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اخبار
مروریبر عصر طالیی رمانهای کالسیک

کارآگاهان زن چگونه آمدند؟

ماجراهای پلیسی در رمانهای کالسیک
عصر طالیی ،بسیار پیچیده بود؛ گاه چندین قتل
در آنها رخ میداد و شخصیتهای فراوانی در
داستان حضور داشتند که اکثرشان هم مظنون
بودند.
مهرداد مراد نویسنده و پژوهشگر ادبیات
پلیسی در رابطه با ژانرهای جنایی ،یادداشتی
درباره عصر طالیی رمانهای کالسیک نوشته
است.او مرکز ثقل زمانی نوشته خود را سالهای
بین جنگ جهانی اول و دوم در اروپا قرار داده و
به این مساله اشاره میکند که در سالهای بین
دو جنگ جهانی ،در اروپا و به ویژه انگلستان،
یک فرهنگ مصرفی کتابخوانی بین مردم باب
شد که به خاطر آن ،داستانهای عامه پسند
رواج زیادی پیدا کردند.
مشروح متن این یادداشت در ادامه میآید:
مشهورترین زیر ژان ِر داستانهای جنایی
مابین جنگهای جهانی اول و دوم ،سه نوع
برچسب داشت :کالسیک ،عصر طالیی ،سرنخ
و معما .استفان نایت روزنامه نگار و نویسنده
رمانهای پلیسی ،در توصیف این نوع ادبی
میگوید :رمانهای معمایی عصر طالیی ،برای
خوانندگان آن دوران ،ترکیب بسیار پیچیدهای
بودند از لذت و نگرانی و همچنین آزمون و خطا.
البته جامعه اهل مطالعه رمانهای کالسیک کم
نیست و هنوز هم دنباله روهای فراوانی دارد.
در واقع ،منتقدان ادبی؛ دوران رمانهای
کارآگاهی ،حدفاصل بین دو جنگ جهانی را
«عصر طالیی رمانهای کالسیک» نامیدند
و هنوز هم به نویسندگان دنباله رو این ژانر
پلیسی ،بازماندگان عصر طالیی لقب میدهند.
دورانی که کارآگاهان خصوصی با صالبت و
هوشی فوق العاده ،در صحنههای جنایت حضور
پیدا کرده و گره از معما میگشودند و افسران
پلیس نقشی بسیار کم رنگ داشته و فقط هنگام
قتل یا دستگیری قاتل به چشم میآمدند.
از اواسط قرن نوزدهم ،ادگار آلن پو با
کارآگاه آماتوری به نام «آگوست دوپن» و سر
آرتور کانن دویل با «شرلوک هلمز» ِ مشهور؛
ژانر پلیسی و به تبع آن گون ِه کارآگاهی و
معمایی در ادبیات جهان را ثبات بخشیدند .اما
از اوایل قرن بیستم و تقریباً با آغاز جنگ جهانی
اول ،رمانهای کارآگاهی رنگ دیگری به خود
گرفت .خوانندگان این گونه ادبی که به عملیات
محیرالعقول «شرلوک هلمز» خو گرفته بودند،
این بار با کارآگاهانی روبرو شدند که صحنههای
جرم را فقط بر مبنای مشاهدات خود تجزیه و
تحلیل میکردند .در تضاد با روشهای علمیو
بعضاً ناشناخته هلمز ،مانند گرفتن اثر انگشت،
استفاده از تجربیات شیمیایی و یا علومیکه
او را یک فرا انسان متصور میکرد ،قهرمانان
نوین داستانهای پلیسی ،افرادی ساده بودند
که با استفاده از هوش خود (مانند سلولهای
خاکستری «هرکول پوآرو») و بدون درگیری
فیزیکی ،چالشهای داستان را پیموده و گره از
کار برمیداشتند .ماجراهای پلیسی در رمانهای
کالسیک عصر طالیی ،بسیار پیچیده بود؛ گاه
چندین قتل در آنها رخ میداد و شخصیتهای
فراوانی در داستان حضور داشتند که اکثرشان
هم مظنون بودند .ساختارهای اجتماعی و
جغرافیایی صحنه جنایت بسیار ارزشمند بود و
با جزئیات کامل مورد توجه قرار میگرفت .این
رمانها بر مبنای تفاصیلی از افراد ،شهر ،دهات،
خانه ،اثاث ،غذا ،دانشگاه ،بازار و غیره نگاشته
میشد .غالب ماجراها در طبقه ثروتمند جامعه
رخ میداد و حتی خود کارآگاه نیز یک جنتلمن
نجیبزاده ،با عاداتی مربوط به رده مرفه اجتماع،
معرفی میشد .طبقات فرودست معموالً به
عنوان خدمتکار نقش داشتند و هرگز به جنایت
آلوده نمیشدند .در واقع ،قتل در این گونه از
رمانهای پلیسی ،نه یک جنایت که تخطی از
نظم اجتماعی تلقی میشد .وظیفه کارآگاه این
بود که بدون خشونت و صرفاً با انجام تحقیقات،
به وسیله دستگیری قاتل ،نظم را به جامعه
بازگرداند .جزئیات قتل یا شکنجه هرگز در این
گونه ادبی جایی نداشت و نویسندگان معموالً با
مهارت خاصی از صحنه جنایت دوری میکردند.
به عبارت دیگر ،آنها اجازه نمیدادند ،آب
در دل خواننده تکان بخورد یا دچار تشویش و
ناراحتی شود .ریموند چندلر در کتاب هنر ساده
قتل مینویسد« :آنها دوست دارند ،جنایت ،عطر
گلهای ماگنولیا را داشته باشد» .از ماجراهای
رمانتیک و جنسی هم خبری نبود و کارآگاهان
عاشق نمیشدند البته شاید میان شخصیتهای
مختلف داستان ،عشق یا رابطهای وجود داشت.
آخر قصه هم با دستگیری جنایتکار ،همه چیز به
خیر و خوشی پایان مییافت .بعضی از منتقدان،
ظهور رمانهای کالسیک و آغاز عصر طالیی را
از سال  ۱۹۱۳و با رمان «آخرین پرونده ترنت»
نوشته سی ب ِنتلی میدانند .بریتانیاییها از سال
 ۱۹۲۰و با ظهور چهار ملکه جنایت (آگاتا
کریستی ،دوروتی ال سایرز ،مارجری آلینگهام
و گایو مارش) این ژانر ادبی را به رسمیت
میشناسند .اما آنچه مسلم است و همه بر آن
اذعان دارند ،رمانهای کالسیک پلیسی در
فاصله میان دو جنگ جهانی ،خوش درخشیدند.
سالهای بین جنگ ،اروپا و به خصوص بریتانیا
شاهد ظهور یک فرهنگ کامل مصرفی بر مبنای
تقاضاهای مردمیبود .فرهنگ عمومیبه کاالیی
تبدیل شد که خیلی آسان مورد تبادل قرار گرفته
و خرید و فروش میشد .رشد عظیم داستانهای
عامه پسند بهاین توسعه شدت میبخشید.
رمانهای عامه پسند به  ۴ژانر تقسیم میشدند:
حادثهای ،عاشقانه ،جنایی و کارآگاهی کالسیک.
از این میان ،رمانهای کارآگاهی به خاطر جوان
پسندبودن و ساختار پیچیده خود بیشتر مورد
توجه قرار گرفت .فروش داستانهای معمایی،
کارآگاهی بین سالهای  ۱۹۲۰تا  ۱۹۳۰حالتی
انفجاری پیدا کرد .در واقع عصر طالیی به این
ده سال تعلق داشت .سال  ،۱۹۴۰حتی در اوج
بمبارانهای لندن ،قفسههای کتابفروشیها پر از
کتب کارآگاهی بود.
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در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق ایران مطرح شد؛

بخش خصوصی در گردشگری نوآوری کند

توجه به بخش خصوصی ،رفع مشکالت و
ضرورت حمایت ساختاری و مدیریت کشوری از
صنعت گردشگری محور هفدهمین جلسه
هفدهمین جلسه کمیسیون گردشگری،
اقتصاد هنر و و اقتصاد ورزش اتاق ایران با حضور
هیات رییسه ،اعضا و کارشناسان این کمیسیون،
رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و فعاالن
عرصه گردشگری در اتاق ایران برگزار شد.
احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری
با اشاره به اینکه کمیسیون گردشگری اتاق ایران
در تالش است با متولی دولتی و سیاستگذار
عرصه گردشگری کشور تعامل و قرابت گسترده
تری ایجاد کند ،گفت :در این راستا تالش شده
با همکاری کمیسیون های گردشگری اتاق های
استانی در راستای حل مشکالت و انعکاس نظرات
و پیشنهادات استانی با مسئوالن ارشد کشوری
مطالب را مطرح ،مطالبه و در این میان راهکارهای
مناسب را پیشنهاد دهیم.
رییس کمیسیون گردشگری ،اقتصاد هنر و
و اقتصاد ورزش اتاق ایران با بیان اینکه حضور
همزمان در نمایشگاه های داخلی و خارجی،
همایشهای ملی و منطقه ای در راستای تحقق
اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه
گردشگری از جمله اهداف کمیسیون متبوع
است ،اظهارکرد :به عنوان مثال حضور همزمان
در اجالس مشترک کشورهای اکو و تشکیل تیم
های تخصصی از جمله کارگروه گردشگری اکو و
ارائه پیشنهاداتی از جمله برگزاری دومین همایش
گردشگری سالمت کشورهای اکو در سال آینده
 ۱۳۹۶و همچنین پیشنهاد فستیوال ورزشی و

گردشگری کشورهای اکو از جمله اقدامات انجام
شده است.
وی تصریح کرد :حضور توأم در شورای
راهبری گردشگری سالمت کشور و تعامل با
فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسالمی و
همکاری پیرامون تدوین و تصویب برنامه ششم
توسعه و بودجه گردشگری کشور از دیگر اقدامات
انجام شده است.
صنعت گردشگری به بخش فعال و اثرگذار در
اقتصاد تبدیل شده است
رائیچی ،نایب رییس کمیسیون گردشگری،
اقتصاد هنر و و اقتصاد ورزش اتاق ایران نیز در
ادامه گفت :امروزه گردشگری در کشور به عنوان
بخش فعال و اثرگذار در عرصه اقتصاد تبدیل شده
است .با توجه به شرایط کنونی ،مشکالت متعددی
در صنعت گردشگری وجود دارد از این رو باید با

برنامه ریزی و تالش بیشتر نسبت به رفع آنها اقدام
شود.
در ادامه مرتضی رحمانی موحد ،معاون
گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری با اشاره به اینکه طی  ۲سال گذشته
تعامل خوبی با کمیسیون گردشگری اتاق ایران به
منظور توسعه این صنعت انجام شده است ،گفت:
خوشبختانه سخت کوشی و پیگیری مسائل حوزه
گردشگری توسط اعضا و کارشناسان کمیسیون
مذکور قابل توجه است.
وی با بیان اینکه امروزه مدل های موفق
دنیا در صنعت گردشگری بر اساس برنامه ریزی و
مدیریت صحیح اقدام به انجام امور می کنند ،بیان
کرد :این مهم در حالیست که امروزه برخی نگاه
کسب و کار ساده به عرصه گردشگری دارند در
حالی که این عرصه پدیده ای پیچیده است.

رحمانی موحد با بیان اینکه برای ایجاد رونق
در صنعت گردشگری نیاز به حمایت ساختاری و
مدیریت کشوری است ،تصریح کرد :خوشبختانه
در دولت یازدهم تالش شده این نگاه در عرصه
گردشگری شکل بگیرد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ضمن اشاره به اینکه
امروزه باید نوآوری و ابتکار در صنعت گردشگری
بکار گرفته شود ،ادامه داد :در این میان باید
بخش خصوصی را فعال کرد بنابراین کمیسیون
گردشگری اتاق ایران ظرفیت خوبی برای تحقق
این مهم محسوب می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه برای سرمایه
گذاری بخش خصوصی در عرصه گردشگری قوانین
و مقررات خوبی تصویب شده است ،افزود :امروزه
یک سرمایه گذار خارجی می تواند در کشورمان
شرکت داشته باشد و به راحتی سرمایه گذاری کند.
رحمانی موحد تهیه بولتن الکترونیک و
اطالع رسانی در خصوص فعالیت های کمیسیون
گردشگری اتاق ایران را امری ضروری دانست و
گفت :پیشنهاد می شود کمیسیون مذکور برای
فعالیت در سال آینده برنامه ریزی دقیقی داشته
باشد و در این میان انتظارات از سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری را ارائه کند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه
کمیسیون گردشگری اتاق ایران می تواند به انجمن
توسعه ورزشی کمک کند ،بیان کرد :در این میان
سازمان میراث فرهنگی از نظرات ،پیشنهاد و
ابتکارات کمیسیون گردشگری اتاق ایران استقبال
می کند.

قطار «شعر فجر» در ایستگاه محافل ؛

خبری از گفتمانسازی نیست

جشنواره شعر فجر در حالی به پایان برنامههای سال جاری
خود نزدیک میشود که به نظر میرسد شیوه فعلی برگزاری این
رویداد نمی تواند به گفتمانسازی در شعر فارسی منتهی شود.
یکی از مهمترین اتفاقهای ساالنه پیرامون شعر در کشور
برگزاری جشنواره شعر فجر و در جریان برگزاری این جشنواره نیز
برپایی محافل شعر خوانی در برخی نقاط داخل و خارج از کشور
است .جریانی که در دوسال گذشته شدت و جدیت بیشتری
داشته و تقریبا در طول چند دوره برگزاری این جشنواره تمامی
استانهای کشور میزبانی یکی از این محافل را برعهده داشتهاند.
با این همه این سوال همواره مطرح بوده است که شیوه فعلی
برگزاری این جشنواره که مهمترین رویداد ملی در حوزه شعر
فارسی است و به ویژه برگزاری محافل شعر به سبک جشنواره
شعر فجر قرار است چه نیازی را از عالقهمندان و فعاالن عرصه
شعر در کشور مرتفع کند؟ به عبارت دیگر با توجه به تعدد
جلساتی که با موضوع شعر و با هدف شعرخوانی در کشور در
دست برگزاری است به نام جشنواره شعر فجر و پایان دادن به
آنها با اختتامیهای که در آن کتاب سال شعر انتخاب میشود ،که
بسیار شبیه جوایز ادبی بزرگ و کوچک دیگر در طول سال است،
حداکثر توان وزارت ارشاد و بنیاد شعر و ادبیات داستانی برای
جریان سازی در حوزه شعر فارسی است؟
یک تریبون برای شاعران گمنام
برای جستجو و پاسخ به این سوال به سراغ دبیر جشنواره
شعر فجر در سال جاری رفتیم .محمد کاظم کاظمی در پاسخ به
این سوال عنوان میکند که تصمیم ندارد نظر شخصی خود را در
این باره در ایامی که دبیری جشنواره را برعهده دارد بیان کند
با این همه سازوکار و تدارک این برنامهها را متوجه مسئولین
اجرایی جشنواره در بنیاد شعر و ادبیات داستانی میداند.
با این همه کاظمی میگوید :محافل شعری در طول برگزاری
جشنواره برای جلب توجه بیشتر مردم به شعر و آشنایی عمومی
بیشتر با شعر و شاعران تدارک دیده میشود و البته در کنار آن
ایجاد فرصتی برای عرضه شعر شاعران در فضای عمومی کشور

نیز مد نظر است.
وی ادامه داد :در برخی از محافل شعری امسال شاعرانی
بودند که برای نخستین بار تریبونی برای ارائه اثر پیدا میکردند و
این یعنی فضایی که جشنواره به شاعر داده است .البته من مدعی
نیستم کارکردهای محافل ما بیشتر از سایر محافل است و یا در
آن اتفاقی رخ میدهد که در سایر محافل رخ نمیدهد اما جشنواره
باید بخش تریبونی و جایگاهی برای ارائه آثار داشته باشد.
آموزش در کنار شعرخوانی
اما اسماعیل امینی دبیر دو دوره قبل جشنواره شعر فجر که
در زمان مسئولیت وی این جشنواره دارای آئین نامه اجرایی شد
نیز روایت قابل توجهی از این مساله دارد.
امینی در پاسخ به سوال نخست عنوان میکند که در دو دوره
گذشته جشنواره شعر فجر در کنار محافل شعری ،اردوی آموزشی
چند روزهای نیز برای شاعران جوان سراسر کشور برگزار می شد
که حاضران در آنها با معرفی کانونهای ادبی حضور مییافتند که
البته اطالع ندارم امسال این برنامه برگزار میشود یا نه.
وی اما بیان میکند که برگزاری این دست محافل پاسخی
بوده به خواست بسیاری از شاعران مبنی بر اینکه دوست دارند
شعرهای نو و تازه خود راکه منتشر و یا خوانش نشده است در
فضایی عمومی عرضه کنند.
امینی :ایدهآل این بود که در زمان برگزاری جشنواره ،در
تمامی استانهای کشور به صورت همزمان محافل شعری داشته
باشیم اما کمی بودجه و کم اقبالی بخش خصوصی به این مساله
امکان تحقق نداد .راهی برای جلوگیری از نفوذ جشنواره روهای
حرفهای
وی با اشاره به بودجه بسیار اندک جشنواره شعر فجر تصریح
میکند :ایدهآل این بود که در زمان برگزاری جشنواره ،در تمامی
استانهای کشور به صورت همزمان محافل شعری داشته باشیم
اما کمی بودجه و کم اقبالی بخش خصوصی به این مساله امکان
تحقق نداد .با این همه محافل شعری جشنواره مانند پخش فیلم
در جشنواره فیلم فجر است .نمیشود تنها داوری کرد و اثر را
پخش نکرد .باید آثار هم ارائه شود و در انظار عمومی در معرض
دید و بازخورد قرار بگیرد.
در ادامه امینی در پاسخ به این سوال که با توجه به رغبت
شاعران برای ارائه آثار تازه چرا جمع بندی عوامل اجرایی به حذف
بخش ارائه شعر و داوری صرف کتاب رسیده است ،گفت :جمع
بندی دوستان در آن زمان این بود که ارائه شعر و داوری شعر
منجر به اتفاقات خوبی نمیشود از جمله اینکه شاعران مطرح
کشور ممکن است از این مساله آگاه نشوند و یا اثری ارسال نکنند
و از سوی دیگر برخی شرکتکنندگان حرفهای در جشنوارهها این
بستر را محل جوالن خود قرار دهند که در مجموع مناسب نبود.
اما داوری کتاب این مساله را رفع میکند .هر شاعری کتاب را نه
برای جشنواره که برای جامعه منتشر میکند و به تبع داوری و
انتخاب شدن یا نشدن آن تاثیری در کار حرفهای او ندارد.

 ۶۰۰کیلومتر پیادهروی اقوام ایرانی به
مناسبت روز خلیج فارس

کاروان اقوام ایرانی  ۲۷فروردین  ۹۶از شیراز پیادهروی خود را آغاز میکنند تا روز دهم
اردیبهشت و به مناسبت روز خلیج فارس به بوشهر برسند.
غالمعلی کاظمی قشقایی مدیر برگزاری جشنوارههای اقوام ایرانی گفت :همانند سالهای گذشته
برنامهای را برای معرفی اقوام ایرانی برگزار میکنیم که این بار بهانه آن روز خلیج فارس است.
وی گفت :سال آینده از شیراز تا خلیج فارس اقوام ایرانی پیاده روی خود را از  ۲۷فروردین ماه
اغاز میکنند و تا روز دهم اردیبهشت ماه به مقصد بوشهر ادامه میدهند .ما میخواهیم مسیر حاشیه
خلیج فارس را به مناسبت روز خلیج فارس در مسیری  ۶۰۰کیلومتری پیاده طی کنیم.
کاظمی بیان کرد :حدود  ۳۰نفر از اقوام مختلف کشور ما را در این سفر همراهی میکنند.
هدفمان زنده نگه داشتن نام خلیج فارس است که از مسیر شیراز به سروستان ،داراب ،فسا و...
میرویم و در مسیر نیز مهمان اقوام برای اقامت میشویم.
وی ادامه داد :سال گذشته طر حی را ارائه کردیم اما کسی حمایتی از آن نکرد اما اگر این طرح
پول زیادی داشت افراد زیادی همکاری میکردند .آن هم فقط به خاطر همان بودجه! در بین راه ۳۰
نقطه در  ۳۰درخت کاشتیم و کارهای فرهنگی دیگری کردیم مانند اراه اندازی کتابخانه سیار بهمن
بیگی .همه تالش ما معرفی اقوام ایران و این بار هم زنده نگه داشتن نام خلیج فارس است .در سال
گذشته وقتی مسیر بوشهر تا شیراز را طی کردیم مردم از ما میپرسیدند کجا میروید و میگفتیم
این پیاده روی به مناسبت روز خلیج فارس است خیلی از آنها نمیدانستند که دهم اردیبهشت
چه روزی است.
وی افزود :ما خصوصی کار میکنیم و افراد شرکتکننده هم همینطور .گروهی از دوستان
قشقایی هم میزبان ما در مسیر هستند .ما غیر از برگزاری نمایشگاهها ،جشنواره و برنامههای
فرهنگی ،سرویس بهداشتی برای مدارس عشایری ساخته و یا برای دانش آموزان وسایل ورزشی و
فرهنگی تهیه میکنیم.
کاظمی قشقایی در پاسخ به این سوال که چقدر با برپایی چادر عشایر و فروش نان و آش کنار
نمایشگاههای گردشگری موافق هستید ،بیان کرد :عشایر حمایتی نمیشوند .دغدغه آنها آب است.
شهرنشینها کمتر عشایر را میشناسند .شاید امروز این اقدام ،بهترین کار برای معرفی عشایر نباشد
اما بهتر از هیچ است .چون در غیر آن صورت ،عشایر کشورمان محو میشوند.

وی البته به این مساله نیز اشاره میکند که ایدهآل وی
انتخاب آثار برتر در جشنواره توسط گروههای مختلف فعال در
عرصه شعر از جمله ناشران و رسانهها و ...بود که امکان تحقق آن
تاکنون میسر نبوده است.
یک پدیده ناکام
حمید رضا شکارسری شاعر و عضو هیات علمی هشتمین
دوره جشنواره شعر فجر اما روایتی قابل توجه از جشنواره شعر
فجر و محافل پیرامونی آن دارد .وی در بخش نخست کالم خود
با اشاره به اینکه باید تعریفی از چیستی یک جشنواره ملی شعر
داشت گفت :به طور طبیعی یک رویداد در زمینه شعر از یک
شب شعر تا یک جشنواره ملی به دنبال گفتمان سازی و جاری
کردن آن است به همین خاطر هر یک از آنها استراتژی و وسعت
تاثیرگذاری مختص به خود را دارند .ما از یک شب شعر انتظار
تاثیرگذاری چندانی نداریم اما وقتی با یک کنگره و جشنواره در
سطح ملی روبرو باشیم ،انتظار ما این است که این رویداد ملی
به خاطر ملی بودنش پوشش دهنده همه جریانهای فکری باشد.
شکارسری :ما از یک شب شعر انتظار تاثیرگذاری چندانی
نداریم اما وقتی با یک کنگره و جشنواره در سطح ملی روبرو
باشیم ،انتظار ما این است که این رویداد ملی به خاطر ملی
بودنش پوشش دهنده همه جریانهای فکری باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه جشنواره شعر فجر در حال
حاضر از فقدان گسترده رسانهای ،تاثیرگذاری و عمومیت رنج
میبرد ،بیان کرد :ما در این ایام جشنواره فیلم وتئاتر و موسیقی
را به عنوان مثال داریم .در همه این رویدادها نوعی از هیجان
و جریانسازی را شاهدیم و در رسانه نیز این اتفاق برای این
رویدادها رخ میدهد اما در شعر با فقدان این مساله روبروییم.
به عبارت دیگر فقدان چالش در جشنواره فعلی شعر فجر مشکل
اصلی آن است که به نظر من تحت تاثیر مسائل پیرامون این
رویداد در سه سال پیش تا به حال شکل گرفته است .جشنواره
در حال حاضر مبدل شده به یک رویداد بیسر و صدا و بیهیجان
که خالصه شده در چند شب شعر و بدون اینکه برد رسانهای
و آموزشی داشته باشد .به عبارت دیگر به نظر میرسد برگزاری
آن در شکل فعلی تنها رفع تکلیف است و به انجام رساندن یک
فعالیت بزرگ در قالب یک رویداد اداری.
این شاعر و عضو سابق هیئت علمی این جایزه در ادامه به
جدا شدن جایزه انتخاب کتاب سال شعر از جایزه کتاب سال و
واگذاری آن به جشنواره شعر فجر نیز انتقاد کرد و افزود :وظیفه
یک جشنواره مانند شعر فجر انتخاب کتاب سال نیست .متاسفم
که در این ساختار شعر مانند یک بچه سرراهی ،از کتاب سال که
میتوانست برایش برند سازی بکند ،جدا شده و به جشنوارهای
وارد شد که هدفش چیز دیگری و بود و امروزه هیچ بعد رسانهای
برایش نمیشود متصور بود .ما اگر از جشنواره شعر فجر تنها و
تنها انتظار گفتمان سازی در جریان شعر کشور داشته باشیم در
حال حاضر چنین انتظاری از آن تامین نمیشود.

اخبار
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان:

تدوین بانک اطالعاتی قصهگویی،
 ۴۳۰۵قصه به جشنواره نوزدهم رسید

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان
از تقویت دبیرخانه دائمی جشنواره قصهگویی و
همچنین تدوین بانک اطالعاتی قصهها خبر داد
و گفت ۴۳۰۵ :قصه به دبیرخانه این دوره ارسال
شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا
حاجیانزاده در نشست رسانهای نوزدهمین
جشنواره قصهگویی که در مرکز آفرینشهای
فرهنگی هنری کانون برگزار شد ،قصهگویی
را یک هنر مردمی دانست و افزود :مخاطبان
قصهگویی ،کودکان و نوجوانان سراسر کشور
هستند که جمعیت بسیاری را شامل میشوند.
حتی بزرگترها هم شنیدن قصه را دوست دارند.
دوم اینکه صاحبان این هنر ،مادران ،پدران،
گ و مادربزرگها ،مربیان ،کتابداران و
پدربزر 
بسیاری از عالقهمندان هستند؛ پس این هنر به
یک چارچوب خاص محدود نمیشود .از سوی
دیگر محتوای قصهها ،تجربههای زیستی و تاریخ
و تمدن هر قوم است .بنابراین میتوان قصهگویی
را یک هنر مردمی به شمار آورد .مدیرعامل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
قصهگویی را روشی برای آموزش غیرمستقیم
برشمرد و گفت :ما میتوانیم بهترین محتوا را در
قالب قصه به مخاطب خود ارائه کنیم؛ بنابراین
قصهگویی در کنار آموزش رسمی ،بهترین
روش و بهترین مکمل برای دانشآموزان دوره
ابتدایی است و ما نمیتوانیم نسبت به این روش
آموزشی بیتفاوت باشیم .حاجیانزاده با اشاره
به اینکه نوزدهمین جشنواره قصهگویی در چند
بخش اجرا میشود ،گفت :ما در این جشنواره
سه قصهگویی در دو شکل ملی و بینالمللی،
مقالهنویسی و داستاننویسی رضوی خواهیم
پرداخت .همچنین یکسری برنامههای جنبی
در نوزدهمین جشنواره قصهگویی که از ۲۷
بهمن تا اول اسفند ماه در مرکز آفرینشهای
هنری کانون ادامه دارد ،اجرا خواهد شد .وی
با اشاره به شرکتکنندگان در نوزدهمین
جشنواره قصهگویی گفت :مربیان کانون پرورش
فکری ،قصهگویان آزاد ،پدربزرگ مادربزرگها،
قصهگویان جشنواره رضوی ،ربیان مراکز فراگیر
کانون و همچنین نوجوانان ،شرکتکنندگان در
این دوره از جشنواره هستند .نکته قابل ذکر
اینکه برای نخستین بار نوجوانان میتوانند در
این دوره از جشنواره شرکت کنند .مدیرعامل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به سه
بخش مختلف جشنواره قصهگویی اشاره و بیان
کرد :این جشنواره سه بخش ملی ،بینالمللی و
بخش مقاالت که جنبه رقابتی دارد را شامل
میشود .چهار هزار و  ۳۰۵قصه به دبیرخانه
جشنواره رسیده است و هزار و  ۹۰مربی در
مرحله استانی شرکت کردهاند که  ۲۰نفر از
این مربیان به جشنواره ملی راه یافتهاند که از
این میان سه نفر برگزیده بخش ملی و سه نفر
برگزیده بخش بینالمللی خواهند بود .همچنین
 ۷۴۷شرکتکننده آزاد در نوزدهمین جشنواره
قصهگویی شرکت کردهاند که از این میان سه نفر
به عنوان برگزیده ملی معرفی میشوند .عالوه بر
این  ۴۴۶پدربزرگ و مادربزرگها به جشنواره
راه یافتند که از این میان  ۱۰نفر به بخش پایانی
رسیده و دو نفر بهعنوان برگزیده ملی معرفی
میشوند ۱۶۵ .برگزیده استانی نوجوان داشتهایم
که  ۱۱نفرشان به اختتامیه جشنواره راه یافته و
هر  ۱۱نفر معرفی و تقدیر میشوند .حاجیانزاده
در ادامه بیان کرد ۱۷۹ :نفر در جشنواره رضوی
شرکت کردهاند که از این میان سه نفر به عنوان
برگزیده ملی انتخاب میشوند .در بخش مربیان
فراگیر هم  ۱۷نفر شرکت کرده که از این میان
یک نفر به عنوان برگزیده ملی انتخاب و معرفی
میشود .وی با اشاره به اینکه  ۷۲قصهگوی خارجی
در این جشنواره اشاره کرده ،گفت :این قصهگویان
از  ۳۸کشور جهان در نوزدهمین جشنواره
قصهگویی شرکت کردهاند و در نهایت  ۱۱قصهگو
و  ۲داور بینالمللی برای شرکت در جشنواره
انتخاب شدهاند .در مجموع  ۱۰قصهگوی ایرانی،
 ۱۰پدربزرگ و مادربزرگ ۳ ،قصهگو از مراکز
فراگیر کانون ۸ ،قصهگوی رضوی و  ۱۱نوجوان
در اختتامیه جشنواره برای مخاطبان قصه خواهند
گفت و یک داور از کشور اندونزی ،یک داور آلمانی و
مصطفی رحماندوست هم  ۱۵اثری را که در بخش
بینالمللی شرکت کردهاند ،داوری میکنند.

