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"ساموئل بکت" و ادبيات نمايشي

حسن انوشه:

جدی نگیرید؛ درست ننوشتن آسیبی ندارد!
حسن انوشه میگوید :این را که میگویند درست ننوشتن در گذر

زمان به زبان آسیب میرساند جدی نگیرید.

رئیس «دانشنامه زبان و ادب فارسی» در گفتوگو با ایسنا ،درباره

درستنویسی اظهار کرد :هر زبانی برای خود قواعد و معیارهایی دارد

و کس�انی ک�ه به آن زبان مینویس�ند باید آنها را رعای�ت کنند؛ اما

برخی از رس�انهها ،بخصوص مجالت و روزنامهه�ا این قواعد را زیر پا
میگذارند و آنها را رعایت نمیکنند.

ت ننوشتن آسیبی به زبان نمیرساند اظهار
او با بیان اینکه درس� 

ک�رد :زب�ان را گویندگان آن و کس�انی که به آن زب�ان حرفمیزنند

و فک�ر میکنند ،نگه میدارند و این مس�ئله را که گ�ذر زمان به زبان
آس�یب میرساند جدی نگیرید .این غلط نوشتنها به مرور زمان کنار

میرون�د .زبان مانن�د جریان رود میماند و ای�ن غلطها کف روی آب
است و از بین میرود.

ن پژوهش�گر زبان فارس�ی با بیان اینکه غلطنویس�ی در همه
ای 

زبانه�ا وجود دارد تصریح کرد :غلطنویس�ی در همه زبانها هس�ت.

گ�ودو در س�ال  ۱۹۵۳تماش�اگر با اعلان جنگی
ش�وک آور علیه وقايع اجتماعي روبرو میشود».
بکت در آثار دیگرش هم با طنز تندی به به برخي
اصول اجتماعي برخورد میکند.
او در س�ال  ۱۹۶۹به دلیل «نوشتههایش  -در
قالب رمان و نمایش  -که در فقر [معنوی] انس�ان
ام�روزی ،فرا َروی و ع�روج او را میجوید» ،جایزه
نوبل ادبیات را دریافت نمود.

»»مهدي طوسي

س�اموئل بار ْکل�ی ب ِک�ت زاده  ۱۳آوریل ۱۹۰۶
نمایشنامهنویس ،رماننویس و شاعر ایرلندی بود.
آثار بکت بیپروا ،به شکل بنیادی کمینهگرا و
بنابر بعضی تفسیرها در رابطه با وضعیت انسانها
عمیق� ًا بدبینانهان�د .این ح�س بدبین�ی اغلب با
قریح� ه طنزپ�ردازی ق�وی و غالب ًا نی�شدار وی
تلطیف میگردد .چنین حسی از طنز ،برای بعضی
از خوانن�دگان آثار او ،این نکت�ه را در بر دارد که
سفری که انسان به عنوان زندگی آغاز کردهاست
ب�ا وج�ود دش�واریها ،ارزش س�عی و تلاش را
دارد .آث�ار اخی�ر او ،بُنمایهه�ای موردنظرش�ان
را ب�ه ش�کلی رمزگون�ه و کاهشیافت�ه مط�رح
میکنند.
«بک�ت در خان�وادهای مرف�ه و مذهب�ی
(پروتس�تان) ب�زرگ ش�ده و تا اتم�ام تحصیالت
دانشگاهی و ش�روع کارش به عنوان استاد هنوز
باور مذهبی داشتهاست .پس از ترک قطعی محیط

نمایشنامهها

آکادمیک و مهاجرتش به پاریس ،گسس�ت فكري
را در آثارش منعک�س میکند .با اجرای در انتظار

چشمبهراه گودو ()۱۹۵۲
دست آخر ()۱۹۵۷
آخرین نوار کراپ ()۱۹۵۸
من نه ()۱۹۷۲
فاجعه ()۱۹۸۲
چی کجا ()۱۹۸۳
چرکنویس برای یک نمایشنامه )۱۹۶۵( ۲&۱
ِ
«دست آخر» است!)
آخر بازی (همان

برخ�ی غل�ط و ک�ج و کوله مینویس�ند و کلم�ات را میش�کنند اما

زبان معیار همیش�ه باقی میماند و نباید ترس�ید .ش�اعری که ش�عر

میگوید ش�عر غل�ط نمیتواند بگوی�د .نیما ،اخوان ،فروغ ،ش�املو،
س�هراب س�پهری ،نادرپ�ور ،خانل�ری و ...هم�ه به زبان معیار ش�عر

گفتهاند.

او در ادامه خاطرنش�ان کرد :زبان ما پش�توانه قوی دارد و بزرگان

اندیش� ه ما به ای�ن زبان حرف زده و اثر خود را به جا گذاش�تهاند .هر
زبانی تحول مییابد .در زبان انگلیس�ی اگر کس�ی بخواهد شکسپیر

بخواند باید دانش�گاه برود .اگر در خان�ه آن را بخواند ،نمیفهمد زیرا
ن آنها خیلی زیاد بوده است .به طور مثال جفری چاسر شعر
تغییر زبا 

معروفی دارد به نام «کنتربری» که هیچ ش�باهتی به زبان انگلیس�ی
االن ندارد .اما ما ش�عر رودکی را میفهمیم زیرا زبان فارسی کمترین

تحول را داشته است.

انوشه افزود :درستنویسی باید به همت فرهنگستان زبان و ادب

فارسی انجام شود و آنها به اهل فن توصیه کنند که قواعد درست را

به کار گیرند و درست بنویسند.

او درب�اره عملک�رد فرهنگس�تان در زمینه درستنویس�ی و به

کار بردن واژههای فارس�ی گفت :فرهنگس�تان از زمانی که تأس�یس
ش�ده اس�ت تا ام�روز کاره�ای فراوان�ی بوی�ژه در س�اخت واژگان
ک�رده و در اختی�ار مردم قرار داده اس�ت ک�ه مردم آنه�ا را به کار

میبندن�د .ب�ه نظر م�ن فرهنگس�تان معتبر اس�ت و کس�انی که در
آنج�ا کار میکنن�د و اعضای پیوس�ته فرهنگس�تان هس�تند افراد
دان�ا و دلس�وزی هس�تند و توصیههای�ی را که آنها ب�ه کار میبرند

بای�د اس�تفاده کرد زی�را آنها ب�ا علم و آگاه�ی این پیش�نهادها را
میدهند.

حس�ن انوش�ه خاطرنش�ان کرد :برخ�ی از واژههای�ی را که رواج

یافتهان�د نه فرهنگس�تان و نه اهل فن س�اختهاند بلکه مردم عادی
س�اختهاند و حت�ی فرهنگس�تان آنه�ا را تأیی�د کرده و اس�تفاده
میکن�د؛ مانن�د "جلوبن�دی"" ،گلگی�ر"" ،سگدس�ت" و . ...برخی
از واژهه�ا را فرهنگس�تان میس�ازد و مردم ب�ه کار میبرند ،برخی
ن نیس�تند میس�ازند
از واژهه�ا را نی�ز اهل فن که عضو فرهنگس�تا 

و تعمی�م مییاب�د؛ مانن�د کلم�ه "ویراس�تار" و "ویرای�ش" .یا مثال

واژه "گفتم�ان" را داری�وش آش�وری س�اخته که ف�رد فرهیختهای

اس�ت و رس�انهها ،اهل پژوه�ش و دولتم�ردان این کلم�ه را به کار
میبرند.

نغمه
عید
عید است و آخر گل و یاران در انتظار

ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار
دل برگرفته بودم از ایام گل ولی
کاری بکرد همت پاکان روزه دار

دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن
از فیض جام و قصه جمشید کامگار

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو

کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم

یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار

می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد
جام مرصع تو بدین در شاهوار

گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست

از می کنند روزه گشا طالبان یار

زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست

بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود
تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار

حافظ چو رفت روزه و گل نیز میرود
ناچار باده نوش که از دست رفت کار

»»خواجه حافظ شیرازی

برگزیدگان دومین دوره جایزه احمد شاملو معرفی شدند

هیأت داوران ،برگزیدگان دومین دوره جایزه
احمد شاملو را اعالم کردند.
به گزارش ایبنا به نقل از س�تاد اطالعرس�انی
جایزه احمد شاملو ،آیدا عمیدی به خاطر مجموعه
شعر «لش�کر شکس�ته خورده کلمات» به عنوان
برگزیده این دوره از این جایزه معرفی شد.
هی�أت داوران این اثر را ب ه خاطر زبانی معجز
و منس�جم با واژههایی که در پیوند موس�یقیایی
ب�ا یکدیگر به لحن ش�عر تش�خص بخش�یدهاند،
اس�تفاده خالقانه از کلمات آشنای زندگی و اقلیم
جنوب کش�ور ،بیان غیرمس�تقیم تجربه هولناک
جنگ ،بازت�اب ترس و اضطراب ناش�ی از زندگی
در جهان�ی ناامن با خلق اس�تعارهها و زبانی زنانه،
خوانشپذیری برای طیف گستردهای از مخاطبان
ت خوانشهای چندگانه و
و برخ�ورداری از ظرفی� 
خالقانه به عنوان برگزیده اول دومین دوره جایزه
شعر شاملو معرفی کرد.

همچنی�ن هی�أت داوران دو مجموع�ه ش�عر
«زمین کره سیاس�ی بود» سروده س�میه (شوکا)
حس�ینی و «مس�افرت از اتاق تا بیرون بلعکس»
س�روده ش�هریار وقفیپ�ور مش�ترک ًا ب�ا عنوان
برگزیدگان دوم این جایزه معرفی شدند.
هیأت داوران مجموعه شعر «عصر را در نیمه
دیگرت برمان» سروده عطیه عطارزاده و مجموعه
ش�عر «هیچکس مراقب سایهها نیس�ت» سروده
الینا نریمان را شایستهتقدیر اعالم کردند.
حافظ موسوی ،دبیر دومین دوره جایزه شاملو
گفت :زمانی که ش�املو زنده بود و مؤسس�های به
نام ایش�ان تأس�یس ش�د همواره به فکر این بود
که حرکتی در حمایت از ش�عر نس�ل جوان اتفاق
بیفتد و جایزهای برگزار شود و مؤسسه الف بامداد
ب�ه مدیرعامل�ی عبداهلل س�الم و با ریاس�ت آیدا
سرکیسیان جایزه شاملو را بنیان گذاشت.
وی ب�ا قدردانی از آیدا سرکیس�یان ،همس�ر
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«Z] ÃY¼Å Z¬¨f» ÃË|» dXÌÅ ÌW Á ¶»Z Ë|» LZ»Y Z] Ê»ÔY {Â¬ Á ZÅ{Y{Y
»Ä/] ÃË|/» d/XÌÅ LZY Y ®Ë Å LZ»Y Z] ÉY{Y Á É{Z ©YÁY Á d¯ Æ
ª/^ Ê¿Â¿Z/« Ã|/ËZ¼¿ cYZ/ÌfyY .|/Z] Ê/» /^f » d¯ Æ» Z] ÃY¼Å ÊËZÆÀe
.|Z] Ê¼¿ Ä¿YÁa Á| Á ~yY Ä·À» Ä] Â¯~» dÌ·Z § ÂÂ» d^i .Ä»ZÀZY
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-1835/389335
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(دوره جديد)

ش�املو اظهار کرد :در همه این س�الها خانم آیدا
می�راث فرهنگی ش�املوی بزرگ را ب�رای ما نگاه
داش�ته است و بر انتش�ار آثار او نظارت دارد و به
نظرم باید جامعه فرهنگی از تالشهای وی تشکر
و قدردان�ی کند .حافظ موس�وی در بخش دیگری
از صحبتهایش به ارائه گ�زارش از دومین جایزه
شاملو پرداخت و بیان کرد 171 :عنوان کتاب شعر
منتشر شده در س�ال  94مورد داوری قرار گرفت
هر چند تعداد ش�عرهای منتشر شده بیشتر بود و
پس از داوری مرحله اولیه توسط علیرضا عباسی،
علیرض�ا بهنام و م�ن در نهایت  16اث�ر به عنوان
نامزد در این رقابت معرفی شدند.
دبیر دومین دوره جایزه شاملو در بخش دیگر
از اظهاراتش مزیت این دوره از جایزه شعر شاملو
را ترکیب متنوع هیأت داوران این رقابت دانست و
افزود :ما سعی کردیم در میان نامزدها نمایندگان
نهلههای مختلف شعر امروز ایران دیده شود.
ÊÆ³M

¶ÌZ¼/Y Á ÉÌ» |¼uY ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ |¿ÂZÌ« ½YÆ» ½ZÅYÂy
{Ä/^·Z» Á Ä/Ë{Ze ÌyP/e cZ/y Ä/^·Z» Á ®/q ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] ¿Y
d/Æm Ä/¯ Ã{Â/¼¿ ½Y/Æe ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e Ê{Y{ cZy
½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  Ä] Ê³|Ì
|ÌÆ/ /¼fn» -Ê]Â/Àm }Â/]Y ½Z/]ZÌy -ÊeÔv» |ÌÆ ÃY³] -½YÆe { «YÁ
»d/«Á Á Ã|/Ë{³ d^i 9509980232100608 Ã|¿Áa ÄÔ¯ Ä] Á ZmY ÊeÔv
µÂ/Æn» d/¸ Ä/] d/Y Ã| ¾ÌÌ e 09:00 dZ Á 1395/11/19 ½M Ê³|Ì
¾Ì/WM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z/» ËÂ/ne Ä/] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y
{®/Ë \eY» ÃZ³{Y{ Âf{ Á Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y
¿Ê/Æ³M ¿ Y a Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â
¹Á{ Äz/¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M{Z¨» Y ÔY Á
{/Zu Ê³|Ì/ d/Æm ©Â/§ ¬» d«Á { Á d§ZË{Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y
.{{³
»Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
{-2328/109705

)½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ 14 ÄÌuZ¿ ¼fn» (Ê«Â¬u
ÊÆ³M

{Â/¼v» Ã|/¿YÂy d/Ì§ Ä/] Êf/YÂy{Y{ É{Z/]M ÊÅZ» É¤Y ¾Ìu ½ZÅYÂy
»Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e (Ê·Z») {Y{Y« x§ |ÌËZe ÄfYÂy Ä] ÊÂ^» Ê]Â^v
Ê«Â/¬u Ê»Â/¼ ÃZ/³{Y{ 156 Ä^  Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ ½YÆe ½ZfÆ
»-Ê/eÔv» |ÌÆ/ ÃY/³] -½Y/Æe { «YÁ ½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn
Ã|/¿Áa Ä/Ô¯ Ä/] Á Z/mY Ê/eÔv» |ÌÆ/ /¼fn» -Ê]Â/Àm }Â/]Y ½Z]ZÌy
dZ/ Á 1395/11/12 ½M Ê³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³ d^i 9509980232100493
d/YÂy{ Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» d¸ Ä] dY Ã| ¾ÌÌ e 09:00
{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy
ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y{ Âf{ Á Ê¿|» Â»Y
»¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M{Z¨» Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a Ã|¿YÂy Ze {Â Ê
d/«Á { Á d/§ZË{Y ºWZ¼/ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
»¬ §.{{³ Zu Ê³|Ì dÆm ©Â
»Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
{-2329/109708

)½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ 14 ÄÌuZ¿ ¼fn» (Ê«Â¬u

¼139430400901060613 ÃÌ¿Z°» ÃZ
7941113107

Ä] {Á|v» dÌ·ÂX» Z] ½ZÅÁa ¾Ìf]Y Ê|ÀÆ» d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
¼10101922850 Ê¸» ÄZÀ Á 149442 d^i ÃZ

]cZ¼Ì¼/e 1395/01/23 wÂ/» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
},cZ/¿ ,^/ ÉZ§ ,²ÀËf¯ ÉZÅ ÄÀÌ» { ÊeZ»|y Â»Y ¹Zn¿Y :| }ZzeY ¶Ë
Á cY{YÁ Á Á/§ Á |/Ëy Á d¯/ ÉY/] Z/Ì¿ {Â/» Ê¿Z¿Y ÉÁÌ¿ ¾Ì»Ze
Z/Å ®/¿Z] {¿ É{ZÀY cYZ^fY ËZ³ ,Ê¿Z³Z] Zn» ÉZÅÓZ¯ ÄÌ¸¯ cY{Z
]Ä/ÀÌ» { ÃÁZ/» cZ»|/y ÄWYY ,Â¯ cZ¯¼³ Y ÓZ¯ Ìye ,d¯ ÉY
»|Á ÊWÂ/m Ä§/ ,ÉZ/ Ä/ÀÌÆ] ÉZfY { Ê¿Z»Z ZfyZ Á ÉY Ä§u dËË
{ Ä/Â]» Ã{Z/» Á |/Ë{³ ©Z/v·Y dÌ·Z § ÂÂ» Ä] Êf»ÁZ¬» {Zf«Y ÊWZ§Â°
Ä»ZÀ/ZY Ã{Z/» sÔ/Y cZ¼Ì¼/e |Àf/» ¾ËY d^i Z] .|Ë{³ sÔY Ä»ZÀZY
)®/Ì¿Áf°·Y ª]YÂ/ { Ê/Z¬f» Âe Ã| [Zzf¿Y (dÌ·Z § ÂÂ» Ä] ©Zv·Y
f/{ ¶]Z« d^i ½Z»Z ÉZÅ ÊÆ³M ÃZ´ËZa { Á d^i ¹Â«» Ê«Â¬u dÌz
».|Z] Ê
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-1833/389333
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¼139430400901058209 ÃÌ¿Z°» ÃZ
7941127959

dÌ·ÂX» Z] ÄZa Zy Ä¿Z¼³ Ê|ÀÆ» d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
»14005356012 Ê¸» ÄZÀ Á 481725 d^i ÃZ¼ Ä] {Á|v

]1395/05/17 wÂ/» Ã{Z ·Y ©Â§ Â] É{Z Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
c|/» ÉY/] ÃË|/» d/XÌÅ LZY d¼ Ä] ¶Ë} {Y§Y :| }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
¿Ä/] 3781932230 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] É|¿Â·Y É|Æ»|¼v» :|¿| [Zzf¿Y {Á|v»Z
¼Ä] ÂÀ» Âa Ã¼u Ä»Â » .Z¯ Y kZy ÃË|» dXÌÅ Â Á ¶»ZË|» d
¼ºË» .ÃË|» dXÌÅ Â Á ÃË|» dXÌÅ ÌW d¼ Ä] 0076280705 Ê¸» ÃZ
d/XÌÅ Ì/W \/ËZ¿ d¼ Ä] 4070745815 Ê¸» ÃZ¼ Ä] ÉZu d{ Za
»|d¼/ Ä/] 1818578778 Ê¸» ÃZ¼ Ä] Ê¨Ì· É|Æ» .ÃË|» dXÌÅ Â Á ÃË
d¯/ ÁM|Æ e Á Y{ZÆ] ©YÁY Á {ZÀY ÄÌ¸¯ .Z¯ Y kZy ÃË|» dXÌÅ Â
dXÌÅ ÌW Á ¶»ZË|» LZ»Y Z] {Â¬ Á ZÅ{Y{Y« -cY] -Äf¨ -®q ¶Ì^« Y
»|Z/] .|/Z] Ê/» ^f » d¯ Æ» Z] ÃY¼Å 0Z¬¨f» ÃË|» dXÌÅ ÌW \ËZ¿ ZË ÃË
d¼/ ¾Ì/Ì e Á [Z/zf¿Y ,LZ/»Y ªu dÌ Á ¾ÌÌ e cZ¼Ì¼e |Àf» ¾ËY d^i
Ê«Â/¬u dÌz ®Ì¿Áf°·Y ª]YÂ { ÊZ¬f» Âe Ã| [Zzf¿Y ÃË|» dXÌÅ
»«.|Z] Ê» f{ ¶]Z« d^i ½Z»Z ÉZÅ ÊÆ³M ÃZ´ËZa { Á d^i ¹Â
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-1842/389342
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تازههاي نشر
از سوی انتشارات شهید کاظمی؛

مجموعه چهار جلدی خانه عنکبوت منتشر شد

مجموع�ه رم�ان خانه عنکبوت با تالیف صالح مرس�ی نویس�نده
مصری از سوی نشر شهید کاظمی منتشر شد.
به گزارش مهر ،انتش�ارات ش�هید کاظمی مجموع�ه رمان «خانه
عنکب�وت» را در چه�ار مجلد و با طراحی جلد ت�ازه روانه بازار کتاب
ک�رد .این مجموعه رمان به قلم صالح مرس�ی ،از نیروهای دس�تگاه
اطالع�ات مصر در زمان جمال عبدالناصر اس�ت ک�ه در این کتاب ها
به داس�تان نفوذ در دس�تگاه اطالعاتی رژیم صهیونیستی می پردازد
و یک�ی از پرف�روش ترین کتاب ها در جهان عرب در طول این س�ال
ها بوده است.
این مجموعه رمان با عناوین نفوذ در موس�اد ،سکو ،اشک دشمن
و شکار شکارچی (در دو مجلد) با ترجمه عبدالمهدی آگاهمنش سید
مهدی نورانی منتشر شده است.

زنگ ادبيات
«جایزه جالل» در بخش «نقد ادبی» برنده ندارد

ل احمد،
هیأت داوران بخ�ش نقد ادبی نهمین دوره جایزه جالل آ 
هیچی�ک از کتابهای منتشرش�ده س�ال  ۹۴در بخش نق�د ادبی را
بهعنوان نامزد معرفی نخواهد کرد .بنابراین امسال بخش نقد ادبی در
جایزه جالل برنده ندارد.
به گزارش ایس�نا ب�ه نقل از رواب�ط عمومی بنیاد ش�عر و ادبیات
داستانی ایرانیان ،هیأت داوران بخش نقد ادبی نهمین دوره جایزه
ل احمد با انتش�ار بیانیهای اعلام کرد که با توجه به
ادبی جالل آ 
مطالعه و بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه این دوره از جایزه و همچنین
کتابهای انتخابی از سوی بنیاد شعر و ادبیات و داستانی که با تحقیق
و پرسش از کارشناسان انجام شد ،هیچیک از این کتابها حائز عنوان
کتاب برگزیده یا تشویقی نشدند.
ترجم�ه بودن حدود دو س�وم از مت�ن کتابهایی ک�ه زیرعنوان
«تألیف» منتش�ر ش�دهاند ،ذهنیت تکبعدی داش�تن ،غیرمنتقدانه
بودن ،وجود غلطهای ویرایشی و نگارشی ،انتشار عجوالنه و بیدقتی
در انتخاب اصطالح و معادل مناس�ب فارسی ،از جمله مشکالت این
آثار است که هیأت داوران بخش نقد ادبی نهمین جایزه ادبی جالل
ل آحمد را بر این داشت تا اثری را بهعنوان کتاب برگزیده یا تشویقی
آ
این بخش معرفی نکند.
بیانیه هیات داوران بخش نقد ادبی در آیین اختتامیه نهمین جایزه
ل احمد خوانده خواهد ش�د .این مراسم چهارم دیماه از سوی
جالل آ 
بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در تاالر وحدت برگزار میشود.
یعقوب آژن�د ،منتقد ادب�ی ،بهمن نامورمطلق ،نویس�نده و مریم
حس�ینی ،استاد دانشگاه ،اعضای هیأت داوری بخش نقد ادبی نهمین
ل احمد بودند.
دوره جایزه ادبی جالل آ 
در بزرگداشت کتابشناس فقید عنوان شد؛

بجنوردی :احمد منزوی ابن ندیم زمانه ما بود

رئیس مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی گفت :احمد منزوی را ابن
ندیم زمانه خود میدانیم و برگزاری مراس�می بزرگداشت ،در حقیقت
ادامه دادن راهش است.
ب�ه گزارش مهر به نقل از س�تاد خبری رایزن ،در این مراس�م که
با حضور خانواده احمد منزوی ،س�یدکاظم موسوی بجنوردی ،رییس
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،سیدصادق سجادی معاون پژوهشی
مرکز ،علی بهرامیان مدیر بخش اس�ناد مرکز و همچنین ابراهیم ذاکر
از بس�تگان احمد منزوی برگزار شد ،ابتدا آیاتی از قرآن مجید قرائت
ش�د و پس از آن موس�ویبجنوردی رییس مرکز دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی سخنرانی کوتاهی ایراد کرد.
وی در خصوص احمد منزوی گفت :در حقیقت بزرگداش�ت چنین
مردی که مرحوم افشار به او لقب ابنندیم زمانه داده بود ،ادامه یافتن
راه ایش�ان است .با وجود تمام مش�کالتی که وجود دارد ،امکاناتی را
فراهم کردهایم که پس از او ،بتوانیم کار فهرستواره را ادامه دهیم که با
مدیریت آقای بهرامیان این کار تا هم اکنون به بهترین شکل ممکن در
حال ادامه است.بجنوردی در ادامه یادآور شد :نام «احمد منزوی» که
بنیانگذار فهرستواره بوده است ،در تمامی کتابهایی که پس از فوت
ایشان تالیف میشود ،نگاشته خواهد شد .این مسئله مهمترین یادگار
زندگی ایش�ان خواهد بود .احمد منزوی کتابشناس توانا و برجسته
در این حوزه از س�ال  ۱۳۶۹به موسس�ه دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
پیوست و حاال در میان ما نیست و امیدوارم با ائمهاطهار محشور شود.
خادمین به فرهنگ و افراد برای همیش�ه در یاد و خاطره تمامی مردم
باقی خواهد ماند.در ادامه نیز صادق س�جادی معاون پژوهش�ی مرکز
دایره المعارف بزرگ اسلامی ،در س�خنانی گفت :اهمیت ابنندیم به
عنوان یک دانش�مند این است که امروزه گنجینه مهمی از کار ایشان
داریم .اگر ایش�ان نبودند و آثار را فهرست نمیکردند ،بسیاری از آثار
مهم آن دوران از بین میرفت .قسمت مهمی از اطالعات ما در خصوص
تاریخ فرهنگی ،مرهون ابن ندیم و امثال او بوده است.
وی تصریح کرد :احم�د منزوی نیز همانند ابن ندیم چنین وظیفه
ای ب�ر عه�ده ش�ناخته بود و توانس�ت آث�اری را که می�ان مقاالت و
رس�انههای مختلف ناش�ناخته مانده بودند ،ثبت کند .فهرس�تواره از
اهمیت بس�یار زیادی برخوردار اس�ت .در حقیق�ت در یک قرن اخیر
و پس از فروپاش�ی شوروی کش�ورهای کوچکی به وجود آمدند که از
پیش�ینه سیاسی و فرهنگی برخوردار نبودند .اما هم اکنون به جد در
حال ایجاد سابقه فرهنگی و سیاسی هستند و اگر ما به این نکته توجه
نکنیم ،خیانت محس�وب خواهد ش�د .ثبت آثار زمانه از اهمیتی بسزا
برخوردار اس�ت در غیر اینصورت در گذر زمان آثار مهم و ارزش�مند
از بی�ن خواهد رفت .امی�دوارم این کار همچنان تداوم یابد و قطعا نیز
چنین خواهد بود.
در ادامه نیز محمدابراهیم ذاکر از بستگان احمد منزوی سخنرانی
کوتاهی انجام داد و از حاضران تش�کر کرد .او با اش�اره به ویژگیهای
احمد منزوی و س�وابق فرهنگی خاندان او ،اشاره کرد :خانواده احمد
منزوی انتظار داش�ت تا در مراس�م رونمایی از کتاب ایشان که حدود
یک ماه گذش�ته برگزار ش�د ،حضور یابند ،یا اینکه حداقل روی جلد
کتاب نام ایش�ان هم نگاشته شود اما در هر صورت تشکر میکنم که
حضور یافتید و این مراسم را برپا کردید.

