. وی بر لزوم اهمیت جایگاه کتاب در 
جامعه اشاره داشت و افزود: توجه به کتاب، دانش و 

علم به معنای مبارزه با استکبار جهانی است.
وی اظهار داشت: وجود کتاب به اندیشمندان 
بزرگی که هنوز هم آثار آنها در اقصی نقاط دنیا و در 
مجامع بزرگ علمی مورد بهره برداری قرار می گیرد، 
باید به این مهم توجه شود.به گفته اسماعیلی جزیره 
کیش از نظر گردشگری و اقتصادی به عنوان یک 

پایلوت اصلی و ویژه در کشور مطرح است. 
وی با بیان این که توســعه فرهنگی زیر بنای 
توســعه اقتصادی اســت، گفت: جزیره کیش به 
شــهر قانون مدار و فرهنگ پذیر معروف است از 
این رو می توانیم کیش را به عنوان مرکز فرهنگی 
در سطح کشور معرفی کنیم.این مسئول در ادامه 
تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی این 
آمادگی را دارد که یک دبیرخانه ای برای این مهم 
در وزارتخانه و جزیره کیش راه اندازی کند و جزیره 
به عنوان پایلوت فرهنگی در سطح کشور به فعالیت 
خود ادامه دهد. اسماعیلی تاکید کرد: اگر به دنبال 
نمایشگاه بین المللی کتاب هستیم طبق تفاهم نامه 
ای که امضا شده باید زمینه ای ایجاد کنیم که جزیره 
کیش خیلی بهتر از نمایشگاه های دیگر ظاهر شود.

وی خاطرنشان کرد: این مهم آغازی خواهد بود 
برای تحقق رخدادهای بهتــر فرهنگی و کارهای 

اساسی که در دستور کار قرار می گیرد.
اسماعیلی یکی از رخدادهای مهم برای ترویج 
کتاب خوانی را برگزاری نمایشــگاه کتاب استانی 
عنوان کرد و اظهار داشــت: یکی از اقدامات مهم و 
ارزشمند در این نمایشــگاه دریافت پسماند بود و 
همین می تواند مبنا و الگوی خوبی برای شهرهای 

دیگر ما باشد.

خبر کیش


