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شاهنامه را برای عموم مردم میخواست

*

به مناسبت روز جهانی داستان کوتاه

اضطراب نوشتن یک
ِ
ِ
داستان در نیمهشبی
بارانی یا حتا آفتابی

داستان کوتاه؛ وسوسهای که همیشه در
ِ
ادبیات ایران جذابیتهای خاصی داشته
ِ
مختلف
است .وسوسهای برآمده از دورههای
ِ
مختلف ایران.
زندگی اضطراری نسلهای
ِ
هرچند ادبــیــات داستانی عمال بــا رمــا ن
دوران
ناصرالدینشاه و بعدش رمانسهای
ِ
پایانی قاجار ثبت و متولد میشود ،مبدا اصلی
در ورود این ادبیات را محمدعلی جمالزاده و
صادق هدایت رقم میزنند که در
تا حدودی
ِ
مختلف
ادوار
تمام
در
اند.
ه
خبر
کوتاه
داستان
ِ
ِ
ِ
ِ
ادبیات داستانی در ایران بسیاری از مهمترین
میان کوتاهنویسان
نویسندگان جریانساز از ِ
ِ
برآمدند که این امر عمال در جهان هم بیسابقه
قلب
است؛ چه همگان بهخوبی میدانند ِ
ادبــیــات در رما ننویسی میتپد .امــا در
زیست ازهمپاشیده مدام
ایران و حضور آن
ِ
درک کودتاها ،شورشها
تخریب،
معرض
در
ِ
ِ
و انقالب ،جنگ و سختگیری و انسداد،
همه و همه بیش از هر قشری بر نویسندگان
تأثیرش را گذاشت .به همین خاطر انگار
داستان
مدرن این نویسنده را با
ذهن
نطفه ِ
ِ
ِ
کوتاه ،بهویژه در دهه چهل به ثمر رساندند
و همین امــر تبدیل شد به سنت .جوری
ـان نسل
کــه حتی بسیاری از رمــا ننــویــسـ ِ
ادبیات ایــران چند مجموعهداستان
قبل
ِ
ِ
هم دارند.
فــارغ از نامهایی چــون بــهــرام صــادقــی یا
آلاحمد و ساعدی که قدرتنماییشان در
داستان کوتاه است ،کافی است به یاد آوریم
ِ
کوتا هنویسی نویسندگانی چــون صادق
چوبک ،هوشنگ گلشیری ،ابراهیم گلستان
داستان کوتاه در ایران
و امثالهم را .درواقع
ِ
بیان نــوآوری و تالش
در
تا ده سال گذشته
ِ
ِ
برای ورود به عرصه جدی نویسندگی حرف
نویسان
نخست را میزند و بسیاری از رمان
ِ
حرفهای مانند اسماعیل فصیح یا جعفر
مدرسصادقی دیرتر از موعد به جایگاه خود
داستان کوتاه
میرسند .اما قصه امروز ما و
ِ
چیز دیگر ی اســت .نویسنده امــروز ایرانی
شکل مجموعهنوشتن
دریافته که دیگر آن
ِ
و جــمــعآوری داســتــانهــایــی کــنــار هــم و
انتشارشان عمال شکست خــورده است.
بهترین کوتاهنویسان  10سال گذشته مانند
ِ
پیمان اسماعیلی ،حافظ خیاوی یا علی
خدایی بهخوبی دریافتند که داستانهاشان
صاحب جهانی باشد
باید فضایی کلی بسازد،
ِ
که مثال در کتا بهای پیمان هوشمندزاده
درکشان میکنیم یا رویهای که مثال نمونهاش
را میتوان در داستا نهای کوتاه یعقوب
ژانر
یادعلی دید.
داستان کوتاه بیتردید ِ
ِ
نخبگان است .ما عمال و به مفهومی که در
کوتاه زرد
داستان
رمان درکاش کرد هایم
ِ
ِ
یا عامهپسند نداریم؛ مگر نالههایی قطعه
ادبــیوار که اصــوال حسابشان از داستان
قالب
جداست.
داستان کوتاه این روزها در ِ
ِ
کتاب کــم خــوانــده م ـیشــود؛ مگر بتواند
مخاطب تشنه غافلگیرشدن و قصه را چنان
ِ
میخکوب کند که نفساش بند آید .و خب،
مگر چند مجموعهداستان با این توصیف در
سال منتشر میشود .از سویی دیگر بسیاری
داستان کوتاه پلی
از نویسندگان این نسل از
ِ
میزنند به سوی رمان ،روندی که در بسیاری
ذهن
وقتها بد و مغلوط از آب درمیآید ،چه ِ
رما ننویس کامال با
داستانکوتا هنویس
ِ
تربیت خوانشی و
به
امر
متفاوت است و این
ِ
انتخاب او
و
مذکور
نویسنده
دانشی و روایی
ِ
داستان
ه
مجموع
یک
همین
برای
بازمیگردد.
ِ
رمان نیمهضعیف
یک
از
بدتر
حتی
متوسط
ِ
داستان
ه
مجموع
یک
و
ـورد.
ـ
خ
ی
ـ
زمین م
ِ
درخشان میتواند نویسندهاش را بر اوج ببرد
در فرایندی سریعتر .به همین خاطر است
که اصــوال به داستا نکوتاه چندان با دیده
مخاطب
اغماض نگا هنمیشود کرد؛ چون
ِ
بخش کتا بخوا نتر ی
عــمــد هاش نیز از
ِ
بــم داســتــان آشنایی
و
اســت کــه بــا زیــر ِ
دارد و نمیتوان او را بهراحتی به کف آورد.
داستان کوتاه باید در هویت خود چنان مجرد
ِ
و خودبسنده شود که بتواند برش (بخوانید
ذهن خوانندهاش وارد کند
زخم) عمیقی بر ِ
انتخاب نویسنده
با
رویه
و خود را متمایز و این
ِ
صورت میگیرد.
داستان
چند
درش
که
جهانی
با ایجاد منش و
ِ
گر روحی
ن
بیا
مستقل
های
ت
کوتاه با هوی
ِ
مشخص و متمایز هستند چه کلینوشتن
تمام تجربههایی که در یک دوره
و
انتشار ِ
ِ
زمانی مشخص انجام شده دیگر نمیتواند
نوشتن
کتابی را رستگار کند .و چنین است که
ِ
داستان کوتاه از جهتی دشوارتر از رمان است
ِ
امکانات متفاوتی به
و از سویی فرصتها و
ِ
نویسندهاش میدهد.

* داستاننویس و روزنامهنگار

دکتر قائمی ،مرحوم عــزیــزا ...جوینی را اینگونه
توصیف میکند :استاد جوینی با اینکه چهرهای
دانشگاهی و علمی بود ،شاهنامه را برای عموم مردم
طریق اندیشه او میتواند سرمشق
میخواست .این
ِ
همه باشد؛ بهویژه بــرای برخی اهالی دانشگاه که
پژوهش را به حوزه انتزاعی و مبانی غیرکاربردی نظری
نزدیک میکنند و سویه عمومی و اجتماعی ادبیات را از
خاطر میبرند.
عضو خردسرای فردوسی ادامــه میدهد :جوینی
هیچ کتابی را برای مرجع شدن یا مورد سالم و صلوات
خود
قرار گرفتن در مجامع دانشگاهی نمینوشت؛ ِ
این نکته در جامعه دانشگاهی ما که روزبهروز بیشتر
از واقعیتهای زندگی اجتماعی فاصله میگیرد،
میتواند یک یادآوری یا حتی هشدار باشد.

در حوزه قرآن و تفسیر جایگاهی واال داشت

این استادیار زبان و ادبیات فارسی ،شادروان جوینی را
پژوهشگری در حوزه قرآن ،تفاسیر و نهجالبالغه معرفی
میکند و میافزاید :با توجه به ذووجه بودن تحصیالت
مرحوم جوینی در دو سطح دانشگاهی و حوزوی وی
در این زمینهها جایگاه بسیار شامخی داشت؛ تا آنجا
که میتوان او را پیش و بیش از آنکه پژوهشگر شاهنامه
لقب داد ،پژوهشگری در حوزه قرآن و تفسیر معرفی
کرد.
وی با اشــاره به آثــار آن مرحوم میگوید :از او آثار
بسیاری به یادگار مانده است؛ مانند شرح و ویرایش
او بر کتاب «خمسه» اثر «حکیم نظامیگنجوی» که
در سال  1375به عنوان کتاب سال مورد تشویق قرار
گرفت .همچنین از این شخصیت علمی تصحیح کتاب
«تفسیر نسفی» اثر «امام ابوحفص نجمالدین عمر بن
محمد نسفی» ،تصحیح کتاب «فرهنگ مصادراللغه»،
تصحیح و شــرح واژگــان کتاب «فرهنگ مجموعه
الفرس» ،تألیف « ابوالعال عبدالمومن جاروتی»،
تصحیح کتاب «نهجالبالغه» و تصحیح کتاب «مفردات
قرآن» از مؤلفی ناشناس متعلق به سده پنجم ،چاپ و
منتشر شده است.

 80مقاله درباره فردوسی ،حافظ و ناصرخسرو

عضو خردسرای فردوسی ،آثار دکتر عزیزا ...جوینی در
حوزه فردوسیشناسی و خدمات این شخصیت علمی
به شاهنامه را نیز اینگونه برمیشمرد :از وی بیش از
 80مقاله علمی درباره فردوسی ،حافظ و ناصرخسرو
به یادگار مانده است .همچنین نگارش داستان رستم
و سهراب به نثر برپایه دستنویس موزه فلورانس ،تألیف
گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابیات شاهنامه به
فارسی روان ،تألیف کتاب نبرد اندیشهها در داستان

از نسخههای بدل استفاده نمیکرد

قائمی دربــاره روش کار این استاد فقید در تصحیح
شاهنامه بیان میکند :در بسیاری از تصحیحهای
علمی رایج ،نسخههایبدل نیز بررسی میشوند اما
جوینی از این نسخههای بدل استفاده نمیکرد؛ او
ضمن ویرایش شاهنامه بر پایه نسخه اصلی که در موزه
کار خود را با شاهنامه بهتصحیح
فلورانس موجود استِ ،
خالقی مطلق و دیگر مصححان و همچنین تصحیح
چاپ مسکو تطبیق میداد و در کنار آن ،دشواریهای
هر بیت و بخش را نیز توضیح میداد.
عضو خردسرای فردوسی ،ادامه میدهد :عزیزا...
جوینیافزونبرارائهتصحیحیازنظمشاهنامهکهالبته
بیشتر ویرایش است تا تصحیح انتقادی ،داستانها را
به نثر هم درآورده است .او قصد داشت مجلد دیگری
هم به «نمایه و کشفاالبیات» اختصاص دهد و در
آخر ،کار تصحیح «شاهنامه» فردوسی بر اساس نسخه
فلورانس را با  9جلد به انجامبرساند که این فرصت را
پیدا نکرد.

مروری بر خدمات دکتر عزیزا ...جوینی
در گفتوگو با دکتر قائمی

شاهنامهبرایهمهمردم

چاپ شاهنامه ویرایشی او ،کتاب سال شد

وی یـــادآور م ـیشــود :چــاپ شاهنامه بــه ویرایش
عــزیــزا ...جوینی ،در ســال  1389به عنوان کتاب
سال دانشگاههای ایران انتخاب شد و جوایزی نیز به
استاد اهدا شد .همچنین در سال  1390به مناسبت
چهلمین سال تأسیس انتشارات دانشگاه تهران از
زحمات مرحوم جوینی با اهدای لوحی توسط دکتر
حــداد عــادل ،تقدیر شد .در کنار اینها جلد سوم
شاهنامه دکتر جوینی به عنوان منبع کتاب درسی
دانشگاه پیام نور در مقطع تحصیالت تکمیلی نیز
معرفی شده است.

هما سعادتمند -نام دکتر عزیزا ...جوینی ،شاهنامهپژوه ،نسخهشناس و مصحح متون کهن ادبی را باید در
ردیف بزرگانی نوشت که برای احیا و معرفی شاهنامه فردوسی تالش کردهاند؛ تصحیح نسخه دستنویسی از
شاهنامه که در موزه فلورانس ایتالیا قرار دارد ،شاخصترین اثر به جا مانده از این خراسانزاده است .در کنار
برگردان شاهنامه به گونهای که برای عموم مردم قابل درک و دریافت باشد ،هنری است که او خود را به آن
آن،
ِ
استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران 25 ،بهمن  1391در هشتادوهفتسالگی بدرود حیات
این
بود.
آراسته
ِ
گفت .سطرهای پیش رو حاصل گفتوگو با دکتر فرزاد قائمی ،مدرس دانشگاه و عضو خردسرای فردوسی،
است که در آن به مرور خدمات و معرفی آثار این شخصیت ادبی برجسته پرداخته است.
رستم و اسفندیار (برپایه دستنویس موزه لنینگراد) و
تألیف داستانهای فرود ،سیاوش ،زال و رودابه و بیژن و
منیژه به نثر از دیگر آثار اوست.

ویرایش شاهنامه از روی دستنویس  فلورانس

تصحیح و ویرایش شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
فلورانس ایتالیا در هشت جلد،
از روی دستنویس موزه
ِ
مهمترین اثر به جای مانده از شادروان جوینی است که
دکتر قائمی درباره آن میگوید :چاپ دوره هفت جلدی
این اثر از  1377به وسیله انتشارات دانشگاه تهران آغاز
شد و نزدیک به  15سال ادامه یافت .متأسفانه با وفات
استاد جوینی در بهمن  ،1391هشتمین و آخرین جلد
این کتاب با تأخیر یکساله منتشر شد.
ایــن مـــدرس دانــشــگــاه مــیافــزایــد :دستنویس

رشد فرهنگ تعامل با استفاده از شاهنامه

شــاهــنــامـهای کــه در مـــوزه فــلــورانــس ایتالیا قــرار
دارد،قدیمیترین نسخه شاهنامه فردوسی است که
دارای ضبطهای کهن ،خط قدیمی و کیفیتهای
اصیل بینظیری اســت .البته این نسخه هم چون
بسیاری از متون کهن دیگر از تصحیف و تحریف خالی
نیست و منتقدانی دارد ،ولی تصحیح شاهنامه بدون
کمک آن و به تنهایی میسر نیست؛ به همین دلیل
تصحیح شاهنامه به وسیله «جالل
هم این نسخه در
ِ
خالقی مطلق» نیز اساس کار قرار گرفته است.
وی تصریح میکند :این شاهنامه در اصل دو جلدی
است که فقط جلد اولــش باقی مانده و با داستان
ـار تصحیح
کیخسرو تمام میشود؛ از همین رو ،کـ ِ
جوینی از شاهنامه نیز با این داستان به سرانجام
میرسد.

دکتر قائمی ،جوینی را یکی از نخستین کسانی
میداند که کوشیده است ابیات شاهنامه را کامل شرح
دهد .وی میگوید :او در این شرح فقط به مخاطبان
بیان ساد هترین
آ کادمیک نظر نداشته اســت و از ِ
گواه نگاه او به
دشواریها دریغ نکرده است؛ این نکته ِ
مخاطب عام است .از سویی اینکه او در کنار ویرایش و
گزارش ،کتاب را به نثر نیز بازگردانده است از اهتمام
وی بــرای رشد فرهنگ تعامل در جامعه ،آن هم با
استفاده از این اثر ملی حکایت دارد.
این مــدرس دانشگاه میافزاید :شاید شاهنامه او
به عنوان یک تصحیح انتقادی درجه یک در سطح
عالی قابلیت طرح نداشته باشد ،ولی فضل تقدم
او در بسیاری از زمینهها و اهتمامش در احیای
ایــن اثــر بــزرگ ،تالشی ستودنی و در خــور تمجید
است.

کتابخوان

معرفی کتاب «حماسه و نافرمانی :بررسی شاهنامه فردوسی»

ساده و صریح درباره شاهنامه

انتشارات ققنوس در سال جاری کتابی به نام «حماسه و
نافرمانی» منتشر کرد که روی جلد و زیر عنوان اصلی آن
عبارت «بررسی شاهنامه فردوسی» آمده است .نویسنده
ایــن کتاب دیــک دیویس ،نویسنده و مترجم برجسته
انگلیسی و دانشآموخته ادبیات انگیسی از دانشگاه
کمبریج اســت .او همچنین در رشته ادبیات فارسی از
دانشگاه منچستر درجه دکتری دریافت کرده است .طبق

معرفی ناشر« ،حماسه و نافرمانی» پیش از هرچیز کوششی
است برای تعدیل باوری عمومی درباره اینکه حماسه بزرگ
فارسی ،شاهنامه فردوسی ،از چه سخن میگوید .همچنین
در معرفی این کتاب آمده است که نویسنده آن «در پس
کلمات و روایتهای شاهنامه نکتههایی کشف کرده که
برای اندیشمندان قابل احترام شاهنامهپژوه تا به امروز رخ
ننموده بود .کتاب با زبانی ساده و صریح که مشخصه مکتب

نقدنویسی انگلیسی است ،به فرم و محتوای شاهنامه نگاه
کرده و عناصر زیباییشناختی هنر فردوسی را پیش روی
خواننده نهاده است و البته هرجا که به گمانش رسیده
عیبی دارد ،آن را نیز گفته است».
«حماسه و نافرمانی» را ســهــراب طــاوســی بــه فارسی
برگردانده است .این کتاب در  ۲۵۶صفحه راهی پیشخوان
کتابفروشیها شده است.

درنگ
سایه اقتصادی نیا

با بیژن جاللی در برف

چه سعادتی است
وقتی که برف میبارد
دانستن اینکه
تن پرندهها گرم است.
بیژن جاللی شاعر غریبی بود .او با شعرهای
سپید کوتاهش ،با درنـگهــای فلسفی و
جستوجوهای معنو یاش ،با گریزش از
«ابتذال نادلپذیر روشنفکری» ،با تردیدش
در هرچه جزم و مطلق مینمود ،در میانه
کن دهه چهل و پنجاه
آشوب و حاجی لنگش ِ
شمسی چه میکرد؟ چه میگفت که به
تأملی بیارزد و اصال کی حوصله او را داشت آن
وسط؟ پرت افتاده بود و غریب هم ماند و اگر
نبود ،کمی بیش از هفتهشتده نفر پیدا
میشدند که روز خاکسپاریاش ،در آن سوز
سرما ،پوست و استخوانی را که ازش مانده
بود دفن کنند.
فرمی که بیژن جاللی مبدع آن بــود ،در
دهههای چهل و پنجاه شمسی ناقصالخلقه
به نظر میرسید اما پس از مرگش و بهویژه در
دو دهه اخیر ،به پربسامدترین قالب شعر
فارسی بدل شد :شعر سپید کوتاه .او که
شاعری تنها و گوشهگیر بود البد هرگز گمان
نمیکرد که این فرم در سالهای پس از او
محبوبیتی انفجاری بیابد و اینسان همهگیر
شود .اما چطور فرمی که چون نوزادی نارس
پس از تولد از سینه مادر جدا نمیشد و به
خود جاللی محدود مانده بود ،چند دهه
بعد به اصلیترین شریان شعر معاصر تبدیل
شد؟ آیا از جمله به این دلیل نبود که گوشها
پر بود از شایستنشایست ،از شیپور بیداری
و بانگ خروس و هل من مبارز؟ آیا اقبال به
فرم ابداعی او در دهههای هفتاد و هشتاد
و باالخص نگه داشتن آن فرم در اختصاص
همان محتوای آرام هستیشناسانه نشانه
خستگی گو شها از شنیدن و ُمشتها از
کوبیدن نبود؟ در شعر او چه رازی گفته شد؟ و
چه رازی پنهان ماند؟
بیشک آنکه گرم بودن تن پرندهها در برف را
سعادت میخواند ،محکوم به تنهایی است و
شعر او ،چون خودش ،تنها زندگی میکرد.
در حاشیه همهچیز و در حاشیه مرگ ،ولی
دانسته و ندانسته
در خانه زیبایی بود.
*عبارت درون گیومه تعبیری است از کامیار عابدی.

فراخوان

مرداد  ،97مهلت آخرین
جشنواره کبوتر حرم

فرتور و فرهنگ

مجموعهداستان «سنگ یحیا» ،نامزد دهمین دوره جایزه جالل در حوزه هنری مشهد نقد شد

نبود نگاه متفاوت به جنگ در داستان

کیمیا استاد -نشست نقد و بررسی کتاب «سنگ
یحیا» نوشته «خسرو عباسی خــودالن» دوشنبه
 23بهمن مــاه در حــوزه هنری خــراســان رضوی
برگزارشد .در این برنامه که با حضور نویسنده همراه
بود ،داستاننویسان و منتقدان مشهدی به بررسی
مجموعه یادشده پرداختند که جنگ هشتساله
ایران و عراق ،فصل مشترک همه داستان های کوتاه
آن است.
عباسی ،متولد  1356و ساکن کرج است« .سنگ
یحیا» ،نخستین مجموعه داستان اوست که سال
گذشته نشر «نیماژ» آن را منتشر کرد .این کتاب نامزد
بهترین مجموعه داستان ،در دهمین دوره جایزه
ادبی جالل آلاحمد در سال جاری شد.

سنگ یحیا ،بهترین داستان مجموعه

کرد :برخی تمهیداتی که نویسنده برای پنهان کردن
اطالعات داستانی بهکار برده ،ضعیف است و درواقع
مخاطب را فریب داده است که این ،اتفاق خوبی
نیست.

بازتاب جنگ در زندگی مردم

در این نشست ،حسین عباسزاده« ،چاه» و «تیربند»
را جزو داستانهایی از این کتاب دانست که نویسنده
نتوانسته ساختار خوبی بــرای آ نهــا بسازد.این
داستاننویس گفت :چاه قصه جذابی دارد اما بدون
دلیل ،به حوزه جنگ چسبانده شده است .داستان
تیربند نیز ماجرای خوبی برای روایت کردن دارد اما
در نهایت حسی را در خواننده ایجاد نمیکند ،چون
داستان ،بسیار کوتاه است و مخاطب مجالی برای
همراهی با شخصیتها پیدا نمیکند.
نویسنده مجموعه داستان «خوشبهحال هیچکس»
ساختار و زبان داستان «سنگ یحیا» را خوب و آن را
بهترین داستان کتاب معرفی کرد.

دیــر بـه چــاپ رســیــدن مجموعه داســتــان خسرو
عباسیخودالن ،دلیلی بود که حسین لعلبذری
برای تازهنبودن داستا نهای این مجموعه مطرح
کرد .این نویسنده مشهدی توضیح داد :تاریخ نوشتن
داستانها نشان میدهد که مدت نسبتا زیادی از
زمان نگارش آ نها گذشته و این باعث شده است
مجموعه ،دغدغههای بهروزی نداشته باشد.
لعلبذری بیان کرد :در هر داستان این مجموعه،
ویژگی هر چند کوچکی وجــود داشــت که باعث
میشد من از خواندن آن لذت ببرم؛ ویژگیهایی
چــون توصیف زیــبــا ،گــفـتوگــوی دلنشین و یا
شخصیتپردازی قوی.

جای داستانهای غیرجنگی خالی است

کنشها و گفتوگوهای موفق

در این جلسه ،مهناز رضایی با بیان اینکه داستانهای
مجموعه سنگیحیا ،همانند هر مجموعه دیگری،
همسطح نیستند ،افزود :بهترین داستان مجموعه،
«گــرای صفر درجــه» است که نویسنده تمام هنر
داستاننویسیاش را در آن به کار گفته است.
این نویسنده و منتقد ابراز کرد :گرای صفر درجه ،بار
دراماتیک زیادی دارد .نویسنده توانسته با کنشها و
گفتوگوهای میان شخصیتها ،مخاطب را با خود
همراه کند.
رضایی با بیان اینکه پیرنگ این داستان ،کالسیک
اســت افـــزود :در ایــن داســتــان ،دو زمــان متفاوت
فراخوانده شد هاند و با هم مواجه شد هاند که به
داستان ابعادی نو بخشیده است.
نویسنده مجموعه داستان «پرواز سوئیس» اظهار

علی براتیگجوان نیز در تحلیل این مجموعه گفت:
داستانها بیش از آنکه روایتگر مستقیم خود جنگ
باشند ،بازتابها و تأثیرات جنگ را در زندگی مردم
روایت میکنند و ما با شخصیتهایی واقعی در این
مجموعه روب ـهرو میشویم که داستا نها را جذاب
کرده اند.
نویسنده مجموعه داستان «پسر من قاتل است»
افزود :نویسنده در برخی از داستانهابه خوبی از
نشانهها استفاده کرده است.
فاطمه خلخالی استاد ،دیگر نویسنده حاضر در
نشست بود .وی نبود نگاه کلیشه و مقدسمابانه به
جنگ را در مجموعه سنگ یحیا تأیید کرد و گفت :اما
این موضوع ،دیگر برای داستانهای جنگ امروز،
مزیتی به شمار نمیرود و در واقع باید آن را پیشفرض
برای نوشتن داستانهای این حوزه درنظر گرفت؛
چراکه ما نزدیک به یک دهه است از این مرز عبور
کردهایم.
نویسندهمجموعهداستان«نزدیکتربیا»خاطرنشان
کرد :آنچه امروز در داستانهای حوزه جنگ ،مزیت
بهشمار میرود ،نگاه متفاوت و همراهکردن مخاطب
امــروز با داستان است تا درواقــع او مجاب شود که
پای خواندن داستانهای جنگ بنشیند .این نگاه
متفاوت کمتر در مجموعه سنگ یحیا دیده میشود.

فــراخــوان چهاردهمین جــشــنــواره ملی
داستان کوتاه رضــوی با عنوان جشنواره
«کبوتر حرم» منتشر شد .طبق متن فراخوان
این جشنواره که جزو مجموعه برنامههای
شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی
امامرضا (ع) است ،قالبهایی چون رمان از
شرکتکنندگان پذیرفته نمیشود .سبک
زندگی و سیره زندگی امامرضا (ع) و حضرت
موسیبنجعفر(ع)؛ تعالیم و آموزههای
رضوی با رویکرد کار ،تالش و خدمترسانی؛
آثار هجرت امامرضا(ع) به ایران؛ خاندان،
اصحاب و یاران امامرضا(ع)؛ فرهنگ زیارت؛
امامرضا (ع) ،خانواده و کودکان و نوجوانان؛
امامرضا(ع) ،طبیعت ،محیطزیست و نماز
باران؛ مناظرات امامرضا(ع) با ادیان مختلف
و دیگر موارد مرتبط موضوعاتی هستند که
شرکتکنندگان باید داستا نهای خود را
دربــاره آن بنویسند .همچنین نــوآوری در
انتخاب طرح و شیوه ارائــه داستان ،مهم
عنوان شده است .یکی از قیدهای شرکت
در ایــن جشنواره ،حائز رتبه نشدن آثار
ارسالی در دیگر جشنوارهها و دورههــای
قبلی «کبوتر حــرم» اســت .مهلت ارســال
آثار  5مردادماه  1397و زمان برگزاری آیین
پایانی جشنواره  10شهریور مــاه 1397
هـمزمــان با میالد امــام موسیکاظم(ع)
ذکــر شــده اســت .عالقهمندان میتوانند
داستانهای کوتاه خود را از طریق رایانامه
semnan.shamstoos@gmail.com
بفرستند یا برای کسب اطالعات بیشتر به
نشانیهای اینترنتی semnan.shamstoos.irو
 portal.shamstoos.irمراجعه کنند .شماره
تلفن  023-33340851نیز از را ههــای
ارتباط با این جشنواره است.

