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تازههاي نشر

تاليف ادبي و آثار خطي

نگاهي به زندگي وآثار احمد منزوي

محمدرحیم اخوت عنوان کرد

سالی بدون اتفاق برای ادبیات
محمدرحی�م اخوت میگوید ،س�ال  ۹۵س�الی ب�دون اتفاق برای

ادبیات ایران بود.

این داس�تاننویس در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت ادبیات در

س�ال  ۹۵اظهار کرد :تا جایی که اطالع دارم اتفاق خاصی در سال ۹۵
در ادبیات معاصر ما نیفتاده اس�ت .البته این حرف کس�ی اس�ت که
ش بهروز نیست.
کتابهای تاز ه نشر را دنبال نکرده است و اطالعات 

او ب�ا بیان اینکه تعداد عناوین باال به طور مس�لم در رونق بازار

کتاب موثر اس�ت در عین حال گفت :مس�ئلهای که وجود داد ،خیلی
از ناش�ران کتابها را با س�رمایه خو ِد نویسندگان چاپ میکنند نه با

س�رمایهگذاری خود ،آنهم با تیراژ پایین؛ بنابراین بدیهی اس�ت که
زیاد نمیتوان بر روی تعداد عناوین کتابها در رونق بازار نشر حساب

باز کرد.

اخوت ب�ا بیان اینکه مردم از خواندن کتاب دور ش�دهاند ،افزود:

نبای�د نحوه مطالعه را نادیده گرفت .در زمان گذش�ته خواندن از روی

کتاب بود ام�ا االن اغلب از طریق رس�انهها و ابزارهای جدید مطالعه
میکنند و نمیتوان گفت کس�ی که کت�اب خوانده حتما آن را خریده

اس�ت ،شاید سراغ فالن برنامه رفته و آن را خوانده است .ابن دو نوع
مطالع�ه ب�ا هم فرق دارند .ما در گذش�ته خواندن کتاب را که ش�روع

میکردیم ،آن را ورق میزدیم ،به صفحات قبل برمیگش�تیم و دوباره
آن را میخواندی�م ،البت�ه ای�ن کار را ب�ا کتابه�ای الکترونیکی هم

میتوان کرد ،اما بعید میدانم کسی این کار را انجام دهد.

او ب�رای اینکه م�ردم به کت�اب رو بیاورند ،پیش�نهاد کرد :کمی

از س�ختگیریهای گاه بیربط وزارت فرهنگ و ارش�اد اسلامی کم

ش�ود و از ناشرانی که بر روی کتاب سرمایهگذاری میکنند و دلشان

نمیخواهد تی�راژ کتاب پایین بیاید حمایت کنند و ناش�رانی را که با
ب چاپ میکنند ،کنترل کنند.
بودجه نویسنده و شاعر کتا 

ترجمه هاي خوبي در رمان نوجوان اتفاق افتاده
محم�ود برآبادي نويس�نده در گفتگو با ايبن�ا در اين مورد كه در

چند س�ال اخیر چ�ه اتفاق تازهای در حوزه رم�ان نوجوان افتاده؛ چه
خطوطی پررنگتر شده است و چقدر نویسندگان به موضوعات جدید
روی آوردهاندگفت:

اتفاقی که در چند س�ال اخیر در این حوزه افتاده و بخش�ی از آن

مرتب�ط با بهوجود آمدن یا تاس�یس نهادهای مس�تقل انتخاب کتاب

مانند الکپش�ت پرنده ،مهر طه یا جوای�ز کوچک و بزرگی که در چند

س�ال اخیر پا گرفتهاند ،است که به دلیل اینکه این جوایز به نهادهای
دولتی و غیردولتی وابس�تگی نداشتهاند ،توانستهاند با دقت بیشتری

ن اس�اس نویسندگانی که خارج
کتابهای خود را معرفی کنند و بر ای 

از چارچوب و روند معمول مینویسند جرات پیدا کردهاند آثارشان را
منتشر کنند و مورد توجه قرار گرفتهاند.

ب از سوی
نکته بعدی این اس�ت که در س�الهای اخیر خرید کتا 

نهادها کمتر ش�ده و هرچند این مس�اله موجب عدم رضایت ناشران
ش�ده اما از سویی دیگر س�بب ایجاد رقابتی تنگاتنگ بین آثار شده

است .بر این اس�اس اگر نهاد یا سازمانی قرار است کتابهای کمتری

مالی کتابهای کمتری بخرند ،سعی میکنند بهترین انتخاب را داشته
باشند .در واقع این خود کتاب است که در بازار طبیعی رقابت ،خودش
را نشان میدهد.

نکته س�وم اینکه آثار زیادی در چند س�ال اخیر ترجمه شده که

از بین بهترین آثار نویس�ندگان خارجی انتخاب ش�ده و خیلی به روز

بوده اس�ت مثال س�ال قبل در اروپا منتشر شده و امس�ال در ایران و
این نزدیکی کتاب در داخل و خارج س�بب ش�ده آثاری ترجمه شود

ک�ه خیلی بهروز اس�ت و تاثی�رش روی کتابهای تالیفی این اس�ت
که نویس�ندگان با خواندن این آثار تا حدی به خود میآیند و س�راغ

موضوعات جدید میروند و به افقهای تازهتری توجه میکنند.

نغمه
نفس
هر که او را مسیح در نفس است
جای او در میانه قفس است
هر کجا مرغک خوش الحانی ست
مبتال و اسیر و زندانی ست
ماهی از رقص دلفریب خودش
می کند تّنگ را نصیب خودش
ب ّره چون مزّه اش لذیذتر است
قصاب خود عزیزتر است
نزد ّ
هر که ُحسنی به طالعش دارد
روزگارش چنین بیازارد
سیه آواز و چهره ای چو کالغ
به رهایی پرد میانه باغ...
هر قناری چو قار قار کند
خویش را از قفس کنار کند
یا کالغ و رهایی و ویله گی
یا قناری و این قفس زدگی
باز در تُنگ،در قفس بودن
بهتر از زشت و بد نفس بودن...

»»مجتبي كاشاني

کار عمده را انجام داد :فهرس�ت نسخههای خطی
کتابخانه شخصی استاد مفتاح ،فهرست کتابخانه
ملک و فهرست نسخههای خطی کتابخانه مجلس
شورای ملی.
حاص�ل کار وی ،چاپ چند مجل�د از ذریعه و
فهرس�تهائی از کتابخانه مجلس و ملک ،به یاری
و نظارت استادان فوق و همچنین ،نگارش و چاپ
 ٦مجلد فهرست نسخههای خطی فارسی بود.
احمد منزوی ،برای فراهم س�اختن فهرس�ت
مش�ترک از همه نس�خههای فارس�ی ،در س�ال
 1356س�فری به ش�به قاره هند ک�رد .آن گاه از
سوی دولت پاکس�تان ،در مرکز تحقیقات فارسی
ایران و پاکس�تان ب�ه کار تحقیق در نس�خههای
خطی فارس�ی گمارده شد و نزدیک به  16سال در
پاکس�تان ماند .وی در اواخر سال  ،1369به علت
بیماری به تهران بازگشت.
حاصل کار وی در پاکس�تان ،ن�گارش و چاپ
 4مجل�د فهرس�ت نس�خههای خط�ی کتابخان�ه
گنجبخش بود که تنها نس�خههای فارسی را دربر
میگرفت.
از دیگر کاره�ای وی در این دوره ،میتوان از
نگارش و چاپ س�عدی بر مبنای نسخههای خطی
پاکستان به مناسبت هش�تصدمین سالگرد تولد
سعدی ،نگارش و چاپ  14مجلد فهرست مشترک
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نس�خههای خطی فارسی پاکس�تان و پایهگذاری
نگارش فهرستواره کتابهای فارسی ،نام برد.
وی ،پس از بازگش�ت به ایران ،در مرکز دائره
المعارف بزرگ اسالمی ،طرح فهرستواره کتابهای
فارسی را به مرحله اجرا درآورد.
برخی از تألیفات و تصحیحات احمد منزوی:
تصحی�ح مصطفی المقال ف�ی مصنفی علم
الرجال ،نوشته شیخ آقا بزرگ تهرانی
همکاری در نگارش و چاپ  6مجلد فهرست
کتابخانه مجلس شورای ملی
ویرای�ش و چ�اپ  8مجل�د «الذریع�ه الی
تصانیف الشیعه»
تنظیم و تحش�یه  2مجلد ادبیات فارسی بر
مبنا تألیف استور
فهرست نسخههای خطی مرکز دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی
فهرس�ت مشترک نسخههای خطی فارسی
علوم قرآنی در پاکستان
ن�گارش  13مجل�د «فهرس�ت مش�ترک
نسخههای خطی فارسی پاکستان»
نگارش «فهرست مشترک نسخههای خطی
فارسی پاکستان»
ن�گارش  4مجل�د «فهرس�تواره کتابهای
فارسی»
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خریداری کند سعی میکند گزیدهتر انتخاب کند .همچنین این مساله

درباره خانوادهها هم صدق میکند و اگر آنها مجبورند بهخاطر شرایط

انتشار چند کتاب داستانی و یک مجموعه شعر

»»مهدي طوسي

احم�د من�زوی ،در س�ال  ۱۳۰۴در خانوادهای
روحانی در سامرا به دنیا آمد.
پدرش حاج ش�یخ آقاب�زرگ تهرانی ،نگارنده
دایرهالمع�ارف ب�زرگ کتابشناس�ی «الذریعه الی
تصانی�ف الش�یعه» و «طبق�ات اعلام الش�یعه»
میباشد.
احمد منزوی ،تا حدود  12س�الگی در سامرای
عراق بود و بع�د همراه خانواده به نجف رفت و در
آن شهر ساکن شد.
وی کالس شش�م ابتدائی را در مدرسه علوی
ایرانیان در شهر نجف گذراند و ضمن تحصیل ،در
مغازه دوزندگی به شاگردی پرداخت.
منزوی ادبیات فارس�ی را ،ن�زد عمویش حاج
محمدابراهیم بهش�تیپور و جام�ع المقدمات را،
نزد ش�اگردان پ�درش آموخت و در س�ال 1322
ب�رای ادامه تحصی�ل به تهران آمد و در مدرس�ه
سپهساالر ،مشغول تحصیل شد.
وی کالس دوازده�م ادب�ی را همراه داوطلبان
در مدرس�ه دارالفنون ته�ران گذراند و در خرداد
 ،1327در رش�ته معق�ول از دانش�کده معق�ول و
منقول ( دانش�کده الهیات) ،با درجه کارشناس�ی
فارغالتحصیل ش�د و به کار دبیری در شهرستان
انزلی پرداخت.
در مدت اقامت در بندر انزلی به اتهام عضویت
در حزب توده بازداشت شد و به زندان افتاد .پس
از آزادی از زن�دان ،به تهران آمد و در دبیرس�تان
پانزدهم بهمن مشغول دفتریاری شد و پس از 15
سال خدمت ،بازنشسته شد.
نخس�تین اس�تادش در زمینه کتابشناس�ی،
پدرش بود که  3-2س�الی پس از انتقال از سامره
به نجف ،به چاپ ذریعه پرداخته بود .وی ،در غیاب
برادرش ،دکتر علینقی من�زوی ،در غلطگیری به
پ�درش ی�اری میرس�اند و بدی�ن گونه ،ب�ه کار
کتابشناسی کشانده شد.
پ�س از مراجعت به ته�ران ،در محضر و تحت
نظارت اس�تادان این فن از جمله برادرش ،اس�تاد
محمدتق�ی دان�ش پژوه و اس�تاد ایرج افش�ار3 ،
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_ ÉZ/«M .2 .1 _ /^n¿  ÉY|Æ] w {Z]MÁÌ§ Ê¿Z¿ Ä] É|¼uY ¾Ìu ÉZ«M .1 ¾Ì¼Æf» .16

»Ê/] Z/] ÃZ/³{Y{ ¶/v»Ô] ®/q Á|/ ¹ZÆeY ËÆ¯ É ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] É|¼uY Êe
»Ä/] c{Z^» ¶Ë} s Ä] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] Á ¹ÔY Y Ê{Y{ ºfy Ã|¿Áa cZËÂfv
|.|ËZ¼¿ Ê» ÉO Á

ÊvÌve É O – ÃZ³{Y{ ÉY

{Ä^ / ¾/ËY Y Ã{Z/ 1394/12/18 wÂ/» 9409972295602596 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ Ây
{¾Ì/u -1 ¾Ì/¼Æf» d/Ì§ Ä/] |¼v» |¿§ Ên¸y |¼uY ÉZ«M Ê¯Z dËZ° ÂÂ» ÃZ³{Y

{ ÃZ^fY Ä»Z¿{Y{ ¾fÂ¿ { Ä°ÀËY ] ¿ ¶v»Ô] ®q Á| ] WY{ É|¼uY Êe» -2 É|¼uY

»¾Ë|/] Y Â¯~» Ä»Z¿{Y{ ¨¿ É} ÉZZ¬e ]ZÀ] ÃZ³{Y{ Y~· dY Äf§³ cÂ ®q ¢¸^» Ä^Zv
ÃZ¼/ ¶/v»Ô] ®/q Á|/ ¹Z/ÆeY Ä/] É|/¼uY ¾Ì/u ÉZ/«M µÁY ¦/Ë{ ºÆf» Ä¯ s
ºÆf» Á ½YËY ®¿Z] da Ã|Æ µZË ½ÂÌ¸Ì» |Ì ¢¸^» Ä] 1394/10/13 wÂ» 931/03561965

{931/02777089 ÉZ/Å ÃZ¼/ ¶/v»Ô] ®q Á| ¹ZÆeY Ä] É|¼uY Êe» ÉZ«M ¹Á{ ¦Ë
»931/02777088 Á ½Y/ËY ®/¿Z] da Ã|Æ µZË ½ÂÌ¸Ì» Ã{ Á |¿Za ¢¸^» Ä] 1394/11/6 wÂ
»Á c|/» Ä/] ½YËY ®¿Z] da Ã|Æ µZË ½ÂÌ¸Ì» |Ì Á {ZÌ¸Ì» ®Ë ¢¸^» Ä] 1394/11/6 wÂ

»½Â¿Z/« 381 Ã{Z» Ä] 0Y|Àf» ÃZ³{Y{ Y~· |¿Y Äf§ZË dÌ»Â°v» Â¯~» Ä»Z¿{Y{ { Ã| z» ½YÌ

Ê/» ÊÆË|] |ËZ¼¿ Ê» sÔY ©Â§  Ä] Y Â¯~» Ä»Z¿{Y{ 1392 [Â» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌWM
]Ê³|Ì/ ¶/]Z« z/» c|/» { Á ¡Ô]Y ¾Ì§ Ä] ÄÌ·ÁY Ä»Z¿{Y{ |À¿Z¼Å ÊvÌve ÉY |Z

Ä/ mY» Ä¸ÌÁ Ä] (Ê¸Y) ÄÌ·ÁY ÉY ¬¿ cÂ { Á |Z] Ê» ÊÅYÂy¿|Ë|ne Á ÊÅYÂyYÁ

«Z/Ë d/Â¿Á ºÌ¸/e .|Z] Ê» Z^fY Ê] Ì¿ ÌyY ÊvÌve ÉY ¿|Ë|ne Á ÊÅYÂyYÁ Ê¿Â¿Z
.|Z] Ê» ÂÀ¼» Ä¿Z³Y|m ÊvÌve ZË Ê¸Y Ä»Z¿{Y{ ËÂe
{-57/¦·Y.¹.31414

{{Y
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Äf/YÂy Ä/] ÉÂ/ Ä/·YË |Ì ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ã{Y ¾Ìu |Ì¼u ½ZÅYÂy
»Ä^ / Ä/] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ ½YÆe ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e ®q ÄmÁ Ä^·Z
Á ®/Ë Z/§ ¾Ì] ½ZeZ^¯Y -½YÆe { «YÁ ½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ lÀa ÃZ¼ ¼fn» 201
{Ä//Ô¯ Ä//] Á Z//mY ½Z//eZ^¯Y ½Y//¼ Æ// ª]Z// ½Z¼fyZ// 115 //¿YÁY \//Àm Á
¾Ì/Ì e 09:00 dZ/ Á 1396/02/30 ½M Ê³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³ d^i 9509980932000888
|½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] dY Ã
{ d/]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y{ Âf{ Á Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌWM
Ä/] ½M{Z/¨» Y Ô/Y Á ÊÆ³M ¿ Y a Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë
{{ Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y
.{{³ Zu Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á
{-67/2349
{]½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ lÀa ÃZ¼ ¼fn» 201 Ä^  Ì

ÊÆ³M

Ä/mÁ Ä/^·Z» ÄfYÂy Ä] É|Ìu µZ¼¯ Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ã{Y ¾Ìu |Ì¼u ½ZÅYÂy
/¼fn» 201 Ä^  Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ ½YÆe ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e ®q
¼\/Àm Á{ Á ®/Ë Z/§ ¾Ì/] ½ZeZ^¯Y -½YÆe { «YÁ ½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ lÀa ÃZ
9509980932000885 Ä/Ô¯ Ä] Á ZmY ½ZeZ^¯Y ½Y¼ Æ ª]Z ½Z¼fyZ 115 ¿YÁY
d/¸ Ä/] d/Y Ã|/ ¾Ì/Ì e 10:00 dZ Á 1396/02/30 ½M Ê³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³ d^i
»Ê/{Y{ ¾Ì/WM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z/» ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn
{|ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y{ Âf{ Á Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y
¯Á Ä/ mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M{Z¨» Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj
¼¾ ©Â/§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
.{{³ Zu Ê³|Ì dÆm
{-68/2352
{]½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ lÀa ÃZ¼ ¼fn» 201 Ä^  Ì

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ã|/¿Áa Ä/Ô¯ Ä/] d/YÂy{Y{ s/ Ä/] 367 ÃZ¼/ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ § É{Z^ |ÌÅZ¿ º¿Zy
Ä/¯ Ã{Y{ tÌ/Âe ¾Ì/Àq Á Ã{Â/¼¿ diYÁ/u ÊÅYÂ/³ d/YÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 1/208/96
{Á|/] {Â/y Ê/¼WY{ ÃZ/´f»Z«Y 95/11/11 xËZ/e { 226 Ä»ZÀZÀ] Ê»Z Ê¨» ½YÁ{Z
¿|c.c 367 . § É{Z^ |ÌÅZ¿ -1 Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³ Ê³
1370 c.c 0014321637 . Ê»Z/ Ê/¸ -2 Ê§Â/f» /¼Å -½Y/Æe Y Ã{Z 1344
Y Ã{Z/ 1373 c.c 0017523206 . Ê»Z/ Y/Ì¼·Y -3 Ê§Âf» a -½YÆe Y Ã{Z
{Z/» -½Y|/¼Å Y Ã{Z/ 1319 c.c 509 . ÉYÂÆ ÃÂÀ» -4 Ê§Âf» fy{ -½YÆe
»/Å Z/e |/ËZ¼ÀÌ» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Y Â]» dYÂy{ Ê¿Â¿Z« cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf
¯ ÃZ¼°Ë ¥ ÊÆ³M ¾Ìfz¿ ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY
].| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ Ä
½YÆe 5 ÃZ¼ ¼fn» ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 208 Ä^  ÌW
{-69/2355

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ Ä/] Ä/·Y d¼ ¿ |¿§ É|Ì¼m Ä·Y d¼u ºÆf» ,ÊaZ] ¾ËY [ 1-940633 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
d/«Á Á Ã{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» ©Â§ ºÆf» Ä°ÀËY Ä] ¿ .|Z] Ê» \Ì¬ e dve ÉY{^ÅÔ¯ ¹ZÆeY
¾Ì/WM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» ËÂne Ä] Ä¸ÌÂÀË|] ,dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e ÊÆ³M ¿ Y a ÃZ» ®Ë Ã|¿Áa
{d/«Á { Z/e {{/³ Ê/» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y
»~¯É{YM ½Z/]ZÌy ½Y/Æe Ê¿Z/À] -ÊaZ] ¾ËY { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ Á Ê³|Ì dÆm Â
¿^ Ê¿Â¿Z« cY¬» ª^ cÂÀËY Ì£ { {Â Zu 10 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ Ê·Z¼ Ây ½Z]ZÌy
.| |ÅYÂy ºÌ¼e }ZzeY
](Ê¼ZÅ) 10 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ ÊaZ] µÁY Ä^  aZ
{-48/¦·Y.¹.31405

½YÆe

ِ
«درخت شلوار» ،رمانهای «ناتمامی»« ،پنجرهای
مجموعه داستان
مش�رف به میدان»« ،دلفین ُم�رده» و «دختر پیچ» و مجموعه ش�عر
«دستهایت کولیها را آواره میکنند» به تازگی روانهبازار شدهاند.
ِ
«درخت شلوار» نوشته بهزاد
به گزارش ایسنا ،مجموعه داس�تان
عبدی در نشر چشمه عرضه شده است.
در نوش�ته پشت جلد کتاب درباره نویس�نده و کتاب آمده است:
بهزاد عبدی در اولین تجربه داس�تانی منتشرش�دهاش پیشنهادهای
جذابی برای خوانندهاش دارد .مجموعه داستان «درخت شلوار» از هفت
داستان کوتاه تشکیل شده که در عین تفاوتهای مکانی و موضوعی
از درونمایهای مشترک برخوردارند و همین نکته است که باعث شده
کتاب هویت روایی و زیباییشناس�انه روشنتری داشته باشد .عبدی
که پیش از این تجربه انتشار مجموعه شعر موفق «زیباییات غمگینم
میکند» را در کارنامهاش دارد ،جهان کامال متفاوتی را در داستانهای
خود ساخته که ارتباطی با ذهن شاعران ه او ندارد .در اکثر داستانها با
ش�خصیتهایی جوان روبهرو میشویم که در حال پرسهزنی هستند.
از یک حس�ابدار جوان تا مردی که میخواهد از زنش جدا ش�ود .از
پسرکی که میخواهد از ایران مهاجرت کند تا پسرکی که بین قبرهای
ت زهرا سرگردان مانده است ...تمام این روایتها با یک ماجرای
بهش� 
خاص ساخته شدهاند .در واقع چرایی این رها شدن و پرسهزنی برآمده
است از افسوسها ،یأسها و شاید تلخکامیهای زیستی این آدمهای
کماهمیت .کسانی که در غبار ماجراها و غمهایشان درمییابند تا چه
حد به مرگ نزدیکاند و همین امر اس�ت که باعث شده جهان ذهنی
ن کوتاه
بهزاد عبدی و داس�تانهایش را از نمونههای خواندنی داس�تا 
این روزگار بدانیم......

زنگ ادبيات
«کیومرث منشیزاده» درگذشت

کیومرث منش�یزاده ،ش�اعر پیشکس�وت ،در س�ن ۷۹س�الگی
درگذشت.
به گزارش ایسنا ،به گفته مسئوالن بیمارستان فیروزگر ،منشیزاده
ش�نبه  ۲۶فروردینماه بر اثر س�کته مغزی ،در این بیمارستان از دنیا
رفته است.
خانواده این ش�اعر پیگیر دفن او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا
هستند.
کیومرث منش�یزاد متولد س�ال  ۱۳۱۷در جیرفت بود« .سفرنامه
مرد مالیخولیایی رنگپریده»« ،یک ش�عر بلند»« ،قرمزتر از سفید» ،
ب «حافظ حافظ» از آثار اوست.
«گزیده اشعار» و کتا 
منش�یزاده را بهخاطر بهکار بردن اعداد و نش�انههای ریاضی در
شعرهایش به «شاعر ریاضی» میشناسند.
مهدی قزلی در کابل:

به دنبال همگرایی اهالی ادبیات ایران و
افغانستان هستیم

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در جمع ادیبان افغانستان
گفت :ما در جشنوارهها و جوایز ادبیمان به دنبال وحدت و همگرایی
اهالی ادبیات و زبان فارسی مخصوص ًا ایران و افغانستان هستیم.
به گزارش مهر ،مهدی قزلی در حاش�یه نمایشگاه کتاب جمهوری
اسالمی ایران که به همت رایزنی کشورمان در کابل برگزار شد ،با ابراز
خرس�ندی از دیدار دوباره شاعران ،نویسندگان و اندیشمندان کشور
میزبان اظهار داش�ت :بنیاد شعر و ادبیات داس�تانی که برگزارکننده
جش�نواره بینالمللی ش�عر فجر و جایزه ادبی جالل آلاحمد اس�ت،
بخش ویژه افغانس�تان را در دورههای اخیر ای�ن دو برنامه گنجاند تا
همگرایی تازهای بین شعرا و نویسندگان دو کشور به وجود آورد.
وی ادام�ه داد :در ای�ن دو برنام�ه مهم ادبی حوزه زبان فارس�ی،
جایگاه ویژهای در اختیار اهالی ادبیات افغانس�تان قرار گرفت و دبیر
جش�نواره شعر فجر از بین شاعرانی انتخاب شد که هموطن شما بود،
اما شاعران ایرانی زیادی ،افتخار شاگردیاش را دارند.
دبیر اجرایی یازدهمین جش�نواره ش�عر فجر خاطرنشان کرد :ما
ی بنیاد ش�عر و ادبیات داس�تانی به دنبال وحدت و
در برنامهه�ای ادب 
همگرای�ی اهال�ی ادبیات و زبانفارس�ی مخصوص ًا ایران و افغانس�تان
هستیم و با اهل اسلحه و سیاست ،هیچ کاری نداریم.
در این مراسم ،مهدی قزلی ،لوح تقدیری را که به امضای سیدرضا
صالحی امیری ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده بود ،به نمایندگی
از وی به استاد حیدری وجودی ،خادم زبان فارسی تقدیم کرد.
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی با تجلیل از استاد حیدری
وجودی ،از آثار ادبی و مداوم وی در عرص ه زبان و ادبیات پارسی گفت:
او از س�رمایههای زبان و ادبیات پارسی اس�ت که حضور من در آیین
تجلیل از وی ،افتخاری بزرگ محسوب میشود.
مدیرعامل بنیاد ش�عر و ادبیات داس�تانی ایرانیان در این مراسم،
جوایز و نش�انهای ش�اعران افغانس�تانی که امکان حضور در مراسم
اختتامیه یازدهمین جش�نواره شعر فجر را نیافته بودند ،به آنان اهدا
کرد.

