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طنزنویس قدیمی گلآقا
به خاک سپرده شد

مراسمخاکسپاریسیداحمدسیدنا،طنزنویسقدیمیگلآقا،کهروزجمعهپسازگذراندنیکدورهبیماریدرسنهفتادسالگیدرگذشته
بوددیروزدربهشتزهرا(س)برگزارشد.بهگزارشایسنا،زندهیادسیداحمدسیدناکارمطبوعاتیخودراازسال 1345باروزنامه«توفیق»
آغازکردوباآغازفعالیتمجله«گلآقا»ازنویسندگانوهمکاراناصلیاینمجلهشدوتاپایانباآنهمکاریکرد.

آهنگ«یازده ستاره» در بازی ایران و مراکش پخش نشد

...

لذت شعر



با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو
باشد که خستگی بشود شرمسار تو
در دفتر همیشه من ثبت میشود
این لحظهها عزیزترین یادگار تو

بخت «یازده ستاره» را بسته اند!
اکرم انتصاری -جام جهانی  2018شروع شــد .در روز دوم مسابقات نوبت به تیم ملی ایران و
مراکش رســید .صدای هوادارها بلند بود اما نه آن قدر که صدای ســرودهای رسمی تیم ها
قبل از پخش ســرود تیم ملی شــان به گوش نرســد .قطعه ای برای تیم مراکش پخش شــد
و قطعه ای برای ایران؛ ســرودی جز ســرود رســمی ایران بــرای جام جهانی یعنــی «یازده
ستاره»  .هیاهوی زیاد و برد شیرین یک بر صفر تیم کشــورمان حواس خیلی ها را از اتفاق
قبل از مراسم پرت کرد .به هر حال ایران بعد از  20سال طعم برد در جام جهانی را چشیده
بود .اتفاق کوچکی نبود .نکته قابل توجه این بود که بعد از بازیسرود «یازده ستاره» از شبکه
سه سیما که مخاطبان زیادی دارد ،پخش نشد .آن هم سرودی که هزینه زیادی روی دوش فدراسیون
گذاشت و از لحظه انتخاب خواننده و آهنگساز و ترانه سرا تا بعد از ساخت و انتشارش با تنش و حساسیت
همراه بود .ساخت سرودی با این اوصاف برای پخش در ورزشگاه هایی که قانون مشخصی برای انتخاب
آهنگ ندارند یا مناســب پخش در لحظه برد تیم ملی نیست و شــاید هیچ وقت زمزمه زیر لب مردم در
زمان خاطره بازی شان نشود ضروری است؟

محمدعلی بهمنی

	▪ماجرا از سن پترزبورگ شروع شد ،از «ای
جاویدان ایران»

برای گفتن
دهانم را میبندم
چشم بسته راهمی روم
تا شاید حرفی
گفته باشم
تا شاید چیزی
دیده باشم


بیژن جاللی

بگذار بگویم که تویی جان و جهانم
بگذار بگویم ،به دلم مهر تو افتاد
اقرار کنم :خانه خرابت شده این دل
یک شاعر بیخانه شدم خانهات آباد
مسعود بابایی

***
احتیاجی نیست با من آبروداری کنی
من تو را آشفتهتر هم دیدهبودم پیشتر
هر چه میخواهد دل تنگت بگو با آن که من
مطمئنم تو از اینها عاقبتاندیشتری
مژگان عباسلو


...
ادبی

بندیبرایجلوگیریازرسواییهایاخالقی
نویسندگانآمریکاییوانگلیسیدرقراردادها
ماه مارس امســال شــکایتی از ســوی چنــد زن علیه شــرمان
الکســی نویســنده مشــهور و برنده جایزه کتاب ملــی آمریکا
در یــک دادگاه ایالتــی ایــن کشــور مطــرح شــد کــه منجــر بــه
اتهــام جنســی ایــن رمان نویــس شــد .بعــد از ایــن شــکایت و
رســوایی ،اتحادیــه کتابخانه های آمریــکا نیز جایزه مشــهور
خــود را به شــرمان نــداد.
الکســی بــه دلیــل نوشــتن خاطراتــش بــا عنــوان «مجبــور
نیســتی بگویــی عاشــقم هســتی» توانســت نظــر داوران
مــدال کارنگــی را جلــب کنــد .ایــن مــدال هر ســال از ســوی
اتحادیــه کتابخانه هــای آمریــکا بــه آثــار مســتند و داســتانی
اعطــا می شــود.
مــاه گذشــته نیــز ماجــرای مشــابهی بــرای «جانــوت دیــاز»
رمان نویــس آمریکایــی پیــش آمــد و جشــنواره نویســندگان
ســیدنی نــام ایــن نویســنده را از فهرســت مهمانــان خــود
خــط زد.
به گزارش ایران آرت ،ســال گذشــته انتشــارات سیمون اند
شاســتر چاپ کتاب نوشــته شــده توســط «میلو یانوپولیس»
را بــه دلیــل یــک اظهــار نظــر غیراخالقــی لغــو کــرد .ایــن
کتــاب خاطــرات نویســنده بــا عنــوان «خطرنــاک» بــود کــه
ناشــر آمریکایی ترجیــح داد به خاطــر آرام کــردن معترضان
در شــبکه های اجتماعــی از انتشــار ایــن کتــاب صــرف نظــر
کنــد.
بــه طــور حتــم ایــن قبیــل اتفاقــات از نظــر حقوقــی و مالــی
بــرای ناشــران پرهزینــه خواهــد بــود و همیــن هزینه هــای
پیش بینــی نشــده باعــث جریانــی در بیــن ناشــران شــده تــا
از خســارت های احتمالــی جلوگیــری کننــد .ایــن جریــان
با عنــوان قراردادهــای اخالقــی از ســال  1921در صنعت
فیلم ســازی شــروع شــده ولــی دربــاره صنعــت چــاپ و
کتــاب چندوقتــی اســت کــه افزایــش یافتــه و بــه جدیــت از
ســوی ناشــران دنبــال می شــود .در قــرارداد قیــد می شــود
هرگونــه مشــکل و اتهــام اخالقــی نویســنده باعــث لغــو
قــرارداد چــاپ کتــاب خواهــد شــد.
یــک نمونــه از ایــن قراردادهــا مربــوط بــه انتشــارات
هارپرکالینــز اســت که بنــد اخالقــی را بــه عنــوان مهم تریــن
بخــش قراردادهــای خــود بــا نویســندگان مــورد تاکیــد قرار
داده اســت .بــه گفتــه یــک منبــع آگاه در صنعت نشــر و چاپ
کتــاب در آمریــکا از ســال گذشــته تاکنــون حضــور این بنــد
در قراردادهــای بیــن نویســندگان و ناشــران دوبرابــر شــده
اســت.
ایــن نــوع قراردادهــا در حالــی از ســوی ناشــران در حــال
افزایــش اســت کــه بســیاری از کارشناســان و نهادهــای
ادبــی چنیــن چیــزی را نمی پذیرنــد .ماریــا وارنــر رئیــس
انجمن ســلطنتی ادبیــات انگلیــس به ایــن رویکرد ناشــران
انگلیســی و آمریکایــی اعتــراض می کنــد و اعتقــاد دارد
بیــن کتــاب خــوب و نویســنده خــوب بایــد تفــاوت قائــل
شــد .وی می گویــد کتاب هــای خــوب لزوم ـ ًا نبایــد توســط
نویســندگان خــوب نوشــته شــود.
روزنــامــه گــاردیــن از مخاطب خــود ایــن ســوال را مطرح
کرده است که آیا وجود قراردادهای اخالقی باعث چاپ
کتاب های بهتری می شود و آیا ناشران می توانند در نقش
پلیس اخالقی ناظر برکار نویسندگان باشند یا نه...

بازیهای جام جهانی روال مشخصی دارند.
هنوز به ساعت رسمی برگزاری بازی ،زمان
باقی اســت .خبرنگارها میکروفون شان را
آماده می کنند و عکاس ها به دنبال کاشتن
دوربین شان در یک موقعیت مناسب هستند
تــا شکارچی عکس های طــایــی مسابقه
باشند .هوادارهای هر دو تیم وارد ورزشگاه
می شوند و خودشان را برای تشویق آماده
می کنند و بیم و امیدهایی که تا پایان مسابقه
همراهشان است .بلندگوی ورزشگاه قطعه
آهنگی را که به طور معمول باید سرود رسمی
تیم برای جام جهانی باشد پخش می کند.
کمک داورها با طی کردن عرض  60تا 70
متری زمین ،تور دروازه را چک می کنند.
دوربین فیلمبرداری ،رختکن ورزشگاه و تونل
ورود به زمین را نشان می دهد .بازیکن ها
وارد می شوند و بعد هم صف می کشند برای
شنیدن سرود تیم ملی شان .بعد از آن پرتاب
سکه داور مشخص می کند توپ مال کیست
و انتخاب زمین بــرای کدام شان .همه این
اتفاقها در بازی ایران و مراکش درست اتفاق
افتاد به جز پخش سرود جام جهانی ایران
در ورزشگاه سن پترزبورگ .قطعه«یازده
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در گفت و گو با سیدعلی کاشفی خوانساری
مطرح شد

جای ویراستاری در جشنواره ها خالی است

ستاره» پخش نشد و به جای آن «ای جاویدان آن ضربه سر زدیم و فرستادیمش کنج تور و حــامــد طــاهــا پخش شــد .یــک نماهنگ
ایران» گروه آریان در ورزشگاه طنین انداز دروازه حریف .دو دقیقه بعد بازی تمام شد .حماسی ،با صداهای متنوع و البته پاپ با
شد .آهنگی ریتمیک به اضافه هیجان های عادل فردوسی پور روی آنتن شبکه سه هنوز مضمونهایی از این قبیل که «قهرمان ایرانی
ـرم «جونم ایــران» گفتن بود که نماهنگ رقیباشو به زانو درمیاره»  .در میان آن همه
اضافه و تشویق های پشت سر هم فوتبالی .گـ ِ
با این مطلع که «باز اسم وطن اومد به میون« /بچه های ای ــران» با دکلمه عــبــدا ...روا و هیجان شیرین باز هم پخش نشدن «یازده
بازم عاشقا جمعند همشون»  .هوادارها هم خوانندگی حامد محضرنیا ،مهدی شکوهی ستاره» به چشم نیامد .شاید هم مسئول
پخش ،آن قطعه را مناسب
از این اتفاق بدشان نیامد
هیجان بازی برد ندیده بود
و همراه با متن آهنگ روی
و می خواهد برای روز مبادا
اسکوربورد خواندند و تیم
از آن استفاده کند؛ برای
را تشویق کردند.
یک بــازی به احتمال زیاد
تلخ .از آن دسته بازی هایی
	▪یازده ستاره هیچ -سایر
که هیچ وقت از ارزش های
آهنگهایک
تیم ملی کم نمی کند .البته
نــود و چهار دقیقه نگران
بازیکن ها هم متوجه این
بودیم .ترسیدیم .هیجان
قضیه شده بودند .آن ها در
داشتیم و دقیقه نود و پنج
ویدئوی کوتاهی که رضا
بود که با گل به خودی تیم
قوچان نژاد از شادی بعد از
مراکش از شــوق مــان باال
مسابقه در رختکن تیم ملی
پریدیم و زمین را سبک
در صفحه اینستاگرامش،
کردیم .فریاد زدیــم پشت
بعد از پخش نشدن سرود «یازده ستاره» از شبکه سه ،با روابط عمومی و
بـــه اشــــتــــراک گــذاشــت
که
فــریــاد .درســـت اســت
بخشهای مختلف گروه ورزش این شبکه تماس گرفتیم .قسمت پخش
مشغول شادی و هم خوانی
ها
بچه
پــای هیچ کــدام از
شبکه سه سیما در یک گفت و گوی تلفنی با خراسان اظهار کرد که
با آهنگ طــرب انگیزی از
بود
نــخــورده
بــه آن تــوپ
پخش سرودها بعد از بازی به انتخاب مسئول پخش و همچنین به مقدار
آرش ،خــوانــنــده ایــرانــی
بود،
ما
سهم
ـوپ
امــا آن تـ
زمانی که در کنداکتور برنامهها موجود است ،بستگی دارد.
خارج از کشور بودند.
انگار  82میلیون نفری به

	▪«اومدیم روسیه»« ،هوادار» و دیگران!

مــردم ممکن است در بحث های سیاسی و
اقتصادیسختبهتفاهمبرسندامافوتبالآن
همدرسطحملیزبانمشترکخیلیهاست.
همین زبان مشترک است که به آن ها دستور
می دهد بعد از برد ایران به خیابان ها بروند
و خوشحالی شان را بــروز دهند .حتی اگر
بــه قیمت تمام شــدن بــاک بنزین شان در
ترافیکی این چنین نشاط انگیز باشد .این
ترافیک ها معموال آغشته به فریادهایی از
سر شــادی و بوق و البته آهنگ هایی است
که با صدای بلند از سیستم پخش خودرو ها
به گوش می رسد .ترافیک جمعه شب بعد از
برد در بیشتر شهرهای کشور با هر آهنگی
همراه بود جز «یازده ستاره»  .از آهنگ های
بیربطبهفوتبالمثلآهنگهایبهنامبانیو
حمید هیراد تا آهنگهای خط و ربطداری به
فوتبالمثلدروازههایدنیایاحسانخواجه
امیری ،هوادار رستاک حالج و آهنگ های
حماسی دیگری که به نام ایران آراسته بودند.
جالب این جاست که قطعه«اومدیم روسیه»
محمد بحرانی و رفقایش و البته صدای نی
انبان و جناب خان هم از آهنگ هایی بود که
در این کاروان فوتبال ِکشان جای خودش را
باز کرده بود.

ما برای جام جهانی به روسیه نرفته ایم

رستاک برای «بهار» ش جشن برگزار می کند

عامه پسندتر از کل جهان هستیم

به گزارش مهر ،شهرداد روحانی رهبر
چهره ها
ارکستر سمفونیک تهران در آستانه
آهنگ ساز
برگزاری دومین کنسرت منتخب
ارکسترهای دولتی در شهر مسکو توضیح داد :طی
روزهای اخیر این سوء تفاهم به وجود آمده که ما به دلیل
برگزاری جام جهانی فوتبال به روسیه سفر کرده ایم در
حالی که اصال این طور نیست .هدف از سفر گروه ما به روسیه اجرایی کردن
تفاهم نامه ای است که بین بنیاد رودکی و کنسرواتوار چایکوفسکی پیش از
این به امضا رسیده و قرار بود ما اجراهایی را در این کشور داشته باشیم .ما فضا
را به گونه ای طراحی کرده ایم که مخاطبان خارجی این کنسرت ها بتوانند
شاهد توانایی و هنرنمایی نوازندگان ایرانی در اجــرای قطعات موسیقی
کالسیک و قطعات موسیقی ایرانی باشند.

گروه موسیقی رستاک یک هفته
چهره ها
بعدازانتشارتازهترینآلبومشبا
خواننده
نام «بهار» طی جشنی میزبان
هنرمندانموسیقی،تئاتر،سینماواصحابرسانه
ِ
می شود .به گزارش ایلنا ،شامگاه امشب ،دوشنبه
هنرمندان
 28خرداد،گروهرستاکطیجشنیمیزبان
ِ
موسیقی،تئاتر،سینماواصحابرسانهاست«.بهار»سهشنبه 22خرداددر
دونسخهصوتیوتصویریودردوبستهبندیمتفاوتروانهبازارشدوروایتی
استازمیزبانیصمیمانهنوروزیگروهموسیقیرستاکازخاطراتنهفته
در موسیقی اقوام ایران.ترانههای این آلبوم ،برگرفته از موسیقی نواحی
آذربایجان،کردستان،گیالن،بختیاریوهرمزگاناستودرآنبرایاولین
بارشاهداجرایدوقطعهبهزبانفارسیازگروهرستاکهستیم.

شیوا مقانلو ،نویسنده و مترجم در
چهره ها
گریزی به تفاوت سطح عامه پسندی
نویسنده
در جامعه ایــران و دیگر جوامع به
ایران آرت اظهار کرد :به نظرم سطح عامه پسندی ما
پایینترازسطحعامهپسندیدرجهاناست.اساساباید
بین داستان پرفروش با داستان به اصطالح زرد یا مبتذل
فرق مهمی قائل شد .بازار کتاب جهانی در دست کتابهای "خوب پرفروش"
است ،نه کتابهای "زرد پرفروش"! واقعا این یک آسیب است که سطح سلیقه
داستانی ما به سمت مضامین شبیه به سریال های شبکه جم برود .یعنی
صفحات متمادی داستانی که نه پیرنگ خاصی دارد و نه خوب بازمیشود و نه
اوج و فرود و گره و شخصیت سازی درستی دارد و صرفا در آن یک عده با هم
حرف میزنند و زندگی روزمره میکنند و تمام.

به بهانه پنجمین سالگرد درگذشت فهیمه رحیمی

نویسنده پرفروش سال های پس از جنگ
مرجاندهقان-نویسندههاافرادیهستندکهباقلمشان
شناخته می شوند؛ شاید ما با اثری سال ها زندگی کرده
باشیمامابهخوبینویسندهآنرانشناسیم.فهیمهرحیمی
یکی از نویسندگان پرفروش سال های پس از انقالب
اسالمی ایــران بود که بسیاری از جوانان آن
دوره مخاطبش بودند .او در سال 1331
در تهران به دنیا آمــد .نویسنده پرکار و
صاحب سبکی که تقریبا سالی چهار
کتابمینوشتوطیدودههفعالیت
حرفه ای اش بیش از  30اثر از خود
به جای گذاشت که هر کدام بارها و
بارهاتجدیدچاپشدند.اودرسال
 1368با انتشار رمان «بازگشت
به خوشبختی» به شهرت رسید.
ایــن نویسنده رمــان هــای عامه
پسند ایرانی ،مدت ها رکورد دار
فــروش آثــار ادبــی در ایــران بود.
حتی بعضی او را مانند «دانیل
استیل»-نویسندهپرکاروپرفروش
آمریکایی -دانستهاند اما او ترجیح
مـــی داد بــا کسی مقایسه نــشــود و
خودشباشد.
▪اولین تجربه نوشتن

فهیمه رحیمی در کودکی بسیاری از
شاهکارهای ادبیات جهان مانند جنگ
و صلح تولستوی را خوانده بود اما جرئت
دست به قلم بردن نداشت و حتی تا سوم
دبستان انشاهای مدرسه اش را مادرش
می نوشت؛ تا این که از جمالت تکراری
مــادرش در انشا خسته شد و با تشویق
خانوادهاششروعبهنوشتنکرد.اعضای
خانواده اش که منتظر یک متن معمولی
و حتی پر اشکال بودند چنان از متن او
شگفت زده شدند که فکر کردند متن را
از روی یک کتاب کپی کرده و برادرش
برای اطمینان از این که خودش آن متن
را نوشته است یک موضوع دیگر برای
نگارش به او داد و وقتی متن جدید
را خــوانــد ،گفت« :فهیمه نویسنده

می شود»  .یک روز که همه اعضای خانواده دور چــراغ
گردسوزجمعبودنداودیدکهیکپروانهدورچراغچرخید
و ناگهان سوخت؛ این اتفاق باعث شد تا قطعه ادبی «دلم
برای پروانه میسوزد» را وقتی تنها9سال داشت بنویسد
که نخستین فعالیت ادبی او محسوب میشود .پساز آن
یک داستان بلند نوشت و به این ترتیب راه و رسم نوشتن
را آموخت .در دوران نوجوانی شروع به خبرنگاری کرد
و گاهی برای مجله «زن روز» که در آن زمان زیر مجموعه
کیهانبودداستانوشعرمینوشت.
▪شهرت

او در سن  17سالگی و پــس از دریافت مــدرک دیپلم
ازدواج کرد .همسرش در ابتدا با نویسندگی او مخالف
بود به همین دلیل تنها در زمینه کودک فعالیت می کرد
و گاهی در یک انجمن قطعاتش را میخواند .با آن که در
رشته ادبیات تحصیل می کرد به درخواست همسرش
آن را نیمه کــاره رها کرد و به تحصیل در حــوزه علمیه
پرداخت .وقتی می خواست اولین رمانش را منتشر
کند همسرش فکر نمی کرد در زمان جنگ کسی حاضر
باشد آن را چاپ کند اما او باالخره موفق شد به این شرط
که اگر کتابش پرفروش شد فقط با آن انتشارات کار کند
با یک ناشر به توافق برسد .قولی که سال ها بدون هیچ
قــراردادی بر سر آن ماند تا این که دخترش با حمایت
همان انتشارات ،ناشر شد و از آن پس کتاب هایش را
توسط دخترش به چاپ می رساند .پس از انتشار اولین
کتابش یک روز که به دفتر کارش رفت با کوهی از نامه
مواجه شد که در ابتدا باورش نمی شد همه آن ها برای
اوست .حجم نامه ها به قدری بود که برای پاسخ دادن
به آن ها کسی را استخدام کردند .به این ترتیب او وارد
دنیای حرفه ای نویسندگی شد .در ابتدا عادت داشت
تا در ابتدای صبح بنویسد اما پساز تولد فرزندانش نیمه
شب به این کار میپرداخت.
▪نویسندگان مورد عالقه

...

گفت و گو

از بین نویسندگان خارجی آثــار بالزاک و تولستوی
را دنبال می کرد و در بین ایرانی ها برای علی اشرف
درویشیان احترام خاصی قائل بود و آثار بزرگ علوی
را نیز دوست داشت .درباره بعضی آثار نیز گفته اجازه
خواندن هر کتابی را نداشته است و باید اول کتاب ها
را برادر بزرگ ترش می دید و بعد اجازه داشت تا آن را

بخواند؛ مثال آثار سیمین دانشور را مجبور بوده یواشکی
بخواند.
▪انتخاب سوژه

فهیمه رحیمی برخی از آثارش را براساس واقعیت نوشته
است؛ مانند اولین اثرش «بازگشت به خوشبختی» که
درباره یکی از بستگانش است و برای نوشتن از او اجازه
گرفته است اما به دلیل این که شناخته نشود تغییراتی در
داستان ایجاد کرده است .اثر دومش «پاییز را فراموش
نکن» نیز یک خاطره واقعی بود که برای تحقیقات بیشتر
و درک بهتر از جزئیات به همراه پسر و ناشر کتاب هایش
به لرستان سفر کرد« .روزهای سرد برفی» سوژه واقعی
دیگری بــود که فــردی شخصا بــرای نوشتن داستان
زندگی اش به او مراجعه و پایان داستان را نیز خود
راوی انتخاب کرده است .او معروف ترین اثر خود یعنی
«اتوبوس» را نیز بر اساس زندگی یکی از نزدیکانش که
در  23سالگی متوجه شده بود در کودکی پدر و مادر
واقعی اش او را رها کرده اند ،نوشته است .با توجه به
این که مخاطب آثار فهیمه رحیمی بیشتر قشر جوان
هستند برای او بیشتر از همه امید در داستان هایش
اهمیت داشت و ترجیح می داد داستان هایی بنویسد
که هدف خاصی داشته باشد .او سعی می کرد رئال
بنویسد و بارها گفته است این خود فهیمه رحیمی نیست
که می نویسد و قهرمان هایش خودشان سرنوشتشان
را انتخاب می کردند .همچنین گفته است گاهی در
خواب ایده هایی برای نوشتن به ذهنش می رسید که
برای آن که فراموش نکند آنها را روی دیوار اتاق خوابش
مینوشته است.
▪ثروتمندترین نویسنده زن!

فهیمه رحیمی جزو پرفروش ترین نویسندگان زن بعد
از انقالب است .همین موضوع باعث شده تا عده ای این
طور تصور کنند که او بسیار ثروتمند بوده است در حالی
که حتی یک خودروی شخصی نداشت و به گفته خودش
اگرهمسرشنبودنمیتوانستبهتنهاییازعهدهمخارج
زندگی اش بر بیاید .او حتی تحت پوشش بیمه نیز نبود
و چون امتیاز انتشار کتاب هایش را به یک ناشر داده
بود سود چندانی از چاپ مجدد کتاب هایش عایدش
نمی شد .او در سن  61سالگی بر اثر سرطان معده در
تهران درگذشت.

منابع :کتاب معجون عشق-گفت و گوهای یوسف علیخانی با جمعی از نویسندگان-نشر آموت

گروه ادب و هنر -همه ما حکایت «بخشش ،جایز نیست او
را بکشید» و «بخشش جایز نیست ،او را بکشید» را شنیده و
به این نتیجه رسیده ایم که این نشانه ها تنها صورت ظاهر
نیستند و به نقطه و ویرگول و خط تیره خالصه نمی شوند
چه بسا این نشانهها بتوانند جان بیگناهی را از مرگ نجات
دهند.اماامروزباوجودرشدصنعتنشروانتشارکتابهای
بسیار در زمینه های گوناگون ،ویرایش و ویراستاری به
جایگاه شایسته خود دست نیافته است و این ضعف در
حوزه کودک و نوجوان ،بیشتر به چشم می خورد و تعداد
ناشرانی که از حضور یک ویراستار در موسسه خود بهره
میبرند ،اندک است.
سیدعلی کاشفی خوانساری ،نویسنده و پژوهشگر ادبیات
کــودک و نوجوان اســت .او که در زمینه نشر و همچنین
مطبوعات کــودک و نوجوان هم فعالیت کــرده ،یکی از
مهم ترین مصادیق ویراستاری در کتاب های کــودک و
نوجوان را تطبیق کلمات و نحو جمله ها با دایره واژگانی
مخاطب می داند و می گوید :محدوده کلمات هر کودک
به چهار دایره متداخل خوانداری ،نوشتاری ،گفتاری و
شنیداری تقسیم می شود و ویراستار حرفه ای می داند که
بچه ها در هر سن و سالی از کدام یک از این دوایر بیشتر
استفاده می کنند .بــرای مثال کودکانی که به مدرسه
نمیروند از دایرهنوشتاری و خوانداری (به این معنا که خود
بخوانند) بیبهرهاند.
نویسنده کتاب «منبع شناسی سینمای کودک و نوجوان»
درپاسخبهاینکهاقتصادنشرووضعناخوشاینداینصنعت
تا چه اندازه برویرایش حرفهای کتابهای کودک و نوجوان
تاثیر می گذارد ،به مهر گفت :فضای نشر ما هنوز حرفه ای
نشده و صنعت نشر ،تمام و کمال ،متکی به بازار نیست
چراکه ناشران ما باید ،اندک اندک دریابند سرمایهگذاری
در زمینه ویرایش ،مانند هزینه کردن برای طرح جلد ،عین
سود است و بر فروش کتاب و افزایش تعداد مخاطبانش
تاثیرمستقیم میگذارد؛ عالوه براین ،پارهای سیاستهای
دولتی هم بر ویرایش کتاب های کودک و نوجوان اثرگذار
است؛ مثال چرا در جشنوارههای مختلف چون کتاب سال،
پروین اعتصامی ،کانون پــرورش فکری و...کتاب هایی
برگزیده میشوند که نام ویراستار در آن نیامده است؟

...
اخبار

سرقت اثری چاپی از « َبنکسی»
در کانادا
«بنکسی» نقاش معروف گرافیتی که
اثری چاپی متعلق به َ
آثارش روی دیوارهای بسیاری از شهرهای جهان او را به
معروف ترین هنرمند این نوع نگارگری تبدیل کرده ،در
نمایشگاهی در تورنتوی کانادا به سرقت رفت.
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از نیویورک تایمز،
حدود ساعت 5صبح مردی با ژاکت سیاه به نمایشگاهی
در تورنتوی کانادا وارد شد و تابلوی چاپی «بنکسی» را که
حدود  38هزار دالر نیز ارزش گذاری شده به سرقت برد.
دوربین های امنیتی فیلم این سرقت را ضبط کرده اند و
این فیلم در اختیار پلیس و نیز رسانه ها برای پیگیری و
شناسایی سارق قرار گرفته است .در این نمایشگاه 80اثر از
این هنرمند نقاشی خیابانی وجود دارد که به نمایش عموم
گذاشته شدهاند« .کوری راس» مدیر شرکت سرگرمیهای
استارواکس و برگزارکننده این نمایشگاه که با عنوان «هنر
بنکسی» برگزار شده میگوید که کارکنان نمایشگاه صبح
در دقایق اولیه گشودن نمایشگاه متوجه به سرقت رفتن
این تابلو شده اند .آقــای راس دربــاره تابلوهای بنکسی
در این نمایشگاه گفت :تمام تابلوها را به صورت امانت از
یک مجموعه دار که آثار بنکسی را از طریق اینترنت یا از
نمایشگاههای بنکسی خریداری کرده ،گرفتهایم.

طنین قطعه ازت خاطره دارم در
بندر گناوه
کنسرت گروه هوروش بند امروز دوشنبه  28خردادماه
در سالن طاووس بندر گناوه برگزار می شود .به گزارش
خبرگزاری میزان ،در کنسرت گروه هوروش بند در بندر
گناوه قطعات قبال منتشر شده و جدید این گــروه برای
طــرفــداران اجــرا خواهد شــد« .مسعود جهانی» یکی از
تنظیم کننده های جوان موسیقی است که به نوعی عضو
اصلی و سرپرست هوروش بند اســت .پیش از این گروه
هوروش بند در  24اردیبهشت مــاه در شهرکرد برای
مخاطبان قطعاتی را اجرا کردند.
CMYK

