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میس�وزاند .گلمحمد دستگیر و زندانی میشود،

به گزارش ایس�نا بر اساس خبر رس�یده ،این مراسم که در سرای

اما س�رانجام به کمک س�تار از زن�دان میگریزد.

اهل قلم س�یامین نمایش�گاه بینالملل�ی کتاب تهران برگزار ش�د،

س�تار فعال سیاس�ی و عضو حزب توده است که

حمیدرضا ش�اهآبادی ،نویس�نده ،مهدی قزلی ،مدیرعامل بنیاد شعر

در منطق�ه زیر پوش�ش یک پینهدوز ب�ه فعالیت

و ادبیات داس�تانی و احمد دهقان نویس�نده و مدرس بنیاد س�خنان

سیاس�ی میپردازد و در رؤیاهای�ش گلمحمد را

کوتاهی بیان کردند.

رهب�ر آینده و بالقوه قی�ام مردمی ایران میبیند.

حمیدرضا ش�اهآبادی در این مراس�م گفت :احمد دهقان و داوود

گلمحمد پس از فرار بهناچ�ار زندگی مخفیانهای

غفارزادگان ،تجربههای زیستی فوقالعادهای داشتهاند و استاد خوب

را پیش میگیرد.

دیدن پیرامون خود هستند.

گلمحم�د و یاران�ش ب�ه جن�گ ب�ا اربابها

این نویس�نده و مدیرعامل انتش�ارات مدرس�ه با بیان این مطلب

و خانه�ا ک�ه دهقانان فقی�ر و عش�ایر را مطیع

پرسش�ی را با ادبجویان هفتمین دوره آلجالل در میان گذاش�ت و

خ�ود کردهاند و از آنه�ا سوءاس�تفاده میکنند

پرسید :آیا داستاننویس شدن غریزی است یا اکتسابی و آموختنی؟

میپردازند .افس�انهها پیرامون گلمحمد و یاران

او در ادام�ه اظه�ار کرد :ه�ر دو نظری�ه طرفداران�ی دارد .برخی

مسلحش بهسرعت در سرتاسر منطقه میپیچد و

معتقدن�د داستاننویس�ی ،اس�تعدادی ذات�ی اس�ت و در مقاب�ل،

گلمحمد که اندکان�دک به چهرهای محبوب نزد

برخ�ی ب�ر ای�ن باورن�د که مانن�د فن�ون دیگ�ر کاملا آموزشپذیر

مردم تبدیل میشود ،در نقش قهرمان آنان ظاهر

است.

میشود.

نویس�نده کت�اب «الالی�ی ب�رای دخت�ر م�رده» و «دیلم�اج»

برای گلمحمد دشواریها تازه شروع شدهاست،

آنگاه خ�ودش به این س�ئوال پاس�خ داد و گفت :جواب م�ن به این

دلش�وره حفظ قهرمانی مشکلتر از قهرمانشدن

پرس�ش ،چی�زی بینابی�ن اس�ت .فن�ون داستاننویس�ی را میتوان

است .فشارهای روانی گلمحمد را غرق در تردید،

آموخ�ت و ملک�ه ذهن ک�رد؛ چرا ک�ه با خوان�دن آثار خ�وب ،قالب
داس�تان در ذهن ش�کل میگیرد ،اما چیزهایی هس�ت ک�ه نمیتوان

آموخت.

در این مراس�م که ب�ا تجلیل ادبجویان هفتمی�ن دوره آلجالل

و بنیاد ش�عر و ادبیات داس�تانی از احمد دهق�ان و داوود غفارزادگان

همراه بود ،استاد کارگاه رماننویس�ی بنیاد مورد تشویق شاگردانش
قرار گرفت.

احم�د دهقان هنگامی ک�ه در جایگاه قرار گرف�ت ،به گفتن این

جمله بسنده کرد که «امروز فقط به احترام و افتخار داوود غفارزادگان
اینج�ا هس�تم و آرزوی موفقی�ت و بزرگ�ی روزاف�زون برای ایش�ان

دارم».

داوود غف�ارزادگان ،م�درس کارگاه داس�تان کوتاه بنیاد ش�عر و

ادبیات داس�تانی که داس�تانهای کتاب «قرار س�اعت  »۲۲با نظارت

او نوش�ته و چاپ شده اس�ت ،به دلیل ترافیک شدید منتهی به محل
برگزاری نمایش�گاه کتاب و همچنین باران و سیالب روز جمعه به این

مراسم نرسید.

«مارکس و عروسک» برنده جایزه «گنکور»
فرانسه شد
باالترین جایزه ادبی فرانسه« ،گنکور» به رمان «مارکس و عروسک»

"Marxetlapoupéeنوشتهمریممجیدیاهداشد؛ایننخستینرمان وي
است.

مری�م مجی�دی در ای�ن رمان�ش داس�تان رماننویس�ی را

تو
روای�ت میکن�د ک�ه ب�ه فرانس�ه مهاج�رت و ب�ه ش�یوه رف� 

برگش�ت ذهن�ی می�ان ته�ران و پاریس ب�ه دنبال هوی�ت اصلیاش
میگردد.

سال گذشته ،جوزف آندراس جایزه گنکور را برای نخستین رمان

خود دریافت کرده بود.

جای�زه گنک�ور  Prix Goncourtجای�زهای اس�ت ک�ه در پ�ی

وصی�ت ادمون�د دو گنک�ور ب�ه س�ال  ۱۸۹۶بنی�ان گذاش�ت ه ش�د.

مجم�ع ادبی گنکور به طور رس�می در س�ال  ۱۹۰۲میالدی تأس�یس
و نخس�تین دوره جای�زه در روز  ۲۱دس�امبر س�ال  ۱۹۰۳اعط�ا

شد.

جایزه گنکور هر س�اله نصیب «بهترین کتاب داستانی» میشود

که طی «همان سال» منتشر شده باشد .بیشتر اوقات جایزه گنکور به
یک رمان اعطا میشود.

هر نویس�نده در زندگی ادبی خود تنها ی�ک بار برنده این جایزه

میش�ود ،در این میان رومن گاری یک اس�تثناء اس�ت :او یک بار در

س�ال  ۱۹۵۶برای رمان «ریشههای آس�مان» و یک بار در سال ۱۹۷۵
بابت رمان «زندگی در برابر خود ش�یادانه» و با نام مس�تعار امیل آژار

برنده شد.

نغمه
از مجموعه شعر «مرد الجوردی»
اثر صدف درخشان

حرف عجیبیست!
شروع شناسنام ه زنی
که صبح
دستهایش را به ماهیها میدهد
و شب
انگشتهایش را پس میگیرد
زنی
که چشمهایش آنقدر در خزر زایمان کرده
تا تمام زایشگاههای شهر را
به نام او بزنند
ح�رف عجیبیس�ت! که هزار و س�یصد و پنجاه و س�ه بار هم که
بخوانی
باز هم بوی دریا میدهد
دریایی که در حسرت یک عروس دریایی
مرغان دریایی زیادی را عروس کرده است

تازههاي نشر

كليدر ،تنها رمان بزرگ ايراني

تقدیر از داوود غفارزادگان و احمد دهقان

»»مهدي طوسي

سراسیمگی ،سردگمی ،و تشویش درونی میکند.

واداشتهاست.

ِکلیدَ ر ن�ام کوهی مابین ش�هرهای س�بزوار،

گلمحمد ،پسر دوم خانواده است که بهتازگی

رمان کلیدر را بر اس�اس داستان واقعی گلمحمد

نام زیور دارد .او و مارال عاش�ق یکدیگر میشوند

نیش�ابور ،و قوچان در خراسان است .دولتآبادی

از خدمت اجباری س�ربازی بازگشته و همسری به

نوشتهاست.

و گلمحم�د مارال را به همس�ری میگی�رد .این

خالصه داستان

ازدواج تخ�م ع�دوت و مخاصم�ه را در دل دالور،

م�ارال ،دختر جوان کرد ،اس�بش را به س�وی

نامزد س�ابق مارال ،میکارد .با گذش�ت داستان،

که هر دو در حبساند مالقات کند .شخصیتهای

مختلف تشدید میش�ود و در میان این منازعات

زندان ش�هر و بازگش�ت به نزد عم�هاش ،بلقیس،

ح�اج حس�ین چارگوش�لی ،یک�ی از مالدارهای

س�ه پس�ر و ی�ک دختر ب�ه نامه�ای خانمحمد،

پ�س از وقوع این حادثه ،دو امنیه به بهانه وصول
مالیات گ ّلههایی که وجود نداش�ت و در اصل برای

متکی بر چوپانی اس�ت ،دش�وار کرده و آنان را به

آن منطق�ه میآیند .گلمحمد که ب�ه اصل ماجرا

زندان ش�هر میتازاند تا پدر و نامزدش ،دالور ،را

تنشها و کشمکشها میان طایفهها و خانوادههای

اصلی داس�تان همگی ب�ه هنگام دی�دار مارال از

و دش�منیها ،گلمحم�د در حین دف�اع از خود،

معرفی میش�وند .بلقیس و ش�وهرش ،کلمیشی،

اس�م و رس�م دار روس�تایی را به قتل میرساند.

گلمحمد ،بیگمحمد ،و شیرو دارند .خشکسالی
ش�دید ام�رار مع�اش ای�ن خان�واده را ک�ه غالب ًا

تحقیق در رابطه با جنایت انجامگرفته به نزدیکی

دیمیکاری که محصول و س�ود قابلتوجهی ندارد

پی برده بود امنیهها را میکش�د و جسدش�ان را
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گلمحمد احس�اس میکند که به آخر خط رسیده

و پایان کارش نزدیک است .با تالش نافرجام یکی
از اعضای حزب توده برای ترور محمدرضا پهلوی،
آخرین ش�اه ایران ،ورق برمیگ�ردد .حزب توده

به محاق سیاس�ی فرومیرود و از هرگونه فعالیت

رس�می من�ع میش�ود .اوض�اع سیاس�ی جامعه
دس�تخوش تغییراتی بنیادین میشود و دهقانان

رنجکش�یدهای که روزی برای ایستادگی در برابر
اربابان زورگو همقس�م ش�ده بودند ،یکی پس از

دیگری ش�انه خال�ی میکنند .ارباب�ان و مقامات
حکومتی در نهایت موفق میشوند تا ناآرامیها و

شورشها را بخوابانند و رمان کلیدر با کشتهشدن
گلمحم�د و تقریب ًا تمامی کس�انی که به نحوی با

خانواده کلمیش�ی مرتبط بودند به پایان میرسد.
ستار نیز که برخالف دستورالعملهای حزب توده

همپای گلمحمد جنگیده بود ،کشته میشود.
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«جویند ه طال» منتشر شد

رمان تازهای از ژانماری گوستاو لوکلزیو به فارسی به قلم
ترجمه
ِ
پرویز شهدی منتشر شد.
به گزارش ایس�نا ،این رم�ان که «جویند ه طال» ن�ام دارد یکی از
آثار مش�هور این نویسنده فرانس�وی برند ه نوبل ادبیات است .رمان
مناطق حارهای و مس�تعمرات فرانس�ه
در س�الهای ابتدایی قرن در
ِ
دی�دن فضای دری�ا و جنگل
میگ�ذرد .روای�ت نوجوانی اس�ت که با
ِ
رویاباف�ی میکند اما ورشکس�تگی دردناک پ�درش او را از آن دنیای
خیالی خارج میکند .در ادامه پدر از نقش ه گنج یک دزد دریایی سخن
میگوید که در جزیرهای دورافتاده در حوالی اس�ترالیا مدفون است و
یافتن این گنج تمام هدف پس�ر میش�ود.لوکلزیو به خاطر عالقهاش
ِ
به فضاهای گرمس�یر و مردمان بومی بسیار مشهور است .او سالهای
زیادی از عمرش را در س�فر گذرانده است و بسیاری از این سالها را
در مکزی�ک زندگی کرده .از او در ایران چند رمان به فارس�ی ترجمه
ش�ده است .همچنین کتاب مطرح او دربار ه زوج نقاش مکزیکی یعنی
«فریدا کالو» و «دیگو ریورا» چندی پیش منتشر شد.

زنگ ادبيات
دیدگاه سیامک گلشیری درباره جشن امضا

س�یامک گلش�یری مواف�ق
برگ�زاری جش�ن امضاس�ت و
میگوید کاری اس�ت ک�ه میتواند
الاقل برای یک هفته هم که ش�ده،
دل نویسنده را خوش کند.
ای�ن نویس�نده و مترج�م در
یادداش�تی ک�ه در اختیار ایس�نا
گذاش�ته ،درب�اره ارزیاب�یاش از
برگ�زاری جش�ن امض�ا و مراس�م
رونمایی کتاب نوش�ته است :به
گمان من هر طرح یا جشن یا هر
چیزی که در این وضعیت باعث ش�ود مردم به کتاب نزدیک شوند،
میتواند مؤثر باش�د ،هرچند بسیار اندک باشد .ما داریم در شرایطی
روزگار میگذرانی�م ک�ه تعداد مجلات ادبی خیلیخیلی کم اس�ت.
نمیدانم چندتا از همانها هم که منتش�ر میشوند ،خوانده میشوند.
احتماالً فقط یکی دو تا از آنها تیراژ نسبت ًا باالیی دارند .همین تعداد
مجل�ه هم که گفتم ،نمیتوانند به این حجم از کتابهایی که منتش�ر
میش�وند ،بپردازند .کس�انی باید باش�ند تا تکتک ای�ن کتابها را
بخوانند و معرفیشان کنند .اما هم بحث وقت مطرح است و هم بحث
هزینه .ما هنوز وارد عصر منتقدان حرفهای نشدهایم ،دلیلش هم این
اس�ت که وقتی هنوز رمان تیراژ باالیی ندارد ،آنوقت معلوم است که
منتق�دان حرفهای و جدی بهوجود نخواهند آمد .به گمان من ،در این
وضعیت اس�فبار که هیچ جایی برای معرف�ی خیلی از کتابها وجود
ندارد ،این تنها کاری اس�ت که از عهد ه ناش�ر برمیآید .جش�ن امضا
یک کار کوچک و خوب است .کاری است که میتواند الاقل برای یک
هفته هم که ش�ده ،دل نویس�نده را خوش کند که چهار نفر کارش را
دیدهاند .هرچند باید برای روزهای دیگر که هیچ جشن امضایی وجود
ندارد ،فکری بکند.
گلستان جعفریان:

اهل ادبیات هستم اما اهل تخیل نه

گلس�تان جعفریان می گوید کتابهایم تاریخ ش�فاهی نیس�ت و
هرگز هم به دنبال تاریخ ش�فاهی نبودهام چون من عالقهام به ادبیات
اس�ت ولی با صداقت میگویم که ی�ک خط از این کتاب حاصل تخیل
من نیست.
به گزارش مهر ،انتش�ارات س�وره مهر همزمان با چهارمین روز از
نمایش�گاه بین المللی کتاب تهران میزبان نشس�تی با موضوع نقد و
بررسی آثار گلستان جعفریان بود.
در ابتدای این نشست محمد قبادی با اشاره به اینکه خانم جعفریان
س�ه کتاب «او نگاهش را به ارث گذاشت»« ،همه سیزده سالگی ام» و
«روزهای بی آیینه» را با س�ه رویکرد متقاوت اما در حوزه ادبیات و نه
تاریخ شفاهی نوشته است ،عنوان کرد :میشود درباره موضوع ادبیات
پایداری دسته بندی صورت داد ،یک دسته روایت کسانی است که در
جنگ حضور دارند و بعد از برگشتن از جنگ یا خودشان قلم به دست
گرفتهاند و خاطراتش�ان را مینویس�ند ،یا مثل کتاب «همه س�یزده
س�الگیام» راوی خاطراتش را بیان می کند و نویسنده می نویسد .اما
دس�ته دوم کسانی هستند که به طور مستقیم در جنگ حضور ندارد
مثل خاطرات همسران شهید و رزمنده .کتاب «روزهای بی آیینه» در
این دس�ته قرار می گیرد .خانم لشکری به صورت غیرمستقیم درگیر
جنگ می ش�وند و به نوعی جنگ روی سرشان آوار می شود .در این
کتاب ما با خانمی مواجه هستیم که با بقیه خانم ها درگیر جنگ فرق
دارد .نوع نگرش خانم لشکری با نوع نگرش خانمی که پذیرفته ممکن
است همسرش شهید و یا جانباز و اسیر شود فرق دارد.
قبادی افزود :در کتاب روزهای بی آیینه هم روای و هم نویس�نده
این کتاب خانم هس�تند و شانس�ی که این کتاب آورده همین اس�ت
که ما با یک روایت و نگارش زنانه مواجه هس�تیم که کار را به س�مت
احساس�ی بودن پیش برده است .البته اگر یک نویسنده مرد در کنار
خانم جعفریان کار مصاحبه با خانم لشکری را صورت می داد از منظر
تاریخی کار دیگری منتشر می شد.
گلس�تان جعفری�ان هم در ادامه این نشس�ت عنوان ک�رد :من با
شجاعت اعالم می کنم که کتابهایم تاریخ شفاهی نیست و هرگز هم
به دنبال تاریخ ش�فاهی نبودهام چون من عالقهام به ادبیات است ولی
با صداقت میگویم که یک خط از این کتاب حاصل تخیل من نیست و
کتاب واقعیت محض اس�ت .من از همان ابتدا به دنبال ساختار بودم و
یک سال زمان برد تا به ساختاری که اکنون کتاب دارد برسم.

