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خبر ادبي
بررسی «شعر فارسی در دوره تجدد و مساله ایران»

«شعر فارسی در دوره تجدد و مساله ایران» بررسی میشود.
به گزارش ایسنا ،خانه گفتمان شهر و معماری (وابسته به وزارت راه
و شهرسازی) در بیست و یکمین نشست خود از «سلسله نشستهای
ایرانش�هر» به موضوع «ش�عر فارس�ی در دوره تجدد و مساله ایران»
میپردازد .س�خنران این نشس�ت کامیار عابدی ،منتقد و پژوهشگر
ادبی ،اس�ت.زمان برگزاری این جلس�ه سهشنبه س�وم اسفند 1395
از س�اعت  16تا  18اس�ت و محل آن «خانه گفتمان ش�هر و معماری»
است.

انتقاد از بیتوجهی بخش دانشگاهی به ادبیات
فولکلور

یک پژوهش�گر از بیتوجهی بخش دانش�گاهی نسبت به ادبیات
فولکل�ور و عامیانه انتق�اد کرد.علیمراد خرمی در گفتوگو با ایس�نا
بیان کرد :علیرغم پیش�ینه فرهنگی غنی ایرانیان ،متأسفانه بخشی
از دانش�گاهیان ما نس�بت به ادبیات فولکلور و عامیان�ه بیتوجهاند.
همی�ن موض�وع باعث ش�ده دانش�گاهها در دام کلیش�هها بیفتند و
اغلب خالقیتی در آنها دیده نش�ود .بنابرای�ن علیرغم برخورداری
از پیش�ینه فرهنگ�ی غنی هنوز رش�تهای ب�ه عنوان رش�ته ادبیات
عامیانه و شفاهی یا فرهنگ فولکلور در دانشگاههای ما شکل نگرفته
است.
او اف�زود :ای�ن در حال�ی اس�ت که برخ�ی از کش�ورهای منطقه
همچ�ون کش�ور تاجیکس�تان دارای رش�ته مذکور در مقط�ع دکترا
هستند .چهرههای سرشناس�ی همچون دکتر قنواتی از این دانشگاه
فارغالتحصی�ل ش�دهاند و افرادی همچون روش�ن رحمان�وف در این
دانشگاه به تدریس میپردازند.
اگرچه گفته میش�ود قرار اس�ت در برخی از دانشگاههای ما هم
ای�ن رش�ته در مقطع دکترا طراحی ش�ود ولی به نظر م�ن با توجه به
پیشینه فرهنگی ما ،این حرکت به شدت دیرهنگام است.وی با اشاره
به اینکه بحث تدوین ادبیات ش�فاهی در ایران موضوع متاخری است
اس�ت ،گفت :صادق هدایت در کنار دهخدا و انجوی شیرازی در زمره
اولین کس�انی بود ک�ه به موضوع تدوین ادبیات ش�فاهی پرداخت .او
در س�ال « ۱۳۱۰اوس�انهها» حاوی ش�عرها و ترانههای فولکلوریک و
عامیانه و در سال « ۱۳۱۲نیرنگستان» را که یک فرهنگنامه فولکلور
است ،منتش�ر کرد .اگرچه هدف او از تدوین آداب و رسوم و فرهنگ
ش�فاهی ما تمام�ا ارج نهادن به این مهم نبوده اس�ت و معتقد بود که
برخی از آداب و رس�وم ما در خرافه ریش�ه دارند اما با توجه به اینکه
در دوره قاج�ار بح�ث خرافهگرایی در میان عام�ه مردم و حتی طبقه
حاکم گس�ترده ش�ده بود نمیتوان به این دیدگاه او چندان خردهای
وارد کرد.

فیلمی چند ثانیهای از مارسل پروست کشف شد

کش�ف نس�خهای منحصربهفرد از فیلمی که مارس�ل پروس�ت،
نویسندهی فرانسوی ،برای چند ثانیه در آن حضور دارد موجب حیرت
و خوشحالی ادیبان فرانسوی و طرفداران این نویسنده شده است.
به گزارش ایبنا ،یک اس�تاد دانش�گاه کانادای�ی ادعا میکند که
توانس�ته فیلمی را پیدا کند که تنها فیلم موجود از مارس�ل پروست،
نویسندهی فرانسوی ،است .به نوش�تهی خبرگزاری آسوشیتدپرس،
این قطعهی سیاه و سفید مربوط به یک مراسم عروسی در سال 1904
است .در این فیلم مردی  30ساله دیده میشود که سبیلی آراسته دارد
و کالهی لگنی بر س�ر گذاشته است .مردی که در فیلم دیده میشود
کت و ش�لواری خاکس�تری صدفی به تن دارد و با عجله دارد از پلهها
پایین میآید .بقیهی مهمانهایی که در این مراس�م دیده میش�وند
زوج هس�تند .ژان پییر سیرو تراهان ،اس�تاد دانشگاه ل َ َول در شهر
کبک کانادا ،که این فیلم را در مرکز ملی س�ینما در پاریس پیدا کرده
میگوید این قطعه فیلم تنها قطعهی شناختهشده از پروست است.
به گفتهی او فیلم مراس�م عروس�ی ایلن گروف�ول ،دختر کنتس
گروفول را نش�ان میدهد که از دوستان نزدیک مارسل پروست بود و
الهامبخش او در خلق شخصیت اوریان دو گرمانت بود.
شخصیت اوریان دو گرمانت یکی از شخصیتهای اصلی در رمان
«طرف گرمانت» از مجموعهی «در جس�توجوی زمان از دست رفته»
به ش�مار میآید .صحنهای از این مراسم عروسی در فیلم نمایش داده
میش�ود که مهمانان به صورت زوج در حال پایین آمدن از کلیس�ای
معروف مادلن در پاریس هس�تند .پروس�ت س�ال  1922درگذشت و
مهمترین اثرش «در جس�تجوی زمان از دسترفته» یکی از آثار مهم
در ادبیات فرانس�ه به ش�مار میرود .لوک فرس ،مدیر گروه مطالعات
پروس�ت ،میگوید ک�ه تردیدی ندارد مرد  30س�الهای که در فیلم از
پلهها پایین میآید خود مارسل پروست است.
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"حسین گلگالب" شاعر شعر "ای ایران"
»»مهدی طوسی

حس�ین گلگالب ادی�ب ،نویس�نده ،ش�اعر،
مترج�م در م�رداد  ۱۲۷۴خورش�یدی در ته�ران
بهدنیا آمد .پدرش ابوتراب خان مشهور به مهدی
مصورالملک از نقاش�ان و عکاس�ان مشهور دوره
قاجاری�ه ب�ود که در نقاش�ی روی س�نگ مهارت
داش�ت و گفته میشود نقاش�یهای روزنامههای
دولتی ش�رف و ش�رافت از کارهای اوست .از آنجا
ک�ه مصورالمل�ک ب�ا موس�یقیدانان دوران خود
دوستی داش�ت ،فرزندش را با موسیقی آشنا کرد
و ب�ه این ترتیب گلگالب نواختن تار و س�هتار را
از آقا حس�ینقلی و درویش خان فرا گرفت و پس
از تأس�یس مدرس�ه موس�یقی وزیری ،از اولین
ش�اگردان آنج�ا ش�د و با هم�کاری کلن�ل کاظم
وزی�ری و علینقی خ�ان وزیری به کار موس�یقی
پرداخ�ت و بعدها در آنجا نیز به تدریس پرداخت.
او تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه علمیه نزد
اس�اتیدآن دوره ،عبدالعظیم قریب ،میرزا ابراهیم
قمی مس�عودی ،غالمحسین رهنما و شمسالعلما
قری�ب گرکانی گذراند .ب�رای تکمیل تحصیالتش
در دوره متوس�طه به دارالفن�ون رفت و از معلمان
فرانسوی دارالفنون زبان فرانسه آموخت .او عالوه
بر زبان انگلیسی و فرانسوی ،مقدمات زبان روسی
را نی�ز در کالس اس�کندرخان ماردیروس�یان فرا
گرفت.
حسین گلگالب از  ۱۲۹۸تا  ،۱۳۰۷دوازده جلد
کتاب در رشته علوم طبیعی تألیف کرد .در همان
زمان ب�ه ادامه تحصیل پرداخت و در س�ال ۱۳۰۱
از مدرس�ه عالی حقوق در رش�ته قضایی و علوم
سیاس�ی فارغالتحصیل شد .سپس در سال ۱۳۰۷
تصدی تحقیقات عملی گیاهشناسی در دانشکده
پزش�کی را بهعهده گرف�ت و از  ۱۳۰۷تا  ۱۳۱۳در
دبیرس�تان نظام و دانشکده پزشکی گیاهشناسی
تدریس کرد.
حس�ین گلگالب بیش از پنجاه قطعه نمایش
کالس�یک ب�رای هنرس�تان هنرپیش�گی ترجمه
کردهاس�ت .از دیگ�ر فعالیته�ای او میت�وان ب�ه
س�رودهها و ترانههایی برای کودکان اش�اره کرد.
او به نقاش�ی و عکاس�ی نیز عالقهمند بود،تا آنجا
که دوربین عکاسی بر دوش میانداخت و پابهپای
رش�ید یاس�می و روحاهلل خالقی و استادش کلنل
وزی�ری ب�ه تپ�ه ماهوره�ای طبیعت ایران س�ر

و نوجوان منتشر شد.

شرح زیر معرفی شدهاند.

مجموعه شعر «خلس�ه چرخ الی جدول» س�روده رضا روزبهانی

منتشر شده است.

این کتاب اولین مجموعه ش�عر مستقل روزبهانی است که پیشتر

مجموعهای مش�ترک با بهار الماسی از وی منتشر شده بود .او در این
مجموعه شاعری تجربهگراست.

مجموعه ش�عر «در مس�یر» س�روده فیروزه فیضآبادی به چاپ

رسیده است.

این کتاب دومین مجموعه شعر ش�اعر جوان ،فیروزه فیضآبادی

است .او در این کتاب  ۶۰شعر کوتاه و بلند را که بیشتر در قالب سپید
سروده است جای داده .شعری از کتاب:
گروتسک

سیب قرمز بدمزهای دارم
به کرمهایش دلخوشم
همین که میدانم

جانوری زیست میکند
خارج�ی با م�ردم میش�ود .به انجمن موس�یقی
میکشید.
گلگالب از ش�اعران خ�وب زمان خ�ود بود .ملی در خیاب�ان هدایت (محل�ه ولیآباد) میرود
از آنج�ا که هم نت میدانس�ت و هم به موس�یقی و ب�ا ناراحتی ای�ن جریان را ب�رای روحاهلل خالقی
وارد بود ،برخالف س�ایر ش�عرا که س�رودن شعر تعریف میکند .خالقی بس�یار متأثر میشود .این
روی آهن�گ برایش�ان مش�کل بود ،کلم�ات را با موضوع انگیزهای میشود تا خالقی آهنگی بسازد
نتهای موس�یقی تطبی�ق میداد .او به تش�ویق و گلگالب شعرش را بنویسد .حاصل این همکاری
وزیری چندین س�رود و تصنیف تهی�ه کرد که از س�رود «ای ایران» اس�ت که نخستین اجرای آن،
می�ان آنه�ا میتوان به س�رودهای حماس�ی «ای در  ۲۷مهرماه  ۱۳۲۳در نخستین کنسرت ارکستر
ای�ران» و «آذر آبادگان» با ص�دای بنان و «خاک انجمن موس�یقی ملی در سالن س�ینما تهران ،در
ای�ران» و «پایدار ایران» اش�اره کرد .تصنیفهای خیابان اس�تانبول برای دو ش�ب متوال�ی برگزار
دیگ�ری مثل «زبان عش�ق» با ص�دای عبدالعلی ش�د .این س�رود در همان مجلس س�ه بار تکرار
وزی�ری« ،ره عش�ق» و «بلبل مس�ت» ب�ا صدای ش�د و هر بار ش�ور و هیجانی را در جمع به وجود
آورد.
بنان و همچنین «وصال دوس�ت» ک�ه وزیری آن
خالق�ی چن�دی بع�د و تح�ت تأثی�ر همی�ن
را در پرده اصفهان س�اخته از او ب�ه یادگار مانده
س�رود و ب�ا ش�عری از گلگالب س�رودی ب�ه نام
است.
دکتر حس�ین گلگالب س�راینده سرود «ای آذربایج�ان س�اخت که تح�ت تأثیر اش�غال آن
ایران» اس�ت .بنا بر روایتی پ�س از جنگ جهانی منطقه توس�ط قشون روسیه ش�وروی بارها اجرا
دوم و اش�غال ایران توس�ط قوای روس و انگلیس شد.وی در حال تهیه فرهنگ نامهای ادبی بود که
و آمری�کا در س�ال  ،۱۳۲۳ی�ک روز زمان�ی ک�ه اجل مهلتش نداد و در  ۲۲اسفند  ۱۳۶۳درگذشت
گلگالب از خیاب�ان هدای�ت رد میشدهاس�ت ،و در بهش�ت زه�رای ته�ران ب�ه خ�اک س�پرده
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برگزاری .این کتاب با حمایت کامل موسس�ه نمایشگاههای
عم�وزاده خلیلی خاطرنش�ان
-404/11398
«¥Ôf/yY ¶/u ÉYÂ 4 Ä^  ÊZ

Ã{YÂ¿Zyبلونیا اعزام
نمایش�گاه کت�اب
اینگون�ه کارگاهه�ا تجرب�ه منحص�ر ب�ه ف�ردی فرهنگ�ی ایران به
¯»ÃZ¿Z
»ÃËÁ ¼fn
اس�ت ت�ا هنرمندان ب�ا همراهی نهاده�ای مدنی میشوند.
:Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ö{Y{ d«Á ¡Ô]Y ÖÆ³M

¯dZ// 1396/ 1/16: Ö³|Ì// d//«Á 3-951156:Ã|//¿Áa Ä//Ô
: Äf/YÂy Õ}Â/¿ ÆqÂ/À»: Ã|¿YÂy dz] Z¿ ÁÆ] : ½ZÅYÂy t^11
ÕZ/Å ÃZ/³{Y{ ºÌ¸/e Öf/YÂy{Y{ ½Z/ÅYÂy |À ºÌÀe Ä] ½Z³|¿YÂy ¹Y·Y
¼Á Ã|/Ë{³ ZmY Ö«Â¬u ¹Â Ä^  Ä] Ö³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ Ö»Â
Ä/] Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» d/¸ Ä] Ã| ¾ÌÌ e Ö³|Ì d«Á
{¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z/» ËÂ/ne Ä/] Á ÃZ³{Y{ Âf{ Á ½ZÅYÂy dYÂy{Y
{Ö/» ÖÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ö°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» Ö¿|» Ö{Y
ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÖÆ³M ¾ËyM ¿ xËZe Y Ã|¿YÂy Ze . {Â
»ºWZ¼/ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ö¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY
است.
توجه شده
کارشناسی
اس�تان
در همه
º/Å Ä] Âu
¯ÖZÀZ
¿ÄË
مقوله]dËÁ ÓZ
در »¬
ها »d¸Æ
¿¼Á |ËZ
{d§ZË
پرداخت�ن ب�ه بوم�ی نویس�ی Y
»/fÀبه
¿ d]Âاشاره
مس�افرند» ،با
«ابرها
مجموعه
شاعر
خواهند
م�ی
همه
دی�ده نمی ش�ود .به عبارت�ی ®Ë ¬§ {Â ¹Ó ÖÆ³M Ä¸ÌÂ] Ö£Ô]Y Y| ] Är¿ZÀq. |¿Z
این ]{Â
محمد |ÅYÂy
آق�ای{Á Ã
»|½M c
تهران�ی نویس�ی کنن�د .در Á
که.در داس�تان کودکان ،بومی نویس�ی وجود
کارهای
-403/¦·Y.¹.1846
»|Ö»Â¼ ÃZ³{Y{ 3Ä^  f§{Ë

بومی نویسی به ادبیات کودک و نوجوان لطمه میزند

کمال ش�فیعی معتقد است ادبیات برتر جهان
مانند آمریکای التین و حتی ژاپن ،بر اساس بومی
نویس�ی مطرح ش�دند؛ اما در ایران هنوز به شکل
جدی به بومی نویسی پرداخته نمیشود.
ب�ه گ�زارش مهر ب�ه نق�ل از رواب�ط عمومی
حوزه هنری ،کمال ش�فیعی ش�اعر درباره اهمیت
بومینویس�ی در ادبی�ات کش�ور اظه�ار ک�رد:
بومینویسی باید یکی از اصول اساسی مورد توجه
دفاتر آفرینش های ادبی حوزه هنری در استان ها
باش�د .ادبیات برتر جهان مانند آمریکای التین و
حتی ژاپن ،بر اساس بومی نویسی مطرح شدند.
وی ادام�ه داد :در برخی از اس�تانها همچون
اس�تان س�منان ای�ن ن�گاه وج�ود دارد ،ول�ی

 ۵کتاب تازه در مورد كودك و نوجوان منتشر شد
به گزارش ایس�نا ،این کتابها که در نشر داستان منتشر شده به

برگزیدگان اعزام به نمایشگاه بلونیا مشخص شدند

نویسنده و تصویرگر کتاب "تو یک جهانگردی"
به نمایشگاه کتاب بلونیا اعزام میشوند.
ب�ه گ�زارش ایس�نا بر اس�اس خبر رس�یده،
مراس�م پایان�ی س�ومین دوره مس�ابقه و کارگاه
خلق کتاب تصویری در س�الن اجتماعات موسسه
نمایش�گاههای فرهنگ�ی ای�ران (س�الن زندهیاد
عاش�وری) برگزار شد .کتاب "تو یک جهانگردی"
به عنوان اثر برتر این دوره انتخاب شد و نویسنده
و تصویرگر آن با حمایت این موسسه به نمایشگاه
کتاب بلونیا اعزام میشوند.
امیرمس�عود ش�هرامنیا مدیرعامل موسس�ه
نمایشگاههای فرهنگی ایران در این مراسم گفت:
برگ�زاری این کارگاه اتفاق خوب و مبارکی بود که
با همکاری انجمن تصویرگران ،انجمن نویسندگان
کتاب کودک و موسس�ه نمایش�گاههای فرهنگی
ایران ش�کل گرفت .با توجه ب�ه ظرفیتهایی که
درح�وزه کودک و نوجوان وجود دارد باید حمایت
از این حوزه به طور جدی دنبال شود.

تازههاي نشر
پنج کتاب تازه شامل سه مجموعه شعر و دو کتاب داستانی کودک

/¼fn» ¥Ôf/yY ¶/u ÉYÂ 4 Ä^  Ê³|Ì m» 95/11/9 Ê³|Ì
{M Ä] ¾Ìu |¿§ Âa ½Z¼Ì¸ Ã{Y¿Zy ½ZÅYÂy ÃZ¿Z»¯ Ã{YÂ¿Zy ÃËÁ
¯»{M Ä/] Ê/ÀÅM ¾/u Ã|/¿YÂy 137 Ä/ « 233 ÉÂ¯ Ë{a ÃZ¿Z
»d/«Á { 95/11/9 xËZ/e { Ä/mÁ Ä¬¨¿ Ä^·Z» ÄfYÂy .½Z°¼·Y µÂÆn
§¥Ôf/yY ¶/u ÉYÂ/ 4 Ä^ / 4/835/95 ÃZ¼/ Ã|/¿Áa Ã{Z/ ·Y ©Â
¯»Á|/ | » Ã|¿Áa dY ¶Ì°e Ë ½Z³|ÀÀ¯ ÉZ»Y ¿ dve ÃZ¿Z
¥Ôf/yY ¶/u ÉYÂ ÉZY Z] cÂ» Y a ÊZ« Y~· |Z] Ê» ÉY
c{Z^» Ë s Ä] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy
].|ËZ¼¿ Ê» ºÌ¼e }ZzeY Ä

»»مهدی اخوان ثالث

به دیدارم بیا هر شب ،در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند
دلم تنگ است
بیا ای روشن ،ای روشنتر از لبخند
شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها
دلم تنگ است
بیا بنگر ،چه غمگین و غریبانه
در این ایوان سرپوشیده ،وین تاالب ماالمال
دلی خوش کردهام با این پرستوها و ماهیها
و این نیلوفر آبی و این تاالب مهتابی
بیا ای همگناه ِ من درین برزخ
بهشتم نیز و هم دوزخ
به دیدارم بیا ،ای همگناه ،ای مهربان با من
که اینان زود میپوشند رو در خوابهای بی گناهیها
و من میمانم و بیداد بی خوابی
در این ایوان سرپوشیده متروک
شب افتاده ست و در تاالب ِ من دیری ست
که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهیها ،پرستوها
بیا امشب که بس تاریک و تنهایم…

دو شنبه
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(دوره جديد)

7

باید«|زبان
کاظ�م مزینان�ی ک�ه دامغان�ی هس�تند و ه�م دارد ،عن�وان کرد :اما در ش�عر ک�ودک
½ZfÆ
آقای کش�اورز ،ن�گاه بوم�ی گرایانه را م�ی توان تولی�د اث�ر ،زبان معیار باش�د .چون ک�ودک باید
ZuY
ÊÆ³M
»ºÆfموسیقی در زبان را درست
نگارش و
نحوه
ادبیات،
دید.
»ÉY] 9409982144700214 ÄÔ¯ Ã|¿Áa { ½YÆe ÊÁ|« |ÌÆ ÊËZ« ¼fn
زند.
لطمه م
نویس�ی
بومی
بنابراین
بگی�رد،
ش�ود ¹ZÆeYیاد
»{Â¼vتولید
ش�فیعی با بیان این که اگر اثری
ی ¯Ä/
¿¼Ã{Â/
¯/¨Ì
ÉZ/Z¬e
»µ/À
Y d«/
Á \Ëze
»Ä] É|¼v
»Ä/yÂ
ÉY/] Ê³|Ì/
d/«Á
ش�عرZ/mY
امروزهÄ^ /
»¾/ËY Ä/] Â/Â
زیبایی ]Ä
که دارای ویژگی منحصر به فردÊ³|Ì،
نه
هس�ت و گر
زبان معیار
کودک Áبه
شناس�ی
½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] .dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e 09:00 dZ 1396/01/19
برای
و  ...باش�د و در کنار آن فاکتورهای بومی نویسی کاربردش را از دس�ت می دهد ،چون زبان را
Ê/{Y{ ¾Ì/WM ½Â¿Z/« 134 Ã{Z/» cY/¬» ÉYmY { Á ºÆf» Ä] Êf{ ¹| Á
کودک
ادبیات
محدود م
{ÃZ³{Yرا به
را داشته باشد ،حتما نظر کارشناسان
ºÆf/» Z/e
حیطه»/fÀ
در ¿d]Â
کنیم®Ë.
¯É¨Ìی»\eY
کودکانÂ»Y
خودش { [Ô¬¿Y Á
Ê»Â¼ ÉZÅ
{
dY
]|ÊÆË
.
{{³
Zu
{ÃZ³{Y
{
»¬
d«Á
{
Ê]Zf¿Y
¹ZÆeY
Y
{§Z
dÆm
جلب خواهد کرد؛ عنوان کرد :گاه خام نویس�یها و نوجوان در بومی نویس�ی نیازمند این هس�تیم
.|»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì cY¬» ª]Z» ,Âu ¹| cÂ
پرداخته
بوم�ی
ش�کل
مس�ائل به
نداشته
باعث می شود که اثر بومی قابلیت چاپ
{¼fn» Á
¯É¨Ì
{ÃZ³{Y
کلی�ت^1032 Ä
 {-2722ک�ه به 
را/¦·Y
.¹.411938
شود(ª]Z ÊËYm 1032) ½YÆe ÊÁ|« |ÌÆ .
باشد .البته باید گفت کمتر به حیطه بومی نویسی «ÊËZ

 -اینجا -

دلشادم

«ش�اری س�روده بی پایته خته کان» (گزیده شعرهای کردی)

شهاب شیخی در  ۶۰صفحه منتشر شده است.

این کتاب اولین مجموعه ش�عر شهاب شیخی ،شاعر کرد است که

آن را به گویش س�ورانی سروده .او پیش�تر مجموعه شعر «نامهها»ی

سیدعلی صالحی را به کردی ترجمه و منتشر کرده بود.

«قصهه�ای الفب�ا» (داس�تان ک�ودک و نوج�وان) نوش�ته غ�زل

بهارس�تانی با تصویرگ�ری یگانه صنعتی در  ۶۸صفحه انتش�ار یافته
است.

بهارس�تانی که به کار تدریس و آموزش بچهها مشغول است ،با

توجه به چالشهایی که در این مسیر با بچهها داشته ،در این کتاب

برای هر حرف الفبای فارسی قصهای نوشته تا بچهها با الفبای فارسی
و کاربرد حروف الفبا در زبان فارسی آشنا شوند.

«گل س�رخ» (داس�تان نوجوان) نوش�ته سیده س�میه طاهری با

تصویرگری محمدعلی خوشکام انتشار یافته است.

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

]|Ã|/¿Áa { d/¿Z»Y { d/¿ZÌy ¹Z/ÆeY Ä] Ä¯ dÁ|¿YËY ÁÌ§ ÉZ«M Ä] Ä¸ÌÂÀË
¯xËZ/e Y {{/³ Ê/» ¡Ô]Y |Z] Ê» \Ì¬ e dve Ä^  ¾ËY 1[/950441 ÄÔ
¿ /Ì£ { .|ËÂ/ Zu Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¾ËY
cÂ/ Ê¿Â¿Z« ºÌ¼e }ZzeY Á Ê³|Ì Ã{^»Z¿ ¹ZÆeY Ä] cY¬» ª§Á cÂÀËY
.d§³ |ÅYÂy
ÉY{Y{ Ä] Â»P» ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Zf» {-2725/¦·Y.¹.411941

¼aZ] Á [Ô¬¿Y Á Ê»Â

 ^½YÆe 6 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ µÁY Ä

ÊÆ³M

]É{Z/Å ÉZ/«M Ä^ / ¾ËY { ÄuÁ» 950943 ÄÔ¯ Ã|¿Áa cZËÂfv» \mÂ» Ä
{ ÉÁ Y Éf/Ì] cZ/z» Á Ã{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» 0Ô § Ä¯ Z¿ |¿§ Ê^·Z
dve ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» |Ì ½YÌ¼] Ì£ µZ» Á§ ¹ZÆeZ] |Z] Ê¼¿ ° À» Ã|¿Áa
É/¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» \mÂ» Ä] Y~· |Z] Ê» ÉZË{Y{ ¾ËY \Ì¬ e
{®Ë c|» ¥ Ã{^»Z¿ Ä¯ {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÃZ³{Y
»ÉZË{Y{ ¾ËY { Ã{YÁ ¹ZÆeY Ä] ÊËÂ´zZa Á Z§{ dÆm ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y ÃZ
¹Z/ÆeY Ä/] Ê]ZÌ£ cÂ] Á µÂ¼ » Ê¿Â¿Z« ¹Y|«Y Âu ¹| cÂ { Á Zu
.| |ÅYÂy Ê³|Ì
»|ÉY{Y{ ÉZË{Y{ ºnÀa Ä^  f§{ Ë
{-2729/¦·Y.¹.411945

¼É Æ [Ô¬¿Y Á Ê»Â

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

¿ ]º¿Z/y Ê¯Z Ä] d^¿ ¾ÌÅÂe ¹ZÆeY Ä] ËÁa ÉÌ« Ä·Y|^Ì»Y ÉZ«M Ä°ÀËY Ä
¼dY \Ì¬ e dve Y{Y{ ¾ËY ¥ Y 950901 Ã|¿Áa ÄÔ¯ Ä] À¼¿YËY ÄÌ
¾Ë|/] Á Ã|/Ë{´¿ ¾/°¼» ÁY d/»Z«Y ¶v» ½{Â^¿ ¹Â¸ » ÄYÂ] ÄËZuY ¡Ô]Y Á
Ze ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] \eY» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« (115) Ã{Z» ÉYmY { Ä¸ÌÁ
ÉY/{Y{ ÉZ/Ë{Y{ ºnÀ/a Ä^ / { Ê/Æ³M Zf¿Y xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥
¼d/Æm Â/y ^/¿ É{YM ½Z/]ZÌy {M Ä/] ½YÆe Ã{ ÄÌuZ¿ [Ô¬¿Y Á Ê»Â
Y ÃZ/¼°Ë Y a Âu ¹| cÂ{ .{Â Zu ËÂy ¹ZÆeY Ä] ÊWÂ´zZa
.| |ÅYÂy µÂ¼ » Ê¿Â¿Z« ¹Y|«Y ÊÆ³M Zf¿Y xËZe
{10 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ ºnÀa Ä^  ZË{Y
{-2731/¦·Y.¹.411947

)½YÆe (Ê¼ZÅ

{Ä»Z¿{Y

½Y/Æe ½Zf/Y ¿|/Ë|ne ÃZ³{Y{ 43 Ä^  9309980280100638 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
Ä/] Â/À» |/¿§ ÊÌ§ ¾Ìu ÉZ«M .1 ZÅ ÃYÂy¿|Ë|ne ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e
¿É/Æ» º¿Zy .2.®Ë |uYÁ 7 _ § ½YÂÌ¯  h ^» YÂ¸] Ê·Z¼ {Z]M dÀm Ê¿Z
¿d/] ¾/] ZË ÄqÂ¯ ¹Y w [£ Á{§ YÂ¸] Ê¿Z¿ Ä] Ê¸Â¿ |¿§ ÉÂ
 µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] -|¿§ µ|¯Za ¾v» ÉZ«M .1 ZÅ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne .19 _ |Ì
-{Z/]M d/Àm -½Y/Æe Ê¿Z/¿ Ä/] Ä·Y ¶§ |¿§ ÄÌuZf§ ¾v» ÉZ«M .2 .½Z°¼·Y
.½YËY Æ» Ô»Y 31 _ ½Y¼q w Ê·Z¼ ¾ÌÅZ

ÃZ³{Y{ ÉO

{ Á ÊÌ§ ¾Ìu ÉZ«M dÌ§ Ä] Ä·Y ¶§ |¿§ ÄÌuZf§ ¾v» ÉZ«M Ã|¿Áa ¾ËY
ÉZ/«M d/Ì§ Ä] ÂÀ» |¿§ ÊÌ§ ¾Ìu ÉZ«M ¾ÌÀq ºÅ Á ÉÂ¿ ÉÆ» º¿Zy
»255 ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ Y Ê/z] Ä] d^¿ ®Ë Å µ|¯Za ¾v» Á ÄÌuZf§ ¾v
»Ê¿Â¿Z/« /¬» d¸Æ» { ½YÆe ÊWYm Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 1175 Ä^  94/3/20 wÂ
¹ZÆeY Ä] ÄÌuZf§ ¾v» ÉZ«M Â¯~» Ä»Z¿{Y{ \mÂ» Ä] Ä¯ |¿{Â¼¿ ÊÅYÂy¿|Ë|ne
» ¹Z/ÆeY Ä/] µ|/¯Za ¾v» ÉZ«M Á ^u µZ°Ë ¶¼ve Ä] ÉY{^ÅÔ¯ { d¿ÁZ
¯½M µ{Z » É|¬¿ ÉYm Á ½ZÌ¯Z Ä] µZ» { Á ^u µZ Ä ¶¼ve Ä] ÉY{^ÅÔ
{ cZ/¬Ì¬ve Á Ã|/¿Áa cZ/ËÂfv» Ä] ÄmÂeZ] ®ÀËY dY Ã| ¹Â°v» d·Á{ ªu
» ¼c|uÁ Á Ê¿Z^e {ÂmÁ ] Ê§Z¯ ¶Ì·{ Ä°ÀËY Ä] ¿ Ê»Zf¿Y m» Y³ Á Ä·Â
«| §ÃZ/¤» Z§/ Ã{^»Z/¿ Á {Y|¿ {ÂmÁ ´Ë{ ºÆf» Z] ÃYÂyÀË|ne ¾Ì] Z» Ê
½Á|/] É/´Ë{ Ä] ÃZ¤» ½{Y{ ÃZmY ¥ Á dY Ã{Y{ ÃZmY É´Ë{ Ä] Y {Ây
¶/Ì·{ ¾/ËY /] ZÀ] Á |Z] Ê¼¿ ¹mÌ£ µZ» {] ÉY] Ê¿Z^e Á |« c|uÁ {ÂmÁ
¯¾/v» ÉZ/«M ÄmÂf» ¹m Á {Y|¿ {ÂmÁ ÃYÂy¿|Ë|ne Ä] ¹ZÆeY ÄmÂe ] Ê§Z
Á |/Z] Ê/» {YÁ ÄÌuZf§ ¾v» ÉZ«M ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¾ËY]ZÀ] |Z] Ê» µ|¯Za
ÉÂ/ Y ÊÆmÂ/» YfY «YÁ{ Á |Z] Ê¼¿ {YÁ ÊÌ§ ¾Ìu ÉZ«M YfY
ÉZ/«M ÃYÂy¿|/Ë|ne {Â/» { ¾ËY]ZÀ] Á dY Ã|»ZÌ¿ ¶¼ ] ÊÌ§ ¾Ìu ÉZ«M
»455 Ã{Z/» Y [ |/À] {ZÀf/Y Ä/] Á Äf¿Y{ {YÁ Y YfY ÃZ³{Y{ ÄÌuZf§ ¾v
«d/Ì»Â°v» d¼/« { Y Äf/YÂy¿|Ë|ne Ä»Z¿{Y{ É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z
Â¯~/» ½Â¿Z/« Y 4 Ã{Z/» {ZÀf/Y Ä] Á ¬¿ ÄÌuZf§ ¾v» ÉZ«M ÃYÂy¿|Ë|ne
¿.dY Ê « ÉO ¾ËY .|ËZ¼¿ Ê» ÄW^e ÉY{^ÅÔ¯ { d¿ÁZ » ¹ZÆeY Y Ã{^»Z
{-2737/¦·Y.¹.411953
½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne 43 Ä^  ÌW

