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چهار شنبه  14شهریور  24. 1397ذی الحجه .1439شماره 19907

عالقه موزیسین پیش کسوت
به بازیگری

ایسنا -در نشست پرسش و پاسخ فیلم «ُ ۱۳اکتبر  »۱۹۳۷در شهر کتاب ،لوریس چکناواریان در خصوص زندگیاش گفت :من مقابل
دوربین بسیار راحت هستم چرا که پدرم از سینماداران قدیم ایران بود .این مستند را هم دوست دارم .اصال تصمیم دارم یک فیلم هم
بازی کنم چرا که اعتقاد دارم حتی اگر بد ،انسان باید کارهای درست را تجربه کند .در برنامهام بازی در یک فیلم را هم قرار دادهام.

...
ادبی

پرفروشترینآثار داستانی دهه۹۰

همایش بین المللی غدیر در ادبیات فارسی
برگزار میشود

ناصر رعیت نواز -شاید چند سال پیش انتشار کتاب باتیراژ دو
هزار نسخه در مقابل جمعیت هفتاد و اندی میلیونی کشورمان
تعجب آور بود اما حاال به دلیل گرانی هزینه های انتشار کتاب و
استقبال کم مردم از بازار نشر ،شمارگان برخی کتاب ها به  ۲۰۰تا
 ۵۰۰نسخه کاهش یافته است .این یعنی کتابی هر چند ارزشمند
و خواندنی ،به ازای هر  ۱۶هزار نفر ،تنها در یک نسخه منتشر می
شود .این وضعیت بد بازار نشر در حالی است که تبلیغ برای کتاب
و کتاب خوانی آن طور که شایسته جمعیت جوان و فرهنگ دوست
ایران است ،در دستور کار قرار نگرفته و فرهنگ کتاب خوانی ،به
بخشی از سبک زندگی مردم در اقصی نقاط کشور تبدیل نشده
است ،با وجود این ،برای عده ای هر قدر فناوری پیشرفت کند ،هر
قدر زندگی مردم با موبایل و رایانه گره بخورد اما همچنان کتاب،
جزئی جداییناپذیر از زندگی شان است و هنوز هستند عده ای
که دلشان میخواهد برگهای کاغذی کتاب را ورق بزنند و بویش
را نفس بکشند .مجله ادبی «الفیا» وابسته به بنیاد شعر و ادبیات
داستانی در گزارشی اقدام به انتشار فهرستی از پرمخاطبترین
آثار ادبی ایران در دهه  ۹۰کرده است که در ادامه با  10کتاب
پرفروش ،بیشتر آشنا می شویم.

حــرم مطهر امــام حسین(ع) بنا
دارد سلسله همایشهایی را با
مــحــوریــت غــدیــر در کشورهای
مختلف بــرگــزار کــنــد .یــکــی از
مــحــورهــای اصــلــی ایــن سلسله
همایش ها در ای ــران« ،غدیر در
ادبیات فارسی» است که اجرای این بخش به مؤسسۀ
ادبپژوهی شیعی (سلیس) سپرده شده است.
محورهای همایش به ترتیب بازتاب غدیر در ادبیات
فارسی ،والیت و وصایت امیرالمؤمنین (ع)در ادب فارسی،
انتصاب وصــی در ادیــان و عــرفــان ،در متون تفسیری،
عرفانی و  ،...جایگاه الغدیر و عالمه امینی در ادب فارسی
و  ...انتخاب شده است .عالقهمندان برای شرکت در این
همایش تا  ۳۱شهریور فرصت دارند چکیده آثار خود را به
دبیرخانه همایش ارسال کنند .این همایش  ۲اردیبهشت
 ۱۳۹۸برگزار می شود.

نشست«فرایندتبدیلگونهپیشین
ادبــیــات داستانی دفــاع مقدس
به گونه پسین» برگزار میشود.
به گــزارش ایسنا ،بر اســاس خبر
رســیــده ،ایــن نشست بــا حضور
مــحــمــدرضــا ســنــگــری ،محمد
حنیف و احمد شاکری روز چهارشنبه  ۱۴شهریور در
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار میشود .این
نشست توسط گروه ادبیات و اندیشه پژوهشکده فرهنگ و
مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
و با مشارکت دبیرخانه هجدهمین دوره انتخاب بهترین
کتاب دفاع مقدس برگزار میشود.

فراخوان جایزه «ابوالحسن نجفی»
فــراخــوان سومین دوره جایز ه
«ابوالحسن نجفی» منتشر شد .به
گزارشایسنا،بهمنظورپاسداشت
یاد استاد نجفی در عرصه ترجمه
و تشویق مترجمان در اعتالی
زبان فارسی ،مرکز فرهنگی شهر
کتاب ،مراسم سومین دور ه جایز ه ابوالحسن نجفی را
بهمن ماه امسال برگزار و از بهترین ترجم ه رمان و مجموعه
داستان کوتاهی که در سال  ۱۳۹۶منتشر شده ،تقدیر
میکند .مترجمان و ناشران عالقهمند به شرکت در این
جایزه میتوانند دو نسخه از کتاب خود را تا پایان مهر 97
به دبیرخان ه جایزه ارسال کنند .دکتر آبتین گلکار با ترجمه
رمان «آشیان ه اشراف» و محمد همتی با ترجمه رمان «مارش
رادتسکی» ،برگزیدگان دو دور ه گذشت ه این جایزه بودهاند.

نام کتاب

ردیف

نویسنده

«قهوهسردِ آقاینویسنده» نشرنیماژ
روزبهمعین
چاپ  ۶۴۷۰۰نسخه
کارنامه روزبه معین در حوزه نشر ،کارنامه مفصلی
نیست (تنها یک کتاب یا بهتر بگوییم یک نمایش
نامه پیش از این در کارنامه نویسنده است).روزبه
معین قبل از چــاپ بیشتر بخش هــای کتاب را
بــه صــورت سریالی و در امــتــداد هــم ،در فضای
مجازی منتشر وبا این رویــه ،جمعی از مخاطبان
را با خود همراه کرده بود .کتاب «قهوه سرد آقای
نویسنده» یک رمان ایرانی با موضوع عاشقانه و
ـم معمایی – هیجانی اســت که طی یک
دارای تـ ِ
ماه به چاپ بیستم رسیده بود.

«پاییزفصلآخرسالاست» نشرچشمه
نسیممرعشی
چاپ  ۵۸۵۰۰نسخه
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نشستیدربارهادبیاتداستانیدفاعمقدس

11

ناشر

شمارگان

1

«قهوه سرد آقای نویسنده»

روزبه معین

نیماژ

۶۴۷۰۰

2

«پاییز فصل آخر سال است»

نسیم مرعشی

چشمه

۵۸۵۰۰

3

«دخیل عشق»

مریم بصیری

جمکران

۵۵۶۰۰

4

«کمی دیرتر»

سیدمهدی شجاعی

نیستان

۵۵۰۰۰

5

«قیدار»

رضا امیرخانی

افق

۵۴۰۰۰

6

«رهش»

رضا امیرخانی

افق

۴۲۰۰۰

  7

«طریق بسملشدن»

تآبادی
محمود دول 

چشمه

۴۰۰۰۰

8

لدار»
بنبات ه 
«آ 

مهرداد صدقی

مهر

۳۵۵۰۰

9

«ناقوسهابهصدادرمیآیند»

ابراهیم حسنبیگی

عهد مانا

۳۴۰۰۰

10

«بنیآدم»

تآبادی
محمود دول 

چشمه

۳۱۰۰۰

11

«ته خیار»

یکرمانی
هوشنگمراد 

معین

۲۷۵۰۰

12

«کوچه»

منیر مهریزیمقدم

شادان

۲۶۵۰۰

13

«پستچی»

چیستا یثربی

کولهپشتی

۲۶۰۰۰

14

«شاه بیشین»

محمدکاظم مزینانی

سوره مهر

۲۴۷۲۰

15

«سهگزارشدربارهنویدونگار»

مصطفی مستور

مرکز

۲۳۶۰۰

16

«بهترین شکل ممکن»

مصطفی مستور

چشمه

۲۳۰۰۰

17

«مدارا»

منیر مهریزیمقدم

شادان

۲۱۰۰۰

18

«هرس»

نسیم مرعشی

چشمه

۱۹۰۰۰

19

«اتفاق»

گلی ترقی

نیلوفر

۱۶۵۰۰

20

«پنج شنبه فیروزهای»

سارا عرفانی

نیستان

۱۶۳۰۰

21

«قدیس»

ابراهیم حسنبیگی

نیستان

۱۶۰۰۰

22

«عشق و چیزهای دیگر»

مصطفی مستور

چشمه

۱۶۰۰۰

رمان «پاییز فصل آخر سال است» از حال و هوای
زنانی میگوید که در دوراهیهای زندگی دست و
پا میزنند و به دنبال راهی برای خالصی از گذشته
و آینده ،دوباره شاد زیستن یا کنار گذاشتن رویاها
و با واقعیت زندگیکردن هستند .در داستانهای
مرعشی ،مکان جایگاه ویژهای دارد و همین باعث
شده فضاسازی و تصویرسازی به ویژه از مکان ،دو
ویژگی مهم آثار مرعشی باشد .نسیم مرعشی در
سال  1393برای همین کتاب برنده جایزه ادبی
جالل آلاحمد
شد.

«دخیل عشق»

نشر جمکران

«قیدار» و «رهش»

نشر افق

مریمبصیری

رضاامیرخانی

چاپ  ۵۵۶۰۰نسخه

مجموع چاپ 66000

«دخیلعشق»رمانیزیباوخواندنیازمریمبصیری
است که داستان دخیل بستن زنی به نام صبوره در
کنارضریححضرتامامرضا(ع)برایازدواجبایکی
از یادگاران دفاع مقدس را روایت میکند .مریم
بصیری در «دخیل عشق» به موضوعاتی که ناشی
از افروخته شدن آتش جنگ است ،پرداخته است.
مجرد ماندن دختران ،صدمات جسمی و روحی
جوانان که ناشی از جنگ است ،شیمیایی شدن
جانبازان که با گذشت بیش از  ۲۰سال از جنگ از
آن بیاطالع اند و  ...از جمله مسائلی است که در
این رمان مطرح میشود« .دخیل عشق» در شهریور
،1396کتابمحورمسابقهسراسریکتابخوانی
«کتاب و زندگی» بود.

ِقیدار ،حکایت مردی است که درخت مردانگی را
خود به تنهایی آبیاری کرده و پرورش داده است.
مردی که امثال او در میان ما کم نبوده و نیستند
امــا بــرای خودشان مــرام و مسلکی دارنــد .رضا
امیرخانی هم در قیدار راوی زندگی یکی از این
مردان است.
امیرخانی در رمان رهش موضوع توسعه شهری را
دستمایهقراردادهاستوتاثیراتآنرابرعرصههای
زندگی انسان معاصر به تصویر می کشد .از جشن
امضای «رهش» در  ۱۹بهمن  ۹۶استقبال غافلگیر
کنندهایشد،بهگونهایکهصفیازمخاطبانکتاب
در پیادهروی خیابان انقالب ایجاد شد.

«کمی دیرتر»

نشر نیستان

سیدمهدیشجاعی
چاپ  ۵۵۰۰۰نسخه
این اثر که از چهار فصل زمستان ،پاییز ،تابستان و
بهار تشکیل شده ،نگاهی است متفاوت و نقادانه
به فضای انتظار جامعه امــروز .رمان با یک اتفاق
شگفت و غریب آغاز می شود ،جشن نیمه شعبان
و مجلسی پرشور که جوانی در بین فریادهای «آقا
بیا» ،فریاد «آقا نیا »...سر می دهد .این شروع جذاب
ما را با شخصیت هایی آشنا می کند که همه مدعی
انتظارند.شجاعیدراینرمانهمهاقشاروهمهآدم
هارابابهانههایشانبراینخواستنامرظهور،دقیق
وظریفمعرفیمیکند.تاآنجاکهحتیبهراویهم
رحمنمیکندوخودشراهمدرمعرضاینامتحان
می گذارد.

▪ترینهایداستانیدهه90

«رویای نیمهشب» از مظفر ساالری در نشر کتابستان
معرفت با چاپ  ۱۱۹۰۰۰نسخه (آخرین چاپ:
)۱۳۹۵دریکسالاخیرچاپمجددنشدهولیکل
شمارگانآنازهمهکتابهابیشتراست.
در این فهرست «قهوه سرد آقای نویسنده» نوشته
روزبهمعینباچاپ 64700نسخه،پرمخاطبترین
کتابشناختهمیشود.
رضا امیرخانی با دو کتاب قیدار و رهش و در مجموع
چاپ66000نسخهپرمخاطبتریننویسندهاست.
با توجه به  22کتاب موجود در فهرست ،مصطفی
مستور با سه اثر بیشترین تعداد کتاب را در این
فهرستداراست.
پرتعدادترین کتابها در این سیاهه از نشر چشمه با
هفتکتاباست.همچنیننشرچشمهباشمارگان
 ۲۰۰هزارنسخه،رکوردبیشترینتعدادچاپکتاب
ادبیاتدردهه ۹۰رادراختیاردارد.

...
اخبار

قطعه «حمایت از کاالی ایرانی» منتشر شد

گروه هم آوایی و تواشیح «الغدیر» با هدف ترغیب مخاطبان
برای خرید کاالی ایرانی ،قطعه «حمایت از کاالی ایرانی»
را در فضای مجازی منتشر کرد .هادی نصیری سرپرست
گروه همآوایی و تواشیحبین المللی الغدیر تهران در گفت
و گو با مهر بیان کرد :در قطعه «حمایت از کاالی ایرانی» که
به مناسبت نام گذاری سال  ۹۷توسط رهبر معظم انقالب
به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی تولید شده ،احسان
جاودان شاعر ،نیما نورمحمدی آهنگ ساز و تنظیم کننده
و حسن صفری به عنوان صدا بردار حضور دارند و این قطعه
در استودیو چکاوک ضبط شده است .گروه هم آوایی بین
المللی «الغدیر» تهران از گروه های همخوانی در حوزه
تولید آثار موسیقایی ملی و مذهبی است که تاکنون بیش
از  ۵۰قطعه را تولید و منتشر کرده است .
تعویقنمایشگرانتریننقاشیجهاندر«لوور»

رونمایی از گــرا نتــریــن نقاشی
جهان ب ه نام «سالواتور موندی» اثر
«لئوناردو داوینچی» که قرار بود
از تاریخ  ۱۸سپتامبر در موزه لوور
ابوظبی کشور امــارات به نمایش
گذاشته شود ،به دالیلی نامعلوم
به تعویق افتاد .به گزارش ایسنا،
ســازمــان فرهنگ و گردشگری
امارات در توییتر خود نوشت که جزئیات بیشتر این موضوع
بهزودی اعالم خواهد شد و از اظهار نظر بیشتر در این زمینه
خودداری کرد .این نقاشی رنگ روغن که متعلق به دور۱ه
رنسانس است ،با عنوان «سالواتور موندی» (منجی جهان)
در حراجی کریستیز نیویورک در ماه نوامبر سال گذشته به
فروش رسید .این اثر با قیمتی معادل  ۴۵۰میلیون دالر
( ۳۳۵پوند) رکورددار گرانترین نقاشی دنیاست.
ابوظبی توافق کرده که در ازای استفاده از نام لوور برای
شعبه ابوظبی ۵۲۵میلیون دالر به فرانسه بپردازد تا بتواند
به مدت  ۳۰سال و شش ماه از عنوان لوور برای این موزه
استفاده کند .همچنین ابوظبی باید  ۷۵۰میلیون دالر نیز
برای استخدام مدیران فرانسوی پرداخت کند تا بر ۳۰۰اثر
قرضی موزه لوور فرانسه نظارت کنند.
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