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تازههاي نشر

حكيمانه ها و اديبانه ها

اسطورهها در سرزمین کودکان و نوجوانان

کتاب «ساره» چاپ دومی شد

ایرن�ا هفته گذش�ته بیش�تر اتفاق�ات دنیای کتاب ،در س�رزمین
کت�اب کودک و نوجوان میگذش�ت؛ م�ا هم از این س�رزمین برایتان
پیشنهادهایی داریم.

*فرهنگ ،تاریخ ،افسانه و اسطورههای ایرانی همه در
یک روایت

پتش خوآرگر ،داس�تان مغی از تپ ه س�یلک اس�ت ک�ه با اهریمن
روبهرو میش�ود و برای این دیدار هزینهای گ�زاف میپردازد ،حاال او
باید رسالتی که بر دوشش نهاده شده را به انجام برساند تا نحسی این
دیدار از جانش شسته شود.
تصاوی�ری که آرم�ان آرین از ایران باس�تانی در ط�ول زمانهای
گوناگون از تمدن س�یلک تا میدان انقالب امروز به تصویر میکش�د،
نش�ان از شناخت عمیق او از این پیش�ینه دارد ،دیرسالی ایران کهن
در اثر آرین به گونهای گویا و روشن بیان میشود که میتواند تاریخ را
به درستی با جلوههایی از ادبیات تخیلی و فانتزی به مخاطب نوجوان
معرفی کند.
نبرد ابدی می�ان نیکی و کژی ،دغدغهای اس�ت که در آثار دیگر
آرین هم به چشم میخورد اما این بار او به سراغ نبرد نهایی در دامنه
دماوند رفته اس�ت .شناخت ژرف نویسنده از زبانهای باستانی ،از نام
کتاب گویاس�ت ،پتش خوآرگر ،نام سابق سوادکوه است که میتوانید
در مقدمه کتاب توضیح نویسنده درباره آن را بخوانید.
آثار آرمان آرین میتواند در رقابتی ش�انه به شانه با مجموعههای
خارجی ،برای مخاطب خود جذاب باشد.
تا کنون از مجموعه پتش خوآرگر س�ه جلد منتش�ر شده که جلد
نخست «حماسه سرآغاز» ،جلد دوم «مردی از تبار اژدها» و جلد سوم
«بر بنیادهای هس�تی» نام دارد ،ای�ن مجموعه که احتماال پنج جلدی
خواهد بود توسط نشر افق منتشر میشود.

**گوسفندهایی که به خوابت میآیند

ش�مردن گوس�فند ب�رای این ک�ه زودت�ر خوابمان بب�رد ،یک
ایده زبانشناس�انه در روانشناس�ی برای انگلیس�ی زبانان است ،چرا
ک�ه  sheepب�ا  sleepهموزن و همقافیه اس�ت اما گاه�ی این قاعده
ب�ه هم میخ�ورد ،آن هم زمانی اس�ت که گوس�فندها ب�ه خوابمان
میآیند.
کت�اب «خواب�ی پ�ر از گوس�فند» ،از ای�ن قاع�ده قدیم�ی برای
رویاپردازی اس�تفاده کرده اس�ت ،گوس�فندهایی به ج�ای خوابآور
یودند ،به یک مس�اله تبدیل میش�وند و از پس�رک قص�ه ،قهرمانی
جستوجوگر میس�ازند .یکی از گوسفندها گم شده! حاال او باید چه
کار کند؟
این کتاب تصویری ،برای کودکان س�ه تا  6س�ال نوش�ته شده و
تصاویر زیبایی دارد که متن را کامل میکنند« .خوابی پر از گوسفند»،
در بخش تصویرگری جایز ه هانس کریس�تین اندرسن  ،2016در میان
لیست نهایی برگزیدگان قرار داشت.
منتقدان و متخصصان ادبیات کودک ،این کتاب را برای بلندخوانی
مناسب دانستهاند.
"خواب�ی پر از گوس�فند" با نوش�ته پژمان رحیمیزاده اس�ت که
تصویرگری کار را هم خودش بر عهده داشته است.

نغمه
همه هستی من آیه تاریكیست

»»فروغ فرخزاد

همه هستی من آیه تاریكیست
كه ترا در خود تكرار كنان
به سحرگاه شكفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه كشیدم آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم
زندگی شاید
یك خیابان درازست كه هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد
زندگی شاید
ریسمانیست كه مردی با آن خود را از شاخه میآویزد
زندگی شاید طفلیاست كه از مدرسه برمیگردد
زندگی شاید افروختن سیگاری باشد....
یا عبور گیج رهگذری باشد
كه كاله از سر بر میدارد
و به یك رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید :صبح بخیر
زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
كه نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران میسازد
و در این حسی است
كه من آن را با ادراك ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت
در اتاقی كه به اندازه یك تنهاییست
دل من
كه به اندازه یك عشقست
به بهانههای ساده خوشبختی خود مینگرد....

»»مهدي طوسي

*

ب�ی پیرای�ه تر و حقیق�ی تر از محبت م�ادر خود

*

هیچ گاه در زندگ�ی نمی توانید محبتی بهتر،

بیابید

اتالف وقت ،گرانترین خرجهاست
عشق ورزیدن ش�غل بزرگی است .افرادی که

*

دوس�ت داش�تن ب�دون امی�د ،ب�از ه�م یک

خوشبختی است

می خواهند به خوبی از عهده این کار برآیند ،باید

کاری جز این نکنند
*

*

عش�ق ،س�پیده دم ازدواج اس�ت و ازدواج،

شامگاه عشق

وظیفه هن�ر ،پیروی از طبیعت نیس�ت ،بلکه

بیان آن است

از ميانه حكيمانه هاي بالزاك

*

**

هنر سخن گفتن چیزی جز هنر زندگی کردن

جملات زیبای کت�اب بید ک�ور .زن
خفته نوشته هاروکی موراکامی

سعادت بسته به کار و جسارت است

س�رنگون می کند .درس�ت مانند س�وارکاری که

هنرمند راس�تین باید طرفدار اصل هنر برای

تلف ش�ود .ام�ا تازیان�ه هایی که م�ا دریافت می

*

می باش�ند .عده ای اندکی از م�ا حتی متوجه آن

نیست
*

زمان در مس�یر خود همه کس را به طور برابر

*

هنر باشد

آنقدر اس�ب پیرش را تازیانه می زن�د تا در جاده

کنیم .در عین حالی که نرم هس�تند ترسناک نیز

استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد

*

امید ،بهترین پشتوانه و عالی ترین نقطه اتکاء

اس�ت .همیش�ه امیدوار باش�ید و روح ناامیدی و
یاس را از خود دور سازید
*

دیگران ،کنار نیامدن با خود است

ه�ر وقت چیزی به وجود می آید .مس�تقل از

اراده م�ن به حیات خودش ادامه میدهد .درس�ت

ح�رف می زن�م ؟ همان وقایعی که دوس�ت دارید

فراموش کنید .اما نمی توانید.
**

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه

به فعل در می آورد

**

مث�ل یک خاطره .م�ی دانید از چط�ور خاطره ای

بزرگتری�ن مان�ع بر س�ر راه اب�راز اخالص به

*

میشویم.

ام�ا ای�ن نام ه�ای گم ش�ده کجا م�ی روند ؟

احتمال آنکه در هزارتوی شهر باقی بمانند بسیار

ضعیف است.

سال دوازدهم (دوره جديد)

بعضی از آنها توس�ط کامیون ه�ای بزرگ در

جاده له می شوند .بعضی نیز فقط به خاطر کمبود
جا در جوی کنار خیابان گم می شوند.

برخ�ی در اتوبوس و بعض�ی در عمق رودخانه

غرق می ش�وند .با غروری که مانند وزنه آنها را به
پایین می کشد.

و در ه�ر حال برخ�ی از آنها حتما نجات یافته

و راهش�ان را به سمت شهر نام های گمشده پیدا

می کنند.
**

اف�رادی هس�تند ک�ه نامش�ان زمان�ی ک�ه

میمیرند از خاطر محو می ش�ود .مش�کلی درباره
آنه�ا وج�ود ن�دارد و ما در مرگش�ان س�وگواری

م�ی کنی�م :رودخانه ای خش�ک ش�د و ماهی ای
مرد.

**

احس�اس م�ی ک�ردم مانن�د ی�ک صندل�ی

دندانپزش�کی ش�ده ام .هی�چ ک�س از آن
متنف�ر نیس�ت .ام�ا هم�ه از آن اجتن�اب

می کنند.
**

هی�چ چیزی وجود ندارد که نتوانی از ش�ر آن

خالص شوی .به محض اینکه شروع به بیرون پرت

کردن چیزها می کنی

متوجه می شوی دوست داری از شر همه چیز

خالص شوی.
**

اگ�ر همه ما درجه یک س�اخته ش�ده بودیم.

دنی�ا می توانس�ت چ�ه م�کان خس�ته کننده و
کسالت باری باشد!

به گزارش خبرگزاری مهر ،ناش�ر این کت�اب در معرفی آن آورده
اس�ت :بهترین روایتگر زندگی مردان جنگ ،همس�ران آنها هستند؛
چ�را که آنها به خوبی از رفتارها ،خل�ق و خو و زوایای پنهان و پیدای
ش�خصیت مردان جنگی با خبر هستند و با تمام افت و خیزها ،تلخی
و ش�یرینی زندگی با یک مرد جنگی دست و پنجه نرم کرده اند و آن
را چش�یده اند .خانم نیکخو یکی از این زنان مهربان و صبور است.در
این کتاب ،ایشان روایتگر روزهای زندگی خودش و زندگی مشترکش
با شهیدش (علی خداداد) است.
شهید س�بزعلی خداداد ،فروردین سال  1338در روستای هکته
پشت در شهرس�تان بابل به دنیا آمد .وی دوره ابتدایی را در دبستان
روس�تای زادگاه خ�ود گذران�د و چندی بع�د برای ادام�ه تحصیل به
شهرس�تان بابل رفت و مقطع دبیرس�تان را در رش�ته فرهنگ و ادب
تحصیل کرد .او در سال  1357به علت شرکت مستمر در فعالیتهای
انقالبی از ادامه تحصیل بازماند و موفق به اخذ مدرک دیپلم نشد.
در همین س�ال فعالیتهای وی به اوج خود رسید تا اینکه انقالب
اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رس�ید .بعد از انقالب
به همراه شهید بزاز و دیگر دوستان انقالبی برای حفظ دستآوردهای
مقدس انقالب علیه گروهکها و احزاب ضد انقالب مبارزه میکرد.
با ش�روع توطئه ضد انقالب در غرب کردستان ،خداداد دورههای
آم�وزش عموم�ی و تخصص�ی را در س�ال  1359در بس�یج بابل فرا
گرف�ت .همان س�ال به همراه اولی�ن گروه اعزامی از شهرس�تان بابل
به کردس�تان اعزام ش�د و در منطقه سنندج ،س�قز ،بانه و سردشت
فعالیتهای گسترده ای داش�ت .مدتی نیز به عنوان فرمانده تیپ در
منطقه سردشت ایفای نقش کرد و در تاریخ  6آذر  1359به شهر بابل
بازگشت.

زنگ ادبيات
گفتوگو با مجتبی ویسی

محفلهایی که فضا را مسموم کردهاند

مجتبی ویسی با بیان اینکه فضای ادبی ما مسموم است میگوید:
محفلها و باندهایی تشکیل شده که آثار خوب را به حاشیه میراند.
این مترجم و شاعر در گفتوگو با ایسنا درباره تأثیر ادبیات در نقد
شرایط جامعه ،اظهار کرد :دستکم در کشورهای دیگر شاهد بودهایم
که ادبیات چه تأثیری در رفتار ،منش ،گفتار ،طرز فکر و اندیشه مردم
سرزمینها داش�ته اس�ت .بهنظر من ادبیات و بهطور کلی هنر ،کاری
میکند که از ما انسانهای بهتری بسازد؛ انسانهایی که به هم احترام
بگذاریم و به محبتهای هم توجه کنیم و بهسمت یک جامعه ایدهآل
برویم؛ جامعهای که بشر در آن بهتر زندگی کند و راحتتر عقایدش را
بر زبان بیاورد .ادبیات این نقش را خیلی خوب ایفا میکند.
ویس�ی اف�زود :اول بای�د ببینی�م ک�ه این ام�کان به ش�اعران و
نویس�ندگان ما داده میش�ود تا با فراغ ب�ال و آزادی عمل این کار را
انجام دهند و آن اندوخته ،موارد و مس�ائل مورد نظرش�ان در اثرشان
منعکس شود.مترجم «دورهگردها» و «رقصهای جنگ» سپس با اشاره
به محدودیتهایی که مانع نویس�ندگان هس�تند ،گفت :از جمله این
محدودیتها سانسور اس�ت که نمیگذارد نویسنده به شکل واضح و
بهطور درست و دقیق کار کند و او مجبور است خودش را سانسور کند
تا نوشتهاش مجوز بگیرد .این یک مانع بسیار بزرگ در راه شکلگیری
یک اثر است.او همچنین افزود :ما شاعران و نویسندگان خیلی خوبی
داریم که میتوانند روی جامعه خودشان تأثیر الزم را بگذارند و آن را
بهسمت ایدهآل ببرند؛ اما در جامعه ما ،فع ً
ال به دلیل موانع و سدهایی
که هست نویسندگان نمیتوانند با آزادی عمل کار کنند.

به یاد اخوان ثالث
مجید راستی:

مشکل اصلی ،دسترسی به کتاب است

این نویس�نده ادبی�ات کودک و
نوجوان در گفتوگو با ایس�نا درباره
انتق�ال متلها و مثلها ب�ه کودکان
و نق�ش نویس�ندهها در حفظ آنها،
اظه�ار کرد :این موضوعی اس�ت که
کمابیش بر روی آن کار ش�ده است.
ام�ا بای�د ببینی�م کتابخوان�ی در
خانوادهها به چه ش�کل است .کتاب
با تیراژ هزارنسخهای در برابر تعداد
مخاطبان عددی نیست.
او سپس درباره تأثیر خانوادهها
در انتق�ال متله�ا به کودکانش�ان
گفت :دیگ�ر زمان انتق�ال حکایت،
متل و مثل به ش�کل سینه به سینه
گذشته است .امروزه دیگر قصهها به
شکل قدیم نقل نمیشوند ،بنابراین
به صورت مکت�وب درآمدهاند ،حتی
یک قصه و حکایت را به صورتهای
ً
مثلا ۲۰
مختل�ف مینویس�ند؛
نویس�نده یک متن را به ش�کلهای
مختلف نوش�تهاند .زمان قدیم برق
نبود و ش�بها خانوادهها به دور یک
المپا جمع میش�دند و برای سرگرم
ک�ردن یکدیگ�ر قص�ه میگفتن�د،
اما ح�اال خانواده ش�بها تلویزیون
میبینند.
نویس�نده «ماجراه�ای عل�ی
کوچولو» در ادامه بیان کرد :به نظرم

تأثیرگ�ذاری نویس�ندهها در احیا و
تقوی�ت متلها همین میزان اس�ت
که انجام میش�ود .اما مسئله اصلی
سیاس�تگذاران فرهنگی هس�تند.
ممک�ن اس�ت در ی�ک س�ال توجه
ویژهای به یک بخش داش�ته باشند؛
مث ً
ال داستانهای قدیمی بازنویسی و
منتش�ر شوند .در واقع در همه جای
دنیا کمبودها را به این ش�کل مرتفع
میکنن�د؛ مث ً
ال یک س�ال میگویند
توج�ه ویژه ب�ه ناش�نوایان یا توجه
ویژه به فالن بیماری.
مجید راس�تی با تأکید بر اینکه
مش�کل اصلی ،دسترس�ی به کتاب
است ،خاطرنش�ان کرد :ما در بخش
تولی�د و توزیع کتاب ضع�ف داریم.
زمانی که یک قص�ه به صورت عالی
منتش�ر ش�ود ام�ا تی�راژ هزارتایی

داش�ته باش�د آدمه�ای کمت�ری از
آن اس�تفاده میکنند ،اما اگر کتاب
تی�راژ  ۱۰هزارتای�ی داش�ته باش�د
مخاطبان بیش�تری خواهد داش�ت.
زمان�ی که هزار نس�خه از یک کتاب
چاپ میشود اگر بخواهد به صورت
فراگیر توزیع ش�ود ب�ه یک منطقه
تهران هم نمیرسد ،در حالیکه این
ه�زار نس�خه برای کل کش�ور چاپ
میشود ،بنابراین بخش مشکلدار ما
قس�متی است که به توسعه و توزیع
کتاب مربوط است.
نویسنده «قصههای بیبی و بابا»
در ادامه گفت :واقعیت این است که
ما همیش�ه نمیتوانیم کت�اب تولید
کنیم ،این تولی�د باید مصرفکننده
داش�ته باش�د .هم�ه کتابه�ای ما
به طور متوس�ط هزار نس�خه تولید
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میش�ود ،تفاوت�ی ه�م بی�ن کتاب
خوب و ب�د وجود ن�دارد؛ کتاب چه
ب�ا کیفیت خوب و چه ب�ا کیفیت بد
و متوس�ط منتشر ش�ود همه هزارتا
چاپ میش�وند .هن�وز مان�ده تا به
جایی برس�یم که از کتاب اس�تقبال
ش�ود .متأس�فانه روز به روز عقبتر
میروی�م و ش�رایط جامع�ه در این
زمینه تأثیرگذار بوده است.
او سپس اظهار کرد :باید از کتاب
حمای�ت واقعی انجام ش�ود و امکان
دسترس�ی به کتاب برای همگان به
وج�ود بیای�د .اگر این اتف�اق بیفتد
مراجعهکنن�دگان به کت�اب دوبرابر
میشوند .ش�رایط به گونهای نیست
که کتابخانه در دسترس همه بچهها
وجود داش�ته باش�د .در کش�ور ما
چندهزار مدرسه وجود دارد؟ حداقل
 ۱۰۰هزار مدرس�ه .اما ب�ه چه میزان
کتابخانه داریم و دسترسی به کتاب
به چه ش�کل است؟ ش�رایط باید به
نحوی باشد که در همه فروشگاههای
بزرگ ،کتابفروشی بگذارند .در همه
فروشگاههای بزرگ رستوران هست
اما کتابفروش�ی نیست و کتاب هم
به عن�وان غ�ذای روح الزم اس�ت.
ش�کلگیری دسترسی به فرهنگ و
کتاب خیلی جای کار دارد.

»»شاپور جورکش

ایبنا:نزديك به نيمه هاي اس�فندماه  1397دقیقا نود سال از تولد
ش�اعر پرآوازه و موسیقیپژوه ایرانی اهل خراسان ،مهدی اخوانثالث
میگذرد« .م .امید» ش�عر فارس�ی که اگر زنده بود ،حال باید نودمین
سال تولدش را جشن میگرفتیم .شاپور جورکش ،پژوهشگر و منتقد
ادبی به مناسبت زادروز مهدیاخوان ثالث یادداشتی نوشته است.
یاد اخوان در سالروز میالدش ،تنها یاد شاعری نیست که همچون
شاعران بزرگ همبوماش ،فردوسی و ناصرخسرو ،به رغم ناداری و فقر
در آخرین سالهای زندگی ،این قیمتی لفظ در دری را به پای خوکان
نریخت؛ یاد او تنها به این خاطر نیس�ت که با گنجینه س�ترگ ادبی و
فرهنگیاش ،چه بس�یار واژگان و ترکیبهای باس�تانی را به فرهنگ
امروزین کش�اند؛ و نه فقط به این خاطر ک�ه همچون ابولفضل بیهقی
بر س�ر ایمان خویش معامله نکرد و پیوس�ته در صف اول دفاع از این
کهن بوم و بر ،نه گفتن را حداقل نشانه تعهد روشنفکری دانست و به
آن عم�ل کرد.یاد امید نه فقط ازاین جهت ماندگار اس�ت ،که الگویی
بود و عیاری برای اندازهگیری میزان ش�اعری .با او میش�ود سنجید
ک�ه لزوم درک ادبیات کالس�یک برای یک ش�اعر معاص�ر ،تا چه حد
میتواند گستره ذهن را غنا بدهد .اخوان ثالث ،فقط یک شاعر نوگرا
نبوده ،که بگوییم صرفا در رده شاعران بعد از نیما قرار میگیرد؛ بلکه،
جایگاه او در کنار پیش�گام شعر امروز ،نیمایوشیج است ،که همعنان
او در آفرینش فضای شعرنو نقش داشته است .این مدعا هنگامی معنا
مییاب�د که کار بزرگ نیم�ا ،یعنی جايگزینی «م�ن» متکلم وحده به
«او»ی ابژه ،صورت عمل بگیرد؛ آنوقت اس�ت که پژوهش�گر پیگیر
تحول ش�عر ایران  ،میبیند که اخوان چه کمکی به ش�عر ایران کرده
اس�ت .نیما درتالش خود ناچار بود هم خش�ت بنای ت�ازه را بزند ،هم
قالب خش�ت را عوض کند و هم بنای رفی�ع و درعینحال مطلقانگار
س�نتی را خشت به خش�ت با دید نس�بینگر جایگزین کند .تحول و
تکامل همه ابعاد و اجزای ش�عر به شکل همزمان ،بعید بود؛ نیما قالب
را عوض کرد ،خش�تهایی خامی و پخته عرضه کرد؛ نظریه نوش�ت و
ش�عرهایی بر اس�اس آن نظریهها آفرید؛ اما کمان�د و گاه خام ،نمونه
شعرهایی از نیما که بتوان در آنها تمام تحوالت شعر مورد نظر استاد
رادید.شاگرد او ،اخوان بود که بهترین نمونههای شعر آرمانی استادش
را در شعرهایی چون «کتیبه» و «خوان هشتم» را نوشت .البته اخوان
در کتاب «بدعتها و بدایع نیما» نمیتواند به درک درستی از میدان
دید تازه نیما برس�د.امید وقتی ش�عرهایی چون «کتیبه» را آفرید که
استادش دیری بود که رفته بود.

