محدودیتها«بیضایی» را از تاریخ نمیگیرند

یادداشتهایی  به اشتیاق هفتاد و نهمین زادروز نویسنده و کارگردان مؤلف تئاتر
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 14زمستان  87بود که با اتمام امتحانهای دانشگاه از اهواز آمدم تهران ،به هوای جشنواره فیلم فجر؛ هدف غایی تماشای
فیلم «وقتی همه خوابیم» بهرام بیضایی بود .تهران را بلد نبودم و بیتوجه به راهنماییهای دوس��تی که آن یک هفته
مهمانش بودم نقشه تهران و جدول برنامهها را پیش رویم میگذاشتم و دنبال باغ فردوس ،موزه سینما میگشتم که مبادا دیر
برسم و نوبتم نشود .پیش از راه افتادن از اهواز ،جویای سردی و گرمی هوای تهران شده بودم ،میگفتند خنک شده و کولهات
را بیهوده سنگین نکن .نزدیک تهران که ش��دم هوا آفتابی بود که صدای دوست مذکور از پشت تلفن گفت« :شکوه داره برف
من س��رمایی خودم را
میاد» با تعجب از پنجره اتوبوس بیرون را نگاه کردم و گفتم« :اینجا که آفتابه» .گفت« :میرداماد برفه»ِ .
آماده نبردی سخت کردم و هوا هم کم نگذاشت برایم و آن دو ،سه روز ،کامل برف بارید...
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خبر روز

یوسومین دوره مهمترین جشنواره موسیقی ایران منتشر شد
جدول س 

معرفی نامزدهای بخش نقد
ادبی جایزه جاللآلاحمد

«انتشار چهل رباعي تا خرقان»
آلبوم «چهل رباعي تا خرقان» با سرودهها و خوانش
«اميرحسين الهياري» ش��اعر برجسته کشورمان
در براس��اس روايتها ،گفتهها و انديشههاي «شيخ
ابوالحسن خرقاني» با موس��يقي «كياوش صاحب
نسق» منتشر ش��د .به گفته اميرحس��ين الهياري
مول��ف این آلبوم ،میراث صوفی��ان ،بیش از هرچیز
اتفاق بایسته و مبارکی است
میراثی «زبانی» است و ِ
ِ
س��احت زبان افتاده است؛ اتفاقی که به نوعی
که در
تأویل شاعرانه دین باشد.
شاید ِ

تنبکنوازی یک ایرانی
در فستیوال هند
فخرالدین غف��اری ،نوازنده تنبک در نو دوس��ومین
سال فستیوال «تانسن ساماروح» در شهر «گوالیر»
هندوس��تان ب��ه اج��رای تکن��وازی روی «ادوار
هندی» و همراه «ل ِهرا» پرداخت .در اين كنس��رت،
«مرادعلیخ��ان» ،یک��ي از نوازندهه��ای ج��وان و
شناخته شده سا ِز «سارنگی»« ،ناواالنزالنی» نوازنده
ویولونسل از آمریکا و «کتیا اریستوا» نوازنده «کنتر
باس» از کش��ور روسیه نیز در کنار فخرالدین غفاری
(سینا) از شهر بیجار به نوازندگی پرداختند .غفاری
تاکنون س��ابقه اجرای موس��یقی در فستیوالهای
هندوستان ،کش��ورهای آفریقای جنوبی و فرانسه را
در كارنام��ه خود دارد و تاكنون چن��د اثر را در زمینه
موسیقی از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی،
ترجمه كرده است.

ضرورت اصالح اساسنامه
انجمنهنرمندانمجسمهساز

یادبود

روایت فرزند«اکبر رادی» در  دهمین سالروز درگذشت نمایشنامه نویس ایرانی

ستایش شرافت انسانی
آرش رادی

دیدگاه تحلیلی و نقادانه به مقوله رادیشناسی انگیزهای شد که در آستانه
دهمین س��الروز درگذش��ت او در حد توان به برخی شبهات درخصوص
آن پاسخ دهم؛ هرچند که مجال بحث چنان گسترده است که کنکاشی
همهجانبه میطلبد تا سویههای جامعهشناسانه ،روانکاوانه و ریشههای
آن بررسی شود .در سالیان اخیر این افاضات و مغلوطات جنبهای فراگیر
به خود گرفته است و بیم آن میرود تا در روایات و مکتوبات و حافظه تاریخ
تئاتر ایران نهادینه شود .تأسفبارتر آنکه بعضی استادان ،چنین مجعوالتی
جوان دانشکدهها دیکته که نه،
را بهطور کلیش��های و دما َدم به بچههای ِ
حقنه میکنند .اکنون من در باب شماری از این دگرنماییها و کژانگارهها،
آگاهیبخشیمیکنم؛بهاینامیدکهآبشخوراباطیلیازایندستبخشکد.
برای رسایی و شیوایی متن ،نخست آالیهها وگزارههای ناروا را موردبهمورد
در گیومه میآورم و در پی آن اطالعات پالوده و پیراسته را ذکر میکنم.
«رادی از دهه  1340به نوش��تن پرداخت» .رادی از  1334به نویسندگی
«موش ُم��رده» در روزنامه
روی آورد و اولی��ن داس��تان کوتاه وی با ن��ام
ِ
کیهان سال  1335چاپ و منتش��ر شد .او از  1338بیشتر وقت خود را به
نمایشنامهنویسی اختصاص داد.
«رادی نمایشنامهنویسی بومنهاد است و اغلب آثارش در اقلیم گیالن روی
میدهد» .کمتر از یکسوم نمایشنامههای رادی (روزنه آبی ،افول ،مرگ
در پاییز ،صیادان ،در مه بخوان ،پلکان و ملودی شهر بارانی) در جغرافیای
گیالن میگذرد و بقیه آثارش (از پش��ت شیش��هها ،ارثیه ایرانی ،لبخند
باشکوه آقای گیل ،هاملت با ساالد فصل ،منجی در صبح نمناک ،آهسته با
گل سرخ ،شب روی سنگفرش خیس ،تانگوی تخممرغ داغ ،آمیزقلمدون،
باغ شبنمای ما ،پایین گذر سقاخانه ،خانمچه و مهتابی ،شببخیر جناب
کنت ،کاکتوس و آهنگهای شکالتی) در تهران یا المکان رخ میدهد.
«رادی را باید صرفاً نمایشنامهنویس
انگاشت» .رادی در حوزه داستان هم
قلمزنیکرد(مجموعهداستانجاده)،
عالوهبر آن در زمینه نامهنگاری ادبی
نیز یدطوالیی داش��ت«( .نامههای
همشهری» و نیز  73نامه به ناموران
عرصه اندیشه که در کتاب دیگری با
عنوان «نامههای اکب��ر رادی» ارائه
شده است) .مقاالت و نقدهای ادبی،
اجتماع��ی ،فرهنگی ،هن��ری هم از
نوشتار وی بینصیب نماند (دستی
از دور ،بش��نو از نی /مکالمات ،انس��ان ریخت��ه) .همچنین پژوهشهایی
درخصوص آخوندزاده ،هدایت و َس��بک نمایش��ی بقالب��ازی درحضور
انجام داد.
«درونمایه اغلب آثار رادی تنگدستی و بیعدالتی است» .مضمون تمامی
ستایش شرافت انسانی و شایستهساالری است.
نمایشنامههای رادی،
ِ
روشنفکران چپ بود» .رادی تنها به وجدان و عدالت
«رادی همچون اغلب
ْ
(بهمعنای شایستهساالری و نه برابری) باور داشت و حتی در هنگامه جوالن
احزاب چپ هم تمایلی به آنها نداش��ت و بهتبع این رویکرد ،زمان و انرژی
بیشتری به کارش اختصاص داد.
«کودتای 28مرداد سال 1332مهمترین تأثیر را بر نمایشنامهنویسی رادی
برجای نهاد» .ورشکستگی پدر و مهاجرت به پایتخت در آستانه نوجوانی
و افول چشمگیر در آسایش خانواده و سپس تحصیل در دبیرستان فرنگی
رازی و مواجهه با ناس��ازگاریها و جایگشت معیارها ،بیشترین تأثیر را بر
نویسندگی او برجایگذارد.
«کارگردانان نمایشنامههای رادی ،اجازه کوچکترین تغییری در اجرای
آثار وی نداش��تند» .رادی هرگونه خالقیت و نوآوری را که به بهبود اجرا
میانجامیدالزم،بلکهضروریمیانگاشت،ولیازتغییراتیکهجنبهباریبه
عمل
هر جهت داشت ،رویگردان بود و از اینکه کارگردانی  -بهناگاه  -وی را در ِ
انجامشده قرار دهد ،سخت آزرده میشد« .بارزترین وجه آثار رادی ،زبان
است» .حالوهوای ویژه ،ریتم ،شمایلشناسی ،چالش هویت و روانکاوی
شخصیتها ب ه اندازه زبان در آثار رادی اهمیت دارد.
«بیشتر نمایشنامههای رادی به س��بب طوالنی بودن ،برای اجرا در عصر
حاضر نامناسب هستند» .با دستیابی به سازوکارها و ابزارهای جدیدی مثل

تلویزیون
شبکه نمایش خانگی ،کتابِ گویا ،نشستهای نمایشنامهخوانی،
ِ
تعاملی و ...کمیت کالن هر یک از آثار رادی را باید امتیازی در کنار کیفیت
آن درنظر گرفت .ضمن آنکه رادی شش نمایشنامه تکپردهای هم نگاشته
است :محاق ،مسافران ،مرگ در پاییز ،شببخیر جناب کنت ،کاکتوس و
آهنگهای ش��کالتی .وانگهی وظیفه کارگردان یا دراماتورژ اس��ت که با
اندیش��مندی و دقت ،نمایش��نامه را – بهفراخور زمان و مکان -فرآوری و
بازخوانی کند یا مورد اقتباس قرار دهد یا کالژی از آنها پدید آورد؛ چنانکه در
مورد شکسپیر یا چخوف انجام دادهاند و شده است؛ باشد که در مورد رادی
ک آثار رادی را بردارند
هم بشود»« .در بنیاد رادی نهضتی راه افتاده که تکت 
و مطابق سلیقه خود دگرگون کنند» .نه نهضتی در کار بوده ،نه کارگروهی
که در این راستا بسیج شده باشند .فقط درخصوص نمایشنامه « ُمنجی در
صبح نمناک» تجربه تلخیص انجام گرفته تا برای آن کارگردان مفروض
متن متناسب با
عالقهمندی که به دلیل گرفتاری یا تنبلی قادر به بَرازش ْ
معیار اجرای امروز نیست ،رهیافتی پدید آید .نسخه اصلی نمایشنامه هم
در دسترس است و کسی درصدد نسخ و نابودی آن نبوده و نیست.
«نمایش��نامههای رادی پُرگویی دارند» .رادی بر این باور بود که ش��الوده
نمایشنامه ،ش��خصیت است و ش��خصیت ،بیش از هر مؤلفه دیگری ،در
سخن ظهور و بُروز مییابد ،لذا صحنه بیگفتوگو ،درنهایت به جستوخیز
وتقالهاییاز ُقماشاللبازی،سیرک،شو،آتراکسیون،ورزشهایباستانی،
نرمشهای گروهی ،پایکوبی ،دستافش��انی ،دلقکب��ازی ،هیپنوتیزم،
شیرینکاری ،ش��عبده ،نمایشوارههای ُهتِلی و هجویاتی منجر میشود
که ارتباطی به هنر گرانقدر تئاتر ندارد و بیشتر مور ِداقبال یقنعلی بقال یا
شیخ پشمالدین کشکولی است و البته بابِطبع برخی اساتید زنگزده و
خشکمغز و محافظهکار هم .به باور رادی شیرازه و قلب و مغز تئاتر ،همانا
نمایشنامه است و تالش برای نادیدهگرفتن یا خفیف جلوهدادن آن ،یا از
سر جهل است یا خُ بث و با هدف اندیشهزدایی.
«همه نمایش��نامههای رادی واقعگرایانه اس��ت» .آثار رادی یا از اس��اس
غیررئالیس��تی اس��ت؛ نظیر «هامل��ت با س��االد فصل» یا نش��انههایی
از واقعیتگری��زی در آنه��ا یافت میش��ود .ب��رای مثال :پَ��رش زمانی،
چهرهپ��ردازی درلحظ��ه یا اس��تفاده
از ماس��ک در نمایش��نامه «از پش��ت
شیش��هها»َ ،س��یالن ذه��ن و ترکیب
شخصیتها در نمایش��نامه «خانمچه
و مهتاب��ی» نمادگرایی و فانتزی تنیده
در بافت نمایش��نامه «هاملت با ساالد
فصل» ،وحدت و امتزاج شخصیتهای
میرحسین ،اسکندر ،سلیمان و یحیی
در نمایشنامه «پلکان» ،کابوسوارگی
و هیجاننمایی در «ش��ببخیر جناب
کن��ت» ،فراواقعگرای��ی در روی��ای
«آمیزقلمدون» ،بازگش��ت به گذش��ته و گفتوش��نود کاراکترها از دو
بُرهه زمانی در «ش��ب روس س��نگفرش خیس» و همچنین نمایشنامه
«کاکتوس» .گذش��ته از اینها به نظر میرس��د در اطالق ویژگی مزبور به
آثار رادی (و در منظری کلیتر به هر نمایش��نام ه از هر نویسندهای) نوعی
مغالطه زرد ،دارد جیغ بنفش میکشد؛ بدینمعنا که گویی رئالیستیبودن
ی است؛ حالآنکه عمده و برجستهترین
نوعی کسر شأن و مایه سرافکندگ 
نمایشنامههای دنیا از دیرباز تا حاال در لوای رئالیسم نوشته شده است.
«اج��رای همه آثار رادی بهوس��یله هادی مرزبان انگی��زه دیگران را برای
بهصحنهبردن نمایشنامههای وی فروکاسته است .ضمن آنکه بنیاد رادی
همچون سدی سهمگین دربرابر کارگردانان دیگر و بهخصوص جوانترها
کارش��کنی میکند» .آقای مرزبان تمام آثار رادی را اجرا نکردهاند .روزنه
آبی ،از پشت شیشهها ،مرگ در پائیز ،ارثیه ایرانی ،صیادان ،در مه بخوان،
شب بهخیر جناب کنت ،کاکتوس ،آهنگهای شکالتی و منجی در صبح
نمناک نمایشنامههایی هستند که تاکنون ازسوی ایشان به صحنه نرفته
است .ضمنا در دهه اخیر کارگردانان دیگری نیز آثار رادی را در رسانهها و
قالبهای مختلف اجرا کردهاند؛ از دکتر صدرالدین شجره ،دکتر مسعود
دلخواه ،علی عمرانی و میکائیل شهرستانی بگیرید تا ایوب آقاخانی ،رضا
میرمعنوی ،علیرضا پارس��ی ،حس��ن معجونی ،فری��دون محرابی و نیز
محمدمسعود طیبی ،امیرحسین گلشنی ،حامد آقایی ،حسن پورصیفی،
امیر حجازی ،روزبه قیاثی ،مژده س��اعی ،محم��د پرتوافکن و دکتر فرزاد
تقیلر .در پایان الزم به یادآوری میدانم که برای بنیاد ،اتفاقی پسندیدهتر
و خجس��تهتر از اجرای باش��کوه و درخور آثار رادی توسط جوانان متصور
نیست و در این عرصه از هیچ حمایتی در حد بضاعت خود فروگذار نمیکند.

پنجمین جشن نوشتار سینمایی ایران با یاد عباس کیارستمی برگزار شد

امید به درخشش نسل جدید

سیروس الوند :میتوان با دهنمکی هم مصاحبه کرد
جامعه فردا :پنجمین جش��ن نوش��تار سینمایی
ایران با یاد عباس کیارستمی و با حضور چهرههایی
چون بهمن فرمانآرا ،علیرضا رئیس��یان ،هوشنگ
گلمکانی ،سیروس الوند ،حبیب اسماعیلی ،غالمرضا
موس��وی ،حبی��ب رضای��ی ،کیوم��رث پوراحمد،
کامبوزیا پرتوی ،سروش صحت ،محمد علی سجادی
و کامران ملکی برگزار شد .ضمن اعالم برگزیدگان

نوشتار سینمایی از عبداهلل تربیت و مسعود مهرابی
تجلیل شد.
در ابتدای مراس��م اصغر نعیمی ،دبیر جشن با ابراز
تأسف از کاهش سرانه مطالعه در کشور و مشکالت
مالی رسانهها گفت :شما چند رسانه را میشناسید
که به دلیل مش��کالت مالی تعطیل ش��دهاند یا در
مصدر حامی��ان قدرتمند ،اس��تقالل خ��ود را فدا

در مراسم اولین دوره جایزه احمد محمود چه گذشت

محمود دولتآبادی:
شما تقویم هستید و ما تاریخ
  آرزو شهبازی
روزنامه نگار

بر خشکس��ال ما ،ب��اران بیرمقی میبارد ،خیس��ی اندکش بر
درختها و نیمکتها ،جان تازه بخش��یده است به آنها که اینجا
دورهم جمع شدهاند .یکیشان میگوید آخرین بار برای وداع با
کورش اسدی به اینجا آمد ه بودیم و دیگران یادشان میافتد که
این جمع سالهاس��ت که چه پریشان بوده .جمعیت هی زیاد و
زیادتر میشود و تاالر شهناز همهچیز کم میآورد ،صندلی ،هوا،
جای ایس��تادن؛ میزبانی که خیال نمیکرده است مهمانیاش
اینهمه بزرگ باشد .تولد احمد محمود است 4 .دی ماه .1396
اینها که امروز به اینجا آمدهاند ،نویس��ندهاند ،مترجم ،منتقد
ادبی و اهل کتاب و نوشتن و همگی وامدار او که نوشتن را اصالت
و حرمت بخش��یده بود .اینجا جایزهای به نام احمد محمود برپا
کردهاند.
اواسط تیر ماه  1396است .فراخوانی منتشر شده است که در آن
از برگزاری جایزهای خصوصی به نام احمد محمود خبر دادهاند.
قرار است گروهی  50نفره متشکل از نویسندگان ،روزنامهنگاران
و فعاالن حوزه ادبیات در مرحله نخست به مجموعه داستانها و
رمانهای منتشر شده در سال  95امتیاز بدهند و بعد از آن داوران
نهای��ی از میان آثار برگزیده ،نامزدها و برن��دگان نهایی جایزه را
انتخ��اب کنند .نام احمد محمود از محاق بیرون آمده و در غیاب
دیگر جایزههای تعطیل شده خصوصی ،معلوم است که این جایزه
بایدازسدحرفوحدیثهاوسنگاندازیهایبسیاربگذرد.دیری
نمیگذرد که اینگونه میشود .درست است که حمایتگریهای
دولت روحانی از ادبیات ،در زمینه گرفتن مجوز برخی کتابهای
در تعلیق مانده ش��علههای خردی در دل نویس��ندگان روشن
میکند ،اما انگار جوایز خصوصی ادبی هنوز اما و اگرهای بسیاری
دارند .اولین آتشها اتفاقا از دل رسانههای ادبی وابسته به وزارت
ارشاد شلیک میشود .میگویند که خانواده احمد محمود از این
اتفاق خبری ندارند؛ خانواده محمود رضایتشان را اعالم میکنند
و اولین تیر به س��نگ میخورد .بعد سعی میکنند جایزه احمد
محمود را در برابر جایزه جالل ق��رار بدهند؛ جایزهای با آنهمه
حمایت و امکانات دولتی را بگذارند در یک کفه و اولین دوره یک
جایزه خصوصی را در کفه دیگر .گردانندگان س��ایت «الف یا» و
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ماجرا را تا مرزهای سیاسی شدن هم
پیش میبرند و سلسله مقاالتی منتشر میکنند در رد و مذمت
جوایز خصوصی ،از گلشیری تا امروز.
روز  4دی ماه ،درس��ت چند ساعت پیش از برگزاری مراسم نیز
مهدی قزلی ،دبیر اجرایی جایزه جالل آل احمد در گفتوگویی

ن نگرانی را ابراز میکنم
کردهاند؟ من به سهم خود ای 
و امیدوارم جریان س��الم نقد و انتقاد جریان غالب
ش��ود .همانطور که در بررسیهای این دوره صدای
نسل جدیدی از نویسندگان شنیده شد که میتوانند
مایه اعتبار این جشن باشند.
س��پس جواد طوس��ی ،رئیس انجمن منتقدان به
نمایندگی از ش��ورای مرکزی انجم��ن منتقدان با
اشاره به برگزاری مجمع آتی این انجمن گفت :این
جشن نسبت بیشتری با انجمن منتقدان در جهت
شناسایی هرچه بهتر منتقدان دارد که به هر علتی
در موقعیتی مهجور ماندهاند و رابطه بین نویسنده
و فیلمسازان است.
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با ایبنا اعالم میکند ک��ه برگزارکنندگان جایزه جالل بهقدری
سرشان شلوغ اس��ت که وقت پرداختن به این مسائل را ندارند.
بعد هم میگوید برخی از دوستان جامعه ادبی تخصص درست
کردن جایزه یکساله دارند .اینکه یک جایزه را راهاندازی و بعد از
یک دوره آن را تعطیلکنند و هوار بکشند ک ه ای مردم جایزه ما
را به دلیل مسائل خاص تعطیل کردند.
کس��ی از او نمیپرسد که این جایزههای یکساله را چه کسانی
تعطیل میکنند و به چه دالیلی.
غروب  4دی ماه است .همه آمدهاند و کلمات زیر سایه نام احمد
محمود متولد میشوند .لیلی گلستان از ماجرای گفتوگوهایش
با احمد محمود حرف میزند ،گفتوگوهایی که در کتابی به نام
«حکایت حال» منتشر شد .او از تعهد ،سعهصدر و نجابت احمد
محمود میگوید و از نگاهش به سانس��ور«:هیچ وقت خودم را
سانس��ور نمیکنم .مینویسم و به دست کسی میدهم که باید
سانس��ور کند .تا جایی هم که بتوانم سعی میکنم آثارم کمتر
سانس��ور شود ».احمد محمود به او گفته است که موقع نوشتن
اصال به مخاطب فکر نمیکند ،فقط به خودش فکر میکند و به
اینکه از آنچه نوشته راضی است یا نه.
بع��د ابراهیم حقیقی روی س��ن آمد که هم��کاریاش با احمد
محمود با طراحی جلد کتاب «همسایهها» آغاز شده بود ،کتابی
که میگوید همواره آن را از افتخارات کاریاش میداند .او گفت:
«احمد محمود بیش از آنکه رماننویس بزرگی باشد انسان بزرگ
و بسیار شریفی بود .معتقدم بهترین رمانها درباره جنگ را احمد
محمود نوشته است زیرا در هنگامه جنگ نوشته شدهاند».
در این مراسم خانواده احمد محمود هم حضور داشتند .بابک اعطا
از خاطرات پدرش گفت؛ پدری که میگفت اگر من یک روز نتوانم
بنویسم میمیرم و سارک اعطا برای حاضران داستان خواند.
اما وقتی محمود دولتآبادی ،با آن شال گردن قرمز و قدمهای
مصمم ،مثل آخرین بازمانده نسلی که نویسندههایش در شکل و
صورت هم کاریزمای یک نویسنده را داشتند ،روی سن میرود و
درباره رفیق قدیمیاش ،احمد محمود حرف میزند ،سالن جان
میگیرد و تکان میخورد .میگوید وقتی رمان «همسایهها»ی
احمد محمود منتشر شد ،درجایی نوشتم تولد چنین اثری در
ادبیات ایران خجس��ته باد ،هنوز هم این را میگویم .او به دوران
دوس��تیاش با محمود و ابراهیم یونس��ی اش��اره کرد .به اینکه
آدمیت احمد محمود مقدم بر ادبیاتش بود ،از خودبودگی او که
هر نویس��نده جدی به آن میرسد؛ بینیازیاش از دریافتهای
مابهازاهای اجتماعی ،رفاقت و سادگیاش ،قناعت و بزرگواریاش
و رفتارش با دوستان و نزدیکانش.
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عکس :مصطفی صفری /ایلنا

بعد از گذشت حدود  ٢٠سال که از تدوين اساسنامه
انجمن هنرمندان مجسمهس��از اي��ران میگذرد؛
تصميمگيري جهت اصالح و بهروزرساني اساسنامه
ميتواند با مشاركت اعضاي انجمن به رشد كيفي و
كمي اين تشكل كمك كند و مسير اتخاذ تصميمات
بنيادين ،كار س��از و تاثيرگذار توسط اركان انجمن
را فراهم س��ازد .بهگزارش رواب��ط عمومی انجمن
هنرمندان مجسمهس��از ایران؛ روحاهلل شمسیزاده
دبیرانجمن هنرمندان مجسمهس��از ای��ران درباره
ضرورت اصالح اساسنامه انجمن عنوان كرد :انجمن
هنرمندان مجسمهس��از ایران یکی از انجمنهای
فعال و مهم در حوزه تجس��می به شمار میرود که
بهدلیل برخی محدودیتهایی که در اساسنامه آن
وجود دارد هیات مدیرههاي آن در دورههای مدیریتی
مختلف هم��واره با محدودیتهایی ب��رای اجرایی
کردن برنامههایشان روبهرو بودهاند كه بخشي از رفع
اين مشكالت منوط به تشكيل مجمع فوقالعاده و
تصميمگيريباحضوراكثريتاعضاستكهالبتهاين
مهم در طول اين ساليان اتفاق نيفتاده است.
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عکس :مجتبی عرب زاده  /هنر آنالین

هی��أت داوران و  ۵نامزد راهیافته ب��ه مرحله نهایی
داوری بخ��ش نق��د ادب��ی دهمی��ن دوره جای��زه
جاللآلاحمد معرفی ش��دند .اسامی هیأت داوران
و  ۵نامزد راهیافته به مرحله نهایی داوری بخش نقد
ادبی دهمین دوره جایزه جاللآلاحمد اعالم شد.
«داود عمارتی نیکمقدم» ،برای کتاب «بالغت (از
آتن تا مدینه)» از انتشارات هرمس.
«محمودنیکبخت»برایکتاب«بوطیقایبوفکور»
انتشارات گمان.
«حسین صافی پیرلوجه» برای کتاب «درآمدی بر
تحلیل انتقادی گفتمان روایی» انتشارات نی.
«عسگر عسگری حسنکلو» و «کارولینا راکوویستکا
عس��گری» برای کتاب «صدای زمانه» انتش��ارات
اختران.
«سیدمهدی زرقانی» و «محمودرضا قربانصباغ»،
برای نگارش کتاب «نظریه ژانر» انتشارات هرمس.
این پنج اثر به داوری «س��رور موالیی»« ،امیرعلی
نجومیان»« ،علیرضا نیکویی» سپرده میشود.
سرور موالیی ،امیرعلی نجومیان و علیرضا نیکویی
داوری بخش نقد ادبی دهمی��ن دوره جایزه جالل
آلاحمد را بهعهده داشتهاند.
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