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برخي از مهمترين جايزه هاي ادبي جهان

در م�ورد بزرگداش�ت س�عدی باید ع�رض کنم که ای�ن گوینده
ب�زرگ ادب فارس�ی در انواع ش�عر پارس�ی و همچنین نوع�ی از نثر
فارس�ی پیش�تاز اس�ت .یعنی میتوان گفت که زبان فاخر فارسی به
امثال سعدی ،فردوس�ی ،حافظ ،موالنا و صدها گوینده دیگر سرافراز
اس�ت .یعنی این کاخ ادب فارس�ی که بنا شده اس�ت ،به گویندگان و
شخصیتهای برجستهای که تمام اهتمام خود را مصروف بزرگداشت
زبان فارسی کردهاند ،اختصاص دارد .بنابراین همانطور که همه ملت
ایران میدانند ،باید گفت زبان فارس�ی یعنی زبان سعدی و فردوسی
که در انواع ش�عر ،غ�زل ،قصیده ،قطع�ه ،مثنوی ،رباعی و  ...اس�تاد
مسلماند .س�عدی از نظر بنای تربیتی هم در مملکت ما چه در عرصه
مدیریت ،چه در عرصه فرهنگ و چه در عرصه نکتهس�نجیهای ادب
غنایی استاد مسلم است.

خیلیها معتقدند سعدی از لحاظ مطرح کردن حکایات
و داس�تانها مطرح و برجسته اس�ت ،ولی عدهای هم بر
این عقیدهاند که غزلیات س�عدی بیشتر برجسته است.
به نظر ش�ما کدام دس�ته از سرودههای س�عدی موجب
شناختهشدن و برجستهشدن او شده است؟

چرا به زبان سعدی سهل و ممتنع میگویند؟ به عبارت
دیگر چه ویژگیهایی باعث شده که زبان سعدی سهل و
ممتنع ش�ود؟ آیا بعد از سعدی هم شاعری داشتهایم که
بتوان این ویژگی را بر او اطالق کرد؟

س�هل و ممتنع یعنی شما میخوانید« :منّت خدای را عز و جل که
طاعتش موجب قربتس�ت و به ش�کر اندرش مزید نعمت »...این زبان
ه�م با آیات قرآن ،هم با ش�عر فارس�ی و هم با جملهه�ای فاخر ادب
فارس�ی همراه اس�ت همه میدانند اگر کسی فکر کند که چون آسان
و قابل فهم اس�ت ،بنابراین من هم میتوانم از آن تقلید کنم ،اش�تباه
کرده اس�ت .یعنی در عین اینکه آس�ان اس�ت ،تقلید از آن مشکل و
ممتنع اس�ت ،به عبارت دیگر انس�ان فکر میکند ،میش�ود از ش�عر
س�عدی تقلید کرد ،لیکن وقتی به مرحله عمل میش�ود ،امکان پذیر
نیست.

واگذاری حمایت از انجمنهای ادبی به بنیاد شعر
و ادبیات داستانی

غ وزیر فرهنگ و ارش�اد اسلامی ،مس�ئولیت شناس�ایی،
با ابال 
س�اماندهی و متشکلس�ازی انجمنهایادبی سراسر کشور به بنیاد
ش�عر و ادبیات داستانی واگذار شد.به گزارش ایس�نا به نقل از روابط
عمومی بنیاد ش�عر و ادبیات داس�تانی ایرانیان ،در این ابالغیه که به
ت کل فرهنگ
همراه «آییننامه امور انجمنهای ادبی» به مدیران ادارا 
و ارش�اد اسالمی ارسال ش�ده اس�ت ،به معاون امور فرهنگی وزارت
ارش�اد و بنیاد شعر و ادبیات داس�تانی ایرانیان ماموریت داده شده با
رویکرد مش�ارکتهای بخشهای غیردولتی در توسعه ادبیات خالقه،
انجمنهای ادبی سراسر کشور شناسایی ،ثبت و ساماندهی شوند.
در ادامه ،اظهار امیدواری ش�ده که این اتفاق ،راهگشای مشارکت
و فعالی�ت هرچه بهتر انجمنهای ادب�ی در بالندگی فرهنگ و ادبیات
کش�ور ش�ود .از ادارات کل ارشاد اس�تانها نیز خواسته شده تا برای
شناسایی انجمنهای ادبی با بنیاد همکاری کنند.
بر اس�اس این خبر ،انجمنهای ادبی در صورت دارابودن ش�رایط
آییننام�ه ،در «س�امانه جامع ام�ور انجمنهای ادب�ی» ثبتنام کرده
و شناس�ه دریاف�ت میکنند.این گ�زارش میافزاید پ�س از برگزاری
«نخس�تین مجمع انجمنهای ادبی» و انتخاب دبیر« ،خانه انجمنهای
ادبی ایرانیان» آغاز به کار خواهد کرد .عالقهمندان و انجمنهای فعال
ادبی سراس�ر کشور میتوانند برای اطالع از شرایط ،مطالعه آییننامه
ن ادبی ،به س�امانه اینترنت�ی  hlclubs.irمراجعه
و نامنویس�ی انجم 
کنند.

نغمه
درد عشقی کشیدهام که مپرس
درد عشقی کشیدهام که مپرس
زهر هجری چشیدهام که مپرس
گشتهام در جهان و آخر کار
دلبری برگزیدهام که مپرس
آن چنان در هوای خاک درش
میرود آب دیدهام که مپرس
من به گوش خود از دهانش دوش
سخنانی شنیدهام که مپرس
سوی من لب چه میگزی که مگوی
لب لعلی گزیدهام که مپرس
بی تو در کلبه گدایی خویش
رنجهایی کشیدهام که مپرس
همچو حافظ غریب در ره عشق
به مقامی رسیدهام که مپرس

»»حافظ

تازههاي نشر
"تاریخ عکاسی" منتشر شد

کتاب «تاریخ عکاسی» نوشته بیومونت نیوهال با ترجمه آذرنوش
غضنفری منتشر شد.
به گزارش ایس�نا ،کتاب «تاریخ عکاس�ی» با ویراستاری محسن
حس�نپور در  ۴۲۶صفحه با شمارگان  ۱۰۰۰نسخه در انتشارات مرکب
سفید به چاپ رسیده است.
ب�ه گفت�ه مترج�م ،این کتاب ب�ر اس�اس آخرین نس�خه «تاریخ
عکاس�ی» نیوهال ،یعنی ویرایش پنجم و چاپ سال  ۲۰۰۹ترجمه و به
دلیل جایگاه علمی این اثر ،نهایت امانتداری در برگردان آن به فارسی
رعایت شده و با همکاری اعضای گروه عکاسی دانشگاه هنر و ناشر با
بهترین کیفیت ممکن ارائه شده است.
غضنفری درباره لزوم ترجمه این کتاب بیان کرد :ش�ناخت هرچه
بهتر سرگذش�ت عکاسی به عنوان مدیومی که خارج از این مرز و بوم
ش�کل گرفته است به ش�ناخت هرچه صحیحتر جایگاه و کارکرد آن
کمک میکند.
او خاطرنشان کرد :جای خالی این کتاب ،به عنوان یک منبع مهم
تاریخ عکاس�ی ،بین آثار برگرداندهشده به فارسی محسوس بود البته
دسترس�ی به بخش�ی از اطالعات اینکتاب برای دانش�جویان وجود
داشت.

ايبنا :به نظر ش�ما مهمترین ویژگی س�عدی به عنوان
یک شاعر چیست؟

همانطور که گفتم ،س�عدی هم در نثر و هم در نثر فارس�ی استاد
است .گلستان سعدی که نثر مسجع و یک نوع نثر فنی ساده و مرسل
اس�ت ،هش�ت باب دارد که در این هش�ت باب فصولی درباره سیرت
پادش�اهان ،اخالق درویش�ان ،فضیلت قناعت ،عشق و جوانی ،ضعف
پیری ،آداب تربیت و صحبت و تاثیر تربیت آورده شده است و در آن
سعدی از طریق داستانهای کوتاه توانسته است آن فصول هشتگانه
را به زیباترین شکل بیاورد که قابل تقلید هم نیست .حتی بهارستان
جامی و پریش�ان قآانی هم که به تقلید از گلستان نوشته شده ،موفق
نبوده اس�ت .در مورد غزلها هم باید گفت که «اس�تاد غزل س�عدی
است ،نزد همه کس» .سعدی در غزلهای خود ،عشقبازی را به کمال
رسانده است.

(دوره جديد)
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"عینک سالوادور" منتشر شد

جایزه الکپشت پرنده

فراديد :این جایزه هر س�ال توسط جمعی از
نویسندگان کودک و نوجوان ایران معرفی میشود
که حاوی عناوین بهترین کتابهای منتشرش�ده
در کش�ورمان اس�ت و مرج�ع خوبی اس�ت برای
کس�انی که عالقهمند خرید کتاب خوب و مناسب
برای کودکان هس�تند .در این لیس�ت کتابها بر
مبنای امتیاز الکپشت دریافت میکنند .کتابها
بر مبنای گروه سنی و گروه موضوعی و همچنین،
برحس�ب رأی داوره�ا ب�ا امتی�از  ٦الکپش�ت
(کتابهای بس�یار عالی) ٥ ،الکپشت (کتابهای
عالی) ٤ ،الکپش�ت (کتابهای خیلی خوب) و ٣
الکپشت (کتابهای خوب) معرفی میشوند.

جایزه ادبی فمینا

جایزه مهم ادبی فرانس�ه جای�زه ادبی فمینا
اس�ت که درس�ال  ١٩٠٤از س�وی  ٢٢نویس�نده
مجله زندگی زیبا که بع�د فمینا نام گرفت ،بنیان
نهاده شد .داوران این جایزه زن هستند ،اما لزوما
برگزیدگان آن از زنان نیس�تند .آنتوان دوس�نت
اگزوپ�ری سرش�ناسترین نویس�نده برن�د ه این
جایزه اس�ت که د ر س�ال  ١٩٣٠برای پرواز شبانه
موفق به دریافت آن شد.

جایزه آسترید لیندگرن

جایزه آسترید لیندگرن که یکی از معتبرترین
جایزهه�ای ادب�ی در ح�وزه کتاب کودک اس�ت،
پ�س از م�رگ آس�ترید لیندگ�رن  -نویس�نده
س�وئدی کتابه�ای ک�ودکان و نوجوان�ان  -ب�ه
بهتری�ن برنامه ی�ا برترین افراد در ح�وزه ادبیات
کودک و نوجوان اهدا میش�ود .ای�ن جایزه یکی
از گرانترین جایزههای ادبیات کودک محس�وب
میشود و  ۵۰۰۰کرون سوئد به برگزیده خود اعطا

میکند .در ایران ش�ورای کتاب کودک ،موسس�ه
پژوهش�ی تاریخ ادبیات کودکان و کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان س�ه نهادی هستند که
میتوانن�د نامزدهای خ�ود را ب�رای دریافت این
جایزه اعالم کنند.

جایزه ادبی اورنج

جایزه ادب�ی اورنج که درواق�ع جایزه ادبیات
داس�تانی زنان اس�ت ،یکی از جایزهه�ای مطرح
انگلیسی است که به نویسندگانی از هر ملیت اعطا
میش�ود که رمانشان را به انگلیسی نوشته و آن
را در انگلیس منتش�ر کرده باشند .کمپانی اورنج
برگزارکننده این جایزه ٣٠هزار پوندی است.

جایزه ادبیهانس کریستین اندرسن

جایزه ادبیهانس کریس�تین اندرسن تقریبا
مهمتری�ن جایزه ادبی در ح�وزه ادبیات کودک و
نوجوان است که گاه نوبل کوچک خوانده میشود.
این جایزه که هر دوس�ال یک بار از س�وی دفتر
بینالمللی کتاب برای نس�ل جوان در دو بخش به
نویس�ندگان و تصویرگ�ران اهدا میش�ود ،به نا م
هانس کریس�تین اندرسن ،نویس�نده افسانههای
کودکان�ه دانمارک�ی ،نامگ�ذاری ش�ده اس�ت و
برگزی�دگان آن جای�زه خ�ود را از دس�ت ملک�ه
دانمارک دریافت میکنند.
انتخاب نویسندگان و تصویرگران ممتاز برنده
جایزه آندرس�ن ت ا س�ال  ۲۰۰۲به عهده هیأتی از
داوران بینالمللی بود که همگی در زمینه ادبیات
کودکان و نوجوان�ان (تألیف و تصویر) صاحبنظر
بودن�د ،ا ز س�ال  ۲۰۰۲هیأت داوران ب�ه دو بخش
مجزا تقس�یم شد :بخشی مسئول داوری تصویر و
بخشی در کار داوری تألیف مشغول شدند.
از ایران تاکن�ون چهار دوره توران میرهادی،

ی�ک دوره ثریا قزل ای�اغ ،دو دوره زهره قایینی و
دو دوره نی�ز منص�وره راعی این جای�زه را داوری
کردهان�د .از تصویرگ�ران ایرانی فرش�ید مثقالی
برنده این جایزه ش�ده و هوش�نگ مرادی کرمانی
ق هیأت داوران این جایزه قرار گرفته
مورد تش�وی 
است.

جایزه ادگار آلنپو

جای�زه ادگار آلنپ�و ک�ه مهمتری�ن جای�زه
ادبیات جنایی جهان محس�وب میش�ود ،توسط
انجم�ن نویس�ندگان رازگ�ون آمری�کا هر س�اله
برای بزرگداش�ت نام این نویس�نده آمریکایی به
جنایینویس�ان برگزیده آمریکایی در بخشهای
ادبی�ات داس�تانی ،غیرداس�تانی و فیلمنام�ه
تلویزیونی اعطا میشود.

جایز ه کتاب شیخ زاید

جایزه کتاب شیخ زاید که یکی از معروفترین
جوای�ز ادب�ی جه�ان عرب محس�وب میش�ود،
هر س�اله در  ٩بخ�ش مختلف برگزار میش�ود و
درمجموع مبل�غ ٧میلیون درهم ،معادل ٢١٢هزار
دالر به هر نویس�نده اعطا میش�ود .از آنجا که
پیوند ادبیات عرب با زبان اس�پانیایی زیاد اس�ت،
اهداکنندگان جوایز ش�یخ زاید تصمیم گرفتند تا
از این پ�س بهترین کتاب اس�پانیایی زبانی را که
درباره فرهنگ عربی نوشتهش�ده را نیز انتخاب و
از آن با اهدای جایزه تجلیل کنند.

جایز هادبیکشورهایمشترکالمنافع

این جایزه با هدف تش�ویق نویس�ندگان و با
همکاری س�ازمانهای جهانی ادبی قصد گسترش
فعالیته�ای ادب�ی را در  ٥٤کش�ور عضو جامعه
کش�ورهای مش�ترکالمنافع دارد .این جایزه ه ر
سال در دو بخش رمان و رمان اول اعطا میشود.

رمان «عینک سالوادور» نوشته مهدی شادکار منتشر شد.
به گزارش ایس�نا ،این کتاب در  ۱۶۲صفحه و قطع جیبی در نشر
روزنه راهی بازار شده است.
در معرفی این کتاب عنوان شده است :عینک سالوادور آلنده
نام جنبش�ی اس�ت از طرفداران حزب سوسیالیس�ت ک�ه در کمپین
انتخاباتی میشل باشله حضوری فعال داشتند و مهدی شادکار برهمین
اساس نام کتاب خود را «عینک سالوادور» انتخاب کرده است.
عینک شکسته س�الوادور آلنده ،نماد دموکراسی شکستخورده
شیلی و  ۳۰سال سرکوب پس از آن است.
سال  ۱۹۷۰که آلنده به عنوان یک سوسیالیست به ریاستجمهوری
شیلی میرس�د و چپها قدرت را در این کشور آمریکای التین در
دس�ت میگیرند ،همچنان که ژن�رال پینوش�ه نمیتواند به قدرت
رس�یدن آلنده را تحم�ل کند و با ط�رح کودتای�ی آمریکایی به کاخ
ریاس�تجمهوری حمله میکن�د .آلنده و یارانش مس�لحانه مقاومت
میکنن�د و س�رانجام با بمب�اران کاخ هم�ه چیز در این کش�ور دفن
میش�ود .هم جنازه آلنده و یارانش ،هم آرمانهای ملتی بهپاخاس�ته
و...
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گفتوگو با آبتین گلکار

ارزیابی ادبیات در سالی که گذشت

آبتی�ن گل�کار میگوی�د :چند
سالی است اتفاق عجیبی در ادبیات
رخ نداده است.
این مترجم در گفتوگو با ایسنا
درباره ارزیابیاش از وضعیت ادبیات
در س�الی که گذش�ت ،اظه�ار کرد:
تغیی�ری در ادبیات احس�اس نکرد ه
و اتفاقات عجیب�ی در حوزه ادبیات
ندیدهام .البته چند س�الی است که
ش�اهد تغییر در ادبی�ات نبودهایم.
علت این مس�ئله چیزهای مختلفی
میتواند باشد؛ از سانسور بگیرید تا
جایزههای ادبی که برگزار میشود و
خوب نیس�ت ،حمایتهای دولتیکه
انج�ام میش�ود و خ�وب نیس�ت،
حمایتها از ناش�ران که به درس�تی
انجام نمیشود.
او اف�زود :برای اینکه تحولی در
ادبی�ات رخ دهد دولت و یا نهادهای
بزرگ بای�د اقداماتی انج�ام دهند.
یک�ی از مس�ائلی ک�ه وج�ود دارد
ناکارآمدی نهادهای دولتی است که
نمیدانند باید چه کاری انجام دهند.
مثال مسئلهای که مطرح میشود این
اس�ت که ادبیات ای�ران باید جهانی
ش�ود و ب�رای جهانی ش�دن دولت

بای�د از ترجم�ه آث�ار ب�ه زبانهای
دیگر حمای�ت کند ،ای�ن حمایتها
ص�ورت میگی�رد اما چی�زی که در
عمل رخ میدهد این است که آثاری
که ب�رای ترجم�ه انتخاب میش�ود
حت�ی جذابیتی برای مخاطب ایرانی
ندارد.
ای�ن کتابها ی�ا ایدئولوژیکاند
یا براس�اس نویسندهش�ان انتخاب
میشوند و آثار ارزشمندی نیستند.
نتیجه مش�خص اس�ت؛ پولی خرج
میش�ود و به نتیجهای نمیرس�د ،و
هیچجای دنی�ا ادبیات ایران را با آن
آثار نمیشناسند.

او سپس بیان کرد :همچنین برای
تحول در ادبیات نهادهای خصوصی
باید در ای�ن زمینه س�رمایهگذاری
کنند ،که اگر دولت جلویش را نگیرد
کمک دیگ�ری هم به آنها نمیکند.
آنها معموال در تشریفات اداری گیر
میکنند و عمال جلو کارشان گرفته
میش�ود .با ش�کل و ش�مایل فعلی
هیچ موفقیت�ی در عرصه بینالمللی
نخواهیم داشت.
آبتی�ن گل�کار ب�ا بی�ان اینکه
جایزههای ادبی میتوانند تأثیرگذار
باشند ،گفت :مشکلی که وجود دارد
این اس�ت که برخی جوایز آثاری را

انتخ�اب کردهاند ک�ه در اکثر مواقع
آث�ار خوبی نبوده اس�ت و این باعث
شده مخاطب نس�بت به جایزههای
ادبی بیاعتماد شود .کافی است یک
انتخاب نادرست در یکی از جایزهها
اتفاق بیفتد.
این مسئله جایزههای خوشنام
را ه�م تح�ت تأثی�ر ق�رار میدهد.
هفت هش�ت س�ال پیش جایزههای
ادب�ی نقش مهمی در فروش و دیده
ش�دن کتاب داش�تند اما این تأثیر
را از دس�ت دادهاند؛ مثال میگویند
فالن کتاب برنده جایزه ش�ده است
دلی�ل نمیش�ود که خوانن�ده آن را
بپسندد و دنبال کند.
ای�ن مترج�م درب�اره بهترین و
بدترین خبری ک�ه در حوزه ادبیات
در سال  ۱۳۹۶ش�نیده است ،گفت:
بهترین خبر انتشار کتابهای خوب
بود ،مثال «تصحی�ح مثنوی معنوی»
محمدعل�ی موح�د و بدتری�ن خبر
هم مربوط اس�ت به افزایش ناشرانی
ک�ه کارش�ان دزدی�دن کتابه�ای
مترجمان ،ناش�ران و نویس�ندههای
دیگ�ر اس�ت ،ک�ه ای�ن موض�وع
نگرانکننده است.
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