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خبر ادبي
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی:

حال کتاب و کتابخوانی در کشور ما خوب نیست

امیرمسعود شهرامنیا در مراسم افتتاحیه نمایشگاه استانی کتاب
که در محل دائمی نمایش�گاههای ارومیه در پارک جنگلی برگزار شد
با اش�اره به وضعیت وخیم کتابخوانی در کش�ور گف�ت :حال کتاب و
کتابخوانی در کشور ما خوب نیست و به دنبال بحرانهای ارزی اخیر و
بحران کاغذ شرایط برای نشر بسیار سخت شده است.
به گزارش ایسنا ،او با بیان اینکه خوشحال هستیم که امسال این
نمایشگاه در فضایی اس�تانداردتر برگزار شده و امکان بیشتری برای
حضور ناشران به وجود آمده است ادامه داد :از بین بیش از  ۸۵۰ناشر
متقاضی حضور در نمایشگاه ،مجبور شدیم تعدادی را گلچین کرده و
اجازه حضور آنان را بدهیم که این تعداد به نس�بت سالهای گذشته
رشد قابل توجهی داش�ته است ،همچنین تعداد عناوین کتابی که در
این دوره عرضه ش�ده نیز نس�بت به سال گذش�ته  ۲۰الی  ۲۵درصد
افزایش پیدا کرده است.
مدیرعام�ل موسس�ه نمایش�گاههای فرهنگی ایران با اش�اره به
معادن سنگ الزم برای تولید کاغذ آذربایجان غربی گفت :با توجه به
وجود چنین منابعی در کشور ،نیازمند حمایت هستیم تا بتوانیم تولید
آن را به مرحله انبوه برسانیم.
شهرامنیا همچنین با اشاره به مصادف شدن نمایشگاه با ایام محرم
خاطرنش�ان کرد :با توجه به معرفتافزایی که در این ماه وجود دارد و
تبرکی که این ماه با نام و یاد س�رور شهیدان دارد مصادف بودن این
دو مستحب ارزشمند را به فال نیک میگیریم و امیدواریم مردم عزیز
و فرهنگدوست ارومیه از نمایشگاه کتاب استقبال خوبی کنند.
او با بیان اینکه برگزاری این نمایش�گاه نباید به کتابفروش�یها
لطم�ه ای بزند گفت :مایل نیس�تیم ب�ا برگزاری چنین نمایش�گاهی
لطمهای به کتابفروش�یها بزنیم؛ به همین دلیل بیرون از نمایش�گاه
نی�ز در برخی از کتابفروش�یها امکان اس�تفاده از این تخفیفها را
ایجاد کردیم .شانزدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه از  ۲۰تا  ۲۵شهریور
از س�اعت  ۹تا  ۱۲و  ۱۶تا  ۲۱در محل دائمی نمایش�گاههای ارومیه در
پارک جنگلی برای بازدیدکنندگان دایر است.

اُ.هنری؛ نويسنده پايانهای غير منتظره

از گذشته تا حال شهر نيويورك بسياری از نويسندگان آمريكايی
را مج�ذوب خود كرده اس�ت تا جاي�ی كه داس�تانهای بعضی از اين
نويسندهها بيشتر در نيويورك اتفاق میافتد .يكی از اين نويسندگان
نيويورك-نويس اُ.هنری ست؛ داستاننويسی كه در  11سپتامبر 1862
در كاليفرنيای ش�مالی متولد شد و  48س�ال بعد در نيويورك از دنيا
رفت .اُ.هنری نام مس�تعار ويليام سيدنی پورتر است ،نويسندهای كه
درب�اره زندگی مردم طبقه متوس�ط و پايين در نيوي�ورك اوايل قرن
بيس�ت مینوش�ت و به خاطر تصوي�ر زيبايی كه از روابط انس�انی به
نمايش میگذاشت به شهرت فراوانی دست يافت.
به گزارش ايبنا ،يكی از بزرگترين ويژگیهای داستانهای اُ.هنری
تغيير ناگهانی مس�ير داس�تان و به وجود آمدن فرايندهايیس�ت كه
به پايان�ی غافلگيرانه منتهی میش�ود .داس�تانهای اُ.هن�ری زبانی
كنايهآمي�ز و ش�وخطبعانه دارند .تصويری ك�ه او از تنش بين طبقات
اجتماعی نيويورك در آس�تانه ورود به قرن بيس�تم نشان میدهد به
خوب�ی منعكس كننده فض�ای اجتماعی آمريكا در آن دوران اس�ت.
اُ.هن�ری در جدا كردن برخ�ی از عناصر اجتماع�ی و توصيف آنها با
زبانی جذاب و موجز مهارت بینظيری داشت.
اولي�ن مجموعه داس�تان اين نويس�نده ب�ا عن�وان «دلهدزدها و
پادش�اهان» در س�ال  1904منتشر ش�د .اين مجموعه شامل تعدادی
از بهترين داس�تانهای اوست كه در عين حال كمتر شناختهشدهاند.
داس�تانهای اي�ن مجموعه هر ك�دام به جنبهای خ�اص از زندگی در
شهر كوچكی در مركز امريكا میپردازند .هر يك از اين داستانها در
سطحی باالتر با هم ارتباط داشته و قسمتی از داستانی كلیترند كه با
استفاده از ساختاری پيچيده دورنمای خود را ظاهر میسازند.
دومي�ن مجموعه داس�تان او به نام «چهار ميليون نفر» دو س�ال
بعد منتش�ر شد داس�تانهای اين مجموعه همگی در نيويورك اتفاق
میافتند .اُ.هنری كه نيويورك را «بغداد بنا شده در مترو» میناميد از
«هزار و يك شب» به عنوان كتاب مورد عالقهاش ياد میكرد.
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تازههاي نشر
کتاب «مدلهای فرهنگی» منتشر شد
کت�اب «مدلهای فرهنگی؛ پیدایش ،روشها و آزمونها» نوش�ته

جووان ّ�ی بن�اردو و ویکت�ور دمان�ک با ترجم�ه لیال اردبیلی منتش�ر
شد.

به گزارش ایسنا در معرفی این کتاب عنوان شده است :این کتاب،

مفهوم مدله�ای فرهنگی را در نظری�های از فرهنگ جای میدهد و

ابزار روشش�ناختی جامع�ی برای انجام مطالع�ات مدلهای فرهنگی
ارائه میدهد.

چه�ار فص�ل اول ای�ن کت�اب رویکرده�ای تعریف�ی ،نظ�ری و

روشش�ناختی مرتب�ط با مدله�ای فرهنگ�ی را مورد بررس�ی قرار
میده�د و پیشفرضه�ا ،ویژگیها و کارکردهای ی�ک مدل فرهنگی

و ارتب�اط آن با نظری�ه فرهنگ و انواع روشهای�ی را که برای مطالعه
مدله�ای فرهنگی اس�تفاده میش�وند ،معرف�ی میکن�د .در فصل

پنج�م نمونههایی از نح�وه بهکارگی�ری رویکرد مدله�ای فرهنگی
در تحقیق�ات کارب�ردی نش�ان داده میش�ود .در فص�ل شش�م نیز

چش�مانداز آین�ده تحقیق�ات در ح�وزه مدلهای فرهنگی بررس�ی
میشود.

»»به انتخاب مهدي طوسي

آن کس ک�ه از اول می داند ب�ه کجا می رود،
خیلی دور نخواهد رفت.
ناپلئون بناپارت
*
اس�ارت و بندگی مردم به خ�ود آنها و میزان
تحمل رنج و قبول فداکاری شان بستگی دارد.
گاندی
*
ت�و م�ی کوش�ی که آس�وده ت�ر باش�ی ،من
می کوشم که دیگران آسوده تر از من باشند.
سعید نفیسی
*
خود را قربانی کنیم بهتر است که دیگران را.
گاندی
*
َرد راستیَ ،رد خویشتن است.
اُرد
*
گمان مبر که دیگران تو را به آرمانت خواهند
رساند.
اُرد
*
دانش�مند ش�یمی ک�ه با م�واد خطرن�اک به
آزمایش می پردازد و پزش�کی که در معرض ابتال
به بیماریهای واگیردار اس�ت ،همه به دلیل وظیفه
شغلی و احساس نبوغ خود فداکاری می کنند.
جان کاینرل
*
فداکاری در دو مورد خوب اس�ت  :اول اینکه
تنه�ا راه باقی مانده باش�د و از هی�چ راه دیگری
غیر از جانفش�انی نتوان به هدف مورد نظر دست
یافت .دوم آنک�ه بدانیم دیگران ب�ا این فداکاری
خوشبخت خواهند شد.
موریس مترلینگ
*
آیا به ی�اد دارید که در دوره حیات از دس�ت
ش�خصیت خودت�ان و آنچه ک�ه نام�ش را «من»
می گذارید ،چقدر آس�یب دیده اید؟ تمام اوقات
تلخی ها ،رنجها ،زیانها ،بدبختی ها و ناکامی های

ش�ما در طول مدت حیات از دس�ت همین «من»
بوده است .موریس مترلینگ
*
آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد.
مثل یونانی
*
اگر انسان یک روز از خودخواهی بگذرد ،همه
او را نیک خواهند گفت.
کنفوسیوس
*
من در میان موجودات از گاو خیلی می ترسم.
زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!
ابن سینا
*
لشکر گوس�فندان که توس�ط یک شیر اداره
می شود ،می تواند لشکر شیران را که توسط یک
گوسفند اداره می شود ،شکست دهد.
نارسیس
*
مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کش�تی
گرفت ،خیلی کثیف می شوی و مهم تر آنکه خوک
از این کار لذت می برد .جورج برنارد شاو
*
آدم�ی اگر فقط بخواهد خوش�بخت باش�د به
زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت
ت�ر از دیگران باش�د و این مش�کل اس�ت زیرا او
دیگ�ران را خوش�بخت تر از انچه هس�تند تصور
میکند.
مونتسکیو
*
دنی�ا جای خطرناکی برای زندگی اس�ت .نه به
خاط�ر مردمان ش�رور ،بلکه به خاطرکس�انی که
ش�رارتها را م�ی بینند و کاری درم�ورد آن انجام
نمی دهند.
انیشتین
*
مرد ب�ه این امید ب�ا زن ازدواج میکند که زن
هیچگاه تغییر نکند  ،زن به این امید با مرد ازدواج
میکن�د که روزی مرد تغییر کن�د و همواره هر دو

ناامید میشوند.
آلبرت انیشتین
*
خ�ود فریبی به این صورت بیان ش�ده اس�ت
که انگار روی وزنه ای ایس�تاده اید تاخود را وزن
کنید ،در حالی که شکم تان را تو داده اید.
چارلز استیون هامبی
*
بچ�ه دار ش�دن تصمیم خطیری س�ت .با این
تصمیم م�ی گذارید که قلب تان ت�ا ابد جایی در
بیرون و دوروبر تن تان به سر برد.
الیزابت استون
*
می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی بنا
بگذاریم؟ همواره بکوش�یم قدری بیش تر از نیاز،
مهربان باشیم.
جی .ام .بری
*
شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی
با اشک های مان شسته شوند ،تا بار دیگر زندگی
را با نگاه شفاف تری ببینیم.
الکس تان
*
دانشگاه تمام اس�تعدادهای افراد از جمله بی
استعدادی آنها را آشکار می کند.
انتوان چخوف
*
جهان سوم جایی اس�ت که هر کسی بخواهد
مملکت�ش را آباد کند ،خانه اش خراب می ش�ود
و هر کس�ی بخواه�د خانه اش آباد باش�د باید در
تخریب مملکتش بکوشد.
پروفسور حسابی
*
م�ردم دو دس�ته اند ،یا گ�ول م�ی خورند یا
گلوله…
از دفتر خاطرات یک دیکتاتور
*
وقت�ی داری باال میری مهرب�ان باش و فروتن،
چون وقتی که داری س�قوط میکنی از کنار همین
آدمها رد میشی.افالطون

هدف نویس�ندگان این کتاب آن اس�ت که چارچوبی نظری برای

بیان نظری� ه مدلهای فرهنگی در قالب نظری�ه فرهنگ ارائه کنند تا
از این طریق پیش�ینه مدلهای فرهنگی را بررسی کرده و دامنهای از

ابزارها و راهبردهای روششناختی برای استخراج و مطالعه مدلهای

فرهنگ�ی ارائه کنند .نویس�ندگان تأکید میکنند ک�ه این کتاب باید
بهعنوان راهنمایی برای تحقیقات مدلهای فرهنگی در نظر گرفته

شود که پیشینه مربوط به این مطالعات را تا سال  ۲۰۱۳مورد توجه
قرار داده است.

کتاب «مدلهای فرهنگی؛ پیدایش ،روشها و آزمونها» در ۳۸۵

صفحه از س�وی انتشارات پژوهش�گاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وارد

بازار نشر شده است.

زنگ ادبيات
رحماندوست:

نوشتههای حکیمی ،منبع صحیح و سالم ادبیات
کودک و نوجوان است

مصطفی رحماندوس�ت در آیین بزرگداش�ت چه�ار تن از مفاخر

فرهنگ در س�ومین نشست ماهانه «یکشنبههای ملی» گفت :محمود
حکیمی از معدود کس�انی اس�ت که پیش از انقالب به ادبیات کودک
و نوجوان میپرداختند و نوش�تههایش منبع صحیح و س�الم ادبیات
کودک و نوجوان بود.

به گزارش ایبنا ،در ادامه از شخصیت تاثیرگذا ِر «محمود حکیمی»

تجلیل ش�د و در آغاز ،مصطفی رحماندوس�ت نکاتی را ارائه داد :همه

بچههای دههه�ای  40 ،30و  ،50آثار محمود حکیم�ی را خواندهاند و

میشناس�ند .حکیمی داستان کودک و نوجوان مینوشت و پرهیجان

نغمه
دیوان شمس
ای تو بداده در سحر از کف خویش بادهام
ناز رها کن ای صنم راست بگو که دادهام
گر چه برفتی از برم آن بنرفت از سرم
بر سر ره بیا ببین بر سر ره فتادهام
چشم بدی که بد مرا حسن تو در حجاب شد
دوختم آن دو چشم را چشم دگر گشادهام

فراخوان دفتر شعر جوان و ویژهبرنامه ماه محرم

»»مولوی

دفت�ر ش�عر ج�وان فراخ�وان
جدیدش را منتش�ر ک�رد .همچنین
ویژهبرنام�ه م�اه مح�رم در انجم�ن
شاعران ایران برگزار میشود.
به گزارش ایس�نا بر اساس خبر
رسیده ،دفتر شعر جوان برای سومین
دوره فعالیت آموزشی خود ،از میان
شاعران تهرانی و شهرستانی (  ۱۷تا
 ۲۶س�ال /متولدین  ۷۱به بعد) عضو
میپذیرد.عالقهمندان میتوانند سه
قطعه از آثار خ�ود را (در هر قالبی)

همراه با مشخصات کامل (سال تولد،
نشانی کامل و کدپستی ،تلفن همراه
و ثابت) به نش�انی :ته�ران ،خیابان
دکتر ش�ریعتی ،خیاب�ان کالهدوز،
نبش کوچه نعمتی ،صندوق پس�تی
 ۱۹۳۹۷۳۹۴۱۵ارس�ال کنن�د ی�ا
به وس�یله تلگ�رام به ش�ماره تلفن
 ۰۹۰۲۴۹۸۸۴۷۰بفرستند.
مهلت ارس�ال آثار فقط تا پایان
مهرماه خواهد بود.
***

ویژهبرنامه م�اه محرم در انجمن
ش�اعران ایرانهمچ�ون س�الهای
گذش�ته ،همزم�ان ب�ا فرارس�یدن
ن
م�اه محرم ،انجم�ن ش�اعران ایرا 
ویژهبرنامه «ش�بهای ش�یدایی» را
برگزار میکند.این ویژهبرنامه شامل
مقتلخوان�ی از متون کهن توس�ط
س�اعد باقری ،س�وز و س�از و آواز،
ش�عرخوانی ،خاطرات محرم از زبان
هنرمندان و ...خواه�د بود .از جمله
شاعران حاضر در این برنامه افشین

علا ،محمدرض�ا رمضانیفرخان�ی،
اصغ�ر مع�اذی ،راهل�ه معماری�ان و
بهمن بنیهاشمی هستند".شبهای
شیدایی" از پنجشنبه بیست و دوم
ش�هریورماه مطابق با سوم محرم به
مدت پنج ش�ب در انجمن ش�اعران
به نشانی خیابان ش�ریعتی ،خیابان
کالهدوز (دولت) ،نبش کوچه نعمتی
برگزار میشود.زمان ش�روع برنامه
س�اعت  ۱۹:۳۰دقیقه و حضور برای
عالقمندان آزاد است.

چون ز بالد کافری عشق مرا اسیر برد
همچو روان عاشقان صاف و لطیف و سادهام
من به شهی رسیدهام زلف خوشش کشیدهام
خانه شه گرفتهام گر چه چنین پیادهام
از تبریز شمس دین بازبیا مرا ببین
مات شدم ز عشق تو لیک از او زیادهام

او را میخواند .زیرا نوش�تههای حکیمی ،منبع صحیح و سالم ادبیات
کودک و نوجوان بود .حکیمی از معدود کسانی است که پیش از انقالب

ب�ه ادبیات کودک و نوجوان میپرداختند .اگرچه کس�انی چون احمد

ش�املو و نادر ابراهیم�ی و صمد بهرنگی هم بودن�د اما حکیمی از آن

دسته بود که کار اصلیشان ،داستان کودک بود و من برای او سر تعظیم

فرود میآورم که راه را به ما نشان داد و هنوز هم خود را تحت تاثیر او
میدانم.

رحماندوس�ت پس از اشاره به نخستین برخورد از نزدیک با او ،در

سالهای پس از انقالب در همایشی در قم گفت :هنوز هم اما هرزگاهی
غیرسیاس�ی روز میگوییم و
او را م�ی بین�م و از مس�ائل سیاس�ی و
ِ
حضورش مایه دلگرمی و آرامش است .حکیمی هنوز هم برای کودکان

مینویسد اما حیف که کمتر به دست کودکان میرسد.

س�پس ،محمود حکیمی صحبت ک�رد و پس از یادی از مجله پیام

چون بگشاید این دلم جز به امید عهد دوست
نامه عهد دوست را بر سر دل نهادهام
زاده اولم بشد زاده عشقم این نفس
من ز خودم زیادتم زانک دو بار زادهام

هم مینوشت .خو ِد من یکی از کسانی بودم که در آن سن و سال ،آثار

ش�ادی که پیش از انقالب برای کودکان و نوجوانان منتشر شد ،گفت:

تشریفاتی شدن جشنوارههای شعر آیینی

مرتض�ی نوربخ�ش میگوید :جش�نوارههایی
که در این س�الها با موضوع آیینی برگزار ش�ده،
خیلی بافایده نبوده و اغلب به صورت تش�ریفاتی
برگزار میش�ود.این ش�اعر در گفتوگو با ایسنا،
درباره جش�نوارههای متعددی که در این سالها
با محوری�ت ادبیات آیینی برگزار میش�ود اظهار
ک�رد :کیفیت برگزاری جش�نوارهها به این اس�ت
که مطاب�ق انتظار از ادبیات آیینی باش�د ،در غیر
ای�ن ص�ورت مفی�د واقع نمیش�ود .اف�رادی که
گردانندگان این محافل و جلسات هستند از پیش

تعیینش�دهاند و س�عی میکنند ادبیات آیینی را
در جهتی برنامهریزی کنند که مطلوب خودش�ان
باشد.
او در ادامه با اش�اره به اینکه در این س�الها
ادبیات و خصوصا ش�عر آیینی هم رش�د داش�ته
اس�ت و هم آسیبهایی آن را تهدید کرده ،گفت:
ش�عر آیینی در چند دهه اخیر رش�د چشمگیری
داشته است و اگر مقایسه کنیم ،میبینیم این نوع
شعر بعد از انقالب رشد فراوانی داشته و مقداری از
آن مش�خصا به سالهای دفاع مقدس برمیگردد،

چون در آن زمان حماس�ه با دفاع مقدس آمیخته
شده بود و سبب رشد شعر آیینی شد.نوربخش با
تاکید بر توجه به محتوا در ش�عر آیینی بیان کرد:
آثاری که این روزها توس�ط شاعران جوان آیینی
به چاپ میرسند به لحاظ زبان آثار قوی هستند و
اگر به لحاظ تکنیکی بررس�ی کنید در این سالها
زبان ش�عر پیش�رفتهای زیادی داشته است ،اما
ی هس�تند و این
به لحاظ محتوا دارای فقر فرهنگ 
یکی از آسیبهایی است که در شعر آیینی امروز
میتوان به آن اشاره کرد.

تش�ویق معلم بسیار موثر اس�ت .وقتی دبیرستان بودم ،معلم انشایی

به نام آقای غروی داشتم که گفت نویسنده می شوی و شدم؛ از سال

 1339تا  1343در کیهان بچه ها داس�تان می نوش�تم .مدتی بعد ،در

مجله ای دیگر ،داس�تان های پلیسی را ترجمه می کردم و در نهایت،
از س�ال  1347تا همین امروز ،یکی از نویسندگان مجله مکتب اسالم
بودم .در این راه ،ش�هید مطهری ،ش�هید باهنر و ش�هید بهش�تی و

سیدغالمرضا سعیدی ،از مشوقان اصلی من بودند و آیتاهلل سبحانی
همین امروز هم از مشوقان من است.

او خاطرنشان س�اخت :همین حاال هم باید برای کودک و نوجوان

کار کرد و معتقدم ادبیات کودک و نوجوان ظرفیت های بسیاری دارد
ام�ا امیدوارم از نویس�ندگان کودک و نوجوان باز هم تقدیر و تش�کر

شود تا مایه دلگرمی آنان باشد.

