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نهادهای نظارتی
بازار کاغذ را کنترل کنند

سید عباس صالحی،وزیر ارشاد درنامهای به محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت نوشت :با توجه به همکاری خوب بانک مرکزی در اختصاص ارز ویژه به
انواع کاغذها و ورود صدها تن کاغذ ،افزایش بیرویه قیمت کاغذ فاقد هرگونه توجیه منطقی است .موجب امتنان است ،دستور فرمایید در اسرع وقت
نهادهای نظارتی مرتبط با ورود موثر به موضوع کاغذ ،راهرا برمنفعت طلبان سودجو ببندند و آرامش مطلوب را به بازار استراتژیک کاغذ برگردانند.

...

لذت شعر

میخواهیام اما به چه عنوان؟ به چه منطق؟
میخواهمت اما به چه قیمت؟ به چه رویی؟
بغض تو هستم چه بباری چه نباری
من ِ
من راز تو هستم چه بگویی چه نگویی...
یاسر قنبرلو


رکوردهایدنیایادبیات

...

گروه ادب و هنر -در تاریــخ ادبیات ،رکوردهایــی وجود دارد که یا دســت نیافتنی اند یا بــه این راحتی
نمی توان به آن ها دست یافت .به طور مثال آیا می دانســتید کهن ترین کتاب چاپی دنیا چند سال پیش
چاپ شد؟ یا کتابی وجود دارد که با فونت یک دهم میلی متر به چاپ رسیده است .امروز به دنیای ادبیات
سری زدهایم تا این بار از رکوردهایش بگوییم.

محمد بهبودی نیا  -مراسم نقد کتاب شعر ترانه های
اورشلیم اثر ادریس بختیاری در مشهد برگزار شد.
بهگزارشخراسان،مراسمنقدکتابترانههایاورشلیمعصر
روز یک شنبه با حضور تعدادی از شاعران و استادان ادبیات
در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد .در ابتدای این
مراسمشاعرکتاب ترانههایاورشلیم ضمن اشاره به فضای
امروزشعرخراسانگفت:بهدلیلاینکهشاعرانموفقزیادی
در استان خراسان زندگی می کنند نوشتن در این استان
به واقع کار سختی است؛ بااین حال تقریب ًا هیچ میز خطابه
خاصیدرایناستانوجودنداردتااینشاعرانصدایشانرا
به خارج از استان برسانند و شاعران بزرگی در خراسان قلم
میزنند که در کشور غریب ماندهاند و ما در این شرایط است
که مینویسیم .پساز ادریس بختیاری ،محمدباقر کالهی
اهری،علیعربی،ابوطالبمظفری،محمدسعیدمیرزایی،
پوریا مرتضایی و حسینی به ارائــه نظرات خود دربــاره این
کتاب پرداختند .کالهی اهری در ابتدای این مراسم ضمن
تبریک به شاعر این کتاب به مکاشفه های این شاعر اشاره
کرد که نگاه متفاوت به موضوع مرگ ،از جمله آن هاست.
محمدکاظم کاظمی نیز ضمن اشاره به ایرادات موجود در
نوع چینش شعرها در این کتاب گفت :خوشبختانه امروز
شاهدچاپکتابیبهنام«ترانههایاورشلیم»هستیمکهکتاب
قابل احترامی در حوزه شعر سپید است و پشت سطرهای
اینکتابشاعریبهنامادریسبختیاریایستادهکهتاامروز
توانستهاستخودرادرسطحکشوربهعنوانیکشاعرجوان
موفقمعرفیکندوچاپاینکتابنویدبخشروندروبهرشد
اینشاعردرعرصهشعراست.درادامهمحمدسعیدمیرزایی
درباره این کتاب به سخنرانی پرداخت و گفت :در این کتاب
شاعردنیایمتفاوتیرابرایمخاطبترسیممیکندکهاین
موضوع باعث ایجاد جذابیتهای زیادی در کتاب ترانههای
اورشلیم شده و از نکات قابلستایش این کتاب همان جنون
شعری است که در سطرهای این کتاب به چشم می خورد.
پوریا مرتضایی نیز بهعنوان یکی دیگر از منتقدان حاضر در
اینمراسمدربارهادریسبختیاریوشعرهایاینشاعرگفت:
نکتهای که در کتاب ترانههای اورشلیم به نسبت کتاب قبل
اینشاعرکه«درهماروس»نامداردبهچشممیخوردجمالت
حکیمانهایاستکهدرقالبیکیادوسطربیانشدهاست.
این کارشناس ادبیات افــزود :ادریــس بختیاری تا حدود
زیادیتوانستهاستخودشراازتأثیرپذیریازدیگرشاعران
خراسانیرهاکندوبهیکسبکشخصیدرسرودنبرسدو
اینکتابازاینحیثنیزقابلتوجهاست.
پی نوشت :کتاب «ترانههای اورشلیم» در  184صفحه و در
قالب شعر سپید ،توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است.
این شاعر کتاب شعر «دره ماروس» را نیز در کارنامه کاری
خوددارد.

▪قطورترین کتاب جهان

▪گرانترین کتاب جهان

وقتی کتابچه یادداشت لئوناردو داوینچی (Codex
 )Leicesterدر سال  1994در حراجی کریستی در
نیویورک برای فروش عرضه شد ،تصور می شد که چند
میلیونی فروش رود ،اما کسی گمان نمیکرد که در نهایت
شخصی برای آن  30میلیون و  800هزار دالر پرداخت
کند .این خریدار که این مبلغ برایش حکم پول توجیبی را
دارد ،کسی نبود جز ثروتمندترین فرد جهان؛ بیل گیتس.

بین صدها سرفرازی یک تباهی الزم است
گاه در چشم خالیق رو سیاهی الزم است
زندگی شطرنج با خویش است ،تا کی فکر برد؟
در میان صفحه گاهی اشتباهی الزم است
کاظم بهمنی


قطورترین کتاب جهان بــا ضخامت  32سانتی متر
دربرگیرنده تمامی داستان های خانم مارپل به قلم آگاتا
کریستی است ( 12کتاب و 20داستان کوتاه) .این کتاب
در سال  2009در  500نسخه توسط انتشارات Harper
 Collinsمنتشر شد.
▪اسرارآمیزترین کتاب جهان

▪پرتیراژترین کتاب جهان

▪کهنترین کتاب چاپی جهان

این کتاب 600سال پیش از نسخه چاپی انجیل گوتنبرگ
و  868سال پس از میالد مسیح به چاپ رسید که از آن به
عنوان کهنترین کتاب چاپی جهان یاد میکنند؛ دیاموند
سوترا .این کتاب متن گفت وگوی ردوبــدل شده میان
بودا و یکی از شاگردانش است .برای چاپ این کتاب
نشان های نوشتاری و تصاویر روی یک صفحه چوبی
کنده کاری شده و سپس روی آن هــا را رنگ کــرده و در
نهایت روی کاغذ فشار دادهاند.

برای پرندهای که
نمیخواهد پرواز کند
وزنهای است بال
که برتن
سنگینی میکند


این کتاب صاحب چندین رکورد است :انجیل .مجموع تیراژ آن را تنها می توان تخمین زد .به نوشته کتاب رکوردهای
گینس تاکنون بین دو و نیم تا پنج میلیارد نسخه از انجیل چاپ شده است .هر سال نزدیک به  20میلیون نسخه جدید
نیز به آن اضافه میشود .انجیل همچنین رکورد بیشترین تعداد ترجمهها را در اختیار دارد .این کتاب به بیش از 2500
زبان ترجمه شده است.
▪پرخوانندهترین رمان جهان

بیش از چهار قرن است که داستان دنکیشوت میلیونها
خواننده در سراسر جهان را به وجد آورده و الهام بخش
هنرمندانی نظیر ریشارد اشتراوس یا پیکاسو شده است.

▪کوچکترین کتاب جهان

علیرضا روشن

***
ِ
خورشید ِ
پشت پنجره پلکهای من
من خستهام! طلوع کن امشب برای من
وقتی تو دلخوشی ،همه شهر دلخوشند
خوش باش هم به جای خودت هم به جای من
انعکاس من شدهای ...کوهها هنوز
تو
ِ
تکرار میکنند تو را در صدای من
نجمه زارع


...

براساس ابالغیه وزیر صنعت و معدن« ،ادوات موسیقی» در
گروه چهارم کاال و به عنوان کاالهای لوکس و غیر ضروری
و به عبارتی ممنوعه وارداتی قرار گرفته است .به گزارش
خبرگزاری فارس 65 ،تا  70درصد آالت موسیقی که در
کشور مورد استفاده قرار می گیرد وارداتی است و بیشتر
این کاالها نیز از چین وارد یا مونتاژ می شود؛ تعرفه واردات
آالت موسیقی نیز بین  20تا  25درصد است .سال گذشته
در مجموع رقمی معادل پنج و نیم میلیارد دالر آالت و ادوات
موسیقی وارد کشور شده است .اما براساس ابالغیه وزیر
صنعت ،معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت
ایــران ردیف تعرفه گمرکی بنابر تایید ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی در گروه چهارم کاال و به عنوان کاالهای
لوکس و غیر ضــروری و به عبارتی ممنوعه وارداتــی قرار
گرفت .به هر حال نبود جایگزین داخلی مناسب ،منجر به
افزایش قیمت چشمگیر آنها خواهد شد.

«سیاحت فقر» برنده جایزه«جورج اورول»
شد
اورول»  2018در حالی
مراسم اعالم برنده جایزه «جورج
ِ
برگزار شد که امــروز سالروز صد و بیست و پنجمین تولد
نویسنده انگلیسی است و دارن مــک گــاروی ،نویسنده و
خواننده مشهور َرپ با کتاب «سیاحت فقر :درک عصبانیت
فقریبریتانیا»موفقبهدریافتمهمترینجایزهسیاسیدنیا
شد .به گزارش ایبنا به نقل از گاردین« ،سیاحت فقر» درباره
جوامع فقیر حاضر در بریتانیاست و نویسنده احساسات و
دغدغههای این قشر از جامعه را بیان میکند و معتقد است
انسان باید از قدرت خشم خود استفاده کند و خشم وقتی
فروکش می کند که شرایط جامعه دچار تغییر شود و اگر
جامعهدچارتغییرنشوددرتاریخبهفراموشیسپردهمیشود.
جایزه «جورج اورول» به نام نویسنده انگلیسی خالق «مزرعه
حیوانات»و«»1984نامگذاریشدهاستوبهنویسندگانی
تعلقمیگیردکهتوانستهاندادبیاتسیاسیرابهاثریهنری
تبدیلکنند.

اعتراض به حضور بی ضابطه رسانه ملی در
بازار کتاب صوتی
تولید و عرضه رایگان کتاب صوتی بدون رعایت حقوق
ناشر و مولف از طریق سامانه اینترنتی صدای جمهوری
اسالمی ایران با مخالفت و انتقاد بدنه نشر و تولیدکنندگان
کتاب های صوتی همراه شده است .طی روزهــای اخیر
وپر رنگ شدن تبلیغات سامانه عرضه کتاب گویا «ایران
صدا» متعلق به سازمان صدا و سیما برخی از ناشران و نیز
تولیدکنندگان کتابهای صوتی در گفت وگو باخبرگزاری
مهر مطرح می کنند که از انتخاب و حضور آثار خود در این
سامانه اطالع نداشته و قــراردادی برای احصای حقوق
مادی و معنوی آن ها به امضا نرسانده اند .از سوی دیگر
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کتاب های صوتی نیز به
این مسئله اذعان داشتهاند که عرضه رایگان این محصوالت
که تولید آن ها در صدای جمهوری اسالمی شکل گرفته به
نظام و سیستم اقتصادی حاکم بر بازار عرضه کتاب گویا
صدمه زده و آنها را با مشکالتی مواجه کرده است.

دنکیشوتاثرمیگلسروانتس،نویسندهاسپانیاییتابهاین
جا 500میلیونبارچاپشدهاست.برایمقایسهبدنیست
بدانیدکهتیراژکلمجموعههفتجلدیداستانهایهری
پاترتابهحال 400میلیوننسخهبودهاست.

ایــن کتاب دانشمندان زیــادی را کالفه کــرده است:
دست نوشته های ووینیچ که دربرگیرنده نقاشی های
عجیب و غریب از جمله تصاویر گیاهان ناشناخته
است و با الفبایی ناآشنا نگاشته شده است .نویسنده
کتاب ناشناس اســت و خلق آن احتماال به قــرن 15
میالدی بازمی گردد .گفته می شود که این کتاب جزو
دارایــی هــای رودلــف دوم (امپراتور رم مقدس) بوده
است .در سال  1912ویلفرد ووینیچ این کتاب را در
ایتالیا خرید و با خود به آمریکا برد.
▪پرکارترین نویسنده جهان

آیا قادرید این کتاب را ببینید؟ این کتاب مینیاتوری با
ابعاد  74در  75میلی متر در ژاپن تهیه شده که رکورد
کوچک ترین کتاب جهان را به نام خود به ثبت رسانده
است .این کتاب به اسم " گل های فصول" در  22صفحه
تهیهشدهوحاویتصاویرگلهاهمراهباتوصیفآنهاست
که در فونت یکدهم میلی متر چاپ شده است.
ناشر این کتاب ( )Toppan Printingبــرای چاپ آن
از تکنیکی بهره برده که در صنعت چاپ اسکناس از آن
استفاده میشود.

ال .ران هوبارد را به عنوان بنیان گذار فرقه ساینتولوژی
میشناسند.اماطبقکتابرکوردهایگینساوبانوشتن
 1084کتاب ،رکورد نویسنده ای با بیشترین تعداد اثر را
در اختیار دارد .همچنین رکورد ضبط بیشترین کتاب
صوتی نیز به نام هوبارد ثبت شده است .او در ابتدا به عنوان
نویسنده کتاب های علمی تخیلی کارش را آغاز کرد و
بعدها مشغول نوشتن کتابهای تخصصی در زمینه فرقه
مناقشهبرانگیز ساینتولوژی شد.
منبع :دویچه وله


گزارش

مراسم نقد کتاب ترانه های اورشلیم
در مشهد برگزار شد

...

غلط ننویسیم

اخبار

واردات ادوات موسیقی ممنوع شد
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▪بنیاد  -بنیان

اغلب فرهنگ ها معنای «بنیاد» و «بنیان» را یکسان
نوشتهاند اما این دو کلمه مترادف نیستند.
«بنیاد» واژه فارسی به معنای «پایه بنا ،پی بنا» است.
ما چو دادیم دل و دیده به توفان بال
گوبیاسیلغموخانهز بنیاد ببر

حافظ

اما «بنیان» کلمه عربی به معنای «خود بنا» و توسعا به
معنای «خانه» است.
سرای آخرت آباد کن به حسن عمل
که اعتمادبقا را نشایداینبنیان

سعدی

با این همه معنای دو لفظ در ترکیبات به یکدیگر نزدیک
است.
مثال «بنیادگذار» به معنای «موسس» و «بنیان گذار» به
معنای «برپاکننده» است.
▪بیدرنگ  -بالدرنگ

واژه «درنگ» واژه ای پارسی است و آوردن «بال» ی عربی
قبل از آن خالف فصاحت است به جای آن بهتر است «بی
درنگ» گفته شود.
▪تهویه  -تهویه هوا

واژه «تهویه» خــود بــه معنای «عــوض
کردن هوا» است و نیاز به کلمه «هوا»
ندارد.
بنابراین ترکیب «تهویه هوا»
حشو اســت و بهتر است
که از استعمال «هــوا»

همراه آن خودداری شود.
پس به جای ترکیب؛ «دستگاه تهویه هوا» می توان به
سادگی گفت «دستگاه تهویه»
▪دیواره  -جداره

کلمه «جــدار» در زبان عربی به معنای «دیــوار» است.
ولی «جداره» در عربی یا در متون معتبر پارسی به کار
نرفته است .این کلمه از جعلیات اخیر رادیو و تلویزیون
و بعضی از گروه های علمی است که آن را به معنای
توسعی «جدار»یعنی؛ «آن چه شبیه جدار» است یا «جدار
کوچک» به کار میبرند.
مثال به جــای «جــدار لوله آزمایشگاهی» می گویند:
«جداره لوله آزمایشگاهی» که اشتباه است.
در همه این موارد میتوان واژه پارسی «دیواره» را به کار
برد و از استعمال کلمه جعلی «جداره» چشم پوشید.
▪چای  -چایی

تلفظ و امالی صحیح این کلمه «چــای» بــر وزن «نای»
است.
غالبا به تبع تلفظ در محاوره
مـــردم تــهــران آن را
بــه ص ــورت «چــایــی»
بـــــــر وزن «مـــاهـــی»
می نویسند کــه غلط
است.
در پــارســی فصیح بهتر
اســت که به صــورت صحیح
«چای» نوشته شود و به همین
صورت نیز خوانده شود.

...
ادبی

پایگاه نظامیبهکتابخانه پزشکیتبدیل شد
مسئوالن شهری در
بلژیک می گویند
بــا هـــدف افــزایــش
اطــاعــات پزشکی
مــــردم شــهــر ،ایــن
پایگاه نظامی را به
کتابخانهکتابهای
پـــزشـــکـــی تــغــیــیــر
کــاربــری داده انـــد.
به گــزارش ایبنا به
نقل از والپیپر ،یک
پایگاه نظامی شهر
الست بلژیک با طراحی شرکت کان ( )KAANبه یک
کتابخانه تخصصی کتاب های پزشکی تبدیل شده که
حاال محل رفت و آمد دانشجویان پزشکی و پرستاری
شده است.
این پایگاه نظامی و به عبارت بهتر کتابخانه پزشکی

در م ــس ــاح ــت ــی
حــدود هشت هزار
متر مــربــع ساخته
و تــبــدیــل بـــه یک
ق ــط ــب فــرهــنــگــی
در ایــن شهر شده
اســـــــت .ش ــرک ــت
طراح این کتابخانه
سعی کـــرده بنای
کــلــی ســاخــتــمــان
را بــه هــمــان گونه
ســابــق نــگــه دارد
ولی طراحی داخلی آن را مطابق با اصول استاندارد
کتابخانه های دیگر اجرا کند.گفتنی است مسئوالن
این کتابخانه خدمات آن را برای عموم مردم آزاد اعالم
کرده اند .آن ها می گویند اطالعات پزشکی جامعه باید
تا حد معقولی افزایش یابد.
CMYK

