روز جهانی کودک در گفتوگو با نویسندگان فعال این حوزه

 ...پس زبانکودکی
بایدگشاد

ادبیات کودک و نوجوان ،بخش بس��یار مهمی از ادبیات را تشکیل میدهد و مخاطبان بسیاری هم
دارد .بسیاری نقش ادبیات را در شکلدهی به شخصیت کودکان و نوجوانان موثر میدانند .در آستانه
روز کودک و نوجوان سراغ شش نویسنده فعال در این حوزه رفتیم و با آنها درباره مسایل و مشکالت
مرتبط با فعالیتش��ان گفتوگو کردیم .س��پیده خلیلی ،احمد عربلو ،الله جعفری ،عباس تربن ،کاظم
مزینانی و مرجان فوالدوند ،شش نویسندهای بودند که با کتاب هفته گفتوگو کردند.
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نامههایی که از پس زمان سر از کتابها درآوردند

«آسمان خیس» در گفتوگو با محمود حسینیزاد:

«بازنمایی ایران و اسالم در هالیوود» در گفتوگو با دکتر عبداهلل بیچرانلو

نگاهی به کتاب «در کار با گروتفسکی روی حرکات جسمانی»

ادبیات ما به هوای تازه نیاز دارد15/

ای نامه که میروی به سویش6 /

باید سینمای ما توجه بیشتری به مسایل تبلیغی داشته باشد7/

توجوی گوهری درونی20/
در جس 

در حاشیه و متن تصحیح دیوان حافظ از آغاز تاکنون

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست
ن نسخه تصحیح شده حافظ را منتشر کرد شاید خودش
 ۲۱۸سال پیش وقتی مستر جان انگلیسی در هند نخستی 
اس��اس همان نس��خه یا نسخههای خطی

هم فکر نمیکرد بعد از این ،مصححان زیادی از راه خواهند رس��ید که بر
دیگ��ری ک��ه اتفاقا کم هم نبودند و هیچیک با دیگری مطابقت نداش��تند دیوان حافظ را تصحیح کنند .کاری که هر
بار انجام ش��ده حاش��یهها و جنجالهای زیادی را درست کرده است .از سوی دیگر نسخههای خطی هم مشکالت
خود را دارند .به عنوان مثال چهار قرن پیش شاهزاده فریدون میرزا ،که شاهزادهای تیموری بود دستور داد هر بیت
یا شعری که منسوب به حافظ است یا ردپایی از حافظ چه به گفته کاتب و ناقل شعر و ...
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بهاری دیگر در پاییز شیراز

نمایشگاه ملی کتاب ،مسیری برای آینده نشر دفاع مقدس
سرآغاز

عزت در سايه قرآن است

وقتی انس با قرآن پیدا ش��د مجال تدبر
و تأم��ل و تفکر در معارف قرآن بهدس��ت
خواهد آمد.
قرآن را نميش��ود سرس��رى خواند و
گذشت؛ قرآن احتياج دارد به تدبر ،تكيه بر
روى هر كلمهاى از كلمات و هر تركيبى از
تركيبهاى كالمى و لفظى .انس��ان هرچه
بيش��تر تدبر كند ،تأمل كند ،انس بيشترى
پيدا كند ،بهره بيش��ترى خواهد برد؛ قرآن
اينجور است.
مش��كالت هر جامعهاى ب��ا قرآن حل
خواهد ش��د .با معارف قرآنى ،مش��كالت
حل ميش��ود .ق��رآن راهح��ل معضالت
زندگ��ى بش��ر را ب��ه فرزن��دان آدم هديه
ميكن��د؛ اين وعده قرآنى اس��ت و تجربه
دوران اس�لام هم اين را نشان داده .هرچه
م��ا به قرآن نزديكتر ش��ويم ،هرچه عمل
قرآن��ى در ميان م��ا  -چه در روح ما ،چه در
اعمال جس��مانى ما ،چ��ه در فرد ما ،چه در
اجتماع ما  -بيشتر شود ،به سعادت ،به حل
مشكالت و معضالت نزديكتر ميشويم.
عزت در سايه قرآن است ،رفاه در سايه
قرآن اس��ت ،پيش��رفت مادى و معنوى در
س��ايه قرآن اس��ت ،اخالق نيك در س��ايه
قرآن اس��ت ،س��لطه و غلبه بر دشمنان در
سايه قرآن است.

از بیانات مقاممعظم رهبری در محفل انس
با قرآن 31/4/91

گزارشی از برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب تبریز

5

شهر اولینها میزبان هزار ناشر
داخلی و خارجی

اندیشه فلسفی امامخمینی
مهجور مانده است

صاحبامتياز :خانه كتاب
نشاني :خيابان انقالب اسالمي
خيابان برادران مظفر جنوبي ،كوچه
خواجهنصير ،پالك  ،2طبقه چهارم
تلفن66966151 - 2 :
سازمان آگهيها66966150 :
چاپ :جامجم
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9

(ره)

 ...امام از انس��ان ش��روع میکند یعنی در کل دو موضوع محوری هس��ت یکی خود انسان و دیگر
شناخت انسان از جهان .امام دنبال شناخت خود انسان است.
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توگو با سولومون جونز ،نویسنده کتاب «اعتراف»
گف 

خیابانهای مخوف آمریکایی

ISSN: 1029-3345
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ناش��ران شرکتکننده در نمایشگاههای اس��تانی کتاب در مسیر برگزاری این رویداد در شهرهای
گوناگون کش��ور ،به تبریز رس��یدند تا در برپایی یکی از بزرگترین نمایشگاههای کتاب کشور نقش
موثری داشته باشند.

مولف کتاب «روششناسی شارحان حکمت متعالیه»:

شنبه  15مهر 1391
 19ذیقعده  6 ،1433اکتبر2012
شماره  ،353پياپي 1004
 24صفحه 250 ،تومان

س��ولومون جونز یک سفیدپوس��ت آمریکایی است که پیشتر در دام اعتیاد اسیر بوده است .او که
تا به حال چندین رمان نوش��ته این بار چنین موضوعی را دس��تمایه رمان جدیدش قرار داده و با این
کار تعجب همگان را برانگیخته اس��ت چرا که از دیرباز گویی س��نتی دیرینه همه نویسندگان را بر آن
توگوی
میداش��ته است که شخصیتهای ضعیف داس��تانهای خود را سیاهپوست قرار دهند .گف 
زیر درباره کتاب جدید جونز است که به تازگی از رادیو ملی آمریکا پخش شد و متن آن در سایت این
رادیو قرار گرفت .ابتدا از او میخواهیم تا قسمتی از کتاب را به انتخاب خود بخواند...
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