ادب وهنر
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برگزاری جشن تولد
افشین یداللهی

آشنایی با زندگی و آثار «اومبرتو ِاکو» ،نویسنده فقید ایتالیایی ،بهمناسبت سالروز تولدش

...

الهه توانا -فردا سالروز تولد «اومبرتو اکو» است؛ نویسنده نادر ه همعصر ما که اسمش بیش از هرچیز ما را یاد عالمان و حکیمان جامعاالطراف
 گذشتهمی اندازد؛ اکو به شیوه اندیشمندان پیشین به حوزههای مختلف دانش ،عالقهمند و در آنها صاحبنظر و استاد بود .عالقهمندان
به ادبیات ،او را به رماننویسی و نقد ادبی میشناسند ،فلسفهدوستها او را فیلسوف قابل اعتنایی میدانند و دوستداران مباحث نظری،
پژوهشهایزبانشناسانهونشانهشناسانهاشراپیگیریمیکنند.اکو،درطولزندگیهشتادوچهارسالهاش،بیشاز ۴۰کتابعلمی،صدها
مقاله و پنج رمان نوشت؛ ترجمه ،تصدی کرسیهای دانشگاهی و روزنامهنگاری از دیگر فعالیتهای او بود .اکو را یکی از موثرترین و پرکارترین
روشنفکراندنیایمعاصرمیدانند.امروزبازندگیشخصیوکاریایننویسندهدانشمندونظریاتاودربارهنوشتنآشناخواهیمشد.

همزمان با آغاز سی و سومین جشنواره موسیقی فجر،
بخش «پژوهش» این رویداد در موسسه فرهنگی اکو برگزار
خواهد شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در سی
و سومین جشنواره موسیقی فجر دو کارگاه آموزشی و
چهار سخنرانی در قالب محورهای تخصصی و با رویکرد
بین المللی برگزار میشود .پژوهشگرانی از کشورهای
آلمان ،اتریش ،لهستان و ایــران بر اساس جدول بخش
پژوهشی در روزهــای تعیین شده به بررسی دیدگا هها
و نــظــریــات مختلف دربــــاره مــوضــوع اختصاصی خود
میپردازند .حضور در تمام برنامههای پژوهشی رایگان
خواهد بود و برای تمام شرکتکنندگان کارت ورود صادر
میشود.زمان ثبت نام از صبح چهارشنبه  13دیماه تا
 18دیماه خواهد بود و به شرکتکنندگان در این بخش
گواهینامه معتبر داده خواهد شد .بخش پژوهش سی
و سومین جشنواره موسیقی فجر به دبیری امیر عباس
ستایشگر در چهار روز و با حضور هفت سخنران در موسسه
فرهنگی اکو از  ۲۰تا  ۳۰دی ماه برگزار خواهد شد.

فـرانـویسـنده

لذت شعر

می خواهی ام اما به چه عنوان؟ به چه منطق؟
می خواهمت اما به چه قیمت؟ به چه رویی؟
بغض تو هستم چه بباری چه نباری
من ِ
من راز تو هستم چه بگویی چه نگویی ...
یاسر قنبرلو


بین صدها سرفرازی یک تباهی الزم است
گاه در چشم خالیق رو سیاهی الزم است
زندگی شطرنج با خویش است ،تا کی فکر برد؟
در میان صفحه گاهی اشتباهی الزم است
کاظم بهمنی


برای پرنده ای که نمی خواهد پرواز کند
وزنه ای است بال
که بر تن
سنگینی می کند
علیرضا روشن


▪مروری کوتاه بر زندگی شخصی و حرفهای اکو

اکو ،سال  1932در ایتالیا به دنیا آمد .پدرش کتاب
خــوان قهاری بود که به دلیل وضعیت مالی خانواده
امکان کتاب خریدن نداشت ولی به روشی نهچندان
اخالقی عشقش به مطالعه را سیراب میکرد؛ کتاب و
مجالت را در دکههای کتا بفروشی میخواند؛ نصف
کتاب را در یک کیوسک میخواند و نصف دیگرش را
در کیوسک دیگری .این سرسختانه دنبال کتاب بودن،
تصویر ذهنی غالب اکو از پدرش است .او میگوید« :در
بزرگ سالی پدرم فقط شبها وقت خواندن روزنامه
و مجله داشت .چند کتابی بیشتر در خانه نداشتیم و
آ نها هم در گنجه و در دسترس نبودند .بعضی مواقع
پدرم کتابی به عاریه میگرفت و میخواند» .اومبرتو،
همچنین مادربزرگ اهل مطالعهای داشت که تحت
تأثیر و تشویقهای او خیلی زود کتاب خوان شد؛ عادت
و عــاقـهای جنو نآمیز که هیچوقت دســت از سرش
برنداشت .از اکو دو کتابخانه باقی مانده با حدود ۵۰
هــزار جلد کتاب که  ۱۲۰۰عنوان آن نایاب است.
زندگی حرفهای اکو را اگر از حیث شروع به فعالیت
ادبــی بررسی کنیم ،باید او را جــزو نویسندگانی به
حساب بیاوریم که در میا نسالی دســت به خلق اثر
زدند؛ اکو اولین رمانش« ،نام گل سرخ» را که شهرت
پیشبینیناپذیری برایش به ارمــغــان آورد ،در 48
سالگی منتشر کرد« .نام گل سرخ» ،یک رمان کارآگاهی
قــرون وسطایی اســت کــه مــاجــرای آن در صومعهای
ایتالیایی میگذرد و میگویند در سراسر دنیا بیش از
 10میلیون نسخه و به  30زبان فروش داشتهاست؛
انفجاری عظیم که ایتالیاییها اسمش را گذاشتند
«اثـ ِر اکــو» .آثار بعدی اکو« ،آونــگ فوکو»« ،جزیره روز

است که شاید بتوان از تجربیات و آموزههای آنها چیزی
گذشته»« ،پائودولینو»« ،گورستان پــراگ» و «شماره
آموخت؛ عالقهمندان به ادبیات در زندگی نویسندگان
صفر» هم همگی رما نهای موفقی از آب درآمدند .از
بزرگ به دنبال نقاط الهامبخش میگردند .اومبرتو اکو
اکو ،مجموعه در سگفتاری چاپ شده است با عنوان
هم غیر از کتابهایش چیزهای آموختنی دیگری برای
«اعترافات رما ننویس جوان»؛ اکو جایی درباره دلیل
ما بهجا گذاشتهاست .برای نویسندگان جوان باید جالب
انتخاب این نام برای خودش گفته بود نخستین رمانش،
باشد که بدانند با اینکه کارهای اکو در میلیونها نسخه
«نــام گل ســرخ» را حو لوحوش پنجاه سالگی منتشر
به فروش میرسید اما او هرگز به دنبال سلیقه عمومی
کردهاست ،با اینوجود خود را نویسندهای جوان و توأم
نبود .اکو چندسال پیش به روزنامه
با آیند ه روشــن میبیند که احتماال
گــاردیــن گفتهبود« :تنها منتشران
طی پنجاه سال آینده رما نهای زیاد
و برخی روزنــامـهنــگــاران هستند که
دیگری منتشر خواهدکرد« .نقش
بــاور دارنــد مــردم به دنبال چیزهای
خواننده»« ،نظریه نشانه
شناسی» «نام گل سرخ» ،یک
ساده هستند ،مردم از چیزهای ساده
و «نشانهشناسی و فلسفه زبــان» از
مهمترین آثــار نظری اکــو محسوب رمان کارآگاهی
خسته شدهاند .آنها میخواهند که
به چالش کشیدهشوند» .از اکو جمله
میشوند که البته خواندنشان برای قرون وسطایی است
دیگری نقل میشود که ثابت میکند
مخاطب ناآشنا با این فضاها ،چندان
مهم که ماجرای آن در
پیروی از سلیقه عمومی و بهنوعی
راحــت نیست .آثــار دانشگاهی
اکو عبارتاند از «زیبایی» و «زشتی» صومعهای ایتالیایی
بــاج دادن بــه مــخــاطــب ،آ ن چیزی
که به بررسی شکلگیری درک افراد میگذرد و میگویند نیست که نویسنده بــرای موفقیت و
محبوبیت الزم دارد .او جایی گفته
در طــول تاریخ می پ ــردازد .زندگی در سراسر دنیا
بــود« :فکر میکنم هر نویسنده باید
اکو ،ژانویه سال  2016بعد از سالها
خواندن و نوشتن و پژوهش و آموزش بیش از  10میلیون
چیزی بنویسد که خواننده انتظار آن
را ندارد .مسئله این نیست که بپرسیم
به پایان رسید؛ یک زندگی بیاندازه نسخه و به  30زبان
آنها چه چیز نیاز دارند ،مسئله تغییر
سرشار و پربار که بــرای غــارت مرگ فروش داشتهاست؛
دادن آ نهــاســت ...مسئله این است
هیچ چیزی باقی نگذاشت.
انفجاری عظیم که
که بــرای هر داستانی ،خواننده مد
ایتالیاییها اسمش را نظرتان را تولید کنید» .اکو همچنین
▪نویسنده ،باید خواننده بسازد
مثل بسیاری از آدمهای بزرگ دیگر،
هـــای
مـــرور و مــطــالــعــه زنــدگــی آدم
«اثر اکو».
گذاشتند ِ
تالش یا بهتعبیر خودش «جان کندن»
مــوفــق هــمــیــشــه –دســـتکـــم ب ــرای
را تنها راه موفق شدن میدانست .او
خوشبینترها -بــا ایــن امید همراه

...

سنجاق سرم چیزی از عشق نمی فهمد
فقط همین را می داند
چگونه
وقتی تو می آیی
زیباترم كند...


الهام اسالمی

دلم شکسته و اوضاع درهمی دارد
و سال هاست برای خودش غمی دارد
تو در کنار خودت نیستی نمی دانی
که در کنار تو بودن چه عالمی دارد


فرامرز عامری

هرچند دایم الی چرخ عاشقان چوب است
با این وجود احوالمان ُ -شکر خدا  -خوب است
من با دلم دیوانهات هستم نه با عقلم!
در کارزار عشق ،بیشک ،عقل مغلوب است
لب باز کردی و دلم صد باغ گل وا شد
لبخندهایت موج مروارید مرغوب است
باری ،ماللی نیست تا وقتی که میخندی
زیبای من! حال تمام عاشقان خوب است !
بهمن صباغ زاده

***
سخت تنها شده ام میل به رفتن دارم
آسمان گشت دلم،ابر شدم،غم دارم
قبل تو باغ و بهارو گل و بستان بودم
بعدتو فصل زمستان شده ام ،می بارم
مثل آن عاشق تنها که به زیر باران
کمرش خم شده و داغ سرش،تب دارم
تومرا سخت در آغوش پراز مهرت گیر
که در اندیشه آغوش تو شب صبح شدو بیدارم
راحله صادقی راد


در بخشی از «اعترافات رماننویس جوان» نوشتهاست:
«وقتی مصاحبهگرها از من میپرسند چطور رمانهای
خودتان را نوشتید ،معموال سر و ته این بحث را با جواب
از چپ به راست هم میآورم .متوجه شدهام که این جواب
رضایتبخش نیست و میتواند کسانی را که با خط عربی
یا عبری مینویسند سردرگم کند .در حین نوشتن رمان
اولم چند چیز را فهمیدم .اول اینکه «الهام» واژه بدی
است که نویسند ههای حقهباز بهکار میبرند تا از نظر
هنری در خور ستایش جلوه کنند .ضربالمثلی قدیمی
میگوید نبوغ ده درصــد الهام است و نود درصــد جان
کندن» .اکو درباره سلوک نویسنده هم نظر قابل تأملی
دارد« .غالمرضا امامی» ،نویسنده و مترجم آثار کودک و
نوجوان که «سه قصه» اکو را ترجمه کرده است ،از مالقات
با این نویسنده خاطره جالبی نقل میکند« :یک بار به من
گفت من همان ُ
«کزیمو»ی داستان بارون درختنشین
«ایتالو کالوینو» هستم .بر فراز درخت زندگی نشستهام و
زندگی را مینگرم .اصال روشنفکر و نویسنده باید چنین
باشد .در بازیهای سیاسی دخالت نکند اما به سرنوشت
مردم و جهانش بیاعتنا نباشد .به من گفت این سخنان
را در جنبش دانشجویان شورشی در سال  1968گفتم
و گفتم من نمیتوانم در احزاب سیاسی نامنویسی کنم
اما گواهی راستین هستم بر جنبش آزادیخواهی شما
جوانان پر شور و شوق .برخی از آن جوانان مرا هو کردند
اما چند سال بعد آنها کارکنان و کارمندان «برلوسکونی»
نخستوزیر وقت ایتالیا شدند و به خدمت او درآمدند و
من همچنان بر باالی درخت زندگی انسان و جهان را
مینگرم».
منابع :ترجمان ،فــرارو ،انسا نشناسی و فرهنگ،
آوانگارد ،خبرگزاری مهر

...

نویسندگی

حرفه ای شدن در نویسندگی به روایت نویسندگان بزرگ جهان

مروری بر زندگی آلبر کامو ،نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی
به مناسبت سالروز درگذشتش

عادت های الهام بخش

نویسنده بیگانه

آلبر کامو ،سال  1913در دهکدهای کوچک در الجزای ِر
تحتاستعمارفرانسهبهدنیامیآید؛پدرش،یکسالبعد
ازتولداودرجنگجهانیاولکشتهمیشود.خانوادهکامو
جزوآندستهازمهاجرانیهستندکهازفرانسهبرایگرفتن
زمینکشاورزیبهالجزایرآمدهاندامازندگیشانمثلبقیه
کودکیآلبر
مهاجرانباتنگدستیوگرفتاریهمراهاست.
ِ
همدرزندگیفقیرانهطبقهکارگریسپریمیشود،اوبعد
ازدبستانبرایکمکبهوضعیتاقتصادیخانوادهمجبور
میشود کارگری پیشه کند و با پافشاری و کمک معلمش
است که میتواند تحصیالت دوران دبیرستانش را ادامه
گذاشتن کودکی و
بدهد .بههرحال ،آلبر بعد از پشت سر
ِ
نوجوانی بسیار سختش ،وارد دانشگاه میشود .او بعد از
ِ
دانشآموختگیازرشتهفلسفه،بهعنوانخبرنگارکارش
راشروعمیکند.کاموازیکسوبهدلیلتحصیلدررشته

موسیقی

اعالم جزئیات بخش پژوهش سی و سومین
جشنواره موسیقی فجر

یادبود

ِ
خورشید ِ
پشت پنجره پلکهای من
من خستهام! طلوع کن امشب برای من
وقتی تو دلخوشی ،همه شهر دلخوشند
خوش باش هم به جای خودت هم به جای من
انعکاس من شدهای ...کوهها هنوز
تو
ِ
تکرار میکنند تو را در صدای من
نجمه زارع
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فلسفه ،یک فیلسوف است و از سوی دیگر دوست دارد
داستاننویسباشد.
فلسفه و ادبیات ،حکمت و شاعرانگی در آثــار او با هم
درمیآمیزد .او البته بیش از هرچیز زندگیاش را از راه
روزنامهنگاریمیگذراند.درهمانحالهرگاهالزمباشد
به عنوان «فعال مدنی» به میان قبایل بدوی در الجزایر
میرود یا در نقش یک گزارشگر در محکمههای فرانسه
حضور پیدا میکند .کامو در کارش بسیار موفق است اما
زندگی زناشویی نابهسامانی دارد؛ همسرش معتاد به
مورفیناستویکسالبعدازازدواجبهاوخیانتمیکند.
کامودر 27سالگی،سردبیریروزنامه«عصرجمهوری»را
برعهده میگیرد؛ روزنامهای که دستگاه سانسور الجزایر
سال 1940تعطیلشمیکند،کامواماهنوزجواناستو
زود است که ناامید شود .در همین سال ،فرماندار الجزایر
اوراتهدیدیبرایامنیتملیمعرفیومجبوربه ِ
ترک
شهر میکند .آلبر کامو به فرانسه میرود،
کــارش را در روزنــامــه «عصر پاریس»
ادامه میدهد و «بیگانه» را مینویسد؛
داستانیبیهمتادربارهمردیبیگانه
از دنیا و آدمهایش؛ مردی که گرچه
درک میکند بیهوده زنــده است اما
به زیباییهای جهان و لــذات سر راه
آدمی،سختدلبستهاست.اویکسال
بعد،یکیازبهتریننمایشنامههایتاریخ
ادبیات یعنی «کالیگوال» را مینویسد.
«طاعون»«،سوءتفاهم»«،سقوط»و«انسان
طاغی» دیگر آثار درخشان این فیلسوف-
نویسنده بــزرگ اســت .کامو در چهلوچهار
سالگی ،جایزه نوبل ادبیات را دریافت میکند؛
او در آن زمان ،جوانترین نویسندهای بو د که موفق
بهدریافتاینجایزهشدهبود.زندگیپرازسختیوفقرو
حادثهکامومیتوانستروزهایخوببیشتریرابهاوعطا
کند اگر مرگ آن همه زود به سراغش نمیآمد .کامو کمی
بیشازدوسالپسازدریافتنوبلادبی،درژانویه۱۹۶۰
دریکسانحهرانندگیجانشراازدستداد.درکیفیکه
او هنگام تصادف همراه خود داشــت ،دستنوشته رمان
ناتمامیپیداشد.ایناثرناتمامنخستینبارسال۱۹۹۴
باعنوان«آدماول»منتشرویکحادثهادبیتلقیشد.این
رمان خودزندگینامه نصفه نیمهای است که در الجزایر
رخمیدهد.

نوشتن آسان نیست .حتی شاید بتوان گفت بسیار هم دشوار است .چرا؟ چون نوشتن درواقع همان فکر کردن
است اما روی کاغذ .اگر شما هم  ،نویسنده هستید احتماال هم به هنر خود عشق می ورزید و هم از آن ناامید
شده اید .اما حتی نویسندگان بسیار با استعداد نیز گاهی اوقات می توانند از راهنمایی های بزرگان برای ارتقای
قدرتتفکرخوداستفادهکنندوازخالقیتآنهابهرهمندشوند.درادامهبرخیازراهنماییها،ترفندها،خصلت
ها و عادت های الهام بخش نویسندگان بزرگ را ذکر کرده ایم تا با کمک آن ها بتوانید همچون یک نویسنده
بیندیشید و خالقیت خود را در نگارش بهینه سازی کنید.
▪مطالعهآثاربزرگان

هانترتامپسونبهرونویسیازرمانهایارنستهمینگوی
معروفبود.اواینکاررافقطبرایشناختنوفراگرفتنواژه
ها انجام می داد .او از روی رمان های "خورشید هم طلوع
میکند"و"وداعبااسلحه"همینگوییکدورکاملنوشت
بهامیداینکهبتواندمعرفتوبینشبتادبیخودرابیش
ازپیشدرککند.
▪همهچیزرابادقتمشاهدهکنید

مارینا کیگان ،در درخواست خود برای حضور در کالس
نگارش به شیوه اول شخص دانشگاه ییل ،نوشت" :حدود
سه سال پیش شروع به نوشتن یک فهرست کردم .این
فهرست ابتدا در یک دفترچه یادداشت نوشته می شد اما
اندکاندکبهیکیازصفحاتهمیشهبازواژهپردازرایانه
شخصیامبدلشد.مننامآنرافهرستچیزهایجالب
گذاشتم .اندک اندک ،تکمیل روزانه این فهرست به یکی
ازعادتهایهمیشگیمنبدلشد.
▪رویا پردازی های روزانه

رویاپردازیشایدعادتچندانپسندیدهاینباشدامامی
تواندشمارادرپیوندخوردنبااحساساتوافکارتانیاری
رساند .رویاپردازی منبع تمام نوشته های خوب (و بد )
است.بیدلیلنبودکهجوآندیدیونتعمقاتشرااینگونه
بیانمیکند:آیاجزایناستکهتنهابارویاپردازیونوشتن
میتوانمبهاندیشههایمدستپیداکنم؟
▪نوشتنازتجربههایشخصی

گابریل گارسیا مارکز در مصاحبه ای با پاریس ریویو ،بر
اســاس تجربه های شخصی خود به نویسندگان جوان
توصیهکرد،آنچهرامیدانندبنویسند":اگرازمنبخواهید
که توصیه ای به نویسندگان جــوان کنم ،من به آن ها
میگویمکهآنچیزیرابنویسندکهزمانیبرایخودشان
اتفاق افتاده ،همیشه به راحتی می توان تشخیص داد که

متن یک نویسنده برخاسته از تجربیات شخصی اوست یا
آنچهازدیگرانشنیدهیاخواندهاست.
▪نوشتناولیناولویتشماباشد

هنری میلر در ده فرمان برای نوشتن خود آورده است:
نویسندهجدیبایدهنروحرفهخودراباالترازهرچیزیقرار
دهد.ویتوصیهمیکند:اولازهرکاریبنویسید.نقاشی
کردن ،گوش دادن به موسیقی ،وقت گذرانی با دوستان،
سینمارفتنوهمهکارهایدیگربایددراولویتهایبعدی
نوشتنقراربگیرد.
▪منبعالهامبخشخالقهخودرابیابید

گرترود استین ،دربــاره فرایند نوشتن می گوید :حس
خالقانه نوشتن خواهد آمد ،البته اگر وجود داشته باشد و
شمااجازهصادرکنید.امابرایاینکهحسنوشتنبیاید،
بایدیکمنبعالهامبخشخالقانهبرایخودبیابیدومرتب
بهآنرجوعکنید.
▪گوشهایدنجبیابید

زادی اسمیت در قوانینی برای نویسندگان نوشته است:
مکانیکهبراینوشتنانتخابمیکنیدبایددنجوخلوت
باشد.هنگامنوشتناززمانوفضایخودمحافظتکنید.
همهراازنوشتههایخوددورنگهداریدحتیاگرعزیزترین
کسانتانباشند.

...

معرفی نامزدهای بخش ویژه کار دهمین جایزه ادبی جالل آل احمد
نامزدهــای بخــش ویــژه کار دهمیــن دور ه جایــزه
ادبــی جــال آ لاحمــد معرفــی شــدند.به گــزارش
ایلنــا ،نامزدهــای بخــش ویــژه دهمیــن دوره جایــزه
ادبــی جــال آلاحمــد بزرگداشــت یــک دهــه پویایــی
اقتصــاد مقاومتــی ،بــا عنــوان "یــک دهــه ادبیــات
اقتصــادی و پیامدهــای اجتماعــی کار" بــه شــرح ذیــل

و بــه ترتیــب حــروف الفبــای آثــار معرفــی شــدند:برج
ســکوت،حمیدرضا منایــی( ،رمان)،پنجــر های بــه
گذشــته ،متیــن غفاریــان و بهــراد مهرجو،ســایه اژدهــا،
نوشتــــــــه محــــــمد علــی گـــــــودینی ،سرگذشــتنامه
کارآفرینــان ایرانــی ،رضــا یــادگاری ،مهشــید
سناییفرد،شــازده حمــام ،محمدحســین پاپلــی

علی زندوکیلی خواننده موسیقی پاپ در جدیدترین سری
فعالیتهای خود در برج میالد با مخاطبان دیدار می کند.
به گزارش میزان ،زندوکیلی در کنسرت پیش روی خود
گلچینی از آثار خاطرهانگیزش و همچنین قطعههایی از
آلبوم "رویــای بیتکرار" را روی صحنه میبرد .کنسرت
زندوکیلی چهارشنبه  20دی ماه ساعت  21:30در مرکز
همایش های برج میالد برگزار می شود.

...
ادبی

داوران هفتمین جشنواره بینالمللی شعر
انقالب معرفی شدند
با پایان مهلت ارســال اثر به دبیرخانه هفتمین جشنواره
بینالمللیشعرانقالبحوزههنری،داوراناینرویدادحوزه
شعر و ادبیات معرفی شدند .محمدرضا ترکی دبیر هنری
هفتمین جشنواره بین المللی شعر انقالب ،طی حکمی
داوراناینرویدادحوزهشعررامعرفیکرد.بهگزارشباشگاه
خبرنگارانجوان؛ طیاینحکم،مصطفیعلیپور،سیداحمد
نادمی ،مرتضی کاردر داوری بخش شعر نو این جشنواره را
برعهدهگرفتند.هفتمینجشنوارهبینالمللیشعرانقالب
که به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر برگزار
می شود ،اوایل بهمن ماه و پیش از شروع دهه فجر با معرفی
برگزیدگانبهکارخودپایانخواهدداد.

شبهای شعر کودک برگزار میشود
اولین جلسه از سلسله نشست هــای شب شعر کــودک و
نوجوان با عنوان بادبادک در فرهنگ سرای ابن سینا برگزار
میشود .به گــزارش مهر ،این جلسات شب شعر کودک
و نوجوان با حضور سعید بیابانکی و علیرضا لبش برگزار
می شود و در آن ضمن شعر خوانی شاعران کودک و نوجوان
اشعار خوانده شده نقد و بررسی می شود .اجرای موسیقی
توسط کودکان و نوجوانان از دیگر بخش های بادبادک
است .نشست اول این جلسات شنبه ۱۶دی ماه ساعت۱۷
درسالنآمفیتئاترفرهنگسرایابنسینابرگزارمیشود.

ترانههای مصطفی رحماندوست برای
ششمین بار خواندنی شد
«ترانههای نــوازش» ســروده «مصطفی رحماندوست» با
تصویرگری «علی خدایی» بــرای ششمین بــار به همت
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وارد بازار کتاب
کــودک شد.به گــزارش ایرنا از کانون پــرورش فکری،
«ترانههای نوازش» که برای خردساالن  3تا  6سال سروده
شده ،شعرهایی آهنگین است و میتواند در قالب الالیی
نیز مــورد استفاده قــرار گیرد یا این که مربیان و والدین
همراه با بازی این آثار را برای خردساالن بخوانند.کتاب
«ترانههای نوازش» برای اولین بار در سال  1385منتشر
شد و اکنون در قطع رحلی کوتاه و با قیمت  57هزار ریال
و با شمارگان  45هزار نسخه منتشر شده و قابل خریداری
از تمامی فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان است.

نمایشگاه نقاشی از پرترههای  ۱۰۰چهره
ورزشی ایران

▪خودتانراروانکاویکنید

اگر هنوز برای نوشتن مطالب خود گیج هستید یا اصال
مطمئننیستیدکهبراینوشتنبهاندازهکافیدرزندگی
خودتجربهکسبکردهاید،بهتراستاندکیحافظهخود
را مرور کنید .فالنری اوکانر این قانون را این گونه بیان
می کند :هر کسی که از دوران کودکی جان سالم به
دربرده،بهحدکافیاطالعاتیاززندگیکسبکردهاست
منبع:ایبنا
کهبتواندتاآخرعمردربارهشانبنویسد.

خبر ادبی

یزدی،میرنامیــرا ،میکائیــل عظیمــی ،نفحــات نفــت،
رضــا امیرخانی.بخــش ویــژه دهمیــن دوره جایــزه ادبــی
جــال آلاحمــد؛ بزرگداشــت یــک دهــه پویایــی اقتصــاد
مقاومتــی ،بــا عنــوان یــک دهــه ادبیــات اقتصــادی و
پیامدهــای اجتماعــی کار ،بــا توجــه بــه نا مگــذاری
ســال  1396بــه نــام ســال اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و

برگزاری کنسرت علی زند وکیلی در برج
میالد

اشــتغال بــر پیونــد ادبیــات داســتانی بــا زندگــی فــردی
و اجتماعــی مــردم بهویــژه مســئله کار و تولیــد تاکیــد
داشــته اســت.برگزیدگان نهایــی بخشهــای مختلــف
دهمیــن دوره جایــزه جــال ،همــراه بــا آییــن اختتامیــه
ســاعت  14روز شــنبه  16د یمــاه در تــاالر وحــدت
معرفی میشوند.

نمایشگاهی از  ١٠٠پرتره نقاشی چهر ههای ورزشی
ایــران که توسط  ۱۰۰هنرمند به تصویر کشیده شده
اســت ،در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار
مـیشــود .به گــزارش فــارس ،نمایشگاه « 100چهره
ورزشــی ایــران» دربرگیرنده  137اثــر از  104چهره
ورزشی است که با انتخاب  100نقاش به تصویر کشیده
شدهاند .این نمایشگاه سومین رویدادی است که تحت
عنوان «چهرههای سرشناس ملی» اینبار بـا خلق 137
اثر برای نخستین بار با موضوع چهرههـای ورزشی برگزار
میشود .عالقهمندان بــرای بازدید از ایــن نمایشگاه
میتوانند همه روزه از ساعت  9تا  16و روزهای جمعه
از ساعت  9تا  20به نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر،
خیابان فالحی (زعفرانیه) ،انتهای خیابان طاهری،
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ،موزه هنرهای زیبا
مراجعه کنند.

