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خبر ادبي
بالتکلیفی کلیات اشعار حمید سبزواری
میان وعدهها

مهر :در آس�تانه دومین سالگرد درگذش�ت حمید سبزواری پدر
ش�عر انقالب ،فرزند این شاعر از وعدههای برزمین مانده برای انتشار
آث�ار برجای مانده از این ش�اعر گلهمند اس�ت و به ط�ور تلویحی از
منتشر نش�دن بخش قابل توجهی از باقیماندههای سرودههای این
ش�اعر انقالب اسالمی سخن میگوید.محس�ن ممتحنی در این زمینه
به مهر گفت :در ماههای پایانی حیات پدر رئیس وقت س�ازمان بسیج
مستضعفین به دیدار پدر آمد و خیلی جدی عنوان داشت که کلیات
اشعار پدر را منتشر میکند و وعده داد در روز شعر و ادب آن سال از
آن کتابها رونمایی به عمل خواهد آمد .در همین زمنیه ما نیز چند نفر
از شاعران دست به کار گردآوری و آماده ساختن کلیات اشعار ایشان
کردند و خود من نیز با هزینه ش�خصی خودم اق�دام به تایپ و آماده
سازی آن کردم .اما در نهایت از انتشار کتاب خبری نشد.
وی ادامه داد :یکی از دوس�تان ش�اعر به واس�طهای پس از آماده
شدن کتاب برای وی پیغام فرستاد که به وعده خود عمل کن اما پاسخ
گرفته بود که بودجهای برای اینکار نداریم!
ممتحنی در ادامه با اش�اره به اینکه دو نیم س�ال است که کلیات
اشعار حمید سبزواری در انتظار انتشار به سر میبرد ،ادامه داد :آقای
دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارش�اد اسلامی به بنده پیغام دادند که
به دیدارش�ان بروم و در ای�ن دیدار عنوان کردند که مجوز تاس�یس
موسسه فرهنگی حفظ و نشر آثار حمید سبزواری را صادر میکنند و
همچنین عنوان کردند که بودجهای برای انتش�ار این کتاب تخصیص
میدهند .فرزند حمید سبزواری در ادامه با اشاره به پیشنهاد موسسه
نش�ر عروج برای انتشار این مجموعه گفت :بیش از  ۵۰۰قطعه شعر و
یادداش�ت منتشر نش�ده از پدر باقی مانده اس�ت که ترجیحمان این
است در موسسهای با بودجه خودمان و یا توسط موسسهای انتشاراتی
خصوصی در دست چاپ قرار بگیرد .تعداد آثار منتشر نشده از مرحوم
پدرم واقعا زیاد اس�ت و الزم اس�ت که عدهای متول�ی تنطیم و آماده
سازی آن بشوند.
فرشته احمدی:

از داستان ايراني حمايت نمي شود

فرش�ته احمدی (نویسنده و داور جوایز ادبی) در گفتوگو با ایلنا
درب�اره لزوم حمایت از تالیف ایرانی و چگونگی اجرای چنین حمایتی
گف�ت :حمای�ت از تولید ایرانی ،داس�تان ایرانی و کت�اب ایرانی و در
کل خالقیتهای�ی که در کش�ورمان وج�ود دارد و خیل�ی وقتها به
دیوار میخورد و نتیجهبخش نیس�ت و کس�ی ب�ه آن توجه نمیکند،
قطع�ا میتواند و باید از طرق مختلفی اجرا ش�ود .مهمتر از مس�ائلی
مث�ل تخصیص یارانه و  ...حمایتهای زیربناییتری الزم اس�ت که نه
هیچگاه دیدیمش�ان و ن�ه امیدی به تحقق آنها دس�تکم در مدتی
نزدیک داریم .مثال تلویزیون به هیچوجه راضی نمیشود که برنامهای
را ب�ه کتاب ایرانی اختصاص بدهد که از وزارت ارش�اد مجوز گرفته و
همینجا منتشر شده است و در مغازهها به فروش میرسد .تلویزیون
هیچوقت حاضر نیست درباره هیچ کتاب ایرانی حرف زده شود .برنامه
«من یک نویس�ندهام» هم تنها س�ه قس�مت پخش شد و بعد تعطیل
ش�د .در همین س�ه برنامه هم ش�اهد محافظهکارترین نوع پرداخت
ب�ه نویس�نده و کتاب ایرانی بودی�م و محتوای برنام�ه تنها به معرفی
نام نویس�نده و اینکه چه آثاری منتش�ر کرده خالصه ش�ده بود .چرا
چنین برنامهای باید تعطیل ش�ود.این نویسنده سپس مشخصا درباره
حمایتهای یارانهای در قالب طرحهایی مثل عیدانه و تابستانه کتاب
بیان کرد :تخصی�ص یارانه و حمایت وی�ژه در طرحهایی مثل عیدانه
کتاب و تابستانه کتاب واقعا خردهریزهایی هستند که انجامشدنشان
بهتر است ولی انجامنشدنشان هم آنچنان تفاوتی ایجاد نمیکند .آن
هم در مقابل جامعهای که به شکل زیربنایی با داستاننویسی و ادبیات
ایرانی چندان همراه نش�ده است .همراهی اصولی و واقعی و زیربنایی
نداریم؛ درحالیکه در تمام دنیا از ادبیات مستقل و سینمای مستقل به
شکلی حمایت میکنند که زیر بال و پر آن را بگیرند و کمک کنند که
در دنیا خودش را معرفی کند .ما چنین حمایتی را نداریم و دلیلش هم
برای من مشخص نیست.
آی�ا واقع�ا قصهپ�ردازی و داستاننویس�ی و تخیلورزی�دن و
بررس�ی امکانات�ی ک�ه در جه�ان وج�ود دارد و کمی نگاه ب�ه دنیا و
انس�ان ب�دون پیشف�رض تا این ح�د ج�ای نگران�ی دارد .کاری که
ادبی�ات انج�ام میده�د همی�ن اس�ت یعنی تلاش میکن�د بدون
پیشقض�اوت و پیشفرض به انس�ان و جهان نگاه کند .ولی همیش�ه
به خ�ود ادبیات با پیشفرض نگاه میش�ود که میتوان�د خطرآفرین
باشد.

نغمه
هر بالئی کز تو آید نعمتی است
هر بالئی کز تو آید نعمتی است
هر که را رنجی دهی آن راحتی است
زان به تاریکی گذاری بنده را
تا ببیند آن رخ تابنده را
**
ای گل ،تو ز جمعیت گلزار ،چه دیدی
جز سرزنش و بد سری خار ،چه دیدی
ای لعل دل افروز ،تو با اینهمه پرتو
جز مشتری سفله ،به بازار چه دیدی
رفتی به چمن ،لیک قفس گشت نصیبت
غیر از قفس ،ای مرغ گرفتار ،چه دیدی
**
سیر یک روز طعنه زد به پیاز
که تو مسکین چهقدر بدبویی
گفت  :از عیب خویش بیخبری
زان ره ،از خلق عیب میجویی

»»پروین اعتصامی
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نگاهي به شاهنامه ابومنصوری
»»مهدي طوسي

ش�اهنامه ابومنصوری شاهنامهای است که در
س�ال  ۳۴۶ه.ق به دستور و س�رمایه "ابومنصور
محم�د بن عبدالرزاق طوس�ی" ،حاک�م توس و به
دست "ابومنصور معمری" ،وزیر او به رشته تحریر
کش�یده شد .این ش�اهنامه که به نثر نوشته شده
بوده ،ب�ه تاریخ ایران پیش از اسلام میپرداخت
و اصلیترین منبع فردوس�ی در سرایش شاهنامه
بودهاست.
اصل این کتاب از بین رفتهاست ،اما مقدمه آن
که حدود پانزده صفحه میش�ود ،سالها به عنوان
مقدمه ش�اهنامه در ابتدای نسخ خطی شاهنامه
فردوس�ی کتابت میش�ده و به برکت همین نسخ
خطی ش�اهنامه به یادگار مانده .مقدمه شاهنامه
ابومنص�وری در کن�ار تاریخ بلعم�ی و چند کتاب
انگشتش�مار دیگر ،یکی از قدیمیترین نثرهای
فارس�ی اس�ت که امروزه به جای ماندهاس�ت و از
جمله گرامیترین میراثهای ادبی زبان فارس�ی
بهشمار میرود.

نمونه متن

اول ایذون گوید دز این نامه کی[ ]۶تا جهان
بوذ مردم گرد دانش گش�تهاند و س�خن را بزرگ
داش�ته و نیکوترین یاذگاری س�خن دانس�تهاند،
چه ان�در این جهان م�ردم به دان�ش بزرگوارتر و
مایهدارتر؛ و چون مردم بذانست کی از وی چیزی
نمانذ پایذار ،بذان کوش�ذ تا نام او بمانذ و نشان او
گسس�ته نشوذ چو آباذانی و جایها استوار کردن

و دلیری و ش�وخی و جان سپردن و دانایی بیرون
آوردن مردمان را به ساختن کارهای نوآیین .چون
ش�اه هندوان ک�ی کلیله و دمنه و ش�اناق و رام و
رامین بیرون آورد و مأمون پس�ر هارونالرش�ید
منش پاذش�اهان و همت مهتران داشت ،یک روز
با فرزانگان نشس�ته بوذ .گفت« :مردم بایذ کی تا
اندر این جهان باش�ند و توانایی دارند و بکوش�ند
تا از ایش�ان یاذگاری بود تا پس از مرگ نامش�ان
زنده بوذ».

ذکر شاهنامه ابومنصوری در شاهنامه
فردوسی

فردوس�ی در دیباچه ش�اهنامه خ�ودش ،از
محمد بن عبدالرزاق با عنوان «پهلوان دهقاننژاد»
و از ش�اهنامه منصوری تحت عنوان «نامور نامه»
یاد میکند:

یکی نامه بود از گه باستان
فراوان بدو اندرون داستان
پراگنده در دست هر موبدی
ازو بهرهای نزد هر بخردی
یکی پهلوان بود دهقاننژاد
دلیر و بزرگ و خردمند و راد
پژوهنده روزگار نخست
گذشته سخنها همه بازجست
ز هر کشوری موبدی سالخورد
بیاورد کاین نامه را گرد کرد
همچنین فردوسی گهگاه در آغاز داستانهای
ش�اهنامه ،نام راوی داس�تان مربوط�ه را نیز ذکر
میکن�د ک�ه در بعضی از م�وارد ،این نامه�ا با نام
افرادی ک�ه در مقدمه ش�اهنامه ابومنصوری ذکر
شده ،مطابقت دارد.
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رضی هیرمندی:تابوها را بشکنيم!

هنرمندان و دستاندرکاران ادبیات
کودک و نوج�وان بیندازیم زیرا کار
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»Ôa ÁyZÀ§ ½Z]ZÌy Ëne ½Y|Ì» ½YÆe { «YÁ ½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn
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Ã{Z» ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] dY
Âf/{ Á Ê¿|/» Â/»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73
{Ã|/¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y
Ê¿Z/¿ ¹Ô/Y ¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M {Z¨» Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a
¯©Â/§ /¬» d/«Á { Á d/§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z
ش�رکت کنند تا با هم نسلان در حوزه شعر آشنا
Ê³|Ìتمام
اس�ت که
بگیری�م .دف�اع مق�دس پدیدهای
.{{³ Zu
dÆm
{-444
دلها را تکان میدهد و قلب 23413
Ê«Â¬u
برای102
بستری ^Ä
 Ê«Â¬u
»ÃZ³{Y{ ÊÀ
هم
¼Ê»Âخود و
{ÃZ³{Yجایگاه
س�نجش
ش�وند و
بیش�تر
ش�اعران /را

کانالیزهشدن ،خطر پیش روی شاعران جوان است

حامد عس�کری ش�اعر در گفتگو ب�ا مهر ،در
آس�تانه برپایی دومی�ن کنگره ش�عرکتاب دفاع
مقدس با اش�اره به اهمیت حفظ ارزشهای دوران
دف�اع مقدس گفت :دف�اع مق�دس اتفاقی بزرگ
در کش�ور ما ب�ود که با همه پس�تیها و بلندیها
به پایان رس�ید و یادگاریهایی تلخ و ش�یرین از
خود به جا گذاش�ت و ما موظفی�م از این یادگاری
ها مراقبت کنیم.
وی افزود :ملتی ک�ه تاریخ خود را مرور نکند
مجبور ب�ه تکرار آن خواهد ش�د .جنگ تحمیلی
ب�رای ما زخمه�ا و آوردههای زیادی داش�ت و ما
باید مراقب باش�یم تا به تمام زوایای این گنجینه
بپردازی�م و بتوانی�م از تمام زوای�ای آن خروجی

"آن سوی انتهای خودم" منتشر شد

داستانکهای خولیو کورتاسار در یک کتاب

{Ä»Z¿{Y

مترجم ادبیات کودک و نوجوان
در گفتوگو با ایسنا ،درباره ظرفیت
ادبی�ات در زمینه آگاهیبخش�ی به
بچهه�ا برای ش�ناخت ب�دن خود و
پیشگیری از اتفاقهایی مثل تعرض
و تج�اوز ب�ه آنها ،اظهار ک�رد :این
موض�وع مانند هر موض�وع دیگری
به زمینهس�ازی نی�از دارد .در وهله
اول الزم اس�ت ضرورت این موضوع
به پ�در و مادرها و تمام افراد جامعه
یادآوری شود زیرا اگر این آسیبها
پنه�ان بماند ب�ه تمام اف�راد جامعه
آس�یب میزن�د.او ب�ا بی�ان اینکه
ضرورت پرداختن ب�ه این موضوع و
آگاهیبخشی درباره آن دو بعد دارد،
اف�زود :یک بعد آموزش�ی اس�ت و
دیگری بعد ادبی و هنری آن اس�ت؛
در وهل�ه اول مس�ئوالن آم�وزش و
پ�رورش و روانشناس�ان باید پدر و
مادرها را نسبت به این موضوع آگاه
کنند و در کنار آنها نویس�ندگان و
هنرمندان باید به طور غیرمس�تقیم
و در قالب داس�تان ،قص�ه و تصویر
این موضوع را ب�ه پیش ببرند .نباید
ت�وپ را در می�دان نویس�ندهها،

تازههاي نشر
"آن سوی انتهای خودم" نوشته هوشمند مشایخی منتشر شد.
به گزارش ایس�نا ،این مجموعه داستان در  ۸۹صفحه با شمارگان
 ۱۰۰۰نسخه در نشر نیان عرضه شده است.
آن س�وی انتهای خودم ،پل ،برای چش�مهای آبی که دیگر حرف
نمیزند ،حلق ،و کدام سو؟ داستانهای این مجموعه هستند.
در نوش�ته پش�ت جلد کتاب میخوانیم :مرگ اس�ت ک�ه آدم را
جاودانه میکند .درس�ت اس�ت که نمیتوان تصور ک�رد وقت نبودن
چگونه در ذهن دیگران زنده میشوی و حتی نمیدانی زنده شدن در
ذهن دیگران رگهای از زنده بودن به این معنایی که اکنون هس�تی در
خودش دارد یا نه .اما همین احتمال کمرنگ هم بهتر از نبودن اس�ت.
امیدوارت میکند .زور میزنی که بمانی .به هر وس�یلهای شده چنگ
میزنی که خودت را تا آن طرف انتهای خودت بکشانی .ترس از مرگ
است که جاودانهات میکند .سودای کش آمدن تا بعد خودت.

شیوه گردآوری

ابومنصور محمد بن عبدالرزاق ،دس�تور داد تا
تاریخ ایران را  -که بعد از س�قوط ساس�انیان ،در
آش�فتهبازار گیر و بندها از بی�ن رفته و به صورت
مضبوط و جامع در دس�ترس نبود -از منابع کتبی
و ش�فاهی گرد آورن�د .به اعتبار آنک�ه در دوران
ساسانیان ،چنان تاریخی را خداینامک مینامیدند
و در دوران اسالمی کلمه «خدای» از معنی شاه به
معنی پروردگار تحول یافته بود ،این تألیف جدید
را همچون س�ایر تألیفات از آن قبیل« ،شاهنامه»
نامیدن�د.در خ�ود متن مقدم�ه ،از چه�ار فرد به
نامهای ماخ پیر خراس�انی از هرات ،یزدانداد پسر
شاپور از سیستان ،ش�اهوی خورشید پسر بهرام
از نیش�ابور و شادان پسر برزین از توس به عنوان
راویان داستانهای شاهنامه ابومنصوری نام برده
شدهاست.

(دوره جديد)
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و هرکسی که در حوزه ادبیات و شعر قدم و قلمی
ح�وزه دفاع مق�دس ،اگر جذابیت
های
ب
کتا
زده باش�د قطعا چند اثر ب�ا موضوع دفاع مقدس
ÊÆ³M
{Ä] ÊfYÂy{Y
Á Ê¿ZuY
^ÊWZ^Zو ÓZ Á
ZÆ¿ZÅYÂy
قطعا
 Ê¿ZuYباش�ند،
¿Y|»Zداش�ته
باالیی
تاثیرگ�ذاری
¿ ³الزم
º¿Zyدفاع
موض�وع
دارد .ام�ا ممک�ن اس�ت اش�عار با
§Ä/] Ä¯ s» |Æ e ÉZ¨ËY Ä] ¹Y·Y ÄfYÂy Ä] Ã{YYÌ» ¨ m ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ
خواهد
مقدس خوب دیده نشده باشند و این به رسانهها ،ب�ر ذهن مخاط�ب و خصوصا ش�اعران اثر
111 Ä^ / 9709980000300027 Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY
کرد.
خواهد
d«Áخود
درگیر
مخاطب را
«ÊËZافکار
گذاشت و
یگردد.
صداوسیما و مسئولین فرهنگی بر م
»wÂ/
Ê³|Ì
Á d^i
|½YÆe d·Y
¼¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â
{ÃZ³{Y
»73 Ã{Z
»ÂÂ
حوزه^ª
{Âfدر{ÃZ³{Y
\u
Ä¯ ¾ÌÌ e 10:30
1397
این ش�اعر در ادامه گفت/23 :
داریم
مقدس
دفاع
توانایی
نویسندگان
 dZما
کنگرهها
/04در
شرکت
«d/YÂy{ Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z
کنند.
از جمل�ه کنگره ش�عرکتاب دفاع مق�دس بهویژه که آثار خوبی در این حوزه خلق کرده و می
Z/e {{/³ Ê/» Ê/Æ³M Z/f¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy
دارد
نویسندگی
{§ fو هنر
تخصص
 Zf¿Yهم
نویسنده
است.
برای ش�اعران جوان بسیار خوب و
¾¼/
{Á Ä mY» ÃZ³{Y
Ä] ÊÆ³M
وقتیxËZe
®Ëاما»Y a ÃZ
موثر¥
Ã|¿YÂy
اس�تd/«Á،
{{ Á d/§ZË
¼Y ºWZ
{Á dYÂy{Y
Ê¿Zi
¿Äz
ذهن¯¶»Z
¿Ê¿Z
¹ÔY
بدون
تجربه کرده
تحمیلی را
جنگ
ه�م
خود {Âyو
شدن
شاعران جوان باید مراقب کانالیزه
»¬ §.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â
خواهد
ارائه
مخاط�ب
به
را
اثرگذاری
کتاب
ش�ک
حفظ
را
خود
شعری
باشند .شاعران باید س�لوک Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 111 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-445/23414
»½YÆe d·Y| ÊËZ« ¼fn
کنن�د و در عین ح�ال در کنگرههای ش�عری نیز داد.

کتاب «بیاهمیتها و بااهمیتها» داس�تانکها و گزینگویههایی
از خولیو کورتاسار است.
به گزارش ایسنا ،این کتاب شامل داستانکها و گزینگویههایی از
خولیو کور تاسار به انتخاب و فارسی پژمان طهرانیان به همراه کوالژی
از گفتوگوه�ا به انتخاب و ترجمه نوش�ین جعف�ری در  ۸۸صفحه با
شمارگان  ۱۰۰۰نسخه در نشر اتفاق راهی بازار شده است.
بخ�ش اول کتاب با عنوان «بیاهمیتها» ش�امل داس�تانکهای
در دفت�ر کار ،ورود دو چرخ�ه ممنوع! ،امکانات انتزاع ،یک داس�تان
خیل�ی واقع�ی ،درونمایهای برای ط�رح یک قال�ی ،ویژگیهای یک
صندلی راحت ،زندانی ،خطابه خرس ،توصیف کاسوواری و خطوط
کف دس�ت اس�ت .بخش دوم نیز ب�ا عنوان «بااهمیتها» ش�امل
گزینگویهها و کوالژی از گفتوگوها است.
در مقدم�ه کتاب درباره خولیو کورتاس�ار میخوانیم :او در ۱۹۱۴
در بروکس�ل ،پایتخ�ت بلژی�ک ،از پدر و م�ادری آرژانتین�ی به دنیا
آم�د .پس از اتم�ام تحصیالتش در دانش�گاه ،در س�ال  ۱۹۳۸کتابی
ش�امل غزلهایش را با نام مس�تعار به چاپ رس�اند ک�ه بعدها از آن
با تحقیر یاد میکرد .در س�ال  ۱۹۴۴اس�تاد ادبیات فرانس�ه شد و در
سال  ۱۹۴۹نمایش�نامه «شاهان» را بر اس�اس داستانهای اساطیری
نوش�ت .در س�ال  ۱۹۵۱در پ�ی ضدی�ت ب�ا حکومت خ�وان پرون
در آرژانتی�ن ،ب�ه فرانس�ه مهاجرت کرد و ت�ا پایان عم�ر در آنجا
ماند.
از سال  ۱۹۵۲مترجم سازمان یونسکو شد و از ترجمههای مهمش
برگردان «رابینس�ون کروزو» و داستانهای ادگار آلن پو به اسپانیایی
بود .او حدود  ۳۰کتاب در کارنامهاش دارد که بیشترشان به زبانهای
مهم دنیا ترجمه شدهاند.
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