
گروه فرهنگ و هنر -درخصوص 
وضعیــت فرهنگ و ادبیات و به ویژه 
ادبیات کودک و نوجوان و خالءهای 
موجود در این زمینه که نیاز به حمایت 
دارند، در دولت دوازدهم اظهار کرد: 
مشــکل ما به ویــژه در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان همچنان این اســت 
که کتاب هــای کودک کیفیت الزم را 
ندارنــد، چون تولید ایــن کتاب ها با 
کیفیت خوب هزینه بر می شــود؛ مثال 
زمانی که تصویرگــری خوبی انجام 

شود، قیمت ها باال می رود.
او در عین حال گفت: یک سری 
کتاب ها هست که اصال به کتاب های 
بــازاری معروف اســت. اما وزارت 
ارشــاد بایــد بر چاپ ایــن کتاب ها 
نظارت داشــته باشد و حداقل اندکی 
بر روی کیفیت شــعرها و داستان ها 
کنترلی باشــد، چون خیلی از این ها 
حتی در ســطح ابتدایــی ادبیاتی هم 

نیستند.
اکبرپــور بــه ســطح پاییــن 
کیفیــت تصویرگــری در برخــی 

کتاب های کودک و نوجوان اشــاره 
و بیان کرد: یک ســری از تصویرها، 
و  انیمیشــنی  تصویرســازی های 
کارتونی آماده ای اســت که در خیلی 
از جاهای دیگر هم دیده می شود؛ این 
می تواند مانع کار تصویرگری خالق 
شــود، چرا که تصویرگرهای خالق 
دارند از تصویرهای آماده و کامپیوتری 
کتاب هــای معروفی که بارها و بارها 
انیمیشن شــده اند یا به صورت های 
دیگر وجود دارنــد، برمی دارند. باید 

نظارتی بر این ها شود.
این نویســنده ســپس بــه بیان 
دغدغه هایــی درخصوص کپی رایت 
پرداخت و گفــت: کپی رایت برخی 
کتاب ها توسط هیچ ناشری خریداری 
نشده اما حداقل اگر ناشری کپی رایت 
کتابی را خریده، مجوز آن را به ناشران 

دیگر ندهند.
احمــد اکبرپــور در ادامــه و با 
بیــان این که اگــر ۲۰۰ کتاب خوب 
ترجمه به کشــور بیاید، در مقابل ۱۰ 
کتاب خــوب تالیفی هم وجود دارد، 

اظهــار کرد: باید از این آثار تالیفی هم 
حمایت شــود. به توزیع و خرید ۱۰ 
کتابی که در جشــنواره ها یا جایزه ها 
برگزیده می شود، اهمیت بدهند. اگر 
یک کتاب تالیفی برگزیده جشنواره و 
جایزه ای می شود، اقال به چند کتابخانه 
راه پیدا کند، نه این که بخواهند کمک 
خاصــی کنند اما فکر می کنم حمایت 
از کتاب های تالیفی خیلی مهم است.

او افزود: اگر در ســینمای ما هم 
همین طور رو بــه دنیا باز بود، باز هم 
فیلم های ما می توانســتند این طور پا 

بگیرند؟ اما در به روی تمام کتاب های 
دنیا باز است. در سینما می بینیم که ۹۰ 
درصد فیلم ها نمی توانند وارد کشور 
شــوند. هر چند که اتفاقا من مخالف 
این هستم و می گویم باید وارد شوند 

تا رقابت جدی ایجاد شود.
 امــا آن ۱۰ کتابــی هــم که در 
جشــنواره ها دیده شــدند، حمایت 
شوند تا به کتابخانه ها بروند و حمایت 
بهتری از آن ها شــود تــا آموزش و 
پرورش بتواند از آن کتاب ها استفاده 
کند و هماهنگی ای بین وزارتخانه ها 

پیدا شود.
اکبرپور در پایان و درخصوص 
بحث ممیزی، خواسته خود از دولت 
جدیــد را بیان کرد: وزارت ارشــاد 
نســبت به آثار ترجمه به نسبت آثار 
داخلی راحت تــر برخورد می کند و 
به این شــکل بر نویسنده های داخلی 
فشــار خیلی بیشــتری وجود دارد؛ 
به خصــوص در طنــز. حداقل نگاه 
یکسانی داشــته باشــند. ممیزی به 
شــکل فعلی باعث می شود آن قدر از 
ســر و ته کتاب های طنز زده شود که 

دیگر عالقه ای به تالیف آن ها نباشــد. 
امــا انگار درباره آثار ترجمه راحت تر 

برخورد می کنند. بنابراین تقاضای من 
این است که اقال برای آثار داخلی هم 

شرایط مساعدتری ایجاد کنند، چون 
به هر حال طنز فضاهای خاصی دارد. 

گروه فرهنگ و هنر - »جاســپر 
هنرمنــد  کراپســی«،  فرانســیس 
آمریکایــی را برای خلــق تابلوهای 
نقاشــی رنگارنگ بیشتر با نام »نقاش 
پاییز« می شناســند. فرا رسیدن پاییز 
بهانــه خوبی برای یــادآوری برخی 
 از نقاشــی های پاییــزی این هنرمند 

است.
»چاسپر فرانسیس کراپسی« در 
سال ۱۸۲۳ در نیویورک متولد شد. او 
در ابتدا به عنوان معمار فعالیت خود 
را آغاز کرد اما همیشه به نقاشی کردن 

عالقه داشت. 
کراپســی برای مدتی به عنوان 
معمــار مشــغول بــود و در کنار آن 

نقاشی را هم دنبال می کرد. 
او در نهایــت در حوالی ۱۸۴۰ 
زمانی که »مکتب هادسن ریور« برای 
نقاشی منظره در اوج محبوبیت قرار 
داشــت، به طور تمام وقت نقاشــی 
کردن را پیش گرفت. او به ســرعت 
در کنار هنرمنــدان بزرگ آمریکایی 
دیگــری همچون »تومــاس کول« و 
»فردریــک ادوین چرچ« به موفقیت 

دست  یافت.
»جاســپر کراپســی« در خلق 
تابلوهای نقاشی منظره پاییز مهارت 
زیادی داشــت و تعداد زیادی تابلو 

نقاشی با این موضوع خلق کرد. 
دســت کم ۵۰ تابلو نقاشــی از 
این هنرمند با عنوان »پاییز« به عالوه 
چندین نقاشــی که در عناوین آن ها 

از »اکتبر« اســتفاده شده است، وجود 
دارد. 

او همچنین شــاخ و برگ های 
پاییــزی را در تابلوهایــی به تصویر 

کشــیده اســت که البته در عناوین 
آن ها ربطــی به پاییز وجــود ندارد 

کــه از بین آن ها بــه »در دره راماپو« 
می توان اشاره کرد. با اینکه این نقاش 
بارها برای خلق تابلوهای نقاشــی از 
مناظر اروپایی به اروپا ســفر کرد، اما 
موضوع بیشــتر آثار او مناظر شمال 
شرقی ایاالت متحده آمریکا هستند. 

در بین این آثار، مناظر نیویورک 
و نیوجرســی بیش از ســایر نقاط به 

چشم می خورند.
نقاشــی های این هنرمند بیشتر 
به دلیل بــه کار رفتن رنگ های زرد، 
نارنجی و قرمز پررنگ بســیار گیرا 
هســتند.  این نقاش در انتخاب رنگ 
بــرای تابلوهای پاییزی ماهرانه عمل 

می کرد.
در برخــی از نقاشــی های او 
جزئیات، بســیار مــورد توجه قرار 
گرفته اند. به رغم اینکه او یک معمار 
محســوب می شــد اما به ندرت در 
نقاشــی های او اثری از ساختمان به 

چشم می خورد.
»کراســپی« تابلو نقاشی »پاییز 
در رودخانــه هادســون« را در مدت 
اقامت طوالنی اش در لندن نقاشــی 
کرد. او قصد داشــت مناظر آمریکا را 
به انگلیســی نشان دهد؛ بنابراین این 
نقاشــی را در یک نمایشگاه انفرادی 
به نمایش گذاشــت.  او و همسرش 
حتی در آن زمان این نقاشی را به ملکه 
ویکتوریا نشــان دادند و رنگ آمیزی 
 این اثــر مورد توجه ملکــه نیز قرار 

گرفت.

گروه ســینما و تلویزیون 
- خانــه کتاب و ادبیــات ایران به 
نمایندگــی از صنعت نشــر ایران 
بــا بیش از ۲۰۰ عنــوان کتاب در 
ســی وچهارمین دوره نمایشــگاه 
بین المللی کتاب مســکو حضور 

دارد.
دوره  چهارمیــن  و  ســی  
نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 

آغاز به کار کرد .
نمایشــگاه  از  دوره  ایــن   
بین المللی کتاب مســکو برخالف 
محــل  در  پیشــین  ســال های 
نمایشگاهی مسکو برگزار می شود.

خانــه کتــاب و ادبیات ایران با بیــش از ۲۰۰ عنوان کتاب و با موضوعاتی چون دفــاع مقدس، هنر، ادبیات، 
ایران شناســی، زبان فارســی، شعر و ادبیات در سی وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو حضور دارد. 
این موسسه در این دوره از نمایشگاه به معرفی طرح گرنت، صنعت نشر جمهوری اسالمی ایران و معرفی نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران در قالب بروشور و کاتالوگ می پردازد. 
همچنین مالقات با مدیران نمایشــگاه بین المللی کتاب مســکو، دیدار با ناشــران، نویســندگان و مسئوالن 
نمایشــگاهی وزارت فرهنــگ روســیه از دیگر برنامه های خانــه کتاب و ادبیات ایران در این دوره از نمایشــگاه 

بین المللی کتاب مسکو است.
همچنیــن بناســت تــا با حمایت خانه کتاب و ادبیات ایران در این نمایشــگاه از یکی از آثار مهشــید دارابی 
)تصویرگر و عضو انجمن تصویرگران ایران( رونمایی شــود. آژانس ادبی دایره مینا نیز در این دوره از نمایشــگاه 
 بین المللی کتاب مســکو حضور دارد تا با ناشــران حاضر در نمایشــگاه برای فروش رایت کتاب ارتباط برقرار 

کنند.
بخش ویژه فعالیت های غرفه ایران در سی وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو کودک و نوجوان 
بوده و انتشــارات ســروش هم از دیگر حاضران در این نمایشگاه است تا آثار خود را در معرض نمایش عموم قرار 
دهد. همچنین این انتشارات کاتالوگی از کتاب هایی را که به زبان انگلیسی منتشر کرده در این نمایشگاه ارائه می کند 

و معرفی این آثار و فروش رایت آن ها را در برنامه خود دارد.

حضور ایران در نمایشگاه کتاب مسکو

گــروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
یافتن الیال نوشته مگ الیسن است که 
با ترجمه هادی امینی منتشر شده است. 
کتاب یافتن الیال داستان زندگی دختری 
است که باید از پس مشکالت بزرگی 

بربیاید.
درباره کتاب :

این کتاب داستان دختربچه ای به نام 
الیال است که به همراه برادر کوچکش 
در یک خانه نیمه ویران زندگی می کنند، 
الیال می داند زندگی شان طبیعی نیست 
و باید از پس خودش و برادرش بربیاید 
اما تالش می کند فقط و تنهایی شــان را 
پنهان کند. او سعی می کند مرتب باشد 
اما خودش و برادرش همیشــه کثیف 
هستند و بو می دهند، او گاهی برادرش 
اندی را به استخر یک مجتمع می برد و 
کمک می کند او بازی کند و خودش را 
بشورد و بعد به خانه برگردند. مادر الیال 
و اندی معتاد است و کم پیش می آید به 
خانه بیاید. الیال فقط یک دوست به نام 
کریستی دارد که به خانه اش می رود. او 
بــا مادر و ناپدری اش زندگی می کند و 
تصوری از فقــز و رنج الیال ندارد، اما 
بت مادر کریستی کم کم متوجه شرایط 
غیرعادی زندگی الیال می شود تصمیم 
می گیرد به او کمک کند. او اول الیال را 
به خرید می برد تا چند دســت برایش 
لباس بخرد و بعد کم کم ســعی می کند 
به او نزدیک شود و شرایط زندگی اش 

را درک کند. 
بخشی از کتاب : 

خانم فوربز به ما گفت می توانیم 
مقالــه میان تــرم را هر زمانــی قبل از 
تعطیالت زمســتانی تحویــل دهیم. 
امیدوار بودم بداند این یعنی قرار است 
در ۲۲ دســامبر حدود بیســت و پنج 
مقاله بگیرد. من مال خودم را درســت 

بعد از هالووین تحویــل دادم. درباره 
نمادشناســی خانم هاویشــام نوشتم؛ 
زنی که پــس از تنها ماندن در محراب 
کلیسا در روز عروسی، همه پنجره ها را 
پوشاند، همه ساعت ها را از کار انداخت 
و تمام عمر در لباس عروسی اش با کیک 
عروسی در حال فاسد شدنش زندگی 

کرد. حس می کردم او را می شناسم. 
نمره کامل گرفتم.

روی صندلی آخر ســمت دیگر 
کالس، زیر پنجره ای باز نشســته بودم. 

مهم نبود کجا می نشستم.
پائول دمارکو موقع رفتن جلوی 
کالس با آیپدی که در دست داشت، از 
کنارم رد شد. »خدایا، انگار یه گربه روی 
یه کیسه بادوم زمینی فاسد خرابکاری 

کرده.«
رایان آدوبان درست پشت سرش 
بود. »نه، بیشتر مثل وقتیه که سگم کثافت 
خــودش رو می خوره و بعد باال میاره و 
بعد دوباره می خوره و دوباره می رینه.«

امرســن برکلی پشــت سر آن ها 
بــا هدفونــی در گوش هایــش آمد و 
یک کلمه هم به کســی چیزی نگفت. 
گوشه جلویی کالس نشست. کریستی 
می گفت امرســن عقیده دارد که آنجا 
بهترین جا برای دور بودن از چشم معلم 
است. پائول و رایان مستقیم به من اشاره 
نکردند؛ پس همگی می توانستیم تظاهر 
کنیم اتفاقی نیفتاده اســت. می توانستم 
بیرون پنجره را نگاه کنم و منتظر شــوم 
حواس پائول به آیپدش پرت شــود یا 
رایان چیزی در موبایلش به او نشــان 
دهد یا هر دوی آن ها روی چیز دیگری 

متمرکز شوند. 
ولی وقتی جین ِچیس وارد شــد، 
فهمیدم وقت تظاهر به اینکه کسی با من 

حرف نمی زند، تمام شده است.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب هشت 
قتل حرفه ای نوشته پیتر سوانسون است. 
کتاب هشــت قتل حرفه ای داســتانی 
جنایی و جذاب است که با ترجمه روان 

فرانک ساالری منتشر شده است. 
درباره کتاب :

کتاب هشت قتل حرفه ای داستان 
مردی اســت که صاحــب یک کتاب 
فروشی است و تخصصش در تحلیل 
و معرفی داســتان های جنایی اســت. 
او یک کتابفروشــی دارد و زندگی ای 
ســاده اش را می گذراند، یک روز برفی 
تلفن مغازه زنگ می خورد. زنی پشت 
تلفن می گوید مامور مالوی از اف بی آی 
اســت و می خواهد با او صحبت کند. 
مــرد می پذیرد و با او قــرار می گذارد. 
زن کمی بعد به کتابفروشــی می آید و 
به او می گویــد می خواهد درباره چند 
قتل با او مشــورت کــن. مامور مالوی 
توضیح می دهد چندین پرونده قتل به 
او واگذارشده که حس می کند می تواند 
از تخصص کتاب  فروش کمک بگیرد. 
مالــوی توضیح می دهــد پرونده اول 
مربوط به ســه قتل اســت که مقتولین 
فقط یک اشتراک با همدیگر داشتند و 
آن نام هایشان است، پرونده دوم مربوط 
به صحنه سازی یک قتل کنار ریل قطار 
است، قتل سوم مرگی است که به ظاهر 
یک ســکته ساده است و این پرونده ها 
همچنان ادامه دارد.مامور اف بی آی برای 
کتاب فروش توضیح می دهد چیزی که 
در این پرونده ها وجود دارد این اســت 
کــه گویا همه تقلیــدی از کتاب های 
مشهور جنایی هستند، اما نه هرکتابی، 
کتاب هایی که او سال ها قبل در وبالگش 
با نام هشت قتل حرفه ای معرفی کرده 
اســت. مامور الوی از او می خواهد به 
عنــوان کارشــناس کتاب های جنایی 

به او کمک کند تــا از بین پرونده های 
حل نشــده قتل های دیگــر را هم پیدا 
کند و بتوانند به یک الگو برسند تا قاتل 
یــا قاتلین پیدا شــوند. از طرف مالوی 
همچنان بــه خود کتاب فــروش هم 
مشکوک است و از او می خواهد بگوید 
تاریخ انجام قتل ها کجا بوده و او دالیلی 
می آورد که نشان می دهد در شهر نبوده، 
اما سوال ها و شکل قتل ها نشان می دهد 
قاتل کتاب فروش را می ششناســد و یا 
از دور او را زیرنظر دارد و این شــروع 
ماجرایی اســت که بسیار گسترده تر از 
تصور راوی اســت. نثر کتاب ســریع 
و پرچالش اســت و خواننده را منتظر 
نگه نمــی دارد، او ســریع وارد دنیای 
قتل ها و جنایت ها می شــود و همراه با 
شخصیت ها سعی می کند معماها را حل 
کند، ترجمه کتاب روان است و خواننده 

را با خود همراه می کند. 
بخشی از کتاب :

او روی صندلی چوبی خم شد تا 
کیفش را بردارد اما انگار فکری به ذهنش 
رسیده باشد پشیمان شد و دوباره کیف 
را ســر جایش گذاشــت. گفت: »اول 
این طور فکــر نمی کردیم به جز اینکه 
اینها قتل های حل نشده ای باقی موندند. 
اما یه نفر متوجه نکته ای درباره اســامی 
این قتل ها شد.«گفتم: »ببخشید فکر کنم 
من توی این امتحان رد می شم. نفهمیدم 
منظورتون چیه.«گفت: »یه کم فکر کنید. 
یــا می خواید خودم بهتون بگم.«گفتم: 
»اسامی پرنده ست.«او سرش را تکان داد 
و گفت: »بله. رابین، جی، و فامیلی بِرد. 
فهمیدم به موضوعی اشاره داره. بدون 
اینکــه بخوام جزئیات رو بگم منظورم 
اینــه که... بعد از هر قتلی پلیِس نزدیک 
محل وقوع قتل... به نوعی پیامی از قاتل 

دریافت کرده.«

»هشت قتل حرفه ای«»یافتن الیال«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: مگ الیسن
مترجم: هادی امینی
انتشارات چترنگ

نویسنده: پیتر سوانسون
مترجم: فرانک ساالری

نشر البرز

9فرهنگ و هنر

احمد اکبرپور، نویسنده و شاعر تاثیر گذار ایرانی؛ با تاکید بر لزوم حمایت از آثار تالیفی ادبی، به برخورد راحت 
تر وزارت ارشاد نسبت به آثار ترجمه اشاره می کند و از تقاضایش درخصوص وضعیت ممیزی آثار داخلی می گوید.

احمد اکبرپور، نویسنده و شاعر ایرانی:

خواسته ای درباره ممیزی ها از 
دولت جدید

احمد آرام عنوان کرد:

»نقاش پاییز« کیست؟

اکبرپــور به ســطح پایین کیفیت تصویرگــری در برخی کتاب های کودک و نوجوان اشــاره و 
بیان کرد: یک ســری از تصویرها، تصویرسازی های انیمیشنی و کارتونی آماده ای است که در 
خیلی از جاهای دیگر هم دیده می شــود؛ این می تواند مانع کار تصویرگری خالق شــود، چرا که 
تصویرگرهای خالق دارند از تصویرهای آماده و کامپیوتری کتاب های معروفی که بارها و بارها 
انیمیشــن شــده اند یا به صورت های دیگر وجود دارند، برمی دارند. باید نظارتی بر این ها شود.
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