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خبر ادبي
از سوی دبیرخانه جشنواره اعالم شد

ب�ه گ�زارش ایبنا ب�ه نقل از لی�ت هاب ،معم�والً در کش�ورها و
فرهنگهای مختلف کتابفروشی نقش ویژهای در جامعه ایفا میکند
و ب�ه طور خاص مرکز فعالیتهای فرهنگ�ی محلی و ملی آن جامعه و
کشور محسوب میشود .کتابفروشیها امروز با وجود رشد و توسعه
تکنولوژی و ظهور کتابهای دیجیتال برای اینکه به حیات خود ادامه
دهند باید انتخابهای بیش�تری به مش�تریان خود بدهند و در اصل
ت بخش�ی به مش�تری کتاب هس�تند .در این گزارش
به دنبال جذابی 
کتاب فروش�یهای خاصی معرفی میش�ود که بازدید از آنها حتم ًا به
کتاب دوستان توصیه میشود.
کالیفرنیا:ش�اید بت�وان ای�ن کتابفروش�ی را تنها مغ�ازه فروش
کتابهای رمانتیک در ایاالت متحده آمریکا به حس�اب آورد .به گفته
صاحبان این کتابفروشی در سال گذشته 91هزار دالر از طریق فروش
این کتابها درآمد کس�ب شده است .هر کتابی از هر نویسندهای در
جهان از جین آس�تن گرفته تا شکس�پیر همگی با موضوع رمانس در
این کتابفروشی پیدا می شود.
شهر رم:دوستداران ادبیات زبان ایتالیایی عالقمند به دریا و قایق
به طور حتم با کتابفروش�ی ایلماره ش�هر رم آش�نایی دارند30 .هزار
جلد کتاب با موضوعات مختلف دریانوردی و اطالعات درباره کش�ف
مکانهای نامعلوم در دریا و اقیانوس در این کتابفروش�ی وجود دارد.
نقش�ههای قدیمی دریانوردی ،تصاوی�ر و چارتهای ملوانی همگی از
محصوالت جانبی این فروش�گاه جالب در ش�هر رم هستند .البته در
ش�هر میالن نیز کتابفروش�ی به نام دیلماره نیز وجود دارد که چنین
فعالیتی دارد.
ش�هر لندن:این کتابفروش�ی متعلق به ش�خصی به ن�ام ای.ان.
دیورز تنها کتابهای کمیاب و نایاب میفروش�د و هر کس�ی قادر به
خریدن این کتابها نیست .صاحب این کتابفروشی با ارتباطهایی که
با عتیقه فروشها دارد کتابهای کمیاب را برای عرضه از آنها میخرد
و میگوید دوس�ت دارد این کتابها به طور ویژه توسط عالقمندان به
ادبیات قدیمی خریداری شود.

نغمه
ای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم
ای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم
خورشید او را ذرهام این رقص از او آموختم

»»مولوی دیوان شمس

ای مه نقاب روی او ای آب جان در جوی او
بر رو دویدن سوی او زان آب جو آموختم
گلشن همیگوید مرا کاین نافه چون دزدیدهای
من شیری و نافه بری ز آهوی هو آموختم
از باغ و از عرجون او وز طره میگون او
اینک رسن بازی خوش همچون کدو آموختم
از نقشهای این جهان هم چشم بستم هم دهان
تا نقش بندی عجب بیرنگ و بو آموختم
دیدم گشاد داد او وان جود و آن ایجاد او
من دادن جان دم به دم زان دادخو آموختم
در خواب بیسو می روی در کوی بیکو می روی
شش سو مرو وز سو مگو چون غیر سو آموختم
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شاعرانه هاي«ژوزه ساراماگو»

معرفی نامزدهای نهایی بخش داس�تانکوتاه نخس�تین جشنواره
ادبیات سالمت
نامزده�ای بخش داس�تان کوت�اه نخس�تین جش�نواره «ادبیات
سالمت» معرفی شدند.
به گزارش مهر ،با اعالم نامزدهای نهایی بخش نمایشنامهنویس�ی
و فیلمنامهنویسی جش�نواره ادبیات سلامت ،اکنون فهرست نهایی
کاندیداهای بخش داستان کوتاه این جشنواره اعالم میشود.
نامزدهای این بخش به شرح ذیل است:
فراموشخانه نوشته منا کرمی
پشتبام نوشته نازنین رحمانآبادی
سیاه و جاندار نوشته دلبر یزدانپناه
غریبهای در خانه ما نوشته مهدیه کوهیکار
من از بادهای سرد نوشته مرتضی فرجی
دیوار کوتاه خوابهای من نوشته هدا حشمتیان
ش�مس لنگرودی ،ابوتراب خس�روی و احمد آرام بخش داس�تان
کوتاه نخس�تین جشنواره «ادبیات سلامت» را داوری کردند .گفتنی
اس�ت مؤسس�ه آوای هنر سالمت از س�وی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزش�کی با هدف ترغیب نویس�ندگان به خل�ق آثار ادبی در
حوزه سلامت نخس�تین جش�نواره ادبیات سلامت را در سه بخش
داستان کوتاه ،فیلمنامه و نمایش�نامه با موضوع سالمت برگزار کرده
اس�ت .بهاالدین مرش�دی دبیری و رامبد خانلری مدیر بخش داستان
کوتاه این جایزه را برعهده دارند.

بازدید از خاصترین کتابفروشیهای جهان
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تازههاي نشر
انتشار ترجمهای تازه از شاهکار تنسی ویلیامز

ترجمهای تازه از نمایش�نامه «گربه روی شیروانی داغ» اثر تنسی
ویلیامز منتشر شد.
ب�ه گزارش مهر ،انتش�ارات مروارید ترجمهای تازه از نمایش�نامه
«گربه روی ش�یروانی داغ» اثر تنسی ویلیامز را که توسط پرویز ارشد
انجام شده است را روانه بازار کتاب کرد.
درونمای�ه اصلی این نمایش�نامه ملودرامی اس�ت ک�ه در یکی از
ایالتهای جنوبی آمریکا اتفاق میافتد که مردمانش با خرافات و اوهام
و کینهتوزی و حسادت و دروغ دست به گریبان هستند.
در این نمایشنامه با خانوادهای روبرو میشوم که در پوشش نیرنگ
و تزوی�ر و پنهاکاری از روبرو ش�دن با حقیقت س�خت میهراس�ند.
اعض�ای خانواده با جهتگیری خود برای تصاحب امالک متعلق به پدر،
با هم وارد نزاعی تمام عیار میش�وند و س�عی میکنند هر کدامشان
پ�س از مرگ بخش بیش�تری از این امالک را تصاح�ب کنند .این در
حالی اس�ت که پدر خانواده بیآنکه خود بداند مبتلی به سرطان شده
اس�ت و روزهای پایانی عمرش را میگذراند و خود نیز یکی از طرفین
این نزاع است.
تنس�ی ویلیام�ز در مق�ام مؤل�ف ای�ن نمایش�نامه از مش�اهیر
نمایشنامهنویس�ی معاصر در ایاالت متحده به ش�مار م�یرود .آثاری
چون باغ وحش شیش�های ،اتوبوسی به نام هوس ،خاک گل سرخ و…
و .است که برای وی شهرت بسیاری را به همراه دارد.
»»مهدي طوسي

س�خنان و جملات زیب�ای ژوزه
ساراماگو نویسنده پرتغالی و برنده جایزه
نوبل ادبیات در سال  ۱۹۹۸میالدی.

همیش�ه اولین شکس�ت س�خترین شکست
است بعدا به آن عادت میکنیم.
*
بزرگتری�ن اش�تباهی که م�ی توانی�م انجام
دهیم این اس�ت كه به آدمه�ا طوالنی تر از آنچه
که لیاقت�ش را دارند اجازه دهی�م در زندگی مان
بمانند .
*
گاهی راحت تر آن اس�ت که با وجود اندوهی
که در درونتان موج می زند لبخند بزنید .تا اینکه
بخواهی�د به هم�ه عالم عل�ت غمگین�ی خود را
توضیح دهید.
*
منشاء اشتباهات ندانستن نیست .بلکه اعتقاد
کورکورانه است.
**
هم�ه چیزهای از دس�ت رفته ی�ک روز برمی
گردند اما درس�ت وقتی که یاد م�ی گیریم بدون
آنها زندگی کنیم !
**
گاهی حذف کردن برخی آدمها از زندگی تان
جا را برای آمدن آدم های بهتر باز می کند.
**
ب�ا خودمان م�ی گوییم .عادت م�ی کنیم و با
صراحت زیادی .این جمله را تکرار می کنیم.
آن چیزی که هیچ کس نمی پرس�د این است
که  :به چه قیمتی عادت می کنیم ؟ !
**
کلمات در اختیار انس�ان قرار داده نش�ده که

افکار خود را پنهان کند.
**
چ�را ما کور ش�دیم .نم�ی دانم .ش�اید روزی
بفهمی�م .می خواهی عقیده م�را بدانی؟ بله ،بگو.
فک�ر نمی کنم ما کور ش�دیم .فکر می کنم ما کور
هس�تیم .کور ام�ا بین�ا .کورهایی که م�ی توانند
ببینند اما نمی بینند.
**
کلمات�ی ک�ه از قلب م�ی آیند هرگز س�خن
گفت�ه نمی ش�وند .آن ها در گلو گی�ر می کنند و
فق�ط از طریق چش�مان ف�رد می توانن�د خوانده
شوند.
**
رم�ان بیش�تر از اینکه س�بکی ادبی باش�د.
فضایی ادبی اس�ت .مث�ل دریایی ک�ه از رودهای
زیادی پر شده است.
**
آدم ها وقتی معنی حرفهایش�ان را می فهمند
و متوجه رفتارهایش�ان می ش�وند که با کسی از
جنس خودشان مواجه شوند.
**
این چه دنیایی اس�ت که می تواند دستگاه ها
را به مریخ بفرستد ولی هیچ کاری برای جلوگیری
از کشتن انسان ها انجام نمی دهد ؟
**
اگر نمی توانید مانند انسان زندگی کنید الاقل
مانند حیوان نیز زندگی نکنید.
**
درون ما چیزی است که هیچ اسمی ندارد .آن
چیز همانی است که ما هستیم.
**
مرا ببخش اگر چیزی که برای تو ناچیز به نظر
می رسد .برای من همه چیز است.

**
ت�وی دنی�ای کوره�ا ارزش واقع�ی معل�وم
می شود.
**
خیال ک�رده ای کوری از م�ا آدم های بهتری
می سازد ؟
**
هرکس که م�ی خواهد بمی�رد .از همین حاال
مرده اس�ت ؛ فقط نمی داند! ما اصال برای مردن به
دنیا آمده ایم .ب�ه همین دلیل می گویند :ما مرگ
را زاده ایم.
**
خونی که روی آن می خزیدند .پیک مرگ بود
و می گفت :من زندگی ام .پشت من چیز نیست.
**
هم�ه کورند ؛ تمام ش�هر .تم�ام مملکت! اگر
کس�ی هم می بیند پیش خودش نگ�ه می دارد و
بروز نمی دهد.
**
به دوران گله های اولیه بازگش�ته ایم ؛ با این
تفاوت که چند هزار زن و مرد نیستیم .بلکه هزاران
میلیون نفریم توی دنیایی تهی و بی ریشه.
**
ب�ه خ�ودش گف�ت :باید احتی�اط کن�ی .باید
مث�ل بیناه�ا راه ب�روی و مث�ل کوره�ا ح�رف
بزنی.
کوره�ا که اس�م ندارن�د! من فقط ی�ک صدا
هستم .چیز دیگری مهم نیست.
**
آنچه همیشه ثابت مانده .سو استفاده عده ای
از بدبختی دیگران اس�ت ک�ه از اول تاریخ وجود
داش�ته و به ارث رس�یده و نس�ل به نسل منتقل
شده.

گفتوگو با شهریار عباسی؛

ادبیات داستانی ،بدون مردان؟!

ی برای
شهریار عباس�ی از نگران 
کمرنگ شدن حضور مردان جوان در
زمینه داستان ایرانی میگوید که به
اعتقاد او از وضعیت نامناس�ب حوزه
نشر آثار داستانی ناشی میشود.
ای�ن نویس�نده در گفتوگ�و با
ایس�نا ،درباره وضعی�ت کارگاهها و
آم�وزش ادبیات داس�تانی در س�ال
 ،۹۷اظه�ار ک�رد :من در س�الهای
اخیر کارگاههای متنوعی داش�تهام.
آنچه در چند س�ال اخیر مشاهده
ک�ردهام این بوده اس�ت که غالب یا
حتی تمام کس�انی ک�ه در کارگاهها
شرکت میکنند خانمها هستند.
در یک کارگاه حدودا ً پانزدهنفره
یک یا دو نفر آقا و بقیه خانم هستند
ً
اصلا آق�ا در کارگاه
و گاه�ی ه�م
نیس�ت .این مس�ئله از ای�ن جهت
خوش�حالکننده اس�ت که خانمها
وقت میگذارند و از ادبیات استقبال
میکنن�د و در ای�ن عرص�ه تلاش
میکنند.
او اف�زود :ام�ا از ی�ک طرف هم
در جامع�ه ادبی�ات داس�تانی داریم
مردان جوان را از دس�ت میدهیم و
این در درازمدت نتیجهاش مشخص

میش�ود .وقتی میل به انتش�ار آثار
داس�تانی کمتر است و چرخه عادی
آن هم امس�ال دچار مش�کل بوده،
میل به استقبال از آن کمتر میشود
و داستاننویسی به یک شغل لوکس
برای یک عده خاص تبدیل میشود
و در نتیجه آن درخشش�ی را که در
آینده انتظار داریم نخواهیم دید.
عباسی س�پس با اشاره به تأثیر
مشکالت نشر گفت :من از این بابت
نگران هس�تم؛ چون اگر بناس�ت ما
نویس�ندگان حرفهای داشته باشیم،
جوانان بیایند آموزش ببینند ،تالش
کنن�د ،زحمت بکش�ند و در عرصه

ادبیات داس�تانی فعالیت کنند ،باید
زندگیش�ان یا دس�تکم بخشی از
آن از ای�ن طری�ق تأمی�ن ش�ود ،از
طریق روشهای مرتبط؛ مث ً
ال در یک
انتش�ارات فعالیت کنند یا خودشان
ب�ه آموزش بپردازند تا زندگیش�ان
بچرخد .اما حاال چنین چیزی وجود
ن�دارد .چ�ون نه ناش�ری کس�ی را
اس�تخدام میکند و نه کتابفروشی
تازه و خصوصی تأس�یس میش�ود.
هم�ه اینه�ا باع�ث میش�ود ک�ه
داستاننویس�ی در جوانان کم شود،
بخص�وص در پس�ران .آنها ترجیح
میدهن�د در کار دیگ�ری وق�ت

بگذارند.
نویس�نده رم�ان «بازیگوش» با
بیان اینکه وضعیت ادبیات داستانی
امسال به نسبت سالهای قبل ،تغییر
چندانی نداشته است ،اظهار کرد :با
توجه ب�ه وضع اقتصادی کش�ور در
نیم�ه دوم س�ال و وضعی�ت کاغذ،
مش�کالتی به وجود آم�د و از حجم
انتش�ار آثار کم کردن�د .اولین تأثیر
آن هم بر روی ادبیات داستانی و آثار
تألیفی داخلی است .آثار آموزشی یا
دانش�گاهی در هر شرایطی کارشان
را ادامه میدهند؛ آثار ترجمه هم بنا
ب�ه دالیلی که پیچیده اس�ت ،کمتر
آسیب میبینند.
ام�ا وقت�ی مش�کالتی از قبیل
گرانی کاغذ بهوجود میآید که نشر
را دچ�ار مش�کل میکند ،داس�تان
ایرانی قربانی میشود .تا آنجایی که
اطالع دارم ناشران ادبیات داستانی
خصوص ًا در نیمه دوم امسال ،آثار را
خیلی کم پذیرش کردند .نتیجه این
مسئله در سال آینده بیشتر نمایان
خواهد ش�د و این چشمانداز خوبی
برای نش�ر ادبیات داس�تانی داخلی
نیست.

زنگ ادبيات
دستگیری «سردسته قاچاقچیان کتاب»

یکی از قاچاقچیان کتاب که از او بهعنوان «سردس�ته قاچاقچیان
کتاب» یاد میشود بعد از شش ماه متواری بودن دستگیر شد.
یک�ی از اعض�ای کارگروه صیان�ت از حق�وق ناش�ران ،مؤلفان و
مترجمان اتحادیه ناش�ران و کتابفروشان تهران با اعالم این خبر به
ایس�نا گفت ،این متهم توس�ط وزارت اطالع�ات در محدوده مهرآباد
جنوبی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است.
گفت�ه میش�ود از  ۱۹انب�ار کت�اب قاچاق کشفش�ده توس�ط
کارگروه صیانت از حقوق ناشران ،مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران
و کتابفروش�ان تهران ،ح�دود  ۱۰انبار به این فرد که به «سردس�ته
قاچاقچیان کتاب» معروف است تعلق دارد .یکی از پسران این فرد به
اتهام قاچاق کتاب با قید وثیقه  ۸۰میلیون تومانی آزاد اس�ت و پس�ر
دیگرش هم متواری است.

موضوع علمی یادروز حافظ مشخص شد

به گ�زارش خبرگ�زاری مه�ر ،دکت�ر کاووس حس�نلی گفت :از
گذشتههای دور تا کنون «انسان و مفهوم انسانی» از سوی بسیاری از
اندیشمندان جهان بارها و بارها تعریف و بازتعریف شده است .مکاتب
فکری گوناگون تعریفهای مختلفی از انسان و مفهوم انسانی دارند.
وی بی�ان کرد :حافظ نیز در جایگاه یکی از ش�اعران اندیش�مند
نامآورجهانی نگاه ویژه خود به این مفهوم بنیادی دارد که در البهالی
سرودههای بلندش بازتافته است .از سوی دیگر انسان معاصر و روابط
انس�انی در جهان امروز با روابط انس�انی در چندین قرن پیش بسیار
تفاوت کرده است.
وی ادامه داد :مرکز حافظشناس�ی و کرس�ی پژوهش�ی حافظ که
موضوع علمی س�االنهی حافظ را اعالم میکند برای یادروز حافظ در
س�ال  ۱۳۹۸موضوع «حافظ و انس�ان دیروز و ام�روز» را تعیین کرده
است.
این اس�تاد دانش�گاه ادامه داد :در واقع این مفه�وم را از چندین
زاوی�ه میتوان نگریس�ت که در یک نگاه کلی میت�وان همه را در دو
دس�ته جای داد یکی بررسی مفهوم انس�ان در اندیشهی حافظ است
و دیگری نگاه انس�ان معاصر به ش�عر حافظ .به سخنی دیگر هم نگاه
حافظ به انسان در کانون توجه است و هم نگاه انسان امروز به حافظ.
البته واژهی «انس�ان» در غزلیات حافظ چندان در کانون توجه نبوده
و پرکارب�رد نیس�ت ،اما مفهوم انس�ان و انس�ان متعالی در سراس�ر
دیوان حافظ به گونهای فراگیر گس�ترده اس�ت.وی با اش�اره به اینکه
پرس�شهای گوناگونی را میت�وان درافکند که انتظ�ار میرود حافظ
پژوهان بدانها توجه کنند ،گفت :برای نمونه حافظ در س�دهی هشتم
به انس�ان چگونه مینگرد؟ انسان متعالی از نظر او کیست؟ رفتارهای
شایس�تهی انس�ان معتدل و متعادل چیس�ت؟ آیا وقتی به روشنی و
بدون ابهام و تاویلپذیری میگوید :مکن به فس�ق مباهات و زهد هم
مفروش دنبال چگونه انسانیست؟ نظر به چه نوع انسان دارد؟
وی گفت :همچنین اینکه نسبت جسم و جان و تن و روان چگونه
اس�ت؟ آیا تن آدمی زندانی ست که روح او در آن گرفتار آمده است؟
آی�ا به همی�ن دلیل باید هر چه زودتر و هرچ�ه قویتر به تخریب این
زن�دان پرداخ�ت؟ و روح را آزاد ک�رد؟ یا نه مالزمت جس�م و جان از
زمینههای پرورش انسان میتواند باشد؟ آیا انسان آفریده شده است
تا در بهس�ازی جامع�هی پیرامون خود و در ارتق�ای معنوی و اخالقی
دیگران هم بکوش�د تا س�عادتمند گردند یا آمده اس�ت تا با ریاضت
جس�م و پاالیش روح ،خود را به آسمان برگرداند؟ حافظ در این گونه
مقوالت انسان را چگونه میبیند؟

