
یک  دنبال  به  کلمه  واقعی  معنای  به  حافظ  »اگرچه 
آرمان شهر بود اما نگاهی به اندیشه  های او نشان می دهد 
که او هرگز به خود اجازه نمی  داد برای ساختن زندگی برتر، 

بنیاد زندگی دیگران را برهم بریزد«.
امروز )۲۰ مهرماه( روز بزرگداشت  به گزارش خبرنگار مهر، 
حافظ است. خواجه شمس الدین محمد شیرازی، شاعر و حافظ 
قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین 
شاعران غزلسرای ایران و جهان به شمار می رود. وی در اوایل قرن 
هشتم ه. ق )حدود سال ۷۲۷( در شیراز دیده به جهان گشود. 
پدرش بهاءالدین، بازرگان و مادرش اهل کازرون بود. پس از مرگ 
پدر، شمس الدین کوچک نزد مادرش ماند و در سنین نوجوانی 
به شغل نانوایی پرداخت. در همین دوران به کسب علم و دانش 
عالقه مند شد و به درس و مدرسه پرداخت. بعد از تحصیل علوم، 
زندگی او تغییر کرد و در جرگه طالبان علم درآمد و مجالس درس 
علمای بزرگ شیراز را درس کرد. او به تحقیق و مطالعه کتابهای 
بزرگان آن روزگار- از قبیل کشاف زمخشری، مطالع االنظار قاضی 
بیضاوی و مفتاح العلوم سکاکی و امثال آنها- پرداخت. همچنین 
در مجالس درس قوام الدین ابوالبقاء عبداهلل بن محمود بن حسن 
اصفهانی شیرازی نیز حضور داشت. این  شاعر پرآوازه  ایران زمین 

در سال ۷۹۱ یا ۷۹۲ هجری  قمـری دارفـانـی  را وداع گفت.
به بهانه روز بزرگداشت حافظ، »ابراهیم خدایار« رئیس انجمن 
علمی نقد ادبی ایران در یادداشتی که آن را برای انتشار در اختیار 
مهر قرار داده است، اندیشه های آرمان شهری حافظ را مورد بررسی 

قرار داده است. این یادداشت در زیر از نظر مخاطبان می گذرد:
آرمان شهر یا مدینه فاضله )برابر با اتوپیا در فرهنگ غرب(، 
جامعه  ای خیالی است که همه مردم در آن به کمال رسیده  اند و در 
عدالت و سعادت زندگی می  کنند. به آن دسته از آثار ادبی منظوم 
و منثور که به طرح جامعه خیالی و آرمانی می پردازند، ادبیات 

آرمان شهری گفته می شود.
آرمانشهرها در همه شکل  های ادبی اعم از نظم و نثر نوشته 
شده  اند. با این حال به نظر می رسد »رمان« برجسته ترین قالب 
ادبی در نمایش ادبیات آرمان شهری باشد. درباره نقش نوشته  های 
آرمان شهری در شکل  دهی به تفکر بشری دو گروه موافق و مخالف 
دیده  می  شوند؛ گروه مخالف با بیمارگونه دانستن آن، به کلی با 
طرح چنین اندیشه  هایی در جامعه و ادبیات مخالف اند و آن را برای 
ساختن جامعه  ای کمال یافته نه تنها ناتوان، بلکه دستاویزی برای 
سرکوب مخالفان از سوی حاکمان می  دانند و اعتقاد دارند چون 
چنین جامعه  ای در عالم واقع هرگز محقق نخواهد شد، حاکمان 

برای بقای خود به دیکتاتوری کشیده می  شوند.
گروه موافقان با استناد به وجود چنین اندیشه ای در تاریخ بشر 
از افسانه تا واقعیت، آن را از عوامل اصلی حرکت جوامع به سمت 
کمال می دانند و اعتقاد دارند تمام پیشرفت های بشری در ابتدا 
طرحی خیال  پرورانه داشتند؛ اما همین خیال پر وری  ها در نهایت به 

پیشرفت جوامع بشری انجامید.
با این مقدمه باید گفت تقریباً کمتر کتابی را می  توان در زمینه 

اندیشه و ساحت  های گوناگون آن در االهیات و اجتماعیات یافت 
که به موضوع آرمانشهر نپرداخته باشد. در فرهنگ ایران، عالوه بر 
طرح این اندیشه در افسانه و اساطیر ازجمله روزگار فرمانروایی 
جمشید از پادشاهان سلسله پیشدادی، در ادیان زردشتی و اسالم 
نیز به این موضوع پرداخته شده است که فارابی در کتاب اندیشه -

های اهل مدینه فاضله و ابن سینا در مدینه عادله در دوره اسالمی 
از این دسته  اند. با در نظر گرفتن زمینه  های ادبی، اجتماعی و 
فلسفی، الگوهای متفاوتی را می  توان طراحی و به وسیله آن آثار 
آرمانشهری را از نظر محتوا تحلیل کرد. از این دیدگاه، غزل حافظ 
در مقایسه با آثاری که به گونه مستقل درباره آرمانشهر نوشته 
شده، قابلیت تحلیل اینچنینی را ندارد؛ اما از این جهت که حافظ 
در فرهنگ مردم ایران حضور بسیار پررنگی دارد و این حضور، 
نتیجه مستقیم پاسخگویی حافظ به پرسش  های آنها در طول 
تاریخ زندگی شان بوده، سیری در اندیشه های حافظ با پیش  زمینه 

عناصر آرمانشهری خالی از لطف نخواهد بود.
»عقالنیت، هماهنگی، نظم اجتماعی و برابری« را شاید بتوان 
از عناصر مشترک تمام آثار ادبی آرمانشهری دانست؛ هرچند 
وقتی آبشخور اندیشه در جغرافیای خاصی قرار می گیرد، تفاوت ها 
با  اندیشه غربِی سکوالر  خودنمایی می  کنند. طبیعی است در 
اندیشه دینی، طرح جامعه آرمانی صرف نظر از مشابهت  هایی 

پیش  گفته، دارای تفاوت  های اساسی باشد.
به نظر می  رسد یکی از دالیل  اصلی ماندگاری حافظ در زوایای 
زندگی مردم، در ایران و جهان، پس از حدود ششصد و بیست  و 
اندی سال از مرگ ظاهری  اش، در همین نکته نهفته باشد؛ طرح 
اندیشه  ای آرمانی برای برانگیختن توجه بشر به زیستی درخور 

شان؛ و به گفته خود حافظ: در انداختن طرحی نو از زندگی:
بیا تا گل برافشانـیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگـیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
در طرِح نو حافظ، انسان باید همواره در پی ساخت عالمی نو 
باشد؛ زیرا در دنیای موجود و وضع اکنون هرگز بشر به خواسته های 

خود نمی رسد:
آدمی در عالم خاکی نمی  آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

هرچند از نظر حافظ عشق خمیرمایه سرشت انسانی است و گل 
وجود آدمی از این لطیفه آفریده شده است:

طفیل هستی عشق  اند آدمی و پری
ارادتی بنما! تا سعادتی ببری

اگر عقالنیت در زندگی نباشد، از دست عشق هم کاری بر نمی-

 آید، در سایه دست گیری این دو گوهر است که می  توان حتی فلک 
را به زیر کشید:

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

راز ماندگاری حافظ در این است که به رغم پذیرش واقعیت 
زندگی - که گریزی از آن نیست - خود را در زندان زندگی اسیر 
نکرد و پیوسته در تالش بود که از لحظه لحظه زندگی لذت ببرد و 

دیگران را نیز به همین نوع زندگی دعوت می  کرد:
وقت را غنـیمت دان آن قدر که بتوانی

حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی
اما هرگز به خود اجازه نمی  داد برای ساختن زندگی برتر، بنیاد 
زندگی دیگران را برهم ریزد و با اذیت و آزار  دیگران، نهال دشمنی 

در نهاد بشر بکارد:
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
مباش در پی آزار و هر چه خــواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
مهر و فا، دوستی و عشق، ستون خیمه آرمان شهر حافظ است

ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم
از ما بجز حکایت مهر و وفا مپرس

6فرهنگی

نود این هفته پخش نمی شود؟

فردوسی پور توضیح داد

نود در حالی هفته آینده از جدول پخش برنامه های شبکه سه کنار گذاشته 
شده است که عادل فردوسی پور در برنامه هفته گذشته خود بر پخش این 

برنامه ورزشی در هفته آینده تاکید کرده بود. 
بر اساس آنچه مجری نود در دوشنبه گذشته اعالم کرد، این برنامه قرار بود با 
موضوع بررسی وضعیت تیم ملی و اتفاقات اخیر فوتبال، هفته آینده روی آنتن برود 

اما فعال بازی انگلیس اسپانیا در جدول پخش دیده می شود. 
خبرنگار ایسنا در گفت وگویی با عادل فردوسی پور این موضوع را جویا شده است.

فردوسی پور به ایسنا گفت: ما مطابق روال سالیان قبل که در هفته هایی که 
بازی های لیگ تعطیل بود برنامه داشتیم ، تمام کارهای برنامه را انجام می دهیم  و با 
هماهنگی مدیر محترم گروه ورزش، هفته قبل در برنامه ٩٠ اعالم کردم که دوشنبه 

این هفته درباره چه موضوعاتی برنامه داریم.
مجری و تهیه کننده نود در پاسخ به این پرسش که بر اساس آنچه در کنداکتور 
پخش قرار گرفته آیا برنامه نود هفته آینده پخش نخواهد شد؟ چنین توضیح داد: ما 
در حال انجام کارهای برنامه برای هفته آینده هستیم و امیدواریم که نود پخش شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اعالم ها، شبکه 3 تصمیم دارد دوشنبه هفته 
آینده )۲3 مهر ماه( بازی اسپانیا انگلیس را جایگزین برنامه نود کند. این در حالی 
است که فعالیت شبکه ای تخصصی مانند ورزش، این امکان را به تلویزیون میدهد که 

عالقمندان هر دو برنامه را راضی نگه دارند. 

برگزاری مراسم درگذشت مرحوم شفیع با حضور 
جهانگیری

مراسم درگذشت مرحوم بهرام شفیع در مسجد بالل صدا و سیما برگزار 
شد.

به گزارش ایسنا، ساعت ۱۵:۰۰ عصر امروز )جمعه( ۲۰ مهر ماه ۱3۹۷ مراسم ختم 
)سوم( بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی به میزبانی مسجد بالل صدا و سیما، با 
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا داورزنی معاون وزیر 
ورزش و جوانان، جمعی از پیشکسوتان فوتبال، رئیای سابق فدراسیون  فوتبال، 

پیشکسوتان رسانه، اهالی رسانه و خبرنگاران برگزار شد.
 در این مراسم اقشار محتلفی از جامعه از جمله سیاست مداران و اهالی ورزش 

حاضر بودند.
فتحی  امیرحسین  انصاری،  مجید  جمهور،  رئیس  معاون  جهانگیری  اسحاق 
سرپرست باشگاه استقالل، علی پروین پیشکسوت فوتبال ایران، فرشاد پیوس، 
مهدی رحمتی، محمد دادکان، جواد خیابانی، رضا جاودانی، علی کفاشیان، علی 
فتح اهلل زاده، محمد نصرتی، مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو، وحید شمسایی، 
هادی طباطبائی، حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس، مزدک میرزائی، عباس 
جدید، احسان حدادی، محمد مایلی کهن، عزت اهلل ضرغامی و ... از جمله افرادی 

بودند که در این مراسم حاضر شدند.

برگزیده شدن سه اثر ایرانی در جشنواره ی دریای خزر
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و مطبوعاتی وزارت ارشاد از 
برگزیده شدن سه اثر ایرانی در جشنواره رسانه های دریای خزر به میزبانی 

آستارخان خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید رضا ضیائی پرور در نشست اتحادیه خانه های مطبوعات 
خزر که به میزبانی نوشهر در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان برگزار شد 
با اشاره به فراخوان برگزاری جشنواره رسانه های دریای خزر به میزبانی آستارخان، 
اظهار کرد: چهار دوره از جشنواره رسانه ای دریای خزر برگزار شده است که ایران در 

آن حضور کمرنگی داشت و همواره جای رسانه های کشورمان خالی است.
وی با بیان اینکه خزر موضوع مشترک بین ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای 
خزر است و در پنجمین جشنواره ای که در شهریورماه در آستاراخان برگزار شد، ایران 
حضور پررنگی داشت، تصریح کرد: جشنواره خزر در خارج از کشور در واقع اجالس 

چندجانبه محسوب می شود.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و مطبوعاتی وزارت ارشاد خاطرنشان 
کرد: ۲۰ اثر از ایران پس از بررسی و تائید معاونت مطبوعاتی و ترجمه به جشنواره 
رسانه های خزر ارسال شد که سه اثر برگزیده شدند و از این تعداد یک اثر برگزیده 

مربوط به استان مازندران بوده است.
ضیائی پرور تصریح کرد: موضوعات مشترک زیادی بین استان های شمالی وجود 
دارد که این موضوع در سایر استان ها کمتر دیده می شود و محیط زیست گردشگری 

ساحلی مهم ترین دغدغه و موضوع  مشترک استان های شمالی است
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و مطبوعاتی وزارت ارشاد در ادامه 
با بیان اینکه نخستین جشنواره رسانه و خزر از امسال آغاز می شود، تاکید کرد: در 
اتحادیه خانه های مطبوعات خزر تفاهم نامه ای به امضای سه استان شمالی خواهد 

رسید و کارها به صورت متمرکز انجام می شود.
معاونت  کار  در دستور  موضوعی  و  منطقه ای  داد: جشنواره  ادامه  ضیائی پرور 
مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار دارد که بر این اساس تعداد ۱۰ جشنواره مانند رسانه و 
فرهنگ، رسانه و کویر،رسانه و خلیج فارس در آن طراحی و برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری جشنواره ها تنها رقابت نیست بلکه ارتقای 
سطح علمی رسانه ها است، تصریح کرد: اجالس آستراخان روسیه باید به صورت 

دوره ای برگزار شود و باید گفت در ایران ظرفیت برگزاری آن وجود دارد.

اخبار
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فاطمه معتمد آریا بازیگر »مجبوریم« درمیشیان شد
فاطمه معتمدآریا در فیلم »مجبوریم« تازه ترین فیلم رضا درمیشیان ایفای نقش خواهد کرد. به گزارش ایسنا در حالی که پیش تولید فیلم تازه رضا درمیشیان آغاز شده ، فاطمه معتمدآریا برای حضور در فیلم سینمایی »مجبوریم« قرارداد بست. فاطمه 
معتمد آریا که برنده چندین جایزه بین المللی بازیگری در کارنامهاش است ، امسال به عنوان داور در جشنواره ونیز حضور داشت. »مجبوریم« پنجمین فیلم بلند سینمایی رضا درمیشیان بعد از »بغض«، »عصبانی نیستم!«، »النتوری« و »یواشکی« است 

که به تهیه کنندگی رضا درمیشیان تولید میشود.

به مناسبت روز بزرگداشت خواجه شیراز

سیری در اندیشه  های آرمان شهری حافظ

در سالی پر از رسوایی

ماریز ُکنده برنده جایزه جایگزین نوبل ادبیات ۲۰۱۸ شد

جایزه جایگزین نوبل ادبیات ساعتی پیش ماریز کنده را به عنوان برنده خود 
انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، ماریز ُکنده نویسنده اهل جزایر 
گوادلوپ برنده »جایزه جدید آکادمی در ادبیات« شد. این جایزه ای جدید است که 
توسط گروهی از بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی سوئدی به عنوان جایگزین جایزه نوبل 
ادبیات امسال راه اندازی شد. نوبل امسال برای نخستین بار از سال ۱۹۴۹ تا به حال 
اهدا نشد چون تعدادی از چهره های تصمیم گیرنده آن دچار رسوایی برای سوء رفتار 

جنسی شدند.
جایزه جدید آکادمی همراه یک میلیون کرون اهدا می شود که چیزی حدود ۱۱۲ 
هزار دالر آمریکاست. برنده جایزه نوبل ادبیات از آکادمی سوئد که قرار است سال آینده 

نوبل ادبیات را اهدا کند، ۹ میلیون کرون دریافت می کند.
خانم ُکنده ۸۱ ساله نویسنده »من، تیتوبا: ساحره سیاه ِسیلِم« رمانی تاریخی درباره 
زنی سیاه پوست است که طی دوره محاکمات جادوگران در سیلم محکوم به مرگ 
می شود. او همچنین نویسنده مجموعه ای از دیگر رمان های تاریخی و فرهنگی است 

که از نظر احساسی بسیار غنی و پیچیده هستند.
گوادلوپ منطقه ای تحت نظر دولت فرانسه است و رمان های خانم کنده هم به زبان 

فرانسوی نوشته می شوند.
خانم کنده که آخرین فرزند از هشت فرزند خانواده است، از زمانی که نخستین بار 
در دوران کودکی رمان »بلندی های بادگیر« امیلی برونته را خواند می خواست نویسنده 
شود. او از همان موقع تصمیم گرفت که رمانی به زیبایی و قدرتمندی آن رمان 

بنویسد، اما او نخستین رمانش را باالخره در ۴۰ سالگی منتشر کرد. او گفت: آن موقع 
به خودم اطمینان ندشتم و جرات نمی کردم نوشته هایم را به دنیای بیرونی نشان بدهم.

دو فینالیست دیگر دریافت جایزه جدید آکادمی، نیل گیمن نویسنده بریتانیایی 
داستان های فانتزی و کمیک بوک و کیم توی لی تان، رمان نویس ویتنامی-کانادایی 

بودند.
جایزه جدید آکادمی از چند جهت نسبت به جایزه نوبل ادبیات متفاوت است. به 
جای اینکه از شاخصه های ثابت و مخفی آکادمی استفاده کند، برنده را بر پایه نظر 
مجموعه ای از کتابخانه داران، خوانندگان و داوران انتخب کرد. کتابخانه داران سوئدی 
دور اول رقبا را انتخاب کردند، یک رای گیری عمومی نویسندگان انتخاب شده را به دور 
دوم رساند و در نهایت برنده از میان سه فینالیست توسط هیاتی از داوران به رهبری 

آن پالسون ویراستار انتخاب شد.
چهارمین فینالیست هاروکی موراکامی بود. او تنها فردی بود که به گفته وبسایت های 
شرط بندی از جمله نامزدهای مورد نظر همیشگی جوایز نوبل ادبیات است اما او اعالم 

کرد از شرکت در این رقابت خودداری می کند.
در پاسخ به بحران سوءرفتار جنسی اعضای آکادمی نوبل، یک قانون برابری جنسیتی 
جدید در میان شاخصه های انتخاب جایزه جایگزین آکادمی در نظر گرفته شد. بر 
اساس این قانون، تنها دو نویسنده برتر مرد و دو نویسنده برتر زن از میان رای های 
عمومی برای راهیابی به مرحله بعدی انتخاب شدند. این جایزه همچنین از این نظر 
متفاوت است که نویسنده های محبوب و مردمی را هم انتخاب می کند. به طور مثال، 
جی کی رولینگ در دور اول توسط کتابخانه داران انتخاب شد و همچنین بسیار 

غیرمحتمل است که آقای گیمن هرگز برنده جایزه نوبل شود.

آکادمی سوئد که به خاطر ارتباطش با مردی که متهم به حمله جنسی به زنان 
شده گرفتار یک رسوایی بزرگ شد، چندی پیش اعالم کرد سال ۲۰۱۸ جایزه نوبل 
ادبیات اهدا نخواهد شد تا آکادمی بتواند با نتایج بی سابقه این مساله کنار بیاید. این 
مرد که عکاسی فرانسوی و همسر یکی از اعضای آکادمی بود، به تازگی به ۲ سال 

زندان محکوم شد.

پیش  ایرانی دو سال  »کانیا ظهرابی« کودک هفت ساله 
موفق به کسب مقام اول در مسابقه بین المللی »بنیاد صلح 
و همکاری« در بخش نقاشی با موضوع صلح شد. پدرش در 
این زمینه می گوید: لبخند زدن و مهربانی به عنوان یکی از 
معانی »صلح« در ذهن کانیا جا گرفته و او نقاشی خود را بر 

پایه لبخند کشیده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۶ سه کودک و نوجوان ایرانی 
پوستر  و  نقاشی  بین المللی  مسابقه  افتخار  دیپلم های  و  جایزه 
»بنیاد صلح و همکاری« کشور اسپانیا را از آن خود کردند. در این 
مسابقه بین المللی یک کودک پنج ساله از شهرستان روانسر استان 
کرمانشاه به نام »کانیا ظهرابی« برنده جایزه نفر اول و نقدی در 
بخش نقاشی بنیاد »صلح و همکاری« اسپانیا شد. حال به  مناسبت 
هفته ملی کودک با خانواده کانیا درباره عالقه او به هنر و فعالیت او 

در شاخه نقاشی به گفت وگو پرداختیم. 
پدر کانیا در همین راستا به ایسنا گفت: زمانی که کانیا ۴ سال 
را در  او  و  نقاشی شدیم  او در  استعداد  و  داشت متوجه عالقه 
کالس های نقاشی کانون پرورش فکری کودکاِن روانسر ثبت نام 
کردیم. زمانی که کانیا ۵ ساله بود؛ کانون نقاشی او را به بنیاد »صلح 
و همکاری« اسپانیا ارسال کرد و اثر او موفق به کسب مقام اول شد.
ظهرابی درباره نقاشی برنده جایزه »صلح و همکاری« دخترش 

گفت: در این نقاشی یک دختر بچه در حال لبخند زدن به تصویر 
کشیده شده، در حالی که وزش باد دامن او را به حرکت درآورده 
است. پدر این نقاش کوچک درباره درک کانیا از معنا و مفهوم 
»صلح« که موضوع نقاشی او بود، اظهار کرد: کودکان در منطقه ما 
با گویش کردی صحبت می کنند به همین دلیل نیز شاید خیلی 
از عبارات این چنینی چیزی ندانند و حتی شاید برایشان سنگین 
باشد. به  همین دلیل بر اساس گفته مربی هایش نقاشی خود را 
کشید.  ظهرابی افزود: در کانون به بچه ها توضیح داده بودند که 
صلح به معنای دوست بودن و لبخند زدن به دیگران است. به  
همین دلیل نیز لبخند زدن و مهربانی به عنوان یکی از معانی 
»صلح« در ذهن کانیا جا گرفته و نقاشی خود را بر پایه لبخند 
کشیده بود. کانیا بعد از کشیدن نقاشی به ما گفت که می خواست 

لبخند زدن و مهربانی را بکشد.
او بیان کرد: زمانی که بخواهیم مفهوم عبارتی همانند »صلح« را 
به یک کودک پنج ساله یاد دهیم، قطعا این آموزش باید همراه با 

بازی و یا شعر باشد که بچه بتواند آن را درک کند.
پدر کانیا اظهار کرد که کانیا هر چیزی را که مربی هایش به  او 
بگویند و یا از چیزهایی که ببیند نقاشی می کشد ولی زمانی که 
برای »بنیاد صلح و همکاری« نقاشی می کشیده با توجه به اینکه 
تنها پنج سال داشته متوجه نبوده که نقاشی اش قرار بوده در سطح 

جهانی شرکت داده شود.
او درباره حس کانیا در زمان برنده شدن جایزه »بنیاد صلح و 
همکاری« گفت: دخترم زمانی که فهمید برنده جایزه شده بسیار 
خوشحال شد؛ چراکه اول شدن در هر کاری برایش خوشایند است. 
ولی ما هنوز جایزه اصلی را دریافت نکرده ایم و کانیا نیز مدام از ما 

می پرسد که چرا جایزه اش را به او نمی دهند.
نقاشی دیگری از کانیا ظهرابی

وی در ادامه گفت که به دلیل تمام وقت بودن شغلش و دور 
بودن روانسر از کرمانشاه موفق به فرستادن کانیا به کالس های 
آموزش نقاشی بهتر نشده اند و افزود: اگر یک آموزشگاه خوب جهت 
آموزش بهتر کانیا به ما معرفی شود کانیا را برای شرکت در کالس 

می فرستم حتی اگر الزم باشد از کارم بزنم.
کودکان  هنری  فرهنگی  کانون  نیروهای  که  است  معتقد  او 
و نوجوانان در روانسر تمام تالش خود را برای آموزش بچه های 
می کنند ولی استعداد هنرجویان به دلیل کم بودن نیروها و باال 

بودن مراجعین، آن گونه که باید شکوفا نمی شود.
پدر این کودک هنرمند اظهار کرد که کانیا به شاخه های هنری 
دیگر همانند موسیقی نیز عالقه مند است. ولی به دلیل کوچک 
بودن روانسر و نداشتن امکانات باال همانند شهرهای بزرگ تنها 

مرکز آموزشی شاخه های هنری موجود در این شهر، کانون است.

او بیان کرد: خواهر بزرگ کانیه سه تار کار می کند. دوست دارم او 
را هم برای یادگیری ساز سه تار به کالس بفرستم. البته خود کانیه 
هم به سه تار عالقه مند است. ولی از آنجایی که تنها هفت سال دارد 
باید او را به آموزشگاهی بفرستم که نت های موسیقی را به گونه ای 
که برایش قابل درک باشد و به آن جذب شود، تدریس کند. البته 
آموزشگاه موسیقی که به تازگی در شهرمان تأسیس شده موسیقی 

را همانند بازی به بچه ها آموزش می دهد.   
همچنین ثریا کرمی ـ مربی کانیا در کانون ـ در این باره به 
ایسنا گفت: همیشه از طرف کانون پرورش فکری کودکان برای 
شرکت در جشنواره های بین المللی مختلف برای ما فراخوان ارسال 
می شود. من نیز همه نقاشی ها را برای کانون در تهران می فرستم. 
در آنجا هر نقاشی که از نظر داوران بهتر باشد برای شرکت در 

مسابقات ارسال می شود.
این مربی کانون پرورش فکری کودکان همچنین گفت: کانیا 
کرمی برنده دیپلم افتخار مسابقه »صلح و همکاری« اسپانیا و کانیا 
ظهرابی، امسال در جشنواره »سحر دوستی« کشور آذربایجان و 
یک مسابقه با موضوع محیط زیست و زمین کشاورزی در ژاپن نیز 

شرکت کرده  ولی نتایج هنوز اعالم نشده اند.
او افزود: هر دوی آنها در جشنواره دیگری با موضوع مهربانی در 

تهران هم شرکت کرده اند.

لبخندی که برنده صلح شد


