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خانه پدری «هوشنگ ابتهاج» در خطر تخریب

خانه پدری هوشنگ ابتهاج (سایه) در شهر رشت در خطر تخریب
قرار دارد.به گزارش ایسنا ،همشهریان هوشنگ ابتهاج (ه .الف .سایه)
از خطر تخریب خانه پدری این شاعر غزلسرای پیشکسوت نگرانند.
این خانه در محله تاریخی استادس�رای ش�هر رشت در نزدیکی خانه
گلچی�ن گیالنی  -پس�رخاله ابتهاج  -ق�رار دارد و ب�ه گفته علیرضا
پنجهای  -ش�اعر و فعال فرهنگی رش�ت  ،-سایه نخستین شعرش را
آنجا سروده است.
پنج�های درب�اره وضعیت خانه پدری هوش�نگ ابتهاج به ایس�نا
میگوید :این خانه توسط یکی از مغازهداران محل خریدای شده است
و ترهبارفروشه�ا ب�ا اجازه مالک آن را به مح�ل انبار محصوالت خود
تبدی�ل کردهان�د.او میافزاید :چند روز قبل از آنجا رد میش�دم که
دیدم ترهبارفروشها در حال خالی کردن س�اختمان هس�تند .پس از
پیگیری متوجه ش�دم مالک قصد تخریب ساختمان را دارد؛ به همین
خاطر به این فکر افتادهایم تا نگذاریم این خانه تخریب شود.
این ش�اعر اظه�ار میکند :برای حفظ این خان�ه دو راهکار داریم؛
یک�ی اینکه با توجه به اینک�ه خانه مربوط به ابته�اج به عنوان یک
ش�خصیت ملی و فرهنگی است دولت یا ش�هرداری از منابع عمومی
هزین�ه خرید این خانه را متقبل ش�وند تا در آنج�ا موزه ابتهاج دایر
ش�ود .خود استاد ابتهاج هم توافق دارند و حاضرند این مکان به موزه
تبدیل شود ،منتها االن بحث تامین منابع مالی برای خرید خانه مطرح
است.او درباره ورود اداره میراث فرهنگی برای ثبت و تملک خانه و در
ادامه ثبت ملی آن میگوید :با توجه به اینکه قدمت خانه کمتر از ۱۰۰
سال است میراث فرهنگی به صورت قانونی نمیتواند این کار را بکند،
اما در اینجا باید توجه داشت که خانه با خانه گلچین گیالنی فقط ۸۰
مت�ر فاصله دارد .ضمن اینکه خان�ه در محلهای تاریخی قرار دارد که
بس�یاری دیگر از ش�خصیتهای تاریخی مثل میرزا کوچک خان در
آن محل س�کونت داش�تهاند .از این جهت اداره میراث یا ش�هرداری
میتوانن�د منابع خرید این خانه را تهی�ه کنند .یا اینکه دولت و نهاد
ریاستجمهوری خود اقدام به خرید این خانه کنند تا از بین نرود.
پنجهای با بیان اینکه نباید در اینباره س�کوت کرد ،بیان میکند:
راه دیگر این است که به اهالی فرهنگ و هنر شهر رشت فرصتی داده
شود تا به گونههای مختلف اقدام به جمعآوری پول کنیم و بتوانیم در
آینده خانه را بخریم و آن را به صورت یک موسسه فرهنگی دربیاوریم
تا اهالی فرهنگ و هنر این شهر در آن کارهای فرهنگی را دنبال کنند
و از این طریق مانع تخریب این خانه ارزشمند شویم.
یلدا ابتهاج  -دختر هوشنگ ابتهاج  -نیز در واکنش به این اتفاق
نوشته است :همیشه غافلیم و تأخیر داریم.

زندگی منوچهری دامغانی در قالب رمان

عب�داهلل صال�ح پ�اک از نگارش رم�ان «چکام�ه ناتمام» ش�امل
زندگینامه داس�تانی منوچه�ری دامغانی خبر داد.به گزارش ایس�نا،
«چکام�ه ناتمام» که در قالب رمان ب�ه زندگینامه منوچهری دامغانی
شاعر ایرانی سده پنجم هجری میپردازد قرار است توسط انجمن قلم
راهی بازار شود .منوچهری دامغانی را شاعر طبیعت خواندهاند.از سوی
دیگر ،صالح پاک که رمان «شکارچیان شب» را در اسفندماه سال ۹۵
از سوی انتش�ارات علمی فرهنگی وارد بازار کتاب کرد مدتی است با
رمان «خط عش�ق» دست به قلم اس�ت«.خط عشق» رمانی است که
با زبان طنز نوش�ته ش�ده و نویسنده در آن ش�وخیهایی را با مسائل
ش از  ۵۰درصد این رمان حدودا
عشقی عجین کرده است .تا کنون بی 
صدصفحهای نوشته شده است« .شکارچیان شب» نیز رمانی است که
به ماجراهای پسربچهای میپردازد که آرزو دارد روزی شکارچی شود.
او در این داستان با یک پیرمرد شکارچی مواجه میشود که به دنبال
ش�کار موجود افسانهای «قره قرناغ» اس�ت که به نوعی با «آل» پهلو
میزند .او شنیده که شکارچی واقعی کسی است که بتواند این موجود
افس�انهای را ش�کار کند ،اما ...عبداهلل صالح پاک این روزها همچنین
مش�غول تدوین و نگارش افس�انههای ترکمن ویژه نوجوانان است .او
قصد دارد صد افس�انه ترکمن را با تصویرس�ازی مارال صیادچی ویژه
نوجوانان راهی بازار کند .تا کنون  ۹۸افسانه این مجموعه نوشته شده
اس�ت و به گفت ه نویسنده ،این افس�انهها در تقسیمبندی افسانههای
جانوری ،اجتماعی،جن و پری و زندگی گنجانده خواهد شد.
پاک امیدوار اس�ت بتواند این مجموعه را در انتشارات افق راهی
بازار کند.

نغمه
پروانه
تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی
خون عشاق حاللست زهی شوخ حرامی
بیم آنست دمادم که چو پروانه بسوزم
از تغابن که تو چون شمع چرا شاهد عامی
فتنه انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانت
که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کالمی
مگر از هیت شیرین تو میرفت حدیثی
نیشکر گفت کمر بستهام اینک به غالمی
کافر ار قامت همچون بت سنگین تو بیند
بار دیگر نکند سجده بتهای رخامی
بنشین یک نفس ای فتنه که برخاست قیامت
فتنه نادر بنشیند چو تو در حال قیامی
بلعجب باشد از این خلق که رویت چو مه نو
مینمایند به انگشت و تو خود بدر تمامی
کس نیارد که کند جور در اقبال اتابک
تو چنین سرکش و بیچاره کش از خیل کدامی
آفت مجلس و میدان و هالک زن و مردی
فتنه خانه و بازار و بالی در و بامی
در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش
مرغ زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی
طاقتم نیست ز هر بیخبری سنگ مالمت
که تو در سینه سعدی چو چراغ از پس جامی

»»سعدی

قسمت دوم و پایانی

انتشار کتابهایی درباره پاریس ،هنرهای
تجسمی و سینما

»»به انتخاب مهدی طوسی

روباه گفت« :شاه ما یک شیر نیرومند است که
ارباب تو را کشته .حاال تو آزاد هستی و دیگر الزم
نیس�ت در این صحرای داغ ،بارکشی کنی .شاه از
تو خواس�ته است پیش او بروی و بقیهی عمرت را
ب�ا راحتی زندگی کنی .اگ�ر میخواهی همراه من
بیا».
شتر که از بارکشی خسته شده بود و از راحت
زندگ�ی کردن بدش نمیآمد ،به دنبال روباه به راه
افتاد .پس از مدتی ،پیش ش�یر رس�یدند .همه از
دیدن آنها خوشحال ش�دند .روباه به شیر گفت:
«قربان! لطف ًا س�وار ش�تر ش�وید ت�ا پنجههایتان
نسوزد .ما باید به جنگل برگردیم».
ش�یر ،روباه و پلنگ س�وار شتر ش�دند و راه
افتادند .کالغ هم پروازکنان راه را به آنها نش�ان
میداد .خالصه خسته و گرسنه به جنگل رسیدند.
دیگر وقت ش�ام ب�ود .همه منتظر بودند تا ش�یر،
شتر را بکشد ،اما شیر به شتر نزدیک شد و گفت:
«دوست من! به خاطر این که مرا نجات دادی از تو
سپاسگزارم .تو میتوانی هرچقدر دلت میخواهد
اینجا بمانی .م�ن هم قول میدهم از تو محافظت
کنم».
روب�اه ،پلن�گ و کالغ ب�ا تعجب به ه�م نگاه
کردن�د .بعد از آنهمه زحمتی که برای پیدا کردن
شتر کشیده بودند ،شیر نمیخواست او را بکشد.
ناگه�ان ش�یر غرید و گفت« :ش�ما س�ه نفر! مگر
نمیبینی�د من گرس�نهام؟ پنجههایم س�وخته و
نمیتوان�م دنبال غذا بروم .ف�وری بروید و چیزی
برای خوردن پیدا کنید».
روباه ،پلن�گ و کالغ اطاعت کردند و از آنجا
دور شدند ،اما برای شکار و پیدا کردن غذا نرفتند
بلکه گوش�های نشس�تند تا ب�ا هم فک�ر کنند و
نقشهای بکش�ند تا بتوانند ش�تر را مجبور کنند
ک�ه از ش�یر بخواهد ،او را بخورد .بعد از کش�یدن
نقش�ه ،آنها پیش شیر برگشتند .کالغ جلو رفت
و گفت« :جناب ش�یر! هرچه گشتیم غذایی برای
ش�ما پیدا نکردیم و چون دوس�ت نداریم به شما

گ آقای سعدی در پاریس» نوشته سیدمجید حسینی« ،معنا
«مر 
در هنرهای تجسمی» نوشته اروین پانوفسکی با ترجمه ندا اخواناقدم
و «دیالکتیک چشمها» نوشته شاهپور شهبازی راهی بازار شدهاند.
گ آقای س�عدی در پاریس» نوش�ته
به گزارش ایس�نا ،کتاب «مر 
سیدمجید حسینی در نشر چشمه عرضه شده است.
در نوشته پش�ت جلد کتاب آمده است :با اطمینان میتوان گفت
این کتاب در میان آثار تاکنون منتشرش�ده نویس�نده که غالبا دارای
درونمایه تحلیلی هستند ،یک نقط عطف محسوب میشود.....
همچنی�ن کت�اب «معن�ا در هنره�ای تجس�می» نوش�ته اروین
پانوفس�کی با ترجم�ه ندا اخواناقدم در نش�ر یادش�ده روان�ه بازار
ش�ده است.در نوشته پش�ت جلد کتاب میخوانیم« :معنا در هنرهای
تجس�می» ترجم�ه س�ه مقال�ه بنیادین اروی�ن پانوفس�کی ،یکی از
تأثیرگذارترین مورخان هنر سده بیستم است که به موضوعاتی چون
خ هنر ،ش�مایلنگاری و شمایلشناسی و نسبتهای بدن
اهمیت تاری 
میپردازد .پانوفسکی با طرح رویکرد شمایلنگاری درصدد بود.....

زنگ ادبيات
اهدا نشان «مالزم افتخاری» به جی کی رولینگ

سخت بگذرد ،پس مرا بخورید و سیر شوید».
روباه جل�و دوید ،کالغ را کنار زد و گفت« :نه،
تو خیلی کوچک هس�تی .من بیشتر از تو گوشت
دارم .عالیجناب! خواهش میکنم مرا بخورید».
هنوز حرف روباه تمام نشده بود که پلنگ جلو
دوید و گفت« :نه قربان! من از همه بزرگترم ،مرا
بخورید».
ش�تر که در گوش�های ایس�تاده بود ،با دیدن
فداکاری آن سه با خودش فکر کرد« :من هم باید
وفاداری خود را به ش�اه ثابت کن�م ».برای همین
جلو رف�ت و گفت« :من هم دوس�ت دارم جانم را
فدای ش�ما کنم .این دوستان بیشتر از من به درد
ش�ما میخورند .آنها زنده بمانند بهتر است .پس
به ج�ای آنها مرا بخورید ».روب�اه ،پلنگ و کالغ
خوش�حال ش�دند و خودش�ان را ب�رای خوردن

گوشت شتر آماده کردند.
ش�یر گف�ت« :من از همه ش�ما سپاس�گزارم.
حرف ش�ما را قب�ول میکنم و ش�ما را یکییکی
میخورم».
با ش�نیدن حرفهای ش�یر ،کالغ فوری پرواز
ک�رد و رف�ت .روباه و پلن�گ ه�م دواندوان فرار
کردند و از آنجا دور ش�دند ،اما ش�تر ایس�تاد و
خودش را برای قربانی شدن آماده کرد.
شیر خندید ،به سوی شتر رفت و گفت« :شتر
ج�ان! تنها تو ثابت کردی ک�ه به من وفاداری .من
تو را نخواه�م خورد و تا وقتی زنده هس�تم از تو
مراقبت میکن�م و نمیگذارم کس�ی آزاری به تو
برساند».
ش�تر با شادی از او تشکر کرد .شیر با خودش
گفت« :مهربان بودن از همه چیز بهتر است».
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¯,ÉZ/ne d/»Ô d^i ,ÄËZ» ÅZ¯ Á ËY§Y ,d¯ ¹ZÆ µZ¬f¿Y Á ¶¬¿ ,d¯ ÂÂ» ÌÌ¤e ,d¯ µÔv¿Y ,d¯ ¶Ë|^e ,¹Z¿ ÌÌ¤e ,d
¿¬¶ ,ÉZ/n» ÉZ/§ Á ÉY Ä/¿ZËY ÉZÅY§Y ¹¿ Y Ê«Â¬u dËZ¼u ,ÊËZÌ§Y¤m ºWÔ Á Êf À ÉZÅ s ,cZYfyY d^i Á ÉZne d»Ô µZ¬f¿Y Á
{Â]» Â»Y ËZ Á ,É°§ dÌ°·Z» Á ÉÁM ¾§ µZ¬f¿Y ÉZÅ{Y{Y« ,ÊÀ§ ¿Y{ µZ¬f¿Y ÉZÅ{Y{Y« ºÌÀe Á ÄÌÆe ,ÉÀÅ – Ê]{Y dÌ°·Z» Z] ^e» ÉÁZ
]ÄÂ» ¥Y|ÅY Ä] Ê]ZÌf{ ¶ÌÆe Á Ëe dÆm { Ä¯ ÊeZÌ¸¼ Á Ê«Â¬u Â»Y Á ÉY{Y d·Y| ½YÂË{ ÉÁZ{ ÈÌ¸¯ ¹Zn¿Y Á c{Z^» ,ZÆf¯ d^i Ä
,Ê/¸¸¼·Y ¾Ì] Á Ê¸yY{ cZ«ZÀ» { d¯ ,Z»§Z¯ Á ³Z¯ Á Ä¼Ì] ,ÊeZÌ·Z» Â»Y ÈÌ¸¯ { Ê«Â¬u cZ»|y ÈWYY Á ÃÁZ» ,|Z] Ê» ÉÁ Á ¹Ó
Z/] ^e/» Ê¸¸¼·Y ¾Ì] Á Ê¸yY{ ½ZZÀZ¯ Á ÊmZy Á Ê¸yY{ Éf³{Y{ ÉÔ¯Á Z] ÉZ°¼Å dÆm ^e» ÉY Ä§u ÉZÅ{Y{Y« ºÌÀe ZË Á ¹Y|zfY
/¯» {Á|/v»Z¿ c|» Ä] d^i xËZe Y : c|» .¹Ó ÉZÅÂn» ~yY Y a Ê¿Â¿Z« ¹Á· cÂ { dÌ·Z § ÂÂ» ¹Zn¿Y ,ÄÂ» ¥Y|ÅY Y ®Ë Å
1477998376 Êf/a|¯ -Ê« |uYÁ-¹Á{ Ä¬^-69 Ôa-Ê]£ ±^¸³ ½Z]ZÌy-¹ZÆq ±^¸³ ÄqÂ¯-Ê·Z¼ {Z]M dÀm-½YÆe Æ-½YÆe: Ê¸Y
»¹|«Y ZÌ¿Âa dÅ¿ º¿Zy µZË 900000 ÉYY{ Ã{Y|uY Z^ ÉZ«M : Z¯ Y ®Ë Å Ä¯·Y ºÆ ½YÌ» - .|Z] Ê» µZË 1000000 : d¯ ÄËZ
{d/Å4¿ º¿Z/y Á ¶»ZË|/» Á ÃË|» dXÌÅ ÌW d¼ Ä] Á 0062001655 Ê¸» ÃZ¼ Ä] Ã{Y|uY Z^ ÉZ«M : ½YË|» ¾Ì·ÁY µZË 100000 ÉYY
©YÁY ÄÌ¸¯ LZ»Y :Z»Y ªu ½Z³|¿Y{ - . |¿|Ë{³ [Zzf¿Y {Á|v»Z¿ c|» Ä] ÃË|» dXÌÅ Â d¼ Ä] Á 0068330601 Ê¸» ÃZ¼ Ä] ¹|«Y ZÌ¿Âa
]Ë|/» LZ/»Y Z/] É{Z/ cZ^eZ°» Á ÊËYmY cZÌ¸¼ ÈÌ¸¯ ¹Zn¿Y Á Ê»ÔY {Â¬ , ZÅ{Y{Y« , cYÁ] , Äf¨ ,®q ¶Ì^« Y ÄR» ÁM |Æ e Á Y{ZÆ
|Z] Ê¼¿ dÌ·Z § Ä¿YÁa Á| Á ~yY Ä·À» Ä] Â¯~» dÌ·Z § d^i" Ä»ZÀZY ª^ : ¶»Z Ë|» cYZÌfyY .|Z] Ê» ^f » ÄR» Æ» Z] ÃY¼Å ¶»Z
"
{-540
(50566) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y Â¯ Ô»YÁ{ZÀY d^i ½Z»Z

Zy Ê»ZÆ É¿Y ÃZ ½ÁeM d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]10320225182 Ê¸» ÄZÀ Á 373484 d^i ÃZ¼ Ä

]cZ¼Ì¼/e1395/12/28 wÂ/» ÃË|» dXÌÅ Ä¸neÂ {ZÀfY Ä

}Ä]0036672191 Ê¸» |¯ Z] Ê^Z³ ºZ¯ ÉZ«M : | }ZzeY ¶Ë

¼Ê/¸» |¯ Z] Ê»Y§ É|Ì  ©{Z ÉZ«M ÃË|» cPÌÅ ÌW d
ÊnÀ³ |Ì¼u ÉZ«M ÃË|» cPÌÅ ÌW \ËZ¿ d¼ Ä]0071350748

.|/¿|Ë{³ ¾ÌÌ e ¶»Z Ë|» d¼ Ä] 3934071066Ê¸» |¯ Z] Âa
¯¸f/» LZ/»Y Z/] d¯ ÁM |Æ e Á Y{ZÆ] ©YÁY Á {ZÀY ÄÌ

»|d¯ Æ» Z] ÃY¼Å ÃË|» dXÌÅ ZY Y ´Ë{ Ê°Ë Á ¶»Z Ë

» ¶/»Z Ë|/» ÉZ/»Y Z/] ÉY{Y ÉZÅÄ»Z¿ ËZ Á {Â] |ÅYÂy ^f
.|Z]Ê» ^f » d¯ Æ» Z] ÃY¼Å
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{-545
d^i ÃY{Y Â¯ Ô»YÁ{ZÀY d^i ½Z»Z
¯(52444) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ ºÆf/» Ê¸« Ê¸|¼v» dËZ° \u ÊaZ] ¾ËY [12/96/106 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
»d/Y \/Ì¬ e dve d¿Z»Y { d¿ZÌy ¹ZÆeY Ä] ¾uÌ» ¥ |ÅZm É ÊÀiY Z¿Ì
¿ ]/¿ xËZe Y ÃZ» ®Ë ¥ Ê³|Ì d«Á Á Ã{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Ã{^»Z¿ Ä°ÀËY Ä
[Â» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» ËÂne Ä] Ä¸ÌÂÀË|] ,Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e ÊÆ³M
¾ËY { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm Â¯~» d¸Æ» ¥ {{³ Ê» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] 1392
].|Ë{³ |ÅYÂy ºÌ¼e }ZzeY Ê¿Â¿Z« cY¬» ª§Á cÂ ¾ËY Ì£ { Zu ÊaZ
Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÊaZ] ºÅ{YÁ{ Ä^  aZ] {-494/¦·Y.¹.38872

½YÆe (ÊÀÌ¼y ¹Z»Y) 12 ÄÌuZ¿ [Ô¬¿Y Á

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ ºÆf» Ä·ÂZ» µ|ËÂ« ¹YÆ dËZ° \u ÊaZ] ¾ËY [12/96/71 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
]µÂ/Æn» Ã{^»Z/¿ Ä°ÀËY Ä] ¿ dY \Ì¬ e dve d« ¹ZÆeY Ä] Ê¸ ¥ Ê¿YË {YÆ
Ã|/Ë{³ ¾Ì/Ì e Ê/Æ³M /¿ xËZ/e Y ÃZ/» ®/Ë ¥ Ê³|Ì d«Á Á Ã{Â] ½Z°¼·Y
]|Ã{^»Z/¿ Ä/] 1392 [Â/» É/¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» ËÂne Ä] Ä¸ÌÂÀË
Zu ÊaZ] ¾ËY { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm Â¯~» c|» ¥ {{³ Ê» ¡Ô]Y
{ .|Ë{³ |ÅYÂy ºÌ¼e }ZzeY Ê¿Â¿Z« cY¬» ª§Á cÂÀËY Ì£
Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÊaZ] ºÅ{YÁ{ Ä^  aZ] {-495/¦/·Y.¹.38873

½YÆe (ÊÀÌ¼y ¹Z»Y) 12 ÄÌuZ¿ [Ô¬¿Y Á

جی ک�ی رولینگ خالق هری پاتر از جمله چهرههای ادبی اس�ت
که در کنار چهرههایی از دیگر عرصههای هنری با دریافت نش�ان
افتخار تجلیل میش�وند.به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس،
رولینگ که نشان مالزم افتخاری را میگیرد گفت از این افتخاری
که نصیبش شده بسیار خوشحال است و به آن میبالد.
ریمون�د بریگ�س نویس�نده کتاب کودک نی�ز با دریاف�ت جایزه
 CBEتجلیل میشود.دیوید ویلیامز کمدین و نویسنده کتاب کودک
نی�ز گفت :از این خبر خیلی خوش�حال ش�دم اما هیچک�س از مادرم
خوش�حالتر نیست.این نشان ها و مدالها عالیترین رتبه امپراتوری
بریتانیا و دارای سلس�له مراتب هستند که از پایین ترین درجه یعنی
 MBEبه عنوان عضو رتبه امپراتوری ش�روع میشود و بعد OBE
درجه افس�ر رتبه امپراتوری CBE ،فرمانده ،درجه باالتر شوالیه یا
بانو و باالترین درجه ش�والیه عالی صلیب یا بانوی عالی صلیب است.
فهرس�ت دریافت کنندگان نشان لیاقت که برای تجلیل اهدا میشود
هر س�ال شامل ش�ماری از چهرههای تاثیرگذار فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی اس�ت که در آغاز سال اسامی برندگان اعالم و در طول سال
به برندگان اهدا میش�ود.رولینگ امس�ال در فهرست سلبریتیهای
پردرآمد فوربس در مکان س�وم جای داش�ت و ب�ا درآمد  ۹۵میلیون
دالری در س�ال  ،۲۰۱۶پردرآمدترین نویسنده شد .او بیشتر این مبلغ
را از فروش خوب فیلم «جانوران ش�گفتانگیز و زیس�تگاه آنها» به
دس�ت آورد.این در حالی اس�ت که امسال بیس�تمین سالگرد انتشار
نخس�تین کت�اب از مجموع�ه کتابهای پرف�روش «ه�ری پاتر» هم
هست.
فراست در نشست بررسی «خون مردگی»:

نزدیک شدن هر نویسنده به موضوع جنگ را به
فال نیک می گیرم

ی�ک نویس�نده معتقد اس�ت عطر و ب�وی جنگ آنچن�ان بازتاب
دارد که حتی بر ش�امه ضعیف نیز اثرگذار اس�ت.به گزارش شبستان،
قاسمعلی فراست ،نویسنده و منتقد ادبی عصر دیروز در نشست نقد و
بررسی کتاب خونمردگی اثر الهام فالح گفت :اولین ویژگی یک رمان
این اس�ت که خوشخوان باشد و خواننده را جذب کند و پای خود نگه
دارد ،طوری که خواننده بدون خس�تگی آن را بخواند و سیراب شود.
رمان خون مردگی رمان خوش�خوانی است.فراست ادامه داد :دومین
ویژگ�ی رمان این اس�ت که خوانن�ده بتواند با تار و پ�ود مطالب ،آدم
ه�ا و فضای موجود در رمان ارتباط برقرار کند و خود را وس�ط میدان
ببیند .در توصیف هایی که خانم فالح در خون مردگی داش�ت ،رابطه
من خواننده با کوچه پس کوچه ها و فضاها در بیش�تر جاها قابل باور،
ملموس و دلنش�ین بود.این نویسنده و منتقد ادبی با بیان اینکه خون
مردگی کتابی درباره جنگ است ،عنوان کرد :خانم فالح می توانست
در مورد مس�ایل دیگر بنویس�د که بازار و مش�تری بیشتری دارند و
برایش به به و چه چه بیش�تری داشته باش�ند .وقتی هر نویسنده ای
ب�ه جنگ می پردازد یعنی در جایی از وج�ود این آدم دردی نهفته و
در وجودش ترکش�ی نشسته اس�ت که با این مسئله زندگی می کند.
جنگ عطر و بویی دارد که کافی اس�ت ،کس�ی از کنارش رد ش�ود تا
آن بو را حس کند .نزدیک ش�دن هر نویس�نده به موضوع جنگ را به
فال نیک م�ی گیرم و به او درود می گویم .عط�ر جنگ آنقدر بازتاب
دارد که بر روی کس�ی که ش�امه اش ضعیف اس�ت نیز اثر می گذارد.
وی اظهار داش�ت :کس�ی در بطن و متن جنگ است بیشتر مسایل را
درک می کند .آقای ناصر ایرانی اس�تاد بنده در داس�تان نویس�ی به
تصور خیلی ها دگراندیش بود .در یکی از سفرها که نویسندگان را به
مناطق جنگی می بردند و ایش�ان هم حضور داشت و با بغضی در گلو
در خرمشهر گفت :من کتابم را نوشتم .آنقدر جنگ قداست و معنویت
دارد که اگر یکی هم جذب نش�د و نفهمید ضرری ایجاد نش�ده بلکه
آن ش�خص برداش�تش اش�کال دارد .چرا ما باید مانع ایجاد کنیم که
کسی در این زمینه کتاب ننویسد .وقتی قلم نویسنده ای خوب و قابل
اعتنا باش�د ،وظیفه ما سنگین می شود که او را جذب کنیم .با اخالق
پیامبرگونه آن نویس�نده می شود نویسنده باورهای من .خانم فالح با
کتاب خون مردگی نشان دادند که اندوخته های واژگانی زیادی دارند.
فراست در واکنش به انتقاد شاکری از کتاب خون مردگی گفت :کاش
خوب دفاع می کردیم .ابوالقاسم ژرفا روحانی هستند ،باسواد و باصفا.
وقت�ی ایش�ان دم از دین می زنن�د ،بی دین تری�ن آدم ها جذب می
شوند .ایش�ان به قدری با صمیمیت ،رافت و اخالق محوری حرف می
زنند که من بی دین خجالت می کش�م و یواشکی خود را به او نزدیک
می کنم .متاسفانه گاهی ما آیات رحمت خدا را با غضب می خوانیم.

