«گل پونه» ای که پرپر شد

مترجم خرد
ِ

 16فروردین ماه سال  82بود که بر اثر تصادف یکی از برادرانم فوت
شد و با آن اتفاق مادرم دچار اختالل مغزی شد و آرامآرام به بستر
افتاد و بیماریاش ش��دت گرفت بهطوریکه باید کام ً
ال به او رسیدگی
میشد .مدتی او را در تهران نگه داشتیم و بعد به اصرار خودش به بم بردیم.
ایرج بسیار وابسته مادر بود و مداوم نزد او میرفت ،ضمن اینکه بچههای
برادرم هم بم بودند و ایرج به آنها هم رسیدگی میکرد...

 16دو س��ال پیش حس��ینعلی نوذری ،در همایش تجلیل از ع��زتاهلل فوالدوند
گفته بود که برخی از کتابهایی که نوش��ته میش��وند تاریخ مصرف دارند و
زمانی دورهش��ان تمام میش��ود اما برخی از کتابها همواره خوانده میشوند و مورد
رجوع ق��رار میگیرند .کتب علومانس��انی و مخصوصا کتب فلس��فی در این دس��ته
قرار میگیرند .یادم اس��ت زمانی یکی از روشنفکران در کالساش پرسید که ارسطو
هم درباره طبیعیات کتاب نوشته و سخن گفته ...

روایت خواه ِر « ایرج بسطامی»
ازپنجم دی  1382در بم

به انگیزه هشتا دودومین زادروز
«عزتاهلل فوالدوند»
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خبر روز

نگاه ویژه «جامعه فردا» به پرفروش های تابستانه و پاییزه کتاب

واکنشملکمطیعی
به حاشیههای تلویزیون

تمرکز بر سینمای کوتاه ایران
در نروژ
سیامین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «مینیمالن»
نروژ در برنامه ویژهای بر سینمای کوتاه ایران تمرکز
میکند .طبقگزارش رس��یده ،این جشنواره که هر
س��اله بیش از  ۲۰۰فیلم را از سراسر جهان به رقابت
میگذارد ،با هدف تسهیل روشهای عرضه فیلمهای
بینالملل در منطقه اسکاندیناوی و اثبات فیلم کوتاه
بهعنوان یک مدیوم مستقل برگزار میشود .جشنواره
درسیامیندورهاشباهمکاریمرضیهریاحیسردبیر
«پایگاه خبری فیلم کوتاه» بخش تمرکز بر سینمای
کوتاه ایران را با عنوان «ایران امروز» برگزار میکند.

اکران فیلمهای هنر و تجربه تا
پایان سال در سینما فرهنگ
سخنگوی شورای صنفی نمایش اعالم کرد :سینما
فرهنگ تا پایان امس��ال مجاز به اک��ران فیلمهای
گ��روه هنر و تجربه خواهد ب��ود .غالمرضا فرجی در
گفتوگویی با ایسنا درباره مصوبات جلسه دوشنبه،
چهارم دیماه ش��ورای صنفی نمایش بیان کرد :در
این جلس��ه ابراهیم داروغهزاده معاون ارزش��یابی و
نظارت سازمان سینمایی هم حضور داشت و طبق
صحبتهای انجام شده با موافقت شورا ،قرار بر این
شد ،سینمافرهنگتاپایانسالاکرانفیلمهایگروه
هنر و تجربه را ادامه دهد .او افزود :آقای داروغهزاده
همچنین قول داد که از برنامه عید ،این س��ینما در
اختیار اکران فیلمهای عمومی و بدنه قرار بگیرد.

موفقیت هنرمند ایرانی
در آرت هاب گالری دوبی
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براساس آمار کتابهای پرفروش به تحلیلی
از وضعیت مخاطب رسید؟ ناشران چه تأثیری
در کم و کیف این فهرس��تها دارند و آیا این
آمارها واقعی هس��تند؟ بهطورکلی کتابها
در ایران براس��اس چ��ه معیارهایی پرفروش
میشوند و مخاطبان براساس کدام گزینهها
کتاب میخرند .در این س��تون قرار است از
امروز تا چن��د روز تحلیل��ی از وضعیت بازار
کتاب با نگاهی به فهرست پرفروشهای طرح
تابستانه و پاییزه کتاب داشته باشیم.

هر پرفروشی عامهپسند نیست
علی خدایی

نویسنده

ایجاد بس��تری برای دسترس��ی آس��انتر مخاطب به کتاب از طریق
تخفیفها و تبلیغات خوش آب و رنگ ،روش موفقی است که امیدوارم
در قالبهای دیگری هم ادامه پیدا کنند .باید کاری کرد تا مردم بیشتر
کتاب ببینند و بیشتر اسامی کتابها به گوششان بخورد و درنهایت
بیشتر بخوانند .اما برای تحلیل سلیقه مردم نباید به فروش باالی یک
کتاب در یک طرح بسنده کرد؛ باید صرفا این حرکتها را حمایت کرد
تا راهی شوند برای ادامه تحول فرهنگی .البته فروش باالی یک کتاب
را طی سالهای متمادی میشود معیاری برای تحلیل سلیقه ادبی در
نظر گرفت ،زیرا کتابی که هنوز در لیست پرفروشهاست ،قطعا مسیری
طوالنی طی کرده و کیفیت آن باعث ماندگاریاش شده است .کیفیت
کت��اب هم هیچ عنوان خاصی ندارد؛ نباید کتابها را به عامهپس��ند و
آوانگارد و عناوین دیگری شبیه این دس��تهبندی کرد .مارک زدن به
کتاب اشتباه است .مردم همیش��ه کتابهایی را که خواندهاند به هم
معرفی میکنند و به همین دلیل اس��ت که برخی براساس شنیدهها

به دنبال کتاب و خرید آن میروند؛ در این ش��رایط بهتر است بگوییم
ناآشناها از آشناترها سوال میکنند نه از آشناترینها و به همین دلیل
این جور طرحها دلیل قابل استنادی برای نظر قطعی نیست.
در این میان برخی کتابها همیشه در فهرست پرفروشها قرار دارند
که خوب اس��ت آنها را معیار قرار دهیم؛ مثل کت��اب زویا پیرزاد .این
یعنی کتاب مسیری را که باید طی کرده و اشتباه است که بگوییم اگر
فالن کتاب خوب میفروشد پس عامهپسند است .من قاطعانه میگویم
این که کتابی خوب بفروش��د بسیار هم خوب است ،مثل کتاب نسیم
مرعشی .با این کتابها عالقهمندان به کتاب بیشتر میشوند و از طریق
همین مخاطبان بقیه هم کتابخوان میشوند.
ی است که قصه را روان و جذاب روایت کند.
کتاب خوب از نظر من کتاب 
چرا همیشه دنبال ژستهای سختخوانی و اسامی دهنپرکن هستیم؟
من کتابی را میخوان��م که جذبم کند و وقتی کتاب فالن نویس��نده
پرفروش میش��ود حتما توانسته مخاطب را جذب کند .مجموعه آثار
ژانری که اخیر از محمدحسن شهسواری ،ضحیکاظمی ،سامان نورایی
و الله زارع در نشر ققنوس منتشر شده آنقدر خوب بود که من نتوانستم
زمین بگذارمشان ،خب قطعا به بقیه هم از حال خوب این کتاب خواهم
گفت تا دهان به دهان بچرخد و اگر بقیه هم نظر مثبت من را داشتند،
به مرور این کتابها در صدر باقی میمانند.

علی مسعودینیا

نویسنده

 .1در باب فهرس��ت پرفروشهای طرح پاییزه کتاب ،اولین نقد را باید
به خود فهرست وارد دانست .دادههای این فهرست طبقهبندینشده
و آش��فته هس��تند و هیچ معنای آماری خاصی ندارن��د .نگاه کنید به
فهرستهای معتبرکتاب در دنیا و ببینید تا چه حد دستهبندیها دقیق
است :رمان بزرگسال هارد کاور ،رمان بزرگسال جلد کاغذی ،داستان
بلند ،داستان کوتاه ،رمان کالسیک ،رمان جدید ،آنتولوژی و ...یعنی در
انتشار چنین فهرستی تمام معیارهای کیفی ،تاریخی و اقتصادی باید
مد نظر قرار بگیرد تا بتوانیم نتیجه معناداری از دلش استخراج کنیم.
 .2اما اگر مجبور باشیم درباره همین فهرست آشفته نظری بدهیم ،باید
بگوییم نتیجه آشکارش این اس��ت که جماعت کتابخر و کتابخوان
ایران ،درحالحاضر وضعیت مبهم و آش��فتهای دارن��د و کامال واضح
است که ارتباطش��ان با دنیای ادبیات ،رابطهای رسانهزده ،هرهری و
سلبریتیمحور است .داوری درباره این فهرست البته برای هرکس باید
کار دشواری باشد ،چون عمال انقلت آوردن درباره ارزش کیفی این یا
آن اثر یا فالن مولف نیاز به طول و تفصیل و تدقیق دارد .اما سرلیس��ت
پرفروشها نشان میدهد که جماعت بهدنبال نامهای آشنای تبلیغ و
تثبیتشده هستند .چند سالی هست که این روال در بازار کتاب ایران
دیده میشود :یکی از طریق سیاسیون ،تلویزیون ،فضای مجازی ،ناشران
بزرگ یا به خاطر مارکتینگ هوش��مندانه خودش اسمی در میکند و
کارش میگیرد و بازار کتاب را قبضه میکند .کمی اگر احتیاط را کنار
بگذارم باید بگویم که چه در عرصه ش��عر و چه در عرصه داستان ،قطع
ارتباط م��ردم با نقد ادبی و جریانهای خالق و ارزش��مند ادبیات این

«ایران من» روی نت پایان
روزنامه نگار

 11آذرم��اه بود که ب��رادران پورناظری در همراهی
دوباره خود با همایون شجریان جدیدترین کنسرت
خود را باعنوان «ایران من» در تاالر وزارت کشور به
صحنه بردند؛ کنسرتی شامل قطعات جدید و قدیمی
این هنرمندان که طی چند سال همکاری با هم شکل
گرفته بود ،از چرا رفتی تا رگ خواب و حتی س��از و
آوازهایی براساس اشعار فردوسی.
برادران پورناظری و همایون شجریان که سالهاست
کنار هم دس��ت به خلق آثاری زدهاند که با مخاطب
امروزی ارتباط بیشتری برقرار میکند بعد از پروژه
نمایش –کنسرت س��ی که بیش از  120هزار نفر را

دبیر جشنواره به استقالل هیأت انتخاب احترام بگذارد
زینب کاظم خواه
روزنامه نگار

آشفت ه و غمانگیز

سحر طاعتی

عوامل «آشغالهای دوستداشتنی» تقاضای نمایش در جشنواره فجر دارند

روزگار کامال هویداس��ت .در کنارش نبود عزم ناش��ران در حمایت از
کیفیت هم به طریق اولی هویداست.
 .3در تمام��ی بازارهای کتاب جهان ،تعدادی اثر هس��تند که بهمرور
زمان چنان تثبیت میشوند که همیشه جریان مداوم فروششان حفظ
میش��ود .بازار کتاب ایران هم از این امر مستثنا نیست .این آثار گاه بر
نام مولفشان متکی هستند و گاه بر تقدیر و تمجیدی که زمانی از آنها
ی آنها
ش��ده و گاه (البته به ندرت) متکیاند بر کیفیتشان و ماندگار 
واقعی است و از فیلتر تاریخ و نقد گذشتهاند.
 .4مثل همیشه فروش در بازار کتاب ایران بهطور مقطعی از شوکهای
ش نوس��ان میشود .یعنی نویسندگان یا آثاری که
خبری نیز دستخو 
در ش��رایط عادی بخت زیادی برای پرفروش شدن ندارند ،تحت تأثیر
ت به قلم شدن
یک خبر-مثل بردن جایزهای معتبر ،فوت نویسنده ،دس 
فردی که شهرتش را به حوزهای دیگر مدیون است و -...به موقعیت جالب
توجهی میرسند .طی سالیان اخیر پیداست که ناشران هم باهوشتر و
فرصتطلبتر شدهاند و آثاری از این دست را در آبنمک میخوابانند
تا در بزنگاه مناس��ب به بازار بفرستند و از نمد شوک خبری برای خود
کالهی دست و پا کنند.
 .5ام��ا اگ��ر بتوانم با قطعیت و ج��رأت یک نکته درباره این فهرس��ت
بگویم این اس��ت که برای کس��انی که در عرص ه ج��دی ادبیات و نقد
کار میکنن��د و عرقری��زان روح��ی دارن��د و عاش��قانه و خودآزارانه
زندگیش��ان را پای مفاهیم واقعی ارزش ادبی گذاش��تهاند ،فهرست
مذکور ،جز دو س��ه مورد که متاسفانه هیچکدامشان هم آثار جدیدی
نیس��تند و نشانی هستند از ش��کوه از دس��ترفته گذشته ،فهرستی
بس��یار غمانگیز و ناامیدکننده اس��ت .اینکه وضعیت چرا چنین است
طول و تفصیل زیادی دارد که امیدوارم زمانی مجالی بش��ود و همین
جماعت محزون فرصت بیابند دربارهاش نظر بدهند ،بیهیچ مالحظه
و تعارفی.

به مجموعه تاریخی کاخ سعدآباد کشاند این بار نیز
با بیشترین استقبال مخاطبان در شبهای کنسرت
خود مواجه شدند بهطوری که چندین بار اجرا تمدید
شد و در نهایت شب گذشته  4دیماه این پروژه نیز
به اتمام رسید و این هنرمندان خود را برای اجراهای
بعدی که در ماههای آتی در تهران و شهرس��تانها
برگزار خواهد ش��د آماده میکنند که البته نباید از
توجه آنها به بازماندگان زلزله کرمانشاه چشمپوشی
کرد ،چرا که این سه هنرمند از همان روزهای آغازین
کنسرت «ایران من» تصمیم داشتند بخشی از عواید
حاصل از این اجراها را به مردمان غرب کش��ور اهدا
کنند ،بهط��وری که همایون ش��جریان در این باره
گفته بود :بخش��ی از عوای ِد این کنسرت و بلیتهای
اهدایی که بهصورت همت عالی در اختیار تعدادی از

پنج س��ال از س��اخت «آش��غالهای دوستداش��تنی» محسن
امیریوس��فی میگذرد ،فیلمی که در پنجسال گذش��ته نه اجازه
نمایش گرفته و نه در جشنوار ه فیلم پذیرفته شده است .این فیلم
پروانه نمایش هم دارد ،چند ماه پیش هم نامش در کنار چهار فیلم
دیگر قرار گرفت که رفع توقیف شدهاند ،اما از آن زمان هیچ اتفاقی
برای این فیلم نیفتاد ،حتی عوامل فیلم اندر خم ثبت قرارداد فیلم
برای اکران هستند و هنوز هم این انتظار ادامه دارد.
محس��ن امیریوس��فی ،کارگردان این فیلم با آنکه همه درها برای
نمایشفیلمشبستهبودچهاردورهفیلمشرابهجشنوارهفیلمفجر
فرستاد و یکبار هم به جشنواره جهانی فجر اما در تمام موارد ،ناکام
ماند و در هیچ دورهای فیلمش پذیرفته نشد .حاال او برای پنجمین
بار میخواهد فیلمش در جشنواره حضور داشته باشد.
سازندگان این فیلم حاال فقط به این فکر میکنند که هرطور شده
فیلمشان در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد و برای همین
بیانیهای از سوی سازندگان فیلم در خبرگزاری ایسنا منتشر شده
است .آنها در این نامه از دبیر جشنواره فیلم فجر خواستهاند که به
اس��تقالل هیأت انتخاب احترام بگذارد .در این بیانیه آمده است:
درحالیکه فیلم س��ینمایی «آش��غال های دوستداش��تنی» به
کارگردانی محسن امیریوسفی با در اختیار داشتن پروانه نمایش
یوششمین جشنواره فیلم فجر را
در موعد قانونی فرم شرکت در س 
پر کرده ،دبیرخانه جشنواره فیلم فجر بهطور غیرقانونی تا این لحظه
مانع از نمایش این فیلم برای هیأت انتخاب بخش سودای سیمرغ
شده است .این درحالی اس��ت که «آشغالهای دوستداشتنی»
طی پنج سال گذشته و بعد از پایان فیلمبرداری در آبانماه سال ۹۱
بارها برای دریاف��ت پروانه نمایش و اکران عمومی اقدام کرده و هر
سال با توجه به ناکامی در اکران این فیلم برای استفاده از یک فرصت
قانونی جهت بررسی در هیأت انتخاب جشنواره فجر و نمایش در
این جشنواره اقدام کرده و در سالهای  ۹۴ ،۹۳،۹۲و  ۹۵با پر کردن
فرم جشنواره درخواس��ت بررسی این فیلم در هیأت انتخاب وقت

عالقهمندان قرار خواهد گرفت و همچنین کمکهای
اسپانس ِر برنامه -شرکت «دوو» -برای رفع احتیاجاتِ
دیدگان زلزل ه کرمانشاه ،هزینه خواهد
آینده مصیبت
ِ
شد .کمپین «ایران من» نیز در همین راستا فعالیت
خواهد ک��رد .او در پایان اعالم کرده بود که جزییات
هزینهک��ر ِد کمکهای مالی ب��رای زلزلهزدگان در
اختیارتان قرار خواهد گرفت .امید است ما نیز بتوانیم
به اندازه قطرهای از دریای همدلی بیحد و مرز مرد ِم
«ایران من» دین خود را ادا کنیم.
کنس��رت «ایران من» در آستانه س��ال نو میالدی
درحالی به پایان رسید که همایون شجریان به همراه
حمید متبسم پروژه «س��یمرغ» را ژانویه در بخش
جنبی جشنواره هنری پارسیزبانان اروپا در پاریس
روی صحنه میبرند.

را داش��ته که یا به این هیأت ارائه نشده یا در سال  ۹۵به درخواست
هیأت انتخاب فیلم برای اعضا نمایش داده شد اما بنا به اعالم رسمی
یوپنجم به علت نداشتن پروانه
اعضای هیأت انتخاب جشنواره س 
نمایش این فیلم مورد بررس��ی(رد یا تایید) قرار نگرفت.با توجه به
صدور پروانه نمایش «آشغالهای دوست داشتنی» در شهریورماه
س��ال  ۹۶در ابتدا برای اکران عمومی این فیلم اقدام شد اما اجازه
اکران در این چهار ماه به پخشکننده داده نشده و در نتیجه فیلم
یوششمین جشنواره فیلم فجر ارائه شده است.
برای نمایش در س 
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که این فیلم تمام شرایط
یوششم و بررسی
قانونی نمایش برای هیأت انتخاب جشنواره س 
توسط این هیأت محترم شامل پر کردن و تحویل فرم جشنواره در
مهلت قانونی ،تحویل نسخه فیلم به دبیرخانه جشنواره در مهلت
قانونی ،دریافت پروانه ساخت و پروانه نمایش و عدم بررسی رسمی
در دورههای گذش��ته را دارا س��ت.در این ش��رایط از دبیر محترم
یوششم فیلم فجر دولت تدبیر و امید تقاضای احترام به
جشنواره س 
قانون و استقالل هیأت انتخاب و صدور اجازه نمایشو بررسی فیلم
توسط این هیأت را خواستاریم و طبیعتا تصمیم این هیأت محترم
در مورد «آشغالهای دوستداش��تنی» مورد پذیرش سازندگان
فیلم خواهد بود .سازندگان فیلم تا امروز به هر دری زدهاند که فیلم
را نمایش دهند تا کنون موفق نش��دهاند ،آنها امیدوارند با توجه به
اینکه پروانه نمایش فیلم شهریور امسال صادر شده است ،فیلم برای
نمایش در جشنواره پذیرفته شود.

عکس :جامعه فردا

«نرگس سلیمانزاده» که به تازگی توانست جایزه
آنتوانت اس��تیونز و م��دال آن را در چهل و نهمین
نمایش��گاه بینالمللی انجمن هنرمندان کانادایی
از آن خ��ود کن��د ،نمایش��گاه انفرادی خ��ود را در
دوبی برگزار کرد .آرت ه��اب گالری دوبی ،میزبان
چهارمین نمایشگاه انفرادی نرگس سلیمان زاده بود
که مجموعه تازه نقاش��یهای او را در بر میگرفت؛
همه این آثار با تکنیک اکرلیک روی بوم خلق شدند؛
در این نمایشگاه  21اثر شامل 15کار بزرگ و شش
کوچک به نمایش درآمدند که قیمت آثار از  25هزار
درهم شروع شد.

جامعه فردا :فهرست کتابهای پرفروش در
دو طرح تابستانه و پاییزه کتاب ،شامل عناوین
«قهوه سرد آقای نویسنده»

آشنا و ثابتی است:
روزبه معین« ،س�لام بر ابراهیم» زندگینامه
ش��هید ابراهیم هادی« ،سمفونی مردگان»
عباس معروف��ی« ،یک عاش��قان ه آرام» نادر
ابراهیمی« ،چش��مهایش» ب��زرگ علوی،
«جای خالی س��لوچ» محمود دولتآبادی،
«چراغه��ا را من خام��وش میکن��م» زویا
پیرزاد و «سووش��ون» س��یمین دانشور و...

در کتابهای ترجمه هم «ملت عشق» لیف
شافاک« ،من پیش از تو» جوجو مویز« ،جزء
از کل» اس��تیو تولز« ،دختری که پشتس��ر
گذاش��تی» جوجو مویز« ،پس از تو» جوجو
مویز« ،بیش��عوری» خاویر کرمنت« ،دنیای
س��وفی» یوس��تین گ��وردر« ،هنر ش��فاف
اندیشیدن» رولف دوبلی و...
ای��ن عناوین آیا حامل معنایی هس��تند؟ آیا
ادبیات و نش��ر و بازار کتاب دارای چنان ساز
و کار حرفهای و استانداردی هست که بشود

اج «مثنوی»
مو ِ
غرقه دریای ّ

عکس :روشن نوروزی /جامعه فردا

پس��ر ناصر ملک مطیعی در توضیحی در پی پخش
نشدن مصاحبههای پدرش از تلویزیون ،تأکید کرد
که این هنرپیشه هیچ موضعگیری پس از این رخداد
نداشته است .امیر علی ملکمطیعی در این یادداشت
که در اختیار ایسنا گذاشت ،نوشت« :در پی پخش
نش��دن مصاحبههای پدر ،ناصر مل��ک مطیعی در
برنامههای من و شما و دورهمی از شبکههای شما
و نس��یم ،حواشی متعددی ش��کل گرفت که از این
طریق روشنگری خواهد ش��د .نخست اینکه ناصر
ملکمطیعی پس از پخش نش��دن مصاحبههایش
در رسانه ملی ،هیچگونه نظر ،صحبت و مصاحبهای
در این مورد نداشته است و موضعاش سکوت است.
نکته بعد اینکه هیچگونه فیلمی از پشت صحنه این
برنامهها توسط ملکمطیعی و نزدیکانش در فضای
مجازی منتشر نشده است .دوستان عزیز در فضای
مجازی توجه داش��ته باشند که ناصر ملکمطیعی،
هیچگون��ه فعالیت��ی در دنی��ای مج��ازی ،اع��م از
اینستاگرام ،کانال تلگرام و ...ندارد .اخیرا جوابیهای
برای یک روزنام��ه منتقد ،در صفحه اینس��تاگرام
منتسب به پدر ،منتشر شده است که کذب محض
اس��ت و به ناصر ملک مطیعی هیچ ارتباطی ندارد.
بر خود وظیف��ه میدانم از همه هنرمن��دان عزیز و
بزرگ��واری که در این چند روز از ناصر ملک مطیعی
حمایت و پشتیبانی کردند ،تش��کر و سپاسگزاری
کنم و در پیش��گاه مردم عزیز ایران سر تعظیم فرود
بیاورم که با مهر بیپایانش��ان ،همیشه پشت و پناه
پدر بودهاند و او را تنها نگذاش��تند .امیدوارم با تدبیر
مس��ئوالن محترم صدا و س��یما ،هر دو برنامه من و
شما و دورهمی به زودی از رسانه ملی پخش شود».

فهرست کتابهای
پرفروش به ما چه میگوید

توگو با محمدعلی موحد
گف 
به شوق انتشار تصحیح «مثنوی معنوی»

