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گزارش آماری از تجدید چاپ های استثنایی به بهانه صدمین چاپ رمان «زویا پیرزاد»

موسیقی

خانمهاینویسنده؛فرمانروایان«تجدیدچاپ»درایران

اعترافحمیدحامیبهیکاشتباه

الههآرانیان-وقتیگذرمانبهقفسه«داستانورمانایرانی»
در کتابفروشــیها میافتد انــواع و اقســام کتابها را در
حجمهای مختلف میبینیم با نویســندگانی که شاید نام

حمید حامی از انتشار تازهترین آلبوم خود بعد از
ماههای محرم و صفر خبر داد و توضیحاتی درباره
برنامهاشبرایبرگزاریتورکنسرتهایدونفره
خود با نیما مسیحا ارائه کرد .این خواننده پاپ
ضمن اشــاره به استقبال زیاد مردم از کنسرت
دونــفــره ،بــه مهر گــفــت :وقــتــی اطــاعرســانــی
کنسرت در فضای مجازی شروع شد ،اص ً
ال فکر
نمیکردم استقبال مخاطبان تا این حد زیاد
باشد زیرا گمان میکردم سلیقه مخاطبان ما
کام ً
ال تغییر کرده و موسیقی متفکر پاپ ،کمترین
جایگاه را در بین شنوندگان موسیقی دارد؛ اما
خوشبختانه ما اشتباه فکر میکردیم .وی در
ادامــه افــزود :بعد از ایام محرم و صفر ،عالوهبر
انتشار تازهترین آلبومم ،برنامهریزی گستردهای
برای برگزاری کنسرت در تهران ،شهرستانها و
حتی خارج از کشور دارم که به زودی جزئیات آن
اعالم میشود.

شدن
100تایی
ِ
«چراغهارامنخاموشمیکنم»

در فاصله سال های 1378تا  ،1388هفت اثر از شش نویسنده به چشم
می خورد که تا سال ، 98بیشتر از  20بار تجدید چاپ شدهاست« .چراغها
را من خاموش میکنم» نوشته زویا پیرزاد ،رکورد قابل توجهی از خودش به
جا گذاشت و در بهار  ،98برای صدمین بار تجدید چاپ شد .این رمان در
سال  1380برای اولین بار منتشر شد و به عبارتی هر سال ،حدود پنج بار
تجدید چاپ شده است .رمان بعدی «روی ماه خداوند را ببوس» از مصطفی
مستور است که از سال  1379تا امروز ،به چاپ هشتاد و ششم رسیده
است« .کافه پیانو» فرهاد جعفری از سال  86تا حاال ،به عدد قابل توجه 58
بار تجدید چاپ رسیده و دو رمان «پرنده من» و «ترالن» فریبا وفی ،به ترتیب
برای سی و یکمین و بیست و ششمین بار تجدید چاپ شدهاند« .من او» رضا
امیرخانی یکی دیگر از رمانهایی است که در طول  20سال ،به چاپ 47
رسید« .شما که غریبه نیستید» مرادی کرمانی هم از سال  84تا حاال ،به
چاپ سیام رسیده است.

ترانهنویس ایرانی
برای «شیرشاه» سرود

درفاصلهزمانی 1388تا،1398سهاثرازدونویسندهچاپاولشانراتجربه
کردهاند و تا سال  98بیشتر از  20بار تجدید چاپ شدهاند .نسیم مرعشی
توانست با دو رمان «پاییز فصل آخر سال است» و «هرس» ،رگ خواب مخاطب
را پیدا و تجدید چاپهای شگفتانگیزی را تجربه کند« .پاییز فصل آخر سال
است» در سال  93منتشر شد و در طول پنج سال ،به چاپ چهل و یکم رسید.
«هرس» ،رمان دیگر این نویسنده هم ،با گذشت دو سال از انتشارش ،به چاپ
بیست و سوم رسیده است .روزبه معین ،یک نویسنده دهه هفتادی است که
با «قهوه سرد آقای نویسنده» شگفتیساز شد .این رمان در سال  96به بازار
نشر راه یافت و هم اکنون به چاپ هفتاد و یکم رسیده است.
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ناشرهایخوششانس
دو نشر «مرکز» و «چشمه» ناشران خوشاقبالی بودهاند که هفت کتاب از این
تعداد رمان را منتشر کردهاند« .چراغها را من خاموش میکنم»« ،روی ماه
خداوند را ببوس»« ،ترالن» و «پرنده من» در نشر مرکز و «هرس»« ،پاییز فصل
آخر سال است» و «کافه پیانو» در نشر چشمه منتشر شدهاند .نشر معین «شما
که غریبه نیستید» را راهی بازار کتاب کرده و «قهوه سرد آقای نویسنده» در
نشر نیماژ منتشر شده است .نشر افق هم انتشار «من او» را به عهده داشت.
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ادبی

ناگفته هایی از زندگی ادبی
احمدشاملو در سالروز درگذشت او
کشففرمول«شعرسپید»
از«تاریخبیهقی»

حرفحسابرمانها
زویا پیرزاد

نسیممرعشی

فریبا وفی

 ۲پدیدهدههنودی

ایلیا سلمانزاده ترانهنویس و تهیهکننده ایرانی-
ِ
قطعات موسیقی متن
سوئدی ،ترانه یکی از
«شیرشاه» را با همراهی «البی رانت» هنرمند
بریتانیایی ،بهصورت مشترک سروده است .به
گ ــزارش موسیقی مــا« ،روح» یکی از قطعات
موسیقی ایــن فیلم محصول شرکت دیزنی
است که اکران جهانی آن از  ۱۹ژوئیه آغاز شد.
موسیقی فیلم را «هــانــس زیــمــر» بــا همکاری
تعدادی از چهر ههای نامدار موسیقی جهان
ساخت .سلمانزاده ،تاکنون سه بار نامزد جایزه
گرمی شده است .او اولین بار در سال ۲۰۱۲
برای همکاری با گروه «»The Lonely Island
نامزد گرمی شد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

خیلیهایشانراهمنشنیدهباشیم.آمارهانشانمیدهد
ساالنه بیشتر از  200رمان در ایران منتشر میشود اما آیا
همه این کتابها پرفروش میشــوند و به چاپ دوم ،ســوم

و بیشــتر میرســند؟ در این گــزارش نگاهــی انداختهایم
بــه رمانهایی که در طول 20ســال گذشــته ،با اســتقبال
مخاطبانمواجهوبیشاز 20بارتجدیدچاپشدهاند.

۱۱

مصطفیمستور

رضا امیرخانی

هوشنگمرادیکرمانی

روزبهمعین

هر  10رمان واقعگرا هستند و هر کدام بخشی از ماجراها و اتفاقات روزمره
زندگی و افکار آدمها را روایت میکنند« .چراغها را من خاموش میکنم»
روایــت زندگی زنی است با همه عواطف و حساسیتها ،در برخورد با
اتفاقها و تصمیمها.
«روی ماه خداوند را ببوس» داستان زندگی مردی است که درباره وجود
خدا دچار تردید میشود« .کافه پیانو» روایت زندگی شخصی نویسندهای
عشق علی فتاح به دختر
کافهدار و دخترش ،گل گیسوست« .من او» از
ِ
خدمتکارشان میگوید« .ترالن» داستان زندگی دختر جوانی است که به
همراه دوستش برای گذراندن یک دوره آموزشی راهی تهران میشود و
«پرنده من» روایت زنی خانهدار است از تناقضهای جامعه و دغدغههایش
در دل زندگی روزمره« .پاییز فصل آخر سال است» از زبان سه دختر جوان
امروزی است و «هرس» ،از تاثیرات جنگ بر زندگی میگوید« .قهوه سرد
آقای نویسنده» در ژانر معمایی -هیجانی ،ماجرای یک نویسنده و یک
نوجوانی
دختر روزنامهنگار است« .شما که غریبه نیستید» هم از کودکی و
ِ
«هوشو» حرف میزند.

جایزهپرافتخارتریننویسنده
تعلقمیگیردبه...
«چراغها را من خاموش میکنم» با انتشارش چراغ افتخارات را یکی پس
از دیگری روشن کرد و چهار جایزه گرفت که عبارتند از :بهترین رمان سال
 ۱۳۸۰پکا ،بهترین رمان سال  ۱۳۸۰بنیاد فرهنگ گلشیری ،لوح تقدیر
از نخستین دوره جایزه ادبی یلدا و بهترین رمان سال در بیستمین دوره
کتاب سال .رمان پرافتخار دیگر «پرنده من» است با این جایزهها :بهترین
رمان سال  ،۱۳۸۱برگزیده سومین دوره جایزه هوشنگ گلشیری ،برنده
دومین دوره جایزه ادبی یلدا ،جایزه ادبی مهرگان و تقدیر در جایزه ادبی
اصفهان« .ترالن» هم بعد از انتشار دست خالی نماند و جایزه برترین اثر در
میان  10اثر از نویسندگان آسیایی و آفریقایی را در سال  2017به انتخاب
مخاطبان کسب کرد« .روی ماه خداوند را ببوس» در سال  1379برگزیده
زر ین و «شما که غریبه نیستید» در سال  ۱۳۸۴برگزیده
جشنواره قلم ّ
شورای کتاب کودک و درسال  ۲۰۰۶در کاتولوگ کالغ سفید کتابخانه
بین المللی کودکان معرفی شد« .پاییز فصل آخر سال است» دیگر رمان
جایزهدا ِر این جمع است که در سال  1394جایزه ادبی جالل آل احمد
را از آن خود کرد .در نهایت جایزه پرافتخارترین نویسنده از میان این 10
نویسنده به خانم فریبا وفی تعلق میگیرد.

هر چه دلش میخواست ،مینوشت و به هر کاری
که دلــش میگفت دســت م ـیزد .خــودش هم به
زبان میآورد که همه عمر با دلش زندگی کرده و
دریکیازنامههایشبهآیدانوشتهاست«:همۀعمر
عاشقبودهام».احمدشاملوکارگاهیف ّعالدرهمه
حوزههای نوشتن بود؛ از شاعری و روزنامه نگاری
تا ترجمه و تألیف و تحقیق .او به گفته خودش با
«نزدیکبه 170جلدکتابچاپشدهوچاپنشده
کهپارهایازآنهاتا 18بارتجدیدچاپشدهاست»
درادبیاتایرانجایگاهیمنحصربهفرددارد.هنوز
هم«شازدهکوچولو»باترجمهشاملوازپرفروشترین
کتابهای ترجمه است .او مبدع شعر سپید هم
هست؛ شعری که «هوای تــازه»ای بود برای شعر
نو فارسی و از دل تاریخ بیهقی ،متنی از قرن پنجم
هجریبیرونآمد.عبدا...کوثری،مترجمبرجسته
شدت
میگوید شاملو به خواندن تاریخ بیهقی به ّ
اصرار داشت و به همه توصیه میکرد و میگفت
اینمتن،شعرمنثوراست.احمدشاملودردهه60
به عنوان نامزد احتمالی نوبل ادبیات معرفی شد.
آیدا سرکیسیان ،همسرش در این باره میگوید:
«عصر روز ششم اکتبر سال ( ۱۹۸۳مهر )۱۳۶۲
رادیــو فرانسه و بیبیسی نامزدهای احتمالی
نوبل ادبیات را نام بردند :شاملو ،ویلیام گلدینگ،
گراهام گرین و چند نفر دیگر .خودش به دوستانی
که میگفتند تو برندۀ نوبل میشوی میگفت مرا
سر کار نگذارید .به من نوبل نمیدهند و تازه االن
دیگر شأن فرهنگی نوبل پایین آمده و نوبل تبدیل
شده به یک جایزۀ سیاسی .اگر هم از دستشان در
برودوجایزهرابهمنبدهند،درسخنرانینوبلهمۀ
حرفهایمرامیزنم.نوبلکهبهگلدینگاهداشد،
با شوخی گفت گرین شایستهتر بود .گلدینگ آدم
بیطرفی بود .به کسی که عقاید مشخصی داشته
باشدنوبلنمیدهند.آنسالهمکهسارترانتخاب
شد()۱۹۶۴ازدستشاندررفتهبود»!
محمد قائد
منابع:دفترچه خاطرات و فراموشیّ ،
بام بلند همچراغی(با آیدا درباره احمد شاملو)،
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