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لذت شعر
من کزین فاصله غارتشد ه چشم توام
چون به دیدار تو افتد سروکارم چه کنم؟
یکبهیک با مژههایت دل من مشغول است
میلههای قفسم را نشمارم چه کنم؟
سید حسن حسینی
***
حرف "تو" که می شود؛
من
چقدر ناشیانه
ادعای بی تفاوتی می کنم ...
ریچارد براتیگان
***
گلهای عالم را معطر كرده بویت
توجویت
ای آن كه میگردد زمین در جس 
سیارهها را در نخی میچیدی آرام
میساختی تسبیحی از خاک عمویت
درهای رحمت باز میشد با دعایت
دردا كه میبستند درها را به رویت
سید حمید رضا برقعی
***
من یه گلدون پر از گل بودم
وزش چشم تو پاییزم کرد
عشق من! عشق به دست آوردنت
با همه دنیا گالویزم کرد
سر این سفره هنوزم یه نفر
روز و شب منتظر مهمونه
مطمئن باش کسی قادر نیست
منو از عشق تو برگردونه
حسین صفا
***
حاال شب و روز این جهان را چه کنم؟
حیرانی بین این و آن را چه کنم؟
شبهای بدون ماه تاب آوردم
شبهای بدون آسمان را چه کنم؟
سید مهدی نقبایی
***
دل من مثل دشت لخت شالی است
همه جویبارهاش از آب خالی است
به دریا بردمش سودی نبخشید
دلم در آستان خشکسالی است
سلمان هراتی
***
پیرمردی گرسنه و بیمار
گوشه قهوه خانه ای می خفت
رادیو باز بود و گوینده
از مضرات پرخوری می گفت
عمران صالحی
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سانسور «برادران کارامازوف»
داستایوفسکی در کویت

معرفی چند داستاننویس مطرح ادبیات کودک در ایران

سازندگاندنیایخیالیکودکان
بهار احمدی  -ادبیات کودک و نوجوان ،شاخهای از ادبیات است که نقش بسیار
پررنگی در حیات و زندگی یک کودک دارد چرا که کتابهای این ژانر در دورهای از
زندگی خوانده میشوند که شخصیت و شناخت کودک در حال شکلگیری و رشد
استبنابرایننوعمحتوا،جهانبینیوارزشهاییکهازاینطریقانتقالمییابد،بسیار
حائزاهمیتاست.فضایحاکمبراینادبیات،شیو هزندگیوارزشهایمطرحشده،
نوعزندگیوروابطبینشخصیتهادرایننوعآثار،تأثیربهسزاییدرشکلگیریذهن
وشخصیتکودکخواهدداشت.
عالقه به داستان و داستانخوانی ،فطری است و انسان همانگونه ک ه برای زندگی به
هوا،آب،خوابوغذانیازدارد،بهداستانهانیزاحتیاجدارد.داستان،میتوانددنیایی
خیالیراباهدفکاوشفکریخلقکندزیرابهواسطهساختارهوشمندانهاش،انسان
د اینجا و اکنون رها میکند و به بیان روال عادی وقایع میپردازد .داستان،
را از بن 
وسیلهای برای درک جهان و خویشتن است و دغدغههای بشری را در خود جای
میدهد .در این میان ،اهمیت داستانگویی برای کودکان بیش از پیش رخ مینماید
چرا که این کودکان هستند که با خلق جهانبینی سرشار از
ارزشهایاخالقیمیتواننددنیاییمتفاوتولبریزاززیبایی
وخوبیخلقکنند.
برای این که کودک مجذوب داستان شود ،باید توجه و تفکر
ترکیب و بر داستان متمرکز شوند و بتوانند پاسخ عاطفی
کودک را برانگیزند.داستان برای کودک
درحکمبخشیازواقعیتاستکهمیتوان
برآنتکیهکردوشایدبرایهمیناست
که درک و انتقال صحیح آن توسط
پدیدآورندگان آن بسیار مهم است.
در ایــن مطلب سعی شــده است
محبوبترین نویسندگان مطرح
فعال در زمینه ادبیات کــودک و
نوجوان در ایــران معرفی شوند
کهدرادامهمیخوانید.

▪خالققصههایخوببرایبچههایخوب

مــهــدی آذریـــــزدی در ســال
 ۱۳۰۰در یزد به دنیا آمد
و در  ۱۲سالگی بــرای
خواندن درس عربی
به حوزه علمیه رفت.
او مدتی در چاپخانه
و ســپــس در کــتــاب
فروشیهای مختلف از
جمله خاور ،ابن سینا و امیرکبیر و روزنامههای
آشفته و اطالعات کار کرد .تجربه این سالها به
او در نوشتن اولین جلد از مجموعه «قصههای
خوب بــرای بچههای خــوب» بسیار کمک کرد
که مجموعهای از قصههای بازنویسی شده از
داستانهای عامه و ادبیات کهن از جمله کلیله و
دمنه،مرزباننامه،سندبادنامه،گلستانسعدی،
مثنویوآثارعطاروسیاستنامهاست.
▪نویسندهایبرایهمهنسلها

هوشنگ مــــرادی کرمانی
یــکــی از مــعــروفتــریــن و
محبوبتریننویسندگان
ایــرانــی اســت کــه در
حــوزه ادبیات
کـــــــــــودک و
نــوجــوان ،قلم
م ـیزنــد و در پنج
دهه فعالیت خــود ،آثــار بسیاری آفریده
است .آثاری که نه تنها برای
کودکانونوجوانانکهبرای

بزرگساالنهمجذابوخواندنیهستند.نشان
دادن زندگی سنتی و محلی ،استفاده از گویش
محلیوضربالمثلهاازویژگیهایداستانهای
اوست.ازبرجستهترینآثاراومیتوانبه«چکمه»،
«کیس هبرنج»«،قصههایمجید»«،مربایشیرین»،
«مهمانمامان»«،تنور»«،شماکهغریبهنیستید»،
«لبخندانار»و...اشارهکرد.
▪معلمیباقلمیدوستداشتنی

صمد بهرنگی ،خالق
«ماهی سیاه کوچولو»
نــویــســنــدهای تــبــریــزی و
مــتــولــد ســـال ۱۳۱۸
اســـــــت کـــــه شــغــل
اصلیاشمعلمیبوده
است .وی در کودکی،
زندگیسختوهمراهبا
فقرداشت.برایتحصیالت،
رشت هزبانوادبیاتانگلیسیراانتخابکردوبارها
بهدلیلسخناناعتراضآمیزشازمدارساخراج
یابهپای هپایینترمنتقلشد.
تأثیرگذارترین و مهمترین کتاب صمد بهرنگی
را میتوان کتاب «ماهی سیاه کوچولو» دانست.
«عــادت»« ،اولــدوز و کالغها» « ،الدوز و عروسک
سخنگو» « ،یک هلو ،هزار هلو» و «تلخون» از دیگر
نهایاوست.
داستا 
▪نویسنده مــقــاومــت و
تالشکودکان

دروی ــش ــی ــان در ســال
 ۱۳۳۷پــــــس از
گــــــذرانــــــدن دوره
دانشسرای مقدماتی
كرمانشاه ،هشت سال
در روستاهای گیالنغرب
و شــاهآبــاد غــرب آمــوزگــار بــود .در ســال ۱۳۴۵

در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی و
سپس تا کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
درس خواند و همزمان در دانشسرای عالی
تهران تا رشته مشاوره و راهنمای تحصیلی پیش
رفت.درویشیاندركتابهایشزندگیكودكان
فرودست و مقاومت و تالش پیوسته آنها را در
زندگی نشان مـیدهــد.از جمله کتابهای او
برای کودکان و نوجوانان میتوان به مجموعه
چهار جلدی «سالهای ابری»« ،درشتی»« ،کی
برمیگردیداداشجان»...،ومعروفترینآنها
«همراهآهنگهایبابام»اشارهکرد.
▪مردیبافروشمیلیونی

از مصطفی رحمان دوست
ایــــن نــویــســنــده و شــاعــر
ایــرانــی ،تاکنون 160
اثر به صورت مجموعه
شعر بــرای کــودکــان و
نــوجــوانــان ،تــألــیــف و
ترجمه شدهاست .تیراژ
کتابهای او به بیش از پنج
ونیممیلیوننسخهمیرسدکهازآنمیانمیتوان
به «فرهنگ آســان»« ،دانشنامه ویــژه کودکان و
ن»«،فرهنگضربالمثلها»،مجموع های
نوجوانا 
ارزشمند از ضربالمثلهای ایرانی« ،ترانههای
نوازش» شامل مجموعهای از الالییها اشاره کرد
کهازآنمیان،ازالالییعاشورابسیاراستقبالشد.
▪دیگرنویسندگاننامیحوزهادبیاتکودک
ونوجوان

از دیگر نویسندگان نامی حوزه ادبیات کودک و
نوجوانمیتوانبهنادرابراهیمی،احمدشاملو،
افسانه شعبان نــژاد ،ناصر کشاورز ،احمدرضا
احمدی،آتوساصالحی،شادیبیضایی،سیامک
گلشیری،شیوامقانلو،شادیخوشکارو...اشاره
کرد.

انتشار «سرسام» مهدی یراحی

فارسیزیبایمانازدستمیرود

پیشنهاد نخست وزیر چک به میالن کوندرا

مهدییراحیموزیکویدئویقطعه«سرسام»رامنتشرکرد.او
چهره ها
دربارهاینموزیکویدئوکهیکیازقطعههایآلبوممتفاوتاوبه
خواننده پاپ
نام «سه گانه اجتماعی اول» است ،در صفحه شخصی اش
نوشت «:شاید برای عده ای از دوستان و همراهان غیرمعمول و عجیب به نظر
ِ
جهتتعهدو ِدینىكه
بیاید.ترجیحمایناستكهبه
به سرزمینم دارم؛ در زادروزم «سرسام» را منتشر
كنم.اىبسابراىتغییروتحول،چهبهانهوفرصتى
مغتنمترازسالرو ِزمیالد؟»مونابرزوییترانهسرای
این قطعه در واکنش به انتشار آن نوشت «:سپاس
گزارم از مهدى یراحى بابت روحیه دردسر پذیرش
براىاجراىاینترانه.ایناولینترانهاجتماعىاجرا
شدهمنمحسوبمیشود».

لیلی گلستان می گوید :افزایش غلط نویسی ها باعث می
چهره ها
شود فارسی زیبایمان از دست برود .او درباره تاثیر فضای
گالری دار
مجازی در افزایش غلط نویسی ها گفت :در فضای مجازی ما
میخواهیم تند و کوتاه بنویسیم ،پس بدون فکر ،پشت سر هم غلط امالیی و
دستوری را ردیف میکنیم و به خورد طرف مقابل
میدهیم .در ادامه گلستان به ایسنا یادآور شد:
ناشرها اغلب ویراستار ندارند و از یک دست کتاب
را تحویل میگیرند و از دســت دیــگــر چاپش
میکنند .هرکسی حتی هر مترجم یا نویسند ه
معروف و مهمی هم باید کتابش ویرایش شود.
کتاب «صــد ســال تنهایی» مارکز قبل از چاپ
ویرایش شد و  ۲۰۰صفحهاش حذف شد.

نخست وزیر چک پیشنهاد داد شهروندی چک میالن کوندرا
چهره ها
دههها پس از لغو شدن آن توسط رژیم کمونیستی دوباره به او
نویسنده
اعطا شود« .آندری بابیش» از کوندرا به عنوان «اسطوره چک،
فرانسهودنیایادبیات»یادکردوگفتکهازخانوادهکوندرادعوتکردهاستبه
دیدنجمهوریچکبروند،جاییکهاینرماننویس
 ۲۲سال است به آن سفر نکرده است .پاسخ کوندرا
«نامشخص» بود .به گزارش ایبنا ،کوندرا ،در سال
 ۱۹۵۰از حزب کمونیست اخــراج شد و در سال
 ۱۹۷۵ازچکسلواکیبهفرانسهگریخت.در۱۹۷۹
شهروندی چک او توسط دولت لغو و دو سال بعد او
شهروندفرانسهشد.انتشارآثاراوتااواخردهه ۸۰در
سرزمینمادریاشممنوعبود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

...
اخبار

کتابیازهمینگویکهخالصهترجمهشدهبود
ترجمهکاملکتاب«زنگهابرای
که به صدا در می آیند» ارنست
همینگویمنتشرشد.اینکتاب
در سال  1940منتشر شد اما
60سال در ایران ،فقط نیمی از
آن به عنوان یک کتاب کامل به
چاپ می رسید .واقعیت این است که مترجم کتاب که ترجمه
سبک و شیوه نوشتن همینگوی را سخت و دشوار یافته بود،
تنها خالصه ای را که تقریبا نیمی از کل داستان بود ،ترجمه
کرد.حالترجمهکاملاینکتابتوسطمهدیغبراییمترجم
آثاریمانند«بلندیهایبادگیر»و«کافکادرکرانه»بانام«این
ناقوسمرگکیست؟»پسازدهسالانتظاردرممیزیارشاد
اجازهانتشارپیداکردهونشرافقآنرابهچاپرساندهاست.
موسیقینواحیجنوبدر«ترانههایکبود»

آلــبــوم «تــرانــه هــای کــبــود» که
اجــرای ترانه هایی از موسیقی
نــواحــی جنوب کــرمــان اســت،
منتشرشد.قطعههایاینآلبوم
بااجرایسازهایكوبهایتوسط
عماد توحیدی در همراهی با
چنگ (قیچك) نــوازی و آواز حسین نظری شكل گرفته و
قطعات این مجموعه از موسیقی «رودبار زمین» ،وادی ساز
و سرود كرمان انتخاب شده است .به گزارش ایسنا ،عماد
توحیدی نوازنده و آهنگساز برجسته با طراحی ریتمها،
سازبندی متنوع و اجــرای تعداد قابل توجهی از سازهای
كوبهای،همسوبافرهنگموسیقاییمنطقه،دركنارحسین
نظریكهسالیانبسیاریبا«چنگ»(قیچك)وآوازخود،راوی
ترانههایسرزمینشبودهاست،ترانههایاینمجموعهرااجرا
كردهاند .ترانههای کبود ،مجموعهای از نغماتی است که در
عیننشاطظاهری،حاملرنجهاییعمیقاست.

91میلیوندالر؛رکوردگرانتریناثرهنرمند
زندهدنیا
نقاشی مشهور دیوید هاکنی
ِ
رکورد گران ترین اثر متعلق به
یک هنرمند در قید حیات را
به نــام خــود ثبت کــرد .نقاشی
تحسینشدهدیویدهاکنیبانام
«استخریبادوپیکر»درحراجی
کریستینیویورکباقیمت۹۰میلیوندالرفروختهشد.پیش
ازاین،رکوردگرانتریناثرهنریمتعلقبهیکهنرمندزنده
به مجسمه فوالدی مشهور جف کونز از یک سگ بادکنکی
تعلق داشت که سال  ۲۰۱۳در حراجی  ۵۸میلیون دالر
فروخته شد .به گزارش رکنا ،نقاشی «استخری با دو پیکر»
سال ۱۹۷۲خلقشد.دیویدهاکنیاهلانگلیسو 81ساله
استوچندیپیشنیزیکیازنقاشیهایاودریکحراجیبه
قیمت ۲۸میلیونو ۵۰۰هزاردالرفروختهشد.
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