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خبر ادبي
آغاز کار جایزه ادبی «محمدعلی جمالزاده»

نخس�تین دوره جایزه ادبی «محمدعلی جمالزاده» در سطح ملی
در اصفهان برگزار میشود.
عل�ی خدای�ی ،دبیر ادبی جای�زه جمالزاده ،در گفتوگو با ایس�نا
اظهار کرد :این جایزه ادبی در زمس�تان  ۱۳۹۷در بخشهای داس�تان
کوتاه و زندگینگارههای اصفهان برگزار میشود.
او افزود :بخش داس�تان کوتاه در دو قال�ب اصفهان و آزاد برگزار
میش�ود .داس�تانهای بخش اصفهان باید با عناصر مرتبط با اصفهان
پیوند داش�ته و از ویژگیه�ای تاریخی ،جغرافیای�ی اماکن ،نمادهای
ش�هری ،زیارتی و ...و س�بک زندگی مردم اصفهان استفاده داستانی
کرده باش�د .داس�تانهای بخش آزاد نیز با درونمایه و مضامین آزاد
محصول کار خالق نویسندگان خواهد بود.
خدای�ی در ادامه گفت :در بخ�ش زندگینگارهه�ای اصفهان نیز
پذی�رای روایتهای واقع�ی از تجربه زندگی در اصفهان و یا س�فر به
این شهر به شکل ناداستان خواهیم بود و نویسندگان این بخش لزوما
داستاننویسان نیستند ،بلکه تمام نویسندگان فارسی با هر مدیومی
میتوانند آثار خود را ارسال کنند.
دبیر جایزه جمالزاده با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به این جایزه
ت�ا  ۲۰آذر ماه اس�ت ،ادامه داد :جش�نواره در هفت�ه اول بهمنماه در
اصفهان برگزار میشود.
عل�ی خدایی درباره ش�رایط و مقررات جش�نواره طبق فراخوان
گفت :هر نویس�نده میتواند در بخش داستان کوتاه اصفهان یک اثر،
در بخش داس�تان کوتاه آزاد نیز یک اثر و در بخش ناداستان هم یک
کار ارائه کند .هر اثر ارس�الی نباید از پنجهزار کلمه بیش�تر باش�د و
قبال در کتاب ،مجله ،رس�انه مکتوب و فضای مجازی منتش�ر و یا در
مس�ابقهای برگزیده ش�ده باش�د .عالوه بر اینکه با توج�ه به چاپ و
انتش�ار آثار برگزیده جایزه جمالزاده ،این آث�ار باید با موازین چاپ و
نشر مطابقت داشته باشد.
او اضافه کرد :در صورت برگزیده ش�دن اث�ر ،تمام حقوق مادی و
معنوی آن در اختیار س�ازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان است و به نفرات برگزیده جایزه نقدی و نشان جایزه جمالزاده
اهدا میشود.
عم�وم عالقهمندان و اهالی نوش�تن میتوانند ب�رای دریافت فرم
ثب�ت نام جایزه جمالزاده و اطالعات بیش�تر به س�ایت این جایزه به
نشانی  www.jamalzadehaward.irمراجعه کنند.

خروج یک کتاب از گردونه داوری جایزه جالل

ابراهی�م زاهدی مطلق از داوری کتاب خود با عنوان «ش�لیک به
آسمان» در جایزه ادبی جالل انصراف داد.
به گ�زارش مهر ،ابراهیم زاهدیمطلق نویس�نده کتاب «ش�لیک
به آس�مان»طی نامهای خطاب به دبی�ر ان علمی و اجرایی یازدهمین
جایزه ادبی جالل آل احمد ،دلیل درخواست برای کنار گذاشتن کتاب
یاد ش�ده از رون�د داوری را عضویت خ�ود در هیاتعلمی این جایزه
اعلام ک�رد و گفت :از آن جا که بنده به عن�وان یکی از اعضای هیات
علم�ی این دوره ی جایزه جلال آل احمد ،دارای حق رای در انتخاب
داوران محت�رم این رویداد ادبی هس�تم؛ برای مصون ماندن ش�آن و
جایگاه جایزه از هرگونه جانبداری به سود مرتبطین و مجریان ،تقاضا
دارم کتاب «شلیک به آسمان» که در سال  1396به نگارش این جانب
منتشر شده است را از روند داوری خارج نمایید.
«شلیک به آس�مان» ش�رح خاطرات محمد مصطفویفر ،سروان
پدافند نی�روی هوایی و مس�ئول پرتاب موش�کهای زمین به هوای
«ه�اگ» در دوران جن�گ تحمیلی بوده که موفق به س�رنگونی بیش
از یکص�د فروند هواپیمای نیروهای بعثی ش�ده اس�ت .این اثر پس از
 15سال انتظار ،س�ال  96از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و روانه
بازار شد.

نغمه
کجاست مطرب و آهنگ این رباب کجا
امید عیش کجا و دل خراب کجا
هوای باغ کجا ،طایر کباب کجا
به ذوق کلبه ی رندان کجاست خلوت شیخ
حریم کعبه ی خلوت کجا ،شراب کجا
بالی دیده و دل را ز پی شتابانم
کسی نگویدم ای خان و مان خراب کجا
بلند همتی ذره داغ می کندم
وگر نه ذره کجا ،مهر آفتاب کجا
نوای عشق ابد می سرود عرفی دوش
کجاست مطرب و آهنگ این رباب کجا

»»عرفی شیرازی
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همراه با شاعران پارسی گو

س�لطان ابوس�عید بهادر خان بوده و پس ازبر هم
خوردن اساس سلطنت ایلخانان واقعی به خدمت
امرای جالیر پیوس�ت .دلشاد خاتون همسر شیخ
حسن بزرگ نسبت به سلمان کمال توجه و محبت
را داش�ت و تربیت فرزندش سلطان اویس را به او
واگ�ذار ک�رد .وی در اواخر عمر منزوی ش�د و به
زادگاه خود بازگش�ت و در همانجا در س�ال ۷۷۸
هج�ری قمری دار فانی را وداع گفت .از وی عالوه
بر دیوان قصاید و غزلی�ات و مقطعات ،دو مثنوی
به نام "جمشید و خورشید" و "فراقنامه" به جای
مانده است.
**

عرفی شیرازی

بيگم ،دخترهاتف اصفهانی

»»مهدی طوسی

بیگ�م دخت�ر هات�ف ،متخل�ص ب�ه َرش�حه
متولد ۱۱۹۸قمری ش�اعر ایران�ی در دوران قاجار
بود.
پدر بیگم (هاتف اصفهانی) ،ش�وهرش (میرزا
علی اکبر ،متخلص به «نظیری») ،پس�رش (میرزا
احمد متخلص به «کشته») و برادرش (سید محمد
متخلص به «سحاب») نیز همگی شاعر بودند.
مقام شعری بیگم از برادرش «سحاب» بلندتر
بود .او از س�ادات بود و مدح بعض�ی از دختران و
پسران فتحعلی شاه قاجار میگفت .محمودمیرزا
در تذکره نقل مجلس مینویس�د رش�حه شاعری
بس�یار توانا بود و «با الله خات�ون و مهری هروی
و مهس�تی گنجوی که مهتر و بهتر شعرای نسوان

میباشند همسر و برابر است».
دیوان ش�عر بیگ�م به گفته محمودمیرزا س�ه
هزار بیت ش�عر داش�ت که از بهترین و بزرگترین
دیوانهای یک زن شاعر ایرانی بود ولی متاسفانه
در دس�ت نیس�ت .در تذکره نقل مجلس صدبیت
از ش�عرهای او و ضمیمه دیوان هاتف هفتاد و پنج
بیت آمده است.
تاریخ دقیق مرگ وی مش�خص نیست ولی تا
سال  ۱۲۳۱ق رشحه هنوز زنده بود.
**

سلمان ساوجی

خواج�ه جم�ال الدی�ن س�لمان اب�ن خواجه
عالءالدین محمد مش�هور به س�لمان ساوجی در
دهه اول قرن هش�تم هجری در ساوه متولد شد.
وی ابتدا در خدم�ت خواجه غیاث الدین محمد و

موالن�ا محمد ب�ن خواجه زینالدی�ن علی بن
جمالالدی�ن ش�یرازی ملق�ب ب�ه جمالالدین و
متخلص به عرفی از مش�اهیر و ش�عرای شیراز در
قرن دهم هجری اس�ت .وی درس�ال  ۹۶۳هجری
قمری متولد ش�د .در زادگاهش به تحصیل علم و
دان�ش پرداخته و به قدر توان در موس�یقی و خط
نس�خ مهارت بدس�ت آورد .از جوانی به س�رودن
ش�عر تمایل داش�ت ،دیری نپایید که در ش�یراز
ش�هرت یافت و به محافل ادبی آن ش�هر راه پیدا
ک�رد .در اوان جوان�ی از راه دری�ا به هندوس�تان
مهاج�رت کرد و با فیض�ی دکنی برخ�ورد کرد و
مصاحبت وی را اختیار نمود و س�پس توس�ط وی
با حکیم مس�یحالدین ابوالفتح گیالنی آشنا شد و
در قصی�دهای مدح او را گفت .ابوالفتح گیالنی نیز
او را به عبدالرحیم خانخانان ،سهپساالر ادبپرور
جاللالدین اکبرشاه ،معرفی کرد و از آنجا در سلک
مداح�ان ویژه اکبرش�اه در اله�ور درآمد .عرفی
همچنان در الهور به سر برد تا درسال  ۹۹۹هجری
قمری در س�ن سی و شش سالگی درگذشت .پس
از چندی پیکرش را به نجف منتقل کردند .شهرت
او در قصیدهس�ازی و از سخنس�رایان بنام سبک
هندی اس�ت .عرف�ی در قالبهای دیگر ش�عر نیز
طبعآزمای�ی کرده اما مه�ارت او در قصیده دیگر
س�رودههای وی را تحتالش�عاع قرار داده است.
«کلیات» اش�عار عرفی مش�تمل بر چهارده هزار
بیت شامل قصیده و رباعی و مثنوی و قطعه است.
جمالالدین دو مثنوی به نامهای «مجمع االبکار» و
«فرهاد و شیرین» و رسالهای به نثر درباره تصوف
به نام «نفسیه» نیز نگاشته است.

کامیار عابدی عنوان کرد؛

ویژگیهای ضروری برای داوري جایزه شعر

به گزارش ایسنا ،این پژوهشگر
عرص�ه ش�عر در گفتوگو با س�تاد
خب�ری چهارمین دوره جایزه ش�عر
ش�املو درب�اره معیاره�ای داوری
در ی�ک جای�زه ادبی گف�ت :من در
جری�ان داوریه�ای جای�زه ش�عر
ش�املو نبودهام ،اما برخی کتابهای
برگزیده دورههای قبل را خواندهام و
به نظ�رم انتخابهای خوبی بودهاند.
این نش�ان میدهد که داوران جایزه
ش�املو در کار خود در حد مقدورات
خوب کار ک�رده و از معیارهای ادبی
دور نش�دهاند .ام�ا اگ�ر بخواهیم به
طور کل�ی درباره معیاره�ای داوری
صحب�ت کنی�م ،معتقدم ک�ه در هر
جایزه ادبی حوزه ش�عر باید داورانی
انتخاب ش�وند که نسبت به کارشان
بس�یار متعهد باشند؛ یعنی به تورق
کتابهای شعری که برای بررسی به
ایشان سپرده میشود ،اکتفا نکنند
و ب�ا عالق�ه و رغبت هم ه ش�عرهای
کتاب را بخوانند و نسبت به کارشان
احس�اس مس�ئولیت ادبی و فکری
عمیقی داشته باشند.
این منتقد ادبی با اشاره به اینکه
داور جایزه ش�عر باید شعرشناس و
شعرپژوه باشد و یا به طور تخصصی
در حوزه شعر کار کرده باشد ،افزود:
البته او میتواند ضمنا بازیگر سینما
هم باش�د ،ام�ا باید در ای�ن زمینه،
یعن�ی ش�عر ،کار ک�رده و مقال�ه و
کتاب نوش�ته باش�د .اگر از کس�ی
صرفا ب�ه خاط�ر اینکه ش�خصیتی
سرشناس در حوزه س�ینما و هنر و
ضمنا خواننده عالقهمند شعر است،
ب�رای داوری دعوت کنیم ،نه تنها به
صالح یک جایزه ادبی معتبر نیست،
بلکه رفت�اری کاملا غیرحرفهای و
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تازههاي نشر
دو کتاب کودک از فرزین پارسیکیا منتشر شد

به گزارش ایس�نا ،این دو کتاب داس�تان کودکان با نامهای "فری
موفری" و "ستارههای یک شب تعطیل" با تصویرگری نجمه ایمانیفرد
از س�وی انتش�ارات ح�س آخر به چاپ رس�یده اس�ت و پنجش�نب ه
 ۲۶مهرم�اه رونمای�ی خواه�د شد.داس�تان کودکان ه "ف�ری موفری"
مجموع�های ادامهدار خواه�د بود که به گفت ه ناش�ر ،کتابهای بعدی
در ادام ه این اتفاق و به صورتی س�ریالی عرضه خواهد ش�د .همچنین
داس�تان "س�تارههای یک ش�ب تعطیل" ماجرای دختری است که از
تکنولوژی فراری اس�ت و با دوست خیالی خود دست به مقابله با این
اتفاق میزند.به گفت ه پارسیکیا ،جشن امضا و رونمایی این دو کتاب با
اجرای کارهای گروهی برای کودکان از ساعت چهار تا هفت پنجشنبه
 ۲۶مهر در ش�هر کتاب "دانش�گاه" به آدرس خیابان انقالب ،خیابان
قدس ،نبش خیابان بزرگمهر برگزار خواهد شد.پوس�تر این برنامه نیز
توس�ط استودیو پارسی و زیر نظر این نویس�نده طراحی و اجرا شده
اس�ت.بنا بر اعالم ،در این مراسم هدیههایی برای خریداران کتاب در
نظر گرفته شده است .این هدیهها عروسکهای دستساز (نمدی) از
ی موفری" هستند که توسط فریبا سفیدی ساخته شده و
کاراکتر "فر 
در همین مراسم از آنها نیز رونمایی خواهد شد.

رمان «رئیسجمهور گم شده» منتشر شد

به گزارش ایس�نا ،این رمان که حاصل کار مشترک بیل کلینتون،
رئیسجمهور اس�بق ایاالت متحده آمریکا و جیمز پترسون ،نویسند ه
مطرح داس�تانهای پلیس�ی اس�ت ،توس�ط امین جعف�ری و معین
عبداللهی از مترجمان انتشارات تراشه دانش و از مجموعه کتابهای
«دریچه» منتشر شده است.در معرفی این کتاب عنوان شده است :بیل
کلینتون سیاستمدار شناختهشد ه آمریکایی برای روایت ماجرایی
سیاس�ی به ادبیات پناه آورده اس�ت و برای رسیدن به این هدف
از جیمز پترسون ،نویسندهای که س�االنه  ۱۴کتاب مختلف وارد بازار
کتاب میکن�د و مجل ه «فوربز» وی را پردرآمدترین نویس�نده جهان
نامیده اس�ت ،کمک گرفته.پترسون تنها طی یک ده ه گذشته بالغ بر
 ۷۰۰میلیون دالر از فروش کتابهای خود کس�ب کرده اس�ت که این
گواهی بر مدعای مجل ه «فوربز» اس�ت.رمان «رئیسجمهور گم شده »
در دو هفت ه اول انتش�ار خود با استقبال باالیی روبهرو شد که این امر
در دور ه حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید نکتهای تأملبرانگیز است.
کلینتون که در این رمان داستان ناپدیدشدن ناگهانی رئیسجمهور
آمریکا را روای�ت میکند ،دربار ه کتاب خ�ود میگوید« :این کتاب
ترکیبی از داس�تانهای توطئه ،حمالت س�ایبری و جنگ پشت پرد ه
قدرتهای جهانی است».مجل ه «گاردین» درباره این کتاب مینویسد:
«اگرچ�ه بس�یاری از پروژههای کلینت�ون در دور ه زمامداری پس�ت
ریاس�تجمهوری با مش�کل مواجه ش�د یا ناتمام ماند ،اما این هشت
سال سبب شد داستان جنایی جذابی وارد بازار کتاب شود».
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غیرتخصصی است.
او یکی دیگر از ویژگیهای داوران
را داشتن نگاهی غیرایدئولوژیک به
شعرها دانس�ت و گفت :داوران باید
دیدگاه سیاس�ی اجتماعی خودشان
را کنار بگذارند .البته نگاه انسانی در
شعر خیلی مهم اس�ت ،اما عالوه بر
آن باید به خود متن نگاه شود که آیا
پاسخگوی معیارهای زیباییشناسی
هست یا نه؟ برای این منظور نیازمند
معیاره�ای ادبی دقیق�ی در داوری
هستیم .بنابراین هرچه روی مبانی و
اساس این معیارها بیشتر کار کنیم،
در درازم�دت جایزه اعتب�ار و نفوذ
بیش�تری در میان اهل ش�عر و ادب
پیدا میکند.
ای�ن پژوهش�گر ح�وزه ش�عر
تصری�ح ک�رد :مثال ممکن اس�ت ۱۰
کتاب ش�عر به مرحله نهایی رسیده
باش�ند .اگر این  ۱۰کت�اب را به خود
من بدهن�د ،احتم�اال نمیتوانم یک
کتاب را ب�ه طور مطلق انتخاب کنم.

بنابراین بهتر اس�ت ک�ه از  ۱۰اثر به
انتخاب پنج یا س�ه اث�ر بپردازیم و
ببینیم که مثال از نظر تصویرپردازی
کدام کتاب برتر ،از نظر فضاسازی و
فرم ش�عری کدام کتاب منس�جمتر
و از نظر زبان کدام دفتر ش�اخصتر
است .در صورت وجود این ویژگیها
میشود به هرکدام از این کتابها از
یک جنبه جایزه اعطا کرد و این نوع
نگاه نسبیگرایانه هم به نفع جایزه و
و هم به نفع شعر ماست.
کامی�ار عابدی با تاکی�د بر لزوم
جداسازی شعر پیشگامان و شاعران
تثبیتشده از ش�اعران جوان گفت:
نباید کتابهای این شاعران در این
رقابت شرکت داده بشود ،چون آنها
نیازی ب�ه این جایزهه�ا ندارند .این
جایزهها برای آن اس�ت که شاعران
ت نش�دهاند،
جوانی را که هنوز تثبی 
ب�ه جامع�ه ادب�ی معرفی کن�د .اما
شاعر تثبیتشدهای که سالهاست
مخاطب خ�ودش را پیداکرده نیازی

ب�ه این جایزه ندارد .او هرجا برود بر
صدر مینشنید و قدر میبیند و به او
احترام میگذارند .اما جایزه به شاعر
ت�ازهکار یا با س�ابقه کمتر اعتماد به
نفس میده�د و نی�ز او را به جامعه
ادبی معرفی میکند.
او افزود :البته تجلیل از شاعران
تثبیتش�د ه و دستآوردهایش�ان
میتواند یکی از برنامههای جایزهای
مانن�د ش�املو باش�د ک�ه در آینده
در ج�وار معرفی بهتری�ن دفترهای
ش�اعران غیرتثبیتش�ده ب�ه آن
بیندیشد.
عابدی با تاکید بر اینکه ش�املو
گذش�ته از توانمندی در حوزه شعر،
یکی از نمادهای برجسته شعر نو در
ایران و از کسانی بود که با پافشاری
بر روی ش�عر سپید ،این نوع شعر را
در جامع�ه رواج داد ،وجود جایزهای
به نام او را برای انتخاب شاعران شعر
سپید مثبت ارزیابی کرد و آن را یک
ضرورت در عرصه شعر دانست.
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