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خبر ادبي
نویسنده و شاعر کودک و نوجوان:

قصه گویی باید متحول و امروزی شود

به گزارش شبس�تان ،قصه به معنای سرگذش�ت و حکایت است.
ه�دف ظاهری قصه س�رگرمی ،پر ک�ردن اوق�ات فراغت،جلب توجه
ش�نونده به کارهای خارق العاده ای که ش�خصیت ه�ا آنها را رقم می
زنند .هدف اصلی قصه و قصه گویی ترویج اصول و ارزش�های اخالقی
و انس�انی اس�ت .بچه ها می توانند از طریق قصه ب�ا حقایق زندگی و
بس�یاری از مفاهیم اخالقی آشنا ش�وند .در مورد قصه گویی و اثرات
آن گفتگویی با «محمود پوروهاب » نویسنده و شاعر کودک و نوجوان
صورت گرفته كه با هم مي خوانيم:
قصه گویی در کشور ما نسبت به گذشته چه تغییری یافته است؟
ام�روزه در م�ورد قصه و قصه گویی بحث می ش�ود اما احس�اس
می کنم که قصه گویی با وجود قدمت در کش�ورمان مثل بس�یاری از
هنرها از جمله نقالی کمرنگ ش�ده است .متاسفانه قصه گویی امروزه
جذابیتش را از دست داده است و مانند قبل از آن استقبال نمی کنند.
ام�روزه علی رغم پیش�رفت علم و تکنولوژی و پدید آمدن وس�ایل
ارتباطی جدید ،قصه گویی فرم جدیدی پیدا نکرده است .بچه ها نیاز
به برنامه هایی دارند که برایشان جذاب باشد.
پس معتقد هستید که قصه گویی باید امروزی و متحول شود؟
به هر حال همه چیز در حال تحول است  .تحول و تغیرات جزئی از
زندگی است .همه چیز تغییر کرده اما قصه گویی به همان شکل قدیم
باقی مانده اس�ت .قصه گویی بد نیس�ت اما نمی توان�د جای کتاب را
بگیرد .قصه گویان حرفه ای باید پیگیری کنند که با چه روشهایی می
توان بر جذابیت قصه و قصه گویی افزود تا بچه های امروز جذب شوند.
می توان از تصاویر مختلف برای جذابیت کار قصه گویی استفاده کرد
به عنوان مثال می شود با تصاویر ویدئویی قصه گویی کرد.
قص�ه و قصه گوی�ی در حال حاضر چ�ه جایگاه�ی در ادبیات ما
دارد؟
ام�روزه قص�ه گویی دغدغه فرهنگی ما نیس�ت .م�ا دغدغه های
بزرگتری چون کت�اب و کتابخوانی داریم .مس�اله کتابخوانی با وجود
گرانی کاغذ هر روز دشوارتر می شود  .ناشر وقتی کتاب چاپ می کند،
قیمت کتاب زیاد می ش�ود و خریدار توان خرید ندارد .در حال حاضر
مشکل اساسی گرانی کاغذ و کتاب است و نویسندگان رغبتی به چاپ
کتاب ندارند .در چنین ش�رایط اقتصادی کتاب چاپ نمی شود و حتی
کتابهای خوب نیز تجدید چاپ نمی ش�وند .در بهترین حالت کتابها با
تیراز پایین چاپ می شود .در این میان وضع نویسندگانی که از طریق
نوشتن امرار معاش می کنند ،وحشتناک است.
در سومین محفل از جشنواره سیزدهم؛

بانوان شاعر گردهم میآیند

در آس�تانه والدت حض�رت زینب (س) ،محفل بانوان از سلس�له
محافل س�یزدهمین جش�نواره بینالمللی ش�عر فجر ،عصر یکشنبه
در فرهنگس�رای معلم رباطکریم برگزار خواهد ش�د.به گزارش مهر،
در ای�ن برنامه ،غ�زل تاجبخش به عنوان مهمان وی�ژه حضور خواهد
داش�ت و خانمها مریم آریان ،سودابه امینی ،س�اجده جبارپور ،سارا
جلوداریان ،تکتم حسینی ،س�مانه خلفزاده ،نفیسه ساداتموسوی،
افسانه غیاثوند ،لیال کردبچه ،مرضیه مختارنژاد ،نغمه مستشارنظامی،
فریبایوسفی و بانوان شاعر رباط کریم شعرخواهی خواهند کرد.گفتنی
اس�ت ،محمد س�لمانی ،غالمرضا طریقی و امید صباغن�و نیز از دیگر
مهمانان ای�ن محفل خواهند بود.عالقمندان میتوانند برای حضور در
این محفل ،روز یکش�نبه  23دی ساعت  15:30به فرهنگسرای معلم
واقع در :رباطکریم ،جنب سینما فرهنگ مراجعه نمایند.
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روياهاي ادبي يك عالقمند به قصه نويسي

»»مهدي طوسي

ب�ا اين كه از هم�ان ابتدايي كه دس�ت چپ و
راستم را شناختم بايستي مي رفتم در مغازه هايي
كه به شاگرد نوجوان نياز داشتند كار مي كردم تا
به نوعي كمك خرج خانواده باش�م؛ اما به ادبيات
بسيار عالقه داشتم.
اصال انگار من و ادبيات با هم متولد شده بوديم
و ادبي�ات يك جورهايي قص�ه هايش را دم گوش
م�ن نجوا مي كرد و هر صبح كه از خانه به س�مت
مغ�ازه نجاري راه مي افتادم بايد يك قصه از قصه
هاي ادبي را با خودم مرور مي كردم.
خيلي زمان گذش�ت تا فهمي�دم اين قصه ها
قص�ه هاي توي ذهن من بودن�د و ارتباطي با قصه
هايي كه توي كتاب هاي ادبي گنجانده ش�ده بود
نداش�تند .خيلي زمان برد تا فهميدم كه ذهن من
سرش�ار از قصه است .منتهي كسي نبود كه من را
آگاه بكند كه ت�و در كنار نجاري كردن توان قصه
گفتن و حتي نوشتن را داري.
تمام روزهاي من پر بود از ميخ و چوب و چسب
چوب و خ�اك اره هايي كه بعضي اوقات مثل ميخ
و مثل س�وزن توي دستم فرو مي رفتند و انگار به
من مي فهماندند كه تو مال اين كار نيس�تي .تو به
جاي چكش چوبي بايد قلم چوبي دستت بگيري و
بنويسي تا شايد بتواني باالخره يكي از قصه هايي
ك�ه توي ذهنت مرور مي كني و تنها براي خودت،
و آن هم توي مسير خانه به سمت نجاري نجوا مي
كني را چاپ كني و به خواننده هاي بسيار ديگري
خودت را معرفي بكني.
قصه با زندگي من عجين شده بود .توي نجاري
وقتي خانمي براي سيس�موني نوزادش كمد لباس

س�فارش مي داد من توي ذهن�م قصه زندگي او و
فرزند به دنيا نيام�ده اش را آن چنان پرورش مي
دادم ك�ه انگار من آن نوزاد را مي شناس�م! انگار
آن نوزاد با من بزرگ ش�ده ب�ود و با من هم بازي
ش�ده بود .انگار طوري به من وابسته شده بود كه
مي خواس�ت بيايد و در كنار من به ش�غل نجاري
بپردازد! و انگار من او را نصيحت مي كردم كه برود
و به قصه نويسي بپردازد.
خاطرم هس�ت يك روز آقايي ب�ه نجاري آمد
و بالفاصله س�راغ اوس�تا را گرفت و ابعاد ميزي را
سفارش داد كه قرار بود پشتش نوجواني بايستد و
براي او شال و روسري بفروشد.
انگار من آن نوجوان را س�ال هاي سال بود كه
مي ش�ناختم .انگار م�ن و آن نوجوان روزها با هم
از خان�ه بيرون مي آمديم و براي كمك به خانواده
كارهاي غير مرتبط با هم را پيش�ه كرده بوديم اما
هر دوي ما در يك چيز اشتراك داشتيم؛كمك به
اقتصاد خانواده!
توي ذهنم نوجوان روسري فروش را عالقمند
ب�ه ش�عر تصور م�ي ك�ردم .عالقمندي ك�ه تمام
ش�عرهاي مصطفي رحماندوست و ناصر كشاورز و
حتي بزرگتر از اين دو نفر ،حافظ و سعدي را حفظ
بود و به فراخور موضوع ش�عري از اشعار اين افراد
را چاش�ني صحبت هايش مي كرد .نوجوان ش�ال
فروش را ت�وي ذهنم عالقمندي تص�ور كردم كه
مثل خود من راه را مي دانس�ت اما تصور مي كرد
كه آنقدر دور است كه نمي تواند به تنهايي برود.
توي خيالم به او هش�دار مي دادم كه اگر شال
فروشي را رها نكند و سراغ شعر نرود آينده ادبي
كش�ور در خطر خواهد افتاد و ديگر كسي نيست

ك�ه جاي بزرگان ش�عر را پر كند .ب�ه او قول دادم
كه همراهش اين مس�ير طوالني را بروم و او را در
مسير عالقه اش به شعر راهنمايي كنم.
ب�ه او قول دادم كه آنقدر او را حمايت بكنم تا
باالخره ش�عرش در محافل شاعرانه كشور زمزمه
بش�ود و در جش�نواره هاي مهم ادبي ن�ام او را به
عن�وان برن�ده بخوانند .آنقدر ب�ه او كمك كنم تا
باالخره ديواني به ديوان هاي ش�عر كشورم اضافه
بشود.
 قد نوجوان فروشنده چقدر است!؟اين سوال اوستا از سفارش دهنده پرده افكارم
را به هم ريخت و متوجه شدم كه من هيچ آشنايي
با نوجوان فروش�نده ندارم و تنها دارم قصه اي به
قصه هاي خيالي ذهنم اضافه مي كنم!
توي مس�ير روزانه پيرمردي را كه روي گاري
لب�و و ميوه مي فروخت را گذش�ته خودم مي ديم
و احس�اس مي كردم كه همه اينها مي توانس�تند
در نوع خودش�ان داستان نويس�ان بزرگي باشند
كه مش�كالت مالي اين فرصت را از آنها گرفت .با
خودم فكر مي كردم كه شايد اگر آنها توان خريد
يك قلم چوبي را داش�تند امروز ب�ه جاي اين كه
پشت گاري لبو فروش�ي و ميوه فروشي بايستند
پش�ت تريبون هاي ادبي ايستاده بودند و داشتند
از اثرشان صحبت مي كردند!
باي�د قلمي تهيه بكن�م و تمام داس�تان هاي
توي ذهنم را بنويس�م .بايد آنقدر قصه بنويس�م
كه ادبيات قصه نويسي را سيراب بكنم .حتما اين
كار را مي كن�م؛ در اولين فرصت و بعد از كوبيدن
آخري�ن مي�خ روي اولي�ن س�فارش كم�د چوبي
امروز!.....

تقدیر از  ۴پیشکسوت در محفل شاعران رسانه

نغمه
دريچه
ما چون دو دریچه روبروی هم
آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز سالم و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده
عمر آیینه بهشت اما آه
بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه
اکنون دل من شکسته و خسته ست
زیرا یکی از دریچه ها بسته ست
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد

»»مهدی اخوان ثالث

به گزارش ایس�نا بر اساس خبر
رس�یده ،در این مراسم که با حضور
یونس شکرخواه و حسن نمکدوست
و شعرخوانی تعدادی از شاعران فعال
در رس�انهها همراه ب�ود از فریدون
صدیق�ی (اس�تاد روزنامهن�گاری)،
علیرض�ا طبایی (ش�اعر و مس�ئول
بخش ش�عر مجله جوان�ان) ،صدیق
تعری�ف (خواننده و موس�یقیپژوه)
و تیمور گورگین (ش�اعر ،ترانهسرا و
روزنامهنگار) تجلیل شد.
در ابت�دای این محف�ل  ،مهدی
قزلی ،دبیر اجرایی جش�نواره ش�عر

فج�ر ب�ه ذک�ر خاطرات�ی از دوران
روزنامهن�گاری خ�ود پرداخ�ت و
در ادام�ه با تش�ریح رون�د اجرایی
جشنواره ش�عر فجر گفت :برگزاری
بزرگترین رویداد شعر کشور از سال
 ۱۳۹۳بر عهده بنیاد ش�عر و ادبیات
داس�تانی ایرانی�ان ق�رار گرفت و با
مش�ورت جدی که با بزرگان ادبیات
داش�تیم ب�ه نظرم�ان رس�ید که به
ج�ای ارس�ال آث�ار ،روی کتابهای
منتشرشده در سال گذشته تمرکز.
همچنی�ن ابراهی�م اس�ماعیلی
اراضی ،شاعر و دبیر محفل شاعران

رسانه جش�نواره ش�عر فجر درباره
رون�د برگ�زاری ای�ن محف�ل گفت:
اوای�ل دیماه ب�ود که آق�ای بهروز
جالل�ی ،مع�اون محت�رم فرهنگی و
امور اس�تانهای بنیاد ب�ا من درباره
برگزاری محفل ش�عر در جش�نواره
بین المللی جشنواره شعر فجر برای
اهال�ی رس�انه صحبت ک�رد؛ اینکه
بچههای ش�اعر که در رس�انهها کار
میکنن�د معم�وال زحم�ت خبرهای
جش�نواره روی دوشش�ان اس�ت
اما خودش�ان پش�ت خبر میمانند
و از طرف�ی ،بزرگداش�تی ب�رای

پیشکس�وتان عرصه رس�انه داشته
باشیم .مراحل اجرایی کار به سرعت
طی ش�د تا به امروز رسیدیم که در
خدمت شما هستیم .امیدواریم سال
بعد نوبت به کسانی برسد که امسال
شرمندهشان شدیم.
علیرضا طبایی در این مراسم دو
غزل خواند.
فری�دون صدیق�ی نیز ب�ه ذکر
خاط�رهای از دی�دار ب�ا خس�رو
گلس�رخی در اوایل کارش پرداخت.
او همچنی�ن گفت :م�ن از هیچکس
گلهمند نیس�تم .من مرهون رس�انه
هستم و با رسانه بزرگ شدهام.
در ادام�ه ای�ن محف�ل ،صدیق
تعری�ف ب�ا ذک�ر خاط�ر ه از نح�وه
آش�نایی با نشریهها ،س�پس درباره
عارف قزوین�ی صحبت کرد و گفت:
قب�ل از عارف ترانهها خیلی تکراری
و یکنواخ�ت جل�و میرف�ت .عارف
ب�ا آمدن�ش روحی ب�ه تران�ه دمید
که ب�ه ش�کل عم�ودی و ف�وارهای
خ�ودش را نش�ان داد .ب�ه تحقیق،
تکتک تصانیف عارف به یک مورد
خ�اص اجتماع�ی سیاس�ی مرب�وط
میش�ود و میت�وان گف�ت ع�ارف
ب�ه نوع�ی گزارش�گر و روزنامهنگار
بوده.
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تازههاي نشر
ترجمه «کُ ردها و خاستگاه آنها» چاپ شد

ب�ه گزارش مهر ،کتاب « ُکردها و خاس�تگاه آنها» (روش شناس�ی
مطالعات کردی) نوشته گارنیک آساطوریان بهتازگی با ترجمه صنعان
صدیقی توسط انتشارات فرهامه منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب در راس�تای هدف انتشار آثار تخصصی موجه در زمینه
فرهنگ و مردم شناس�ی ایران چاپ شده است .این کتاب ترجمه ای
است از  ;Prolegomena to the study of the Kurdsکه در سال
 ۲۰۰۹بهقلم گارنیک آساطوریان توسط انتشارات بریل منتشر شد.
آساطوریان ،یکی از برجس�ته ترین کردشناسان و ایرانشناسان
جهان است که سالها تالش و پژوهش خود را برای بررسی همه جانبه
اقوام و گویشهای ایرانی به کار بس�ته است .ملک طاوس ،پزیدیها و
جهان معنوی آنها اثر قبلی این مولف است که توسط انتشارات فرهامه
چاپ شده است« .کردها و خاستگاه آنها» در ادامه پژوهشهای میدانی
این مولف و براس�اس مطالعات زبانشناختی و قومپژوهی نوشته شده
اس�ت .در این کتاب تعاریف ،مطالعات تاریخی ،روششناسی و بهطور
کلی همه آن چیزی که کردها را به عنوان بخش مهمی از مردمان این
سرزمین تعریف میکنند ،گردآوری شدهاند.
ب�ه جرأت میتوان گفت که حتی در س�دههای اولیه پس از میالد
مسیح نیز هنوز گونههای بومی در وضعیت بهاصطالح «نطفهای» قرار
داش�تهاند .یعنی تازه در حال شکلگیری بودهاند .بنابراین ،زمانی که
ش از اسلام سخن میرود ،از نظر
از بلوچها یا کردها در با ز ه زمانی پی 
روششناس�ی صحیح بای�د آنها را گوی�شوران گویشهای کردی یا
بلوچی نامید؛ یعنی کسانی که به گونههای اولی ه این گویشها صحبت
میکرده و هنوز هویت قومی نداش�تهاند .این گروهها پس از استیالی
ت بومی و منطقهای به هویت قومی
اعراب بر ایران تدریج ًا از یک هوی 
و فرهنگی تبدیل شدند.

زنگ ادبيات
وضعیت اینروزهای خان ه فرخییزدی

خانه شاعر آزادیخواه و دهان دوخته مشروطهخواه ،هرچند مورد
توجه مس�ئوالن قرار گرفت و مسئوالن تمام مرمت آن را تا ایام دهه
فجر امس�ال وعده دادند اما ظاهرا ً برخی ضوابط منجر ش�ده تا زمان
مرمت خانهی فرخی به اوقات وعده دادهشده ،نرسد.
هومن ظریف ،مستندس�از کشوری که مفتخر به ساخت مستندی
در م�ورد زندگی فرخی یزدی ش�ده ،در این روزها ک�ه خبر از توقف
فعالیت عمرانی مرمت خانهی این شاعر آزادیخواه یزدیتبار به گوش
میرس�د ،به خبرنگار ایسنای یزد میگوید :نوروز  97و پس از گذشت
دو سال از ساخت مستند فرخی و عدم اکران آن در یزد ،با فرزندم به
خانه فرخی در یزد مراجعه کردیم ولی در نهایت حیرت ش�اهد بسته
بودن در خانهموز ه این ش�اعر آزادیخواه و ملی س�رزمینمان در این
ایام بودیم.وی عنوان میکند :البته بعد از این که به واسطهی دوستان
نیز وارد خانه شدیم ،با وضعیتی مواجه شدم که در عین شرمساری در
مقابل فرزندم ،خیلی زود آنجا را ترک کردم.
این مستندساز کشوری ادامه میدهد :طبق وعدههایی داده شده
از سوی مسئوالن قرار بود که همزمان با دهه فجر امسال ،خانه فرخی
مرمت و بازگشایی شود تا همزمان با بازگشایی این خانه به روی عموم
عالقمندان ،اکران مس�تند فرخی نیز دوباره اتف�اق بیافتد ولی آنچه
دیده میشود دست به دست شدن تعهدات و وعدههای مذکور میان
دو نهاد شهرداری و میراث فرهنگی یزد است.

آمادگی شهرداری برای مرمت به شرط واگذاری

ونوس عامری ،نایب رییس کمیس�یون فرهنگی ش�ورای اسالمی
شهر یزد نیز سابق ًا در گفتوگو با ایسنا ،از اجرای عملیات مرمت خانه
فرخی یزدی خبر داده و بازگش�ایی و افتتاح آن را به سالگرد پیروزی
انقالب در بهمن ماه موکول کرده بود.این عضو شورای اسالمی شهر یزد
در رابطه با استفاده از خانه فرخی به عنوان موزه فرخی نیز یاد کرده و
افزوده بود :این محل به عنوان فرهنگس�رای ادبی نیز پیشنهاد شده
که هنوز مورد تصویب ش�ورا قرار نگرفته اس�ت.عامری در مورد خبر
توقف طرح مرمت این خانهی تاریخی به ر ایس�نا میگوید :شهرداری
هم�واره آماده تحویل این خانه تاریخی جهت مرمت اس�ت اما میراث
فرهنگی براساس آییننامههای سازمانی نمیتوانند سازهای از امالک
خود را به ش�هرداری واگذار یا منتقل کنند و در مقابل ش�هرداری نیز
مجاز به مرمت سازهای که در اختیار ندارد ،نیست.

طرحهای ادبی برگزیده با محوریت امام رضا (ع)
اعالم شد

فهرست انجمنهای ادبی که برترین طرحهای اجرایی با محوریت
امام رضا (ع) را ارسال کرده بودند ،اعالم شد.
ب�ه گزارش ایبنا بر اس�اس نظر هیات داوران بنیاد ش�عر و ادبیات
داستانی ،انجمن قلمهای قدسی از مشهد (خراسان رضوی) ،منتظران
نور از اصفهان ،اس�تارباد از تهران ،واقف سرابی از سراب (آذربایجان
ش�رقی) ،انجم�ن داستاننویس�ی ل�ردگان از ل�ردگان (چهارمحال و
بختی�اری) ،ج�ام جهانبین از تربتجام (خراس�ان رض�وی) ،انجمن
داستان هزاردس�تان از دلیجان (استان مرکزی) و انجمن شعر آیینی
مش�کات از سبزوار (خراسان رضوی) توانس�تند حائز باالترین امتیاز
ش�وند .گفتنی اس�ت ،انجمنهای ادبی دارای شناسه میتوانستند تا
تاریخ  ۱۹آذر با ارس�ال طرحهای اجرایی با موض�وع امام رضا (ع) در
این فراخوان ش�رکت کنند.در ای�ن فراخوان آمده بود ،بنیاد ش�عر و
ادبیات داس�تانی ایرانیان با همکاری بنی�اد بینالمللی امام رضا (ع)،
هشت طرح برگزیده در این رقابت را تا سقف  ۳۰میلیون ریال حمایت
مالی خواهند کرد.

