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یکشنبه اول آذر 1394

اخبار

مجیدی در جشنواره «کمرایمیج» لهستان:

«داعش» نام اسالم را به سرقت
برده است

مجید مجیدی گفت :م��ا به دنبال آن بودیم
ت��ا حقیقت دین اس�لام را ک��ه در واقع محبت،
عشق و احترام به همه ادیان است به همه نشان
دهیم و آشکار کنیم .به گزارش فارس ،جشنواره
بینالمللی هن��ر س��ینماتوگرافی «کمرایمیج»
چهارشنبهشب با حضور جمع زیادی از مدیران
فیلمبرداری و تدوینگران برجسته دنیا در لهستان
آغ��از به کار کرد .این جش��نواره با نمایش فیلم
س��ینمایی محمدرس��ولاهلل(ص) که به عنوان
یک محصول ارزش��مند در حوزه سینماتوگرافی
به این جش��نواره دعوت ش��ده اس��ت ،آغاز شد.
پی��ش از آغاز نمایش ،مجید مجیدی ،کارگردان
و ویتوری��و اس��تورارو ،مدیر فیلمب��رداری فیلم
«محم��د رس��ولاهلل(ص)» روی صحنه آمدند و
دقایقی درباره این فیلم صحبت کردند .مجیدی
در بخشی از سخنانش به حوادث تروریستی اخیر
در پاریس اشاره کرد و گفت :امروز گروه تندرویی
به اسم داعش جنایت میکند و اسم اسالم را به
سرقت برده ،در حالی که این حرکتهای رادیکال
و خش��ن که به نام اس�لام رقم میخورد ،هیچ
نسبتی با دین ما ندارد .پس از سخنان مجیدی
و اس��ترارو ،فیلم محمدرسولاهلل(ص) در حضور
بسیاری از عوامل مطرح سینمای جهان از جمله
فیلمبرداران و تدوینگران مطرح دنیا در س��الن
اپرای بیدگورچ به نمایش درآمد و مورد تش��ویق
و استقبال بینندگان قرار گفت.

انتشار کتاب «باید برم کربال»
برای پیادهروی اربعین

کتاب «بای��د برم کربال» اثر حجتاالس�لام
محمدباقر انصاری ح��اوی روایتهایی از زیارت
سیدالش��هدا توسط انتش��ارات دلیل ما منتشر
ش��د .این کتاب مجموعهای از  110حدیث زیبا
و کوت��اه با ترجمه روان اس��ت که ابعاد متفاوتی
از زیارت سیدالش��هدا علیهالسالم را بیان کرده و
سعی ش��ده هر حدیث حاوی نکته تازهای باشد.
قطع جیبی کتاب در  72صفحه و قیمت  2هزار
تومان برای همراه داشتن آن و مطالعه سریع و در
فرصتهای متفاوت– حتی سفر– مناسب است.
جا دارد کاروانهای زیارتی کربال با قرار دادن این
کتاب در اختیار زائران دشت نینوا ،آنان را با قلبی
آمادهتر به زیارت اربابشان امام حسین علیه السالم
مشرف کنند.

کتاب «قاف» به چاپ سوم رسید

چاپ سوم «قاف» که بازخوانی زندگی پیامبر
اسالم(ص) با ویرایش یاسین حجازی است راهی
بازار کتاب شد .به گزارش فارس ،کتاب «قاف»
بازخوان��ی زندگی پیامبر گرامی اس�لام(ص) با
ویرایش یاسین حجازی در طول  2ماه به چاپ
سوم رسید .این در حالی است که چاپ دوم این
کت��اب در فاصله کمت��ر از  10روز از چاپ اول
آن راهی بازار کتاب ش��ده بود« .قاف» بازخوانی
زندگی پیامبر اس�لامی(ص) از والدت تا رحلت
ایش��ان با ویرایش یاس��ین حج��ازی از متن 3
کتاب کهن به نامهای تفسیر سورآبادی ،سیرت
رس��ولاهلل و ش��رف النبی اس��ت که انتشارات
شهرستان ادب آن را منتشر کرده است.

رویدادها

نگاهی به رمان «دختران آفتاب»

توصیههای جدید رهبری به
نویسندگان دفاعمقدس

گلعلی بابایی با اش��اره به دی��دار اخیر خود با
رهبر معظم انقالب ،درباره تأکیدات ایشان درباره
ادبیات دفاعمقدس و ترجمه این آثار گفت :در این
جلس��ه کتابهای مختلفی از دفاعمقدس مانند
«مهتاب خین» خاطرات س��ردار شهید همدانی،
«گردان نهم» گزارش��ی از فعالیته��ای گردان
حبیب بنمظاهر از س��ال  60تا فروردین  62در
 12فصل« ،حبیب تولدی دیگر» کارنامه عملیاتی
گردان حبی��ب بنمظاهر از به��ار  1362تا بهار
 ،1365زندگینامه شهید همت با نام «ماه همراه
بچههاست» ،زندگینامه سردار جاویداالثر احمد
متوس��لیان با نام «در هال��های از غبار»« ،ضربت
متقابل» و ...به نمایش گذاش��ته ش��ده بود .البته
زندگینامه ش��هید همت و احمد متوس��لیان با
ترجمه عربیشان هم گذاشته شده بود .معظمله
در این دیدار فرمودن��د :این کتابها ،کتابهای
ی اس��ت و م��ن هم با عالقه آنه��ا را مطالعه
خوب 
میکن��م .از برخی از ای��ن کتابها میتوان رمان
نوش��ت .سپس ایشان به کتاب «ضربت متقابل»
اش��اره کردند و گفتند :از این کتاب میتوان 20
رمان نوش��ت .همچنین تاکید ایشان بر نگارش
کتاب درباره شخصیتها بود .ایشان در ادامه مثال
زدند و فرمودند اخیرا ً کتابی درباره شهید ابراهیم
ه��ادی خواندهاند ،با وجود اینکه مطالعه آن را به
اتمام رساندهاند اما هنوز کتاب را کنار نگذاشتهاند.
کتاب مدنظرشان «سالم بر ابراهیم» نام دارد.

وطن امروز

فهمیه اس�ماعیلی« :جماعت بیکاری که همیشه
دنب��ال چنین موضوعهایی بودن��د و کنار پیادهرو
جمع ش��ده بودند ،مرا مطمئن کردند که درست
آمدهام .نزدیکتر آمدم و به سختی از میان جمعیت
رد ش��دم .همه ساکت ایستاده بودند و فقط تماشا
میکردن��د .همه چش��مها به مادر بود که گوش��ه
پیادهرو ایستاده بود و رو به «بابایی» فریاد میزد :این
یه قدم رو دیگه کوتاه نمیآم .به هیچ قیمتی حاضر
به از هم پاشیده شدن زندگیم نیستم .نه اینکه فکر
کنی عاشق این زندگی نکبتی و مزخرفم ،یا عاشق
چش��م و ابروی توأم ،نه! فقط به خاطر شکوفهاس
که نمیذارم زندگیمون رو از هم بپاشونی .نمیخوام
اون به پای اشتباهها و ندونمکاریهای ما بسوزه».
این پاراگراف ابتدایی رمان «دختران آفتاب» است
ک��ه بهتازگی از تقریظ رهبر انق�لاب بر این کتاب
رونمایی ش��ده اس��ت .با نگاهی به همین ورودیه
میتوان پی برد با اثری روبهرو هستیم که قرار است
حرفهایی برای گفتن داشته باشد .به عبارتی ضربه
اولی که کتاب هنگام مواجهه اول خواننده با متن
به او میزند ضربه محکم و غافلگیرکنندهای است
ک��ه خواننده را به داخل داس��تان پرتاب میکند و
مخاطب تا سر از کار قصه در نیاورد کتاب را زمین
نخواهد گذاشت .این کتاب که به سبک «داستان
مقاله» توسط  ۳نویسنده نگاشته شده میخواهد در
بطن یک داستان که فراز و فرودهای داستانی دارد
و عناصر داس��تانی در آن لحاظ شده حرفش را به
خواننده بزند .در حقیقت این بار نویسندگان کتاب
با استفاده از زبان هنر در نظر دارند مفاهیم ارزشمند
را به خوانن��ده و مخاطب خود منتقل کنند.کتاب
جای��زه ج�لال آلاحم��د یکی از
نگاه
مهمترین جوایز س��االنه ادبی در
کشور است که به دلیل بعد رسانهای و نیز جوایز بسیار
آن همیشه پر حرف و حدیث بوده است .به گزارش
فارس ،چندی پیش نامزدهای امسال این جایزه در
 4بخش معرفی ش��دند که در بخش داستان کوتاه
کتابهای «آیا بچههای خزانه رستگار میشوند» اثر
مهدی اسدزاده« ،بزهایی از بلور» اثر علی چنگیزی،
«پلها» اثر احمد ابوالفتحی« ،سمفونی سهشنبهها»
اثر افس��انه احمدی و «نگهبان تاریکی» اثر مجید
قیصری معرفی ش��دند .در بخش رمان نیز «پاییز
فصل آخر سال است» نوشته نسیم مرعشی« ،دختر
لوتی» اثر شهریار عباس��ی« ،در خواب دویدن» از
مریم حاجیلو« ،عاشقی به سبک ونگوگ» تالیف
محمدرضا شرفیخبوشان و «یاشماق» به قلم نادر
ساعیور جزو نامزدها شدند .در بخش مستندنگاری،
«آب هرگز نمیمیرد» حمید حسام« ،آمدیم خانه
نبودید» نسرین ظهیری« ،تو در قاهره خواهی مرد»
حمیدرضا صدر« ،س��فرنگاره» بهمن نامورمطلق و
«هدایت سوم» سیدحمید سجادیمنش برگزیده
شدند .همچنین کتابهای «ادبیات انقالب اسالمی
و دفاعمقدس»« ،بومیگرای��ی در ادبیات منثور»،
«روایتشناس��ی کاربردی»« ،کلک خیالانگیز» و
«نقد ،تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان»
در بخش نقد ادبی معرفی شدند .حضور برخی آثار
با مضامین غریبه با هویت ایرانی در میان کاندیداها
جای سوال باقی خواهد گذاشت که در ادامه گزارش
به آنها پرداخته میشود.
«چش��مانمان ب��ه تاریکی ع��ادت میکنند»
مجموعه شعری سروده فاطمهساداتقطب است
که به تازگی توس��ط سوره مهر منتشر شده است.
این ش��اعر جوان در سالهای گذشته توانسته بود
ب��ا حضور در جش��نوارهها ،نامی از خود در ش��عر
جوان کشور بگذارد .مجموعه شعر «چشمانمان به
تاریکی عادت میکنند» از جنگ شروع میشود و
به عشق میرس��د و در نهایت با ناامیدی به پایان
میرسد .در  33شعر این مجموعه موضوع مرگ و
مرگاندیشی به چشم میخورد ،آنقدر که مردمک
چشمها ،خود را با ش��عرها وفق میدهند و عادت
میکنند به تاریکی.
سردرد
بهانه خوبی است
برای در خانه ماندن
دستمال سیاهی به چشمها بستن
و انکار همه چیز
نترس
چشمانمان به تاریکی عادت میکنند
مگرنشنیدهای
در اعماق دریا
موجودات زندگی میکنند
با چشمانی بسته
مگرنشنیدهای
خورشید یک روز
برای همیشه خاموش میشود؟
نترس
تاریکی
ما را به شنیدن یکدیگر راضی خواهد کرد.
اما باید اقرار کرد که جز چش��مها ،ذهن نیز به
این س��یاهخوانی و ناامیدگرایی عادت میکند و با

به حرمت زنان ایرانی
«دختران آفتاب» میخواهد زن ،منزلت ،شخصیت
و هویت او را بشناس��اند؛ به خودش ،به َمر َدش ،به
جامعهاش و به تاریخ گذشته و سرنوشت آیندهاش؛
همان گونه که هست و همان گونه که
باید باش��د و همین گونه
اس��ت که او را از طفیلی
مرد ب��ودن میرهاند و
نشان میدهد در عین
زن بودن هیچ از مراتب
و کماالت انس��انی کم
ندارد .در این کتاب قصه
در دل یک اردوی چند
روزه دانش��جویی روایت
میشود و تمام حرفها
و پیامها در برخوردهای
ش��خصیتهای داستان
ک��ه در همان فصلهای
ابتدایی معرفی ش��دهاند
قرار گرفته و خواننده در
طول این س��فر و اردوی
زیارت��ی متوجه موضوع
اصل��ی خواه��د ش��د.
شخصیت اصلی «دختران آفتاب» که در
حقیت راوی داستان نیز هست و قصه از زاویه دید
او برای خواننده روایت میش��ود« ،مریم عطوفت»
است .او دختر جوانی است که در این اردو بر حسب
تقدیر در آخرین لحظات با گروه همراه میشود .او
در خانوادهای زندگی میکند که پدر و مادر هرکدام
سرش��ان به کار خود گرم است و توجهی به کانون

خانواده ندارند و این دختر جوان از این بیتوجهیها
ناراحت اس��ت و در سفر قرار است مباحث مرتبط
ب��ه زن و خانواده از زبان
همس��فران اردو مطرح
و خواننده غیرمستقیم
با آنها مواجه شود .این
کتاب که ب��رای اولین
بار در س��ال  ۸۲منتشر
ش��ده و چندی پیش از
تقری��ظ رهبر انقالب بر
آن رونمایی شد تا پیش
از انتش��ار این تقریظ و
بدون تبلیغ گس��ترده
رس��انهها ،بی��ش از ۱۰
نوب��ت چاپ ش��ده و به
فروش رفته ب��ود .نکته
جالب توج��ه در تقریظ
رهب��ری این اس��ت که
این کتاب از سوی ایشان
در سال  ۸۷خوانده شده
ب��وده و نش��ان از توجه
رهبری به مساله کتاب
دارد .محوریت بحث زن
و خان��واده در این کتاب
نکته اصلی است که باید به آن توجه ش��ود .رهبر
انقالب با نوشتن تقریظ بر این کتاب میخواهند این
پیغام را به جامعه و اهالی قلم ارسال کنند که توجه
به مسائلی از این دست باید بیشتر مورد توجه قرار
گیرد ،زیرا با آثار هنری میتوان پیامهای ارزشمند

بررسی کتابهایی غریب! در جایزه امسال جالل آلاحمد

آمدیم خانه نبودید!

■■ «سمفونی سهشنبهها» نوشته افسانه احمدی

داستانهای کوتاه افسانه احمدی ،اغلب با یک
ش��خصیت اصلی زن و سبکی مدرن ،طرح تعریف
شدهای به معنای کالسیک ندارند .بیشتر داستانها
فقط شرح یک موقعیت یا خرده پیرنگ است که
هم��راه با تعلیقی ضعیف ،آلبوم��ی بدون جذابیت
شکل داده است؛ بیشترین میزان تعلیق و -مثال–
کش��شها هم ،به صحنه مربوط به ارتباط جنسی
(احتمال یا قطعیت آن) تعلق میگیرد! داستانهای
دیگر هم ،ب��ا راویهای مختلف از اش��یا (کفش)
گرفته تا انس��ان (اول شخص ،دوم و سوم شخص)
به ش��رح حال یک زن میپردازند :زن و فشار تمام
کاستیهای زندگی بر او .بار واژههای منفی(سیاه،
س��رد ،دیوار ،عزا ،س��کوت و )...و تکرار آنها و حتی
برخ��ی مفاهیم تکراری منف��ی (تنهایی ،بیماری،
افس��ردگی ،بنبست فکری و ذهنی ،دروغ و فریب
و )...آزاردهنده اس��ت و نیش دلسردی و دلمردگی
مغ��ز را رها نمیکند .گفتمان زن در «س��مفونی
سهشنبهها» پهلو به پهلو با کلیشههای فمینیسم،
دیواری سیاه و بلند میس��ازد که خشتهای آن،
قلبه��ای ی��خزده ،روانهای پریش��ان و اعتماد و
آرامش برباد رفته زنان اس��ت ،از دست مردان! اگر
اینها م��ورد تاییدند ،فقط متصدیان ام��ر و اربابان
فرهنگ در وزارت ارش��اد مفاهی��م ایرانی بودن را

بازنگ��ری کنند و البته بازنویس��ی« :ارتقای زبان و
ادبیات ملی -دینی»!

■■ «پلها» نوشته احمد ابوالفتحی

«پلها» مجموعه داستانی از «احمد ابوالفتحی»
اس��ت که توسط نشر چرخ (چش��مه) در پاییز 93
به چاپ رس��یده اس��ت 7 .داس��تان این مجموعه
با مضامینی همچون عش��قهای ن��اکام و مثلثی،
خیانت ،مهاجرت و تنهایی ،با استفاده از بینامتنیت
ب��ا بوفکور و دیگر آث��ار صادق هدای��ت ،ماجرای
میرعماد خوشنویس ،تاریخ همدان و شیرسنگی و
ماجرای عاشقان ه والدیمیر لنین خلق شدهاند .سبک
نویسندگی احمد ابوالفتحی به گلشیری و هدایت
ش��باهت دارد .تکگویی ،اختالط خی��ال ،وهم و
واقعیت و بهرهگیری از تداعی معانی برای پیشبرد
داستان .درهم تنیدگی حسی در طول روایت فضا
را ب��رای توجه به تاریخ و زمان باز میکند اما دقت
او در چینش فضاهای گفته شده کم است و گاهی
پرشهای ناگهانی متن را سختخوان و مخاطب را
خسته میکند .داستانهای این مجموعه در حالتی
از غریبگی با احوال مردمان ایران سیر میکنند!

■■«بزهایی از بلور» نوشت ه علی چنگیزی

مجموعه داستان «بزهایی از بلور» نوشت ه «علی
چنگیزی» را نشر چشمه در تابستان  1393به چاپ
رسانده است .این مجموعه از  3داستان «خرس»،

یادداشتی بر مجموعه شعر «چشمانمان به تاریکی عادت میکنند»

در اعماق خاموشی

ش��اعر تجارب مش��ترکی را مرور میکند .البته با
تأس��ف باید گفت مخاطب امروز با توجه به فضای
اجتماعی این نوع شعر را انتخاب میکند و جاذبهای
را ش��کل میدهد که نویس��نده و شاعر به سمت
خاستگاهش حرکت میکند .شاعر نقش نقاش را
بر عهده میگیرد و تصویر زمینه
را س��یاه س��یاه میکشد .سپس
روزن��های با رنگ روش��ن در آن
خلق میکند .مخاطب آنقدر در
س��یاهی زمینه فرو میرود که تا
چشمش به روزنه روشن میافتد
خوشحال میش��ود و خود را در
متن ش��ریک میدان��د .در این
مجموعه  75صفحهای ،ش��عرها
با فضا و تم اجتماعی  -عاشقانه
س��روده ش��دهاند .از ویژگیهای
خاص ش��عرهای این مجموعه،
حذف واو عطف در آغاز بسیاری
از سطرهاست که لحن شاعر را بر
خوانش مخاطب تحمیل میکند و بهگونهای خبر از
اقتدار شاعر در متن میدهد( :خوابت برد /و پایههای
تخت جمشید شروع کرد به سوختن /خون ریخت
در رگهای فین /ترکمانچای سرت را وجب کرد/
پیراهن��ت خیس نفت ش��د /از خواب پری��دی.)...
اینگونه جم�لات کوتاه و منقط��ع و پیدرپی که
بدون واو عطف ،به یکدیگر عطف میشوند ،نوعی
آشفتگی هنگام س��رودن را به نمایش میگذارند
و به مخاطب میقبوالنند که باید این س��طرها را

همینطور تکهتکه ،آشفته و منقطع بخواند تا دقیقاً
به لحن ش��اعر دس��ت پیدا کند .شعر قطب از آن
دست شعرهاس��ت که ش��عریت را فدای ساختار
نکرده (اگرچه شعر او ،شعری ساختمند است) بلکه
توانس��ته از مجموعه امکانات
برای س��اختار بخش��یدن به
«ش��عر»ش اس��تفاده کن��د.
م��ا قضاوت خود را براس��اس
پایبندی ش��اعر به کلمات و
روح شعر بنا مینهیم .پایبندی
ن و چرای��ی که نهتنها
بیچو 
ارزشگذاری اثر به آن وابسته
است ،بلکه مسلما آن هستی
شعر نیز از این امر سرچشمه
میگیرد .این واقعیتی است که
از نظر هیچ مخاطبی پوشیده
نخواهد ماند .ش��اعر در واقع از
روح و روان خ��ود هزینه کرده
اس��ت و اثری آفریده که اشعار
درخش��انی در آن ب��ه چش��م
میخورد .نقش روایت در ش��عرهای فاطمهسادات
قطب ،در مسیر عمودی همراه با موسیقی نهفته در
زبان مخاطب را به دنبال خود میکشاند .مخاطبان
ش��عرهای قطب ش��اید در محور عمودی و روایت
ب��ه وی عنوان داس��تاننویس بدهند اما هیچکدام
فرام��وش نمیکنن��د که در محور افقی س��طر به
سطر با خیال و تکنیکهای شعری مواجه شدهاند.
ساده بودن روایت در محور عمودی میتواند باعث
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زوج انگلیسی به ترجمه بیانات رهبر
انقالب درباره «خانواده» پرداختند

و غنی را به مخاطب منتقل کرد .نکته جالب توجه
اینکه این کتاب توسط  ۳نفر نوشته شده است .این
کتاب توسط امیرحسین بانکیپورفرد ،بهزاد دانشگر
و محمدرضا رضایتمند نوشته شده است .به گونهای
که دو نفر اول و س��وم بیشتر کارهای پژوهشی و
تحقیق��ی کتاب را آماده کردهاند و بهزاد دانش��گر
نوش��تن متن را برعهده داشته است .از همین رو
میت��وان بدون تردی��د گفت «دخت��ران آفتاب»
دارای یک محتوای محکم ،مس��تند و مس��تدل
اس��ت که خواننده را میتواند به مقصد برس��اند و
پاسخ بسیاری از ش��بهات مطرحشده در کتاب را
میدهد .مخاطب در جایجای رمان پاسخ شبهات
و پرسشهای خود را در مسائلی چون کنوانسیون
زنان ،زن در غرب ،فمینیس��م و جنبش زنان ،زن
در اس�لام ،قضاوت و حکومت زن ،ارث ،شهادت و
دیه ،نقصان عقل ،تعدد زوجات ،تنبیه زنان ،کار در
منزل ،طالق ،اشتغال ،همسران نمونه ،تفاوتهای
زن و مرد ،حجاب ،حیا ،ارتباط دختر و پسر ،عرف
برخورد ،اقس��ام ارتباط و نمونههای راستین زنان
مییاب��د بدون آنک��ه از اصل داس��تان و قصه دور
شود و به آهنگ داستان آسیبی برسد.در مجموع
«دختران آفتاب» اثری است که خواننده میتواند
آن را در چند نوبت بخواند و با آن عالوه بر اینکه در
یک سفر زیارتی همراه میشود پاسخ پرسشهای
خ��ود را پی��دا کند و در کنار و قب��ل از اینها لذت
مطالعه یک اثر ادبی را نیز به دست بیاورد .این رمان
در  ۴۷۸صفحه از سوی انتشارات سروش منتشر
شده و چاپ دوازدهم آن با تقریظ رهبر انقالب در
دسترس مخاطبان است.
«صالت ظهر» و «بزهایی از بلور» تشکیل شده که هر
 3داس��تان در فضایی یأسآل��ود و مرگافزا روایت
میشوند .برف و سرما ،بزهکاری ،قاچاق مواد ،جنازه،
زلزله و تنهایی عناصری هستند که نویسنده در این
 3داستان آنها را دستمای ه انتقال مفاهیمی از قبیل
پوچی و بیهدفی زندگی ،خیانت و صرفاً جسمانی
بودن انسان میکند .عالوه بر تصاویر خلق شده ،زبان
و لحن بزهکاران ه اشخاص ،به انتقال این ترس ،یأس
و درماندگی کمک میکند .قلم نویس��نده در این
مجموعه عالوه بر الفاظ سخیف که در دیالوگها به
کار میبرد ،گاهی بیپروا و رکیک میشود.

■■مجموعه داستان «آیا بچههای خزانه رستگار
میشوند؟» نوشته مهدی اسدزاده

مجموع��ه داس��تان «آی��ا بچهه��ای خزان��ه
ی اس��ت
رس��تگار میش��وند؟» از جمل��ه آث��ار 
ک��ه در دوره هش��تم جای��زه ج�لال ج��زو
 5کاندیدای نهایی دریافت این جایزه دولتی است.
این مجموعه داستان از  8داستان کوتاه با نامهای:
«طلوع کن لعنتی بجن��ب« ،»...آیا بچههای خزانه
رستگار میش��وند؟»«،غغیژژژژززخختت»« ،یعنی
همه زنها یه دکمه تو مخش��ون دارن که»« ،شب
باشکوه ش��اپور درفش��ی»« ،آرزو به میزان الزم»،
«جزر و مرگ و حکایت س��وختن س��رو به فارمد»
تشکیل ش��ده است .داستانهای اس��دزاده در این
کت��اب اکثرا در بس��تری کارگری ب��ا درونمایهای
اعتراضی نسبت به وضع اقتصادی و فرهنگی جامعه
بسط یافته و با تکرارهای ماللآور ،عدم تغییر و جبر
تاریخی -اجتماعی را به ذهن مخاطب القا میکند.
جذب مخاطبان عام و غیرحرفهای ش��ود اما جایی
برای کنکاش مخاطبان حرفهای وجود ندارد .شاید
مخاطبان حرفهای شعر سپید در پی پیچیده شدن
و پیون��د خوردن چن��د روایت در مح��ور عمودی
باشند ،آنقدر که ذهنشان را قلقلک دهد و معادلهای
را حل کنند .مخاطبان حرفهای میخواهند خود را
در ساختن ادامه شعر تا ناکجاآباد سهیم کنند و از
لذت متن تا حد موجود بهره ببرند .قطب با زیرکی
تمام ش��اعرانگی مخصوص به خود را در س��طرها
و محور افقی ش��عر م��یآورد و کامال زیرکانه دقت
مخاطبان��ش را از محور عمودی میگیرد ،آنهم با
آوردن محورهای افقی برجسته و پیوند بستن آنها
با روایتی ساده که در نهایت منجر به دلربایی ادبی
میشود .در شعرهای جنگ این مجموعه ،برخالف
لطاف��ت زبان و اس��تفاده از دای��رهای از واژگان که
بیشتر در ش��عر زنان دیده میشود ،همچنان نگاه
مردانه غالب اس��ت و این مسالهای است که نهتنها
در ش��عر قطب که در ادبیات ما همچنان به قوت
خود باقی اس��ت و هرجا زنان خواستهاند این نوع
نگاه مردانه را کنار بزنند ،اغلب مشتی نوشتههای
(و نه لزوما شعرهای) غیرقابل چاپ آفریدهاند .دیگر
توانمندی فاطمهسادات قطب در پایانبندی است.
ختم به خیر کردن شعر سپید کار دشواری است و
پایانبندی حرف نهایی را میزند .پایانبندی ،فرم
را در نهایت تعریف میکند و زیبایی ش��عر سپید
را به تکامل میرس��اند .بیشک در مجموعههای
بسیاری دیدهایم که به دلیل عدم حضور پایانبندی
خوب توان تفکیک شعر قبل و بعد را در مجموعه از
دست میدهیم .شعرها را وقتی در امتداد هم قرار
میدهیم پایانبندی اگر محکم باشد به راحتی به ما
نشان میدهد که فضای شعر قبلی به پایان رسیده
است و ما در حال ورود به شعر بعد هستیم.

کتاب «خانواده» ش��امل بیانات رهبر معظم
انقالب درباره سبک زندگی و توصیههای ایشان
به زوجهای جوان ،توسط یکزوج مسلمان در
انگلیس به زبان انگلیسی برگردانده شد .یکزوج
مسلمان در انگلیس به نام الکساندرا خلیلی و مونا
مکی طی یک حرکت فرهنگی کتاب «خانواده»
را از زبان فارس��ی به انگلیس��ی برگردانده و آن
را برای مطالع��ه عرضه کردن��د .این کتاب که
مجموعه بیانات رهبر معظم انقالب اس��ت ابتدا
در مراکز اسالمی لندن توزیع و عرضه و سپس
به ایران فرستاده شد .هماکنون کتاب خانواده با
ترجمه انگلیسی در کتابخانه مرکز اسالمی ایران
در لندن موجود اس��ت .کتاب «خانواده» درباره
سبک زندگی و ش��یوههای قوامبخشی به نهاد
خانواده اس��ت که به سبک ساخت یک جلسه
مطول مطوی به نگارش درآمده است.

«پیغام ماهیها» روایتی از
زندگی سردار شهید همدانی

گلعلی بابایی ،نویسنده درباره کتاب «پیغام
ماهیه��ا» گف��ت :کت��اب «پیغ��ام ماهیها»
مصاحبههایی از س��ردار شهید حسین همدانی
اس��ت که این مصاحبهها حدود  4س��ال پیش
گرفته ش��ده بود که آن زمان س��ردار همدانی
هنوز به سوریه نرفته بود و من این مصاحبهها
را نگه داش��ته بودم و بعد از مراسم هفتم شهید
تصمیم گرفتم این مصاحبهها را تا مراسم چهلم
شهید همدانی پیاده کنم .بابایی اظهار کرد :این
خاطرات شامل  90ساعت مصاحبه حسین بهزاد
با شهید همدانی اس��ت .بخش سوم کتاب نیز
یک ساعت مصاحبه اختصاصی با شهید درباره
حوادث سوریه ،حضور وی و اقدامات او در سوریه
است که توسط خانواده وی در اختیار بنده قرار
داده ش��ده اس��ت .وی تصریح کرد :فصل آخر
کتاب نیز که آخرین پیامک نام دارد ،خاطرهای
است از همسر شهید از آخرین سفر او به ایران.
همسر ش��هید در این فصل روایت میکند که
«آخری��ن دیداری که س��ردار همدانی به ایران
آمده بود ،قرار بود در دیدار با رهبر انقالب حضور
داشته باشد .به همین دلیل بازگشتش به سوریه
را ب��ه عقب انداخت .پس از دیدار با مقام معظم
رهبری با چهرهای بشاش به منزل آمد .وسایلی
که برایش جمعآوری کرده بودم را بررسی کرد و
مقداری از آنها را کنار گذاشت و گفت این دفعه
زودتر برخواهم گشت .او اص ً
ال اهل پیامک زدن
نبود اما زمانی که به فرودگاه رفت قبل از س��وار
شدن به هواپیما پیامکی با محتوای «خداحافظ»
را برای من ارسال کرد که برای من جای تعجب
داشت».بابایی مهمترین ویژگی سردار همدانی را
والیتپذیری دانست.
حداد عادل در اختتامیه جشنواره شعر موسم گل:

مهمترین رسالت شاعران حفظ و
پاسداشت زبان فارسی است

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید
بر ضرورت حفظ و حراست از زبان فارسی ،گفت:
هرچند این وظیفه ملی است اما رسالت شاعران،
بویژه ش��اعران جوان در این زمینه س��نگینتر
اس��ت .به گزارش هش��تمین جش��نواره شعر
دانشآموزی «موسم گل» ،رئیس فرهنگستان
زبان و ادب فارسی در مراسم اختتامیه این دوره
از جشنواره با تاکید بر لزوم حفظ و تکریم زبان
فارسی در برابر خطرات و ورود واژههای بیگانه ،از
شاعران بویژه شعرای جوان که تازه پا به عرصه
شعر و ش��اعری میگذارند ،رعایت و پاسداشت
زبان فارس��ی را خواستار ش��د .در ادامه مراسم
 ۱۰ش��اعر برتر جوایز و لوح یادبود و همچنین
 40شاعر برگزیده تقدیرنامه ویژه جشنواره را از
دستان حداد عادل دریافت کردند.

فراخوان جشنواره خاطرهنویسی از
پیادهروی اربعین ۱۳۹۴

جش��نواره خاطرهنویس��ی پیادهروی اربعین
 1394از سوی انتشارات مجنون برگزار میشود
و عالقهمن��دان ب��ه ش��رکت در این جش��نواره
میتوانند خاطرات نوشتاری خود را از پیادهروی
اربعین حس��ینی ارسال کنند .در تعداد خاطرات
محدودیت��ی وج��ود ن��دارد و اف��راد در حد یک
جمله یا ی��ک کتاب میتوانن��د در این فراخوان
حاضر باش��ند .به خاط��رات برتر جوای��زی اهدا
میشود و به تمام ش��رکتکنندگان ،لوح یادبود
در ای��ن فراخوان اهدا خواهد ش��د .عالقهمندان
به مش��ارکت در این طرح متب��رک میتوانند با
انتشارات مجنون از طریق سایت انتشارات مجنون
" nashrmajnoon.irو صن��دوق الکترونیکی
 majnoon110@ gmail.comارتب��اط
برقرار کنند.

