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خبر ادبي
ارزیابی احمد آرام از ادبیات ۹۶

هیاهوی بسیار برای هیچ

يك داس�تاننویس در گفتوگو با ایس�نا درباره ارزیابی خود
از وضعیت ادبیات در س�ال جاری اظهار کرد :در س�ال  ۹۶ادبیات
وضعیتی مانند س�ال  ۹۵داشت؛ با اینکه در زمینه ترجمه کارهای
تازهای ترجمه و منتش�ر ش�د ،در زمینه ادبیات داس�تانی ایرانی
شاهد تکان اساسی نبودیم.
او با اش�اره به درخشش نس�بی چند مجموعه داستان و رمان
گفت :بعد از بررس�ی این آثار متوجه میش�ویم اغلب دوستان به
همان ش�یوههای گذش�ته اکتفا کردهاند؛ در واقع خ�ود را به نحو
دیگ�ری تکرار کردهاند .نوگرایی در داس�تانها کمتر اتفاق افتاده
بود که بتوانیم بگوییم آثار نس�بت به سال گذشته پیشرفت کرده
است.
او ب�ا بی�ان اینکه در نزول ادبی�ات ،جوایز ادبی س�هم زیادی
داش�تند ،گفت :جوایز ادبی ،چه خصوصی و چ�ه دولتی ،اغلب از
آثار متوس�ط تقدیر کردند .از طرف دیگ�ر داوران هر دو بخش از
دست هم نگاه میکردند؛ هر کتابی را که جایزهای خصوصی قبول
میکرد ،بقیه جایزهها فکر میکردند مجموعهای است که میتواند
انتخاب درستی باش�د و دوباره همان مجموعه انتخاب میشد .در
واقع اندیش�های نوین در این میان دیده نمیش�د ک�ه بخواهد به
کارهای متفاوت امتیاز خاصی بدهد .همه چیز در یک روند س�اده
و تکراری انجام شد.
او درب�اره راهکارهای برونبرفت از این وضعیت بیان کرد :برای
ن معضل نمیتوان توصیهای کرد .ای�ن توصیهها در حد توصیه
ای� 
میماند چنانچه همیشه ماند ه است .منتها مسئله خود نویسنده
است .نویس�ندگان جوان ما کمتر به مسائل اجتماعی و بوم توجه
دارند .این بوم تنها ش�امل جنوب ایران نیس�ت ،در تهران هم بوم
وجود دارد ،اما برخی نویس�ندهها مطالعه کم�ی در اینباره دارند
زیرا از آگاهی نس�بت به ادبیات کهن برخوردار نیس�تند و مطالعه
نکردهاند.
احمد آرام با بیان اینکه اغلب نویسندههای جوان متون کهن
مانند «تاریخ بیهقی»« ،طوطینامه» و «ش�اهنامه» را نخواندهاند،
خاطرنشان کرد :نویسندههای جوان رغبتی به خواندن متون کهن
نشان نمیدهند در حالیکه به وسیله زبان ادبیات کهن دانشمان
گس�ترده میشود زیرا با زبانی روبهرو هستیم که تکنیک دارد .اما
با کمال تأس�ف نویس�ندههای جوان ما به جای اینکه به این مهم
بپردازند بیشتر به نظریههای غربی توجه دارند.
ت تأثیر
م�ا باید نظریههای ادبی غرب را بخوانی�م اما نباید تح 
آنه�ا قرار بگیری�م .اگر ب�ه ادبیات ای�ران توجه کنی�م ،متوجه
خواهی�م ش�د که هویت خاص�ی دارد .در این هوی�ت نظریه ادبی
پنهان وجود دارد که همان بوم اس�ت .زبان بوم ،همان زبان مردم
است.
احم�د آرام درب�اره بهتری�ن و بدترین خبرهایی که در س�ال
 ۱۳۹۶در ح�وزه ادبیات ش�نیده اس�ت ،گفت :بدتری�ن خبرها از
دس�ت دادن نویسندهها و هنرمندهای باارزشی است که مرگشان
ناگهانی پیش آمد؛ مدیا کاش�یگر و کورش اس�دی .اینها بدترین
خبرهای�ی بود که بدنه ادبیات م�ا را لرزاند .خبر خوش این بود که
ممیزی نسبت به گذشته ،روش مالیمتری را پیشه کرد ه است و ما
توانس�تیم شاهد این باشیم که کتابها با تسریع بیشتری منتشر
میشوند.

نغمه
ق گشت حیرانی مرا
دام یک عالم تعل 
دام یک عالم تعلقگشت حیرانی مرا
عاقبتکرد این در واکرده زندانی مرا
محو شوقم بوی صبح انتظاری بردهام
سردهای حیرت همان در چشم قربانی مرا
جوش زخم سینها م،کیفیت چاک دلم
خرمی مفت تو ایگلگر بخندانی مرا
ای ادب ،سازخموشی نیز بیآهنگ نیست
همچو مژگان ساخت موسیقار حیرانی مرا
ع در وحشتگذشت
م چون شم 
ک قل 
مدّ عمر م ی 
آشیان هم برنیاورد از پرافشانی مرا
عجز همچونسایه اوجاعتباری داشتهست
کرد فرش آستانت سعی پیشانی مرا
پرده ساز جنونم خامشی آهنگ نیست
ناله میگردم به هر رنگیکهگردانی مرا
بیدل افسون جنون شد صیقل آیینهام
آب داد آخر به رنگ اشک عریانی مرا

»»بیدل دهلوی

سالهای فعالیت

او در چاپخانه با فریدون مشیری
که آن روزها مس�ؤول صفحه شعر و
ادب هفتتار چنگ مجلۀ روشنکفر
بود ،آشنا شد و نخستین شعرش در
س�ال  ،۱۳۳۰زمانی که تنها  ۹س�ال
داش�ت ،در مجله روشنفکر به چاپ
رسید.
ش�عرهای وی از هم�ان زم�ان

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

تازههاي نشر

شاعر شعرهای تازه

»»مهدی طوسی

محمدعل�ی بهمن�ی متول�د ۲۷
فروردین  ۱۳۲۱در اندیمشک ،شاعر
و غزلس�رای ایرانی است .بسیاری
بر ای�ن عقیدهان�د که غزله�ای او
وامدار س�بک و س�یاق نیما یوشیج
است .نخستین شعر بهمنی در سال
 ،۱۳۳۰یعنی زمانی که او تنها  ۹سال
داشت ،به چاپ رسید.
وی درباره تولّ�د خود میگوید:
«دو ماه ب�ه زمان تولّ�دم باقیمانده
ب�ود ،ک�ه ب�رادرم در دزف�ول بیمار
میش�ود .خانواده هم از این فرصت
اس�تفاده میکنن�د تا ب�ه عیادتش
بروند .این اس�ت که در قطار بهدنیا
آم�دم و در شناس�نامهام درج ش�د
متولّ�د اندیمش�ک ،چ�ون دای�ی
م�ن در ثب�ت اح�وال آن منطق�ه
ب�ود ،شناس�نامهام را هم�ان زمان
میگیرد.
البتّ�ه زی�اد آنجا نب�ودم ،همان
زم�ان  ۱۰روز ی�ا یکم�اه را در آنجا
س�پری کردی�م ،در اص�ل تهران�ی
هستیم .پدرم برای ده ونک و مادرم
برای اوین است .در اصل ساکن خود
بندرعباس بودی�م .دوران کودکی را
تهران ،بخش ش�میرانات ،شهر ری،
ک�رج و ...بهصورت پراکن�ده بودیم،
چون پ�درم ش�اغل در راهآهن بود،
مأموریتهای ایستگاهی داشتند .از
سال  ۱۳۵۳به بندرعباس رفتم".
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"گلولهچوبی" منتشر شد

"گلولهچوبی» مجموعه نمایش�نامهای اس�ت به نویس�ندگی اوتو
هاینریش ُکنِر و پتر هانتکه از نویس�ندگان بن�ام ادبیات آلمانی که با
ترجم ه حمزه علیمحمدی روان ه بازار کتاب شده است.
به گزارش ایسنا ،در معرفی ناشر از این مجموعه عنوان شده است:
این کتاب شامل نمایشنامه «گلولهچوبی» از بهترین آثار اتوهاینریش
ُکنِر است .که در آن توانس�ته نگاهی واقعبینانه را نسبت به سربازان

تاکنون بهطور پراکنده در بسیاری از
نش�ریات کشور و مجموعه شعرهای
مختل�ف و ُجنگه�ا ،انتش�ار یافته
است.بهمنی از سال  ۱۳۴۵همکاری
خود را ب�ا رادیو آغاز ک�رد و برنامه
صفح�ه ش�عر را با همکاری ش�بکه
استانی خلیج فارس ارائه دادهاست.
بهمنی در سال  ۱۳۷۴همکاری خود
را با هفتهنام�ه ندای هرمزگان آغاز
میکن�د و صفح�های تح�ت عنوان
تنفس در هوای ش�عر را هر هفته در
پیشگاه مشتاقان خود قرار میدهد.
وی از س�ال  ۱۳۵۳س�اکن
بندرعب�اس ش�د ،پ�س از پیروزی
انقلاب ،ب�ه ته�ران آم�د و مجددا ً
در س�ال  ۱۳۶۳ب�ه بندرعب�اس
عزیمت ک�رد و در ح�ال حاضر نیز،
ساکن همانجاس�ت .بهمنی مسؤول
چاپخان�ه دنی�ای چ�اپ بندرعباس
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و مدی�ر انتش�ارات چیچ�یکا (در
گوی�ش بندرعباس�ی ب�ه معن�ی
قص�ه) در بندرعب�اس اس�ت.در
ّ
س�الهای اخیر حض�ور محمدعلی
بهمن�ی در ش�عر امروز با حواش�ی
هم�راه بوده اس�ت ک�ه از آن جمله
میت�وان ب�ه دف�اع سرس�ختانه او
از غزل پس�ت مدرن ب�ا جمله «اگر
حاف�ظ ه�م ام�روز بود غزل پس�ت
م�درن میگفت .حبی�ب در یکی از
قس�مت ه�ای اهن�گ خرچنگهای
مردابی ک�ه ش�عر ان از محمد علی
بهمن�ی اس�ت اش�تباه م�ی کند و
آن قس�مت را اش�تباه م�ی خواند و
به خاطر عدم دسترس�ی ش�اعر به
خوانن�ده این اهنگ به همان صورت
می ماند.

جایزهها و تقدیرها

مح ّمدعل�ی بهمن�ی در س�ال

 ۱۳۷۸مو ّف�ق ب�ه دریاف�ت تندیس
خورش�ید مه�ر بهعن�وان برتری�ن
غزلس�رای ایران گردید .در س�ال
 ۱۳۸۳ب�ا ه ّم�ت اداره ّ
کل فرهن�گ
و ارش�اد اسالمی اس�تان هرمزگان،
همزمان با برگزاری ششمین کنگره
سراس�ری شعر و داس�تان جوان در
بندرعب�اس نکوداش�ت محمدعلی
بهمنی برگزار گردی�د .همچنین در
کنگره سراسری ش�عر دفاع مقدس
از او تقدیر شدهاست.

در آثار دیگران

به�روز ثروتی�ان کتاب�ی تح�ت
عن�وان ل�ذت بهتزدگ�ی در ش�عر
محمدعلی بهمنی نوشتهاس�ت و در
آن به تجزیه و تحلیل شعر محمدعلی
بهمنی میپردازد .این کتاب در سال
 ۱۳۸۹توسط انتشارات شانی چاپ و
منتشر شدهاست.

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ê¿Z]« Ä§Â° º¿Zy

Ê¿Z/]« Ä§Â° º¿Zy Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Á{§ |¼v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
]Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾ËY Ä] Ä¯ s» ZY ÄfYÂy Ä
d·Y|/ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 108 Ä^  9609980010700469
\/u Ä¯ ¾ÌÌ e 09:30 dZ 1397/03/28 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i ½YÆe
{µÂ/Æn» d/¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf
|/ËYm Y Ê/°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y
¯Ê/Æ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj
]Á d/YÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä
¼.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ
{-2359/162532
»ÃZ/³{Y{ 108 Ä^ / Ê«Â/¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

¼½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
ÊYÁ ZfÌ] Á ÃZÆ] Á ÉË^e ÉÂ¸ ½{Ó ZÆ¼¿Zy Á ÁY{ |Ìn» ÉZ«M

|/Ìn» ÉZ«M ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÉË ¦ÂË|¼v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
{s/» ZY ÄfYÂy Ä] ÊYÁ ZfÌ] Á ÃZÆ] Á ÉË^e ÉÂ¸ ½{Ó ZÆ¼¿Zy Á ÁY
¯Ä^ / 9609980010700997 Ä/Ô¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä
Ê³|Ì/ d/«Á Á d^i ½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 108
»Â/Â» ª/^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10:00 dZ 1397/03/29 wÂ
»Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» d/¸ Ä/] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z
{Ê/» Ê/Æ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy
Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³
¼¾ { Á d/§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á
{-2360/162540
»ÃZ³{Y{ 108 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

¼½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â
ÄÌWYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

»Ä/Ì¸ ¹Â°v» ÉÌ^°e ½Z¼Ë¿ ÉZ^Æ ZÀÌ» ÉÌ^°e ¹Z ÉÌ^°e ÆrËa Ä· ¹Â°v
»ÉZ/«M Ä] Ä¸ÌÂÀË|] |ËYm { ÃfÀ» ÉZÅ ÊÆ³M ÁÌa – Ê´À Âr¯ Ê]Ye ÂÀ
»ÄÌWYmY ª^ {Â Ê» ¡Ô]Y |ÀZ] Ê» ½Z°¼·Y µÂÆn» Ä¯ Ê´À Âr¯ Ê]Ye ÂÀ
ÃZ¼/// Ä///] ½Y///Æe Ê«Â///¬u Ê»Â///¼ ÃZ///³{Y{ 108 Ä^ / / Y Ã{Z///
ºÌ/Àe Ä] ¹Y·Y Ä] ÄÌ¸ ¹Â°v» 960018 ÄÔ¯ Ã|¿Áa { 9610420010700316
Ê/» ¹/¸» d/·Á{ ª/u { YmY ªu  ºÌ¿ dyY{a Á Ä· ¹Â°v» ªu { |À
]½Â¿Z/« 9 Ã{Z» Á ¹ { M 73 Ã{Z» ÉYmY { d]Â¿ ®Ë Ã{Z ÄÌWYmY {Z¨» Y~· |ÀZ
10 ¥/ Z/e {{/³ Ê» k{ Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY
/Ì£ { .{{/³ ¹Y|/«Y Ä/ÌWYmY {Z/¨» ÉY/mY Ä] d^¿ ÊÆ³M Zf¿Y Y a Á
Á Ä/ÌWYmY µÂ·|/» ÉY/mY Ä] d^¿ cY¬» ª^ ¹Z°uY ÉYmY |uYÁ cÂÀËY
Y Ä/ÌWYmY ¡Ô]Y cÂ { dY ÊÆË|] {Â¼¿ |ÅYÂy ¹Y|«Y ÊËYmY ÄÀËÅ µÂÁ
Ä/Ì¸ ¹Â/°v» Ä/] É´Ë{ ZyY ZË ¡Ô]Y ÊËYmY cZÌ¸¼ ÉY] ÊÆ³M ¿ ªË
ÔY YmY d¼« Ä] 0Z^f¯ Y {Ây d»Z«Y ¶v» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ä°ÀËY ´» dÌ¿ ¹Ó
{.|Å
{-2361/162543
»|ÃZ³{Y{ 108 Ä^  ¹Z°uY ÉYmY Á f§{ Ë

¼½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â

ÄÌWYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

»Á/Ìa – Z/¯ ºË]Y º´Ì] ÄÀÌ° ÄÌ¸ ¹Â°v» \¿ É{Y» |Ìn¼·Y|^ Ä· ¹Â°v
Ä/¯ Z/¯ º/Ë]Y º´Ì/] ÄÀÌ°/ º¿Zy Ä] Ä¸ÌÂÀË|] |ËYm { ÃfÀ» ÉZÅ ÊÆ³M
»ÃZ/³{Y{ 108 Ä^  Y Ã{Z ÄÌWYmY ª^ {Â Ê» ¡Ô]Y |ÀZ] Ê» ½Z°¼·Y µÂÆn
¼Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa { 9510420010700386 ÃZ¼/ Ä/] ½Y/Æe Ê«Â/¬u Ê»Â
ª/u { Y/mY ªu  ºÌ¿ dyY{a Á Ä· ¹Â°v» ªu { ÄÌ¸ ¹Â°v» 931099
{¹ { M 73 Ã{Z» ÉYmY { d]Â¿ ®Ë Ã{Z ÄÌWYmY {Z¨» Y~· |ÀZ] Ê» ¹¸» d·Á
{{³ Ê» k{ Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 9 Ã{Z» Á
{ .{{³ ¹Y|«Y ÄÌWYmY {Z¨» ÉYmY Ä] d^¿ ÊÆ³M Zf¿Y Y a Á 10 ¥ Ze
Á ÄÌWYmY µÂ·|» ÉYmY Ä] d^¿ cY¬» ª^ ¹Z°uY ÉYmY |uYÁ cÂÀËY Ì£
Y Ä/ÌWYmY ¡Ô]Y cÂ { dY ÊÆË|] {Â¼¿ |ÅYÂy ¹Y|«Y ÊËYmY ÄÀËÅ µÂÁ
Ä/Ì¸ ¹Â/°v» Ä/] É´Ë{ ZyY ZË ¡Ô]Y ÊËYmY cZÌ¸¼ ÉY] ÊÆ³M ¿ ªË
ÔY YmY d¼« Ä] 0Z^f¯ Y {Ây d»Z«Y ¶v» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ä°ÀËY ´» dÌ¿ ¹Ó
{.|Å
{-2362/162550
»|ÃZ³{Y{ 108 Ä^  ¹Z°uY ÉYmY Á f§{ Ë

¼½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â

ارتش آلمان در جنگ جهانی دربرابر مخاطبش قرار دهد« .گلولهچوبی»
حقیقت انس�انی و ذات س�ربازانی را در جنگ نشان میدهد که شاید
هیچکدامشان نسبت به عملی که انجام دادهاند رضایتی نداشته و تنها
ترس باعث بس�یاری از جنایات بوده است و این نگرش کنر را باید در
خاطرات خود او که یکی از س�ربازان ارتش نازی بوده جستوجو کرد.
از دیگ�ر آثار او میتوان به نمایشه�ای «تغییر زمان»« ،اتاقی در مرز
بابل» و «راه س�یبری» اش�اره کرد .وی در س�ال  ۱۹۹۶در شهر کاسل
آلمان درگذشت.
"خوشآمدگوی�ی" ن�ام یک تکگویی به نویس�ندگی پتر هانتکه
نویس�ندهی برنده جایزه نوبل ادبیات ،نمایش�نام ه دیگری اس�ت که
در ای�ن کتاب به چاپ رس�یده .کتاب «گلولهچوب�ی» با ترجمه حمزه
علیمحمدی در  ۸۴صفحه و قطع رقعی با مش�ارکت انجمن فرهنگی
اتریش در ایران و به همت نشر نقطه مکث در شمارگان  ۱۱۰۰نسخه به
بازار کتاب کشور عرضه شده است.

زنگ ادبيات
کتابهای تازه مجید شفیعی برای بچهها

ت کتابهای�ش ،از نگارش آثار
مجید ش�فیعی با اش�اره به وضعی 
تازهای برای بچهها خبر داد.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان به ایسنا گفت :اخیرا یکی از
ب «کابوس
داستانهای من برگزیده جایزه «خطخطی» شد ه است .کتا 
ن کتاب
ماهان» نیز برگزیده «کتاب س�ال قزوین» شده است ،البته ای 
قبال هم جوای�ز دیگری گرفته بود؛ برنده چهار الکپش�ت پرنده و
کاندی�دای کتاب فصل کش�ور بود .همچنین از نظر «ش�ورای کتاب
کودک» و آموزش و پرورش برای گروه سنی نوجوان مناسب تشخیص
داده ش�ده اس�ت.او اف�زود :االن در ح�ال نگارش مجموعه داس�تان
ن قصهها
«قصههای شب» برای نشر سایهگس�تر هستم ۸۰ .درصد ای 
دارای س�وژههای بکر و خالقانه اس�ت و  ۲۰درص�د آنها بازآفرینی و
بازنویس�ی متون کهن و افسانههای فولکلور ایران مانند حسن کچل،
ماهپیش�ونی و چهلگیس است ،البته با شیوههای جدید و نگرشی نو
هم در شیوه داستانسرایی و هم مضمون به آنها پراختهام.
ش�فیعی همچنین بیان کرد :منظومه «فرهاد و ش�یرین» وحشی
بافق�ی را برای گروه س�نی نوجوان به نثر برگ�ردان کردهام و در حال
بازنویس�ی آن هس�تم .ای�ن کتاب در نش�ر پیدایش منتش�ر خواهد
ش�د« .س�هگانه پهلوان گودرز» ب�ا عنوانهای «پهلوان گ�ودرز و دیو
ی پرنده» و «پهلوان گودرز و کابوس
فراموش�ی»« ،پهلوان گودرز و قال 
مرگبار» در نشر منادی تربیت نیز آخرین کارهای من هستند.
"دیوانههای دوست داشتنی» نقد و بررسی شد

هذیاننویسیها تفریحگاه شاعر است

به گزارش ایبنا ،س�ید احمد حس�ینی ،ش�اعر و منتقد ادبی دبیر
ت گفت« :دیوانههای دوست داش�تنی» هرچند رفتار ادبی
این نشس� 
تازهای نیس�ت اما توانس�ته در بین مخاطبان کتاب جایش را باز کند.
خوشحالم که محسن بیگی با اینکه در ابتدای راه تولید کتاب با عنوان
نش�ر ایجاز است اما توانسته در همین مدت کم کتابهای خوبی را در
حوزه ادبیات منتشر کند.
وی ادام�ه داد :یکی از نیازهای جدی امروز ادبیات ناتوانی انتخاب
خوب است که بتواند پل شکسته میان مخاطب و اهالی نشر را تعمیر و
بازسازی کند .به اعتقاد من وظیفه ناشر شناسایی نیاز مخاطب است.
جالل حاجیزاده که سخنران این نشست بود ،گفت :ما این کتاب
را زندگی کردیم .همه ش�خصیتها در «دیوانههای دوستداش�تنی»
واقع�ی هس�تند و براس�اس دیالوگهای�ی ک�ه مط�رح کردهان�د در
قسمتهای مختلف حضور دارند.
وی افزود :در قس�متهای بعدی که نوش�ته ش�ده است و در این
کت�اب نیس�ت ،ش�خصیتهای تازهای اضاف�ه ش�دهاند و فضای کلی
روایته�ا تغییر کردهاند و بهنوع�ی پختهتر ش�دهاند .البته بعدا باید
تصمیم بگیریم که آیا این کتاب میتواند شماره دو یا سه داشته باشد
یا نه.س�لمان نظافت یزدی نیز در این نشست گفت :موضوع و مفاهیم
طرح ش�ده در این کتاب مس�ائلی همگانی اس�ت که ما در جمع چند
نفرهمان در مش�هد فرصت و جرئتش را داشتیم که درباره آن صحبت
کنیم .بیپولی ،عشق ،مرگ ،تولد و ...از جمله مفاهیم و مسائلی است
که ش�خصیتهای کتاب درباره آن از زاویه دید و عالقمندی خودشان
با ه�م دیالوگ برقرار کردهاند و عکسهای س�عید گل�ی در کنار این
روایتها کامل کننده اس�ت.وی ادامه داد :ش�خصیتهای کتاب همه
واقعی هس�تند و پشت چیزی پنهان نش�دهاند و حرفهایشان بدون
اغ�راق چاپ ش�ده و تنها ۲۰درص�د روایتهای کت�اب حاصل تخیل
نویس�ندگان آن اس�ت که جهت پیدا کردن یک خط مش�خص اضافه
شده اس�ت.این شاعر گفت :طرح اس�امی خاص ،فیلمها ،شعر و ...در
می�ان دیالوگها باعث ش�د تا ویراس�تار کتاب علی باقری�ان به این
نتیجه برس�د تا با اضافه ش�دن پاورقی مخاط�ب از رجوع به اینترنت
ی�ا کتابهای دیگر بینیاز باش�د و اطالعات اولی�ه را در همان صفحه
بهدس�ت آورد .این کتاب حرفها و دغدغههای ماست که دیگران هم
میتوانند با آن ارتباط برقرار کنند ،اما ما خودمان را منتشر کردیم.
در ادامه نشست ،س�ید ضیاءالدین شفيعی شاعر و منتقد ادبی با
اشاره به اینکه این هذیاننویسیها تفریحگاه شاعر است اما اقامتگاه
نیس�ت ،گفت :باید از این نوش�تهها عبور کرد و به شعر پرداخت و به
کشف جهان های بهتر دست یافت.

