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مجید مظفری در «کوچه ژاپنیها»

«تنهایی» مایکل هریس در کتابفروشیها

مجید مظفری در فیلم س ـ ـ ــینمایی «کوچه ژاپنیها» به کارگردانی امیرحس ـ ـ ــین ثقفی بازی میکند .مهر خبر داده این
پنجمین فیلم سینمایی امیرحس ـ ـ ــین ثقفی بعد از فیلمهای «همهچیز برای فروش»« ،مرگ کسبوکار من
است»« ،مردی که اسب شد» و «روسی» است و در خالصه داستان این فیلم سینمایی آمده« :تو نمیتونی
با پول همهچیز و همهکس و بخری یه روزی یه جایی یه شب یه وقتی یکی باال سرته ،کوچه ژاپنیها».

کتاب «تنهایی» نوشــته مایکل هریس با ترجمه ســامان شــهرکی منتشــر شــد .ایســنا خبر داده که این کتاب در
 ۲۲۴صفحه با قیمت ۴۰هزار تومان توســط نشــر خزه منتشر شــده اســت .مایکل هریس در این کتاب که عنوان
فرعیاش «خلوتگزینی در یک جهان شــلوغ» اســت ،شــرح میدهد که چگونه میتوان با پناهبردن به طبیعت و
متون مکتوب از شلوغی سرسامآور جهان امروز رها شد و همچنین از فریب دنیای مجازی نجات پیدا کرد.

ادبیات و هنر
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ضمایــر [او]

عر فجر و همه حواشی و حرف و حدیثهای پیرامون آن

ه شعر فجر قرن

سازمان فرهنگ و ارشاد اســامی برگزارکننده آن است .امســال اولین تجربه خانه کتاب و ادبیات در
برگزاری این جشــنواره اســت و بدیهی اســت که باید صبر کرد و نتایج جشــنواره را دید و پــس از آن به
نقد و بررســی عملکرد این موسســه پرداخت امــا تا همین امــروز کــه افتتاحیه و یک محفل شــعر از
سلسله برنامههای مربوط به جشنواره شعر فجر برگزار شده نیز عده زیادی به آن معترض بودهاند.
همین انتقادها ســبب شــده که جشــنواره امســال حواشی بســیاری داشــته باشــد .در این گزارش،
اختیارتــان قرار دهیــم؛ از متــن جشــنواره و اقداماتی که تا ایــن لحظــه در آن صورت گرفته تا حواشــی
پیش آمده پیرامون آخرین جشنواره شعر فجر قرن حاضر .

علمی جشنواره شعر فجر انتخاب کنند،
اسامی دیگری نیز هستند که عــاوه بر
داشتن سابقه آ کادمیک در فضای
ادبیات ،در فضای شعر و در میان
شـ ــاعـ ــران نــیــز اسـ ــم و رســمــی
داشتهباشند .در ایــن میان
دو نفر از شاعران خوشنام
ب ــی ــان ــیـ ـهای ع ــل ــی ــه ای ــن
انــتــخــاب ص ــادر کــردنــد
و ش ــاع ــران بــســیــاری
در فــضــای مــجــازی
نــیــز ب ــه فــهــرســت
ا مضا کنند گا ن

این بیانیه پیوستند.
ن ــاص ــر فــی ــض و مــح ــم ــود ح ـب ـی ـب ـیک ـس ـبــی در
بـخـشهــایــی از بـیــانـیــه م ـش ـتــرکشــان چنین
نوشتهاند« :متأسفانه در ســا لهــای اخیر که
بــرگــزاری ایــن رویـ ــداد بــه بنیاد شعر و ادبـیــات
داسـ ـت ــان ــی سـ ـپ ــردهش ــده ،ه ــر سـ ــال ب ـیــش از
پـیــش در مـحــاقــی کــاهـنــده و سـیــری قهقرایی
فــرورفـتـهاســت .آنگــونــه بــرگــزار شــده کــه برگزار
ش ــدن و نـشــدنــش هـیـچگــونــه تــوف ـیــری ایـجــاد
نکند؛ چراکه مــســؤوالن بنیاد مزبور به اجــرای
خنثی و بیسروصدای جشنواره اصــرار و ابــرام
بیحد و مرزی داشته و دارنــد .سیاستگذاران
جشنواره در سا لهای اخیر شعر را غریب گیر

زاویه | رحمتا ...رسولی مقدم
ایــن کتاب را باید یکی از شانسهای اصلی جشنواره امسال
دانست .کتاب در جایزه ادبی قیصر امینپور رتبه سوم را کسب
کــرده و در جایزه ادبــی مشهد و جایزه غــزل حسینجاللپور
میان نامزدان قرار دارد .زاویه را انتشارات ایهام منتشر کرده و
دومین کتاب رسولیمقدم محسوب میشود .رسولیمقدم
از ت ـ ــواب ـ ــع شــه ــرســت ــان
ب ـ ــوی ـ ــراحـ ـ ـم ـ ــد اسـ ـ ـ ــت و
امـ ـ ـی ـ ــدوار اس ـ ــت ک ـتــاب
مــوفـقــش در جـشـنــواره
فـ ـج ــر نـ ـی ــز ب ــدرخـ ـش ــد.
شـ ــاعـ ــران شـهــرسـتــانــی
تـ ــا کـ ـن ــون افــتــخ ــاره ــای
بسیاری در جشنواره فجر
آفریدهاند.

قار | اکبر قنبرزاده
«ق ــار» عــنــوان کـتــاب اکـبــر ق ـن ـبــرزاده ،شــاعــر ج ــوان اهــری
اس ــت کــه شــامــل ۳۰غـ ــزل اس ــت و در ۶۸صـفـحــه توسط
انـتـشــارات ایـهــام بــه ب ــازار عــرضــه شــده اس ــت .کـتــاب قار
هــم در چهارمین دوره کـتــاب ســال شعر ج ــوان جایزه
قیصر امینپور و در دومین
دوره جــا یــزه مستقل غزل
حسین جاللپور به مرحله
نهایی راه یافته ب ــود .این
ک ـتــاب دوم ـیــن ک ـتــاب نشر
نـ ــوپـ ــای ای ـ ـهـ ــام اس ـ ــت کــه
در ج ــوای ــز ادب ـ ــی ام ـســال
توانسته بــه توفیق دست
یابد.

تقدیرشدگان خــود جــایــی ب ــرای ایــن دو اثر
درنظر نگرفت .با این همه بیتردید این دو
اثــر نیز در میان آث ــاری کــه در جشنواره فجر
م ــورد بــررســی ق ــرار خــواهــنــد گــرفــت ،حضور
خواهند داشت.
هــرچــنــد ج ــای خــالــی بــرخــی نــاشــران انقالبی
س ــرش ــن ــاس یـ ــا ک ــاه ــش تـ ــعـ ــداد عــنــاویــن
منتشرشده از ســوی آنها نمیتواند به طور
قــطــعــی م ــس ــاوی ب ــا م ــح ــدود ش ــدن رقــابــت
ج ــش ــن ــواره شــعــر فــجــر در ان ــح ــص ــار بــرخــی
رویــکــردهــای خ ــاص بــاشــد چ ــرا کــه بـیــش از
 2000اث ــر از س ــراس ــر کــشــور در بـخـشهــای
مــخــتــلــف جــشــنــواره مـ ــورد ب ــررس ــی داوران
ق ــرار خــواهــنــد گــرفــت امــا احــتــمــاال نشانهای
اســت از ایــن که کـمکــاری شــاعــران و ناشران
بــا رویــکــردهــای مــتــفــاوت م ـیتــوانــد ویترین

(پژوهشهای نظری حــوزه شعر ) است که با
داوری داوران ،آثـ ــار ب ــررس ــی خ ــواه ــد ش ــد و
برگزیدگان و شایستگان تقدیر  ،شناخته و
معرفی خــواهــنــد شــد .بنا بــر روال جشنواره
شعر فجر طی سالهای گذشته در هفته اول
بهمن ،نــامــزدهــای جــشــنــواره در بخشهای
مختلف اعالم میشوند و همزمان با آغاز دهه
فــجــر نــیــز ای ــن جــشــنــواره بــرگــزیــدگــان خ ــود را
خــواهــد شــنــاخــت .بــایــد منتظر مــانــد و دیــد
جــشــنــواره پــرحــاشــیــه امــســال در نــهــایــت چه
کسانی را به عنوان برگزیده یا تقدیرشده به
مخاطبان ادبیات معرفی خواهد کرد.

تقویم اجرایی و آمار جشنواره

مهلت ارس ــال آث ــار بــه جــشــنــواره شعر فجر
امــســال از  25آذر ش ــروع شــد و تــا 15دی
ادام ـ ــه ی ــاف ــت .بــنــا ب ــر اعــــام مصطفی
راض ـیجــالــی ،دبــیــر اجــرایــی جــشــنــواره
پانزدهم و مدیر دفتر گسترش شعر و
ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات
ای ــران تــا  7دی در مجموع 2۴۸۹اثـ ــر به
دبــیــرخــانــه پانزدهمین جــشــنــواره شعر
فجر رسیده که از ایــن تعداد  20۳۲اثــر در
بخش بزرگسال ۱۷۲ ،اثر در بخش کودک
و  ۲۸۶اث ــر نــیــز در ب ـخــش «دربـ ـ ــاره شعر »

سر خپوستها | حامد ابراهیمپور
سر خپوس ـتها بیســتمین کتاب حامد ابراهیمپور است
که توســط نشــر آنیمــا ســال 98بــه چاپ رســیده و شــامل
غــزل ،مثنــوی و چهارپارههایی اســت که طی ســالهای۹۴
تــا  ۹۷ســروده شــدهاند .ابراهیمپــور پیــش از این ســابقه
برگز یــده شــدن در جشــنواره شــعر فجــر را دارد و امســال
بــا کتابــی کــه در انتشــارات
خــودش چاپ کــرده به این
جا یــزه امیدوار تــر ا ســت.
کتــاب سر خپوس ـتها کــه
اکنــون بــه چــاپ دوم نیــز
رســیده ،از نامزدهای جایزه
اد بــی مشــهد ا ســت و از
شانسهای جشنواره فجر
امسال به شمار میرود.

سوسن | فاطمه ساالروند
نشــر نیســتان را چنــدان بــه شــعر نمیشناســیم امــا ایــن
انتشــارات ســال گذشــته مجموعه شــعری چــاپ کرد کــه باید
بهــای شــعر زنــان در دهــه 90بــه حســاب
آن را از بهتریــن کتا 
آورد .مجموعــه شــعر «سوســن» ســروده فاطمــه ســاالروند از
گزین ههــای جــدی بــرای نامــزد شــدن در جشــنواره شــعر فجــر
امســال بــه شــمار م ـیرود.
ســاالروند اهــل شهرســتان
ازنــا از توابــع اســتان لرســتان
اســت و تاکنون عالوه بر شــعر
بزرگســال در حیطــه شــعر
نوجوان نیز فعال بوده اســت.
او سال گذشته با کتاب «دل تو
برد شــرط را» در بخش کودک و
نوجوان شعر فجر تقدیر شد.

اوایل | پیمان طالبی
«اوایــل» ســومین کتــاب پیمــان طالبــی ،شــاعر و همــکار
روزنامهنــگار خود مــان ا ســت .او کــه مد تها ســت در
فضــای جشــنوارههای ادبــی حضــور نداشــته اســت ،حاال
بــا ســومین کتابــش کــه توســط انتشــارات فصــل پنجــم
چاپ شــده ،از شانسهای
جدی جشــنواره شــعر فجر
امســال بــه شــمار میآیــد.
کتــاب اوایــل در اوج شــیوع
کرونا در ایران منتشــر شــد
امــا در کمتــر از 10روز تمــام
نســخههای آن بــه صــورت
اینترنتــی فــروش رفــت و به
چاپ دوم رسید.

این هم از این | امیرعلی سلیمانی
ا مـیــر عـلــی سلیمانی از ش ــا ع ــران د ه ــه ه ـف ـتــادی بسیار
فعال ا ســت .او کــه تـعــداد کتا بهای شعرش دو رقمی
شده ،با کتابی با نام «این هم از این» در جشنواره شعر
فـجــر ام ـســال حــضــور دارد .ک ـتــاب تــوســط نـشــر چشمه
چــاپ شــده و مجموعهای
از غ ـ ــز له ـ ــای ع ــا شــق ــا ن ــه
سلیمانی ا س ــت .سلیمانی
ج ـ ـ ـ ـ ــوان صـ ــاح ـ ـبام ـ ـت ـ ـیـ ــاز
ان ـ ـت ـ ـشـ ــارات ن ــزدیـ ـکـ ـت ــر نـیــز
هست که احتماال کتابهای
انتشاراتش نیز در جشنواره
ام ـ ـ ـسـ ـ ــال شـ ــان ـ ـسهـ ــایـ ــی
خواهند داشت.

جشنواره فجر را ناقص و وسعت دیــد آن را
حد بزند.
ای ــن مــســالــه وقــتــی حــســاستــر م ـیشــود که
توجه کنیم جشنواره شعر فجر در واقع عمال
پیشنهادهایی را پـیــش روی خــوانــنــدگــان
و عــاق ـهمــنــدان ب ــه شــعــرر مــعــاصــر کــشــور
مـ ـیگ ــذارد و از ای ــن رو م ـیتــوانــد ب ــه ذائــقــه
عمومی در این حوزه جهت دهد.

مقایسه با جشنواره پارسال

در برخی دورههــا ممکن اســت به علت نوع
چیدمان داوران و رویکردها و سالیق آنها،
خروجی جشنواره حاوی نگاه و جهت خاصی
باشد اما گاهی هم این اتفاق صرفا به علت
ع ــدم حــضــور ش ــاع ــران و کـ ـمک ــاری نــاشــران
روی میدهد.

ای ــن درح ــال ــی اس ــت ک ــه فــرازونــشــی ـبهــای
س ــال 98بــرگــزیــدههــای شعر جــشــنــواره فجر
امسال را هم از برخی نظرگا هها حسا ستر
مـیکــنــد و م ـیتــوان آن را مــعــادل تــقــویــت یا
تضعیف شعر انقالب در سالی که گذشت
پنداشت.
آیا ما آنطــور که باید و شاید دست بــازار را پر
ک ــردهای ــم؟ آی ــا مخاطبی عــاقـهمــنــد بــه شعر
انقالب میتواند آثار شاخص مدنظر خود را
در خروجی چهاردهمین جشنواره شعر فجر
بیابد؟ آیا فقدان این آثار در میان نامزدها یا
برگزیدگان جشنواره شعر فجر میتواند برای
شاعران و ناشران کشور ،نشانه گویایی برای
تمرکز بر افزایش کمیت و کیفیت تولیدات
باشد؟ اینها سواالتی است که تا پایان هفته
جاری و اعالم نامزدهای جشنواره شعر فجر

امسال ،پاسخ خــود را خواهند یافت و باید
دید واکنش شعر انقالب به این جای خالی
احــتــمــالــی چـیــســت و آی ــا اقــدامــاتــی را بــرای
ت ـ ـ ــق ـ ـ ــوی ـ ـ ــت بـ ـ ــنـ ـ ــیـ ـ ــه خـــــــــــــود در نـ ــظـ ــر
خواهد گرفت.

جز با هنر مانوس نبودیم

انتخاب مریم جاللی به عنوان دبیر علمی جشنواره امسال حواشی بسیاری به دنبال داشت

ســعی کردهایم هرآنچه را که الزم اســت شــما از جشــنواره بینالمللی شــعر فجر امســال بدانید را در

آوردهانـ ــد ...بخش شعر را از کتاب ســال حذف
کردند .جوایز ادبی مانند کتاب فصل را تعطیل
کردند!....
بــا تــمــام احــتــرامــی کــه ب ــرای ســرکــار خــانــم مریم
جاللی قائلیم اما در چند روز اخیر دهها شاعر
حــرف ـهای فقط از حقیر پــرســیــد هانــد کــه اصال
ا یــشــان کیست؟ ایــن فاجعه اســت کــه دبیر
علمی جــشــنــواره شعر فجر را حتی شــاعــران
حرفهای مملکت نشناسند و حتی نام ایشان
را نشنید هباشند ....حتی اگــر بنا بــر انتخاب
چهرهای دانشگاهی بهعنوان دبیر جشنواره
بــود ،بسیاری از شــاعــران بنام را میشناسیم
که در قامت استاد دانشگاه نیز چهر ههای
تأثیرگذاری هستند.
جــنــاب آقـ ــای وزی ـ ــر! از آنــجــا ک ــه م ــس ــؤوالن و
دستاندرکاران دفتر گسترش شعر و ادبیات
داستانی حتی یک نظر انتقادی محترمانه زیر
پستشان در فضای مجازی را نیز برنمیتابند
و پــاســخ اهــالــی ادبــیــات را نــمـیدهــنــد ،نــاچــار
اعتراض شاعران را در محضر جنابعالی مطر ح
میکنیم ،باشد که مؤثر و مثمرثمر افتد».
در ایــن مــیــان ،س ــوال پیش مـیآیــد کــه مریم
جــالــی کـیــســت؟ مــریــم جــالــی ،عــضــو هیأت
علمی دانشگاه شهید بهشتی است و تاکنون
آثـ ــاری پــژوهــشــی در حـ ــوزه ادب ــی ــات کـ ــودک و
نوجوان از او منتشر شده است .او همچنین
مــقــاالت بــســیــاری در ح ــوزه شعر و ادبــیــات و
کودک دارد که در مجالت دانشگاهی به چاپ
رس ــی ــده اسـ ــت .جــالــی همچنین در حیطه
ادبــیــات ک ــودک و نــوجــوان بــه عــنــوان مولف
نــیــز فــعــالــیـتهــایــی داشــتــه و آثـ ــاری منتشر

کرده است .شاید بهتر بود شاعران معترض
بــه انــتــخــاب جــالــی تــا انــتــهــای جــشــنــواره صبر
میکردند تا جاللی و تیم او ابتدا امتحان خود
را پــس دهــنــد و سپس بــه خــاطــر ضعفها یا
نواقص محتمل ،مــورد ارزیــابــی ،نقد و بررسی
قرار گیرند .مضاف بر اینکه سالهای گذشته
که اغلب شاعران شناخته شــده دبیر علمی
جشنواره شعر فجر بوده اند نیز همواره این
جشنواره با کاستیها و انتقادهای بسیاری
ه ــم ــراه ب ـ ــوده اس ـ ــت .ب ــن ــاب ــرای ــن نــم ـیتــوان
دورهه ـ ــای پیشین ای ــن جــشــنــواره و دبــیــری
ش ــاع ــران ســرشــنــاس در آن را نــیــز بــیای ــراد
دانــســت .روزن ــام ــه جــامجــم در ای ــن زمــیــنــه از
فراهم آوردن فضایی برای تشکیل یک میزگرد
هماندیشی و نقد و بررسی عملکرد مسؤوالن
پانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر پس از
اتمام جشنواره و با حضور منتقدان و اعضای
هیات علمی این جشنواره استقبال میکند.

بهزاد فراهانی در روز تولدش درباره زادگاه ،خانواده و
معلمانشحرفزد

برخی از این اسامی
از میان نامزدها
و برگزیدگان چند
جشنواره ادبی
در حیطه شعر
انتخاب شدهاند
که در آنها فقط
کتابهای شاعران
در سال 98مورد
ارزیابی و داوری
قرارمیگرفتند

پسربچه از دیوار مدرسه باال رفت و خود را به
درون مدرسه انداخت تا آقا معلم را ببیند .او
شیفته معلم ورزش بود.
این پسربچه بهزاد فراهانی بود و آن آقامعلم،
ناصر ملکمطیعی .یکم بهمن سالروز تولد
بهزاد فراهانی است که او را به عنوان بازیگر ،
نمایشنامهنویس ،فیلمنامهنویس ،هنرمند
رادیو و کارگردان تئاتر میشناسیم.
مــوزه سینما فیلم کوتاهی در ســالــروز تولد
ایـ ــن هــنــرمــنــد مــنـتــشــر ک ـ ــرده و نــیــز همین
روزهــا کتاب «پنجاه و پنج داســتــان کــوتــاه» از
فراهانی منتشر شــده و به ایــن بهانه ایسنا
گفتوگویی بــا او داشــتــه کــه ایـنطــور شــروع
میشود :دهقانزادهای هستم اهل فراهان و
تحصیلکرده یکی از بزرگترین دانشگاههای
فرانسه.
شاگرد شاهین سرکیسیان و عباس جوانمرد
هــســتــم .م ـینــویــســم ،ک ــارگ ــردان ــی م ـیکــنــم،
ب ــازی میکنم و گــاه مـیخــنــدم و مـیخــوانــم و
میرقصم.
ف ــراه ــان ــی در ای ـ ــن گ ــفـ ـتوگ ــو از روس ــت ــای
زادگاهش گفته ،از پــدرش که شهادتخوان
تعزیه بــوده ،عشقی که به ناصر ملکمطیعی
داشــتــه ،از اســتــادانــش یــاد و از خــانــوادهاش
صحبت میکند و میگوید ،تمایلی نداشته
که گلشیفته به سمت بازیگری کشیده شود.
او از پــدرش میگوید که دهقانی بــود با قدی
195سانت و سینهای گشاده داشت نزدیک
ب ــه ی ــک م ــت ــر .ش ــه ــادتخ ــوان بـ ــود و وقــتــی
زرهپـ ــوش س ــوار بــر اس ــب م ـیشــد ،تصویری
حماسی ایجاد میکرد که مستمعین تعزیه
را به شوق م ـیآورد .بهزاد در کنار پدر کار هنر
را با تعریهخوانی آغــاز کــرده؛ در شش سالگی
بچهخوان تعزیههای پدرش بود.
پسر حــر را خــوانــده ،طــفــان مسلم و کمکم
علیاکبرخوانی کــرده بــود .هشت ساله بود
که از مکتبخانه مذهبی ده به تهران آمد و در
مــدرســه باباطاهر در شــرق تــهــران بــا کسانی
آشنا شد که تئاتر دوست داشتند و بعد وارد
رادیو شده بود.
در 16ســالــگــی کـمکــم ســر و کــل ـهاش در رادیــو
پیدا شد و در 17سالگی جــزو جــواناولهــای
داستانهای شب کشور شد که آن زمان تنها
وسیله زیبای سرگرمی مردم بود.
در 20ســالــگــی تــوانــســت ک ــارگ ــردان متعادلی
شود و در 22سالگی زیباترین داستان شب
رادی ـ ــو را ب ــه کــمــک رفــیــق خ ــوب ــش ،ابــراهــیــم
مکی و اصــغــر شــرفــی نــوشــت و جــایــزهاش را
هم گرفت.
فــراهــانــی در ادامـ ــه از خــانــه و خ ــان ــوادهاش
هــم صــحــبــت م ـیکــنــد؛ از ای ـنکــه همسرش
فــهــیــمــه رحــی ـمنــیــا چــگــونــه او را به
درس خـــــوانـــــدن واداش ـ ــت ـ ــه
اســت« :رد شــده بــودم و سه
چــهــار سـ ــال گــذشــتــه ب ــود.
درخـ ــواسـ ــت فــهــیــمــه بــود
کــه باید هــم دیپلم بگیری
و ه ــم دانــشــگــاه
قبول شوی .آن
کــلــی خــرخــوانــی
س ـ ـ ـ ــال
ک ـ ـ ــردم .دیــپــلــم
گــرفــتــم و در دو
دانشکده قبول
شــدم ».او دربــاره
خانوادهاش
گـ ــفـ ــتـ ــه :بــه
فـ ــرزنـ ــدانـ ــم
نــم ـیگــفــتــم
چـــــــه ب ــک ــن ــی ــد
ولــی در خانه من
بـ ــزرگـ ــانـ ــی رف ـ ــت و
آمــد داشتند مثل
اســتــاد مشایخی،
آری ـ ـ ـ ـ ـ ــانپ ـ ـ ـ ـ ـ ــور،
نــصــرت کــســرایــی
و ...ایـ ــنـ ــهـ ــا هــمــه
معلمان مــن بــودنــد و
م ــس ــائ ــل درون خــانــه
مــا فــقــط مــبــاحــث هنری
بـ ــود .ه ـمــســرم نــقــاش و
بازیگر و عضو گ ــروه هنر
مــلــی ب ــود و خ ــود مــن هم
که در عرصههای متفاوت
فــعــال بـ ــودم و ای ــن بــاعــث
م ـیشــد بــچـههــا جــز کــتــاب و
رنگ و موسیقی با چیز دیگری
مانوس نباشند.

