پنجشنبه  30دی 1400

◾

◾نمایشگاه «آینه در آینه» در موزه هنرهای معاصر

نمایشگاه «آیـنــه در آیـنــه» بــه عـنــوان یکی از بخشهای
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه
هنرهای معاصر تهران آغــاز شد و تا  ۸اسفند مــاه ادامــه
دارد .ای ــن نمایشگاه مـ ــروری بــر ت ـحــوالت هنر ایـ ــران در
سالهای  ۱۳۵۳-۱۳۶۳اســت و آثــار هنرمندانی از جمله
اردشـیــر محصص ،بهمن محصص ،علیاکبر صادقی،
مرتضی کاتوزیان ،بهرام دبیری و ...را به نمایش گذاشته
است.
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خاطرات
علیسلیمانی
در غیابش
منتشرشد

کتاب
«من حسینچیام»؛
زندگی ،خاطرات و
تجربیات مرحوم
علی سلیمانی،
بازیگر سینما و
تلویزیون به کوشش
پژمان عرب و توسط
انتشارات «راهیار»
چاپ و روانه بازار
نشر شد .کتاب
«من حسینچیام»
که گردآوری و
تدوین آن بر عهده
پژمان عرب بوده،
در ۲۱۴صفحه،
شمارگان هزار
نسخه و با قیمت
 ۴۵هزار تومان
منتشر شده است.

فرهنگ
و هنر

شاعر

راوی کتاب
«عصرهای
کریسکان»
به دوستان
شهیدش
پیوست
امیر سعیدزاده (سعید
سردشتی) آزاده و
جانباز جنگ تحمیلی
و راوی کتاب «عصرهای
کریسکان» ،صبح دیروز
درگذشت و به دوستان
شهیدش پیوست.
کتاب «عصرهای
کریسکان» خاطرات
این رزمنده اهلسنت
کُرد از فعالیتهای
دوران پیش از انقالب
و مجاهدتهای دفاع
مقدس تا رنجهای
اسارت در زندانهای
کومله و دموکرات است
که به قلم کیانوش گلزار
راغب تدوین و توسط
انتشارات سوره مهر
منتشر شده است.
رهبر انقالب آذر ماه
 1399در تقریظی که
بر این کتاب نوشته
بودند ،راوی این کتاب را
یک «جوان آزاده کُرد»
توصیف کردند.

یدهللاکابلیمیگوید:متأسفانهدرکشورماموضوعفرهنگ
و هنر مورد بیمهری قرار دارد و مسئوالن تصمیمگیر در این
حوزه اکثرا ًدر روزمرگی خود غرق هستند؛ این بیتوجهیها
و غفلتها میتواند دلیلی بر از دست دادن فرصتهای
مناسب در ثبت جهانی خوشنویسی شده باشد.
کابلی درباره ثبت نشدن هنر خوشنویسی ایران گفت :اگر ما
نتوانستیم هنر خوشنویسی را ثبت کنیم یک باخت بزرگ
تاریخی است.

خدیجه زمانیان چندی پیش غالمرضا
طریقی،دبیراجراییچهاردهمینجایزهادبیجالل
آلاحمددرگفتوگوییدرخصوصتغییراتآخرین
دورهجایزهادبیجاللصحبتکردهبود.اینشاعر
ازبخشیبهنام«نگاهیدیگر»بهعنوانبخشجنبی

◾

◾با نگاهی به برگزیدههای
بخش «نگاهی دیگر» متوجه
مـیشــویــم ای ــن آث ــار فــقــط از دو
بــخــش رمـ ــان و مستندنگاری
انــتــخــاب ش ــدهان ــد بــخـشهــای
دیگر اثری نداشتند؟

◾«با نوای کاروان» آهنگران را با صوت بشنوید

کتاب گویای تاریخ شفاهی دفاع مقدس روایت محمدصادق
آهنگران با عنوان «با نوای کاروان» تهیه و روی پایگاه کتاب
گــویــای ای ــران صــدا در دسـتــرس عالقهمندان ق ــرار گرفته
است .کتاب «با نوای کــاروان» تاریخ شفاهی دفاع مقدس
روایت محمدصادق آهنگران است که عالوه بر آنکه راوی
درباره مقاطع مختلف سخن گفته است به فراز و فرودها،
نامالیمتها و تالشهای جهادگران فرهنگی در عرص ه دفاع
مقدس و بینالملل نیز پرداخته است.

ایندورهیادکرده بودکهدرقالباین بخشآثاریکه با
نگاهنوآورانه وخاصنوشتهشدهباشندموردداوری
قرارمیگیرندومعرفیمیشوند .سهشنبهگذشته
همزمانبانشستخبریاینرویدادادبی،برگزیدگان
بخشویژهبههمراهنامزدهایچهاردهمیندوره

گفتوگوباغالمرضاطریقی
دبیر اجرایی چهاردهمین جایزه جالل درباره بخش جدید این جایزه

«نگاهی دیگر»
به کتابهای نوآور

ببینید اگر قــرار بر این بود که داوران هر بخش
اثری خاص معرفی کنند با نفس انتخاب ،دچار
تناقض میشد .ما از داوران خواستیم در حین
داوری و از زمــانــی کــه کتابها را ارزیــابــی اولیه
میکنند اگر با کتابی مواجه شدند که نگاه تازهای
دارد آن اثر را به ما معرفی کنند که این آثار از میان
رمانها و مستندنگاریها انتخاب شدهاند .همه
کتابهایی که نگاه خاصی در آن وجود داشت
جــم ـعآوری کــردیــم و از میان آنهــا ایــن پنج اثر
انتخاب شد.

نه هیچ منعی وجود ندارد .ممکن است اثری هم
برگزیده بخش اصلی شود و هم برگزیده بخش
«نگاهی دیگر».

مجموع در بخش ویژه همه امتیازها را از داوری
نگیرد و نامزد نشود که نامزد هم نشده است اما
به دلیل نگاه نویی که به موضوع مستندنگاری
داشته مورد توجه قرار گرفته است.
به هر حال یکی از وظایف برگزارکنندگان جوایز
ادبی ،نور تاباندن به کتابهایی است که منتشر
شــده و اگــر بــه کتابی بــا هــر سـ ــوژهای کــه نگاهی
دیگرگونه داشته نوری بتابانیم تا آن اثر مطرح شود
و صاحب اثر متوجه شود به ارزشمندی کارش
توجه شده و بقیه هم بروند سراغ این سوژهها ما
در مقابل آثار خاص وظیفهمان را انجام دادهایم.

◾

◾ در انتخاب آثار این بخش چقدر کتابمحور
بودهاید و چقدر ناشرمحور؟ چون کتابها فقط از
چند ناشر خاص است.

◾

◾ به هر حال نــوآوری یکی از مالکهای ارزیابی
آثــار بخشهای اصلی هم میتواند باشد .منظور
شما از نگاهی دیگر چیست؟

◾«تشریف» انتخاب مقطع تاریخی خاص
رمان «تشریف» نوشته علیاصغر عزتیپاک از
انتشارات شهرستان ادب به دلیل انتخاب مقطع
تاریخی خاصی کــه بــه آن توجه شــده ا ســت به
عنوان یکی از آثار منتخب این بخش مورد تقدیر
قرار گرفت .ماجرای کتاب از شب عروسی شهریار
و مهری در روزهــای پایانی آذر  57آغاز میشود.
میهمانها رفتهاند و عروس و داماد روبهروی هم
نشستهاند؛ ولی مهری فکر میکند باید حرفی را
که روزها مزهمزه میکرده ،همین امشب به زبان
بیاورد .مهری دهان باز میکند و راز رفتن و اخراج
مصطفی از دانشسرا را میگشاید .او مدتی برای
دا یـیحـســن خبر م ـیبــرده و خبر فعالیتهای
مصطفی در دانشسرا را هم او رسانده .اینچنین
میشود که شهریار از حجله بیرون میزند و آواره
خیابا نها و دشت و کوه میشود تا مصطفی را
بیابد و از او طلب بخشش کند .این سیر و حرکت
درونی و بیرونی (آفاقی و انفسی) مختص شهریار
نیست .تـمــام د یـگــرا نــی کــه سیاهیلشکر این
داستان بودند و همۀ دیگرانی که شخصیتهای
دیگر این قصه هستند ،مصطفی و دیگران ِ این
رمــان ،همه رو به آینده در حــال حرکتاند و در
نهایت در پایان ا یــن سه روز ،در میانۀ انقالبی
درونی و بیرونی گرهها گشوده میشوند .چیزی که
تشریف را نسبت به کارهایی از این نوع متفاوت
میکند ،انتخاب شـهــری غیر از تـهــران ا ســت.
دا س ـتــان از هـمــدان (هگمتانه بــهمعنای محل
گرد آمدن) شروع میشود.

جایزهجاللاعالمشدند .اماچرااینآثاردرمیان
آثاریکهبهدبیرخانهارسالشدهبهعنوانآثاری
نوآوردرساختاریامحتواانتخابشدهاند.درصفحه
امروزبههمراهمعرفیکوتاهاینآثاردرگفتوگوبا
غالمرضاطریقیبهبررسیاینموضوعپرداختیم.

مسئولیت بخش ویــژه بــر عهده دبیر اجرایی
و علمی دورهه ــای بعد اســت و باید ببینیم آیا
ایــن مسئله اولــویــت دوســتــان هست یا نــه ،اما
آقای رمضانی ،مدیرعامل خانه کتاب به بخش
ویرایش و بخش نگاهی دیگر توجه خاصی نشان
دادند و شاید در سالهای بعد این بخشها ادامه
پیدا کنند.

◾

پژوهشکده زیستشناسی و فناوری سلولهای
بنیادی پژوهشگاه روی ــان دانــش بنیان رفته و
زنــدگــی ایــن دانشمند را بــررســی ک ــرده اســت.

نویسنده حرکت و نگاه تــازهای داشته که سایر
مستندنگارها نداشتهاند و از ایــن جهت این
اثــر ارزشمند اســت .ممکن اســت همین اثــر در

اگر به نامزدها نگاه کنید میبینید از همه ناشران
از نشر جمکران گرفته تا نشر چشمه اثر وجود
دارد ای ــن مسئله نــشــان م ـیدهــد انتخا بها
بــر اســاس آثــار بــوده و نــه نــاشــر .اتفاقا ًبــا وجــود
اینکه ممکن است از دور به نظر بیاید بعضی
از گروههای داوری همطیف هستند اما این طور
نیست.
بعضی از جلسات داوری از  9صبح شروع میشد
و تا  7شب ادامه پیدا میکرد فقط به این دلیل
که راجــع به دو اثر بحث میشد اگر توافقهای
طیفی میان داوران وجود داشت که این بحثها
و چالشها برای انتخاب اثر به وجود نمیآمد و
دوستان راحت با هم به توافق میرسیدند.

نگاهی به پنج اثر برگزیده بخش «نگاهی دیگر»
◾

◾«حاججالل» نگاه خاص در حوزه مستندنگاری

کتاب «حــا ججــال» نوشته لیال نظری گیالنده
و خــاطــرات آق ــای ج ــال حــاجبــابــایــی از دوران
دفــاع مقدس اســت که توسط نشر ســوره مهر
منتشر شــد و پــس از انــتــشــار م ــورد استقبال
مــخــاطــبــان و اهــالــی ادب و هــنــر دف ــاع مقدس
قرار گرفت.
حــــاججــــال ح ــاجـ ـیب ــاب ــای ــی از رزم ــن ــدگ ــان
سـ ـ ــالهـ ـ ــای دفـ ـ ـ ــاع مـ ــقـ ــدس اسـ ـ ــت ک ـ ــه دو
ف ــرزن ــدش شــهــیــد شـ ــدهانـ ــد .ســپــهــبــد شهید
حــاجقــاســم ســلــیــمــانــی س ــال  ۹۷ب ــه دیـ ــدارش
در منزل او رفت.
مرتضی سرهنگی معتقد اســت« :حا ججالل،
فــصــیـحتــریــن اث ــر از ادب ــی ــات جــنــگ اس ــت که
مـ ــردم عـ ــادی بــا آن درگــیــر ب ــودن ــد .حــاججــال
و پــســرانــش ب ــرای جنگ تربیت نــشــده بودند
ام ــا نــانــشــان را از زمــیــن درم ـ ـیآوردنـ ــد و حــاال
زمینشان در خطر ب ــود .بــایــد چــه مـیکــردنــد؟
دست به کار شدند تا از زمین و سرزمین خود
دفاع کنند.
کتاب حاججالل عاشقانهای است پر از صداقت،
احــســاس و پاکیزگی روســتــایــی .در ایــن کتاب
متوجه میشوید حاججالل چگونه ازدواج کرد و
به زندگی پرداخت».

◾

◾«سبز-آبی» زندگی سیدحسین رضوی قمی
رمان «سبز -آبی» نوشته سعید تشکری یکی
دیگر از آثاری است که برگزیده بخش ویژه جایزه
جالل شده است.
ایــن اثــر که توسط نشر نیستان به بــازار کتاب
آمده به سرگذشت ســادات رضوی پس از امام
رضـ ــا(ع) در ای ــران پــرداخــتــه و بــه دلــیــل همین
مــوضــوع خ ــاص و تــوجــه وی ــژه بــه آن مقطع از
تــاریــخ ،م ــورد تــوجــه داوران جــایــزه ج ــال قــرار
گرفته است.
تــشــکــری ک ــه ســابــقــه بــلــنــدبــاالیــی در خلق
داستانهای تاریخی به ویژه با موضوع خادمان
رضــوی و اهــل فرهنگ و هنر بالیده در مکتب
خراسان پس از حضور امام رضا (ع) در خراسان
را در کارنامه دارد ،در این اثر به سراغ زندگی و
زیست قهرمانهایی در دوران پس از حیات امام
رضا(ع) رفته و شخصیتی با عنوان سیدحسین
رضــوی قمی را دستمایه خلق داستانی بلند از
خود قرار داده است.
نویسنده در این رمان سعی کرده قهرمانان ملی
را ضمن اینکه بــه یــک ادبــیــات خــاص وابسته
هستند به جامعه معرفی و در کنار آن گوشه
چشمی نیز بــه مــاجــراهــای زیست ام ــروز خود
داشته باشد.

◾سایت نمایشگاه مجازی کتاب باز شد

سایت دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز گذشته به
روی مخاطبان باز شد .مخاطبان میتوانند وارد این سایت به
نشانی ketab.irشده،پسازنامنویسیدرسایت،کتابهای
مورد نیاز خود را جستوجو و آن را به بخش عالقهمندیهای
صفحه شخصیشان اضافه کنند .پس از شروع نمایشگاه
نیز مخاطبان میتوانند کتابهایی را که انتخاب کرده بودند
سفارش داده و خریدشان را نهایی کنند که به صورت
رایگان از طریق شرکت ملی پست به دستشان میرسد.

◾

◾ بعضی از ایــن آثــار در بخشهای اصلی هم
نامزد شدهاند ،هیچ منعی بر برگزیده شدن اینها
در بخشهای اصلی نبوده است؟

ما بارها در جلسات داوری دیدهایم داوران راجع
به بعضی کتابها بحث میکنند که فالن کتاب
روی ســوژه خوبی دست گذاشته اما در مراحل
پایانی بــه لحاظ فنی نتوانسته همه امتیازها
را کسب کند و از نامزد شــدن بازمانده است.
مثال ًکتاب «سلو لهای بــهــاری» یکی از آثــاری
اس ــت کــه بــرگــزیــده بــخــش نــگــاهــی دیــگــر شــد.
غــالــب مستندنگارها یــا بــه س ــراغ روای ـتهــای
شهری رفتهاند یا راویان سالهای دفاع مقدس.
امــا نویسنده و پژوهشگر ایــن کتاب بــه ســراغ
دکتر حسین بهاروند ،استاد ممتاز و مؤسس

◾

◾آیا این بخش در دورههای بعدی هم مورد توجه
قرار خواهد گرفت؟

◾
خبر

فرصت ثبت جهانی خوشنویسی را از دست دادیم

◾
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◾

◾سلولهای بهاری ،شیوه ارزشمند مستندنگاری

«سلولهای بهاری» اثر دیگری است که به دلیل
موضوع علمی و شیوه ارزشمند مستندنگاری
مورد توجه داوران بخش ویژه قرار گرفته است.
ایـ ـ ــن اثـ ـ ــر بـ ــه ق ــل ــم ب ــه ــن ــام بـ ــاقـ ــری نــوشــتــه
ش ـ ـ ـ ــده و ان ـ ـ ــت ـ ـ ــش ـ ـ ــارات را هیـــــــــــــــار آن را
منتشر کرده است.
کتاب سلولهای بهاری؛ خاطرات تولید و توسعه
ســلــولهــای بــنــیــادی بــه روایـ ــت دکــتــر حسین
بهاروند ،پــدر دانــش سلو لهای بنیادی ایــران
است.
دکتر حسین بهاروند ،استاد ممتاز و مؤسس
پژوهشکده زیستشناسی و فناوری سلولهای
بــنــیــادی پژوهشگاه رویـ ــان ،در ســال  ۱۳۷۶به
پژوهشگاه رویــان پیوست و پس از چند سال
پژوهش ،در سال  ۱۳۸۲توانست برای نخستین
بار در ایران سلولهای بنیادی رویانی انسانی را
تولید کند.
در سـ ــال  ۱۳۸۷نــیــز ب ــه ه ــم ــراه هــمــکــارانــش
مــوفــق بــه تــولــیــد ســلــولهــای بــنــیــادی پــرتــوان
الــقــایــی انــســانــی ش ــد .ای ــن فــعــالــی ـتهــا ،او و
هــمــکــارانــش را قـ ــادر ســاخــت ت ــا شــاخ ـههــای
مــخــتــلــف پــزشــکــی بــازســاخــتــی را در ایـ ــران
پایهگذاری کنند.

◾

◾نــامــزدهــا همیشه از هــمــه طــیـفهــا انتخاب
میشوند اما نتیجه نهایی و برگزیدهها چنین چیزی
را نشان نمیدهد.

داوران بر اساس آییننامه داوری میکنند مثال ًدر
آییننامه جایزه جالل نوشته شده :جایزه جالل،
جایزهای دولتی است و از سوی دولت جمهوری
اسالمی به نویسندگان برتر داده میشود و یا
نوشته شده جایزه جالل به کتابی تعلق میگیرد
که در راستای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
باشد .به هر حال همین داوران ممکن است در
جایزه خصوصی دیگری که نگاه ملی ندارد آثار
دیگری انتخاب کنند اما قواعد جایزه حتما ًدر
داوری رعایت میشود.
در ن ــظ ــر داشـ ــتـ ــه ب ــاش ــی ــد کـ ــه اگ ـ ــر از مــیــان
گ ـ ــروه داوری فــقــط یــکــی از آ نه ـ ــا را ب ــا داور
دیــگــری جــاب ـهجــا کــنــیــد حــتــمــا ً نتیجه تغییر
خواهد کرد.
ام ــا مــمــکــن اس ــت مــخــاطــبــی بــگــویــد چ ــرا فــان
نــویــســنــدهای کــه مــن مـیشــنــاســم و خیلی هم
خــوب مینویسد جــایــزه نگرفته ،در پــاســخ به
ایــن پرسش باید بگویم در ســال  99که ناشران
با رکــود مواجه بودند خیلی از آثــار نویسندهها
هم منتشر نشد پس با ایــن شرایط و با توجه
بــه آییننامه جــال و ذوق ،ذائــقــه و ســواد تیم
داوری میگویم انتخا بها بــه عــدالــت نزدیک
بوده است.

◾

◾ آیــا همه بخشهای اصلی ایــن دوره برگزیده
خواهد داشت؟

االن به صراحت نمیتوانم پاسخ دهم اما دلیلی
بــر بــرگــزیــده نــداشــتــن وجـ ــود ن ــداش ــت .اغلب
گــرو ههــای داوری معتقد بــودنــد بــایــد در همه
بخشها منتخب داشته باشیم ممکن است
در بعضی بخشها فاصله نــبــوده و شایسته
تــقــدیــر مــعــرفــی ش ــود و مــمــکــن اس ــت فاصله
محسوس باشد و برگزیده را انتخاب کنند اما
تــاش ایــن اســت که در همه بخشها برگزیده
داشته باشیم.

◾

◾کوهستان آتش ،ویژه در حوزه مستندنگاری
کتاب «کوهستان آتــش» اثــر دیگری بــود که به
دلیل پژوهش بسیار ویژه در حوزه مستندنگاری
به عنوان برگزیده اعالم شد.
کوهستان آت ــش بــا پــژوهــش و نــگــارش گلعلی
بــابــایــی تــوســط نــشــر 27منتشر ش ــد .ای ــن اثــر
عالوه بر بیان کارنامه عملیاتی لشکر 27محمد
رسـ ـ ـ ــولهللا(ص) ب ــهتــمــامــی اتــفــاقــاتــی ک ــه در
مأموریت شناسایی محور بمو ـ دربند یخان
و عــمــلــیــاتهــای والــفــجــر 3و والــفــجــر 4افــتــاده
اس ــت بــه صـ ــورت لــحــظــهبــه لــحــظــه و مستند
پرداخته است.
گلعلی بابایی که خــودش از رزمندگان سپاه 27
محمد رسـ ــولهللا(ص) در دوران جنگ بــوده با
بیان اینکه کار تحقیق ،پژوهش و تدوین کتاب
«کوهستان آتــش» حــدود 16م ــاه طــول کشیده
است ،در خصوص مشکالتی که طی نوشتن اثر با
آن روبهرو بوده این طور توضیح داده است« :برای
تکمیل برخی از موضوعات مطرحشده در کتاب
و روایتها مصاحبههای تکمیلی انجام دادیم
اما متأسفانه نتوانستیم با برخی از فرماندهان
و یا افــراد مؤثر مصاحبه انجام دهیم و فقط از
صحبتهای آرشــیــوی آنهــا کــه در اختیارمان
ب ــود ،اســتــفــاده کــردیــم ولــی بهترین کسانی که
میتوانند جوابگو باشند کسانی هستند که
در تصمیمگیری حضور داشتند و تصمیمگیر
بــودنــد امــا متأسفانه آنهــا نیامدند و ســؤاالت
پاسخ داده نشد».

