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ثبت سفارش کاغذ
سرعت گرفت

خراسان -سید عباس صالحی ،در تازهترین توئیت خود درباره وضعیت کاغذ ،خبرهای خوشی در این باره اعالم کرد و نوشت« :ثبت سفارش کاغذ
با حمایت بانک مرکزی سرعت یافت .».همچنین به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان حمایت از مصرف کنندگان جدیت مضاعف را در
شناسایی محتکران در پیش گرفته و قوهقضاییه هم برخورد قاطع با آنان را متعهد شده است.

...

بگذار بگذرد همه چیز آن چنان كه هست
دنیا همین كه بوده و دنیا همان كه هست
پای سفر كه پیش بیاید مسافریم
آدم هراس جاده ندارد جوان كه هست
تا هرچه دور پشت مرا گرم می كند
مثل تو دست همسفری مهربان كه هست
اصال بدون مشكل شیرین نمی شود
در راه دست كم دو سه تا امتحان كه هست
گاهی برای ما خود این راه مقصد است
یك جاده با فراز و نشیب آن چنان كه هست
حاال اگر چراغ نداریم بی خیال
فانوس شعرهای تو در دستمان كه هست
خواب دو جفت بال و پر سبز دیده ام
پاهایمان شكسته ،ولی آسمان كه هست

...

نگاهی به کاریکلماتور و زندگی مبدع آن
به مناسبت سالروز درگذشت پرویز شاپور

لذت شعر

گفت و گو

شاپور

برگزیده جایزه ادبی جالل آل احمد درباره
جهانی شدن ادبیات گفت

توسعه جهانی ادبیات ایران به کاریکاتور
شبیهاست

کاریکاتوریستکلمات
مهدی فرجی

***
هر نسیمی كه نصیب از گل و باران ببرد
می تواند خبر از مصر به كنعان ببرد
آه از عشق كه یك مرتبه تصمیم گرفت:
یوسف از چاه درآورده به زندان ببرد
وای بر تلخی فرجام رعیت پسری
كه بخواهد دلی از دختر یك خان ببرد
ماهرویی دل من برده و ترسم این است
سرمه بر چشم كشد ،زیره به كرمان ببرد
دودلم این كه بیاید من معمولی را
سر و سامان بدهد یا سر و سامان ببرد
شعر كوتاه ولی حرف به اندازه كوه
باید این غائله را «آه» به پایان ببرد
شب به شب قوچی ازین دهكده كم خواهد شد
ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد!
حامد عسکری
***
مثل گنجشکی که توفان النه اش را برده است
خاطرم از مرگ تلخ جوجه ها آزرده است
هر زمان یادت می افتم مثل قبرستانم و
سینه ام سنگ مزار خاطرات مرده است
ناسزا گاهی پیام عشق دارد با خودش
این سکوت بی رضایت نه؛ به من برخورده است
غیر از آن آیینه هایی که تقعر داشتند
تا به حاال هیچ کس کوچک مرا نشمرده است
تیر غیب از آسمان یک روز پایین می کشد
آن کسانی را که ناحق عشق باال برده است
آن گلی را که خالیق بارها بو کرده اند
تازه هم باشد برای من گلی پژمرده است
کاظم بهمنی

...

اخبار موسیقی

نسیم سهیلی« -خورشید حمام آفتاب می گیرد ،به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد ،سراب کاریکاتور
آب است ،برای مردن باید یک عمر صبر کرد ،به مرگ بیشتر از زندگی مدیونم« ».پرویز شاپور»
سال  1347بود که پرویز شاپور ،نوایی نو با شیپور ادبیات طنز ایران نواخت .مردی که به اقرار خودش «جز
یک جمله بیشتر نمی توانست بنویسد!» اما آن یک جمله ها کنار یکدیگر جمع شدند و سبکی تازه در دفتر
که کارکرد آن ها طنز و شوخ طبعی است؛ گروهی
دیگر عاشقانههایی کوتاه اند که در ادب غنایی
قرار می گیرند .برخی از آن ها به حکمت و فلسفه
نزدیک میشوند.گروهی از کاریکلماتورها شعرند
(سبک کاریکلماتور به سبک هندی نزدیک است).
همچنین برخی از نمونه های کاریکلماتورها کامال
جدی است.

▪اندر باب کلماتی که کاریکاتورند

کاریکلماتور گونهای از نثر معاصر است که برخی
از ادیبان آن را به عنوان یک نوع ادبی پذیرفتهاند.
این واژه از دو کلمه «کاریکاتور» و «کلمه» مشتق
شده است ،یعنی کاریکاتوری که با کلمات نوشته
می شود از این رو باید حتما طنز دار باشد .بنابر
مخیل)،
تعریف خواجه نصیر از شعر (کالم موزون و ّ
میتوان کاریکلماتور را فراتر از تعریف یا دشده
دانست؛ زیرا کاریکلماتور نوعی موسیقی درونی
دارد و عنصر تخیل هم در آن موج میزند.
کلمات قصار وضــرب المثل ها بیشتر دستمایه
کاریکلماتور است اما مضمون آن انواع مختلفی
از موضوعات متنوع اخالقی ،اجتماعی ،عاشقانه
و ...را در برمیگیرد .در نگاه ا ّو ل ،ممکن است
کاریکلماتور شبیه َم َثل یا جمالت قصار بهنظر
بیاید؛ اما باید گفت تفاوتهایی بین آنها وجود
آن بزرگان است که
دارد .جمالت قصار ،اغلب از ِ
به صورت جداگانه نگاشته نشده؛ بلکه از خالل
مقاالت و سخنان این بزرگان استخراج شدهاند؛
َم َثلها هم اغلب داستانی داشتهاند که بدان ختم
میشدهاند و طی زمان داستان آنها حذف شده
و َم َثلها باقی ماند هاند .میتوان گفت که چون
کاریکلماتور بهصورت جمله یا عبارت مستقل خلق
شده و از متن داستان یا مقالهای استخراج نشده ،با
سخنان بزرگان و َم َثلها متفاوت است؛ دیگر آنکه،
جمالت قصار و سخنان بزرگان ،اغلب زندگی
بهتر را آموزش میدهند و جنبۀ اندرز و نصیحت
دارند؛ درحالیکه کاریکلماتور اغلب به فکاهه و در
مواردی هم به طنز شباهت دارد .به همین دلیل
میتوان گفت که کاریکلماتور از این وجه با َم َثل و
سخنان قصار متفاوت است ا ّما شباهت ظاهری آن
را نمیتوان نادیده گرفت؛ تاجایی که جمالتی از
کاریکلماتور بهاندازه کلمات قصار تکاندهنده و
پنددهنده است.

▪ساختار کاریکلماتور

نویسنده کاریکلماتور گاهی از صنایع ادبی مثل
تشبیه« :تا چشمت را نبندی ،پرندۀ نگاهم به آشیانه
ِ
سنگ تمام
با زنمی گــردد» ،ایهام« :روی قـبرم
گذاشتم»؛ ضرب المثل « :صورت سیب را با سیلی
سرخ نگه مــیدارم»؛ کنایه« :حتی مهربا نترین
قلبها هم خونآشام اند» و ...استفاده می کند.
گاهی کلمات را به بــازی می گیرد و از معانی
گوناگون یک کلمه بــرای ساختن تصاویر چند
معنی استفاده میکند مثل «ف ّواره یک عمر نشست
و برخاست میکند»؛ که شاید این مهمترین شیوه
در نگارش کاریکلماتور باشد و گاهی از رفتار و
وضعیت موجود انتقاد دارد و طنز خود را این طور
ّ
بیان می کند «تکان نخوردن مجسمه آزادی مرا به
شک انداخته است که نکند آزادی نباشد».
▪چرا کاریکلماتور؟

کاریکلماتور روی سوژه هایی دست می گذارد که
شاید ما هر روز ده ها بار آن ها را دیده باشیم اما بی
اعتنا از کنارش گذشته ایم .سوژه ها بار معنایی
جدید می گیرند و واژه ها رخت طنازی می پوشند
تا جمالت کوتاهی بسازند و به مخاطب تلنگری
بزنند ،او را به تفکر وا دارند و خنده ای از سر استهزا
یا حتی تاثر بر لبش بنشانند.
▪پدر کاریکلماتور ایران

مادر «شاپور» میگفت 60« :سال بچه بزرگ کردم،
یک کلمه حــرف حسابی از دهانش نشنیدم».
امــا همین حــرف هــای نــا حسابی او ،در ردیــف

▪انواع کاریکلماتور

گروهی از کاریکلماتورها فکاهی و طنزآمیز هستند

«قونیه» میزبان شجریان و پورناظری ها
گــروه موسیقی «شمس» به سرپرستی و آهنگ سازی
«کیخسرو پورناظری» و خوانندگی «همایون شجریان» ،با
همراهی «تهمورس پورناظری» و «سهراب پورناظری»25
دسامبر ( چهارم دی) در جشنواره موسیقی «صوفیه» در
قونیه به اجرای برنامه میپردازد .به گزارش فارس ،این
برنامه اولین اجرای «همایون شجریان» با همراهی گروه
تنبور شمس است و آثاری جدید از کیخسرو پورناظری در
این جشنواره اجرا میشود .جشنواره موسیقی عرفانی
«صوفیه» با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان
هر سال روی صحنه میرود و «حسین رضایینیا»« ،آزاد
میرزاپور»« ،آیین مشکاتیان»« ،کــاوه گرایلی»« ،کیمیا
جمشید»« ،دنیا کمالی» و «سپهر رامین» نوازندگی تنبور و
سازهای کوبهای را بر عهده دارند.گروه موسیقی «شمس»
از ســال  ۱۳۵۹بــه سرپرستی «کیخسرو پورناظری»
فعالیتهای خود را شــروع کــرده و تاکنون آثــاری چون
صدای سخن عشق ،مطرب مهتاب رو ،حیرانی ،پنهان
چو دل ،افسانه تنبور و بر سماع تنبور را منتشر کرده است.

اعتراض ترانه وار بازیگران برادوی
مقابل کاخ سفید
شماری از بازیگران نمایشهای مشهور برادوی قصد دارند
امروزبرابرکاخسفیدجمعشوندودستبهاعتراضبزنند.قرار
استاینگروهشاملرزیاودانلکمدینآمریکاییوشماری
ازبازیگرانبزرگتریننمایشهایموزیکالبرادویدرپارک
الفایت جمع شوند و در اعتراض به سیاست های ترامپ،
ترانههایی از نمایشهای «بینوایان»«،جادوگر» و «اشکها
و لبخندها» را بخوانند« .ترانه مردم» از نمایش «بینوایان»،
ترانه مشهور  ۱۹۶۵با عنوان «آن چه دنیا اکنون به آن نیاز
دارد عشق است» ساخته برت باکاراک« ،یک روز جدید» از
«جادوگر» فیلم موزیکال محصول  ۱۹۷۸به کارگردانی
سیدنی لومت با بازی دایانا راس و مایکل جکسون و «از هر
کوهیباالبرو»از«اشکهاولبخندها»برایاجرادراینپارک
انتخابشدهاست.

تعطیلی کنسرت؛ این بار «زانیار خسروی»
«زانیار خسروی» هم در اعتراض به شرایط کنونی جامعه
و مشکالت اقتصادی مــردم تمامی کنسرتهایش را لغو
کرد .این خواننده به تازگی پستی در صفحه شخصی اش
منتشر کرد و ضمن تشکر از مردم از لغو تور کنسرت هایش
در بوشهر ،اصفهان ،شیراز و رشت خبر داد .او در پست
انتقادی – احساسی خود گفت« :واقع ًا در شرایط روحی
مناسبی نیستم» .به گزارش موسیقی ما ،این پست زانیار
صرف ًابهاعالمخبرلغواجراهایشمحدودنبود.اوپسازطرح
چندسوالازرئیسجمهوروبیانانتقاداتش،کنایهایهمبه
داستان جنجالی «حمید هیراد» زد .این در حالی است که
سیروانخسرویبرادرزانیارچندروزپیشپیشنهادکنسرت
رایگانخیابانیاشراپسگرفتومسئوالنبرجمیالداعالم
کردند که او دویست میلیون تومان به عنوان خسارت لغو
کنسرتهایشبهاینمجموعهپرداختکردهاست.

ادبیات به نامش رقم زدند .هر چند  19سال است قلمش مسکوت مانده اما نام و آوازه اش در طنز ابدی است
و کاریکلماتور با نامش گره خورده.
امروز 15مرداد ،سالروز فوت پرویز شاپور است .به همین بهانه نگاهی داریم به کاریکلماتور و زندگی
مبدع آن.

شیرینترین و طناز ترین جمالت طنزمان قرار
گرفته است .هر چند برخی شاپور را با نام و شهرت
همسرش فــروغ فرخزاد به یــاد می آورنــد و می
گویند پرویز شاپور ،همسر فروغ بود اما این نوع
خواندن شاپور ،کم لطفی است زیرا او در ادبیات
برای خودش صاحب سبک بوده و نباید او را با
شهرت همسرش خواند.
▪تولد پدر

پرویز شاپور در اسفند سال  1302به دنیا آمد.
نخستین نوشتههای او در یکی از روزنامههای
مح ّلی اهــواز بهنام «فریاد خوزستان» به چاپ
م ـیرســیــد؛ پــس از آن مــطــالــب خ ــود را بــا نــام
مستعار«مهدخت» و «کــامــیــار» بــرای روزنــامــه
«توفیق» میفرستاد؛ این نوشتهها در صفحههای
«سبد ّیات» و «دارالمجانین» چاپ میشد .شاملو
در مجله «خوشه» (سال  )1347برای نخستین
بار عنوان کاریکلماتور را برای نوع نوشتههای
او پیشنهاد کرد که مورد پذیرش واقع شد .طنز
موجز و خوبی که شاپور پیش گرفته بود خیلی
زود به روی نامش در مطبوعات مهر تایید زد .
امروز کاریکلماتور ،عنوان شناخته شدهای است
که همچون یک نوع ادبی معرفی شده و پیروان
زیادی دارد که به این شیوه قلم میزنند.
▪پیوند با فروغ ،زندگی بی فروغ

ســال  ۱۳۲۹پرویز شاپور ،فــروغ فرخزاد را به
همسری گرفت که بعدها شاعر شد و شهرتی رقم
زد .حاصل این ازدواج پسری بود به نام کامیار.
هرچند شعله های این عشق و زندگی مشترک
کم فروغ بود ،زود به خاموشی گرایید و زندگی
عــادی پرویز ،برایش به شیرینی زندگی ادبی
نبود ،اما همسرش در خلق کاریکلماتور های او
نقش مثبتی داشت .پرویز شاپور در هیچ نوشته
ای نامی از فروغ نیاورده است اما از خالل برخی
جمالتش می توان بوی او را حس کرد و ردپایش
را دید.

▪تولد پسر

پرویز شاپور «پدر کاریکلماتور ایران» نام گرفت؛
این پدر فرزندش را در سال 1347بــه ادبیات
ایران معرفی کرد.
جمالت طنازانه پرویز شاپور زنده است ،جان
دارد ،حس دارد و روبه روی چشم انسان تصویر
می شــود« .تنهایی» و «مــرگ» مضامین اصلی
نوشتههای او را تشکیل میدهند و شاپور آن ها را
به سخره می گیرد .پدر کاریکلماتور ایران ساده
می نویسد و قصد ندارد خواننده را نصیحت کند
یا گوشش را بپیچاند و مفهومی خاص را به او
منتقل کند .تنها کاری که او با مخاطب می کند،
برانگیختن حس شگفتی در اوســت .این گونه
است که این پسر شوخ سال ها مخاطبانش را
راضی نگاه داشته و مقلدانی گرد خودش جمع
کرده است که البته با گذشت زمان هنوز هم یک
سر و گردن از آن ها بلندتر است.

کاریکلماتور
از دو کلمه
«کاریکاتور»
و «کلمه»
مشتق شده
است ،یعنی
کاریکاتوری
که با کلمات
نوشته
می شود
از این رو
باید حتما
طنزدار
باشد

▪هدیه به گورستان

پرویز شاپور پس از جدایی از فروغ ،دیگر هیچ
گــاه ازدواج نکرد و تــا پــایــان عمر بــا پسرانش
کاریکلماتور و کامیار در یک خانه قدیمی زندگی
کرد .او در  ۶تیر  ۱۳۷۸در بیمارستان عیوض
زاده تهران بستری شد و سرانجام در ساعت ۶
صبح  ۱۵مــرداد درگذشت و به گفته خودش
پیکرش را به گورستان هدیه داد.
▪کاریکلماتور امروزه

با وجود تاثیر پذیری پیروان شاپور از وی ،هر کدام
سبک خاص خود را دارند اما درمقایسه با شاپور
بیشتر به موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،اخالقی
و مسائل روز جامعه پرداخته اند .سهراب گل
هاشم ،حوریه نیکدست ،ابوالفضل لعل بهادر
و ...از جمله پیروان شاپور هستند .کاریکلماتور
امــروزه بیشتر مسائل روز را دستمایه قرار می
دهد که تاریخ مصرف دارد و بیشتر برای اطالع
رسانی و افزایش آگاهی مخاطب گام برمی دارد.

فرزاد فرزین همبازی «بهرام رادان» شد

ادبیات مقاومت گل سرسبد ادبیات معاصر است

رونماییازآلبومموسیقی«بهارهرهنما»

فرزاد فرزین عالوه بر خوانندگی برای
چهره ها
سریال«رقص روی شیشه» همبازی
خواننده پاپ
بازیگرانی مانند بهرام رادان ،امیر
آقایی و مهتاب کرامتی در ایــن فیلم می شــود .به
گزارش موسیقی ما سریال رقص روی شیشه تمرکز
ویژهای روی بحث موسیقی دارد و قرار است بیش از 10
خواننده تیتراژهای  26قسمت این سریال را اجرا کنند .عالوه بر فرزاد فرزین
تاکنون حضور رضا صادقی ،محمدعلیزاده ،بابك جهانبخش ،مهدی یغمایی،
هوروش بند ،انوش تقوی ،محمد زند وكیلی ،مهدی مقدم و رضا بهرام در این
پروژه قطعی شده است .همچنین شنیدهها حکایت از آن دارد که یک خواننده
سرشناس رپ هم احتما ًالدر این پروژه حضور خواهد داشت ولی هنوز جزئیات
دقیق آن اعالم نشده است.

علیرضا قزوه ،شاعر و مدیر مرکز
چهره ها
آفرینش های ادبی حوزه هنری،
شاعر
در مـــراســـم یــــادبــــود زنـــده
یاد«غالمرضا شکوهی» گفت:حاال که به 40
سالگی انقالب رسیدهایم و ادبیاتمان شکل گرفته
است باید توجه بیشتری داشته باشیم؛ شعر انقالب
تغییرماهوینسبتبهدورههایقبلداشتهاستوهیچاگرنداشتهباشیم
در دوره جدید شعر آیینی را داریم که به لحاظ کمی و کیفی رشد کرده و
گل سرسبد درخت ادبیات معاصر ،ادبیات مقاومت ماست که در هیچ
دورهای آن را نداشتیم .وی اضافه کرد :ادبیات آیینی طی چند سال اخیر
به سمتی رفته که غالب ًا به عاشورا گره خــورده اســت ،اما میتوان با
ماهیتهای ملی هم مخاطبان شعر آیینی را تهییج کرد.

رونمایی از آلبوم موسیقی« تمام شد» با
چهره ها
شعر و صدای بهاره رهنما شنبه شب
بازیگر
در باغ یکتا برگزار شد .به گزارش
تسنیم ،شــهــرام نــاظــری ،محمد عــلــی بهمنی،
قطبالدین صادقی ،علیرضا بدیع ،مجید مالنوروزی،
سروش قهرمانلو و روزبه نعمتالهی مهمانان ویژ ه این
مراسم بودند .قرار است تمام عواید حاصل از فروش آلبوم  10قطعه ای «تمام
شد» به خیریه «فرهاد» با هدف کمک به زنان سرطانی سرپرست خانوار برسد.
در بخشی از این مراسم بهاره رهنما گفت :استاد بهمنی یکی از مشاوران ما در
طول مراحل تولید آلبوم بوده است و از او تشکر می کنم .این آلبوم به دلیل این
که عوایدش برای خیریه فرهاد است ،حال و هوای دیگری برای من داشت.

...
هنری

نقاشی دنیا از دید عینکی ها
فیلیپ ال بارلو ،نقاش معروفی است که این روزها نقاشی
هایش در فضای مجازی طرفداران زیــادی پیدا کرده
است .او در این نقاشی ها به زیبایی دنیا را از دید افرادی
که چشمان ضعیفی دارند و اگر عینک نداشته باشند به
این وضع دچار می شوند کشیده است.
فیلیپ بارلو می گوید اگر چه من در یک سنت طوالنی
از نقاشی های چشم انــداز کار می کنم ،تصویر من از
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چشم انــداز «دیــده شــده» به سادگی یک وسیله نقلیه
است که از طریق آن به قلمرو طبیعت دیگری حرکت می
کنم .چشم انداز کمتر عادی؛ جایی که خط بین قلمرو
فیزیکی و معنوی به ظاهر حذف شده است .با این حال،
این سناریوها نباید طبیعت سوررئال باشد .امیدوارم
که آن ها به طرز شگفت انگیزی آشنا و متقاعد کننده
واقعی باشد.

...

غلط ننویسیم
▪ سرمایه گذاری

به عمل کسی گفته می شود که «مبلغی را به عنوان سهم
مشارکت خود در شرکتی می گذارد» و بنابراین امالی
صحیح آن با حرف «ذ» است و نه با حرف «ز» و به صورت
«سرمایه گــزاری» .ترکیب اخیر بی معنی اســت ،زیرا
«گزاردن» به معنای «به جا آوردن» یا «انجام دادن» است
و سرمایه را نمی توان «به جا آورد» یا «انجام داد».
همچنین «سرمایه گذار»نیز با حرف «ذ» نوشته می شود
نه با حرف «ز».
▪رسوخ

این کلمه به معنای «استوار بودن» و «محکم بودن» است
اما غالبا آن را به سبب مشابهت صوتی با واژه «سوراخ»

به غلط به معنای «نفوذ کردن» و «رخنه کردن» به کار
می برند.
مثال این که می گویند« :این نکته در ذهن او رسوخ کرد»
غلط است و به جای آن باید گفت« :این نکته در ذهن او
نفوذ کرد».
چنان که «راســخ» اسم فاعل همین فعل نیز به معنای
«محکم» و «ثابت» است و نه به معنای «نافذ».
▪خشنود

امالی این واژه به همین صورت درست است .این واژه به
معنای «خرسند» و «شادمان» است.
بهتر است از نوشتن آن به صورت «خوشنود» احتزار شود
و آن را به همین صورت «خشنود» نوشت.

...

کافه صدا
پیشنهاد ما :باورم کن
سبکش چیست؟ پاپ
خوانندهاش کیست؟ علی زند وکیلی
ترانه سرایش را هم بشناسیم :محمد سعید میرزایی
قسمتی از ترانه :رفتی که من در نیمه تاریک این سیاره باشم/
رفتی که مثل سایه ای روی زمین آواره باشم/رفتی و جای
خالی ات را در کنارم حس نکردی /رفتی و چیزی از عذاب
انتظارم حس نکردی
چرا االن باید بشنویم؟ علی زند وکیلی مدت هاست
صــدای خوب و خوش آهنگش را به همه ما ثابت کرده
است .شاید با شنیدن این آهنگ
ب ــرای مــدت کوتاهی احساس
کنیدکه خواننده ها هم گاهی فکر
می کنند تنهاترین آدم روی زمین
هستند.

مجید قیصری ،نویسنده و
برگزیده جایزه ادبی جالل
آل احمد ،با اشاره به این که
جهانی شــدن ادبــیــات یک
بخش از رون ــد همه جانبه
جــهــانــی شــــدن بـــه شــمــار
مــیرود ،اظهارکرد :من به
این موضوع قائلم که ادبیات
مازمانیمیتواندبهسمتجهانیشدنپیشبرودکهاقتصاد
وورزشوهمهامورمادرمسیرجهانیشدندیدهشود.
وی افــزود :وقتی بــرای مثال در ایــران صحبت از فوتبال
آلمان میکنیم جز تیم ملی تیمهای باشگاهیاش را هم
میشناسیم .وقتی صحبت از صنعت میکنیم برندهای
صنعتیاش را میشناسیم .درب ــاره ادبــیــات و سینما و
موسیقیاش هم همین است .چون در این کشور توسعه
موضوعی است همهجانبه .ادبیات هم منفک از امور دیگر
نیست .اگر این طور فکر نکنیم ادبیات دیگر چیزی جز یک
کاریکاتور نیست.
قیصری در گفت وگو با مهر تاکید کرد :اگر چین تا سطح
نوبل در دنیا مطرح است به دلیل این است که اقتصادش
هم جهانی است و سینمایش هم حرف برای زدن دارد.
وی در پاسخ به این که چرا در کشورهای کمتر توسعه یافته
آمریکای التین و آفریقا ادبیات توانسته است راه خود را به
بازار جهانی باز کند ،گفت :در بخشهایی که یاد کردید یک
کلنیفرهنگیجمعیتیمتشکلازچندزبانوقومیتداریم
که همه آن ها به خاطر قدرت اقتصادی و سیاسی که دارند،
توانستهاند صدایشان را بلند کنند .ما در ایران یک کشور
شیعه با جغرافیا و زبان خاصیم که در همسایگی کشورهای
عرب زبان قرار گرفتهایم .ما در این سال ها نتوانستهایم در
کشورهای همسایه خود ،تاثیر فرهنگی بگذاریم آن وقت
چطور انتظار دارید که زبان و ادبیات ما خارج از جغرافیای
خودش وارد دنیایی شود که هیچ وجه مشترکی با ما ندارد.
قیصری تاکید کرد :هر وقت ادبیات ما وارد جغرافیای آسیا
و خاورمیانه شد ،آن وقت می توان درباره جهانی شدنش
جدی فکر کرد.
این نویسنده با تاکید بر این که محتوای ادبی ما بدون شک
قابلیت عرضه در بازار جهانی را دارد ،گفت :ما باید یک
قفسه کتاب انگلیسی در کتابخانههای دنیا داشته باشیم
که نداریم.

...

اخبار ادبی
اجرایتافلزبانفارسیدرکشورهایمختلف
بنیادسعدیطرحآمفارابرای
سنجش سطح آموزش زبان
فارسی در جهان دارد که
میتوان گفت تافل فارسی
خواهد بود .فرهاد پالیزدار،
معاون امور بین الملل بنیاد
ســعــدی ،در گــفــت و گــو با
تسنیمگفت:مادرکشورهای
مختلفاینامتحانرابرگزارمیکنیمتاهرکسکهبهدنبال
گواهی معتبر است  ،این آزمون را بگذراند .مصوبه برگزاری
اینآزمون،ازشورایعالیانقالبفرهنگیگرفتهشدهاست.
اگرآزمونآمفاشناختهشود،مامیتوانیمهرسالآنرابرگزار
کنیم .برای برگزاری اولین دوره این آزمون تافل دانشگاه
بلگراد اعالم آمادگی کرده است ،البته در صورت برگزاری،
شرکتدرایندورهمنحصربهکشورصربستاننیست،بلکهاز
کشورهایدیگرنیزافرادمیتوانندآزموندهند،برایامسال
مابرگزاریاینآزمونرادر 5کشوربرنامهریزیکردهایم.

انتقادهایجنجالیشاعرسوریازاعراب
ادونــیــس ،شــاعــر برجسته
ســوری ،در مراسم رونمایی
ازیکمجموعهشعردرقاهره
شرکت کرد و به انتقاد شدید
ازاعرابپرداخت.بهگزارش
ایبنا ،به نقل از روزنامه الیوم
السابع ،ایــن شاعر سوری
در سخنان خود درباره شعر
عربی گفت :عربها از قرن سیزدهم تاکنون هیچ گونه
پیشرفتی در زمینههای معرفتی نداشتهاند ،هیچ کتابی
درباره زیباییشناسی در شعر ننوشتهاند و تنها به معارف و
ش بر جای مانده از پیشینیان خود بسنده کردهاند .دکتر
دان 
احمددرویش،منتقدواستاددانشگاهقاهرهودیگرمتفکران
واندیشمندانعرببهاظهاراتاخیرادونیسواکنشنشان
دادند و آن را محکوم کردند .با این حال همه آنها به اتفاق
معتقدند درست است که عربها آنطور که شایسته است
بهمیراثخودتوجهنداشتهانداماایننوعنقدتنهابذریاسو
ناامیدیرادردلهامیکارد.

ذاتشعرحافظتاویلپذیراست
پس از چهار روز اردوی اول از هفتمین دوره آمــوزش شعر
جوان ،آفتابگردانها ،به ایستگاه آخر خود رسید .به گزارش
مهر،دکترمحمدرضاترکیشاعرواستاددانشگاهدرکالس
«آشنایی با بزرگان شعر فارسی» با محوریت حافظ گفت :در
طولتاریخ،علیالخصوصدردورانمعاصربسیاریصریح ًا
به سعدی ناسزا گفته اند و دایره دشمنان و منتقدان سعدی
از کمونیستها که او را طرفدار سرمایهدارها میدانند ،تا
متفکرانوشاعرانبزرگمعاصررادربرمیگیرد.ویدرادامه
با بیان این که برای حافظ این ماجرا متفاوت است،افزود:
این تفاوت عللی دارد .یکی از آنها ذات شعر حافظ است
که بهنوعی تفسیرپذیر و تحلیلپذیر است و آیینهای است
که هرکس میتواند خود را در آن ببیند .این ویژگی سبب
میشودکهجریانهایمتفاوتدرآنطمعکنندوهرکساز
هرفرقهایکههست ،حافظراازجنسخودشبداند.
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