
   فرزين ماندگار
 با اينک�ه وضعي�ت ب�ازار نش�ر و کتاب و 
همينطور مطالعه در کشورمان از آمارهاي 
خوبي حکايت نمي کند ولي خوش�بختانه 
عرصه توليد کت�اب همچنان در حال نفس 
کش�يدن اس�ت. در گ�زارش پي�ش رو به 
برخ�ي اخبار حوزه ادبيات و نش�ر اش�اره 
مي کنيم. از جمله انتش�ار کتاب احضاريه 
ب�ه قل�م عل�ي موذن�ي درب�اره حض�رت 
زين�ب)س(، فراخ�وان يازدهمي�ن دوره 
جاي�زه ادب�ي جالل آل احمد و نيز انتش�ار 
يک کت�اب ديگر ض�د ترام�پ در امريکا. 
خبر اول اينکه در آستانه ماه محرم جديدترين 
رمان علي موذن��ي که اثري درب��اره حضرت 
زينب)س( اس��ت، در مراحل پاياني انتش��ار 
قرار گرفته اس��ت.»احضاريه« در قالب اثري 
ديني در رفت و برگشت بين گذشته و حال، 
روايتي از زندگي يک روزنامه نگار نويس��نده 
است که براي سفر به کربال نه دعوت که احضار 
مي شود. موذني در اين اثر از رخدادهايي مانند 

زيارت و آيين راهپيمايي عظيم اربعين براي 
نقل داس��تاني از حيات حض��رت زينب)س( 
بهره برده اس��ت. اين رم��ان ۲۶۰ صفحه  اي 
در روزه��اي منتهي ب��ه ماه مح��رم ميهمان 

کتابفروشي ها مي شود. 
   فراخوان يازدهمين دوره جايزه ادبي 

جالل آل احمد
اما دبيرخان��ه يازدهمي��ن دوره جايزه ادبي 
جالل آل احمد با دعوت از همه نويسندگان، 
پژوهش��گران، پديدآورندگان و ناشران براي 
ارس��ال آثار خ��ود در گروه ه��اي چهارگانه 

فراخوان داد. 
دبيرخانه جايزه ادبي جالل  آل احمد که همه 
ساله در ايام زادروز اين نويسنده نامدار ايراني 
برگزار مي شود، از نويسندگان، پژوهشگران، 
پديدآورندگان و ناشران دعوت کرد تا آثار خود 
را تا پايان شهريور و در چهار گروه داستان بلند 
و رمان، مجموعه داس��تان کوتاه، نقد ادبي و 

مستندنگاري به اين دبيرخانه بفرستند. 
بر اس��اس اين گزارش، فق��ط کتاب هايي که 

براي نخستين  بار در سال 139۶ منتشر شده 
باشند، کتاب هايي که با مجوز وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در داخل کشور به چاپ رسيده 
باشند و در يکي از چهار گروه باال قرار گيرند، 
امکان حضور در بخش رقابت و داوري جايزه 

جالل را خواهند داشت. 
   پوستر جشنواره قصه گويي با طرحي از 

داستان »روباه و زاغ«
خبر ديگر درباره عرصه ادبيات اينکه پوس��تر 
بيس��ت و يکمي��ن جش��نواره بين الملل��ي 
قصه گويي کانون پرورش فک��ري کودکان و 
نوجوانان با طرحي از داستان معروف و درسي 

»روباه و زاغ« منتشر شد. 
سهيل نوري، طراح و تصويرساز اين پوستر در 
مورد طرح آن توضيح  داد: ايده اصلي پوس��تر 
اين دوره از جشنواره قصه گويي از قصه  معروف 
و کالسيک خارجي »روباه و زاغ« نشئت گرفته 

شده است. 
به گفته نوري، اين قصه اثري از ژان دو الفونتن، 
مشهورترين حکايت نويس فرانسوي است که 

با ترجمه  اقتباسي حبيب يغمايي سروده شده 
اس��ت. در طرح پوستر بيس��ت ويکمين دوره 
جشنواره قصه گويي، به جاي تکه اي پنير که 
موضوع بحث روباه و زاغ اس��ت، کتابي آورده 
شده که کالغ مي خواند و روباه گوش مي کند. 
او با اش��اره به اينکه در پايان همه داس��تان ها 
از جمله »کالغه به خانه اش نرسيد« استفاده 
مي ش��ود، اضافه کرد: عناصر اين پوستر نيز با 
تکنيک کالغه به خانه اش نرس��يد، ترکيب و 
اجرا شدند.  اين تصويرگر در مورد شيوه انتخاب 
رنگ ها گف��ت: رنگ گرم نارنج��ي که به طور 
معمول در تصويرسازي ها استفاده مي شود، در 
اين پوستر هم براي روباه انتخاب شده است که 

نسبت به بقيه رنگ ها وضوح بيشتري دارد. 
   اعتراض کاخ س�فيد ب�ه کتابي جديد 

عليه ترامپ
اما از آن س��وي جهان خبر مي رسد که کارمند 
سابق کاخ س��فيد در کتاب جديدش اسنادي 
مبني بر نژادپرست بودن دونالد ترامپ منتشر 
کرده است، جالب اينکه کاخ سفيد به اين کتاب � 
که هنوز چاپ نشده � واکنش نشان داده است!

به گزارش فارس به نقل از ِورايتي، »اوماروسا 
َمنيگالت نيومن« در کتاب جديدش اسناد و 
فايل هاي صوتي ارائه داده که نژادپرست بودن 

دونالد ترامپ را نشان مي دهد. 
ادعاهاي َمنيگالت نيومن روز جمعه در روزنامه 
گاردين منتشر شد که يک کپي از خاطرات او 
محسوب مي شود. او همچنين تأکيد مي کند 
که از ترامپ ش��نيده که الفاظ��ي را در مورد 
جورج کانِوي همسر کليان کانِوي مشاور کاخ 

سفيد به کار برده است. 
طي انتخابات سال ۲۰1۶ نيز نوارهايي صوتي 
از ترامپ موجود است که از الفاظ نژادپرستانه 
در آن استفاده شده است. تام آرنولد هم ادعا 
مي کند که در سري جديد برنامه »وايس لند« 
با عنوان »ش��کار نوارهاي ترامپ« بسياري از 
صحبت هاي نژادپرستانه ترامپ موجود است 
ليکن اينکه آيا او واقعاً به آنها دسترسي دارد يا 
خير دقيقاً مشخص نيست.  َمنيگالت نيومن از 
ابتداي شروع به کار ترامپ، تا اوايل امسال به 

عنوان دستيار رئيس جمهور کار کرده است. 
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»احضاريه«عليمؤذنيدرآستانهمحرمصادرميشود
نگاهي به تازه ترين تحوالت عرصه ادبيات و نشر

  معصومه طاهری
زهرا عبدي، محقق و نويس��نده کودک و نوجوان ب��راي بچه هاي زلزله زده 
کرمانشاه و س��رپل ذهاب در چمداني کتاب مي برد تا در آن شرايط سخت 
سرگرم شوند و چيزي هم ياد بگيرند. خودش مي گويد: ابتدا فکر مي کردم 
مردم زلزله زده وقتي مرا با چمدان کتاب ببينند، مسخره ام کنند و بگويند 
در شرايطي که به آب و غذا و س��رپناه نياز است، براي ما کتاب آورده اي! اما 
در کمال تعجب ديدم حتي بزرگترها هم از اهداي کتاب و قصه گويي براي 

فرزندانشان استقبال کردند. 
 اين بانوي نويسنده که براي فرهنگ س��ازي کتاب و کتابخواني همواره در 
تکاپو اس��ت، اين بار در محله جمکران آس��تين همت ب��اال زده و با هزينه 
شخصي خود کتابخانه  اي به نام »کلبه  کاغذي« براي بچه ها راه اندازي کرده 
اس��ت؛ کتابخانه اي که اعضاي آن همه کوچک و خردسال هستند. بچه ها 
به کتابخانه مي روند ت��ا در کنار کتاب هاي رنگارنگ کلب��ه، قصه بخوانند و 
بازي کنند. عبدي نويسنده اي اس��ت که تا کنون حدود 4۰ کتاب در حوزه 
کودک و نوجوان تأليف کرده اس��ت و حاال ب��دون اينکه منتظر کمک هاي 
مؤسس��ات و ارگان هاي دولتي و غيردولتي باش��د به تنهايي سعي کرده با 
پولي که از حق التأليف هايش به دس��ت مي آورد، کتابخانه اختصاصي براي 
بچه ها راه اندازي کند تا ضمن اينکه زيبايي کت��اب و کتابخواني را به آنها از 
کودکي نشان مي دهد، بتواند لبخند علم و آگاهي را بر لبان تشنگان معرفت 
بنشاند. خانم نويس��نده در شهر قم س��کونت دارد ولي از آنجا هميشه آرزو 
داش��ته براي بچه هاي نيازمند و بي بضاعت کار فرهنگي کند. کلبه کاغذي 
خود را در منطقه جمکران بنا کرده است؛ آن هم در محله اي که اغلب مردم 
توان مالي خوبي ندارند و از آنجا که دايره سنت حسنه وقف بسيار گسترده 
است، اين بار در وقفي فرهنگي براي بچه ها کار پسنديده اي صورت مي گيرد 
به طوري که هر روز مسافت 9 کيلومتري از قم تا جمکران را بدون داشتن 
خودروي شخصي طي مي  کند تا در راستاي توصيه مقام معظم رهبري آتش 
به اختياري باش��د که در جبهه فرهنگي جهاد مي کند.   در واقع خانم زهرا 
عبدي با وجود شهرت در کار و قلمي که براي تأليف دارد مي تواند از همين 
راه بدون سختي، فرهنگ ساز باشد اما خودش را وقف يک حرکت فرهنگي 
جهادي کرده است تا خانواده ها را با کتاب آشتي بدهد و در آنها نيازي حقيقي 
ايجاد کند. وقف جالب اين خانم نويسنده که مادر دو کودک هم است باعث 
شده کودکان منطقه به کتاب عالقه مند شوند و در کنار بازي و سرگرمي هاي 
کودکانه خود کتاب هاي کلبه را هم بخوانند و همين خستگي راه و مشکالت 
کاري را از تنش به در مي برد. شايد بتوان گفت ايده اين کار فرهنگي زيباي 
زهرا عبدي از نتيجه کتابخواني براي کودکان زلزله زده کرمانشاه رقم خورده 
است که اگر اينطور باشد بايد گفت ناخواسته موضوع تلخ کرمانشاه، برکات 
ش��يرين فرهنگي را براي جامعه داشته اس��ت که بايد آنها را پيدا کرد و از 
ظرفيت هاي آن استفاده درست برد.  پس به قول سعدي بايد گفت به عمل 
کار برآيد به سخنداني نيست. افرادي که فقط زيبا حرف مي زنند و تاريخ را 
زيبا تحريف مي کنند بايد ديد در ميدان عمل چقدر دغدغه دين و فرهنگ 
و نسل آينده را دارند و زيبا عمل مي کنند. زيباکالم ها و زيباسخنرانان تنها 
با تبليغات کاذب و پوچ اعتماد م��ردم را جلب کردند و به نام کمک به مردم 
کرمانشاه حساب هاي بانکي خود را پر کردند؛ درحالي  که مي توان بدون شعار 

و خودنمايي کاري جهادي و فرهنگي براي رضاي خدا انجام داد.

    حسن روانشيد*
کشور ما مهد تمدن است که ميراث س��ازمان فرهنگي جهان را در يونسکو از 
اين وسعت به حيرت وا داشته و اگر بخواهد درخواست هاي ثبت جهاني آن را از 
سوي بخش ديپلماسي اش بپذيرد، ناچار مي شود همه سهميه ساالنه در نظر 
گرفته شده را به آن اختصاص دهد. بنابراين ناچار است سياست اولويت بندي 
را جايگزين حق محوري و بنا را بر نوبت استوار کند تا پلتيک نيز در آن نقش 
داشته باشد! که باز هم پارتي و رانت بين المللي در انتخاب ها دخيل باشند! تاريخ 
تمدن 7هزارساله ايران  آثار متعدد و بي شماري از آن در جاي جاي سرزمين 
هويداست، همچنان که شهر سوخته را در سيستان و بلوچستان و کنگره هايي 
را در چغازنبيل به نمايش مي گذارد تا با خرابه هاي روستاهاي شمالي استان 
البرز مقايسه شوند. سواي آثار تاريخي که صدها قرن گذشته را در بر مي گيرند 
و گوياي تمدن و آيين يکتاپرس��تي اين قوم هس��تند وجود تکايا، مساجد و 
حسينيه ها طي 14 قرن گذش��ته نش��ان از اعتقاد قلبي ايرانيان به پروردگار 
سبحان و توسل به 14معصوم و احترام به نوادگان و ذريه آنهاست که بعضي به 
19 نسل مي رسد. بر اس��اس آمارهاي تأييد نشده از سوي منابع وقفي کشور، 
رقم اين اماکن به بيش از 75 هزار مي رسد که تعداد قابل توجهي از آنها چوب 
بي توجهي دستگاه هاي مسئول و متولي خود را مي خورند و در حال تخريب و 
انحطاط مي باش��ند. از نظر جامعه ايراني که به اديان الهي به ديده تکريم نگاه 
مي کند، حفظ همه بقاياي آنها که براي پيروان خود مقدس هستند از اوجب 
واجبات است،بنابراين مي طلبد تا سازمان اوقاف کشور در يک حرکت جهادي 
ضمن استفاده از مساعدت جامعه که براي انجام اين گونه خدمات آمادگي کامل 
دارند و همچنين خلع يد از کس��اني که سال هاس��ت بعضي از آنها را به اجاره 
99ساله درآورده يا در رهن و س��رقفلي خود مي دانند حال  آنکه ميزان اجاره 
بهايي که مي پردازند چيزي از ثمن بخس بيشتر نيست بنابراين سازمان اوقاف 
را در تنگناي مالي و نقدينگي قرار داده که قادر نباشد اماکن متبرکه و مقدسي 
همچون تکيه گرک يراق اصفهان را که تاريخي بس شگرف دارد مرمت کند و 
پس از 4۰سال که در بوته انحطاط واقع شده است فعال سازند تا بار ديگر همچون 
قرن هاي گذشته پرچم سبز حسين )ع( را بر س��ردر آن افراشته و از مشتاقان 
آل عبا در دهه هاي پيش رو پذيرايي کنند. حس��ينيه گرک يراق که در مرکز 
اصفهان قديم و  در بافت تاريخي شهر واقع شده است بر اساس لوح نصب شده 
در آن پيشينه اي ديرينه دارد که توسط بزرگ خاندان گرک يراق و بر اثر خوابي 
در رؤياي صادقه يکي از شب هاي دهه عاشورا مبني بر بيرون جهيدن خون پس 
از خارج کردن ميخ افسار اسب سفيدي که در خاک اصطبل کوبيده شده بود و 
يادآوري روايتي مبني بر دفن ياراني از بازماندگان واقعه کربال در اين محل، اين 
محدوده وسيع را به ضريحي شش گوش همانند حرم مطهر حسين بن علي)ع( 
مزين کرد که تنها ش��ش گوش موجود در دنيا پس از کربال باشد تا در تکيه و 
حسينيه آن قرن ها سوگواري و از دسته جات عاشورايي پذيرايي شود اما امروز 
بيش از نيم قرن است که اين مکان مقدس به مخروبه اي تبديل و به حال خود 
رها شده درحالي که بنيانگذار آن درآمد امالک و زمين هاي زراعي روستايي به 
نام چمن شاه در ساحل زاينده رود و همچنين دهها ملک تجاري و مسکوني را 
در مرکز اصفهان براي تأمين هزينه هاي آن وقف کرده است که البته هيچ اثري 

از آنها نيست تا صرف بازسازي اين مکان مقدس و معتبر شود. 
*روزنامه نگار پيشکسوت

  حفظ حرمت هاي ارزشمند جهاد با کتاب
و نقش متوليان فرهنگي!
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