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گزارشی از وضعیت نگران کننده خانه نیما پدر شعر نو

لذت شعر

خانهام ابریستاما درهوای روزهای روشنم

خانه ام ابری ست
یکسره روی زمین ابری ست با آن
از فراز گردنه ،خرد و خراب و مست
باد می پیچد
یکسره دنیا خراب از اوست
وحواس من
آی نی زن ،که تو را آوای نی برده است دور از ره کجایی؟
خانه ام ابری ست اما
ابر بارانش گرفته است
در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم ،
من به روی آفتابم
می برم در ساحت دریا نظاره
و همه دنیا خراب و خرد از باد است،
و به ره  ،نی زن که دایم می نوازد نی ،در این دنیای ابر اندود
راه خود را دارد اندر پیش
نیما یوشیج


دلم گرفته از این آسمان دودآلود
از این تراکم غربت به زیر چرخ کبود
از این سموم نفس سوز و این تراخم اخم
از این هوای پر ازسرب و نای دوداندود!
یدا ...گودرزی


اداری بـا هـدف تاریخـی نبـودن ایـن بنـا از فهرسـت ثبـت میـراث فرهنگـی
پایتخـت حـذف شـد تـا احتمـاال راه بـرای برج هـای سـر به فلـک کشـیده به
جای باغ هـا و خانـه هـای تاریخی باز شـود .ایـن خانه کـه در محلـه تجریش
تهـران ،خیابـان دزاشـیب ،خیابـان فردوسـی دیـروز و خیابـان رمضانـی

بهرغم وجود اسناد کافی در اینباره ،این حکم
صادر شده است .دیوان عدالت اداری تنها به
شرعیات تکیه کرده است تا بندهای قانونی
سازمانمیراثفرهنگی.

▪ساختخانهتوسطنیما

« در سال  ۱۳۲۸نیما قطعه زمینی را که در
اراضی انتهایکوچهفردوسیتجریش،خریده
بود ساخت و تا پایان عمر در این خانه کوچک
که در اوایل از برق و آب لوله کشی نیز محروم
بود،زندگیمیکرد.دراینخانه،نیماعالوهبر
همهاینمحرومیتها،گرفتاریکمشکلعمده
شده بود که اغلب از آن شکوه میکرد .در واقع
فروشنده زمین ،پس از قطعه بندی برای این
قطعه،راهخروجنگذاشتهبودوهرطرفدرخانه
رامیگذاشتند،بایکیازقطعاتمجاورمواجه
می شد .بعدها همسایگان کمک و به ترتیبی
اینمشکلراحلکردند.دراینخانه،برخالف
منازلپیشیننیما،اتاقپذیراییوکاراویکجا
بود و هرکس پیش او میرفت ،در همان اتاق او
را میپذیرفت و در میان تودهای از کتابهای
گوناگونودستنوشتههایش،بااوبهگپزدن
میپرداخت»(.دکتر انورخامهای –کتابچهار
چهره  -ص  )۵۸خانه نیما دارای زیربنایی
به مساحت  ۱۸۰مترمربع با عرصه ۶۸۰
مترمربعیاست.معماریخانهشبیهدیگرخانه
هایمنطقهشمیرانوباسقفشیروانیساخته
شدهاست.ایوانآندارایهشتستونمدورو
چهار اتاق تودرتو است و یک اتاق جداگانه ،که
اتاق شخصی نیما یوشیج بوده و در حیاط آن
تعدادیدرختکهنسالوجوددارد.

▪  4603عددیکهازنیماگرفتهشد!

تا وقتی سیمین دانشور همسر جالل آل
احمدزندهبودودرفاصله چندمتریاینخانه

▪مالکحقتخریبخانهنیماراندارد

زندگی میکرد ،وضع خانه نیما بهتر بود .به خارجازضوابطباطرحشکایتدردیوانعدالت وعکسازاینخانهکهنشاندهندهزندگینیما
گزارش تسنیم ،شراگیم ،پسر نیما ،با فروش اداری ،اعالم کرده اند که هیچ سند و مدرکی یوشیج در این مکان است .در رأی دیوان دلیل
خانه کار را خراب کرده بود .در پی اقدام به درباره اینکه این خانه متعلق به نیما یوشیج خروج خانه نیما از فهرست میراث ملی آمده
است که هیچگونه سند
تخریب مالک جدید در
ثبتیواجدارزشقضایی
سال  1380این خانه
درنسبتخانهموردنظر،
با تالش های سیمین
با نیما وجود ندارد و با
دانشورجزوفهرستآثار از وقتی خانه خالی شد ،راه برای آدم های بی خانمان
توجه به آن ،حکم خروج
ملی ایران قرار گرفت.
بیایند
باال
کوتاه
دیوار
این
از
تا
شد
باز
معتادها
و
ازثبتصادرشدهاست.
تا  15آبان ماه همین
امسال ،شماره  4603شیشه ها را بشکنند و همه چیز را خراب کنند
▪میراث فرهنگی
در فهرست آثار ملی به
برایحفظاینخانهتاریخیچهکردهاست؟
نام نیما و خانهاش بود .حاال خانه نیما اثر ملی است ،وجود ندارد و خواستار خروج این خانه
نیستوهرلحظهخطرتخریب،تنشرابهلرزه از فهرست آثار ملی کشور شدهاند .دادگاه هم آنطورکهمعاونمیراثفرهنگیاستانتهران
با وجود دفاعیات سازمان میراث فرهنگی و درخبرگزاریهاتوضیحمیدهد؛اینسازمان
میاندازد.
مواردمندرجدرپروندهثبتیودیگراسنادیکه دفاعیات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه
نشان میدهد این خانه ،عمال خانه نیماست ،کرده و از آنها خواسته است که در رأی خود
▪خانهایکهدیگربهنیماتعلقندارد
به گفته مسئوالن سازمان میراث فرهنگی متاسفانهبهدرخواستمالکانرایمثبتداده تجدیدنظر کنند ،ولی درخواست شان توسط
تهران ،مالکان خانه نیما برای بهرهبرداری است.بهرغموجوددههاسند،گزارشتاریخی دیوان عدالت اداری رد می شود .درنهایت

گفت و گو با مسئول کمیته میراث فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران

متاسفانه دنبال کوچک ترین روزنه برای خارج کردن آثار
از میراث ملی هستیم

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر
که راهت بلند است
و طاقتت کوتاه!
نمک را بگذار برای من!
می خواهم
این زخم
شمس لنگرودی
تا همیشه تازه بماند!

حــکــاک -مــســئــول کمیته
میراث فرهنگی و گردشگری
شورای اسالمی شهر تهران،
پس از بــازدیــد از خانه نیما،
دربـــاره خ ــروج خــانــه نیما از
میراث ملی گفت « :متاسفانه
برعکس تمام دنیا که به دنبال
مکان هایی با کمترین ارزش
میراثی برای ثبت و نگهداری
هستند ،ما در کشورمان به
دنبال کوچک ترین روزنه ای هستیم که آن ها را از
ثبت ملی خارج کنیم».
▪خارج شدن خانه نیما از ثبت ملی جای تاسف
دارد

روزی هزار مرتبه بازنده می شوم
از بازی ظریف تو شرمنده می شوم
این بار فرق می کند اما به شوق برد
آماده جدال درآینده می شوم


صادق حسینی

حسن خلیل آبادی در گفتوگو با خراسان درباره
اقدامات شهرداری و شورای اسالمی شهر تهران
دربــاره حفظ خانه نیما یوشیج ،گفت« :متاسفانه
خانه نیما بر اساس حکم دیوان عدالت اداری از ثبت
میراث فرهنگی خارج شده است که جای تاسف
دارد .تمام تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر
تهران بر این است که این خانه به آثار ملی برگردد».
وی ادامه داد« :این نگرانی وجود داشت که مالکان
اقــدام به تخریب ایــن بنا کنند که خوشبختانه با
صحبتی که با وکیل آن ها انجام شد ،قرار بر این شد
که مالکان نیز همراهی کنند تا از این میراث ملی
نگهداری شود».
▪اگر نیما زنــده بود می خواست خانه اش آباد
باشد

به جنگ که فکر می کنم
زخمی می شوم
به کویر که فکر می کنم
ت ََرک بر می دارم
به آسمان که فکر می کنم
پایین می افتم
و هر وقت به جنگل می اندیشم
گله ای از گوزن ها
از رویم رد می شود
جرئت فکر کردن به تو را ندارم
دریا
نام عمیقی برای یک معشوقه است
و من
هیچ وقت شنا کردن بلد نبوده ام
بابک زمانی

***
از کشت عمل بس است یک خوشه مرا
در روی زمین بس است یک گوشه مرا
تا چند چو کاه گرد خرمن گردیم
چون مرغ بس است دانهای توشه مرا
فروغی بسطامی


امـروز ،واقـع شـده اسـت ،در سـال  ۱۳۲۷توسـط خـود نیمـا سـاخته شـد
و او ایـن خانـه را بـه همسـرش هدیـه داد .ما سـعی کـرده ایـم گزارشـی را از
ایـن بنـا ،از لحظـه سـاخت تاکنـون ،در اختیارتـان قـرار دهیـم کـه در ادامـه
خواهیـد خوانـد.

عکس از عصر ایران

با تو پرواز در آن سوی رهایی زیباست
بی تو عالم قفس بسته تنهایی من
آسمانی و تو را نیست کرانی پیدا
گوشه ای دیده ز تو وسعت بینایی من
 نصراله مردانی

ناصـر رعیـت نـواز -خـروج خانـه نیمـا یوشـیج از فهرسـت ثبـت آثـار ملـی
اولین شـوکی بود کـه در این ایـام درسـت در موقعیتی مشـابه و بعـد از کافه
نـادری بـه میـراث تاریخـی پایتخـت وارد آمـد .خانـه ای که خـود در آسـتانه
تخریـب قـرار دارد ،بـا شـکایت وکیـل مالـکان فعلـی آن بـه دیـوان عدالـت

نماینده مـــردم تــهــران در شـــورای شهر دربـــاره
ب ــازدی ــدش از خــانــه نیما و ج ــال اظــهــار کــرد:
«خوشبختانه خانه جالل آل احمد و سیمین دانشور
که در چند متری خانه نیما قرار دارد ،بازسازی شده
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اســت و حــال و هــوای خوبی
دارد .وقتی از پنجره چوبی
خانه سیمین و جالل نگاهی
بــه خــانــه نیما انــداخــتــم فکر
کردم؛ اگر نیما زنده بود شاید
او هم می خواست ،خانه اش
را همچون خــانــه سیمین و
جالل آباد کند اما متاسفانه
درخــتــان خانه نیما در حال
خشک شدن است و بنای خانه
هم اگر به آن رسیدگی نشود ،امکان تخریبش وجود
دارد .با این حال خوشبختانه ساختار کلی خانه
هنوز حفظ شده است و اگر کمی با نیما و شعرهایش
آشنا باشی ،حس و حال خانه را درک می کنی و می
توانی در حیاط خانه ،صدای سرفه های پیرمرد را
در آخرین روزهــای عمرش در البه الی درختان و
گیاهان خشکیده و شکسته بشنوی .البته این خطر
وجود دارد که اگر همین طور رها شود ،از ساختار
کلی خانه هم چیزی باقی نماند».
▪آثار ملی فرهنگی در حال تخریب است

مسـئول کمیتـه میـراث فرهنگـی و گردشـگری
شورای اسالمی شـهر تهران ضمن اظهار امیدواری
و قـول تلاش بیشـتر بـرای حفـظ خانـه نیمـا گفـت:
«در شـهر تهـران بیـش از هـزار مـکان واجـد شـرایط
بـرای ثبـت در میـراث فرهنگـی وجـود دارد کـه فقط
 300تـای آن هـا بـه ثبـت رسـیده و متاسـفانه خیلی
از آن ها تخریب شـده اسـت و بقیه آن ها هـم در خطر
تخریـب قـرار دارد کـه از جملـه مـی تـوان بـه خانـه
خـازن الملـک در منطقـه  12و انسـتیتو پاسـتور
اشـاره کـرد».
وی تصریــح کــرد« :بایــد یــک عــزم همگانــی در
تهــران و کشــور بــرای حفــظ آثــار ملــی و فرهنگــی
ایجــاد شــود».

جالب است بدانید که وارث کنونی خانه نیما
یوشیج از بستگان وی نیست .از قرار معلوم
اسامیمالکانخانهبهگونهایاستکهبهنظر
نمیرسد از اقوام نیما باشند .طبق قوانین
سازمان میراث فرهنگی وقتی خانهای از ثبت
خارج میشود ،به این معنا نیست که مالک
میتواند آن را تخریب کند .این ملک قاعدت ًا به
دلیلشخصیتمهمیکهدرآنحضورداشته،
بنایی ارزشمند است و مالکان حق تخریب آن
را ندارند اما با توجه به این که زمین این خانه
بزرگاستودستبرقضادرمنطقهیکومحله
دزاشیبقراردارد؛بهنظرمیرسدکهمالکانبا
خارجکردناینخانهازفهرستآثارملیقصد
دارند مجوز تخریب و نوسازی را از شهرداری
تهرانبگیرند.
▪وضعیتفعلیشماره 4603آثارملی

هر چند معاون میراث فرهنگی تهران گفته
است آن ها اجازه تخریب این بنا را ندارند اما
دیگر هیچ قانونی حامی این خانه تاریخی
نیست و با ادامه همین روند امکان تخریب
این خانه دور از انتظار نیست .از گفته یکی از
همسایه های خانه نیما به روزنامه شهروند،
پیداست چه بالیی دارد سر خانه پدر شعر نو
می آید« :از وقتی خانه خالی شد ،راه برای
آدم های بی خانمان و معتادها باز شد تا از این
دیوار کوتاه باال بیایند ،شیشه ها را بشکنند و
همهچیزراخرابکنند».اینبرایچندمینبار
است که مالکان بناهای تاریخی توانسته اند،
ملکراازثبتملیخارجکنندومدیرانمیراث
فرهنگینیزدفاعمناسبیازبناهانکردهاند.

گفتوگوبافاطمهذوالقدرعضوهیئترئیسهکمیسیونفرهنگیمجلس

تخریب خانه نیما آغازی برای نابودی خانههای
مفاخر ایرانی

فرهنگی ،صنایع دســتــی و
گردشگری ،ادامه داد« :علت
خروج خانه نیما از فهرست آثار
ملی چیست؟ سازمان میراث
فرهنگی نــه تنها از خــروج
این خانه از فهرست آثار ملی
جلوگیری نکرد بلکه اقدامی
نیز در حفاطت از آن انجام
نداده است».

عضو هیئت رئیسه کمیسیون
فرهنگی مجلس با بیان این
که سازمان میراث فرهنگی در
حفاطت از خانه نیما اقدامات
الزم را انــجــام نـــداده اســت،
تصریح کــرد« :اگــر از تخریب
این خانه جلوگیری نشود ،باید
منتظر تخریب خانههای مفاخر
دیگر باشیم».
▪خبرهایی دربــاره تخریب خانه نیما به گوش
میرسد

سـیده فاطمـه ذوالقـدر در گفتوگو بـا خانـه ملت با
اشـاره بـه احتمال تخریـب خانـه نیمـا یوشـیج،
گفـت« :متاسـفانه خانـه نیمـا یوشـیج در تهـران
بـه تازگـی از فهرسـت آثـار ملـی خـارج شـده اسـت
و خبرهایـی دربـاره تخریـب ایـن خانـه بـه گـوش
میرسـد».نماینده مـردم تهـران ،ری ،شـمیرانات،
اسالمشـهر و پردیـس در مجلـس شـورای اسلامی
با بیـان ایـن کـه نیما پـدر شـعر نو اسـت و حـق زیادی
بر گـردن ادبیـات کشـور دارد  ،تصریـح کـرد« :اگر از
تخریـب خانـه نیمـا جلوگیـری نشـود ،تخریـب خانـه
هنرمنـدان و مفاخـر ایرانـی بـاب میشـود؛ اگـر چـه
ممکـن اسـت ایـن خانههـا ارزش تاریخـی نداشـته
باشـد امـا بـه دلیـل آن کـه محـل زندگـی ایـن افـراد
بـوده ،ارزشـمند اسـت».
▪سازمان میراث فرهنگی قصور کرده است

وی اظهار کرد« :از یک سو شورای شهر و شهرداری
تهران و از سوی دیگر نمایندگان مــردم تهران در
مجلس شورای اسالمی باید اقدامات الزم را در زمینه
جلوگیری از تخریب خانه نیما انجام دهند؛ سازمان
میراث فرهنگی در این زمینه قصور کرده است».
ذوالــقــدر بــا انــتــقــاد از عملکرد ســازمــان میراث

▪ باید منتظر تخریب خانههای مفاخر دیگر
باشیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با
بیان این که سازمان میراث فرهنگی باید با صاحبان
خانه یوشیج مذاکرات الزم را انجام دهد ،تاکید
کرد« :این سازمان باید بتواند صاحبان خانه را از
تخریب منصرف و آن را خریداری کند چرا که تخریب
این مکانها و ساخت ساختمانهای تجاری به هیچ
وجه مناسب نیست».
وی بیان کرد« :در جلسهای که نمایندگان مجلس
با مسئوالن سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری دارند ،به موضوع خانه نیما رسیدگی
میشود چرا که اگر از اینگونه اقدامات جلوگیری
نشود ،رواج مییابد و باید منتظر تخریب خانههای
مفاخر دیگر باشیم».
▪خانه نیما یوشیج از جاذبههای فرهنگی و
گردشگری

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در
پایان افزود« :میتوان از خانه نیما یوشیج از یک سو
به عنوان یکی از جاذبههای فرهنگی و گردشگری
استفاده کرد و از سوی دیگر از طریق معرفی این
خانه به گردشگران خارجی ،آن ها را به خریدن
کتاب نیما ترغیب کرد».

اجرای رایگان ارکستر سمفونیک تهران
برای دانشجویان

نمایش آثار علیاکبر صادقی در موزه
هنرهایمعاصر

اعتراضمصطفیمستوربهممیزی
رمانش

ارکسـتر سـمفونیک تهـران بـه
چهره ها
رهبـری شـهرداد روحانی بـا اجرای
موسیقی سنتی
پیانـوی «مارتینـوس وان دن هـوک» در
تاالر رودکی روی صحنه می رود .به گزارش مهر ،ارکستر سمفونیک تهران
به رهبـری شـهرداد روحانـی بـا اجـرای پیانـوی «مارتینـوس وان دن هوک»
سـاعت ۱۱صبح روز یک شـنبه اول بهمن در تاالر رودکی به صورت رایگان
بـرای دانشـجویان موسـیقی روی صحنـه مـی رود .ایـن اجـرا بـا هـدف ارائـه
تسهیالتبهدانشجویانموسیقیباحمایتشهردادروحانیرهبرارکستر
سـمفونیک تهـران و بنیـاد فرهنگی هنـری رودکـی برای آشـنایی بیشـتر با
موسـیقی فاخر و کالسـیک ،پذیرای مخاطبان خواهد بود" .مارتینوس وان
دن هـوک" بـرای برگـزاری دو اجـرای ارکسـتر سـمفونیک در جشـنواره
موسیقیفجردرتهرانبهسرمیبرد.

مراسمافتتاحیهنمایشگاهمروری
چهره ها
بر آثـار و زندگی علی اکبـر صادقی،
عروسک ساز
هشـتم بهمن ماه با حضـور هنرمندان،
اسـتادان ،مقامـات فرهنگـی هنـری و ...در مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران
برگـزار میشـود .ایـن نمایشـگاه بـا حضـور علیاکبـر صادقـی ،نگاهـی بـه
فرهنگدیداریوهنرمدرنومعاصرایرانداردوهفتادسالفعالیتهنری
او را به عنـوان نقـاش ،انیماتور ،مجسمهسـاز و شـاعر ،در معـرض دید عموم
قرار میدهـد .به گـزارش ایلنـا ،در ایـن نمایشـگاه بیـش از ۲۰۰اثـر هنری
ازآثار نقاشـی ،نقاشـی دیـواری ،مجسـمه ،طراحـی ،طراحی روی شیشـه،
تصویرسازیونیزفیلمهاینادریازهنرپویانماییازاینهنرمندبهنمایش
درمیآیـد .او یکـی از پرکارتریـن و موفقترین نقاشـان و هنرمنـدان ایرانـی
استکهازپنجسالگینقاشیراشروعکرد.

مصطفـی مسـتور بـه ممیـزی
چهره ها
کتابـش بـرای کسـب مجـوز نشـر
موسیقی پاپ
اعتـراض کـرد .ایـن نویسـنده در
بخشـی از یادداشـتش کـه در اختیار ایسـنا قرار داد ،نوشـته اسـت« :از
بخـش بررسـی کتـاب خبـر دادهانـد کـه دادن مجـوز انتشـار بـه رمـان
"عشـق و چیزهـای دیگـر" ،مشـروط بـه اعمـال اصالحاتـی در کتـاب
اسـت .بارهـا گفتـهام کـه سانسـور نـه مفیـد اسـت و نـه ممکـن .مفیـد
نیسـت ،چون با حذف و اصالح  ،مسـیر حرکت هر جامعـه ذرهای تغییر
نمیکند .سانسـور اما ممکن هم نیسـت .بـه این دلیل سـاده که حذف
چنـد جملـه و  ...از یـک کتـاب نمیتوانـد صدایی را کـه در سراسـر یک
اثـر نهفتـه و تنیـده شـده اسـت ،خفـه کنـد .بـا ایـن حـال مـن ترجیـح
میدهم کتابم هرگز منتشر نشود».



...
موسیقی

برگزاری کنسرت آذربایجانی در برج میالد
خواننده آذربایجانی از برگزاری کنسرتی ویــژه در 16
اسفند در برج میالد تهران خبر داد .به گــزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،رحیم شهریاری که مدتهاست به دلیل
برگزاری تور کنسرتهایش در آمریکا و کانادا در تهران روی
صحنه نرفته است ،جدیدترین کنسرت خود را پس از ماهها
دوری با اجرایی ویژه روی صحنه خواهد برد .خواننده پاپ
سرشناس آذربایجانی گفت« :اجراهای تهران برای من
همیشه حائزاهمیت است و خوشحالم که پس از ماهها در
تهران به اجرای برنامه خواهم پراخت و قطعا کنسرت تهران
اجرایی ویژه خواهد بود ».رحیم شهریاری در سالهای
گذشته کنسرتهای متعددی را در آمریکا و کانادا روی
صحنه برده است و برنامههای این خواننده به طور متوسط
هر چهار ماه یک بار در این دو کشور برگزار میشود.

استاد موسیقی از «تنفس در آواز» می گوید
هجدهمین نشست تخصصی «آیین آواز» روز سه شنبه
سوم بهمن ماه با حضور محمدعلی کیانی نژاد نوازنده
پیش کسوت نی در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می
شود .وی در این نشست درباره موضوع «تنفس در آواز»
سخنرانی خواهد کرد .کیانینژاد معتقد است شیوههای
تنفس در نینوازی و آواز وجوه اشتراک فراوانی دارد و به
همین سبب ارائه تجربیاتش را به خوانندگان و هنرجویان
آواز مفید میداند .به گــزارش مهر ،این استاد موسیقی
همچنین در چند وقت اخیر تمریناتی را با یکی دوخواننده
از سر گذرانده است تا به صورت عملی و در میانههای بحث،
شیوههای صحیح تنفس را به کمک این خوانندگان ،روی
صحنه ارسباران به نمایش بگذارد .هجدهمین نشست
آیین آواز به کوشش کانون موسیقی ارسباران سهشنبه سوم
بهمن در فرهنگ سرای ارسباران برگزار میشود.



...
ادبی

این دستگاه خودپرداز به جای پول به شما
داستان میدهد
فرودگاه شهر ادمونتون کانادا دستگاهی متعلق به شرکت
فرانسوی استارتاپ در محل ترمینال پروازهای خود نصب
کرده است تا برای مسافران داستان کوتاه چاپ کند .به
گزارش ایبنا ،به نقل از دیجیتال ریدر این دستگاه «فرست
ادیشنز» یا «ویرایش اول» نام دارد که اولین نمونههای آن
توسط شرکت فرانسوی در سال  2011ابــداع شد .کار
اصلیایندستگاههاچاپبخشهاییازکتابهایمختلف
است که فرودگاه کانادایی از آن برای چاپ داستان کوتاه
استفادهکردهاست.بهگفتهمسئوالنفرودگاه،ایندستگاه
با دریافت مبلغ معینی داستانهای کوتاه مورد درخواست
کاربرانرابرایآنهاچاپمیکندتابهجایمجلهیاروزنامه
درطولپروازمطالعهکنند.ایندستگاه،داستانهایکوتاه
انتخابیمسافرانرارویکاغذهایمخصوصپاپیروسچاپ
میکندکهتقریب ًاازجنسهمانکاغذهایمورداستفادهدر
دستگاههایخودپردازبانکهاست.پیشازاینازیکنمونه
دستگاهچاپکنندهداستاندرفرودگاهسنتاگزوپریشهر
لیونفرانسهاستفادهشدهبود.

یکهتازی نویسندگان زن در پرفروشهای
انگلیس
آمارها نشان میدهد ازبین  ۱۰اثر پرفروش بازار کتاب
انگلستان ،تنها یک اثر توسط نویسند ه مرد نوشته شده
اســت .به گــزارش ایسنا« ،گــاردیــن» نوشت« :فهرست
پرفروشترین کتابهای ادبیات داستانی سال ۲۰۱۷
انگلستان با یکهتازی نویسندگان زن منتشر شد ».در این
فهرست «مــارگــارت اتــوود» صدرنشین است و تنها مرد
حاضر در آن« ،هاروکی موراکامی» است .سال گذشته
رمان «قصه ندیمه» مارگارت اتوود به سریالی تلویزیونی
تبدیل و باعث پرفروش شدن دوباره این کتاب و دیگر آثار
این داستاننویس کانادایی شد .فروش آثار این نویسنده در
سال  ۲۰۱۷به دو میلیون و  ۸۰۰هزار پوند رسید و او را در
صدر جدول پرفروشترینهای ادبیات داستانی قرار داد.
براساس این گزارش« ،جولین بارنز» و «ایان مکایون» که
فروش کتابهای شان در سال  ۲۰۱۷به  ۸۵۵هزار پوند
رسید ،موفق نشدند به فهرست  ۱۰نویسنده پرفروش راه
پیدا کنند.

دوازدهمینجشنوارهشعرفجرفراخوانداد
دوازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر ضمن رونمایی
از پوستر این دوره ،فراخوان دریافت آثار خود را نیز منتشر
کــرد .به گــزارش ایبنا ،آثــار منتشر شده در سه بخش شعر
بزرگ سال ،شعر کودک و درباره شعر در سال  95از طریق
دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر احصا
می شود و مورد بررسی و داوری قرار میگیرد .در حالی که
دبیرخانه این جشنواره پیش از این شناسایی ،جمعآوری و
غربالگری اولیه آثار را آغاز کرده بود ،با انتشار فراخوانی از
پدیدآورندگانوناشرانخواستتاآثارمنتشرشدهدارایمجوز
وزارتارشادراتا 15بهمندراختیاردبیرخانهقراردهند.

فراخوان اولین جایزه مرادی کرمانی
منتشر شد
فــراخــوان اولین دوره جایزه هوشنگ مــرادی کرمانی
برای دانش آموزان ابتدایی و متوسط کشور منتشر شد.
این جایزه با هدف کمک به ارتقای آفرینش های ادبی
دانش آموزان ،با موضوع آزاد برگزار میشود .جایزه مرادی
کرمانی به  ۲۷تن از دانــش آمــوزان سه دوره تحصیلی
ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم و در سه محور
داستان ،انشا و نویسندگی (خاطره ،قطعه ادبی) و شعر
اهدا می شود .آثار برگزیده این جایزه در قالب یک کتاب،
چاپ خواهد شد .مهلت ارسال آثار نیز تا پایان اردیبهشت
ماه سال  ۹۷است .مراسم پایانی و اختتامیه این جایزه
 ۱۶شهریور  ۹۷با حضور هوشنگ مرادی کرمانی در شهر
کرمان برگزار خواهد شد.

