
گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
»تابلویی که هرگز نقاشی نشد« نوشته 
ماسیمو بیزوتی با ترجمه سید مهدی 
موسوی در انتشارات کتاب خورشید 
به چاپ رســیده است. رمان »تابلویی 
که هرگز نقاشــی نشد« بازتاب افکار 
نویسنده درباره عشق، زندگی روزمره و 
تأثیر روابط عاشقانه بر آن است. نویسنده 
در این رمان سعی دارد تا آشفتگی ذهنی 
و دلواپســی ناشــی از عشق و طغیان 
عواطف انســانی را به چالش بکشد و 
تعبیر جدیدی به آنها ببخشد. در سال 
۲۰۱۴ »تابلویی که هرگز نقاشی نشد« را 
در انتشارات موندادوری منتشر کرد که 
تا هفته های متمادی در صدر فهرست 
پرفروش ترین کتاب ها در ایتالیا باقی 

ماند.
درباره کتاب :

رمانی تأمل برانگیــز و پربار که 
به مفهوم عشــق، روابط عاشــقانه و 
آشــفتگی حاصــل از آن می پردازد. 
مرد نقاشــی به نام پاتریک برای ایجاد 
تغییر در زندگی اش و دستیابی به نقطه 
رضایتمندی خود، رم را برای همیشه 
به مقصــد ونیز ترک می کنــد. او در 
مالقات با آدم های گوناگون هدفش را 
دنبال می کند و به جستجوی خویشتن 
می پردازد. از طرفی دیگر پاتریک زن 
محبوبی را که قباًل در تابلوی نقاشی اش 

کشیده بود، جستجو می کند. 
او کــه قبل از حرکت به ســراغ 
تابلو در اتاق زیر شــیروانی رفته بود، 
آن را خالــی می یابد و حاال می خواهد 
با پیداکردن آن زن دوباره تصویرش را 

به تابلو برگرداند.
درباره ماسیمو بیزوتی

ماسیمو بیزوتی در سال ۱۹۷۹ در 
رم متولد شد. در رشته ادبیات تحصیل 
کرده اســت، پیانو می نــوازد، آهنگ 

می سازد و شیفته ادبیات، روانشناسی 
و فلسفه های شرق است. او به واسطه 
جمــالت زیبا و قصاری که در وبالگ 
شــخصی اش می نوشــت، در میان 
خوانندگان به ویژه جوانان به محبوبیت 
زیادی دست یافت و سرانجام در سال 
۲۰۱۰ اولین کتاب او به چاپ رســید. 
مسیر معکوس رویاها اثر شناخته شده 
اوست. وی قبل از شروع کار به عنوان 
نویسنده، چندین کار از جمله بارمن، 
اپراتور در مرکز تماس و دستیار در یک 

کلینیک سرپایی را انجام داد.
بخشی از کتاب:

تو نمی خواستی از من دور باشی، 
ولی نمی خواســتی خیلی هم نزدیک 
باشی. پاتریک، وقتی آدم سعی می کند 
هر چیزی را کنترل کند، همه چیز را از 
دست می دهد، این اجتناب ناپذیر است. 
کنترل مطلق به خودی خود تا زمانی بر 
دیگران تأثیر دارد که دیگران متوجهش 
نشوند و احساس نکنند که عروسک 
دست کاری شده برای رسیدن به هدف 

همیشگی تفاهم هستند. 
تو مــرا درون یک تابلــو به دام 
انداختی و من برای اینکه خودم باشم 
مجبور بودم فرار کنم. تو ایده ای را که 
از من داشتی تعقیب می کردی؛ نه برای 
اینکه بفهمی من واقعاً چه کسی هستم.
آزادی ای را کــه خیلی از آن دفاع کردم 
درون جعبه گذاشتم و کادوپیچ کردم 
که به عنوان هدیه به تو بدهم. می دانستم 
کــه آن را از من نمی گیری. حاال اصاًل 
معلوم نیســت چند وقــت دیگر باید 
انتظار بکشــم تا دوباره به چنین یقینی 
برســم، در ضمن اآلن که نگاه می کنم 
می بینم که دلم برای تو تنگ نشده، دلم 
برای بهترین بخِش خودم که در وجود 
تو جا گذاشته ام و اصاًل قصد برگشتن 

ندارد، تنگ شده.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
مجموعه نامرئی مجموعه ۴۵ داســتان 
کوتــاه از ۲۶ نویســنده آلمانــی زبان 
اســت که با ترجمه علــی اصغر حداد 
در یک مجموعه گردآوری شــده اند. 
در این کتاب داستان هایی از  فریدریش 
دورنمات، راینر ماریا ریلکه، اشــتفان 
تسوایگ، روبرت موزیل، گونتر گراس، 
ماکس فریش، توماس مان، پتر هاندکه 

و... می خوانید. 
مجموعه  کتــاب  دربــاره 

نامرئی
مجموعه  نامرئی ۴۵ داستان کوتاه 
از ۲۶ نویســنده  آلمانی زبان است. علی 
اصغــر حداد، از بین آثار نویســندگان 
مختلف آلمانی، گزیده ای را گردآوری 
کرده اســت.  این کتاب سه بخش دارد: 
بخش اول آثار نویســندگان اتریش را 
دارد و بخش دوم از آثار نویســندگان 
آلمان فدرال و دمکراتیک و بخش سوم 
دربردارند آثار نویســندگان سوئیس 

است. 
مترجم قبل از هر داســتان، درباره 
نویســنده توضیحات و شــرح حال 
مختصری نوشــته است.  در مجموعه  
نامرئی داستان هایی از آرتور شنیتسلر، 
راینــر ماریا ریلکه، روبــرت موزیل، 
اشتفان تسوایگ، اینگه بورگ باخمن، 
تومای برنهارت، پتر هانتکه، یوهان پتر 
هبل، هاینریش مان، توماس مان، هرمان 
هسه، لئون فویشتوانگر، برتولت برشت، 
آنا زگرس، اروین اشــتریتماتر، اشتفان 
هایــم، هاینریش بــل، ولف دیتریش 
اشنوره، ولفگانگ بورشرت، زیگفرید 
لنتــس، گونتــر گراس، مانفــرد بیلر، 
یــورک بکر، ماکس فریش، فریدریش 
دورنمات، کورت مارتی را می خوانید.

بخشی از کتاب :
از فــرط درماندگی به فکر افتادم 

نگاهی به دفترهــای قدیمی بیندازم تا 
شاید بتوانم سراغ تعدادی از مشتری های 
قدیمی را بگیــرم و با خواهش و تمنا 

یکی دو جفت عتیقه از آن ها بخرم. 
چنین فهرســت قدیمی ای برای 
خودش یک گورســتان است، آن هم 
در ایــن دوره و زمانه. خالصه این که از 
بازبینی فهرست ها چیز چندانی عایدم 

نشد. 
اغلب خریداران قدیمی ما از سِر 
نــداری ملک خود را به دیگری واگذار 
کــرده یا آن کــه از دنیا رفتــه بودند. از 
جانب معدود کسانی هم که هنوز از پا 
درنیامده بودند نمی شد امیدی داشت. 
ولی ناگهان چشمم به دسته ای نامه افتاد 
که به نظر می رسید نویسنده آن ها یکی 
از قدیمی ترین مشتری هایمان است. آن 
شخص فقط به این دلیل از یاد من رفته 
بود که از سال ۱۹۱۴، یعنی آغاز جنگ 
جهانی، دیگر با ما مکاتبه نکرده و به ما 
سفارش نداده بود. مغازه ما بدون اغراق 
با این مشــتری نزدیک به شصت سال 

مکاتبه داشت.
او از پــدر و پدربزرگ من خرید 
کرده بود. ولی به یاد نداشــتم در طول 
سی و هفت ســال مدیریت من حتی 
یک بار هم به مغازه ما آمده باشــد. همه 
چیز خبر از آن مــی داد که او پیرمردی 
غیرعادی اســت. او می توانست یکی 
از آن آلمانی هایــی باشــد که همچون 
نمونه ای کمیاب از دوســتداران منسل 
یا اشپیتســوِگ نقاش در گوشه وکنار 
شهرهای کوچک در عین بی نام ونشانی 
به حیات خود ادامه می دهند. نامه هایش 
همه به خط خوش نوشــته شده بودند، 
یکی پاکیزه تر از دیگــری. زیرِ ارقام با 
خط کش و جوهر قرمز خط کشــیده 
بــود، و برای پرهیز از هرگونه خطا، هر 

رقم را دوبار قید کرده بود. 

»تابلویی که هرگز
 نقاشی نشد«

»مجموعه نامرئی«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: ماسیمو بیزوتی
مترجم: سیدمهدی موسوی
انتشارات کتاب خورشید

نویسنده: فریدریش 
دورنماتراینر ماریا ریلکهاشتفان 

تسو ایگروبرت موزیلگونتر 
گراسماکس فریشتوماس

 مانپتر هاندکه

9 فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - در ابتدای 
ایــن آییــن امینه دریانــورد، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی هرمزگان ضمن 
تبریک هفته کتاب با اشاره به اقدامات 
علیرضــا مختارپــور، دبیــرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور، توسعه 
کمی و کیفــی کتابخانه های عمومی و 
بهبود وضعیت کتابخوانی در کشور را 
حاصل درایت و هوشمندی دبیرکل نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور دانست.
وی بیان کــرد: امیدوارم با تالش 
کتابداران به عنوان مشــاورین امین، به 
افق روشــنی در کتابخانه های عمومی 

دست یابیم.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی 
هرمزگان افزود: توجه به بسترســازی 
هــای الزم و ایجاد مراکــز کتابخوانی 
و کتابخانــه ها و مراکز اطالع رســانی 
و ترویــج فرهنگ مطالعــه از راه های 

مختلف الزم و ضروری است.
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی 
و استانداری هرمزگان در ادامه با اشاره 
به اهمیت کتاب بیــان کرد: دین مبین 
اســالم و کالم اهلل مجید برای مطالعه و 
کتابخوانی و کسب علم ارزش و اعتبار 

خاصی قائل شده است.
علی رئوفــی ادامــه داد: قرآن و 
روایات، کتاب و کتابخوانی را وســیله 
ای برای حفظ و ســازماندهی و انتقال 
ذخایر فرهنگی و علمی به نســل های 
آینده دانسته بر تاثیرات معنوی و اخروی 
مطالعه و به میراث گذاشتن دانش برای 

آیندگان اشارات فراوان می کند.
معاون سیاسی استاندار هرمزگان 

تصریح کرد: قرآن کریم، به سبب اینکه 
برای علم و دانش و کسب علم و تفکر 
در پدیده های جهان هســتی اهمیت 
خاصی قائل شــده اســت، به تبع آن، 
برای دانشمندان و علمای دین و دانش 
هم فضیلت و اعتبار خاصی قائل شده 
و ویژگی مهم علــم و دانش را، دوام و 
ماندگاری منافع آن هم در این دنیا و هم 

در آخرت برای افراد دانسته است.
رئوفی به همین ســبب توجه به 
بسترســازی های الزم و ایجاد مراکز 
کتابخوانی و کتابخانه ها و مراکز اطالع 
رســانی و ترویج فرهنگ مطالعه از راه 

های مختلف الزم و ضروری است.
مرضیه خالویی، مشــاور معاون 
توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی 
نیــز با حضــور مجــازی در این آیین 
اظهارداشت: نگاهی گذرا به فعالیت های 
کتابداران، بیانگر آن اســت که از هفته  
کتاب ســال گذشــته تا هفتــه  کتاب 
ســال جاری اقدامــات و فعالیت های 
درخشــان و ماندگاری در کارنامه  نهاد 

کتابخانه های عمومی ثبت شده است.
وی بیان کرد: رهبر معّظم انقالب 
تاکیددارنــد عبور راه اصلی توســعه 
از مســیر فرهنگ می گــذرد و عرصه 
فرهنگی، عرصه جهاد است؛ لذا تالش 
در این عرصه اهمیت صدچندان می یابد 
و بار مســئولیتی برای همگان، از جمله 

کتابداران عزیز ایجاد می کند.
بــه گفته ایــن مســوول، تبدیل 
کتابخوانــی به فرهنگ عمومی و تبیین 
آن به عنــوان ضرورتی اجتناب ناپذیر، 
صرفاً از طریق توجه رسانه ای و اجرای 

برنامه هایی نمادین در این هفته، فراگیر 
نخواهد شــد و نیاز به فرهنگ سازی؛ 
همکاری همه جانبــه متولیان این امر؛ 

برنامه ریــزی بلندمدت و کار فرهنگی 
مؤثر و مفید دارد در این میان کتابخانه ها 
نقش مهمی در وضعیــت کتابخوانی 

جامعة امروز دارند.
خالویی ادامه داد: نگاهی گذرا به 
فعالیت های همه ی همکاران پرتالش، 

بیانگر آن اســت که از هفته  کتاب سال 
گذشــته تــا هفته  کتاب ســال جاری 
اقدامــات و فعالیت های درخشــان و 
ماندگاری در کارنامه  نهاد کتابخانه های 
عمومی مانند افتتاح ۳۵ باب کتابخانه، 
بازگشــایی بیش از ۲۰ باب کتابخانه، 
افتتاح کتابخانه مرکزی یزد و ســنند که 
به لحــاظ متراژ، تعداد منابع و خدمات 
تعریف شــده، بســیار متنوع هستند و 
با نوع مشــابه خود در ســایر کشورها 
برابری می کنند.  مشاور معاون توسعه 
کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی یادآور 
شــد: باز طراحی فضاهــای کتابخانه 
های عمومی، پیک کتاب و پایگاه های 
اطالعاتی، خرید منابع و نشــریات و 
کتب کمک آموزشی وکودک ونوجوان 

و غیره ثبت شده است.
خالویــی تصریح کــرد: به دلیل 
محدودیــت های اجتماعی ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا، در ایام طوالنی 
شــاهد تعطیلی کتابخانه های عمومی 
بودیم زحمات و خدمات دلســوزانة 
کارکنان و کتابداران نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور، در این ایام ستودنی و 

درخور تقدیر است.
وی از کتابداران خواست با تالش 
و انگیزه بیشــتر برای جذب مخاطب 
اســتفاده کرده و در طراحی برنامه های  

این هفته تمام گروه های ســنی به ویژه 
کودک، نوجوان و خانواده را مورد نظر 

قرار دهند.
خالویی، توجــه ویژه به طراحی 
برنامه ها برای ارتقای سالمت اجتماعی 
و کاهش آســیب های اجتماعی را نیز 
خواستار شــد و اضافه کرد: به اجرای 
اصلــی کیفیت در اجــرای برنامه ها و 
پویش  ها بجای کّمی گرایی توجه داشته 
باشــید و با توجه به مناسبت ها، برنامه 
های فرهنگی و ترویجی در شاخه های 

مختلف را برنامه ریزی و اجرا کنید.
تجلیل از فعاالن کتابخوانی 

در این آیین از آســیه ساالری به 
عنوان کتابدار برتر از کتابخانه عمومی 
اندیشــه آیت اهلل خامنه ای بندرعباس؛ 
معصومه ناصری، مسئول کتابخانه برتر 
از کتابخانه عمومــی آل محمد )ص( 
میناب؛ خدیجه مرادی، مسئول کتابخانه 
برتر از کتابخانه عمومی باقرالعلوم )ع(؛ 
مرضیه سقائی طلب، مسئول کتابخانه 
برتــر از کتابخانه شــهید جاویداالثر 
مینکی؛ مهــدی داوری، کتابخانه برتر 
در اجرای طرح پیک کتاب از کتابخانه 
عمومی آل طاها بیکاه؛ زهرا پورحسن، 
مسئول کتابخانه برتر استان از کتابخانه 
عمومی فرهیختگان ایســین؛ حسنی 
مشتاقی، مسئول کتابخانه برتر استان از 

کتابخانه عمومی محمد رسول اهلل )ص( 
روســتای خالدین قشم؛ محمدصدیق 
شــادروان به عنوان مســئول کتابخانه 
برتر استان از کتابخانه عمومی فرزانگان 
روستای کوشه قشــم؛ فاطمه رستمی 
ســیاهویی، عضو کتابخانــه عمومی 
شهدای خلیج فارس ابوموسی به عنوان 
کتابخوان برتر رده سنی خردسال؛ مهال 
رمضــان زاده، عضو کتابخانه عمومی 
آل طاهــا بیــکاه شهرســتان رودان به 
عنوان کتابخوان برتر رده سنی کودک؛ 
امیرحسین آبســاالن، عضو کتابخانه 
عمومی عالمه حلی شهردان رودان به 
عنوان کتابخوان برتر رده سنی نوجوان؛ 
بهاره صالحی، عضو کتابخانه عمومی 
آل طاهــا بیکاه به عنوان کتابخوان برتر 
رده ســنی جوان؛ عبدالمجید پورعلی 
بحرینــی، عضــو کتابخانــه عمومی 
فردوســی به عنوان کتابخوان برتر رده 
بزرگسال؛ بالل شادروان و محمدامین 
عبادی، به عنوان خیرین کتابخانه ساز؛ 
میرهاشم خواستار، فرماندار و رویس 
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
خمیر و مجتبی رضاپــور، فرماندار و 
رئیس انجمــن کتابخانه های عمویم 
شهرستان پارسیان به عنوان انجمن برتر 
کتابخانه های عمومی؛ قاســم اسپید به 

عنوان خدمتگزار نمونه تجلیل شد.

همزمان با فرا رسیدن بیست و نهمین دوره گرامیداشت مقام کتاب و کتابدار، کتابداران برتر
 و فعاالن عرصه کتابخوانی هرمزگان تجلیل شدند.

کتابداران برتر و فعاالن
 عرصه کتابخوانی هرمزگان 

تجلیل شدند

گــروه ســینما و تلویزیون- 
هنرمنــد ســاکن توکیــو تابلوهای 
معروف تاریخ را با اســتفاده از اشکال 

هندسی بازآفرینی می کند.
 معروفترین آثــار هنری تاریخ 
معموال یا به خاطر ســبک منحصربه 
فردشان شناخته می شوند یا واقع گرایی 
به کار رفته در آنها. حاال جان بتلگازی 
هنرمنــد   ،)John Battalgazi(
ساکن توکیو، خود را به چالش کشیده 
تا نقاشی های معروف از جمله مونالیزا 
لئوناردو داوینچی را تنها با استفاده از 

اشکال هندسی بازآفرینی کند. 
نتیجه این چالش طراحی های مینیمالیستی جالبی شده که جوهره این شاهکارها را به نمایش درمی آورند. بتلگازی 
می گوید: سبک کار من ترکیبی است از عناصر مختلفی که در سبک انتزاعی، کوبیسم و آرت دکو دیده می  شود. این 

سبک ها برای من جذاب بوده و بر هنرم تاثیر می گذارد. 
این هنرمند خالق که آثارش را با ابزارهای دیجیتال چون آی پد می کشــد، در این باره می گوید: این روزها به 
لطف فناوری دیجیتال می توان رنگ ها و اشکال را راحت تر با هم ترکیب کرد و بر هم تطبیق داد. چنین قابلیتی به من 

اجازه می دهد جسورانه عمل کرده و رنگ ها و ساختارهای متفاوتی را امتحان کنم.

بازآفرینی شاهکارهای هنری با اشکال هندسی

گروه فرهنگ و هنر - مدیرمسئول 
انتشــارات علمی گفت: مشکالتی از 
جمله گرانــی کاغذ، تورم و چند برابر 
شدن هزینه های صحافی، هزینه های 

تولید کتاب را افزایش داد. 
محمدعلی علمی مدیرمســئول 
انتشارات علمی، با اشاره به مشکالت 
ایــن انتشــاراتی اظهار کــرد: به دلیل 
مشکالتی از جمله گرانی کاغذ، تورم و 
چند برابر شدن هزینه های صحافی که 

در کشور وجود دارد، هزینه های تولید 
کتاب هم افزایش یافته است. 

ناشر هم مجبور است برای روشن 
نگه داشــتن چراغ دفتــر، قیمت های 
کتابــش را به روز تعیین کند. از طرفی 
مردم هم از نظر اقتصادی مشکل دارند 
و همه ناشران در عمل ورشکسته شدند. 
ناشر هر کتابی که منتشرمی کند، پس از 
مدتی پی دی اف آن در اینترنت وجود 
دارد. وقتی یک قانون ســفت و سخت 

در این زمینه باشــد، امکان ندارد چنین 
اتفاقی رخ دهد. این دســته از اقدامات 
تیشــه به ریشه نشــر می زند. باید در 
زمینه مشــکالت صنعت نشر آسیب 
شناسی شــود. مدیرمسئول انتشارات 
علمی با اشــاره به اینکه ممکن است 
ناشــران مشکل کاغذ را به عنوان یکی 
از مشکالتشــان در زمینه صنعت نشر 
عنوان کنند، اظهار کرد: مشــکل کاغذ 
مانند یک ُدمل چرکین است که تا یک 
مدت برای آن مسکن استفاده می شود؛ 

اما دوباره سر باز می کند. 
باید ناشــران صاحب ســبک و 
درســت و حســابی را دعــوت کنیم 
تــا متولیان فرهنگی مشکالتشــان را 
حالجی کنند.مشکالتی از جمله کاغذ 
حاشیه صنعت نشر است. کتاب خوب 
خریدار خود را دارد. مشــکل صنعت 
نشر، مشــکل فرهنگی کشور است. 

کشــوری که گنج و پول داشته باشد، 
اما فرهنگ در تمام اقشــار آن ساری و 
جاری نباشــد به کار نمــی آید. وی با 
اشــاره به لزوم آسیب شناسی صنعت 
نشــر اظهار کرد: ده تا بیست سال پیش 
شــمارگان کتــاب به ۱۰ تا ۲۰ ســال 
می رســید االن میزان شمارگان کتاب 
به ۲۰۰ نســخه می رســد. باید آسیب 
شناســی شود چرا این اتفاق روی داده 
است. مشکل اصلی این است که ناشران 
صاحب ســبک در سطح کالن از بابت 
کتاب های اســتخوان داری که چاپ 

می کنند، به ۵۰ ناشر نمی رسد.
علمی  انتشــارات  مدیرمسئول 
ابراز کرد: در صنف نشــر با این مشکل 
مواجهیم که هیچ ناشــری، ناشر دیگر 
را قبول ندارد. ســه سال پیش اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان برای جمع کردن 
کتاب های قاچاق عزمش را جزم کرد. 

می خواســتند کتاب های قاچاق را از 
سطح شــهر جمع کنند. اگر یک روز 
مســیر میدان انقالب تا امام حسین را 
طی کنیــد، متوجه می شــوید نه تنها 
قاچاق کتاب جمع نشــده است؛ بلکه 
مانند قارچی ســمی است که درجایی 
روییده باشد. در یک جا دو قارچ سمی 
را جمع می کنند، در جایی دیگر دوباره 

قارچ سمی می روید.
تولیــد کتاب به یــک تیم اعم از 
چاپخانه و صحافــی نیاز دارد؛ در پنج 
شش سال گذشته ۴ هزار واحد صنفی 
فعال در این زمینه ها تعطیل شدند. اگر 
هر کدام ۵ نفر کارمند داشته باشند، یعنی 
۲۰ هزار نفر بیکار شدند. مشکالت نشر 
فقط به دلیل کم بودن خواســتار کتاب 
ایجاد نشده اســت؛ بحث کتاب باید 
از اساس درست شــود، وگرنه کتاب 

خوب خریدار خود را دارد.

مشکالت صنعت نشر هزینه های تولید کتاب را افزایش داد

تبدیل کتابخوانی به فرهنگ عمومی و تبیین آن به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر، صرفاً از 
طریق توجه رسانه ای و اجرای برنامه هایی نمادین در این هفته، فراگیر نخواهد شد و نیاز به 
فرهنگ سازی؛ همکاری همه جانبه متولیان این امر؛ برنامه ریزی بلندمدت و کار فرهنگی مؤثر 
و مفید دارد در این میان کتابخانه ها نقش مهمی در وضعیت کتابخوانی جامعة امروز دارند.
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