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خبر ادبي
کشف نامههای منتشرنشده شاعر برنده نوبل

مجموعهای از نامههای منتشرنشده از «ویلیام باتلر ییتس» ،شاعر
برن�ده نوبل ادبیات ،که در دهه  ۱۹۷۰دزدیده ش�ده بود در دانش�گاه
پرینستون آمریکا پیدا شد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین« ،جان کِلی» که چند دهه از عمر
خود را صرف جستوجوی هزاران نامه از «ویلیام باتلر ییتس» کرده در
حالی که در مراحل پایانی نگارش جدیدترین کتابش درباره این شاعر
و نمایش�نامهنویس نامدار ایرلندی بود ،موفق به کشف مجموعهای از
نامههای منتشرنش�ده از او در کتابخانه دانش�گاه پرینستون آمریکا
ش�د .این مجموعه نامهها در دهه  ۱۹۷۰میالدی از کتابخانه دانش�گاه
به سرقت رفته بود و برای سالها هیچ اثری از آن نبود تا اینکه اخیرا
فردی ناش�ناس آن را به کتابخانه بازمیگرداند .این نامهها س�الهای
 ۱۹۰۸تا  ۱۹۱۰از زندگی «ییتس» به عنوان یکی از بزرگترین ش�اعران
انگلیس�یزبان قرن بیستم میالدی را پوش�ش میدهد که دورهای از
تردید و بالتکلیفی در زندگی او بوده است.
این نامهها که تاکنون منتشر نشده درست به موقع کشف شدهاند
تا در جلد پنجم از کتاب دوازدهجلدی انتش�ارات دانش�گاه آکسفورد
ق�رار گیرند .ویلی�ام باتلر ییتس که ش�عرهایش ج�زو محبوبترین
قطعهها در میان ایرلندیهاس�ت ،متولد  ۱۳ژوئن  ۱۸۶۵اس�ت که در
س�ال  ۱۹۲۳موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد .او که شعرهایش
الهامبخش دیگر شاعران و نویسندگان بوده ،در سال  ۱۹۳۹درگذشت.
آثار این شاعر بزرگ شامل مضامین عاشقانه و سیاسی است.

بي توجهی به ادبیات کودک و نوجوان افغانستان

ب�ه گ�زارش مه�ر ،محمدس�رور رجای�ی ش�اعر ،روزنامهن�گار و
مدیرمسئول مجله «باغ» همزمان با سالروز ادبیات کودک و نوجوان ،با
بیان اینکه صحبت کردن از ادبیات کودک و نوجوان افغانستان سخت
است ،اظهار کرد :سخت به این دلیل که هیچ توجهی به ادبیات کودک
و نوجوان افغانس�تان نه در گذشته و نه در وضعیت فعلی نشده است.
متاسفانه در سالهای دور و دراز که جنگ دامنگیر ادبیات افغانستان
ش�ده اس�ت و از هر ط�رف بمب و آت�ش و راکت و دود بر س�ر مردم
افغانستان میریزد ،ادبیات کودک نیز ویران و خراب شد.
وی ادام�ه داد :در ای�ن مقط�ع ،همانطور که ش�خصیت انس�انی
ک�ودکان را فراموش کردند ،ادبیات کودک هم بهنوعی فراموش ش�د.
زمانی که مس�ئوالن فرهنگی توجهی به کودکان نداش�ته باش�ند ،در
واقع ادبیات کودک هم در نظر گرفته نمیشود .به همین واسطه وقتی
از سال  ۹۱مجله «باغ» را برای کودکان و نوجوانان در تهران راهاندازی
کردی�م ،هدف م�ن و همکارانم این ب�ود که حداق�ل در فضای ذهنی
کودکان مهاجر افغانس�تان در قدم اول و کودکان مهاجر افغانس�تانی
در کش�ورهای دیگر و در داخل کش�ور افغانس�تان روحیه ش�ادابی،
طراوت و امید به زندگی بدهیم.رجایی با تاکید بر اینکه وقتی کودکان
امیدوار به زندگی نباش�ند افسرده خواهند شد ،گفت :احساس هویت
پیدا کردن از دیگر المانهای مورد توجه ما در انتش�ار نش�ریه «باغ»
بوده است .تالش کردیم کودکان به این موضوع توجه کنند که متعلق
به کش�وری هستند و با آنکه این کش�ور در جنگ است اما سرزمین
مادری اس�ت .باید به کودکان افغان احساس هویت بدهیم تا میهن و
ریشههای خود را فراموش نکنند.
مدیرمس�ئول مجله «باغ» خاطرنش�ان کرد :خوشبختانه حرکت
وضعیت ادبیات کودک در چند س�ال اخیر ،بهتر شده است .دوستان
ش�اعر و نویس�نده افغان در زمینه ادبیات کودک و نوجوان به ش�کل
حرفهای کار میکنند.

نغمه
حالم خوب است!
اینجا
همین جا
نزدیک همین تنفس بى خواب
تو را
لمس هـوا حس مى کنم
طورى نزدیک به ِ
که گنجشک تشنه ،عطـ ِر باران را.
**
حالم خوب است!
هنوز خواب می بینم ابری می آید
و مرا
تا سرآغا ِز روییدن
بدرقه می کند.
**
میان ماندن و نماندن
فاصله تنها یک حرف ساده بود
از قول من
به باران بی امان بگو:
دل اگر دل باشد،
آب از آسیاب عالقه اش نمی افتد.
**
اشتباه میکنند بعضیها
که اشتباه نمیکنند!
باید راه افتاد،
مثل رودها که بعضی به دریا میرسند
بعضی هم به دریا نمیرسند.
رفتن ،هیچ ربطی به رسیدن ندارد!

»»سيد علي صالحي
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تازههاي نشر

«امیلی دیکنسون» ؛ و جادوي شعر

انتشار يك کتاب ترسناک برای نوجوانان

»»مهدي طوسي

امیل�ی الیزابت دیکنس�ون ش�اعر آمریکایی
متولد ۱۰دسامبر  ۱۸۳۰در شهر امهرست در ایالت
ماساچوس�ت آمریکا و در یک خانواده متشخص
و اصی�ل به دنیا آمد ،او بیش�تر خلوت گزیده بود
و زندگ�ی در ان�زوا را ترجی�ح م�یداد .در دوران
جوانی به مدت  ۷سال در آکادمی امهرست درس
خوان�د و قبل از بازگش�تش به ش�هر خود ،مدت
کوتاهی را نیز در یک مدرس�ه مذهبی گذراند .او
بهخاطر پوشیدن لباس س�فید و عدم استقبال از
مهمان در بین س�اکنین معروف گش�ت ،و بیشتر
دوس�تیهایش از طریق نامه و مکاتبه بود .اگرچه
او شاعر پرکاری بود ولی تعداد کمی از شعرهایش
(نزدیک به ۱۸۰۰عدد) به چاپ رسید .آثاری که در
زمان حیاتش به چاپ رسید دچار تغییر میگشتند
تا با معیارهای متعارف ش�عری وقت مطابق شوند.
شعرهای دیکینسون در زمان خود منحصرب ه فرد
بودند ،زیرا دارای خطوط کوتاه ،عدم وجود عنوان
در شعر و از قافیه کج یا نیمقافیه برخوردار بودند
که چیزی غیرمتعارف بود .بس�یاری از شعرهای او
دارای درونمای�ه مرگ و جاودانگی بودند ،که در
نامههایش نیز مشهود بود.
اگرچه بیش�تر آش�نایان او از نوش�تنش آگاه
بودند ،اما پس از مرگش بود که خواهر کوچکترش
الوینیا از حافظه نهان ش�عری او پرده برداشت و
آثارش آش�کار گش�ت .اولین مجموعهشعر او در
سال  ۱۸۹۰و توسط آشنایانش ،توماس ونتوورث
هیگنس�ون و مابل لومیس تاد منتشر شد ،که آن
دو نیز آثارش را بسیار ویرایش کردند .کاملترین
مجموعهش�عر او در س�ال  ۱۹۵۵توسط پروفسور
توماس جانسون با نام شعرهای امیلی دیکینسون
چاپ ش�د .ب�ا وجود برخی از ش�ک و تردیدها در
اواخر ق�رن  ۱۹و اوایل  ۲۰در خصوص قابلیتهای
ادبی دیکینسون ،امروزه دیکنسون به عنوان یکی
ِ
از مهمترین شاعران آمریکایی شناخته میشود.
او را ش�اعر معتکف نی�ز خواندهاند ،یا به قول
الهی قمش�های ،دختر موالنا؛ چرا که او بس�یار با
ابهام سخن میگوید.
اگرچه دیکنس�ون در سالهای پایانی عمرش
نی�ز به نوش�تن ادامه م�یداد ،ول�ی از ویرایش و

(دوره جديد)
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ن دلقکها»ب�رای نوجوان�ان منتش�ر
ب «کاب�وس خیاب�ا 
کت�ا 

شد.

به گزارش ایس�نا ،کتاب «کابوس خیابان دلقکها» نوشته آر .ال.

اس�تاین با ترجمه ش�هره نورصالحی در  ۱۹۶صفحه با شمارگان ۱۵۰۰

نس�خه در نش�ر پیدایش و در مجموعه «تحت تعقیب» منتش�ر شده
است.

در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم :بعد از پارک وحشت و تاالر

مخفی ،ت�رس و لرز اینبار با مجموعه «تح�ت تعقیب» آمده تا هرچه
گوشت به تن شماست را آب کند.

آقای استاین ،اینبار در نقش پلیسی دلسوز به دنبال خبیثترین

و خطرناکترین «تحت تعقیب» اس�ت( .اگر از مخفیگاه این مجرمین
اطالع دارید ،لطفا با پلیس ترس و لرز تماس بگیرید).

ری گوردون عاشق سیرک است .عمویش تئو ،که در سیرک کوکو

برنام�ه اجرا میکند ،او را به سیرکش�ان دعوت کرده .ری بچ ه ش�ر و
دردسرسازی است و پدر و مادرش حاضر نیستند او را بفرستند ،اما او

با کلی قول و قسم ،آنها را راضی میکند.

اولش فکر میکند س�یرک جای محش�ری اس�ت ،دلقکها تمام

م�دت با لباس و گریم دلقک�ی راه میروند و همدیگر را به اس�مهای
مس�خرهای صدا میزنند .ری کارآموز دلقکبازی میش�ود و اسمش
را میگذارن�د آقای ش�کمجمبون .ام�ا روز به روز اوضاع ترس�ناکتر

میش�ود و زمزمههای�ی در م�ورد خیاب�ان دلقکه�ا ب�ه گوش�ش

میرس�د؛ محل�ی که هی�چ دلقکی دل�ش نمیخواهد ب�ه آنجا پا
بگذارد.

ترتیببندی شعرهایش دست کشید.
در ۱۵می  ،۱۸۸۶پس از وخیمتر ش�دن عالئم
بیم�اری ،امیلی دیکنس�ون در س�ن ۵۵س�الگی
درگذشت.
پس از مرگ دیکنس�ون ،الوینیا دیکنس�ون،
برس�ر قولش ایس�تاد و بیشتر ش�عرهای شاعر را
سوزاند.
نخستین نس�خه از ش�عرهای دیکنسون ،که
توس�ط مابل لومیس و هیگنس�ون ویرایش ش�د،
در نوامبر س�ال ۱۸۹۰به چاپ رسید .اولین نسخه
شامل ۱۱۵شعر منتقدانه ،و با موفقیت همراه شد و
در طول  ۲سال  ۱۱بار به چاپ رسید
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{Z/Ì¸Ì» {ZfÅ ¢¸^» dyY{a Ä] Y É¨ m ¹YÆ] ÉZ«M µÁY Ã|¿YÂy Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« Y 519 Á
ÄÀËÅ d]Z] µZË 2/960/900/000 ¢¸^» Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] Ã{YÁ cZ»Y£ Á Êf§ZË{ ¾¼i d]Z] µZË
{¹Â/°v» ½Z/ÅYÂy ª/u { Ê¿Â¿Z/« Ä/§ e ª]Z/» ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y ªu Á ZÀZ¯ {¼f{ Á Ê{Y
»ÉY |Z] Ê» ÊeZÌ·Z» ^¼e Á Ê{Y{ ÄÀËÅ ¶Ì¼°e Ä] ÂÀ» Ä»Z¿{Y{ ÉYmY Ä¯ tÌÂe ¾ËY Z] |ËZ¼¿ Ê
b/ Á ÃZ/³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] c|» ¥ Á [Âv» Ê]ZÌ£ Ã{Z
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ¹fv» º¯Zv» { ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] c|» ¥
½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 32 Ä^  ÌË
{-628/35677

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
ÊY{Y{ ¾ÌÆ» ¾Ì§Y ÉZ«M

ÁY{ ÉO µZ/]Y ÄfYÂy Ä] ÊY{Y{ ¾ÌÆ» ¾Ì§Y Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ É^¯Y Êe» ½ZÅYÂy
)31 Ä^ / 9709980229100154 Ä/Ô¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» (Ê·Z»Ì£
{1397/06/06 wÂ/» Ê³|Ì/ d«Á Á d^i ½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y
d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10:00 dZ
»Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn
¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M
d/Æm ©Â/§ /¬» d/«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ ,{Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì
»Ê«Â/¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 31 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
{-633/35688

»½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

Á Ê/¸ Á ZËÂa Á ¹ZÅa ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÉZ}M ºjÌ» d·Z¯Á Z] Ê¨ÂË |·Zy ½ZÅYÂy
Á Ê/{Y{ cYZ/y Ä/^·Z» Á Äf¨/ ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] µÂ§{ Ê¼§ Ä^Ì Á |ÀÆ» Êvf§ ¹Y|a
32 Ä^ / 9709980229200264 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» ÄË{Ze ÌyZe
{1397/05/30 wÂ/» Ê³|Ì/ d«Á Á d^i ½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y
d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10:30 dZ
»Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn
¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M
d/Æm ©Â/§ /¬» d/«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ ,{Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì
»Ê«Â/¬u Ê»Â/¼ ÃZ³{Y{ 32 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
{-637/35695

»½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

نزدی�ک ب�ه  ۱۲ویراس�ت جدی�د از اش�عار
دیکنسون ،چه آنهایی که قب ً
ال منتشر نشده بودند
و چه ویراس�تهای جدید ،بین س�الهای  ۱۹۱۴تا
 ۱۹۴۵منتش�ر ش�دند .اولین نس�خه از انتشارات
علمی اش�عارش ،با جمعآوری و ویراس�ت توسط
توماس جانسون منتشر شد .برای بهدستآوردن
بورس�یه تحصیلی ،جانس�ون با جم�عآوری چند
منبع ،همه اش�عار دیکنس�ون را ب�رای اولین بار
در یکج�ا جم�عآوری ک�رد .هدف جانس�ون از
ای�نکار ،تهیه چیزی ش�بیه ب�ه آن چیزی بود که
دیکنس�ون در دستنوش�تههایش برجا گذاشته
بود.

زنگ ادبيات
عزتاهلل الوندی :

تهدیدی که نمیتوان دربارهاش حرف زد

diYÁu ÊÆ³M

s Ä] 5396 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ kÁ Ä] dy{ ¾Ì¼Ì º¿Zy
{dYÂy{ YÂ ¾ËY Y 970391/4/97 ÄÔ¯ Ä] dYÂy{Y
µÂ ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀqÁ Ã{Â¼¿ diYÁu ÊÅYÂ³
]{Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 1397/3/7 xËZe { 1280 Ä»ZÀZÀ] kÁ Ä
]|.1 : Ä] dYvÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³ Ê³|¿ {Á
|¿§ 5396 . 1341/12/1 |·Âf» kÁ Ä] dy{ ¾Ì¼Ì
. 1366/2/4 |·Âf» kÁ Ä] É{ZÅ .2 Ê§Âf» ¼Å Ê¸ mÁY
|·Âf» kÁ Ä] Ã|mZ .3 Ê§Âf» a µÂ |¿§ 75584
Ã|Ì  .4Ê§Âf» fy{ µÂ |//¿§ 23697 . 1360/6/20
]µÂ |¿§ 0018027301 . 1373/11/18 |·Âf» kÁ Ä
{20882 . 1362/5/19 |·Âf» kÁ Ä] Ê¸ »Ô£ .5 Ê§Âf» fy
§¿| dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf»a µÂ
»]ZËÁ {Y{ ÊYfY Ê¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë{ Y Â
¥ ÊÆ³M ¾Ìfz¿ ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ» ®Ë
k¯ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ4Ä^  ÌW -77/¦·Y.¹.11309
Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Êe»|Ì |¿§ ÊËZe» ^¯Y|Ì ÉZ«M

¾Ì»P/e ÄfYÂy Ä] ÊWZe» ^¯Y|Ì Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ê¨ÂË |¼v» ½ZÅYÂy
Ä/mÁ Ä/^·Z» -Ä/Ë{Ze ÌyPe cZy Ä^·Z» -Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Y ZY -ÄfYÂy
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» Ê{Y{ cZy Ä^·Z» -®q
½Y/Æe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 31 Ä^  9609980229100690
ÃZ/³{Y{ Âf/{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 09:30 dZ 1397/06/05 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i
^Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª
{Z/e {{/³ Ê/» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy
¹Ô/Y ¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy
¿dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ ,{Ây ¶»Z¯ Ê¿Z
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì
{-635/35692
»Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 31 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ê¿YËY Ê¸ ÉZ«M

Äf/YÂy Ä/] Ê/¿YËY Ê¸ Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ê¯ÂÌ] ÊÆ¸·Y»Y ^¯Y Ê¸ ½ZÅYÂy
»Y Z/Y – Ê/{Y{ cZy Ä^·Z» – ÄË{Ze ÌyZe cZy Ä^·Z» -...d]Z] ÄmÁ Ä^·Z
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä/] Ä¯ s» Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a
½Y/Æe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 31 Ä^  9609980229100974
ÃZ/³{Y{ Âf/{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 09:00 dZ 1397/06/06 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i
^Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª
{Z/e {{/³ Ê/» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy
¹Ô/Y ¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy
¿dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ ,{Ây ¶»Z¯ Ê¿Z
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì
{-636/35694
»Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 31 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

ÊÆ³M

»Z/] Ê/´¼Å º/Y Á ZËa Á YÌ¼ Á Ê¸ .1 – ºÆÌ¸ ¹Â°v» – cZne ®¿Z] :Ä· ¹Â°v
ÉZ/Å Ê/Æ³M Á/Ìa – ÉZ/ Ä Ê¼ ¹¯Y Á }M Ã|Ì¼u Á ÉÔ» Ã{Y ¾Ìu cÆ
»{Â/ Ê/» ¡Ô]Y |ÀZ] Ê» ½Z°¼·Y µÂÆn» Ä¯ ºÆÌ¸ ¹Â°v» Ä] Ä¸ÌÂÀË|] |ËYm { ÃfÀ
^Ä/»Z¿{Y{ \mÂ» Ä] 920236 ÄÔ¯ Ã|¿Áa { 9710420229200082 Ã{Z ÄÌWYmY ª
¼dyY{a Ä] |ÀfÅ ¦Â» ºÆÌ¸ ¹Â°v» 32 Ä^  Y Ã{Z 9309970229200792 ÃZ
Ä/ÀËÅ d/]Z] µZ/Ë 8/861/100 ¢/¸^» .2 ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË 437/105/008 ¢¸^» .1
{/ ºÌ¿ .3 Ä· ¹Â°v» ªu { {Ây gÓY ºÆ ½YÌ» Ä] Á Ê§Âf» eZ» ¶v» Y Ê{Y
º/°u ÉY/mY ,º°u ½{Â] Ê]ZÌ£ Ä] ÄmÂe Z] dY ÊÆË|] .|ÀZ] Ê» d·Á{ ªu { ÊWYmY
Ê/ «YÁ ¡Ô/]Y Z/Ë ,Ä/· ¹Â°v» Y \ZÀf» ¾Ì»Pe ~yY ZË ^f » ¾»Z Ê§ » Ä] ÂÀ» Ê]ZÌ£
¹.{.M 73 Ã{Z» ÉYmY { d]Â¿ ®Ë Ã{Z ÄÌWYmY {Z¨» Y~· |Z] Ê» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ä] ÄÌWYmY
¥/ Ze {{³ Ê» k{ Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 9 Ã{Z» Á
{cÂ/ÀËY /Ì£ { .{{/³ ¹Y|«Y ÄÌWYmY {Z¨» ÉYmY Ä] d^¿ ÊÆ³M Zf¿Y Y a Á Ã
Ê/ËYmY ÄÀËÅ µÂÁ Á ÄÌWYmY µÂ·|» ÉYmY Ä] d^¿ cY¬» ª^ ¹Z°uY ÉYmY |uYÁ
.{Â¼¿ |ÅYÂy ¹Y|«Y
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 32 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|» {-638/35697

»½YÆe Ê¿|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

نویس�نده ادبیات ک�ودک و نوجوان در گفتوگو با ایس�نا ،درباره

ظرفیت ادبیات در زمینه آگاهیبخش�ی به بچهها برای ش�ناخت بدن

خ�ود و پیش�گیری از اتفاقهایی مثل تعرض و تج�اوز به آنها ،اظهار
کرد :یکی از دالیلی که ما دچار مش�کل هستیم نبود آگاهی کافی و
الزم در کودکان و نوجوانان نسبت به اتفاقاتی است که در اطرافشان

رخ میدهد ،بنابراین وظیفه ما این است که آگاهی بچهها را باال ببریم
اما گرفتار تابوها هستیم.

او در ادام�ه گف�ت :البته در بخ�ش خردس�ال و در بخش کودک

کتابهایی در این زمینه وجود دارند که ترجمه هس�تند ،و اطالعاتی
برای کودکان در آنها وجود دارد که الزم است اما کافی نیست .ما در

کالس و برنامههای�ی که در جاهای مختلف ایران برگزار کردیم تقویت
ن نکته اساسی و
تفکر انتقادی در بچهها را مدنظر قرار دادیم زیرا ای 

پایهای برای آنهاست.

تفک�ر انتق�ادی به بچهها ی�اد میدهد هر حرفی را ب�اور نکنند و

ب�ه آنها این آگاه�ی را میدهد که نس�بت به دنیای پیرامونش�ان

هوش�یار باش�ند .تفکر انتقادی به بچهها ی�اد میدهد که در محیط و

اجتماعی که زندگی میکنند صاحب فکر ،عقیده و قدرت «نه» گفتن
باشند.

او درب�اره موان�ع پی�ش روی نویس�ندهها نی�ز توضی�ح داد:

کس�انی ک�ه در مقاط�ع ب�اال نشس�ت ه و ب�رای کتابها مج�وز صادر

میکنن�د وج�ه روی�ی را بیش�تر از وج�ه زیری�ن میبینن�د و

نمیخواهن�د خود را اس�یر مس�ئولیتی کنند که بع�د از چاپ کتاب

ممک�ن اس�ت درگی�رش ش�وند .بنابراین برایش�ان راحتتر اس�ت

کتابهای�ی ک�ه در ای�ن زمینه منتش�ر میش�ود کتابه�ای ترجمه
باشد.

ِ
دادن مجوز به کتاب ایرانی را که در این زمینه
جس�ارت
جرأت و
ِ

نوش�ته ش�ده باش�د ،ندارند زیرا فکر میکنند نویس�نده تابوشکنی

کرده و یکس�ری لژنشین ممکن است نس�بت به آن اعتراض داشته
باشند.

عزتاهلل الوندی همچنین درباره کتابهای ترجمه که ممکن است

با فرهنگ ایرانی منطبق نباش�ند و خان�واده و کودک نتوانند با آنها
ارتباط برقرار کنند ،اظهار کرد :تجاوز ،تجاوز است و فرقی نمیکند در

ایران اتفاق افتاده باشد یا در کشور دیگری.

اما زمانی که کودک ببیند یک نویس�نده ایرانی کتاب را نوش�ته و

شخصیت داس�تان ،ایرانی است؛ پسری یا دختری همسن و سال و یا

حتی همنام خودش اس�ت ،راحتتر میتواند با آن ارتباط برقرار کند
و از طریق آن تجربه به دست بیاورد.

فک�ر میکن�م اگ�ر نویس�ندهها در ای�ن زمین�ه قلم بزنن�د و به

چیزهایی که آنها بررس�ی میکنند ش�جاعانه مجوز بدهند ،جامعه

ما به س�مت خوبی پیش میرود و در این زمینه با مش�کالت کمتری
برخورد میکند.

