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جوانههای شعر
نقدی بر مجموعه شعر «اگر آن جا خانه بود»

روایت تنهاییهای یک شاعر
محمد بهبودینیا –
کتاب «اگر آنجا خانه
بود» ،اولین مجموعه
شعر بیتا علیاکبری
اســــت کـــه در ســال
 1397تــوانــســت
مقام سوم جایزه شعر
خبرنگاران را از آن
خود کند .علیاکبری
که این روزها ساکن شهر مشهد است ،از سال
 1388به صورت جدی وارد فضای شعر شد و به
سرودن شعر سپید رو آورد .کتاب«اگر آنجا خانه
بود» متشکل از  45شعر کوتاه است .شاعر در این
مجموعه شعر خود ،به هرسمتی برمیگردد،
تنهایی و انـــدوه عمیق انــســان را میبیند و
روایتهای جدیدی از این دو را بیان میکند.
تنهایی مانند روحی سرگردان ،در بین سطرهای
این کتاب قدم میزند .شاعر با زبانی روان و به
دور از تکلف ،با عشقی شاعرانه ،یکنفس به
روایت درد مشترک انسانها میپردازد .فضای
وهمآلود کتاب و سفیدنویسی ،یکی از نکات
برجسته ایــن کتاب اســت .در برخی شعرها،
خوانش اول لذتی سطحی را به مخاطب القا
میکند ،اما شاعر خواسته یا ناخواسته ،رازهایی
در پس سطرها پنهان کرده و انگار با این نوع از
سرودن ،قصد داشتهاست لذت اصلی را به دست
اهلش برساند؛ لذتی که با چندبار خواندن یک
شعر کوتاه ،روح را درگیر میکند .در این کتاب،
آغاز و پایان هیچکدام از شعرها ،قابل پیشبینی
نیست؛ شاعر گاهی در شعر با گلی بر سر عطرش
بحث میکند و در نهایت ،به ازخودبیگانگی
میرسد و گاهی ،در شعر او ،با هزار کلمه روبهرو
میشوید که صــور تهــای متفاوتی از انــدوه و
تنهایی دارند؛ هزار کلمه ،هزار انسان که همهجا
هستند ،در اتاق ،در پیادهرو و در گندمزارهای
بجنورد .این کتاب ،جهان شاعر و روایت تنهایی
اوست که مخاطب را گرم در آغوش میکشد.

گزارش

آیا آقایان تمایلی به خواندن آثار
خانمها ندارند؟
مهم نیست آستن باشد یا آتوود ،برونتهها یا برنده
بوکر ،آمــار نشان میدهد که مــردان تمایلی به
خواندن کتابهای نویسندگان زن ندارند و این
موضوع پیامدهایی واقعی دارد .به گزارش ایبنا،
به نقل از «گــاردیــن» طی قرنها ،نویسندگان
زن از خواهران برونته گرفته تا جرج الیوت و
جیکی رولینگ خود را ملزم دانستهاند تا برای
ترغیبپسرانومردانبهخواندننوشتههایشان،
جنسیت خود را پنهان کنند .اما آیا هنوز چنین
ـواب غمانگیز بله اســت .با
کــاری الزم اســت؟ جـ ِ
توجه به آمارهای نیسلن بوکاسکن که دادههای
مربوط به صنعت نشر را ارائه میدهد ،درمییابیم
که مردان بعید است کتابی را که یک زن نوشته
است ،حتی باز کنند! از میان  ۱۰نویسنده زن
پرفروش که شامل جین آستن ،مارگارت آتوود
و همچنین دانیل استیل و جوجو مویز میشود،
 19درصــد خوانندگان آنهــا مرد و  ۸۱درصد
زن هستند .اما برای  ۱۰نویسنده مرد پرفروش
شامل چارلز دیکنز ،جیآرآر تالکین ،لی چایلد و
استفن کینگ ۵5درصد از خوانندگان را مردان و
 ۴۵درصدرازنانتشکیلمیدهند.بهبیاندیگر،
زنــان آمادگی مطالعه کتابهای نویسندگان
مرد را دارند؛ اما مردان بسیار کمتری حاضرند
کتابهایزنانرابخوانند.ال ِ
جیراس،نویسنده
مشهورآثارجنایی ،ازحروفاولنامخوداستفاده
میکند؛بنابراینممکناستپسرانومردانفکر
کرده باشند او یکی از خودشان است و به همین
دلیل سراغ کتابش رفتهاند!
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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رالیبازیگراندرپیست زندگینامهنویسی

بهفاصلهکوتاهیپسازانتشار زندگینامهخودنوشتحمیدجبلی،علیرضاخمسههمدستبهانتشارروایتزندگیاشزد و رقیبجبلی و رضاکیانیانشد
الهه آرانیان -خواندن یا شنیدن قصه زندگی دیگران
معمو ًال یکی از ژانرهای پرطرفدار است؛ بهویژه اگر آن
شخص از شهرت برخوردار باشد و ویژهتر آنکه خودش
دست به قلم شده و زندگینامه و خاطراتش را در طول
سالها نوشته باشد.
حــاال اگــر ایــن شخص از قشر هنرمندان و بهاصطالح
امــروز یهــا سلبریتی هم باشد که دیگر اوضــاع فرق
▪خمسه به روایت خمسه

علیرضا خمسه بازیگر شناختهشده سینما،
تئاتر و تلویزیون است و مخاطبان این سالهای
تلویزیون ،او را بیشتر با شخصیت «بابا پنجعلی»
سریال پایتخت میشناسند .علیرضا خمسه
پیش از نوشتن کتاب سا لشمار زندگیاش،
دو کتاب منتشر کــرده بــود که یکی از آ نها
کتابی درباره روانشناسی موفقیت و دیگری
ترجمهای درباره آموزش پانتومیم است .کتاب
خاطرات این بازیگر را که «خمسه به روایت
خمسه» نــام دارد ،نشر خــط و طــرح منتشر
کرد هاست .به گفته علیرضا خمسه این کتاب
روایتگر اشعار ،مقالهها ،ترجمهها و همه آن
چیزی است که او طی سا لهای زندگیاش
نوشته و هرکدام در پوشهای از انباری یا قفسه
کتابخانه پراکنده بودهاست« .خمسه به روایت
خمسه» روزشمار زندگی این هنرمند هم هست
و او سعی کردهاست سرگذشتش را از روزگار
تولد تاکنون بــرای مخاطب بیان کند .شاید
برایتان جالب باشد که بدانید خمسه در روزگار
جوانیاش ،یعنی دهه  50و اوایل دهه  60شعر
هم میسروده و بخشی از اشعارش را به انتخاب
شمس لنگرودی ،شاعر معاصر ایرانی ،در کتاب
گنجاند هاست« .خمسه به روایت
خمسه» با مقدمهای از امید
نجوان ،فاطمه معتمدآریا،
کیومرث پوراحمد و خسرو
دهـــقـــان در چــهــار بخش
ســالشــمــار ،یــادداشـتهــا،

میکند و ممکن است کتابش هم مانند دیگر آثارش ،به
شهرت قابل قبولی برسد .این موضوع البته تنها مختص
کشور ما نیست و در همه جای دنیا همینطور است.
سلبریتیهای زیــادی در دنیا ،در اواخــر عمر حرفهای
خود ،به نوشتن کتاب زندگینامه و خاطرات رو میآورند
تا شهرتی دوباره کسب و به شکلی تازه با مخاطبانشان
ارتباط برقرار کنند .از طرفی مخاطبان هم دوست دارند

نوشتهها و مقالههای پراکنده ،شعرها و متون
نمایشی منتشر شدهاست.
▪پسربچه شصت ساله

همه او را با صــدای کــاه قرمزی و پسرخاله
مـــیشـــنـــاســـیـــم .صــــدایــــش ن ــوس ــت ــال ــژی
دوستداشتنی بچههای دهه شصت و تصویرش
هم در «محله بهداشت» و «محله برو بیا» یادآور
خــاطــراتــی شیرین اس ــت .اوایـــل خــردادمــاه
امسال ،کتاب خاطرات حمید جبلی به نام
«پسربچه شصتساله» از سوی نشر پرنیان با
شمارگان  110نسخه منتشر شد که خیلی زود
به چاپ دوم رسید .پشت جلد این کتاب آمده

«خمسهبهروایتخمسه»روزشمار
زندگیعلیرضاخمسههمهست
و اوسعیکردهاستسرگذشتش
راازروزگارتولدتاکنونبرای
مخاطببیانکند.شایدبرایتان
جالبباشدکهبدانیدخمسهدر
روزگارجوانیاش،یعنیدهه 50و
اوایلدهه 60شعرهممیسروده
وبخشیازاشعارشرابهانتخاب
شمسلنگرودی،شاعرمعاصر
ایرانی،درکتابگنجاندهاست

بدانند سلبریتیها چطور زندگی میکنند و بهطور کلی
در زندگیشان چه خبر است و به همین دلیل ،معمو ًال از
این نوع کتابها استقبال میشود .چند روز پیش ،خبر
رسید که علیرضا خمسه ،بازیگر نا مآشنای کشورمان،
زندگینامه یا به گفته خودش سا لشما ِر زندگیاش
را از کودکی تاکنون به نام «خمسه به روایــت خمسه»
منتشر کرد هاست ؛ البته او در این مسیر تنها نیست و

است« :پیش خودمان باشد ،بیشتر این قصهها
واقعی است .شاید نتوانسته باشم چنان که باید
غمها و شاد یهای آن دوران را بیان کنم ،اما
غصه خراب شدن ماشین قرمز اسباب بازیام از
ناراحتی امروزم برای یک ماشین واقعی بیشتر
بود و یک ریالیهایی که جیبم را قلنبه میکرد،
شادیاش خیلی بیشتر از حساب بانکی امروز
بود» .از حمید جبلی دو نمایشنامه به نامهای
«عشق روی خرپشته» و «دوستان بامحبت»
هم منتشر شــد هاســت .نمایشنامه «دوستان
بامحبت» در سال  1378به کارگردانی رضا
ژیان به روی صحنه رفت و داستان دو بازیگر
تئاتر اســت که در شرایط مطلوبی نیستند و
احساس میکنند به آخر خط رسید هاند .این
نمایشنامه اقتباسی از فیلم «پسران آفتاب» نیل
سایمون است .نمایشنامه «عشق روی خرپشته»
نیز داستانی درباره زندگی هنرمندانی است
که آرزوهای بزرگ دارند ،اما زندگیشان تلخ
میگذرد.
▪این مردم نازنین

«ای ــن م ــردم نــازنــیــن» روایـــت صــد خــاطــره از
رضا کیانیان ،بازیگر کهنهکار ایرانی است و
مخاطب با خواندن این کتاب میتواند طعم
شهرت را تا حدودی بچشد و تلخی و شیرینی
آن را حس کند .این کتاب روایتی از اتفاقات
جــذاب و جالبی اســت که در بــرخــورد مردم
با رضــا کیانیان رخ داده اســت؛ حــاال چه در
کوچه و خیابان ،چه در طــول سفرها و. ...

به فاصله کوتاهی قبل از او ،حمید جبلی هم دست به
نگارش زندگی نامه خودش زد .پیش از این دو نیز ،رضا
کیانیان دست به چنین کاری زده و در حقیقت آغازگر
رقابت در این عرصه بود .به همین بهانه ،در این مطلب
نگاهی میاندازیم به کتاب خــاطــرات و زندگینامه
چند بازیگر کشورمان که خودشان دست به قلم شده یا
نویسندههایی زندگینامهشان را نوشتهاند.

کتاب با این خاطره شــروع میشود« :بعد از
ســریــال آپــارتــمــان نوشته فــرهــاد توحیدی و
کارگردانی اصغر هاشمی و تهیهکنندگی
تولیدی کسی که
بــهــروز خـــو شرزم و مدیر
ِ
قسط آخــرم را نــداد ،شهرتم آغــاز شــد .دیگر
مــردم مرا میشناختند و گاهی به اسم صدا
میزدند .یک روز که از دفتر مجله گزارش فیلم
برمیگشتم و در بولوار کشاورز به طرف پارک
الله میرفتم ،سر خیابان توس ،سه تا دختر
دبیرستانی مرا دیدند و جیغ زدنــد! باالخره
آن اتفاق جادویی افتاد .دختران با دیدن من
جیغ زدند .خوشحال شدم .خیلی .شهرت به
سراغ من آمده بود .در پیادهرو میرفتم .طعم
شهرت را مز همزه میکردم .شیرین بود .مثل
همیشه خیالم به پرواز درآمد .رفتم به آینده.
به شهرتی غلیظتر .بیشتر و بیشتر .تا اینکه از
خودم پرسیدم همین را میخواستی؟ کمی در
ذهنم مکث کردم .جوابها را سنگین و سبک
کردم و .»...این کتاب را نشر مشکی در 168
صفحه منتشر کردهاست.
▪عزت ،جمشید ،علی و دیگران

زندگینامه و خــاطــرات عـــز تا ...انتظامی،
جمشید مشایخی و علی نصیریان ،دیگر
بازیگران ایرانی هم منتشر شده است که البته
به قلم خودشان نیست و دیگران این کتا بها
را نوشتهاند« .من عزتم ،بچه سنگلج» عنوان
کتابی درباره زندگی عزتا ...انتظامی است
که غزاله سلطانی نگارش و تدوین آن را به عهده

اوایلخردادماهامسال،کتاب
خاطراتحمیدجبلیبهنام
«پسربچهشصتساله»ازسوی
نشرپرنیانباشمارگان110
نسخهمنتشرشدکهخیلیزودبه
چاپدومرسید.ازحمیدجبلیدو
نمایشنامهبهنامهای«عشقروی
خرپشته»و«دوستانبامحبت»
هممنتشرشدهاست.نمایشنامه
«دوستانبامحبت»درسال
 1378بهکارگردانیرضاژیانبه
رویصحنهرفت
داشته است .این کتاب را نشر سخن در سال
 92منتشر کرد« .حدیث پیر فرزانه» پژوهشی
منظوم در زندگی و آثار هنری جمشید مشایخی
است که فــرود شمخالی در سال  94منتشر
کرد« .آقای هالو» که نامش برگرفته از یکی از
شخصیتهایی است که علی نصیریان آن را
بازی کرده ،کتابی با موضوع زندگی و آثار این
هنرمند کشورمان به قلم نگار حسینی است.
این کتاب عالوه بر روایت زندگی این بازیگر،
به مرور رویدادهای هنری دهه  20تا  90هم
میپردازد.

