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نشستتابستانی
عصر شعر و ترانه
برگزار میشود

فرهنگی و هنری

تاالرهای نمایش پایتخت در تیرماه سال جاری
میزبان  45نمایش صحنهای میشود.
به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا ،تماشاخانه استاد
انتظامی ،تماشاخانه جمشید مشایخی ،سالنهای
مجموعه تئاترشهر ،تاالر حافظ ،تماشاخانه پالیز،
پردیس تئاتر تهران ،تئاتر بــاران ،تاالر مولوی،
تماشاخانه ایرانشهر ،تاالر وحدت ،پردیس تئاتر
شــهرزاد ،تماشاخانه پرویز پرستویی و اداره تئاتر
در تیرماه سال جاری میزبان آثار متنوعی خواهند
بود .طبق برنامهریزیهای انجام شده ،آثار ویژه
تیرماه بدین شرح است:
«من و در لجباز» نوشــته و کاری از محمود
تیموری از  31خردادماه تا  3تیرماه هر روز ساعت
 18:30در پردیس تئاتر تهران اجرا میشود.
نمایــش «شــاخ نبــات» کاری از مهــدی
شمســایی که اجرایش از  29خردادماه آغاز شده
است ،تا  29تیر ماه هر شــب ساعت  21:30با
نقشآفرینی شــهرام قائدی ،ســارا خویینیها،
داریوش موفق ،عباس شــادروان ،روزبه اختری،
شادی شعبانینیکو ،ملیحه بقایی ،نگین زرنگار،
محیا احمد خانی ،ریحانــه جهانی ،هدا حدزاده،
امیر حقبر ،یاسمن محمودی ،سحر تاران ،صدف
کیانی ،فرشاد مجرب ،سیما نیکفر ،علی گلشنی،
ســمانه ابن علی ،رضا حســینی ،مریم ارجایى،
ایپک چاوشی ،الهام محمودى و آرمین ابراهیمى
و با حضور ماه چهره خلیلی در تاالر وحدت روی
صحنه میرود.
نمایــش «روال عــادی» کاری از محمدرضا
خاکی تا  30تیرماه هرشــب ساعت  21با بازی
هنرمندانی چون مسعود دلخواه ،کورش سلیمانی
در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود.
در این میان سالن استاد سمندریان تماشاخانه
ایرانشــهر تا  27تیرماه هر شب ساعت 19:30
میزبان نمایش «آناکارنینا» کار آرش عباســی
اســت .در این نمایش معصومه رحمانی ،بهنام
شرفی ایفای نقش میکنند.
در پردیــس تئاتر شــهرزاد نمایش «هملت،
تهران »2017نوشته و کاری از کیومرث مرادی
با نقشآفرینی سینا ســاعى ،زهرا بهروزمنش،

آرمیتا فروزنده ،محیا صدرزاده ،دریا خلیلی ،پانتهآ
قدیریان ،دلنیــا قادرپور ،فرهــاد رادمان ،میالد
معیری ،محمد مســگری ،سلمان صالحی ،رضا
ّ
داوودوندی تا  21تیرماه ساعت  21اجرا میشود.
نمایــش «ذهن برفکی» نوشــته و کاری از
محمد حسین حسینی نیز که اجرایش از  4تیرماه
در تئاتر باران آغاز میشود تا  22تیرماه هر شب
ســاعت  21میزبان عالقهمندان به هنر نمایش
خواهد بود.
نمایش «جنگ یخ» کاری از تیام بیژنی از  7تا
 23تیرماه هر شب ساعت  20با حضور محسن
عزیز ،تیام بیژنی ،زینب عباسی ،جالل تبریزی
در تماشاخانه پرویز پرستویی به اجرا در میآید.
نمایش «بنبست» کاری از علیرضا مهران که
اجرایش از  8خردادماه شــروع شده تا  7تیرماه
هر شب ساعت  21:30با نقشآفرینی جهانگیر
الماسی ،سیاوش خیرابی ،رز رضوی ،بهار محمد
پور ،رضا حسینی ،علی رضا مهران روی صحنه
میرود.
«جنــون در  »4:48نیز به کارگردانی علیرضا
گرگانــی و بازی نــگار برلیان ،شــیدا دوپیکر،
سهیل میرزاآقایی ،پیمان رضایی ،مینا همدانی،
نازنین نادرپور ،علی مسلمی ،محمدرضا عباسی،
نارسیس پندشنو تا  7تیرماه هر شب ساعت 19
در خانه نمایش اداره تئاتر به اجرا در میآید.
اجرای نمایش «ردپای پشــت پنجره» کاری
از محمدرضا زارع با بازی حســین هاشــم پور،
نســترن ابراهیم زاده ،رســول صوری ،باحضور:
صفورا لطیف نیز تا  10تیرماه در تماشاخانه پرویز
پرســتویی ادامه خواهد داشت و هر شب ساعت
 21میزبان عالقهمندان به هنر نمایش میشود.
نمایش «خانهی بوشاســپ درازدســت» به
کارگردانــی علی اتحاد از  1تا  3تیرماه ســاعت
 19:30بــا بازی عنــا آزادی ور ،مهدی پاکدل،
مهگل صفدری و اندیشــه فوالدوند در پردیس
تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
«خواب طوالنی انــار آباد» به کارگردانی آلما
گشتاسب تا  19تیرماه ساعت  19با حضور محمد
طیب طاهر ،نرگس نیک ســیرت ،سمیه برجی،

نشست تیرماه مشترک شاعران و ترانهسرایان زیر عنوان «عصر شعر و ترانه» روز پنجشنبه  1تیر از ساعت  15در تاالر هنر فرهنگسرای
ارسباران برگزار خواهد شد .این مراسم در تهران ،ضلع غربی پل سیدخندان ،خیابان جلفا (ارسباران) ،فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود .
عالقهمندان به شعرخوانی در این نشست باید نیم ساعت پیش از شروع برنامه در محل فرهنگسرا حضور پیدا کنند و آثارشان را به مسئولین
برنامه تحویل دهند.
الزم به ذکر است که ورود و شعرخوانی برای عالقهمندان آزاد است.

تئاتر در تیر ماه
شراره ســلیم بیات ،شبنم فرجیها ،فریبا رسولی،
جوانه دلشــاد در سالن اســتاد انتظامی در خانه
هنرمندان ایران اجرا میشود.
همچنین تماشاخانه ســنگلج از  5تیرماه تا 5
مردادماه هر شــب ســاعت  20میزبان نمایش
«بنــگاه تئاترال» به کارگردانــی هادی مرزبان
اســت .در این نمایش هنرمندانی چون ایرج راد،
سعید امیر سلیمانی ،فرزانه کابلی ،امین زندگانی،
میرطاهر مظلومی ،محمود بصیری ،داود فتحعلی
بیگی ایفای نقش میکنند.
حوزه هنری نیز میزبان «مجلس شــاه فتاح»
به کارگردانی ناصر عاشوری و احمد سرایی تا 4
تیرماه ساعت  18خواهد بود.
«سه خواهر» کاری از محمد حسن معجونی
تا  17مردادماه هر شــب ساعت  21:30با بازی
حســین امیدی ،فریبا جدیکار ،سعید چنگیزیان،
حسین حسینیان ،آناهیتا درگاهی ،پوریا رحیمی،
فراز ســرابی ،میالد شــجره ،آوا شریفی ،محمد
عاقبتــی ،بهآفرید غفاریــان ،فرزانــه میدانی،
محمدحسن معجونی ،سیاوش البخشی نائینی.
در تماشاخانه پالیز اجرا خواهد شد.
«آسایشــگاه» به کارگردانی محمدحســین
زیکساری تا  14تیرماه هرشب ساعت  21با بازی
محسن نوری ،مهرداد مصطفوى ،پرهام یدالهی،
ســمانه اســماعیلی ،علی پویا قاسمی ،سروش
شاکر ،محمد حسین زیکساری به اجرا در میآید.
نمایش «همشــهری» کاری از مازیار ملکی
با بازی ســید پویا بیکی ،صداها :فرانک کالنتر،
حمید نقره دوست ،مســعود رهنما ،علی فرجام
فــر ،علی رضا کربالیی ،ســعیده آجرلی ،فریده
سپاه منصور ،بهنام شرفی ،وحید نفر تا  20تیرماه
هر شب ساعت  18در تاالر مولوی روی صحنه
خواهد رفت.
تماشــاخانه پالیز نیز تا  18تیرماه هر شــب
ســاعت  19میزبان«ماجــرای مترانپاژ» کاری
از محمد حســن معجونی است .در این نمایش
حسین امیدی ،رضا بهبودی ،مهتاب ثروتی ،سعید
چنگیزیان ،حسین حســینیان ،مژده دایی و امیر
قاسمی بازی میکنند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان سمنان گفت :آیین سنتی
 300ساله "کیســه دوزان" زنان و دختران،
امسال نیز در شاهرود و دامغان برگزار میشود.
حســین خواجه بیدختی با اعالم این خبر
اظهار کرد :این آئین سنتی ،امسال نیز مطابق
هر سال در بیست و هفتم رمضان در مساجد
شاهرود و دامغان برگزار میشود.
وی گفــت :در ایــن آیین ســنتی ،زنان و
دختران شــاهرودی و دامغانی ،برای برآورده
شدن حاجات و آرزوهایشان بین دو نماز ظهر

به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران« ،زندگی
و دیگر هیچ» عنوان مجموعه برنامههای نکوداشت استاد
عباس کیارســتمی در خانه هنرمندان ایران اســت که به
مناسب فرا رسیدن سالروز تولد عباس کیارستمی به همت
خانه هنرمندان ایران ،انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
و مدرســ ه ویژه پنجشنبه اول تیر در محل خانه هنرمندان
ایران برگزار میشود.
در مراسم افتتاحیه این مراسم که ساعت  17:30در سالن
شهناز خانه هنرمندان ایران آغاز میشود ،ابراهیم حقیقی،
فرشید مثقالی ،امراله فرهادی و مجید رجبیمعمار سخنرانی
خواهند کرد .در این مراســم همچنیــن فیلم کوتاهی از
قسمتهای مختلف آثار ســینمایی عباس کیارستمی به
توگوی
انتخــاب امیر اثباتی به همــراه بخشهایی از گف 

امیر اثباتی و محمودرضا بهمنپور با عباس کیارستمی در
مدرســ ه ویژه ( ،)1392با تدوین مهدی دوائی نمایش داده
میشود .در بخش دیگری از این مراسم کتاب «در ستایش
توگوی امیر
زندگی عباس کیارســتمی» که شــامل گف 
اثباتی و محمودرضا بهمنپور با عباس کیارســتمی و آثار
گرافیک این هنرمند برجسته که به کوشش امراله فرهادی
و توسط انتشارات ویژهنگار با همکاری انتشارات نظر منتشر
شده است ،رونمایی میشود.
در ادامه این مراسم نمایشگاهی از آثار طراحی گرافیک
عباس کیارســتمی در گالری ممیز خان ه هنرمندان ایران،
افتتاح میشــود که تا  14تیر دایر است .در این نمایشگاه
 43اثر از آثار طراحی گرافیک عباس کیارستمی به نمایش
گذاشته میشود.

نمایشگاه «مشاغل مردانه» مریم درویش
در گالری گلستان
نمایشــگاه «مشــاغل مردانه» که
دربرگیرنده مجموعه آثــار فیگوراتیو
مریم درویش است 9 ،تیرماه در گالری
گلســتان افتتاح میشــود« .مشاغل
مردانه» مریم درویش به موضوع زنان
نوازنده میپــردازد و نقاش با توجه به
رویدادهای اجتماعی سالهای اخیر به
خلق این آثار پرداخته است.
در این نمایشــگاه  10اثر با تکنیک
رنگ روغن به نمایش درخواهد آمد و
موضوع آثار به نقش اجتماعی زنان به
ویژه نقش آنها در جامعه هنری اشاره

دارد .نمایشگاه پیشین مریم درویش نیز
به موضوع زنان اختصاص داشت .این
مجموعه فیگوراتیو که با نام «زنها و
مبلها» فروردینماه سال  94در گالری
والی به نمایش درآمد ،شامل تابلوهایی
بود که زنــان را در لحظهای خاص از
زندگیشان به نمایش میگذاشت.
درویش در نمایشگاه جدید خود نیز
زنان را ســوژه آثارش قرار داده اما این
بار آنها از محیط خلوت و شــخصی
خود خارج شــده و نقشــی اجتماعی
یافتهاند .زنان نوازنده بخشی از جامعه

هنری ایران را تشکیل میدهند که با
حضــور در صحنههای اجرای عمومی
توانستهاند موفقیتهایی به دست آورند.
اما در مجموعه «مشاغل مردانه» نگاه
متفاوتی به این موضوع شده است.
الزم به یادآوری اســت ،نمایشگاه
«مشاغل مردانه» مریم درویش ساعت
 16روز جمعــه  9تیرمــاه در گالری
گلستان افتتاح و تا  14تیرماه به نشانی
خیابان دروس ،خیابان شهید کماسایی،
پالک  34میزبــان عالقمندان به هنر
است.

ستون یاد

نمایش «توفان» کــه اجرایش به کارگردانی
مازیار ســیدی از  28اردیبهشــت ماه آغاز شده
است ،تا  2تیرماه با بازی محمدرضا آبانگاه ،شادی
امیری ،پویــا پورامین ،برنا انصاری ،نگین بهزاد،
حسین دریس ،آنیتا رجبی ،بهتاش ساکنین ،یکتا
طبیبی ،دریا فلکی ،مرضیه فیلی ،حمید صدری،
عبدالرضا نصاری ،مجتبی علیپور ،یاسمن وفایی
و مازیار سیدی ساعت  19:30در تماشاخانه هنر
روی صحنه خواهد بود.
«شــنیدن» کاری از امیررضا کوهســتانی تا
 9تیرماه ســاعت  21با بازی الهام کردا ،مهین
صــدری ،مونا احمدی ،آینــاز آذرهوش در تئاتر
مستقل تهران به اجرا در میآید.
«بهمن کوچیــک» کاری از مهران نائل تا 7
مردادماه هر شــب ساعت  21:15با بازی محمد
بحرانی ،امیر سلطان احمدی ،مهدی شاهپیری،
مهران نائل در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا خواهد
شد.
تاالر قشــقایی میزبان «صبحانه در غروب»
کاری از گلچهــر دامغانــی از  5تــا  28تیرماه
ســاعت  21:15میشــود .در ایــن اثر مجتبی
پیــرزاده ،علیرضــا ثانی فر ،شمســیصادقی،
حسینفرضیزاد ،سلما کریم عمری بازی میکند.
«بــه طرز غریبــی» کاری از آوا فیاض تا 16
تیرماه با نقشآفرینی مهدی بوســلیک ،مهدی
حســینی نیا ،اسما رمضانی ،ســارا شاهرودیان،
مریم نقیبی هر شب ساعت  18در تئاترشهر اجرا
میشود.
«وقایع اتفاقیه مفقود الپدر» به کارگردانی مریم
جلیلی تا  19تیرماه هر شــب ساعت  21:30با
نقشآفرینی مهری زندی ،سپیده دستینه ،سپهر
ســلیمی ،هیراد محمدی ،داوود پژمان فر ،الهام
معارفی ،محمد علی میر قربانی در پردیس تئاتر
تهران روی صحنه میرود.
«بوف نه چندان کــور» کاری از محمد على
سجادى تا  30تیرماه هر شب ساعت  19با بازی
مســعود کرامتى ،رحیم نوروزى ،نازنین کریمى،
الهام نامى در تماشــاخانه ایرانشــهر به اجرا در
میآید.

و با هیئتی جدید بنویسمت
پریا فردوس  -روزنامهنگار

تماشاخانه ایرانشــهر همچنین تا  27تیرماه
میزبــان نمایش «پالت» کاری از محمد حاتمی
خواهد بود .این اثر با بازی سوســن پرور ،یزدان
جیریایی ،مهران رنجبر ،بهنام شــرفی ،ســمیرا
کریمی ،محمد نادری ،محمد حاتمی هر شــب
ساعت  21:30اجرا میشود.
تئاتر باران نیز تا  2تیر ماه هر شــب ســاعت
 21:30میزبان نمایش «پاره های ساده» کاری از
سیدعلی هاشمی است .در این اثر سیما تیرانداز،
الهام شــکیب ،کاوه خداشناس ،الناز شاهوردی،
علی دستانپور ،هاله گرجی ،فرزانه سکوتی ،رضا
سخایی و شکوفه هاشمیان بازی میکنند.
«کارنامه بندار بیدخش» کاری از آرش اشاداد
نیــز تا  2تیرماه هر روز ســاعت  17:30با بازی
محسن افشانی ،حمید عرب ،ریحانه رضی ،مهسا
کالنى و امین جوادی در مجموعه تئاتر پایتخت
روی صحنه میرود.
اجــرای نمایش «اعتراف» کاری از شــهاب
حســینی نیز از  31خردادماه آغاز میشــود و تا
 31مردادماه هر شــب ساعت  21در تاالر اصلی
تئاترشــهر روی صحنه میرود .اجرای «داستان
خرسهای پاندا» نیز با کارگردانی شــیوا اردوئی
در  15تیرماه آغاز میشود و تا  15مردادماه ادامه
خواهد داشــت .این اثر هر شــب ساعت  19در
تماشــاخانه پالیز به اجرا در میآید«.پچپچههای
پشت خط نبرد» کاری از محمدرضا ستاری تا 28
تیر ماه هر شب ساعت  19با بازی رامین پرچمی،
توماج دانش بهزادی ،حجت غالمی ،امیدرضایی،
رامین دلفانی ،ســام قوام ،محمدرضا ســتاری،
مسعود عابدى در تاالر حافظ به صحنه میرود.

حضرت علی (ع) و در بــاوری دیگر از لیالی
قدر است و زنان شــاهرودی در این روز این
کیسه را که "کیســه مراد" نامیده میشود،
میدوزند«.حمیدرضا حســنی» گفت :زنان و
دختران پس از دوخت کیسه با مقداری پارچه
و نخ و ســوزن ،سکهای را به عنوان تبرک در
میان کیســه میگذارند و آن را تا سال آینده
نزد خــود نگه میدارند .وی افزود :افرادی که
با انجام این کار در ســالهای قبل نذرشــان
برآورده شــده و به حاجت خود رسیدهاند ،در
ســال بعد مقداری پارچه و نخ و سوزن برای

دوخت کیســه به مســجد آورده و آن را بین
سایر نمازگزاران تقسیم میکنند ،برخی زنان
نیز مبلغی پول به نیت تشــرف به سفرهای
مذهبی در این کیسه گذاشته و در طول سال
از همین مبلغ برای ســفر به اماکن مذهبی،
زیارت امامان و معصومین (ع) هزینه میکنند.
وی با اشاره به اینکه عدهای نیز این کیسه را
به نیت باروری ،بخت گشــایی ،برکت مال و
دارایی میدوزند ،گفت :دوخت کیسه همراه
با ذکر سالم و صلوات و در فاصله بین دو نماز
ظهر و عصر انجام میشود.

آغاز اکران
«بیوگرافی» در
گروه سینمایی هنر
و تجربه

یادبود استاد عباس
کیارستمی در خانه
هنرمندان ایران برگزار
میشود
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بگذار تجربه کنم که طرح پیکرت را فرو بریزم ...

برگزاری آئین  300ساله کیسهدوزان در شاهرود و دامغان
و عصر روز بیســت و هفتم ماه رمضان ،اقدام
به کیســه دوزی و انداختن ســکه یا پول در
داخل کیسه دســت دوزشان میکنند .وی با
بیان اینکه این آیین ســنتی بیش از سه قرن
قدمت دارد ،گفت :این مراســم هر ســاله در
مســجد جامع و برخی مساجد قدیمی شهر
شــاهرود و مســجد تاریخانه دامغان برگزار
میشود .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری شهرستان شاهرود نیز
گفت :بیســت و هفتمیــن روز از ماه مبارک
رمضان مصادف با کشــته شدن قاتل ملعون

پنج شنبه
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فیلم ســینمایی «بیوگرافی» به کارگردانی فاطمه ثقفی و
تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی از سه شنبه  30خرداد در گروه
سینمایی هنر و تجربه اکران خود را آغاز کرد.
بیوگرافی» نخســتین ســاخته بلند فاطمه ثقفی فیلمنامه
نویس ،دســتیار کارگردان و منشــی صحنــه آثاری چون؛
«مرگ کســب و کار من است»« ،همه چیز برای فروش»،
«مردی که اســب شــد» و  ...در مقام کارگردان است.این
فیلم تابستان سال گذشته با فیلمنامهای از امیرحسین ثقفی
مقابل دوربین رفته است.
بیوگرافی روایت یک روز از زندگی آدم هایی در گوشهای
از شــهر ،که برای رهایی از زخمهای کهنه خود میجنگند،
اما زخم راحله شبیه زخم دیگران نیست...
بهار کاتوزی ،میثاق زارع ،روح اهلل مهرابی ،اشکان مهری،

میثم غنیزاده ،فریبا شاهسون و مهران ملکوتی در این فیلم
ایفای نقش میکنند.
عوامل این فیلــم عبارتند از :کارگــردان :فاطمه ثقفی،
نویســنده فیلمنامه :امیر حســین ثقفــی ،تدوین :روح اهلل
انصاری ،طــراح صحنه و لباس :شــراره ســروش ،مدیر
فیلمبرداری :مجید گل ســفیدی ،دســتیار اول کارگردان
و برنامه ریز:کاوه قاســم زاده ،مدیر صدابــرداری :مهران
ملکوتی ،طــراح گریم :محمدرضا قومی ،منشــی صحنه:
مرجان شاهســون ،مدیر تولیــد :امیرحیدر طــاری ،مدیر
تدرکات :مســعود تهرانی ،عکاس :محمد دارایی ،مشــاور
رســانه ای :منصوره بسمل ،دســتیار لباس :نیاز حمیدی،
دستیار صدابردار :اشکان فتاحی ،دستیار گریم :مارال آگین،
تهیه کننده و مجری طرح :علی اکبر ثقفی.

اکران «فصل نرگس» بعد از «رگ خواب»
اکران «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی
بعد از« رگ خواب» ســاخته حمیــد نعمتاله در گروه
سینماهای حوزه هنری آغاز خواهد شد.
به گزارش مشاور رســانه ای فیلم «فصل نرگس»،
این فیلم دومین فیلم نگار آذربایجانی اثری پربازیگر و
پر لوکیشن است که قصهای انساندوستانه و عاشقانه
را در قالب داستانی امید بخش روایت میکند.
فیلــم اثــری پربازیگــر اســت و از جنوبیترین تا
شمالیترین منطقه پایتخت را به تصویر کشیده است.
یکتــا ناصر ،ریمــا رامین فر ،پژمــان بازغی و امیر
آقایی بازیگران اصلی فیلم به شــمار میروند ،حضور
چهرههایی همچون گوهر خیراندیش ،شایسته ایرانی،
محمدرضا هدایتی ،صالح میرزاآقایی ،شیرین اسماعیلی

و شــبنم گودرزی بازیگران «فصل نرگس» را تشکیل
میدهند.
همچنین رضــا یزدانی ،همایون ارشــادی ،علیرضا
خمســه و ژاله صامتی در صحنهای از فیلم به صورت
افتخاری در نقش خودشان حضور دارند.
حمیدرضا عارف ســرمایه گذار و مجری طرح فیلم
سینمایی «فصل نرگس» است.
بنیاد ســینمایی فارابی و موسســه فرهنگی ،هنری
آوای هنر ســامت نیز از فیلــم «فصل نرگس» پس
از ســاخت و تولید با توجه بــه ارزشهای موضوعی
مفهومی و محتوایی فیلم حمایت کردهاند.
پخش داخلی فیلم سینمایی «فصل نرگس» بر عهده
موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری است.

ابوتراب خسروی متولد 1
فروردین  1335در شهر فسا
یکی از نویســندگان معاصر
ایرانیســت .پدرش نظامی
بود؛ به همین دلیل سالهای
جوانــی او در شــهرهای
مختلــف ایران گذشــت .در
ســالهای  ۱۳۴۸و ۱۳۴۹
در دبیرســتانی در اصفهان
درس میخواند و برای مدتی
شاگرد هوشــنگ گلشیری،
نویســنده ایرانی بودهاست.
او لیســانس آموزش ابتدایی
دارد و ســالها در شیراز به
کــودکان عقبمانده ذهنی
آموزش میداده اســت .در حال حاضر بازنشســته شــده و در شهرشیراز زندگی
میکند .خسروی متأهل و دارای سه فرزند است.
از خسروی چند مجموعه داستان و رمان تا بهحال به چاپ رسیده است .این آثار
عبارتند از؛ هاویه-مجموعه داســتان ( ،)1370دیوان سومنات -مجموعه داستان
( ،)1377اســفار کاتبان -رمان (برنده جایزه مهــرگان ادب ،)1379/رود راوی-
رمان (برنده چهارمین دوره جایزه هوشــنگ گلشیری ،)1382 /ویران -مجموعه
داســتان (برنده یازدهمین دوره جایزه هوشــنگ گلشــیری ،)1388 /حاشیهای
بر مبانی داســتان -مجموعه مقاالتی در خصوص تئوریهای داســتان با تکیه بر
مقوله داستان ایرانی (نشر ثالث ،)1388 /ملکان عذاب -رمان (نشر ناکجا پاریس/
 ،)2012آواز پر جبرئیل (نشر گمان.)1393 /
خسروی حق نشر رمانهای سهگانهاش؛ «اسفار کاتبان»« ،رود راوی» و «ملکان
عذاب» و نیز «مبانی داستاننویسی» را در سال  1393به نشر گمان واگذار کرد.
او ،همچنیــن هفتمیــن دوره جایزه ادبی جالل آل احمــد را برای رمان «ملکان
عذاب» از آن خود کرده است.
آنچه در آثار ابوتراب به وضوح به چشــم میخورد ،حرمت و اصالت کلمه است.
در واقع ،کلیدواژه اصلی در تمام نوشــتههای او کلمه اســت .در نگاه اول میتوان
این موضوع را از اسامی داستانها و رمانهای او که اغلب به صورت ترکیب کلمات
میباشــد ،دریافت .در نثر داستانهایش نیز بهکارگیری ویژه از کلمات و سیالیت
آنها که در جاهایی از متن شاید کمی پیچیده به نظر برسد ،باارزش بودن کلمه
را برای او نشان میدهد.
آثار ابوتراب خســروی از مضامین ســوررئال با تکیه بر ویژگیهای رمان پست
مدرن بهره برده اســت .او با احاطه نســبی بر ادبیات کهن ،دارای نثری پخته و
قوی اســت .در آثار خسروی زبان ویژهای را میبینیم که تمایل به باستانگرایی،
کهنالگویی و بازگشــت به زبان متون مقدس دارد .گفتوگوی متنهای گوناگون
و بینامتنیت در آثار خســروی دیده میشود .نوشــتههای او بوی رویا و اسطوره
میدهند و به همین دلیل «همهزمانی» و «همهمکانی» هســتند؛ زمان در آثارش
میشکند؛ آثار خسروی انسان را به درنگ ،اندیشیدن و استغراق در واژهها دعوت
میکند .موضوعاتی مثل هســتی ،مرگ ،عشق و انسان که با استحالههای پی در
پی در آثار وی وجود دارند از موضوعات اصلی کارهای اوست.
ابوتراب خســروی خود نیز در مورد نوشــتههایش نظراتــی دارد که به اختصار
به پارهای ازآنها در این متن اشــاره خواهد شــد؛ با تمام حرفهایی که در باب
داستاننویســیاش زده شــد ،خود او معتقد است که نویســندگی برایش قاعده
خاصی ندارد و بعضا پیش میآید تا کلمه و موقعیتی باعث شــود ،او به داســتانی
فکر کند .وی همچنین تولید داســتان را فارغ از زمان و مکان مرتبط و مناســب
به داســتان میداند بهطوریکه معتقد اســت گاهی داســتانها به صورت شفاهی
در ذهنش شــکل میگیرنــد .این امر را میتــوان در «بیزمانی» و «بیمکانی»
آثارش که پیشتر ذکر شــد ،جســتجو کرد .به عبارت دیگر او گاهی  -کلمه  -را
هسته اصلی بهوجودآورنده داستان میداند(.خسروی خود این موضوع را از طریق
دوختن لباسی متناسب با دکمه زیبا توجیه میکند).
او نظر خود را اینطور بیان میکند« :من فکر میکنم مضامین خودشان به سراغ
نویســندهای چون من میآیند .زندگی پر است از مضمون ادبیات .موضوع بر سر
نگاه اســت؛ بدین معنا که هر نویسنده چطور به آنها که در بطن زندگی هستند
نگاه کند که باز هم این ارتباط دارد به فردیت نویسنده ،زیرا که اگر هزار نویسنده
هم بر اساس مضمونی واحد داستان بنویسند ،حتی دو داستان کامال شبیه به هم
نوشته نخواهد شد ،زیرا که هر انسانی خاص است و به تبع آن هر نویسنده نیز با
وجود شدت و ضعف تواناییهایش منحصر به فرد خواهد بود».
وی همچنین معتقدســت کــه ایدهها بهمانند بذرهایی همیشــه وجود دارند و
تنها برای رشــد و توسعه نیازمند شرایط مناسب هستند ،که این شرایط بسته به
فرد متغیر اســت .به عنوان مثال ،در مورد خود اینطور مثال زده اســت « :برای
فکر کردن به داســتان عادت خاصی ندارم .حتی در شلوغی یا مابین رفقا یا حتی
کارهای متعارف به داســتانم فکر میکنم .طبیعی اســت که در این شرایط دچار
یک بهت یا مات شــدن میشوم .یادم اســت یکی از دوستانم وقتی با مات شدن
من مواجه میشــد ،بالفاصله میگفت - ،در بحر تفکر مستغرق .-راست میگفت،
من در این موقعیتها غرق در حال و هوای داســتانم هســتم .بعد که داستان را
مینویســم ،معموال اولین نسخه از داستان نوشته شــده ،به طور باور نکردنیای
افتضــاح خواهد بود .این مواقع تازه اول کار خواهــد بود .گمانم تا وقتی که متن
چاپ میشــود ،بازنویســی و حک و اصالح ادامه خواهد داشت تا وقتی که واقعا
از آن داســتان خسته شــوم و بایگانیاش کنم ،تا چند ماه بعد که دوباره خوانده
میشود».
خســروی همچنین معتقدست که به هنگام نوشتن کمی بدخلق میشود ،و در
نهایت نوشــتن خود را وابسته به هیچ مکان ،شــخص ،زمان و شرایطی نمیداند.
تنها پس از به پایان رســاندن داستان ،آنرا به دوستان نزدیک و متخصصان خود
به جهت گرفتن رهنمود و توصیه ،ارائه میدهد.
در پایان در مورد فضای داســتانی خســروی میتوان گفت ،فضای آثار او اغلب
فضایی مبهم و رازآلود اســت ،و مجددا همانطور که گفته شــد ،گویی داســتان
در زمان و مکانی نامشــخص در جریان اســت ،بهگونهایکه زمانها و مکانهای
نام برده شــده ،بعضا هیچ نمود عینــی و واقعیت بیرونی ندارند .این امر نشــان
میدهد تالش نویسنده داســتانها برای خلق موقعیتی فرا-زمانی و فرا-مکانی با
موفقیت روبرو شــده اســت .این فضا همان فضای کهنگونه و اسطورهایست که
درعموم کارهای خســروی به چشم میخورد .گویی او توانسته با قدرت و اصالت
جادویی کلمات مفاهیم و عینیتهای تازهای بیافریند که در آن موجودات واقعی،
کارکردی اسطورهای مییابند و خواننده را فارغ از زمان به دورهای از تاریخ میبرند
که معادالت دنیای مدرن در آن کاربردی ندارد .همچنین وحدت کلمات و روایات
در آثار او به گونهای ارگانیک و یا انداموار شــکل گرفته که حذف بخشــی از آن
داستان را با اختالل مواجه میکند.
بــه عبارتی تمامــی این المانها ،اســطورهها و کلمات چنان در داســتانهای
خســروی خوش نشســتهاند که خواننده گزیری جز باور و زندگی در روایات او را
هرچند فرا-واقع ندارد.

