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خبر ادبي
نظر برنده جایزه «احمد محمود» درباره برنده
جایزه نوبل

م ش�یر»،
به گزارش خبرآنالين و به نقل از ايس�نا نویس�نده «زخ 
برگزیده بخش مجموعه داستان جایزه «احمد محمود» درباره اینکه
چرا ادبیات ما جهانی نش�ده و به قول خودش جایزههای جهانی کاری
ب�ه کار ما ندارند ،اظه�ار کرد :عوامل بس�یاری در این موضوع دخیل
هس�تند .یک�ی از دالیل این موضوع به خاطر این اس�ت ک�ه ما زبان
بستهای داریم .شاید  ۱۲۰میلیون نفر در دنیا بتوانند زبان ما را بخوانند
و بنویس�ند ،اما س�ه تا چهار میلیارد نفر به زبان انگلیس�ی میتوانند
ن که دولتها ت�ا چه حد از کارها دفاع میکنند.
ح�رف بزنند .دیگر ای 
ترکیه نیز مانند ما زبان بس�تهای دارد ،اما در سفارتخانههای خود در
کش�ورهای دیگر اعالم کرد ه است هر مترجمی یکی از آثار این کشور
را ترجم�ه کند مبلغ قابل توجهی به او میپردازند .این عامل مش�وق
بس�یار خوبی است ،حتی اگر کتاب مطرح نش�ود ،فروش نرود و سود
نداش�ته باش�د ،مبلغی که دولت ترکیه پرداخت میکند ،مبلغ خوبی
است .در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.او در ادامه افزود :ترکها
ب�ا چنین ترفندهایی نویس�ندگان خود را در جهان مط�رح کردهاند،
حت�ی برخی به نوبل هم رس�یدند .اوره�ان پاموک و برخ�ی دیگر از
نویس�ندههای ترک در کشورهای مختلف مطرح شدهاند .تا جایی که
من دیدهام نویس�ندگان خیلی تاپ آنچنانی هم نیستند که اینقدر
آنه�ا را حلواحلوا میکنند.طاهری همچنی�ن درباره تأثیر جایزههای
ادب�ی بر وضعیت ادبیات داس�تانیمان اظهار کرد :بزرگترین حس�ن
جایزهها این است که کتابها را به مخاطبان معرفی میکنند .در سال
ممکن اس�ت چندهزار جلد کتاب منتشر شود؛ طبعا کسی نمیتواند
همه اینها را بخواند و بنابراین ناچار به گزیش اس�ت .جایزه ادبی این
گزینش را برای کتابخوانها انجام میدهد زیرا کسانی به عنوان داور
این کتابها را خوانده و انتخاب کردهاند.

مراسم تجلیل از «اسالمی ندوشن» برپا شد

ششمین شب فرهنگی یزد با تجلیل از اندیشههای ایرانشناسانه
دکتر محمدعلی اسلامی ندوش�ن با عن�وان «ای�ران را از یاد نبریم»
برگزار و از آخرین اثر این اندیشمند رونماییشد.
به گزارش ایس�نا ،در این مراس�م که در س�الن همایشهای هالل
احمر یزد برگزار ش�د دکتر اصغر دادبه با اش�اره به خاطراتی از دکتر
محمدعلی اسالمی ندوشن و نحوه آشنایی خود با این نویسنده اظهار
کرد :این نویس�نده و ادیب بزرگ عالوه بر توجه بس�یار زیادی که به
فرهنگ و انس�انیت داشت ،به هویتس�ازی در آثار خود توجه کرده
است.او با اشاره به اهمیت حفظ هویت افراد ،تصریح کرد :موضوع مهم
و قابل توجه این نویسنده در آثار و فعالیتهایش ،اهتمام به موضوعات
انس�انیت و ایرانی بودن بوده؛ به طوری که اعتقاد دارد انسانیت تمام
وجود او و ایرانی بودن بخشی از وجودش را تشکیل میدهد.
این اس�تاد ادبیات با تاکید بر اینکه همگان باید موجب سازندگی
وطن ش�وند ،گفت :برخی افراد در دیگر کشورها به انسانهای بزرگی
تبدیل میشوند و کارهای بزرگی نیز انجام میدهند اما همیشه جنس
درجه دوم محس�وب میش�وند چرا که با کشورشان بیگان ه هستند و
تعلقی به کشورش�ان ندارند.کامیار عابدی نیز در این مراس�م با بیان
اینکه آثار اسلامی ندوشن به دو دسته کلی ادبی و فرهنگی تقسیم
میش�وند ،گفت :آثار ادبی این نویس�نده ش�امل مقاالت و کتابها و
داس�تانهای این نویس�ند ه تواناس�ت و در آثار فرهنگی او اجتماع و
انس�ان ،محورهای اصلی هستند.این منتقد ادبی افزود :این نویسنده
فرهیخت�ه ایرانی دیوان حافظ و ش�اهنامه فردوس�ی را بس�یار مورد
عنای�ت و الگوی خود قرار داده به طوری که این دو اثر بر نگاش�تن و
ترسیم هویت آشکار و پنهان او تاثیر داشتهاست.

نغمه
در کوچه دیشب یک نفر تنبور میزد
در کوچه دیشب یک نفر تنبور میزد
میرفت ا ّما تا سحر تنبور میزد
آوازهای سرزمین مادری را
در کوچههای در به در تنبور میزد
شمسی که از نی نامههای بلخ میخواند
در قونیه آسیمه سر تنبور میزد
اشکی که از پامیر جاری شد به این دشت
چون رود ،در حال سفر تنبور میزد
باران گرفت و ...بوی نم برخاست از خاک
وقتی که او دیوانهتر تنبور میزد
باران گرفت و ...یادش آمد روزگاری
در بلخ احساسش پدر تنبور میزد
ا ّما زمین چرخید و او این گوشه افتاد
حاال غریبانه پسر تنبور میزد
حاال زمین یک ساز ناکوک است اینجا
باید که با لحنی دگر تنبور میزد
در لحظهها مان بیحضور ابری او
باران نمیآمد مگر تنبور میزد
از قندهار روزگاران غزل بود
مردی که چون شهد و شکر تنبور میزد
دیری است بوی نم نمیخیزد از این خاک
ای کاش یک کم بیشتر تنبور میزد

»»موسی عصمتی
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تازههاي نشر

بچه پرروي محل

عرضه «سه پرتقال طالیی» توسط یک ناشر
گرگانی

»»مهدي طوسي

باي�د براي اينكه توي محل مان به يك آدم پر
رو معروف و مشهور نش�وم كاري بكنم كارستان.
باي�د جوري عم�ل بكنم كه پ�رو ب�ازي ام خيلي
ب�ه چش�م نيايد .بايد ج�وري رفتار بكن�م كه اگر
م�ي خواهم پررو بازي در بي�اورم به غير از خودم
كس ديگري متوجه نش�ود .بايد جوري عمل بكنم
ك�ه هم خودم و هم بقيه ب�ه ماجراي پررو بازي ام
دق�ت نكند.خودم به اين خاطر نبايد دقت كنم كه
اگر بخواهم با دقت پررو بازي در بياورم اعتماد به
نفسم را از دست خواهم داد و همين مسئله باعث
مي ش�ود ك�ه نتوانم همچين تميز و مش�تي پررو
ب�ازي در بياورم و بقيه هم اگر بفهمند كه من دارم
پررو بازي در مي آورم باعث مي شود كه بيشتر از
قبل به بچه پرروي محل معروف و مش�هور بشوم
كه اين اصال براي آينده ام خوب نيس�ت .باالخره
من بزرگ مي شوم و اگر در درس و تحصيل موفق
نش�وم بايد با همين بچه ه�اي محل كار اقتصادي
بكن�م و اگر آنها نظرش�ان در م�ورد من بچه پررو
باش�د باعث مي شود كه نتوانيم با هم كار بكنيم و
من در كار و ش�غل آينده ام با شكست مواجه مي
شوم و آنها پيشرفت خواهند كرد!
البته من فكر مي كنم كه آنها زياد از حد دارند
من را بچه پ�ررو خطاب مي كنند .آنها زياد از حد
دارند روي من در اين زمينه حساب باز مي كنند و
اين در حالي اس�ت كه من در بسياري از زمينه ها
بچه كم رو و خجالتي هستم و همين مسئله باعث
مي شود كه نتوانم خيلي از كارها را انجام بدهم و
نيز باعث مي ش�ود كه من نتوانم آنقدري كه آنها
تصور مي كنند پررو باشم!
علي كجايي؟ زود باش بچه ها منتظرند ها...اگر دير بيايي از يك يار ديگه استفاده مي كنيم!
پنجره را باز كردم و رضا را ديدم كه س�رش را
باال گرفته و از توي كوچه داد مي زند تا من را براي
بازي واليبال با توپ پالستيكي تشويق بكند.
 آمدم ....يك لحظه وايستا تا با هم بريم.س�ريع گرم كن�م را تنم ك�ردم و آمدم پايين
و آنق�در هيجان بازي واليبال تم�ام وجودم را فرا
گرفته بود كه يادم رفت به او سلام و احوالپرسي
كنم...
 كجا علي چه خبرته !....من وايس�تادم كه باهم بريم تو داري مي دوي؟!

برگشتم و به او با تعجب نگاه كردم و تازه يادم
آمد كه من رضا را دو سه روزي مي شود كه نديدم
و بايد با او سلام و عليك كنم .تازه توي دس�تش
دو تا س�اندويچ بود كه البد يكي را از روي ميل و
عالقه براي من درست كرده بود!
 ببخش�يد ك�ه م�ن متوج�ه نش�دم و چاقسالمتي نكردم!....
رضا سرش را پايين انداخت و به من كه رسيد
جواب سالمم را داد.
 دم�ت گرم ك�ه به فكر رفيق�ت بودي و يكساندويچ هم براي من درست كردي!
 ب�از پروب�ازي در آوري!؟ اصلا ه�م مال تونيس�ت .اين س�اندويچ را مادرم درست كرده كه
ببرم براي داداش علي كه ظهر ناهار خونه نيامده!
از خجالت سرخ شدم و چيزي نگفتم .با خودم
فكر كردم كه اين درخواست من كجاش پررو بازي
است كه بچه ها همه رفتارهاي من را به اين صفت
پيوند مي دهند!؟
 خي�ل خب بابا حاال زياد توي خودت فرو نروبيا نصف از ساندويچ من را بگير!
 -نه دستت درد نكنه ،تازه عصرانه خوردم.

 قهر نك�ن بابا از تو كه اينقدر پررو هس�تيبعيده كه دست آدم را رد بكني!
حال�م بد ش�د و چي�زي نگفتم و رض�ا هم كه
انگار متوجه شد كه حالم زياد خوب نيست چيزي
نگفت .سعي كردم كه ماجرا را فراموش كنم .سعي
ك�ردم كه ديگر ب�ه ماجراي س�اندويچ فكر نكنم
خصوصا كه داشتيم به جمع بچه هايي كه دو طرف
تور واليبال ايس�تاده بودند نزديك مي ش�ديم .از
دور به آنها سالم كردم و گفتم:
 خاطرتان جمع باش�د كه ت�وي هر تيمي كهباش�م تيم مقابل را با نتيجه س�ه بر صفر شكست
خواهم داد.
بچ�ه ها به س�مت من برگش�تند و م�ن را كه
ديدند ولوله اي در بين شان به راه افتاد.
 باز كه ادعا كردي بچه پررو! اگ�ر بخواهي در ط�ول بازي پ�ررو بازي دربياوري و جرزني بكني از بازي اخراجي!.....
ديگر نفهميدم بقيه بچ�ه محل ها چي گفتند
اما توي ذهنم خودم را دلداري دادم كه بچه پررو
هم زياد بد نيس�ت و بهتر اس�ت كه زياد خودم را
درگير نكنم!

یک معلم ادبیات فارسی:

ادبیات به یک چیز ماشینی تبدیل شده است

ی�ک معل�م ادبی�ات فارس�ی
ی ش�دن
میگوی�د :کنک�ور و تس�ت 
کالسه�ا ب�ه همه درسه�ا از جمله
ادبی�ات ضرب�ه زده و دانشآم�وز از
رس�الت درس خارج شده است و به
عمق کار توجهی نمیکند .دانشآموز
دائم در اس�ترس تست زدن است و
متاس�فانه هنر ادبیات فراموش و به
یک چیز صنعتی و ماش�ینی تبدیل
شده است.
صمد نعمانی ،معلم و ویراس�تار
کتاب ادبیات فارسی ،در گفتوگو با
ایسنا درباره عوامل موثر در اشتیاق
دانشآموزان به درس ادبیات ،اظهار
کرد :یکی از نارساییهای کار مولفان
کتاب درس�ی یکس�ان بودن کتاب
ادبیات فارس�ی برای همه رشتههای
درسی متوسطه است .نظام آموزشی
رش�تهها را تغییر داده ،اما متاسفانه

کتاب درس�ی ادبیات فارس�ی برای
همه رش�تهها یکس�ان اس�ت و این
ی�ک نقص اس�ت .چ�ون دانشآموز
علوم انس�انی میبیند درس ادبیاتی

را ک�ه میخواند مش�ابه رش�تههای
ریاضی و تجربی اس�ت ،برای همین
سطح بیان و تدریس در رشته علوم
انس�انی پایین میآی�د ،و وقتی این

اتف�اق میافتد ،آزم�ون ،توضیحات
و هم�ه چیز مربوط ب�ه درس ادبیات
فارس�ی دیگر در س�طحی ک�ه باید
برای دانشآموز علوم انسانی باشد،
نیس�ت .آن وق�ت س�واالتی ب�رای
دانشآموز در اینباره ایجاد میشود
که ما معلمها هم در پاس�خ دادن به
آنها و توجیه کردنشان میمانیم.
او افزود :اما ب ه نظر من اشتیاق به
درس ادبیات در مقطع متوسطه دوم
بس�تگی به دبیر ه�م دارد .اگر دبیر
دارای پارامترهایی باش�د که بتواند
درس را خ�وب تحویل بدهد ،بچهها
ذاتا جذب میشوند .من این را لمس
ک�ردهام که دبی�ر وقتی کارکش�ته
باش�د ،کالس�ش واقعا قابل استفاده
اس�ت و بچهه�ا را ب�ه ذوق و ش�وق
میآورد .اما متاسفانه برخی دبیران
خیلی کارکشته نیستند.

بروجردی:

دیجیتال سازی بیش از  ۴۰هزار جلد کتاب در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی

»»منبع :تسنیم

رییس س�ازمان اس�ناد و کتابخانه ملی ایران
گفت :بیش از  ۴۰هزار جلد کتاب خطی در سازمان
اس�ناد و کتابخانه ملی ایران وج�ود دارد که همه
آن ه�ا دیجیتالیزه ش�ده و در اختی�ار عموم قرار
دارد.ب�ه گزارش فارس ،تفاهم نام�ه همکاری بین
سازمان اس�ناد و کتابخانه ملی و دانشگاه مذاهب
اسالمی با حضور اشرف بروجردی و حجت االسالم
محمدحسین مختاری به امضا رسید.
اش�رف بروج�ردی ،رییس س�ازمان اس�ناد و
کتابخانه مل�ی ایران در این دی�دار گفت :یکی از
دغدغههایی که در این س�ازمان وجود داشته نیاز

به ارتباط با دانشگاهها برای توجه به وجه علمی و
پژوهشی این مجموعه بوده است.
او با بیان اینکه تمرکز پژوهش در این مجموعه
بر اسلام شناسی و ایران شناس�ی است افزود :با
توجه به وجود اندیشگاه فرهنگی که مکانی برای
حضور صاحب نظران با رویکردهای مختلف است
میتوانیم در تعامل با دانشگاه مذاهب برنامههایی
را تدوی�ن کنیم.مش�اور رییس جمه�وری اظهار
کرد :با توجه به س�ند چشم انداز که ایران باید به
لحاظ علمی ،رتبه  ۲منطقه را به دس�ت آورد ،این
تعامالت و ارتباطات معنا پیدا میکند.
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او افزود :سازمان اس�ناد و کتابخانه ملی در ۲
حوزه منابع خطی و س�ند حرف اول را در کش�ور
میزند .بیش از  ۴۰ه�زار جلد کتاب خطی در این
مجموعه وجود دارد که همه آنها دیجیتال سازی
شده و در اختیار عموم قرار دارد.
وی گفت :همچنین بیش از  ۲۰۰هزار پایان نامه
دانشجویی در این مجموعه وجود دارد که ظرفیت
علمی خوبی ایجاد شده است.
بروجردی یادآورد ش�د :در راستای اجرای هر
چ�ه بهتر این تفاهم نام�ه ،کمیته ای برای اجرایی
کردن موارد آن تشکیل شود.

داستان «سه پرتقال طالیی» اثر یک نویسنده کوبایی-آمریکایی
ب�ه همت انتش�ارات نوروزی و ب�ا حمایت اداره کل فرهنگ و ارش�اد
اسالمی گلستان در شهرستان گرگان منتشر شد.
به گزارش ایبنا در اس�تان گلس�تان ،این کتاب ویژه گروه س�نی
کودکان به قلم «آلما فلور آدا» و ترجمه «زلیخا اهری فرد» از مترجمان
اهل گرگان است که در شمارگان  1000نسخه روانه بازار شده است.
قصه «س�ه پرتقال طالیی» یک افسانه قدیمی است که «آلما فلور
آدا» با نثری روان و خواندنی آن را بازنویسی کرده و ماجرای سه برادر
اس�ت که برای برآورده کردن آرزوی مادرش�ان مسیرهای مختلفی را
انتخاب میکنند.
در آغاز این داس�تان آمده اس�ت :غروب بود .نور طالیی خورشید
بر روی خانه س�اده س�فید کاری شده میتابید .س�ه برادر؛ سانتیاگو،
توم�اس و ماتیاس از کش�تزار به خانه بر میگش�تند .دو برادر بزرگتر
باری به دوش نداش�تند و چابک و در حال گفتگو جلو میرفتند و در
پشت سر آنها برادر کوچکش�ان ،ماتیاس دستههای گندم درو شده
را بر دوش داش�ت و عرق ریزان راه میرفت .آن روز وقتی برادرها به
خانه رسیدند مادر آنها سارا ،گفت :بنشینید و کمی استراحت کنید،
میخواهم با شما حرف بزنم.
یادآوری میشود« ،آلما فلور آدا» پرفسور بازنشسته دانشگاه سن
فرانسیسکو اس�ت که کتابهای بسیاری برای کودکان در قالب شعر،
داس�تان ،ادبیات عامیانه نوشته و جایزههای بس�یاری دریافت کرده
اس�ت .وی در س�ال  ۲۰۱۲جایزه «ویرجینیا همیلتون» را به خاطر کل
آثارش برای کودکان دریافت کرد.

زنگ ادبيات
دیدار تعدادی از شاعران با استاد دانشگاه
سوربن پاریس

شاعران ایرانی با زینب األعوج در سالن سلمان هراتی حوزه هنری
دیدار و گفتگو كردند.
ب�ه گ�زارش شبس�تان ،الجزایر یکی از کش�ورهای عربی اس�ت
ک�ه انقالب بزرگی در آن به وقوع پیوس�ت و بس�یاری از ش�اعران و
نویس�ندگان این کش�ور از جمل�ه مفدی زکریا ،محم�د دیب ،صدیق
س�عدی،طاهر جاووت ،ابن ش�اهد و محم�د العید به مقول�ه انقالب و
مقاومت پرداختند.
حوزه هنری برنامه گفتگو و دیدار شاعران ایرانی با یکی از شاعران
الجزایری با نام«زینب األعوج» را در س�الن سلمان هراتی ترتیب داد.
زینب األعوج ش�اعره الجزایری اس�ت که از دانشگاه دمشق دکترای
ادبیات عرب گرفته اس�ت.این ش�اعر کتاب هایی همچون «مرثیه ای
برای خواننده بغداد» و «ویرانه روح» را نوشته است.
زینب األعوج ،همس�ر «واس�ینی األع�رج» ،رماننویس مش�هور
الجزایری اس�ت .واسینی األعرج که در س�ال  1954بدنیا آمده است،
استاد سینما و ادبیات در دانش�گاه سوربن پاریس و دانشگاه الجزایر
است.

برای محمدکاظم کاظمی ،شاعری که تاجر نیست

به گ�زارش پویا ،ده�ه آخر دیماه ،با س�الروز تول�د محمدکاظم
کاظمی ،ش�اعر و پژوهش�گر گره خورده است .کاظمی که از مهاجران
فارس�یزبان در کشور است ،در سالهای اخیر سهم قابل توجه و غیر
قابل انکاری در پیوند میان فارسیزبانان و اعتالی فرهنگ کشورهای
فارس�یزبان داشته است مرتضی امیری اسفندقه ،شاعر و محقق ،در
یادداش�تی شفاهی ،کاظمی را شاعری میداند که هیچگاه تاجر نبوده
است:
همه روزها ،روزهای عزیز و ارجمندی هس�تند اما روز تولد شاعر،
روز تول�د معل�م ،روز تول�د آم�وزگار ،روز تولد قلم اس�ت و بهترین
روزهاس�ت روزی ک�ه قلم متولد میش�ود؛ به ویژه اینک�ه آن قلم در
دس�ت دوس�ت قرار بگیرد .دوس�ت محمدکاظم کاظمی -اصرار دارم
که با همین ش�کل و ش�یوه خطاب کنم -ش�اعری اس�ت ،آموزگاری
اس�ت ،معلمی است بسیار تالشگر ،بس�یار دقیق ،بسیار قانع و آشنا
با عمق ادبیات پارس�ی .قانع را از حیث مطامع دنیوی عرض کردم .او
در راس�تای تفهیم ،تحصیل و تدریس ادبیات پارس�ی مطامع دنیایی
نداشته اما از حیث فهم زبان پارسی هیچوقت قانع به یک کتاب و دو
کتاب نبوده اس�ت .او دوست داشته که تا عمق این ماجرا حرکت کند
و غواصی باشد که در عمق آبها فرو رود و برای مخاطب گوهر بیرون
بیاورد .او در حوزه مسائل معنوی اص ً
ال قانع نبوده است.
محمدکاظم کاظمی ناش�ر ادبیات اس�ت نه تاجر ادبیات .ش�اعری
اس�ت که لحن و لهجه او به نزدیکی فهم مخاطب از شعر بسیار کمک
کرده است .او هیچگاه نخواسته که لحن و لهجه اصیل پارسی را عوض
کرده و به سمت غرب ببرد یا به سمت عرب بکشاند ،او پارسی را پاس
داشته؛ به همان سیاق و س�بکی که در خراسان بزرگ آموخته است.
محمدکاظم کاظمی ش�اعری است اهل خراس�ان بزرگ ،آشنا با شعر
خراس�ان بزرگ و منظور ما از خراس�ان ،سرزمینی است که خورشید
از آن آسان برمیآید.

