
گروه فرهنگ و هنر - محمدرضا 
جعفــری، مدیــر نشــر نــو درباره 
ســایت های  نامتعارف  تخفیف های 
اینترنتی فروش کتاب، اظهار کرد: این 
کتاب هــا کتاب های قاچاق هســتند؛ 
کتاب هایــی که بدون اجــازه مولف 
و مترجم و یا ناشــر چاپ می شوند و 
همین طــور کتاب هایی هســتند که با 
ترجمه سرقتی هستند، از نوع کتاب هایی 

که در ایستگاه های مترو با ۵۰ درصد و 
۶۰ درصد تخفیف ریخته اند.

او درباره عرضه این نوع کتاب ها 
در ســایت های معتبر گفت: جلو آن ها 
را باید گرفت، این  ســایت ها نباید این 
امکان را در اختیار هرکســی بگذارند، 
بلکه باید در اختیار کســانی بگذارند 
که جواز نشــر و مجوز اتحادیه ناشران 
را دارند. آن ها وضع نابسامانی درست 

کرده انــد و نباید پلتفرم فروش خود را 
در اختیار هرکسی بگذارند. کتاب های 
قاچــاق خواننــده را از کتاب خوانی 
بیزار می کنند، نه ترجمه خوبی دارند، 
نــه کیفیت خوبی به لحــاظ چاپ، نه 
جمله بندی خوبی، این کتاب ها ســر و 
ته ندارند و  باعث می شوند مخاطب از 

خواندن کتاب رمانده شود.
جعفری درباره این ارائه تخفیف به 

مخاطب که برخی آن را باعث بدعادت 
شــدن او می دانند، بیان کرد: تخفیف 
خوب است البته اگر بشود داد. اما این که 
باعث شــود همه انتظار تخفیف داشته 
باشند، درست نیســت. تخفیف باید 
از جایی جبران شــود؛ یا کاال نافروش 
اســت و تخفیف می دهند که فروش 
برود و یا این که برای ترغیب مشــتری 
ایــن کار را می کنند. اکر کاال مرغوب و 
معتبر باشد، احتیاجی به تخفیف ندارد. 
در مواقع خاص و برای مناسبتی می شود 
تخفیف هایی گذاشــت اما تخفیف در 
حالت عادی نشان دهنده این است که 
کاال معیوب اســت و یا اشکال دیگری 

دارد.
این ناشــر درباره این موضوع که 
تخفیف های زیاد ممکن است مخاطب 
را در انتخــاب گمــراه کنــد، افزود: 
هرچیزی را که بخواهیم بخریم با یکی 
دونفر که اهل هســتند و می شناسند و 
تجربه ای دارند، مشورت می کنیم، در 

مورد کتاب نیز خریداران باید این کار 
را بکنند و همین طور به هوای تخفیف 

به دام نیفتند. 
او دربــاره نظــارت بــر فروش 
اینترنتــی کتــاب و مقابلــه با عرضه 
کتاب قاچاق در ســایت های فروش 
کتــاب اظهار کرد: متاســفانه هروقت 
پــای نظارت به میان می آید، به بی راهه 
می رویــم و نظارت به گونه دیگری از 
آب درمی آید. باید خود مردم آگاه شوند 
و ســراغ این کتاب ها نروند. ما قدرتی 
نداریم و کاری نمی توانیم انجام دهیم. 
نظارت کار را بدتر می کند. این سایت ها 
را شــما خبرنگاران باید شناسایی و به 
مــردم اعالم کنید. یکــی از راه ها این 
است. فرهنگ سازی و آگاه کردن مردم 
به مرور زمان اتفاق می افتد و یک شــبه 
انجام نمی شود. باید اطالع رسانی کنید، 
این ها باید افشــا شــوند و مردم هم با 
آزمون و خطا اشــتباهاتی کنند و سراغ 
این ســایت ها نروند. این آگاهی ها به 

مرور  انجام می شود وگرنه یک شبه و با 
نظارت درست نمی شود. اطالع رسانی 
سایت هایی مانند شــما تاثیر بسیاری 
دارد.این ناشــر همچنین درباره این که 

پروســه طوالنی فرهنگ سازی منجر 
به آســیب به ناشران حرفه ای می شود 
گفت: باید تحمل کرد. هرجا بخواهیم 
فرهنگ ســازی کنیم، مسلما مقداری 

تلفات و مشــقات دارد. فرهنگ سازی 
کار ســاده ای نیست؛ زمان می خواهد، 
تحمــل می خواهد، صبــر و پایداری 

می خواهد. چاره ای نیست.

گروه فرهنگ و هنر -ســیداکبر 
میرجعفــری می گویــد شــعر طنز 
و اجتماعــی دیگــر به صــورت قبل 

تاثیرگذار نیست.
این شــاعر و طنزپــرداز درباره 
کارکرد طنز سیاسی و اجتماعی نسبت 
بــه گذشــته اظهار کرد: اگــر نگاهی 
تاریخی داشــته باشیم، دوره ای که در 
آن حجم شعرها و طنزهای سیاسی باال 
رفت، دوره مشروطه است، در آن دوره 
گاهی شاهد طنزهای تند و تیز و گزنده 
و گاهی هم شاهد طنزهای مالیم تری 
هستیم. مجموعا اگر بخواهیم به برآیند 
موضوع طنز و طنز سیاسی نگاه کنیم، 
در همان دوره مشــروطه و دوره های 

پس از آن است.
او با اشــاره به وضعیت شعر طنز 
پس از مشــروطه گفت: در دوره های 
بعد کش و قوس هایی وجود دارد؛ در 
دوره هایی طنزهای سیاسی و اجتماعی 
زیــادی داریــم و در دوره هایی هم به 
دالیلــی از میزان آن کم می شــود. اما 
اگــر بخواهیم به کارکرد و کاربرد طنز 
یا به طور دقیق تر شــعر اجتماعی نگاه 
کنیم، باید گفت که شــعر اجتماعی در 
دوره هایی خیلی تند و تیز و کابردی تر از 
حاال بوده است. همان طور که می بینیم 
دهان فرخی یزدی را برای شــعرهای 
اجتماعی اش در دوره رضاشاه دوختند، 
میرزاده عشــقی را برای شعرش ترور 
کردند، محدودیت هایی که برای نسیم 

شــمال ایجاد کردند و ... نشان از این 
دارد که شعر اجتماعی بسیار بسیار تاثیر 
داشته و در واقع می توانسته تکانی در 

جامعه ایجاد کند.
میرجعفری افزود: من نمی گویم 
شــعر طنز و اجتماعــی دیگر تاثیری 
ندارد اما واقعیت این است که تاثیر آن 
به اندازه زمانی که گفته شــد، نیست. 
این دالیل بســیار زیادی دارد؛ مثل این 
است که تیغ یا چاقویی به هر دلیلی کند 
می شود، حاال هم شعر طنز و اجتماعی 
دیگر به آن صورت تاثیرگذار نیســت 
و این واقعیتی اســت کــه در جامعه 
می بینیم. در دوره ای که روزنامه »نسیم 
شمال« منتشر می شد، مردم منتظر بودند 
که آن روزنامه به دست شان برسد و آن 
را ببیننــد، کارهای مرحوم دهخدا هم 
همین طور بود؛ اما واقعیت این است که 
در روزگار ما دیگر به آن شکل نیست، 

گرچه بــه هر حال تاثیــر خودش را 
می گذارد و هیچ وقت نمی توان گفت 
یک شعر اجتماعی تاثیر ندارد اما دیگر 

مثل آن دوره نیست.
ســراینده »امان نامــه« همچنین 
درخصوص ورود شعر طنز به مسائلی 
مثل انتخابــات و چگونگی پرداختن 
طنزپرداز به آن گفت: اصال و اساســا 
قلمــی که رنــگ و بوی سیاســی به 
خودش می گیرد، دو نوع کارکرد دارد؛ 
گاهی در واقع آن رویه تند و تیز خود را 
به منصه ظهور می گذارد و کوبنده و تند 
و تیز ســراغ نقد موضوعات اجتماعی 
می رود که این برای شرایطی است که 
جامعه مقــداری حالت عصبی دارد یا 
این جور حرف زدن تاثیر بیشتری روی 
مخاطب دارد، امــا گاهی وقت ها هم 
رویکرد دیگری وجود دارد با طنزی که 
گاهی بخشی از آن ریشخند و به مطایبه 

گرفتن موضوع است و بخشی از آن به 
اصطالح نیش و نوش است. اما به هر 
حال هر حادثه اجتماعی این امکان را به 
طنزپردازان می دهد که با بیان خودشان 
وارد آن شوند. منتها این نگاه و کاری که 
طنزپرداز در کالم خود انجام می دهد، 
معموال برآیند شرایط اجتماعی است. 
سیداکبر میرجعفری در ادامه با یادآوری 
دو نوع کارکرد طنز سیاســی بیان کرد: 
معموال این دو نوع هم برآیند شــرایط 
اجتماعی اســت و ناخودآگاه در کالم 
شاعر هویدا می شــود که چطور باید 
به ســراغ یک معضل اجتماعی برود. 
در واقع شــعوری که شاعران و ادیبان 
دارند، این جا خودش را نشان می دهد 
که کــدام کالم را بــرای تاثیرگذاری 

انتخاب کنند. 
او در پایــان بــا بیــان این که ما 
می توانیــم به شــعر طنز حتــی نگاه 
ســرگرم کننده هم داشته باشیم، اظهار 
کرد: البته منظور از این فکاهه نیست اما 
آن قدری که شعر طنز دل مان را خنک 
می کند، از آن کمک بگیریم یا به قدری 
که شــاعر می تواند خودش را سبک 
کند. شــعر طنز و اجتماعی لزوما تیغ 
به دست گرفتن نیست، گاهی بعضی 
نامالیمــات را به زبانــی بیان می کند 
که هم گوینده ســبک می شــود و هم 
مخاطب و به نوعی تلطیف فضاست؛ 
اصال کارکرد ادبیات هم تا حد زیادی 

تلطیف روح است. 

گروه فرهنگ و هنر - فرهنگســرای نیاوران و ســفارت فنالند به منظور 
تسهیل، تقویت و گسترش تعامالت فرهنگی و هنری تفاهم نامه همکاری امضا 
کرده و در اولین گام بر برگزاری نمایشگاه آثار معمار شهیرفنالندی توافق کردند.

تفاهم نامــه همکاری های فرهنگی و هنری میان فرهنگســرای نیاوران به 
نمایندگی عباد رضا اســالمی مدیر فرهنگســرای نیاوران و مشاور معاون هنری 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و سفارت فنالند به نمایندگی کیو نوروانتو سفیر 
فنالند در ایران با حضور محمد طاها عبدخدایی پژوهشگر فرهنگی و جمعی از 

هنرمندان و پرسنل این فرهنگسرا منعقد شد. 
براساس این تفاهمنامه مقرر شد، در نخستین گام همکاری فرهنگی هنری 
فیما بین فرهنگســرای نیاوران و سفارت فنالند نمایشگاهی در تیرماه ۱۴۰۰ از 
آثار آلوار آلتو معمار شــهیر فنالندی در این فرهنگسرای برگزار شود. این معمار 
برجسته در طول دوران ۷۸ ساله خود خدمات شایانی به معماری جهان ارائه داد. 
از وی در نقاط مختلف دنیا بناها و آثار ارزشــمندی به جای مانده اســت. ارزش 

هنر و تخصص وی تا حدی بود که در کشور فنالند دانشگاهی را به نام وی نامگذاری کردند. هوگو آلوار هنریک آلتو )Hugo Alvar Henrik Aalto( متولد 
۱۸۹۸ و از پیشگامان معماری مدرن بود. 

وی در۱۹۱۶ به دانشکده پلی تکنیک هلسینکی رفت و در ۱۹۲۱ فارغ التحصیل شد. او از شاگردان آرماس لینگرن و الرس سونک بود. وی مدت یک دهه در 
سراسر اسکاندیناوی، اروپای مرکزی و ایتالیا سفر کرد و مدت کوتاهی در دفتر برنامه ریزی نمایشگاه گوتنبرگ فعالیت داشت. آثار ارزشمند زیادی از وی در  کشور 
فنالند و سایر نقاط اروپا و جهان باقی مانده است. عالوه بر آثار و بناهای معماری، طراحی مبلمان داخلی نیز از تخصص های دیگر وی بوده است.   از پروژه های 
مهمی که آلتو در ایران به طراحی آن پرداخت، طراحی موزه هنرهای معاصر شیراز بین سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ بود. این پروژه هرگز به مرحله ساخت نرسید. آلتو 

در ۱۹۷۶ در هلسینکی درگذشت.

گروه فرهنگ و هنر - مراســم اهدای جایزه »ادبیات داســتانی زنان« به دلیل شــیوع ویروس کرونا با دو ماه تعویق برگزار خواهد شــد.در پی تعویق تاریخ کاهش 
محدودیت های ناشی از ویروس کرونا در انگلستان، مراسم اهدای جایزه »ادبیات داستانی زنان« نیز در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. این مراسم که قرار بود به صورت 

فیزیکی در هفتم جوالی در لندن برگزار شود اکنون به هشتم سپتامبر موکول شده است.
»برناردین اواریستو« برنده جایزه بوکر، در راس هیات داوران این جایزه ۳۰هزار پوندی قرار دارد.

دو نویسنده بریتانیایی، دو نویسنده آمریکایی، یک نویسنده اهال باربادوس و یک نویسنده آمریکایی - غنایی فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبیات داستانی زنان 
در سال ۲۰۲۱ را تشکیل داده اند.

به این ترتیب »بریت بنت« برای »نیمه محوشونده«، »پاتریشیا الکوود« برای »کسی درباره این موضوع صحبت نمی کند«، »کلر فولر« برای »زمین آشفته«، »یا جیاسی« 
برای »پادشاهی برتر«، »سوزانا کالرک« برای »پیرانزی« و »چری جونز« برای »چطور خواهری که یک دست دارد خانه اش را جارو می زند«  نامزدهای نهایی این جایزه 

هستند. سال گذشته »مگی اُفارِل« موفق شد با پشت سر گذاشتن نویسندگان برنده جایزه بوکر، برنده جایزه ادبیات داستانی زنان شود.

تاکید تهران - هلسینکی بر تقویت و گسترش تعامالت فرهنگی و هنری

تعویق اعالم برنده جایزه »ادبیات داستانی زنان«

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - رمان نمک 
گیر نوشته معصومه بهارلویی است. این 
کتاب را انتشارات سخن منتشر کرده 
است. خط اصلی داستان کتاب نمک 
گیر با قالی ایرانی در ارتباط اســت و 

روایتی جذاب را ساخته است.
درباره کتاب :

کتاب درباره دختر جوانی به نام 
پرستو است. او کاشان زندگی می کند 
و به همراه اقوام و دوستانش یک کارگاه 
کوچک قلی بافی دارند. پرستو تصمیم 
گرفته است که دیگر قالی های کارگاه 
را به واسطه ها نفروشد و خودش برای 
فروش فرش ها اقدام کند، پس به تهران 
می اید. او در یک حجره فرش فروشی با 
مردی به نام جهانگیری روبه رو می شود 
و به او یک فرش می فروشــد. اما تمام 
پول را نمی گیرد و فقط به یک رســید 
اکتفا می کند. اما همه چیز زمانی به هم 
می ریزد که جهانگیری بدون پرداخت 
پول می میرد و حاال پرســتو باید ثابت 
کند او بدهکار است. در این میان با پسر 

جهانگیری، روزبه آشنا می شود.
بخشی از کتاب :

و تلفن را گذاشت. لیوان شربتش 
را برداشــت، قلپی از آن خورد و موس 
را تکان داد. روی یکی دو برنامه کلیک 
کرد و بعد اشاره کرد سمت مرد جوان 

تا پیش بیاید. 
مرد هم بلند شد و سمت او رفت. 
باالی ســرش ایستاد، کمی مونیتور را 
تکان داد تا زاویه دیدش خوب شــود 
و نــگاه عمیقی به صفحه آن انداخت. 
دختر جوان از همــان فاصله نزدیک 
نگاهــش را دوخت به صــورت او تا 
شــاید نتیجه کارش را از میمک چهره 
او بفهمد. مرد جوان، کمی چشم های 
درشت قهوه ای خود را تنگ کرد و بعد 

دست سمت موس برد، روی تصویر 
زوم کرد، پایین برد، باال آورد، ســتاره 
میانی را بــزرگ و کوچک کرد و بعد 
نگاهش را از صفحه گرفت و داد به او:
ــ اِی خوبه!... لچک هاش بزرگ 
نیســت به نظرت؟ االن زمینه بیشــتر 
پیدا باشــه بازار بهتری داره! خونه ها 
کوچک شــده، لچک بزرگ، خونه رو 

کوچک ترم نشون می ده!
ــ اینو برای زمینه ســفید داریم 
کار می کنیــم، قراره طرح های با لچک 
کوچک ترو بذاریم بــرای زمینه های 
رنگی... این نقشه چند روزیه رفته زیر 
بافت... می خوای بریم ببینیم؟ باالخره 
از ایــن بــه بعد تو هم بایــد توی این 

کارخونه نظر بدی!
ـ در مورد نظر دادن، من تخصصی 
توی فرش ماشینی و بازار غالبش ندارم. 
همه چیز مثل سابق دست خودته، اما در 
مورد همراهی تا کارخونه، چرا که نه؟! 
خیلی هم عالیه! افتخار می دی با ماشین 

من بریم؟!
ـ اگه تا در خونه هم برمی گردونیم، 

حتما!
مــرد جوان با لبخند گفت:ـ  پس 

پاشو تا دیر نشده.
ـ باشه رئیس، حواسم هست!

صدای آن سمت خط توی گوشی 
پیچیده شد:ـ این دفعه نمی ذاری کسی 
از دســتت دربره! اگه این اتفاق بیفته 

خونت گردن خودته!
ـ چشــم، چشــم... تعقیبشون 

می کنم.
ـ دورا دور مواظبی، نباید بذاری 
تــو رو ببینن. هر جا احســاس کردی 
دیدنت برگرد تا نقشه رو عوض کنیم.

ــ چشم، اومدن رئیس. باید قطع 
کنم.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب فصل 
پنجم عاشــقانه هایم رمانی عاشقانه از 
فاطمه ایمانی )لیلین( است. این کتاب 
درباره زندگی دختری به نام عقیق است 
که زندگی اش را وقف زندگی خواهر و 
برادرش کرده است و زمانی که تصمیم 
می گیرد بــرای خودش زندگی کند، با 
ماجراهــا و اتفاقاتی عجیب و دردناک 

روبه رو می شود. 
درباره کتاب : 

فصل پنجم عاشقانه هایم، داستانی 
عاشــقانه و پر از ماجرا از یک زندگی 
اســت. زندگی که همگی مشابهش را 
دیده ایم یا حتی تجربــه اش کرده ایم. 
فاطمــه ایمانی )لیلین( بــا قلمی توانا، 
داستان جذابی را آفریده است که بازتابی 
از زندگی بســیاری از آدم های دور و بر 
ما اســت. عقیق، خودش را، زمانش را 
و زندگــی اش را وقف زندگی خواهر 
و برادرش کرده اســت. حاضر است از 
زمان خودش بگذرد و کاری برای آن ها 

انجام دهد که بهشان کمک کند. 
دامنه کمک ها هم بسیار گسترده 
اســت و هر کاری را شامل می شود، از 
خریدن کــردن گرفته تا انجام کارهای 

اداری و ... . 
یکــی از روزهایی که مشــغول 
رســیدگی بــه کارهــای خواهرها و 
برادرهایش اســت، تصادف می کند و 
پایش می شکند. دکتر می گوید باید شب 
را در بیمارســتان بگذراند و هیچکس، 
نــه خواهرها و نه زن برادر هایش قبول 
نمی کنند که همراه او باشــند و شب را 
در بیمارستان بمانند. هرچند دوستش 
به کمکشــان می آید و شرایط را قبول 
می کند اما مادرش، از همه بیشتر از این 
شــرایطی که برای دخترش پیش آمده 
اســت، ناراحت است.کم کم چشمان 

عقیق به حقیقتی باز می شود. که هرگز 
جــواب فداکاری هــا و وقتی که برای 
اعضای دیگر خانــواده اش می گذارد 
را نمی بینــد. هر چند دوســت ندارد 
این حقیقت را قبــول کند اما نگاهش 
به زندگی خودش جلب می شــود. دو 
نامــزدی ناموفقش، نداشــتن یک کار 
ثابت و آینده ای که هیچ چیزش معلوم 
نیست. او تصمیم می گیرد زندگی اش را 
تغییر دهد و شرایط خوبی برای خودش 
ایجاد کند. همین او را به مسیر جدیدی 
وارد می کند. مســیری که از اتفاقات و 

رخدادهای مختلف پر است...
بخشی از کتاب :

»صــد دفعه گفتم یــه حرفو که 
می خواین بزنین اول سبک سنگین کنین 
بعد به زبون بیارین. ناصر خان شما اگه 
خوبه، بــرای خودش خوبه. دختر من 

لیاقتش بیشتر از این حرفاست.«
»بر منکرش لعنت! اما شمام یکم 
واقع بین باشــین مادر من... عقیق دیگه 
سی سالش شده. هر کسی با هر موقعیتی 
نمــی آد در این خونــه رو بزنه، اونم با 
گذشــته ای که اون...«سر برگرداند و با 
دیدن من چشــمانش گرد شد و حرف 
در دهانش ماســید. مامان با دیدن قیافه 
بهت زده اش به عقب برگشت و نگاهم 
کرد. انگار می خواســت هزار بار این را 
توی صورتم بکوبد که 'دیدی به حرف 
من رسیدی!' من اما هنوز توی چشم های 
خالی منصوره دنبال عاطفه خواهرانه ای 
می گشتم که الاقل این طور غیرمنصفانه 
نگاهم نکند. یعنی من این قدر در چشم 
آن ها خوار و کوچک بودم که ناصر خان 
را با پانزده سال اختالف سن برایم شوهر 
ایده آل می دیدند، یا آن قدری بی ارزش 
بودم که سپر بالی سوگل شوم و او را از 

ازدواجی اجباری نجات بدهم؟

»فصل پنجم »نمک گیر«
عاشقانه هایم«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
معصومه بهارلویی

انتشارات سخن

نویسنده: فاطمه ایمانی 
)لیلین(

انتشارات سخن

 بایــد تحمــل کــرد. هرجــا بخواهیــم فرهنگ ســازی کنیــم، مســلما مقــداری 
زمــان  نیســت؛  ســاده ای  کار  فرهنگ ســازی  دارد.  مشــقات  و  تلفــات 
می خواهــد، تحمــل می خواهــد، صبــر و پایــداری می خواهد. چاره ای نیســت.

یک ناشر با بیان این که کتاب های قاچاق و کم کیفیت با تخفیف زیاد عرضه می شوند، می گوید:
 اگر کاال مرغوب و معتبر باشد، به تخفیف نیاز ندارد.

چرا این همه تخفیف؟!

گفت وگو با سیداکبر میرجعفری:

شعرهایی که تند و تیز بود

یکشنبه 30 خرداد 1400، 9 ذی القعده1442 ،20 ژوئن 2021، شماره 3755، صفحه


