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محاكمه؛ مهمترين اثر كافكا

فرزانه طاهری :

متاسفم که گلشیری نسخه تجدید چاپی
«شازده احتجاب» را ندید

»»مهدي طوسي

امروز با یک اثر محبوب و ش�اخص از فرانتس

مرگ نویسنده اش در سال  ۱۹۲۵انتشار یافت.

ماکس برود ،که دوس�ت صمیمی و وصی او در

تمام�ی امور بود عنوان کرده که این رمان دس�ت

نوش�ته های ب�دون عنوان کافکا ب�وده که خود او

همیش�ه از آن با نام محاکمه ی�اد می کرده .کافکا
این رمان را ناتمام می دانس�ت و تصمیم داشت به

آن اصالحاتی وارد نماید ولی به نظر بیشتر صاحب
او توانسته از صفحه اول کتاب با مهارتی بی بدیل

خواننده را به قلب داستان ببرد.

این اثر همانند اکثر آثار کافکا نوعی کوش�ش

نغمه
روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
در غنچهای هنوز و صدت عندلیب هست

»»حافظ

برای بازس�ازی تجربه های او است و با صرف نظر
از مالحض�ات اجتماع�ی و ادبی ،رمان به س�بک

روانش�ناختی خود را به خوانننده القا می کند و با
توجه بس�یار زیاد به سطح داستان ،با خواننده به

عمق ماجرا می رود.

داستان کتاب:

جوزف کا .صبح بیدار می ش�ود و بدون اینکه

انتظار داشته باشد به جرم جنایتی که روحش هم
از آن خبر ندارد ،دس�تگیر می گردد .علیرغم این

دهند که مثل هر روز به س�ر کارش برود .جنایتی

ک�ه «کا» را ب�رای توضی�ح در م�ورد آن احض�ار
کرده اند ،در اطاق زیرشیروانی و تاریکخانه ای رخ

داده که هیچ چیز در آن معین و قطعی نیست ولی

همه کس از وجود «کا» آگاه است.

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست
هم قصهای غریب و حدیثی عجیب هست

«کا» کشیش�ی را مالحظه م�ی کند که برای وعظ

*فیلم های ساخته شده از این کتاب

راه حلی مناسب ،نیز بی ثمر می ماند .در کاتدرال
آمده اس�ت .کش�یش اظهار می دارد که به زندان

تماشاچیان است «کا» در خانه می فهمد که حتی

قانون و اهمیت حفظ آن در جامعه سخن می راند و

دیدن دوس�ت مس�تأجرش فرولین بورش�تز کار

کند و پس از آنکه مثال های گوناگونی از نگهبانان

آنقدر صحبت می کند که «کا» حتی فرصت تأیید
گفته ه�ای او را ندارد ،باالخره ب�ه این نتیجه می

ساده ای نیست و به شدت تحت مراقبت است .به
زودی عموی�ش او را پیش وکیلی می برد که اتفاق ًا

رس�د که تمام راه ها به روی او بس�ته شده و باید

دختری به نام لنی است.

مهم نیس�ت که هر چیز حقیقی را قبول کنیم ،ما

هم مریض اس�ت و هم مش�غول انجام کار حقوقي
وکی�ل دعاوی هیچ گونه کم�ک فوری به آنان

تسلیم عدالت شود .کشیش اضافه می کند« :این

باید آنچه را که الزم است بپذیریم".

س�رانجام دو مرد چاق که لباس رسمی به تن

برده ،در آنجا کاردی در قلبش فرو می کنند.

فیلم محاکمه ب�رای اولین بار در س�ال ۱۹۶۲

توس�ط اورس�ن ولز و مجددا حدود سی سال بعد

براس�اس فیلمنامه هرول�د پینتر ک�ه برگرفته از
همین رمان بود در سال  ۱۹۹۳ساخته شد.

محاکمه س�ه مرتبه به فارسی برگردانده شده

است:

علیاصغر حداد ،نشر ماهی

امیر جاللالدین اعلم ،نشر نیلوفر

منوچه�ر بیگدلی خمس�ه ،نش�ر نگارس�تان

کتاب.

ملکالشعرای سابق آمریکا درگذشت

«دبلیو .اس .مروین» شاعر برنده

ب�ا مجموعه ش�عر «نردبانبر» موفق

سابق آمریکا در س�ن  ۹۱سلگی در

از آن عضوی�ت در آکادم�ی هن�ر و

دو جای�زه پولیتزر و ملکالش�عرای

به کس�ب جایزه پولیتزر ش�د و پس

هاوایی درگذشت.

ادبیات آمریکا را در رد کرد ،اما پنج

ب�ه گ�زارش ایس�نا ب�ه نق�ل از

س�ال بع�د در  ۱۹۷۷تصمیم خود را

نیوی�ورک تایم�ز« ،مروی�ن» در

تغییر داد و به عضویت این نهاد ادبی

ط�ول دوران فعالی�ت ادب�ی خ�ود

درآمد.

بی�ش از  ۲۰کت�اب نوش�ت و در

جای�زه کتاب مل�ی آمریکا برای

آنه�ا ب�ه مجموع�های از مضامین

کت�اب «مهاج�رت» ( ،)۲۰۰۵جایزه

الهامگرفته از اس�اطیر و افسانهها تا
اعتراضهای آتش�ین درباره تخریب

محیط زیس�ت و حتی جنگ ویتنام
پرداخت.

پولیتزر در سال  ۲۰۰۹برای مجموعه

داد که س�زاوار دریاف�ت آنها بوده

به نام «نقابی برای ژانوس» در س�ال

«دبلیو .اس .مروین»  ۳۰سپتامبر

« »Yale Younger Poetsش�د.

است.

 ۱۹۵۲منتش�ر کرد که برند ه جایز ه

«ادوارد ه�رش» دیگ�ر ش�اعر

س�ال  ۱۹۲۷در ش�هر نیوی�ورک به

این شاعر در فاصل ه سالهای ۱۹۵۶

مروی�ن» گف�ت :او هنرمن�دی ب�ا

پروتس�تان ب�ود و به ای�ن دلیل ،در

نمایشنام�ه مینوش�ت و در ده� ه

اخالقی است که هم کار و هم زندگی

رونویسی میکرد.

عنوان شاعر ،تمامی عناوین و جوایز

خاط�ر عالقهاش به ترجم ه آثار ادبی

آمریکای�ی درب�اره «دبلی�و .اس.

دنیا آمد .پدرش کش�یش کلیس�ای

ویژگیهای معنوی روشن و انسجام

پنجس�الگی س�رودهای روحانی را

ش�خصی اش را دربرمیگی�رد .او به

در جوان�ی ب�ه اروپ�ا رف�ت و به

«دنیس لورت�وف»« ،رابرت الول» و

مه�م را کس�ب ک�رد و البته نش�ان

پرداخت .او اولین کتاب ش�عرش را

ضدجن�گ درآمد.او در س�ال ۱۹۷۱

و  ۱۹۵۷در کمبریج و ماساچوس�ت
 ۶۰میلادی نی�ز همپای ش�اعرانی
چون «راب�رت بالی»« ،آدرین ریچ»،

«آل�ن گینزبرگ» در زمر ه ش�اعران

شعر «سایه ش�اعران یمانی» ،مدال

طالی آکادمی هنر و همچنین جایزه
انجمن قل�م آمریکا ب�رای مجموعه
ترجمههای�ش از جمل�ه جایزههای
متع�ددی اس�ت ک�ه ای�ن ش�اعر
آمریکای�ی در ط�ول دوران فعالیت

خود دریافت کرد.

«مروین» در س�ال  ۲۰۱۰میالدی

نیز به عنوان ملکالش�عری آمریکا

برگزیده ش�د و یک دوره یکس�اله
این عنوان را در اختیار داشت.

مجموعه شعر ایرانی ،برنده جایزه آکادمی
هنرمندان ایتالیا شد

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

دارند ب�ه نزد «کا» می آیند و او را تا خارج ش�هر

«اگر س�رت بشود این یک محاکمه است» این

گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست
چون من در آن دیار هزاران غریب هست

آن جا که کار صومعه را جلوه میدهند
ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

نمی کند و فقط توصیه می نماید که «کا» تس�لیم
سرنوشت شود.ظاهرا ً سایر کوشش ها برای یافتن

فرس�تاده ش�ده تا درباره این جریان با او صحبت

گفت�ه رئیس پلی�س در برابر جمعی�ت انبوهی از

مجموع�ه ش�عری از میلاد تهران�ی موفق به

دریافت جایزه ادبی بینالمللی آکادمی هنرمندان

ایتالیا شد.

اطراف!» نوشته «میالد تهرانی» با ترجمه ایتالیایی

روزمره انس�ان اس�ت.میالد تهران�ی در «الیزا ،از

بین المللی ناپل» حائز رتبه اول شد .این جشنواره

هرکجای دنیا بازگش�ت به اصل ذات خود و ایمان

غزل قربانپور ،در بخش ادبیات «جش�نواره ادبی

به گزارش مهر ،مجموعه شعر مینیمال «الیزا،

در تاریخ بیست و پنجم آوریل  ۲۰۱۹مراسم اهدای

ادبی بینالمللی آکادمی هنرمندان ایتالیا ،با عنوان

این مجموعه مش�تمل بر پنجاه شعر مینیمال

از عشق تا مزارع اطراف!» موفق به دریافت جایزه

« »2019 we are the worldشد.

مجموعه شعر مینیمال «الیزا ،از عشق تا مزارع

 ۲رمان منتشر شد

"پس از خورشید" منتشر شد

نظران متن ناقص کافکا هم در حکم کامل اس�ت و

حقیقت که او توقیف ش�ده است ،به وی اجازه می

تازههاي نشر
ن «آدمنما» نوش�ته ضحی کاظمی به همراه رمان «پیراهنی بر
رما 
آب» نوشته لیال باقری منتشر شد.
به گزارش ایس�نا« ،آدمنما» نوشته ضحی کاظمی در  ۳۴۴صفحه،
با شمارگان  ۹۹۰نسخه در سری رمان ژانر علمی  -تخیلی نشر هیال
منتشر شده است.
«پیراهنی بر آب» نوش�ته لیلا باقری در  ،۲۷۹با ش�مارگان ۹۹۰
نس�خه دیگر کتاب تازه منتشرش�ده در مجموعه رمان ژانر (فانتزی)
این نشر است.

کافکا خدمت رسیده ایم! رمان محاکمه که پس از

فرزانه طاهری در گفتوگو با ایبنا به مناسبت سالروز تولد هوشنگ
گلش�یری درباره انتش�ار و تجدید چاپ آثار او گفت :مدتهاست که
همه کتابهای تجدید چاپ نش�ده گلشیری را به ارشاد سپردهایم ،از
جمله «جننامه»« ،والیت هوا» و  ...گویا سیاست این است که پاسخی
ندهند.
همسر هوشنگ گلشیری گفت« :در والیت هوا» رمان طنزی است
که به آن اصالحیه خورده و ما حاضر به دس�ت بردن در آن نیس�تیم.
خودش هم اگ�ر بود چنین کاری را نمیک�رد .در مورد «جننامه» هم
سکوت کردهاند و هیچ جوابی نمیدهند .البته وقتی میگویم ،جواب،
یعنی که بگویند قابل چاپ هست یا خیر .چون ما که در کار گلشیری
دست نمیبریم.
این مترجم در ادامه توضیح داد« :بره گمشده راعی» و «کریستین
و کی�د» را هم سالهاس�ت که به ارش�اد دادهایم و س�کوت کردهاند.
«جننامه» را دو سال پیش فرس�تادیم و هنوز پاسخی نگرفتهایم .در
م�ورد اینها هم باید بگویند چاپ میش�ود یا غیر قابل چاپ اس�ت،
چون هر گونه اصالحیهای یعنی غیر قابل چاپ .البته از ناشر شنیدهام
که راهی برای پیگیری حضوری نیست ،فقط باید به «سیستم» رجوع
کرد.
طاه�ری تاکید کرد :همه آثاری که در ایران اجازه انتش�ار ندارند
در سایت گلشیری قابل دسترسی هستند .البته برخی هم کتابهای
گلش�یری را که در بازار ایران موجود اس�ت به ص�ورت پی دی اف یا
اس�کن ش�ده و البته غیر قانونی و با زیر پا گذاش�تن حقوق مؤلف در
فضای مجازی منتشر میکنند و به اعتراضهای ما پاسخی نمیدهند.
افستیها هم که جای خود دارند.
مترج�م مجموعه داس�تان «کلیس�ای جام�ع» در مورد انتش�ار
الکترونیک آثار گلشیری گفت :شرایط حقوقی انتشار کتاب به صورت
ایب�وک و ...هنوز در ایران مبهم اس�ت و به همی�ن دلیل هم ما هنوز
در ای�ن زمینه اقدام�ی نکردهایم .اما خود ما کارهای�ی را که در ایران
و خارج از ایران منتش�ر ش�ده و دیگر امکان تجدید چاپ برایش�ان
نبوده به صورت تایپ ش�ده و با حجم کم در س�ایت بنیاد گلش�یری
منتش�ر کردهایم .تمام کارهای تمام ش�ده گلش�یری منتش�ر شده،
تنه�ا کاری که باقی مانده بود ،مصاحبه با بهار بود که آن هم منتش�ر
شد.
مترج�م «درسگفتارهای ادبی�ات روس» درب�اره کارهای ناتمام
گلش�یری گفت :همه دستنوش�تههای کارهای ناتمام گلش�یری را به
ص�ورت امانت در اختیار دانش�گاه اس�تفورد قرار دادهایم که ش�امل
تحقیق�ات و فیشهایی که برای نوش�تن یک رمان برداش�ته بود هم
میش�ود .آنها این آثار را اسکن کردهاند و به تدریج روی وبسایت
دانش�گاه اس�تنفورد میگذارند و ما ه�م همزمان روی س�ایت بنیاد
گلشیری میگذاریم.
فرزان�ه طاهری درب�اره فعالیتهای بنیاد گلش�یری و راهاندازی
دوب�اره جایزه گف�ت :جایزه ک�ه ن�ه! ...االن جوایز دیگ�ری هم فعال
هس�تند .بنیاد گلش�یری فعال روی آثار خود گلش�یری متمرکز شده
اس�ت .هر چند که گلش�یری برای دیگران خیلی وقت میگذاش�ت.
ام�ا ما ترجی�ح میدهیم ک�ه فعالیت بنی�اد روی کاره�ای او متمرکز
باش�د .همی�ن پروژه دستنوش�تههای گلش�یری بس�یار گس�ترده
اس�ت .البته بنیاد هم محدود میش�ود به من ،دختر و پس�رم و یکی
از خواهرزادههای گلش�یری .همین .ما ه�م بضاعتمان در همین حد
است.
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جوایز خود را در شهر ناپل برگزار خواهد کرد.

میباشد که اغلب رویکرد معنوی-اجتماعی دارند
که ی�ادآور حض�ور خداوند در تک ت�ک اتفاقات

عش�ق تا مزارع اط�راف» نیاز مبرم انس�ان را در

به خداوند در شرایط سخت زندگی میداند.

این مجموعه که اولین کتاب س�ه زبانه ش�عر

مینیم�ال ایران میباش�د ب�ه زبانهای فارس�ی،
انگلیس�ی و ایتالیایی در بهار س�ال  ۱۳۹۸منتشر

و رونمایی خواهد شد.

کتاب «پس از خورشید» نوشته معصومه امیرزاده منتشر شد.
ب�ه گزارش ایس�نا ،به گفته نویس�نده ،کتاب «پس از خورش�ید»
داس�تان عاش�قانهای را روایت میکند که مربوط به حوادث سیاس�ی
پیش از انقالب اسلامی اس�ت و بر اثر درگیریهای سیاس�ی مس�یر
زندگی شخصیتهای داستان تغییر میکند.
او افزود :بخش�ی از این کتاب مربوط به مهارتهای زندگی است و
در قس�متی از آن فرهنگ بومی و س�نتی هرمزگان از جمله در زمینه
ازدواج و مراسم عروسی مطرح شده است.
امیرزاده با بیان اینکه نویس�ندگی را از سال  ۸۰آغاز کرده است،
گفت« :یک خلیج تشنگی» اولین کتاب بنده بود که در آن زندگینامه
شهدای دانشآموز به رشته تحریر درآمده است .همچنین «جلوههای
کالم امیرالمومنین در س�خن س�عدی»« ،عش�ق یک اتفاق نیست» و
کتاب «من خواب دیده بودم» که در آن زندگینامه ش�هید حقانی
روایت شده است از دیگر آثار بنده هستند .مقالهها و ترجمههایی
هم در حوزه کودکان داشتهام.

زنگ ادبيات
دیدار مسئوالن نمایشگاههای کتاب تهران و
فرانکفورت

در روز نخس�ت فعالی�ت غرفه ایران در نمایش�گاه کتاب پاریس،
مس�ئوالن ایرانی با مس�ئوالن نمایش�گاه کتاب فرانکف�ورت دیدار و
گفتوگو کردند.
به گزارش ایس�نا به نقل از روابط عمومی موسس�ه نمایشگاههای
فرهنگ�ی ای�ران ،در اولی�ن روز برگ�زاری نمایش�گاه کت�اب پاریس
فعالیته�ای غرفه ایران در این نمایش�گاه با حض�ور جمال کامیاب،
رای�زن فرهنگ�ی جمهوری اسلامی ای�ران در پاریس و قادر آش�نا،
مدیرعام�ل موسس�ه نمایش�گاههای فرهنگی و قائممقام نمایش�گاه
بینالمللی کتاب تهران آغاز شد.
در نخس�تین روز از نمایش�گاه کتاب پاریس ،غرفه ایران میزبان
دیدارهای�ی با چهرههای فرهنگی حاضر در نمایش�گاه بود که در این
دیدارها به بررسی راههای گس�ترش تعامالت فرهنگی در حوزه نشر
و فعالیته�ای نمایش�گاهی پرداخت�ه ش�د .بر همین اس�اس و طبق
درخواست نمایش�گاه کتاب فرانکفورت ،دیداری بین روسا و معاونان
دو نمایش�گاه کتاب فرانکفورت و نمایش�گاه بینالمللی کتاب تهران
صورت گرفت.
یورگ�ن بوس  -رئیس نمایش�گاه کتاب فرانکف�ورت  -و توبیاس
ووس  -معاون بینالملل این نمایشگاه  -در دیدار با قادر آشنا و احمد
شاکری به بازخوانی فعالیتهای متقابل دو نمایشگاه کتاب پرداختند.
یورگ�ن ب�وس ضمن تأکی�د بر حض�ور ق�وی ناش�ران ایرانی در
س�ال گذش�ته در این نمایش�گاه ،اظهار امیدواری کرد ک�ه این روند
ش�کل مطل�وب خ�ود را بیابد .ق�ادر آش�نا نیز ب�ا ی�ادآوری روابط
فرهنگ�ی می�ان دو کش�ور از یورگ�ن ب�وس ب�رای بازدی�د رس�می
از نمایش�گاه کت�اب ته�ران دع�وت ک�رد ک�ه ب�ا اس�تقبال مواجه
شد.
توبی�اس ووس نیز به حضور قوی نمایش�گاه کتاب فرانکفورت در
ای�ن دوره از نمایش�گاه کتاب تهران اش�اره کرد و خواه�ان برگزاری
کارگاههایی مش�ترک در ایام نمایش�گاه کتاب تهران با مش�ارکت دو
طرف شد.
دیدار با هیاتی از ایتالیا و عمان از دیگر مالقات های روز نخس�ت
مس�ئوالن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بود .آژانس ادبی پل نیز
در غرفه ایران حضور دارد و به نمایندگی از ناشران مختلف به مذاکره
و رایزنی با همتایان خود میپردازد.

معرفی داوران جشنواره شعر و هنر انقالب

داوران جش�نواره ش�عر و داس�تان انقالب اسلامی حوزه هنری
معرفی شدند.
به گزارش مهر ،یازدهمین جش�نواره بینالمللی ش�عر و داس�تان
انقالب که همزمان با هفته هنر انقالب در فروردین  ۹۸برگزار میشود،
داوران خود را در بخش شعر معرفی کرد.
کبری بابایی ،سید حبیب نظاری ،افسانه شعباننژاد در بخش شعر
کودک و نوجوان ،علی داوودی ،محمدرضا روزبه و رؤیا شاهحسینزاده
در بخش ش�عر نو و نیمایی ،امید مهدینژاد ،محمدس�عید میرزایی و
محمدحس�ین نعمتی در بخش شعر سنتی (کالسیک) ،اشعار راهیافته
به مرحله رقابت یازدهمین جشنواره بینالمللی شعر و داستان انقالب
را داوری میکنند.
بخش ش�عر این روی�داد ادبی ب�ا موضوعات عدالت و انس�انیت،
وحدت امت اسالمی و رفعت ملی ،اخالق و معارف دین ،گفتمان انقالب
اسالمی ،ادبیات مقاومت در سه قالب سنتی (کالسیک) ،نو و نیمایی و
کودک و نوجوان برگزار میشود.
یادآوری میش�ود هفته هنر انقالب  ۲۰ت�ا  ۲۶فروردینماه  ۹۸در
ح�وزه هنری برگزار و برگزیدگان یازدهمین دوره جش�نواره ش�عر و
داستان انقالب در این هفته معرفی میشوند.

