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فرهنگی و هنری

نمایش
«رزمایش شاید عاشقانه»
در روی صحنه

نمایش «رزمایش شاید عاشقانه» نوشته مسعود ترابی و به کارگردانی کامبیز نیک آمیز از  ۲۴فروردین ماه لغایت  ۱۵اردیبهشت ماه ساعت  ۲۰در تماشاخانه
سه نقطه روی صحنه میرود .نمایش «رزمایش شاید عاشقانه» به کارگردانی کامبیز نیک آمیز و با بازی سوگل نواب صفوی ،فاطمه روشنی ،مهران محمدی،
علی پیله ور ،مهدی راستی ،مریم بابایی ،پریسا سلمانی و کامبیز نیکـ آمیز از  ۲۴فروردین ماه در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه میرود.
عالقهمندان به تماشای این نمایش میتوانند به تماشاخانه سه نقطه به آدرس بلوار کشاورز ،خیابان کبکانیان ،نبش کوچه مرتضی زاده ،پالک  ۱۲مراجعه کنند.

گزارش مستقل پیرامون حاشیههای رمان کلنل

کلنل ؛ قربانی جنایات ادبی محمود دولت آبادی

محمود دولتآبادی با ابراز بیاطالعی از انتشار فایلی که
با عنوان نسخه صوتی رمان «زوال کلنل» منتشر شده ،به
این موضوع شدیدا اعتراض کرد.
پس از انتشــار نسخهای از رمان «زوال کلنل» در ایران
که دولتآبادی آن را نســخهای جعلی خواند ،اخیرا فایلی
صوتی منتشر شده که در ابتدای آن و در معرفیاش گفته
میشــود :کتاب «زوال کلنل» نوشته محمود دولتآبادی،
کاری از مجلــه اینترنتی ...؛ این در حالی اســت که رمان
«زوال کلنل» که با عنــوان «کلنل» به چند زبان ترجمه
شده از ســال  ۱۳۸۷در انتظار کسب مجوز نشر است و از
چاپ در ایران بازمانده است.
این نویســنده در واکنش به این موضوع با بیان اینکه

نمیخواهد حتی یک جمله از این متن را بشنود ،گفت :در
حالیکه اعالم کردهام کتاب چاپشده جعلی است ،کسانی
که این کارها را میکنند ،مجر ِم مضاعف هستند و از اسم
من و کتاب سوءاستفاده میکنند .او با شرمآور خواندن انتشار
این نســخه صوتی ،گفت :همه چیز به صورت وقیحانهای
دارد انجام میگیرد و این مایه شــرم است .کسانی که این
کار را میکنند ،پیشکرد ه اجانب هستند.
دولتآبادی همچنین از کســانی که مســئولیت دارند
انتقاد کرد و گفت :مســئوالن نباید چشمشــان را به روی
"جنایتهای ادبی" ببندند .کســانی که حقوق میلیاردی
میگیرند ،باید حقوق خالقیت ،ادبیات و فرهنگ را بشناسند
و آن را بهجا بیاورند.
پیشــتر نیز محمود دولتآبادی نســخه موجود از رمان
«زوال کلنــل» در بــازار را جعلی خواند .در ســال 2009
میالدی انتشــارات یونیون در کشــور آلمان رمان «زوال
کلنل» نوشــتهی یکی از برجستهترین نویسندگان حاضر
کشور استاد محمود دولت آبادی را با عنوان «کلنل» منتشر
کرد .ترجمهی این اثر استاد محمود دولتآبادی از فارسی
به انگلیسی را آقای بهمن نیرومند به انجام رسانیده است.
نوشتن این کتاب  25سال به درازا کشید و وی پس از آنکه
بارهــا آن را اصالح نمود در ســال  1387آن را به وزارت
ارشــاد سپرد تا مجوز نشــر این کتاب را صادر نمایند .اما
متأسفانه این کتاب نیز به مانند بسیاری دیگر از آثار ارزنده
که در ادارهی ممیزی دولت پیشین با توقف مواجه شدند،
امکان کسب مجوز انتشار را نیافت و به ناگزیر نویسنده آن
را برای نخســتین بار به زبان غیر فارسی در کشور آلمان
متتشر کرد.
این نویسنده پیشکسوت درباره کتابی که به عنوان رمان
او و به صورت غیرقانونی فروخته میشود اظهار کرد :وقتی
از حراســت وزارت ارشــاد رفتند و کتابهای چاپشده با

محمد معتمدی خواننده اپرای «خیام» شد

کارگردان اپرای عروسکی «خیام» از حضور محمد معتمدی به عنوان خواننده اصلی این اثر نمایشی-موسیقایی خبر
داد.
بهــروز غریبپور با تایید خبر حضور محمد معتمدی در اپرای «خیام» به عنــوان خواننده اصلی بیان کرد :بنده طی
پروژههای قبلی با آقای معتمدی ســابقه دیرینه همکاری دارم و تا حد زیادی با توانمندیهای وی در عرصه اجرای اپرا
آشنا هستم بنابراین با توجه به این سابقه حضور و همکاری خوبی که با او داشتم روی او به عنوان یکی از اعضای ثابت
گروه «آران» حساب میکنم.
وی ادامه داد :زمانی که مشغول نوشتن اپرای «خیام» بودم با محمد معتمدی درباره حضورش در این پروژه صحبت
کردم و پیشــنهاد دادم که او نقش خیام را اجرا کند ،اما معتمدی بر این باور بود که این مســاله ممکن است یک تکرار
ناخوشــایند باشد و این ســوال پیش آید که چرا دائم ًا محمد معتمدی باید در آثار ما حضور داشته باشد .در حالی که من
بر این باور بودم خوانندههایی چون پاواروتی به این دلیل به شهرت جهانی رسیدند که در کار خود به یک تکثر منطقی
رسیده بودند و به همین جهت اغلب مخاطبان با آثار او آشنا شدند ،اما به هر صورت آقای معتمدی با تمام این استداللها
پیشنهاد داد که خواننده دیگری در اپرای «خیام» حضور داشته باشد.
غریبپور بیان کرد :طبق توافقاتی که با محمد معتمدی انجام دادیم قرار بر این شد تا همایون شجریان به عنوان اولین
و اصلیترین گزینه ما برای اپرای «خیام» مطرح شود .جالب اینجاست که حضور همایون شجریان به پیشنهاد خود محمد
معتمدی انجام گرفت و به عنوان اولین گزینه حضور در این نقش مطرح شــد اما در جریان ســاخت موسیقی معلوم شد
مساله حضور مستمر یک خواننده در ضبط موسیقی اثر و بهتر درک کردن نقش مورد نظر ،ماجرای بسیار مهمی است که
محمد معتمدی در اپراهای قبلی انصاف ًا آن را رعایت می کرد به همین جهت با در نظر گرفتن این نکته که او اپراهای
متعددی خوانده و مســاله ضبط موســیقی و ایفای نقش را بهتر درک میکند ،با احترام تمامی که به همایون شجریان
میگذارم و میدانم او یکی از بهترین خوانندگان ایران است ،تصمیم گرفتم تا به خان اول بازگردم و با محمد معتمدی کار
کنم ،چرا که حضور در اپرای خیام فوقالعاده زمانبر است و آواگر نقش خیام باید با تمرکز کامل در اثر حضور داشته باشد.

هری پاتر رکورد شکنی میکند

نمایش «هری پاتر و فرزند نفرینشــده» ســال گذشته در تئاتر وســتاند لندن روی صحنه رفت و تحسین منتقدان و
تماشاگران تئاتر را برانگیخت.
این نمایش در شب اهدای جوایز اولیویه  ۹جایزه از جمله جایزه بهترین نمایشنامه ،بهترین بازیگر مرد ،بهترین بازیگر زن
نقش مکمل و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد .پیش از این هیچ اثری در تاریخ مراســم جایزه اولیویه این تعداد جایزه
دریافت نکرده بود.
جان تیفانی کارگردان نمایش هنگام دریافت جایزه گفت« :قدرت تخیل نامحدود است و اکنون بیش از هر زمانی به آن
نیاز داریم».
این نمایش با اقتباس از هشتمین کتاب از سری کتابهای هری پاتر نوشته جیکی رولینگ ساخته شده است« .هری پاتر
و فرزند نفرینشده» به رویدادهای دوران بزرگسالی هری پاتر و دوستانش هرمیون و ران اختصاص دارد.
در نمایش «هری پاتر و فرزند نفرین شده » نوما دومزوانی بازیگر سیاهپوست تئاتر نقش هرمیون گرنجر را بازی میکند .او
پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل گفت« :جیکی رولینگ برای آفرینش هرمیون و از اینکه افتخار بازی
در نقش این شخصیت را پیدا کردم از تو ممنونم».
«هری پاتر و فرزند نفرینشده» عالوه بر این جوایز بهترین طراحی نور ،بهترین طراحی صحنه ،بهترین طراحی لباس و
بهترین طراحی صدا را نیز از آن خود کرد.
در این مراسم که در رویال آلبرت هال لندن برگزار شد ،جایزه دستاورد برجسته در رشته موسیقی برای نمایش «مدرسه
راک» به اندرو لوید وبر اهدا شد و نمایش «روز گراندهاگ» جایزه بهترین نمایش موزیکال را از آن خود کرد.
«روز گراندهاگ» که اقتباس صحنهای فیلمی سینمایی به همین نام با بازی بیل مورای است ،جایزه بهترین بازیگر مرد
در یک نمایش موزیکال را برای اندی کارل به ارمغان آورد .این در حالی است که جایزه بهترین بازیگر زن در یک نمایش
موزیکال برای بازی در نمایش «دختران رویایی» به امبر رایلی اهدا شــد .آدام جیبرنارد دیگر بازیگر «دختران رویایی » به
عنوان بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برگزیده شد.
در ایــن بیــن بیلی پایپر بــرای بــازی در نمایش «یرمــا» جایزه بهتریــن بازیگــر زن را از آن خود کــرد« .یرما»
که با اقتباس از نمایشــنامه فدریکو گارســیا لورکا ســاخته شــده اســت ،بــه عنوان بهتریــن اجرای دوبــاره معرفی
شد.

عنوان «زوال کلنل» را توقیف کردند حدود  4700نســخه
بیشتر در دســترس نبود و بقیه را پخش کرده بودند .این
کتاب جعلی که فروخته
طرف آن طرف شنیده میشود این ِ
میشود اصل است .همان روزهایی که این اتفاق افتاده بود
گفتم این کتاب جعلی اســت و «کلنل» عم ً
ال دارد قربانی
یک بازی کثیف میشود.
کتاب جعلی هیچ
او در ادامه تأکید کــرد :به این ترتیب ِ
دخلی به «کلنل»  -که باید در کشور ما ایران منتشر شود
 ندارد .نثر من امضای من است .خوانندگان من هم توجهدارند که نثر آثار من از چه رنگی است و مطمئن ًا تشخیص
میدهند که این نثر ،ترجمه جعلی و تحریفشدهای است
که آن را پس زدهاند ،پس میزنند و من از آنها میخواهم
آن را پس بزنند .این کتاب که به شــکل قاچاقی منتشــر
شده هیچ ربط و دخلی به اصل کتاب ندارد .امیدوارم اصل
کتاب منتشر شود و این حواشــی نکبتبار کنار زده شود.
این نویســنده درباره اینکه در نسخه جعلی و غیرقانونی
منتشرشده ،آیا نشر گردون کتاب را چاپ کرده است ،گفت:
من نمیدانم و هیچ اطالعی ندارم .ولی هر کسی که این
کار را کــرده تحت پیگرد قرار میگیرد .من وکیل گرفتهام
و امیدوارم کار را تا شــناختن ریشههای این دسیسه پیش
برد .دولتآبادی در ادامه درباره آخرین وضعیت مجوز نشر
این کتاب و اظهارنظر مدیر اداره کتاب که نتیجه نهاییاش
درباره مجوز نشر «کلنل» بعد از تعامل با معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ناشر کتاب اعالم خواهد
شــد ،گفت :برای گفتوگو دعوت روشنی نشده است .به
گوشــم خورده که احیان ًا میخواهند این کار را بکنند .هر
وقت بــرای گفتوگو یا به قــول امروزیها تعامل از من
دعوت شود ،آماده هستم .او همچنین درباره نسخهای که
در دولت جدید برای کسب مجوز نشر به وزارت ارشاد ارائه
شده است ،گفت :در پینوشت کتاب توضیح دادهام وقایع به
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برمیگردد .زمان حرکــت میکند و این کتاب هم متوجه
زمان و موقعیت خاصی است.
رمــان «کلنل» در ایران با نام «زوال کلنل» در ســال
 877از ســوی نشر چشمه برای کســب مجوز نشر ارائه
شــده بود و در دولت جدید هم دوباره به اداره کتاب وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارائه شده ،اما هنوز مجوز انتشار
نگرفته است .این کتاب آبانماه سال  92برنده جایز ه «یان
میخالسکی»  2013سوئیس شــد .دولتآبادی همچنین
با نســخه ترجم ه این رمان نامزد جایز ه ادبی آمریکا برای
بهتریــن کتاب ترجمه به زبان انگلیســی بود و نامش در
فهرست نامزدهای اولی ه جایز ه بوکر آسیا نیز قرار گرفت.

دبیر جشنواره تئاتر فجر و تئاتر
کودک و نوجوان کیست؟

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد که دبیر جشنوارههای تئاتر فجر و تئاتر کودک
و نوجوان به زودی انتخاب و معرفی میشوند.
مهدی شــفیعی ،مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،درباره وضعیت انتخاب و معرفی دبیر
ســی و ششمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر که در اسفندماه سال  ۹۵اعالم کرده بود تا پایان فروردین ماه سال
 ۹۶انجام می شود گفت :همانطور که پیش از این نیز اعالم کرده بودیم روند انتخاب دبیر سی و ششمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر در دســت انجام است و تا پایان فروردین ماه سال جاری دبیر این دوره از جشنواره نیز انتخاب
و معرفی می شود.
وی درباره وضعیت انتخاب و معرفی دبیر بیســت و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان نیز اظهار
کرد :اعتقادم بر این اســت که وقتی جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان در شــهر همدان برگزار میشود ،صفر تا صد
تصمیمگیریهای مرتبط با جشنواره نیز باید در استان انجام شود .از این رو دبیر جشنواره نیز می تواند از سوی استان
همدان انتخاب شود ،هر چند اگر مشورتی نیاز باشد ارائه میدهیم.
مدیرکل هنرهای نمایشــی یادآور شد :بعد از تعطیالت نوروز  ۹۶جلساتی با مدیرکل ارشاد استان همدان داشتیم.
گویا اداره کل ارشــاد اســتان همدان با چند تن از دوستان برای دبیری بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر
کودک و نوجوان جلساتی را داشتند و به زودی جمع بندی نهایی را اعالم می کنند.
ســعیدی اســدی دبیری سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و شــهرام کرمی دبیری بیست و سومین
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را عهده دار بودند.

ماالریا؛ برنده جشنواره فیلمهای شرقی ژنو

فیلم «ماالریا» ساخته پرویز شهبازی و به تهیه کنندگی مسعود ردایی موفق به کسب تندیس طالیی بهترین فیلم
از جشنواره فیلمهای شرقی ژنو شد.
مراســم اختتامیه دوازدهمین جشنواره فیلمهای شرقی ژنو در کشور سوئیس در حالی برگزار شد که فیلم «ماالریا»
نماینده سینمای ایران به صورت مشترک با فیلم «هنرمند براوو» محصول فرانسه و ارمنستان جایزه بهترین فیلم این
رویداد سینمایی را از آن خود کردند.
فیلم «ماالریا» اولین حضور بینالمللی خود در بخش افقهای جشنواره بینالمللی فیلم ونیز تجربه کرد و پس از آن
در چندین جشنوار ه ســینمایی از جمله بوسان ،شیکاگو ،استکهلم ،اسب طالیی تایوان ،جشنوارهی «فوروم دز ایماژ»
فرانسه و جشنواره بلگراد در کشور صربستان حضور داشته است و جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره «ورشو» لهستان
و جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره «داکا» در کشور بنگالدش را نیز کسب کرده است.
داســتان فیلم «ماالریا» که در آن ســاعد سهیلی ،ســاغر قناعت ،آذرخش فراهانی ،آزاده نامداری ،علی استادی و
ســیامک ادیب بازی میکنند ،درباره دختر و پسری اســت که در تهرانگردیهای خود با مردی برخورد میکنند که
مشکلی دارد .آنها سعی میکنند راه حلی برای این مشکل پیدا کنند .پخش جهانی «ماالریا» بر عهده کمپانی «دریم
لب فیلمز» با مدیریت نسرین میرشب است .دوازدهمین جشنواره فیلمههای شرقی ژنو از تاریخ اول تا نهم آوریل در
کشور سوئیس برگزار شد

پولیتزر؛ برندگان خود را شناخت

«راه آهنزیرزمینــی» نوشــته
کالسون وایتهد داستان سفر زنی
جوان اســت که از با استفاده از راه
آهنزیرزمینــی از برده بودن فرار
میکند.
این کتاب پرفروش پیش از این
چندین بــار مورد تقدیر قرار گرفته
بود کــه برای نمونــه میتوان به
جایزه ملــی کتاب آمریکا اشــاره
کرد .در حــال حاضر بری جنکینز
کارگردان فیلم برنده جایزه اسکار
«مهتاب» بــا اقتباس از این کتاب
یک ســریال کوتاه بــرای آمازون
میسازد .داوران پولیتزر این کتاب را
برای «مدلسازی هوشمند رئالیسم
و ترکیب خشونت بردهداری و درام
فرار در داســتانی درباره آمریکای
معاصر» شایسته دریافت این جایزه
دانستند .لین ناتیج نمایشنامهنویس
سرشــناس آمریکایــی نیــز
برای نمایشنامــ ه «عرق جبین»
درباره تقالی کارگران یک کارخانه
بــرای باقی مانــدن در کار ،برای

دومین بار برنده جایزه پولیتزر شد.
در ایــن میــان جایــزه پولیتزر
برای آثار غیرداســتانی برای کتاب
«بیرون کردن مستاجر :فقر و سود
در شهر آمریکایی» به متیو دزموند
رســید و هشــام مطر برای کتاب
«بازگشت» جایزه پولیتزر در زمینه
بهترین زندگینامه را از آن خود کرد.
جایزه پولیتزر معتبرترین افتخار در
زمینــه روزنامهنــگاری در آمریکا
به شــمار میرود .در بخش جوایز
روزنامهنگاری دیلینیوز نیویورک
و پلتفــرم آنالیــن روزنامهنگاری
تحقیقــی «پروپابلیــکا» بــرای
پوشش دادن اخبار سوءرفتار پلیس
نیویورک با اقلیتهای فقیر جامعه،
جایــزه پولیتزر در رشــته خدمات
عمومــی روزنامهنگاری را دریافت
کردند .دیوید فرنتولــد از روزنامه
واشنگتنپســت بــرای «آفرینش
مدلی برای خبرنگاری شــفاف در
پوشــش اخبار کمپیــن تبلیغاتی
ترامــپ» برنده جایــزه پولیتزر در

رشته گزارشــگری در سطح ملی
شــد .روزنامه نیویورک تایمز برای
پوشــش اخبار کارهــای والدمیر
پوتین و روســیه جایزه گزارشگری
بیناللملــی را از آن خــود کرد و
جایــزه پولیتزر نقد به هیلتون آلس
از نیویورکر رســید .کنسرســیوم
بینالمللی روزنامهنگاری تحقیقی
نیز برای کارشــان در افشای اسناد
پاناما به عنوان برنده جایزه پولیتزر
در زمینه گزارش روشــنگر معرفی
شدند.
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ستون یاد

صدایش عطر باران بود
و بوی شالیزار

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

صدایش صدای مردم کوهستان و شالیزار ،صدای کشاورزهای رنجدیدهی گیالن بود.
«پس از باران» هر بار صدایش در دل درختان شمال خواهد رقصید.
فریدون پوررضا در  ۳مهر  ۱۳۱۱در لشــت نشــا متولد شد و در  ۲۳فروردین  ۱۳۹۱در
شهر رشت چشم از جهان فرو بست .تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ناصر خسرو به پایان
رســاند و سپس در مغازه پدر به آرایشــگری پرداخت .او از استادان آواز یونس دردشتی،
ســعادتمند قمی وغالمحسین بنان آواز ایرانی را آموخت و در سال  ۱۳۳۳۳کارتعزیه را به
همراه علی به کیش آغاز نمود .او در همان سال نمایشنامهای برای تئاتر و اجرای آن در
سالن سینمای لشت نشاء نگاشت.
شش سال بعد در آزمون خوانندگی رادیو گیالن رتبه اول را کسب کرد و به طور رسمی
به عنوان خواننده شروع به کار نمود .از اردیبهشت  ۱۳۵۰همکاری با تلویزیون را آغاز کرد؛
و در همان سال به عنوان پژوهشگر آواهای بومی و با همراهی مشاهیر فرهنگی و هنری
ایران سیمین دانشور ،محیط طباطبائی ،منوچهر آتشی ،محمود عنایت ،ایرج افشار و دیگر
استادان برجسته دانشگاه تهران به لندن سفر کرد.
وی در سال  ۱۳۶۷همکاری اش را با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران به عنوان
کارشــناس موسیقی آغاز و در همان سال کنسرتی رادر رشت برگزار نمود .از آن تاریخ به
بعد به ترتیب در شیراز ،همدان ،آلمان ،رشت و تهران به اجرای برنامه و کنسرت پرداخت.
دو کاست میگیالن و گیله لو آثار بعد از انقالب اوست .در سال  ۱۳۷۹تیتراژ و متن سریال
پس از باران را اجرا و یک ســال بعد مقام اول موســیقی در فیلم و سریالهای کشور را
از آن خود کرد.
فریدون پوررضا برداشتی متفاوت از موسیقی فولکلور ارائه کرده است .او از ملودیهای
دیلمان ،گالش و گیلک در این راه استفاده کرد .او با تحقیق در زمینه موسیقی ،بسیاری از
ظرفیتهای موسیقی گیالن را رشد داد و به گیالن و ایران معرفی نمود.
زنده ياد «فريدون پوررضا» در طول سالهايي كه آواز تدريس ميكرد ،شاگردان زيادي
نيز تربيت كرد .شــاگرداني كه از سراسر گيالن به ديدارش مي آمدند تا گوشهاي از اين
گنجينه آوازهاي بومي و ملي را بياموزند .به ســراغ يكي از شاگردان استاد رفتم كه امروز
براي خودش در عرصه موسيقي محلي و ملي ،نام و جايي پيدا كرده است و كنسرتهايش
در شهرهاي مهم جهان برگزار ميشود« .سعيد جعفرزاده احمد سرگورابي» كه چند سالي
ميشود به «پرواز هماي» تغيير نام داده است.
خواننده فولکلور ،اســتاد فریدون پور رضای گیالنی بــرای نه تنها گیالنیها که برای
بیشــتر ایرانیها خواننده شناخته شدهای است ۲۳.فروردین از این دیار رفت .اما دریغ که
جای اینها کسی نمیآید .درســت آن بود -درین چند دهه که او میخواند -دهها کس
ماننــد او میآمدند و پرورش مییافتند و چرا جامعه مانند اینها را پرورش نمی دهد و به
جایشــان بسیار فوتبالیست میآید! ترانههای استاد را که گوش میدهی به اهمیت کار او
پی میبری؛ بومیت و محیط زیست،کار و کشاورزی و مهر و عشق و دوستی و زندگی و
شادی و ...که میوهاش تندرستی و پیشرفت سرزمین،کار او کوچک بود.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

بهترین رمان جنایی  ۲۰۱۶بریتانیا
در ایران منتشر شد

رمان«رهایــت میکنم» اثــر کلر مکینتاش به
عنوان پرفروشترین رمان جنایی ســال گذشته
بریتانیا در ایران ترجمه و منتشر شد.
رمان «رهایت میکنــم» که به عنوان بهترین
رمان جنایی سال بریتانیا معرفی شد ،در رقابت با
«هری پاتر» اثر جیکی رولینگ توانست این رتبه
را به دست بیاورد.
کلر مکینتاش نویســنده این اثر تا سال۲۰۱۱
پلیس بود و با نخســتین رمان پلیسی خود ،یعنی
«رهایــت میکنم» جایزه بهتریــن رمان جنایی
سال  ۲۰۱۶را به دســت آورد« .رهایت میکنم»
پس از انتشــار به سرعت جزء پرفروشترینهای
نیویورکتایمز و آمازون و ساندی تایمز شد.
این داســتان درباره زنی اســت که دخترش را در یک حادثه جنایی از دست میدهد
و پس از آن به منطقــهای در ولز برای زندگی میرود .این اتفاق زمانی رخ میدهد که
کارگاهی مســئول زسیدگی به این پرونده شده اســت .رمان بعدی این نویسنده با نام
«میبینمت» هم بهزودی از سوی انتشارات میلکان چاپ و منتشر خواهد شد.
در بخشی از متن کتاب میخوانیم:
من چیزی نمیگم و بهنظر میرسه احتیاجی به جواب نداره.
«شــما زنها فـــکر میکنین میتونین تنهایی دووم بیارین .فکر میکنین به مردها
احتیاجــی ندارین .ولی وقتی ما مردها تنها میذاریمتون ،کام ً
ال بهدرد نخورین .همهتون
مثل همین .دروغاتون! یا خدا .دروغایی که شما زنهـا میگـین .یکـی پشت اون یکـی
زبـونتون رو تکون میدین ،یه حرفی میزنین و منظورتون حرف دیگهس».
احمق بودم که فکـر میکردم میتونم از گـذشته فرار کنم .هر چقدرم تند فـرار کنم،
هرچقدر هم دور برم ،بـاز هیچوقت نمیتونم ازش جـلو بیفتم.
نشــر میلکان این رمان را با ترجمه نیلوفر بیات و قیمت  ۲۶هزار تومان منتشر کرده
است.

افزایش ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب

نشست هماندیشی و تبادل نظر ناشــران و نمایندگیهای خارجی با حضور تعدادی از
مسئوالن ،مدیران کمیتههای نمایشگاه و ناشران خارجی در سرای اهل قلم برگزار شد.
یاُمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران،
به نقل از ســتاد امور رســانهای و خبری س 
حجتاالســام مهدویراد ،سخنگوی هیأت نظارت بر نشــر در این جلسه با اشاره به
اهمیت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت :نمایشگاه کتاب مهمترین رویداد فکری و
فرهنگی و تمدنی هر کشور است و شاهد آن هستیم که همه کشورها با تمامی مشکالت
و گرفتاریهایی که دارند ،نمایشــگاه کتاب را برگزار میکنند تا توانمندیهای فرهنگی
خود را به نمایش بگذارند.
داود موســایی ،مدیر کمیته ناشران خارجی نمایشــگاه ،نیز در پایان با ارائه گزارش از
فعالیتهای انجامشــده عنوان کرد:از تمام کسانی که در سالهای گذشته در برپایی این
بخش از نمایشگاه مشارکت داشتهاند باید تشکر کرد و جا دارد اینجا از حامد میرزابابایی،
رئیس هیأت مدیره ناشران بینالملل ،به دلیل تالشهایش در این بخش تشکر ویژه داشته
باشــم .او افزود :جانمایی غرفهها به مانند سال گذشته انجام شده و در حال حاضر سازه
بخش بینالملل آماده شــده است .اکانت کاربری برنامه نیلسون نیز در حال فراهم شدن
اســت .با این نرمافزار تمامی کتابها را از طریق این نرمافزار برای حضور در نمایشــگاه
کتاب تهران بررسی خواهیم کرد.
موسایی با اشاره به گمرک نمایشگاه کتاب تهران گفت :خوشبختانه با همکاری گمرک
جمهوری اســامی ایران ،محمولههای کتاب در هیچ جای دیگری بررسی نمیشوند و
صرف ًا در شهر آفتاب باز خواهند شد.
یاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اشاره به برنامه
مدیر کمیته ناشران خارجی س 
ویژه برای ناشــران عرب گفت :امســال تصمیم گرفتهایم تا ناشران و نمایندگان ناشران
عرب حضور پررنگتری در نمایشــگاه داشته باشــند .آنها میتوانند به مدت دو روز هر
نشســتی را که بخواهند در نمایشگاه داشته باشــند .وی با اشاره به تعداد ناشران ثبتنام
شــده در بخش بینالملل گفت ۴۶:ناشر التین و  ۹۰ناشر و نمایندگی نشر عربی ثبتنام
یاُمین
قطعی خود را انجام دادهاند که نســبت به ســال گذشــته افزایش داشته است .س 
نمایشــگاه کتاب تهران از تاریخ  ۱۳تا  ۲۳اردیبهشــت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد
شد.

