گزارش

بوسه  700قلم بر قدمگاه شهیدان

رئیس س��ازمان بسیج هنرمندان در آستانه برگزاری اختتامیه ششمین
جش��ن بزرگ داستان بسیج در اهواز گفت 700:داستان نویس بسیجی در
کنار  25نویس��نده صاحبنام کش��ور با حضور در مناط��ق عملیاتی ،معراج
شهدای عارف و واصل جنگ تحمیلی را زیارت خواهند کرد.
دکتر حس��ین قنادیان اظهار داشت :نگاه ما به موضوع داستان در میان
س��ایر ش��اخههای هنری ،توجه به یک هنر پایهای و ریش��های است؛ زیرا
معتقدیم ارتقاي داس��تان ارزش��مدارانه و متعهد میتواند س��امان دهنده
جریان هنری انقالب اس�لامی در س��ایر حوزهها نیز باشد و همه هنرهای
مختلف را در مس��یر تفکر انقالبی و اس�لامی هدایت کند و به همین دلیل
هم س��عی میکنیم که نگاهمان را به جریان داس��تان در پیکره ارزشمند
بس��یج هماهنگ ت��ر و نظام یافته ت��ر پیش ببریم و در همین مس��یر هم
توانس��تهایم هنرمندان صاحب قلم و شاخصی را به جامعه هنری تقدیم و
معرفی نمائیم.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان با بیان این که از سال  79تاکنون 5دوره
جش��نواره ادبیات داس��تانی برگزار ش��ده و از رهاورد آن نیز  5جلد کتاب
داس��تان های منتخب انتش��ار یافته ادامه داد :جش��نواره ادبیات داستانی
بسیج یک اتفاق دوساالنه ساده و تکراری مانند سایر جشنوارههای ادبی و
فرهنگی نیست ،بلکه سازمان بسیج هنرمندان مفتخر است که در بین هر
دوس��االنه منتخبین و ش��رکتکنندگان خود را رها نمیکند و این عزیزان
در قالب کارگاه ها و انجمن ها در س��طح 31استان کشور فعالیت مستمر
دارند.
وی س��ازمان مندی و بهرهگیری از پتانس��یلهای مناسب را شرط الزم
برای برگزاری یک جش��نواره کش��وری برشمرده و افزود :در مدت  2سالی
که برای اجرای جش��نواره ششم تأخیر داشتیم سعی کردیم ضمن تجدید
س��ازمان و بهرهگیری از نظرات کارشناسان ش��رایط مناسبتری را برای
جشنواره ششم رقم بزنیم و به لطف خدا گوشهای از ثمرات این برنامهریزی
را در این جشنواره می توان دید.
قنادیان در تش��ریح این دس��تاوردها تصریح کرد :یک��ی از تفاوتهای
اساسی دوره ششم با سایر جشنوارههای قبلی این است که در این جشنواره
برخالف سایر جشنوارههای مشابه ،آثار به صورت دو مرحلهای مورد داوری
قرار گرفته اند و ما در  31اس��تان کش��ور مرحله استانی جشنواره را با یک
اختتامیه و اهدای جوایز مستقل برگزار کردهایم تا بتوانیم به جریان سازی
بوم��ی ،بویژه در عرصه شهرس��تانها کمک نمائی��م و حاصل این توجه و
به داس��تان نویسی در شهرستانها ارائه  3356داس��تان به دبیرخانههای
استانی بوده است که نس��بت به دوره قبل حدود  30درصد افزایش نشان
میدهد.
وی با بیان این که در مرحله نهایی که اختتامیه آن هفته آینده در شهر
اهواز برگزار میگردد و حدود  700هنرمند داستان نویس بسیجی شرکت
خواهند داش��ت ،اف��زود :گرایش  63درصد آثار ب��ه موضوع دفاع مقدس و
انقالب اسالمی و همچنین  31درصد آثار به موضوعات سیاسی و اجتماعی
نش��اندهنده حساسیتهای ارزشگرایانه این نویس��ندگان عمدتاً جوان به
موضوعات مهم کش��ور اس��ت به عالوه آن که به هر حال  6درصد آثار هم
با موضوع آزاد ارائه ش��دهاند و جشنواره در دوره ششم شاهد حضور طیف
گستردهای از سالیق و استعدادها است.
رئیس س��ازمان بس��یج هنرمندان در پایان با اش��اره ب��ه انتخاب محل
برگزاری جش��نواره در اه��واز و تالقی ایام برگزاری جش��نواره با برگزاری
اردوه��ای راهیان نور خاطر نش��ان کرد :بر اس��اس پیشبینیهای صورت
گرفته مقرر اس��ت این  700نویس��نده بتوانند بعد از برگزاری جشنواره به
صورت حضوری در کنار  25داس��تان نویس صاحبنام کش��ور به بازدید از
مناطق عملیاتی شلمچه ،اروند ،فتح المبین ،هویزه ،سوسنگرد ،بستان و...
بپردازند و با فضای خلق حماسه جاویدان دفاع مقدس از نزدیک آشنا شده
و با شهیدان میثاقی دوبارهای ببندند.
گفتنی اس��ت مرحله پایانی ششمین جش��نواره ادبیات داستانی بسیج،
هفته سوم اسفند ماه در اهواز برگزار میشود.

جريان روز
ا

فردا با جايزه شهيد غنيپور

شهيد حبيب غنيپور اسطوره مردمي سالهاي
دفاع و خاطره حاال به نامي ماندگار ميان اهل ادب
تبديل شده است .طي سالهاي اخير جايزه ادبي
ش��هيد غنيپور به سرعت مورد توجه نويسندگان
جدينويس قرار گرفت و حضور در جش��نوارهاي
كه به ياد و نام او برپا شده بود ،همچون يك تعهد
و احترام اجتماعي مطرح گش��ت .فردا (يكشنبه)

امان ساعدي

جايزه ش��هيد غنيپور در ت��االر مهر حوزه هنري
اهدا ميش��ود .با مروري بر كتابه��اي نامزد اين
جايزه و تركيب نويسندگان آن از رقابتي تنگاتنگ
خبر ميدهد كه امكان اشاره به فرد نهايي سخت
است.
«مهماني با كالغها» نوش��ت ه زهرا پورقربان از
نشر افراز« ،عروس بيد» نوشت ه يوسف عليخاني از

نشر آموت« ،بماند» نوشت ه بهناز عليپور گسكري از
نشر چشمه و «استكان كمرباريك مادري» نوشت ه
حسن رحيمپور از انتشارات قدياني نامزد دريافت
جايز ه كتاب سال شهيد حبيب غنيپور در بخش
مجموع ه داستان كوتاه با موضوع آزاد هستند.
بنا بر اع�لام ،احمد بيگدل��ي ،محمد مهدوي
ش��جاعي و محمد محمودي نورآباد از ميان 140
عنوان مجموع ه داستان كوتاه ارسالي به دبيرخانه،
كتابهاي يادشده را شايست ه عنوان نامزد دريافت
جايزه معرفي كردهاند.
آنچنان كه از كتابها و نويسندگان يادشده در
مييابيم ،بسياري از آنها جوايز مطرح و درجه يك
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فرهنگ و ادب

از جمله ج�لال آل احمد و ...را به خود اختصاص
دادهاند .اما به راس��تي برنده جايزه شهيد غنيپور
كيست؟

نگاهي به مجموعه شعر «جهانيترين تيتر دنيا» سروده سينا عليمحمدي

شاعري كه جهان را عاشقانه ميبيند
محمود سجادي

س��الهاي جواني؛ مهمترين ،ش��كوفاترين و
بارزترين ايام عمر «ش��اعري» اس��ت و بسياري
از ش��اعران موفق ما در ط��ول تاريخ ادبي ايران
بهتري��ن ش��عرهاي خ��ود را در زم��ان جواني
سرودهاند.
نيما يوش��يج هن��وز جوان بود ك��ه «آب در
خوابگ��ه مورچ��گان» ريخ��ت و از ش��عر خود
بس��اطي نو بنيان نهاد؛ اخوان ثالث ،ش��يباني،
سپهري ،مش��يري ،رحماني و بسياري ديگر از
ش��اعران مطرح نوپ��رداز در دهههاي  30و 40
هن��وز جوان و گاه بس��يار ج��وان بودند كه آن
مجموعه شعرهاي ماندگار را آفریدند.
اما س��ينا علي محمدي شاعری است جوان
که به تازگی دومین مجموعه ش��عرش را با نام
«جهانیترین تیتر دنیا» منتش��ر کرده است؛ او
اكنون كه چند سال از شروع جدي شاعرياش
ميگذرد هنوز زير  30سال سن دارد و ميدانيم
او در جش��نواره شعر فجر ايران در سال 1388
نف��ر اول ش��د و در برخی دیگ��ر از کنگرهها و
جش��نوارهها هم تا به امروز رتبههایی به دست
آورده است.
س��ينا علي محمدي سالهاست كه به طور
حرفهاي يك ژورناليس��ت اس��ت و با نش��ريات
معتب��ر به طور منظم همكاري داش��ته و عمدتاً
صفحات ادبي و فرهنگي را تهيه و تنظيم كرده
است.
ژورناليس��م هم میتواند ب��راي هنرمند و به
طور خاص شاعر ،هم بازدارنده و منحرفكننده
باش��د و درعين حال هم پيشبرنده ،س��ازنده و
شخصيتدهنده و عليمحمدي جزو گروه دوم
بود و طي چند س��ال گذش��ته ژورناليست بود
 ژورناليس��تي موفق ـ و ش��اعر ماند ـ شاعريموفق ـ !
عنوان كتاب يعن��ي (جهانيترين تيتر دنيا)
يك عنوان زيباي روزنامهنگارانه اس��ت چرا كه
ميداني��م واژه تيتر كه همان  titlleانگليس��ي

باشد از كشور فرانس��ه وارد ایران شد و يكي از
كليد واژههاي روزنامهنگاري اس��ت و ميبينيم
سالهاست عبارت «تيتر زدن»«،تيتر كردن» و
امثال آن ها خيلي رايج است.
كتاب مش��تمل اس��ت ب��ر  44قطعه ش��عر
س��پيد امروز (ش��عر س��پيد :ش��عر بي وزن اما
داراي هارموني ) كه در س��ه بخش«مهويزان»،
«تخيل» و «تيتر جهاني» ارائه شدهاند.
سينا عليمحمدي در اين كتاب يك «شاعر
عاشق » است ،عاشق به معني تمام و كامل آن
و این رویکرد را به بيتابانهترين ش��كل ممكن
و با اس��تفاده از حداقل كلمات باز ميگويد كه
گفتهاند :خير كالم قل و دل.
تنها من و تو /ش��بيه توفان بوديم /برهنه/به
دريا زديم و  /در فاصله لب هامان /چالوس پيدا
بود /ص13
شعر «پريشاني» ُحس��ن مطلع كتاب است.
ش��اعري كه معش��وقه خ��ود را «وحش��يتر از
هميش��ه» دوس��ت دارد و حتي به رفتن او که

(ه��اال) در صفح��ه  43کتاب
با ش��وق موهاي «ش»جهاني
آورده است که نوعی فرمالیسم
را پريش��ان میكن��د عش��ق
و شکلگرایی باعث شده تا این
ميورزد.
شعر را با تکرار  7بار «قطارها»
م��ردم و خواستهايش��ان
در ابت��دای ی��ک ش��عر 11
نيز در ش��عر او جايگاهي رفيع
س��طری ارائه نماید اما حرکت
و زيب��ا دارن��د .او ميدان��د كه
قط��ار همیش��ه افقی اس��ت و
زيباييها ش��ايد در اول -يا در
سينا عليمحمدي اگر مقص��ود از تک��رار قطارها
ن��گاه اول -زيبا نباش��ند .او با
ش��کل ظاهری قطار است که
توفان كه سهمناك و پر خطر
در اين كتاب يك میبایست افقی نوشته میشد
اس��ت نيز كنار ميآيد و آن را
ولی اگ��ر تک��رار حرکت قطار
ميپذيرد و ميگويد:
«شاعر عاشق»
اس��ت یعنی حرکت قطارهای
برگ��رد!  /توفان  /آنقدر هم
است ،عاشق به
متعدد باز نوشتن آن به شکل
ك��ه ميگويند /ت��رس ندارد/
عم��ودی توجیهی ن��دارد .در
گاه��ي /زيباتري��ن بارانه��ا/
معني تمام و
س��طر هفتم قطارها به «قطار
از س��ياهترين ابره��ا ميآي��د/
كامل آن و این
آهـ» تبدیل میشود که گویای
(صفحه)15
حس��رت و حس نوس��تالژیک
ش��عر مهوی��زان (که طبق
رویکرد را به
ش��اعر از رفتن معش��وق خود
زیرنوی��س کت��اب روس��تایی
است که از او تنها پنجرهای به
نزدیک صومعهس��را اس��ت که
بيتابانهترين
جا مانده و سوتی سرد!
مدت��ی می��رزا کوچکخ��ان و
شكل ممكن و
اگرچه این تأکید ش��اعر بر
یاران��ش در آن پن��اه گرفت��ه
رسمالخط «هـ» من را به یاد
بودند) یک��ی از خواندنیترین
با استفاده از
نمایشگاه و آثار تجسمی تناولی
و دلنش��ینترین ش��عرهای
حداقل كلمات
با عنوان «هیچ» انداخت.
کتاب اس��ت؛ ش��عری خالی از
مجموع��ه لغ��ات م��ورد
قهرمانپروری و دلخوشیهای
بازميگويد
استخدام ش��اعر بسیار ساده و
سادهانگارانه سیاسی و انقالبی
آشنا و خوش برخورد هستند
ک��ه با اضافه ک��ردن یک بافت
عاش��قانه که قابل تعمیم به کل بخش نخس��ت نه کلمات س��خت و ثقیل عرب��ی به کار میبرد
کتاب است ،شاعر عاشقانههایی با صبغه سیاسی و ن��ه واژگان غیرمصطلح پارس��ی ،او با واژگان
فرنگ��ی و اصطالحات وارداتی نیز کاری ندارد و
و اجتماعی میسراید.
س��ینا علیمحم��دی از پاره خ��ط مجموعه با مخاطبان خود ساده حرف میزند و دستمایه
ش��عری که در سال  1385منتشر کرد تا کتاب این ساده حرف زدن اس��تفاده از واژگان ساده،
حاض��ر (  )1389راه��ی کوتاه اما پ��ر تحول را ترکیبهای ساده و موتیوهای آشنا برای مردم
پیموده است .عالقه شاعر به صدا و شکل حرف است و خواندن «جهانیترین تیتر دنیا» درست
«هـ» باعث شده تا واژه عربی و بسیار مصطلح ش��بیه حضور در یک نشس��ت خبری است که
«ح��اال» ( ح��اال = در حال حاض��ر) به «هاال» سخنگوی آن شاعری است که به قول خودش:
تبدیل ش��ود و حتي ش��عری با همی��ن عنوان «فکر میکند که جور دیگری فکر میکند».
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روي صحنه
آغاز با  14تئاتر

تهران در روزهاي كنوني با 14
نمايش در  14سالن رسمي شهر
كار خود را ادامه ميدهد .در حالي
كه جشنواره فجر تمام شده است؛
همچنان حال و هواي روزهاي
پرتماشاگر جشنواره در ذهن
مخاطبان است .بويژه آنهايي كه
تمام برنامههاي خود را در واپسين
روزها ،براي ديدن اجراهاي خارجي
تنظيم كرده بودند ،حاال برنامههاي
خود را براي ديدن آثار مطرحي از
توليدات داخلي تنظيم ميكنند كه
برخي آثار بينالملل به لحاظ زماني
همزمان بود و امكان ديدن آثار
نبود .نمايشهايي همچون خانمچه و
مهتابي با بازي گالب آدينه ،ايرجراد،
درس به كارگرداني داريوش
مهرجويي و با بازي طناز طباطبايي،
امير جعفري و نادر سليماني،
عجايب المخلوقات كار رضا ثروتي
كه مهمترين جايزه بخش بينالملل
جشنواره را به خود اختصاص داد.
البته اگر بخواهيم همين طور ادامه
دهيم بايد تك تك 14نمايش را
مثال بزنيم .زيرا آثاري همچون
ابرهاي پشت حنجره (رضا گوران)،
دايي وانيا و مرغ دريايي (حسن
معجوني) ،فاوست (حميدرضا
نعيمي) ،رسم عاشقي (عظيم
موسوي) و  ...هر كدام از گوشه
نگاهي قابل بررسياند .در هر حال
سبك اجرايي تئاتر در اواخر سال
 89و قرار گرفتن اين نمايشهاي
قابل توجه در روزهاي آتي قابل
تأمل است.

