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کرونا؛ فرصتی طالیی برای آشتی 

با یارمهربان
گــروه فرهنگ و هنــر -  کرونا؛ 
ویروســی خطرناک که حــدود ۹ ماه از 
حضــورش پرمصیبت آن در کشــورمان 
مــی گذرد، تلخی ها و دشــوارهای آن از 
شــمارش عددی گذشته و پا به بی نهایت 
گذاشــته اما در این میــان آنچه می تواند 
مــردم را از پل بالها و ســختی ها به خیر 
و خوشی بگذارند علم و دانایی و رعایت 
یک سری نکات بهداشتی است که ریشه 
در تحقیقات و تجربه ها  و کتاب ها دارد.

کتاب ؛ چراغ  و سرآغاز هدایت بشر 
است که آفریدگار کائنات، رمز و راز هستی 
را بر لوح و قلم نگاشت تا نجاتبخش او در 

۲ سرای هستی و آخرت  باشد.
کتاب؛ همان یار مهربان که انســان ، 
پیمــودن  پله های علمی و رشــد و ترقی  
خــود را  مدیون آن می داند و  مشــعلی 
نورانی برای کشــف مجهوالت و رسیدن 

به معلومات است.
کتاب؛ ســرآغاز حرکت به ســمت 
تفکــر، تعقل، آگاهی ، دانــش و بهترین 
یــار برای روزهای خلوت و گام نهادن در 

رکاب معرفت است .
کتــاب؛ کوله بار تجربــه و تالش 
کســانی است که ســال ها عمر خویش 
را در راه تحقیــق و پژوهش یا گردآوری 
مســتندات مصروف داشته تا نسل ها  در 
ســایه دانســتی ها و معلومات به کمال و 

جمال واقعی برسند.
اینک همین یار مهربان که داده های 
محتوایی برای رشــد و ترقی بشریت بی 
نهایت اســت در پس آورده  جدید بشری 
بــه نام »فضای مجازی«  و دیگر مشــغله 
های زندگی، کم کم به فراموشــی سپرده 

می شود.
فضای مجازی  دستاوردی که رشیه 
در کتــاب و پژوهش دارد  اگر چه مزیت 
های آن فراوان اســت اما  گاهی هم نشانی 
غلط از دانسته های حقیقی و مسیر واقعی 
به بشریت می دهد که به عبارتی گم شدن 
از مسیر درست و رفتن در دام بالها است.

به هرحال شاید کرونا با تمام مصیبت 
ها و دشواری ها، وسیله ای برای بازگشت 
و رجوع به خود واقعی اســت که انسان با 
شــناخت واقعیت ها و گذشتن از برخی 
عادات غلط مسیر درست را انتخاب کند.

در ایــن مجال  تاکیــد فرهنگیان و 
اندیشمندان بر بازگشت به روزگار تورق 

کتاب و مطالعه است که هم نسل های آینده 
ساز و هم میانساالن و سالمندان می توانند 
اوقات فراغت خود را به بهترین شکل غنا 
بخشند و از گرفتارهای روحی و اجتماعی 

کرونا فاصله بگیرند.
به عقیده کارشناســان، کتاب ها این 
قابلیت را دارند که بتوانند در این روزهای 
سخت کرونایی، آرامش را به افراد جامعه 
باز گردانند؛ زیــرا مطالعه بهترین فعالیتی 

است که روزگار مفید را رقم می زند.
کتابخوانی ، نجوای دعاهای آسمانی 
و گاهی صدای دلنشــین موســیقی آرام ، 
درمانی برای غلبه بر روزهای پر اســترش 
کرونا است که روانشناسان و کارشناسان 
علوم فرهنگی و اجتماعــی بر انجام آنها 

تاکید دارند.
مطالعه مهارتی اثربخش

روانشــناس البرزی ،  مطالعه کردن 
مهارتــی اثربخش برای افــراد درجامعه 
به خصــوص دانش آموزان مــی داند و 
می گوید:  پژوهش ها نشــان می دهد که 
مطالعه کتــاب، یادگیری و مدیریت زمان 
بر بهبود وضعیــت علمی و تحصیلی در 

زندگی نقش کلیدی دارد.
دکتریونس جاوید نسب بیان داشت: 
عملکرد انســان ها به ویژه  دانش آموزان 
حاصــل رفتار پیچیــده آنــان و متاثر از 
توانایی های متعددی از قبیل حافظه، دانش 
قبلی، استعداد و عوامل روان شناختی چون 
انگیزش، عالیق، خلق  وخو و احساسات 

است.
این روانشــناس مطالعــه کتاب را 
اقدامی موثر بــرای دوری از افکار منفی ، 
کاهش استرس و اضطراب دانست و افزود: 
مربیان، معاونان پرورشی، مدیران مدارس 

و والدین باید به شکل های مختلف عالقِه 
خود به مطالعه کردن را به دانش آموزان در 
بســتر شبکه شاد از جمله از طریق معرفی 
کتاب های مفید و جدید و هدیه دادن کتاب 

به عنوان جایزه نشان دهند.
 هدایت به سمت مطالعه

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش البرز می گوید:  با توجه 
بــه تداوم بیماری کرونا و تعطیلی مدارس 
الزم است معلمان و والدین دانش آموزان  

را به سمت کتابخوانی هدایت کنند.
فرشــته فهمیده اظهارداشت: برای 
دســتیابی به اهداف ســند تحول بنیادین 
و گام برداشــتن در محورهــای گام دوم 
انقالب باید به مســائل فرهنگی و تربیتی 

دانش آموزان نگاه ویژه ای داشت.
وی تصریح کــرد: توجه والدین به 
کتاب موجب می شــود تــا این محصول 
فرهنگی مهم که نقش بســزایی در آگاهی 
بخشــی و آموزش مهارت های زندگی به 
دانش آموزان دارد درسبد روزانه خانواده 

ها قرار گیرد.
مطالعه در دوران کرونا

ساالر قاســمی مدیرکل آموزش و 
پرورش البرز ، مطالعه کتاب برای تقویت 
توانایی های ذهنی، روحیات و احساسات 
تاثیر گذار دانســت و گفت:  مطالعه کردن 
بهترین روش برای غلبه کردن بر استرس 
هــای روزمره زندگی از جمله اســترس 

کرونایی است.
وی از کســب علم و دانش، درمان 
بی خوابی، ساختن انسانی لطیف و مهربان 
، تقویت کارکرد مغز، ســاختن انســانی 
جذاب، از بین بردن افســردگی، کمک به 
هدفمندی وغلبه بر مشکالت ، اجتماعی 

کردن انسان و باال بردن دایره لغات به عنوان 
دیگرکارکردهای مطالعه یاد کرد.

قاســمی تقویت مهارت نوشــتن، 
برخورداری بیشــتر از سالمت جسمی و 
روانی، روشــنفکری و دوستانه تربودن، 
تاثیر مثبت برتوانایی های شنیداری، کمک 
در یادگیری زبــان های خارجی، تقویت 
خالقیت، جلوگیری از بیمــاری الزایمر 
زودرس، مقابله با مشکالت مالی و تقویت 
روابط با دیگران به خصوص کودکان را از 

دیگر کارکردهای مثبت مطالعه ذکر کرد.
وی تصریــح کــرد: ســاختن یک 
ســخنورخوب و دنیایی بهتــر، تاثیرات 
باور نکردنی روی ذهن و عملکرد انســان 
در زندگــی فردی و اجتماعــی از دیگر 
کارکردهای مثبت کتاب خواندن اســت 
که دانش آمــوزان  و مردم باید به فواید و 
کارکردهای مطالعه نگاه ویژه ای داشــته 

باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرزادامه 
داد: کتاب بهترین هدیه ای اســت که می 
توان به مناســبت های مختلف به دیگران 
هدیه داد و این روزها که به ناچار برای قطع 
کردن زنجیره بیماری کرونا مجبور هستیم 
در خانــه بمانیم باید به کتاب و مطالعه آن 
توجــه کرد تا فرهنگ مطالعــه در کانون 

خانواده تقویت شود.
نکته پایانی 

 کارشناسان علوم اجتماعی و فرهنگی 
معتقدند که در این شرایط کرونایی بسترها 
برای تشویق مردم و دانش آموزان به مطالعه 
کتاب های مفید و ارزشــمند فراهم است 
و باید با برگزاری مسابقات کتابخوانی بر 

سرانه مطالعه عمومی افزود.
تشویق مردم به کتابخوانی و ورزش 
در خانــه ها از مهمترین نکاتی اســت که 
تیرگی روزگار کرونا را به روشــنایی برای 
مردم تبدیل خواهــد کرد و الزمه این امر 
تشویق های نهادی از سوی دستگاه های 

متولی و گسترش دامنه تشویقات است .
برگزاری مسابقه های کتابخوانی از 
منابع معرفتی ، علمی ، ادبی و رشــته های 
مختلف افزون  بر ارتقای سطح معلومات 
عمومی ، مردم را به مطالعه کتاب تشــویق 
کرده و بین یار مهربان و دوستان قدیمی و 

جدید آشتی برقرار می شود.
  ۲۴ تــا ۳۰ آبان مــاه ، هفته کتاب و 

کتابخوانی نامگذاری شده است.

  کتاب را یار مهربان می شناسند، یاری که با وجود پندها و دانستی های فراوان در پس رویدادهای تلخ و شیرین زندگی با بی مهری در قفسه 
کتابخانه های عمومی و خانگی محبوس مانده و امید آنکه روزگار کرونا فرصتی دوباره برای آشتی با آن حاصل نماید.

فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر -  کتاب بوطیقای 
ارسطو را سعید هنرمند گردآوری کرده است 
و پژوهش هایی هم به آن اضافه کرده است 
این کتاب ترجمــه ی  متن بوطیقا به  همراه  

 کنکاشی  در  تئوری  این کتاب است.
درباره کتاب :

ارسطو  فیلسوفی بود که روی بسیاری 
فرهنگ ها و اندیشــه ها تأثیر گذاشت. وی 
شــاگرد افالطون و معلِم اسکندر بود. نگاه 
افالطون به ادبیات با اندیشــه های سیاسِی 
آتن ســخت درآمیخته بود. از این نظر، نگاه 
او به ادبیات تا حدی سیاســی بود. ارسطو 
متعلق به دورٔه بعــد بود، زمانی که نقش و 
قدرت آتن کم شد. وی در دوراِن شاگردی 
هم رأیی هایی با اســتاد داشــت، ولی بعد 
افالطون را تقریباً از هر نظر به نقد کشــید 
و در مقابل، نظریه های خاص خود را بنیاد 
گذارد. ارســطو دربــاره تفاوت نگاهش با 
افالطون می گوید: افالطون عزیز اســا اما 

حقیقت عزیزتر بوطیقای او )نوشــتٔه ۳۳۰ 
پ م( حاوی نظریه های ادبی اوســت. وی 
در این کتاب دربارٔه شــعر و شاعری )و در 
اصل روایت و ژانرهای روایی، اگر بخواهیم 
بوطیقا را در معنای تعریف شدٔه خودش به 
کار ببریم( نظریه ای طرح می کند که خالف 
نظریٔه سیاســِی افالتوْن غیرسیاسی است. 
گرچه مانند علِم بالغت نیز نیست و دارای 
سیستم و گفتمانی ادبی است. از این زاویه، 
کار او تأثیر زیادی روی بررســی و نقد ادبی 
داشته است، حتی بیست و پنج سده بعد از 
او.  این کتاب هم به بوطیقا می پردازد و هم 

درباره آن تحلیل می کند.
خواندن کتاب بوطیقای ارسطو 

را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
این کتاب را بــه تمام عالقه مندان به 
ادبیات و شــناخت هنر و ادبیات پیشنهاد 

می کنیم
بخشی از کتاب :

با این همه باید در جست وجوی دالیل 

ـ یا در واقع تفاوِت  نارســایی های ترجمهـ 
ـــ بود و این که  چارچوب هــای تئوریکـ 
مســئله از کجا آب می خورد. همان طور که 
گفته آمد، به ایــن منظور باید، به جای کار 
مترجم، چارچوب ادبِی حاکم را به بررسی 
گذاشــت، زیرا زرین کــوب نیز ناگزیر در 
آن چارچــوب بالیــده و از آن زاویه به متن 

پرداخته است. هر کس دیگری هم که بود و 
در ترجمٔه بوطیقا از آن سنت های ادبی حاکم 
پیَروی می کرد کاری جز این ارائه نمی داد، 
چنــان که افنان و مجتبائی نیز، که پیش از او 
ترجمه های خود را به دســت چاپ سپرده 
بودند، باز دچار مشــکالتی از این دست، و 

حتی بدتر، هستند...

»بوطیقای ارسطو«
معرفی کتاب

نویسنده: سعید 
هنرمند

نشر چشمه

مشکالت جهانی شدن ادبیات کودک ایران

گروه فرهنــگ و هنر -  مدیر یک 
آژانس ادبی با بیــان این که ادبیات کودک 
ایران قابلیت جهانی شدن دارد، می گوید: 
متأســفانه اغلب متون ما ُشســته و ُرفته و 
قابل ارائه به ناشــران خارجی نیست و از 
طرفی هم زیرســاخت ها درست نیست و 
ابزار کار به گونه ای نیست که کتاب های مان 
آماده ارائه باشند. لیال حائری- مدیر آژانس 
ادبی کیا - در نشســت نخستین شب هفته 
کتاب انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
که با اجرای جمال الدین اکرمی، نویسنده 
و پژوهشــگر ادبیات کودک و نوجوان به 
صورت مجازی برگزار شــد، اهّم کارکرد 
و مفهــوم آژانس هــای ادبــی را تالش 
برای معرفی کتاب های ایرانی به ناشــران 
خارجی برشــمرد  و گفت: روزی نیست 
که فایل های متعدد و کتاب های چاپ شده 
یا نشده ای را از نویسندگان، تصویرگران و 
ناشران مختلف به جاهای مختلف نفرستم 
و از ســوی دیگر امــور مربوط به معرفی 
کتاب های خارجی را به معدود ناشــران 
ایرانی که ممکن اســت در این وانفســای 
کاهش خرید و شــرایط سخت تحریم ها 

تمایل به خرید داشته باشند، انجام ندهم.
او با اشاره به این موضوع که در تمام 
دنیا غیر از ایران کار آژانس  های ادبی شامل 
چنین مواردی می شود، افزود: متأسفانه این 
فعالیت ها در ایران بــه دلیل عدم تابعیت 
قانــون کپی رایت محلــی از اعراب ندارد 
و ادامــه کار آژانس های ادبی در این زمینه 

صرفاً از روی عالقه است.
حائری بــا بیان این که ســعی دارد 

کتاب هــای ایرانی را که قابلیت عرضه در 
عرصه بین المللی دارند، معرفی کند، اظهار 
کرد: ما منابع بسیار و فرهنگ غنی شده ای 
داریم ولی متأسفانه اغلب متون ما ُشسته و 
ُرفته و قابل ارائه به ناشران خارجی نیست.

ادبیات کودک ایران به ویژه در بخش 
رمان خیلی ظرفیت و پتانسیل جهانی شدن 
دارد اما زیرساخت ها درست نیست و ابزار 
کار به گونه ای نیســت که کتاب های مان 
آماده ارائه باشــند. حائری در این نشست 
همخوانــی بین متن و تصویــر، ارائه پیام 
درست و قابلیت جذب خواننده را از ساز 
و کارهــا و معیارهای انتخاب کتاب برای 
معرفی به بازار جهانی کتاب دانست و اضافه 
کــرد: از آن جا که تصویر، زبان خودش را 
دارد، انتخاب آن آســان تر است، اما درباره 
متون حتی گاهی دســت در ترجمه برده 
و ترجمه مناســب تری از متن اصلی برای 
معرفی آماده می شود، ولی به طور کلی در 
فروش رایت مشــکالت بسیاری وجود 
دارد که به آســانی نمی توان کتاب ها را به 
فروش رساند. مدیر آژانس ادبی کیا درباره 
کمک های نهادهای دولتی یا غیردولتی به 
آژانس هــای ادبی در ایــران گفت: غیر از 
مؤسسه نمایشــگاه های فرهنگی  که طی 
دو ســه سال ســال اخیر فرصتی را برای 
حضور ناشــران و آژانس هــای ایرانی در 
نمایشگاه های خارجی فراهم کرده و من به 
این وسیله در نمایشگاه فرانکفورت و چین 
حضور پیدا کردم، حمایت دیگری نبوده و 
همیشه مستقل کار کرده ام و به همین دلیل 
کارم همیشــه آهسته بوده و همیشه هم از 

مصاحبــه و گفت وگو پرهیز می کنم چون 
وقتی کار پیش مــی رود، خودش گویای 
تالش هســت. او در خصوص حمایت 
طرح گرنــت از آژانس های ادبی تصریح 
کرد: گرنت قرار نیست از ناشر، نویسنده، 
تصویرگر یا آژانــس حمایت کند. وقتی 
ما رایت کتابی را به ناشــر خارجی واگذار 
می کنیم، ممکن است از دفتر گرنت بپرسیم 
آیا اگر ناشــر خارجی خواهان این کتاب 
باشد، آیا شامل گرنت خواهد شد یا خیر؟ 
و آن ها بررســی می کننــد و به عنوان مثال 
می گویند بله و آن وقت ناشر خارجی باید 
از طریق اپلیکیشن اقدام کند و فرم مربوطه 
را برای ایران بفرستد و بعد از چاپ و ارسال 
تعدادی از آن کتاب برای دفتر گرنت، مبلغ 
حمایت به ناشر خارجی پرداخت خواهد 
شــد. حائــری درباره  پرداخــت نکردن 
حق التألیف نویسنده در خصوص انتشار 
کتابش در خارج از ایران خاطرنشان کرد: 
متأسفانه ما چون تابع کپی رایت نیستیم در 
داخل نیز از این جریان متضرر می شویم و 
نویسنده و تصویرگر نمی تواند حق خودش 
را در کشور خودش بگیرد و مورد ظلم قرار 
می گیرد و کسی که خود را متولی فرهنگ 

می داند پاسخگوی چنین مسائلی نیست.
 ایــن پیگیری خود نویســندگان و 
تصویرگــران در ایران را می طلبد که حتمًا 
باید بخواهند درصدی از فروش خارجی 

به آن ها تعلق بگیرد و پیگیر باشند.
در بخش دیگری از این برنامه زنده، 
رویا مکتبی فرد، کارشناس بخش فارسی 
کتابخانه بین المللی کودکان مونیخ از وجود 

حدود سه هزار و اندی کتاب فارسی در این 
کتابخانــه خبــر داد و گفت: بعضی از این 
نســخه ها قدیمی و مربوط به دهه ۴۰ نیز 
هست، اما رونق بخش فارسی این کتابخانه 
مربوط به حدود 1۰ تا 15 ســال پیش و از 
زمانی است که در کنار کتابخانه اصلی یک 

کتابخانه امانی نیز تأسیس شده است.
مکتبی فــرد کتابخانــه بین المللی 
کودکان مونیخ را مرکزی نامید که قرار است 
گنجینه ای از ادبیات کودک جهان باشد و در 
خصوص مقایسه آن با دفتر بین المللی کتاب 
برای نســل جوان )IBBY( اضافه کرد: 
دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان یک 
تشکل کاماًل مستقل مردم نهاد در سوییس 
اســت که شورای کتاب کودک هم یکی از 
شــاخه های آن است و تنها وجه تشابه این 
دو نهاد مؤســس آن ها خانم لپمن است که 
بعد از جنگ جهانــی دوم از طریق ارتش 
آمریکا دعوت شد تا پروژه ای را برای زنان 
و کــودکان راه اندازی کند و او به این نتیجه 
رسید که چیزی که بیش از همه می تواند به 
کودکان کمک کند ادبیات و کتاب است. او 
در تشریح چگونگی تهیه فهرست »کالغ 
سفید« توسط کتابخانه مونیخ گفت: »کالغ 
سفید« کاتالوگ سالیانه ای است که از بین 
کتاب های تألیفی چاپ نخست هر سال که 
به این کتابخانه رسیده، انتخاب می شود و 
به عبارتی برگزیده ای از بهترین های کتاب 
کودک اســت که در یک سال اخیر به این 
کتابخانه رســیده است. او با بیان این نکته 
که این کتابخانه کتاب هایی به حدود 1۳۰ 
زبان را در خود جای داده و فهرست کالغ 
ســفید حدود ۴۰ زبان را پوشش می دهد، 
در خصوص معیــار انتخاب این کتاب ها 
توضیح داد: این کتاب هــا را ادیتورهایی 
کــه در کتابخانــه کار می کننــد و بعضی 
پرســنل و بعضی داوطلب هستند، از میان 
کتاب  هایی که به کتابخانه رسیده بر اساس 
قابلیت برقراری ارتباط و انتشار به زبان های 
دیگر و نو بودن و ویژگی های خاص آن ها 
برمی گزینند. مکتبی فرد در پاسخ این پرسش 
که آیا ممکن است کتابی از طریق کتابخانه 
بین  المللی مونیخ به بازار اقتصادی راه پیدا 
کند، گفت:جایگاه این کتابخانه یک جایگاه 
اقتصادی نیست، بلکه ترویجی و فرهنگی 
اســت و در عرصه ترویج خواندن فعالیت 
می کند و به ندرت ممکن اســت ناشرانی 
باشند که نظرشان از این طریق جلب شود، 
اما ارتباط با آژانس های مستقل ادبی تالش 
خود نویســنده برای برقــراری ارتباط که 
آن نیز در برخی کشــورها تا حدی پاسخ 
می دهد، دانستن و تقویت زبان انگلیسی، 
ارسال کتاب برای کتابخانه و قرار گرفتن در 
فهرست کالغ سفید پیش نیازهایی است که 
برای حضور و مطرح شدن کتاب در بازار 

جهانی مؤثر است.
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گروه فرهنگ و هنر - بهزاد فراهانی از 
انتشار نخستین کتاب خود در حوزه ادبیات 
داســتانی خبر داد و گفت: برای نخستین بار 
اعــالم می کنم که به تازگی پــا را از ادبیات 
نمایشی فراتر گذاشــته و به سمت ادبیات 
داستانی رفته ام و کتاب »پنجاه و پنج داستان 
کوتاه« را که شرح زندگی خودم از کودکی تا 

امروز است نوشته ام.
و  بازیگــر  فراهانــی،  بهــزاد 
نمایشــنامه نویس با پیوســتن بــه پویش 
»کتابخوانــی ملی« گفت: کتــاب »پنجاه و 
پنج داستان کوتاه«، نخستین کتابم در حوزه 

ادبیات داســتانی را نوشته ام که خوب یا بد 
بودن آن باید توســط مخاطبان ارزیابی شود 
اما ســعی کردم با این کتاب یادگار خوبی از 
خودم برای مــردم به جای بگذارم که برگ 

سبزی است تفحه درویش. 
او ادامــه داد: هر انســان اهل ادب و 
فرهنــگ، از کودکی کتاب را رفیق و همراه 
خود داشته است. به اعتقاد من، کتاب معلم 
بزرگ، نگهدار اســرار و رفیق مهربانی برای 
انسان است و اندیشیدن را به او می آموزد. اما 
همواره از این مهم غافل بوده ایم و در حوزه 
ترویج کتاب و کتابخوانی فرهنگ ســازی 

نشده است. 
او همچنین گفت: من کارمند قدیمی 
ســازمان صداوسیما هستم. در طول سال ها 
کار در این سازمان آن قدر که تبلیغ خوردنی ها 
را دیده ام تبلیغ کتاب ندیده ام. شاید به ندرت 
برنامه هایــی بــرای کودکان بــا محوریت 

قصه خوانی برای آن ها ساخته شده باشد.  
این پیشکسوت هنرهای نمایشی سپس 
بیان کرد: متاسفانه ما مبلغان خوبی برای زبان 
و ادبیات فارسی نبوده و نیستیم، یادمان رفته 
صاحب چه کشوری هستیم. فراموش کردیم 
بزرگان ادبیات ایران با غیرت تالش کردند 

تا زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین باقی 
بماند و حال این که ما به عنوان میراث داران 
بایــد با ترغیب و ترویج کتاب و کتابخوانی 
برای ماندگار شــدن داشته های ایران مان به 

ویژه برای نسل جوان تالش کنیم. 
فراهانــی در ادامه گفــت: زیباترین 
کتابــی که در چند ســال اخیــر خوانده ام 
»پیر پرنیان اندیش« نــام دارد، کتابی درباره 
هوشنگ ابتهاج، شاعر زمانه، حافظ دوران و 
سایه ادبیات ایران. به نسل جوان و هم نسالن 
خودم توصیه می کنم که این کتاب را مطالعه 

کنند. 

بهزاد فراهانی داستان زندگی اش را نوشت

گروه فرهنگ و هنر -  خانم کالدول 
با پسرش صحبت می کند رمانی از کامیلو 
خوسه سال، نویســنده تاثیرگذار ادبیات 
اســپانیا و برنده نوبل 1۹۸۹ اســت که با 
ترجمه اســکندر جهانبانی منتشــر شده 

است.
درباره کتاب :

رمان خیالی خانم کالدول با پسرش 
صحبت می کند داســتان مادری  است که 
تنها پســرش را در اوایل جوانی از دست 
می دهــد و برای او نامه هایــی به دنیایی 
دیگر می نویســد، نامه هایی پر از محبت، 
خاطــرات صمیمــی و اخبــار روزمره، 
مــادری که داغ فرزنــدش او را به جنون 
رسانده اســت. مادری که از سر شوق و 
درماندگی، هر فکر و هر تجربٔه ســاده و 
خیالبافی و هذیانی را با عزیز از دســت 
رفته اش به اشــتراک می گــذارد. خانم 

کالدول یکــی از بازماندگان نظامی کهنه 
و در حال فروپاشــی ا ست. با این همه با 
تعصب به ســنت ها و ارزش هایی وفادار 
باقی مانده اســت که دیگر در جامعٔه در 
حال گــذار، خریــداری ندارند. ســال 
همواره دغدغٔه فروپاشــِی خانواده را در 
جامعٔه جنگ زده داشته است و رمان خانم 
کالدول با پسرش صحبت می کند نمونٔه 
دیگری از فروپاشی اخالقی یک خانواده 
در جریان جنگ اســت.  این رمان البته پا 
را از بازنمایــی مضمونی اجتماعی فراتر 
می گذارد.  سال در این کتاب به تنش های 
کارگری و موقعیت اجتماعِی یک کشور 
پــس از جنگ اهمیتــی نمی نهد، بلکه به 
تضادهای موجــود در ضمیر ناخودآگاه 
جمعــِی یک کشــور زخم خــورده از 
برادرکشی در جنگی خونین نقب می زند. 
سال در تمام آثارش همواره دغدغٔه مرگ 

داشــته است. رد پای مرگ را می توان در 
جای جای آثارش دید.

 خواندن کتــاب خانم کالدول 
با پسرش صحبت می کند را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم؟

 اگر به رمان هایی با مضامین، جنگ، 
اخالق، خانواده و آســیب های اجتماعی 
ناشــی از این پیپه خانمان برانداز عالقه 
داریــد؛ کتاب خانم کالدول با پســرش 

صحبت می کند را از دست ندهید.

»خانم کالدول با 
پسرش صحبت 
می کند«

معرفی کتاب

نویسنده: کامیلو خوسه سال
مترجم: اسکندر جهانبانی
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