
گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
یک کاالی فرهنگی است. ناشران هم 
براســاس میزان عرضه و تقاضا کتاب 
هایشــان را منتشرمی کنند. چندسالی 
اســت که مشــکالت صنعت نشر از 
جمله گرانی کاغذ و ســایر ملزومات 
انتشــار کتاب در کنار میزان ســرانه 
مطالعه کشــور دســت به دست هم 
دادند تا میزان عناوین منتشرشــده در 
سال از شــهریور ماه ۹۶ روبه کاهش 
باشــد. این روند کاهشــی با شــیوع 
کرونــا ادامه داشــت. در این زمان به 
جای اینکه میزان سرانه مطالعه کشور 
افزایش یابد، مانند سابق بود، بلکه روند 
کاهشــی هم داشت. این را می توان از 
میزان خرید کتاب فهمید. درحالی که 
در کشــور های غربی در دوران کرونا 
میزان مطالعه مــردم افزایش یافت و 
صنعت نشــر آن با ضرر و زیان مواجه 
نشد. در نهایت مردم بیشتر از سال های 

قبل از کتاب استقبال کردند.

افزایش تقاضا، عامل تغییر 
وضعیت بازار نشر

نمایشــگاه بین المللــی کتاب 
تهران مانند نمایشگاه های بین المللی 
کتاب تهــران که قرار بود در روز های 
پایانی فروردین ماه برگزار شود مانند 
نمایشــگاه های بین المللی کتاب در 
کشور های دیگر از جمله ایتالیا، آلمان 
و چیــن به صــورت فیزیکی برگزار 
نشد. کشور های دیگر نمایشگاه های 
بین المللی شــان را در فضای مجازی 
برگزار کردند. چون این نمایشــگاه ها 
بیشتر حالت معرفی و نشان دادن آثار 
را دارند و مرکز خرید و فروش رایت 
کتاب ها هســتند به راحتی در فضای 
مجازی برگزار نمی شــدند اما، چون 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جنبه 
فروشگاهی هم دارد، برگزاری آن در 
قالب مجازی سخت تر نبود. از این رو 
این نمایشگاه در کشــورمان برگزار 

نشد.

برای جبران خسارت های ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا به ناشران به 
آن ها وام هایی اعطاء شد. وام هایی که 
برخی از آن ها می گفتند در پیچ و خم 
کار های بانکی مانده و به دست ناشران 
نرســیده اســت. همچنین صندوق 
اعتباری هنر مولفان را هم از پرداخت 
حق بیمه شان در سه ماهه نخست سال 

معاف کرد.
بــرای حمایت از کتابفروشــان 
طرح های فصلی موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران برگزار شد. در مجموع 
۵۰ میلیارد تومان کتاب در این طرح ها 
فروخته شد. برای حمایت از ناشران 
هم نمایشــگاه مجازی کتاب کرمان و 
تهران برگزار شد. مخاطبان کتاب در 
سراسر کشور می توانستند از نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران بازدید کنند. تنها 
تفاوت نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
با نمایشگاه های مجازی در کشور های 
دیگر این بود که این نمایشــگاه جنبه 

فروشــگاهی هم داشــت. مسئله ای 
که در نمایشــگاه های مجازی کتاب 
کشور های دیگر دیده نمی شد. از این 
رو این نمایشگاه، نخستین، نمایشگاه 
مجــازی کتابی بود کــه امکان خرید 
کتاب در آن دیده می شــد. مخاطبان 
کتــاب ۴۶ میلیارد تومان کتاب از این 

رویداد فرهنگی تهیه کردند.
تفاوت میــان عرضه و تقاضای 
کتــاب در ایران و کشــور های دیگر 
باعث شــد شــاهد رونق بازار کتاب 
در روز هــای شــیوع کرونــا و ایام 
قرنطینه نباشیم. عالوه بر آن برخالف 
کشــور های دیگر ناشران ما دست به 

عصاتر از سال های قبل در این دوران 
فعالیت کردند. شــاهد بودیم ناشران 

هر کتابی منتشرنکردند این وضعیت 
تاحدی ادامه پیــدا کرد آن ها تنها آثار 

مولفان خودشان و کتاب هایی منتشر 
کردند که از فروش آن اطمینان دارند.

فرهنگ و هنر

پارادوکس صنعت نشر ایران در 
دوران کرونا

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب برگزار شد، اما ناشران ما در این رویداد فرهنگی فقط آثار مولفان
 خودشان را منتشر می کردند.
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گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
عمارت ســوخته، رمانــی جذاب و 
خواندنی در ژانر وحشــت از مرضیه 
کاظمی است. آرش، شخصیت اصلی 
رمان عمارت ســوخته است که برای 
مراقبــت از مادربزرگش به روســتای 
محــل زندگــی او مــی رود و درگیر 

ماجراهایی می شود.
درباره  کتاب :

کتاب عمارت ســوخته، داستان 
جوانی اســت که به پیشنهاد خودش و 
برای مراقبــت از مادربزرگ پیرش که 
به تازگی بیمار شده است، به روستای 
محل زندگی او مــی رود. او باید تمام 
تالشــش را بکند تا امســال حتما در 
کنکور قبول شود. در غیر این صورت 
باید به سربازی برود. اما تجربه ی دور و 
جدا زندگی کردن از خانواده را نداشته 
اســت. در حقیقت حاال مســئولیت 
بزرگی روی دوشش است. مراقبت و 
نگهداری از مادربزرگ پیرش، آن هم در 
روستایی که حتی امکانات اولیه زندگی 
را هم ندارد. اما ســفر آرش او را درگیر 
ماجراهایی می کند. او جذب عمارت 
سوخته روستای مادربزرگش می شود 

و می خواهد برای عکاسی به آنجا برود 
اما دوســتش او را از رفتن به آنجا منع 

می کند و...
 جمالتی از کتاب : 

درست پشت خانه ی عزیز بـودیم 
کـه بـه ســـاختمان نسـبتاً بـزرگ و 
مخروبه ای که کمی دورتر بود اشــاره 
کردم و گفتم: »ایـنجـــا خـوب تـوی 
ذهنم مونده. همیشــه دلم می خواست 
برم داخلش را ببیـنم ولـی هربـار پدرم 
اجازه نمــی داد و می گفت حق نداری 
بری اونجا«... مـی ترســـید آوار بریزه 
روی ســرم.از اینکه خاطرات کودکی 
برایم زنده شــده بود احســاس شوق 
می کردم. به ســمت آن ســاختمان که 
بی شباهت به یک عمارت شاهانه نبود 
پـیش رفتم که سلمان پشت سرم دوید 

و دستم را گرفت و گفت: »کجا؟!«
به طرفش برگشتم. وقتی نگاهش 
کردم حس کردم کمی نگران اســت، 
شاید هم ترسیده بود. با تعجب گفتم: 
»خـب مـی خـوام بـــرم داخـل اون 
عمارت را ببینــم چطوریه! چندتایی 
عکس بگیـرم. از بچگـی بـرام معمـا 

شده که داخلش چه شکلیه.«

گروه فرهنگ و هنر - کتاب همزاد 
نوشته قاسم  شکری است که نشر چشمه 
آن را منتشــر کرده است. قاسم شکری 
نویسنده واقع گرای معاصر است که در 
داستان هایش واقعیت را به عریان ترین 
شکل ممکن به مخاطب نشان می دهد.

درباره کتاب :
همزاد داســتان پســر بچه ای در 
شیراز اســت که دوست دارد نویسنده 
شود، می خواهد صادق هدایت دیگری 
باشــد. روایت کودکــی و نوجوانی و 
تجربیات این پسربچه همه واقعیتی از 
دنیای ما اســت. اتفاقات تلخی که همه 
ما تجربه شان می کنیم. روبه رو شدن این 
نوجــوان بارها و بارها با مرگ واقعیت 
تلخ دنیای حقیقی است. نویسنده هیچ 
ترسی از حقیقت ندارد و این را بارها به 
خواننده اش نشان می دهد. کتاب همزاد 
بسیار متفاوت از کتاب هایی است که تا 
به حال خوانده اید زیرا دنیایی متفاوت 

را به شما نشان می دهد.
بخشی از کتاب :

خانه که آمــدم، بابا توی باغچه، 
قیچی به دست ُگه می زد به دارودرخت. 
دارودرخت هــا هووی مــادر بودند. 

مــادر لــب حوض نشســته بــود و 
رخت چرک های دوقلوها را می شست. 
دوقلوهــا از توی خــاک باغچه کِرم 
درمی آوردنــد و می بردند پیش زهرا. 
زهرا در راه پله نشسته بود و همین طور که 
درس می خواند، برای مرغ و خروس ها 
کِرم می ریخت. یکی دوتا کِرم به دهان 
یک جفت قمری بود که نشسته بودند 
روی هره دیوار. هره دیوار سایه انداخته 
بــود کف حیاط. بی بی تکیه داده بود به 
دیوار و دهن دره می کرد. یک گاومیش 
افریقایی از خدا بی خبر هم آمده بود توی 
ذهن من و مدام ماغ می کشید. کنار یک 
گنداب پُر از لجن و کثافت ایستاده بود 
آب بخــورد که یکباره پایش چرتید و 
ســرازیر شد آن تو. نیم ساعت تمام هر 
کاری کرد نتوانست بیرون بیاید. بعد که 
دید تقال فایده ای ندارد، بی خیال شد و 
ســه من توی آب شاشید. کم کم شروع 
کرده بود به نشخوارِ علف هایی که کنار 
گنداب روییده بودند. بعد سروکله یک 
اژدهای کومودو ســه متری پیدا شــد. 
گوینــده تلویزیــون می گفت یک ماه 
آزگار است ســقلمه هم سر جگرش 

نزده چه برسد به گاومیش.

»همزاد« گور پدر هرچه »عمارت سوخته«
گاومیش، گور پدر فرفره ها...

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: مرضیه 
کاظمی

ویراستار: آزاد تیموری
انتشارات طالیه

نویسنده:
 قاسم شکری
نشر چشمه

در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب چه گذشت...!

برای جبران خســارت های ناشــی از شــیوع ویروس کرونا به ناشران به آن ها 
وام هایی اعطاء شــد. وام هایی که برخی از آن هــا می گفتند در پیچ و خم کار های 
بانکی مانده و به دســت ناشران نرسیده اســت. همچنین صندوق اعتباری هنر 
مولفان را هم از پرداخت حق بیمه شــان در ســه ماهه نخســت سال معاف کرد.

گروه فرهنگ و هنر -مولف اشعار پریسکه گفت: این گونه شعر در عین 
کوتاهی و با وجود سادگی، پرمحتوا و منطقی بوده و مفهوم عمیقی را در بر دارد.

زهرا نادری مولف پنج جلد کتاب پریسکه، درباره اشعار پریسکه اظهار کرد: 
شعر پریسکه گونه ای از شعر است که در سال ۹۱ توسط استاد علیرضا بهرهی، 
شاعر نوپرداز معاصر بنیان گذاری شده است. پریسکه واژه ای کهن و ایرانی است 
که هم اکنون در زبان لری و کردی مصطلح است و به معنای جرقه کوچک آتش 
است. وجه تسمیه این گونه شعر پریسکه، به دلیل کوتاه بودن شعر و جرقه ای 
است که یک آن در ذهن شاعر زده می شود و او را به تخیل و تصور وا می دارد. نام 
پریسکه، به جهت ممانعت از اطالق نام هایکو بر اشعار کوتاه فارسی و جلوگیری 
از ظهور فرهنگ بیگانه بودایی و عرفان های نوظهور، براســاس فرهنگ ملی و 
مذهبی ایجاد شده است. وی درباره ویژگی های شعر پریسکه اظهار کرد: پریسکه 
تفاوت چشــمگیری با هایکو دارد. پریسکه شعری است که در نهایت خالصه 
نویسی نوشته می شود. محور اصلی شعر پریسکه، ایجاز ، کشف و تخیل است و 
تاکید بر تصویر سازی و ایهام افکنی دارد. در معنای لغوی به معنی شک انداختن 
و در معنای دیگر به معنی دور و نزدیک است. نه خیلی واضح و نه خیلی مبهم، 
به طوری که با کمی اندیشــیدن، مفهوم دریافت می شود.وی ادامه داد: پریسکه 
حداقل از دو و حداکثر از چهار بند یا فصل تشکیل شده است که این بند ها باید 

با هم ارتباط معنایی و موضوعی داشته باشند. 
این گونه شــعر در عین کوتاهی و با وجود ســادگی و استفاده از واژه های 
امروزی، پرمحتوا و منطقی بوده و مفهوم عمیقی را در بر دارد. شــاعر با گوشــه 
و کنایه و کشــف ارتباط چند موضوع، حرف دلش را می زند.نادری بیان کرد: 
تاکنون استقبال زیادی از این گونه شعری به عمل آمده به طوری که  کشور های 
همســایه نیز اقدام به چاپ شعر پریسکه کرده اند و در داخل کشور هم افراد از 
اقصی نقاط میهن عزیزمان به سرودن پریسکه و آموزش آن پرداخته اند.همچنین 
چندین هزار نفر شاعر فارسی زبان از کشور های تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، 
هندوستان، ارمنستان، و عراق، شاعر پریسکه هستند. حتی شاعرانی هستند که 
زبانشان فارسی نیست، اما به زبان ترکی و کردی، پریسکه می سرایند. از شاعران 
کشور همسایه حسین ساعدی از عراق با دکتری زبان و ادبیات فارسی، شاه ولی 
صبوری از افغانستان و فرهاد سجودی از بزرگان شعر پریسکه هستند. همچنین 
بانو زالله زالل از افغانستان دو کتاب، بانو مژگان آذرخش و جناب نسیم الدین 

صدری هرکدام یک جلد کتاب منتشر کرده اند.

گروه فرهنگ و هنر - رایزنی 
فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی 
در ایــروان در چارچــوب برنامه 
»یک ماه با شــاعران کالسیک ایران 
در ارمنســتان«، مسابقه شعرخوانی 
کالســیک فارســی را در فضــای 

مجازی برگزار می کند.
آســمان شعر کالسیک ایران با 
ستارگان پرفروغی چون فردوسی، 
سعدی، حافظ و خیام چنان تاللوئی 
به دنیای ادبیات جهانی بخشیده که 
سال هاست چشم دوستداران شعر 
و ادب و حکمــت را به خود خیره 
ســاخته است. شــاعران کالسیک 
ایران که هر کدام در ُزمره برجســته 
ترین ســرایندگان عشــق، زیبایی 

و حماســه در ادبیــات جهانــی 
هســتند، به واسطه ترجمه های آثار 
ماندگارشــان، برای جامعه ادبی و 
فرهنگی ارمنستان و حتی توده مردم 
 نام هایی آشــنا و چهره هایی شناخته  

شده اند.
شمار قابل توجه فارسی آموزان 
در مــدارس مختلــف ارمنســتان 
پژوهشــگران  و  دانشــجویان  و 
حوزه هــای مختلف ایرانشناســی، 
زمینه آشــنایی جمــع قابل توجهی 
جامعه این کشور را با شاهکارهای 
ادب فارســی به زبان اصلی فراهم 
آورده است که البته نیازمند تقویت 
و آموزش و تشویق و ترویج شایسته 

است.

در این راستا، رایزنی فرهنگی 
ایران در ایروان در چارچوب برنامه 
»یک ماه با شــاعران کالسیک ایران 
در ارمنستان« که از روز بزرگداشت 
ســعدی آغاز و تا روز بزرگداشت 
خیــام نیشــابوری ادامــه دارد و با 
هــدف معرفــی و ترویــج ادبیات 
فاخر کالســیک فارســی، مسابقه 
»شعرخوانی کالســیک فارسی« را 

برگزار می کند.
در این مســابقه کــه در فضای 
مجازی برگزار می شود، یک نمونه 
از ســروده های فردوســی، سعدی 
و حافظ به عنوان موضوع مســابقه 
معرفی شــده اســت و عالقه مندان 
می توانند یکی از آنها را قرائت کرده 

و فایــل صوتی یا تصویری خوانش 
خود را در مهلــت مقرر به ایمیل و 
 یا فیســبوک رایزنی فرهنگی ارسال 

کنند. 
همچنیــن، همزمــان بــا روز 
بزرگداشــت فردوســی و خیام از 
ســوی رایزنی فرهنگی کشورمان 
به خوانش هــای برگزیده اشــعار 
کالســیک فارســی جوایزی اعطاء 

خواهد شد.
ایــن نمایندگــی در نظر دارد 
در آینده و به فراخور مناســبت های 
مربوطــه، برنامه هایــی مشــابه را 
برای ترویج و معرفی شــعر معاصر 
 ایــران نیــز در ارمنســتان برگزار 

کند.

گــروه فرهنــگ و هنــر - 
شــاخص های یــک اثــر مینیمال، 
محدودیت مکان، محدودیت زمان 

و محدودیت شخصیت هاست.
مهــدی رضایی، نویســنده و 
مدرس ادبیات داستانی، اظهار کرد: 
متاسفانه مفهوم مینیمال در ایران، به 
درستی تعریف نشده است و بسیاری 
تصور می کنند فقط داستان های یک 

خطی، اثر مینیمال هستند. 
امــا شــاخص های یــک اثر 
مــکان،  محدودیــت  مینیمــال، 
محدودیــت زمــان، و محدودیت 

شخصیت هاست. یعنی همه داستان 
در یک محدودیت روایت می شود و 
امکان دارد این محدودیت ها شامل 

یک رمان هم بشود.
او ادامه داد: مینیمال یک سبک 
بوده و برتــری و کمتری ندارد. اگر 
نویسنده بداند که می تواند درچنین 
فضایی روایت کند، بهتر اســت از 
این شــیوه استفاده کند و تغییر زمان 
و مکان به صــورت بی جا صورت 
نگیــرد. زمانی که بتوان یک اثر را در 
یک زمان، یک مکان و با شخصیت 
محــدود روایت کرد، آن اثر مینیمال 

اســت. معموال آثار همینگوی و آثار 
کوتاه کارور، مینیمال هستند. 

اثری مانند پیرمــرد و دریا که 
نهایتــا با دو صحنه دریا و ســاحل 
و خود شــخصیت پیرمــرد و یک 
پســربچه مواجه هستیم، گونه ای از 

آثار مینیمال است.
او بــا اشــاره به اینکــه برخی 
افــراد صرفــا داســتانک ها را اثر 
مینیمــال می شــمارند؛ گفــت: در 
داســتانک فرصــت تغییــر صحنه 
یا حضــور شــخصیت های اضافه 
نیست. داســتانک معموال از لحاظ 

دراماتیــک در زمــان خیلــی کمی 
روایت می شــود. تصور اینکه فقط 
 داســتانک ها مینیمال هستند اشتباه 

است.
او ادامه داد: در ســینما و تئاتر 
هم فضای مینیمالیستی وجود دارد. 
به عنــوان مثال فیلم طنــاب آلفرد 
هیچــکاک در یک اتــاق و با پنج، 
شــش شــخصیت اتفاق می افتد. 
هیچ تغییر صحنــه نداریم و ابتدا و 
 انتهــای فیلم در یــک مکان روایت 

می شود. 
در تئاتر هم این مســائل وجود 

دارد. تئاتر های تک پرده ای، مینیمال 
هستند و حتی اگر تئاتر چند پرده ای 
باشــد، مکان آن تغییر نمی کند. در 

این گونــه ها، زمان ممکن اســت 
تغییــر کند، اما تعداد شــخصیت ها 

محدود است.

گروه فرهنگ و هنر -آلبوم موسیقی 
متن فیلم های سینمایی »سمفونی نهم« و 
»قصر شــیرین« که در عرصه سینمای 
جهان خوش درخشیدند به آهنگسازی 
امین هنرمند، منتشر شد.آلبوم موسیقی 
متن دو فیلم ایرانی پرمخاطب در داخل 
کشور و موفق در عرصه سینای جهان 

منتشر شد.
ایــن آلبوم  مربوط به موســیقی 
فیلم قصر شــیرین به کارگردانی رضا 
میرکریمــی و با حضــور حامد بهداد 

محصول ســال ۱۳۹۷ است. موسیقی 
متن این فیلم به آهنگسازی امین هنرمند، 
برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی 
متن از ســی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر و نامزد دریافت بهترین موسیقی از 
جشنواره های ایمجین ایندیا )اسپانیا( و 

مذهب امروز )ایتالیا( شده است.
در قسمت دیگر این آلبوم موسیقی 
متن فیلم ســمفونی نهم به کارگردانی 
محمدرضــا هنرمند و با حضور حمید 
فرخ نژاد، ساره بیات، محمدرضا فروتن 

و پژمان بازغی محصول سال ۱۳۹۷ را 
خواهیم شنید. گفتنی است که این فیلم 
هــم نامزد دریافت ۵ جایزه از ســی و 

هفتمین جشنواره فیلم فجر بود.
آلبوم منتشر شده شامل تنوع قابل 
توجهی در سبک و ترکیب سازی است 
و عالوه بر ســازهای مرســوم ارکستر 
ســمفونیک، گروه ُکر، سازهای ایرانی 
و بانسوری )ساز هندی-پاکستانی( نیز 
در آن به کار رفته اســت. نوازندگانی از 
جمله علی جعفری پویان، امین غفاری، 

شــروین مهاجر، ارژنگ سیفی زاده و 
ساندرو فردریک در ضبط این مجموعه 
نقش داشته اند.همچنین، بخش هایی از 
منشور کورش به زبان اکدی و با گویش 
بابلی نو در آن شــنیده می شود که برای 
صحنه های مربوط به کورش ســاخته 
شــده است.این ســی دی به صورت 
فیزیکی از فروشگاه مرکزی شهر کتاب 
و مرکــز پخش بانگ آوای ســارنگ و 
همینطور به صورت مجازی از سایت 

بیپ تیونز قابل تهیه است.

نگاهی عمیق بر دنیای ادبیات؛

جرقه کوچک آتش در ذهن شاعران امروز
برگزاری مسابقه شعرخوانی کالسیک فارسی در ارمنستان

داستان مینیمال چیست؟

انتشار موسیقی دو فیلم بین المللی
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