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انتخاب هاي 
گزينشي در 

كتاب هاي درسي
در كتاب ه�ای درس�ی 
م�دارس ي�ك داس�تان 
از نويس�ندگان معاص�ر 
نيس�ت. در حال�ی ك�ه 
باي�د در اي�ن كتاب ه�ا 
آث�اری از نويس�ندگانی 
ك�ه كتاب ه�ای موفق�ی 
منتش�ر   ، ند ش�ته ا ا د
ش�ود ول�ی متاس�فانه 
انتخ�اب داس�تان برای 
كتاب ه�ای مدرس�ه ب�ه 
شدت گزينشی است كه 
شخصا اين مساله را حتی 
بدتر از سانسور می دانم. 
داس�تان هايی انتخ�اب 
می ش�وند كه مورد تاييد 
خودشان باشند و عموما 
ه�م ب�رای دانش آموزان 

جذابيتی ندارند.

جای خالی ادبيات معاصر در كتاب های مدارس

گرانیکتاب،ناشرانرادستبهعصاکردهاست
بازديدكننده گذری چه ايرادی دارد؟!

ندا آل طيب

سيامك گلش�يری از نويس�ندگانی است 
كه هم برای بزرگس�االن می نويس�د و هم 
نوجوانان اما خودش معتقد اس�ت كه آث�ار نوجوانانه اش 
موفق تر بوده است و بيش�تر با اقبال خوانندگان رو به رو 
ش�ده اند و هميش�ه در نمايش�گاه كتاب تهران به گرمی 
از آنها اس�تقبال ش�ده اس�ت. او خاطره خوشی از جشن 
امضای كتاب هايش در نمايشگاه دارد، با اين حال معتقد 
است انتقال نمايش�گاه به شهر آفتاب تاثير بدی بر تعداد 
بازديدكنندگان آن داشته است. گپ و گفت كوتاه ما را با اين 
نويسنده و مترجم می خوانيد. اين گفت وگو زمانی انجام 
شد كه گلشيری هنوز از نمايشگاه امسال بازديد نكرده بود.

آقای گلش�يری ب�ا توجه ب�ه اينكه در ح�ال حاضر 
كانون ه�ا  ي�ا محاف�ل زي�ادی ب�رای گردهماي�ی 

نويسندگان نداريم، فكر می كنيد نمايشگاه كتاب 
تهران تا چه اندازه می تواند فرصتی برای گردهمايی 

و تبادل تجربيات نويسندگان فراهم آورد؟
نويسندگیکاریکامالانفرادیاس��ت.مهماثریاستکه
منتشرمیکنیموخیلینمیتواندربارهآنتبادلنظرکرد
امابههرحالمحافلیبرایگردهمايینويس��ندگانهست
مانندانجمنصنفینويس��ندگانکهامی��دوارمپابگیرديا
انجمننويس��ندگانکودکونوجوانکهخودمندوسال
عضوهیاتمديرهاشبودمواينهافرصتهایخیلیخوبی
برایتبادلتجربیاتاستولیبعیدمیدانمنمايشگاهکتاب
تهراندرمدتمحدود10روزبتواندچنینکاریانجامدهد.
آنهمدرکش��وریمانندايرانماکهمردمخیلیکمکتاب
میخوانند،نمايشگاهکاربردديگریپیدامیکند.انجامچنین
کارینیازمندبرنامهريزیهایطوالنیمدتیاستکهدرجای

شلوغیمانندنمايشگاه،امکانپذيرنیست.
فرص�ت گفت وگوی ميان نويس�ندگان و مخاطبان 

را چق�در می تواند فراهم كند؟ چون دسترس�ی به 
نويسندگان هميش�ه آسان نيس�ت . ممكن است 
خيلی از خوانندگان كتاب هايی  را بخوانند اما فرصت 
گفت وگوی مستقيم با نويسنده آن آثار را پيدا نكنند.
خباي��نموضوعمتفاوتیاس��ت.اگ��رنمايش��گاهبتواند
فضايیايجادکندتانويس��ندهبدونواسطهباخوانندهاش
گفتوگوکند،اتفاقبس��یارخوبیاستبهويژهاينکهتعداد
بازديدکنندگاننمايشگاهخیلیزياداستومیتواندفضای
خیلیخوبیباشدکهنويسندگانبتوانندباخوانندگانخود
مواجهشوند.دراينفضااتفاقاتیمانندجشنامضایکتابها
همدرمقايسهباجشنامضاهايیکهخارجازنمايشگاهبرگزار
میشود،خیلیبهترجوابمیدهد.مثالدرموردکتابهای
خودمبهويژهآثارمربوطبهنوجوانانبرگزاریجش��نامضا
درنمايش��گاهبااستقبالزيادیروبهروشدهاست.چونهم
تعدادبازديدکنندگانبیشتراستوهمنمايشگاهدرزمان
مشخصیبرگزارمیشود.البتهاينراهماضافهکنمپارسال

کهاولیندورهبرگزارینمايش��گاهدرمجموعهشهرآفتاب
بود،تعدادبازديدکنندگاندرمقايس��هباسالهایگذشته

خیلیکمتربود.
يعنی جا ب�ه جايی نمايش�گاه در ميزان اس�تقبال 

مخاطبان تاثيرگذار بوده است؟
قطعاچنی��نبودهاس��ت.زمانیک��هنمايش��گاهدرتهران
برگ��زارمیش��د،حتیزمان��یک��هدرمصلیب��ود،تعداد
بازديدکنندگانخیلیبیشتربود.درحالیکهسالگذشته
تعدادبازديدکنندگاندرغرفهانتش��ارات»افق«خیلیکم
بوددرصورتیکهغرفهبس��یاربزرگیداش��تند.سالهای
گذش��تهدسترسیبهمحلبرگزارینمايش��گاهبرایمردم
خیل��یراحتتربود.ام��ااالنرفتوآمدبهمجموعهش��هر
آفتابخیلیسختاست.درش��رايطکتابخوانیکشورما،
بايدمردمرابهکتابخواندنتشويقکردنهاينکهنمايشگاه
رابهجايیمنتقلکردکهرفتوآمدشبرایمردمس��خت
باشدوهمینفرصت10روزهراهمازدستبدهیم.بايدبرای
برگزارینمايشگاهفکریاساسیکنیم.چوناينرويدادبااين
شیوه،ماهیتشراازدستمیدهد.پیشازاين،محلدايمی

نمايشگاهتهراندرشأننمايشگاهکتاببود.
جالب اس�ت چون بعضی از ناشران معتقدند انتقال 
نمايشگاه به شهر آفتاب باعث شده بازديدكنندگان 
آن تخصصی تر شوند و ديگر بازديدكننده تفريحی 

و گذری نداشته باشيم.
موافقنیستم.مگرمخاطبگذریچهايرادیدارد؟چهاشکالی
داردکسیکهبهاطرافمصلیمیآمد،ازسرکنجکاویسری
همبهنمايش��گاهکتاببزندوشايددرهمینحضورکوتاهبه
کتابعالقهمندوجذبآنشود.بهنظرماينسخنحرفدل

خیلیازناشراننیست.
شما برای گروه سنی نوجوان هم می نويسيد و آثارتان 
هم مورد استقبال قرار گرفته است اما به نظر می رسد 
نوجوانی مقطعی فراموش ش�ده در كشور ما است و 
هنرمندان رشته های گوناگون كمتر تمايل دارند برای 
اين رده سنی كار هنری خلق كنند. چه عواملی باعث 
شده رغبت كمی برای كار در اين زمينه وجود داشته 
باشد؟ برخی معتقدند سانس�ور نقش پررنگی دارد 
چون نمی توان بسياری از مسايل مربوط به نوجوانی 

و بلوغ را در اين آثار بازتاب داد؟
بخشمربوطبهسانس��وررانمیدانم.امانگارشکتاببرای
نوجواناندرآغازراهاس��ت.برایاينردهسنیآثارمتعددی
ترجمهشدهاستامابخشتالیفشنوپاولیخوشبختانهروبه
افزايشاست.اماآنچهدراينمیاناهمیتدارد،بحثحمايت
ناشراناست.درگذشتهکانونپرورشفکریازتالیفاينگونه
آثارحمايتمیکردوپروژهایرابراینوجوانانتعريفکردهو
جوابهمدادهبوداماباتغییرمديريت،پروندهاينپروژهبهکلی
بستهشددرحالیکهپیشرفتخوبیکردهبودوکمکمناشران
ديگرهمتشويقشدهبودندتاازآثارتالیفیمربوطبهنوجوانان

حمايتکنندکهمتاسفانهماجرامتوقفشد.
خ�ود مخاطبان نوجوان چقدر از اين آثار اس�تقبال 

می كنند؟
اتفاقااگرداستانپرکششیباشد،خیلیخوباستقبالمیکنند
وفروشآثارنوجوانازبزرگسالبیشترخواهدشد.رمانهای
نوجوانخودمنپرفروشترازکتابهایبزرگسالمبودهچون
برایاينگروهسنیجذابوپرکششبودهاستولیمتاسفانه
حمايتوتش��ويقیوجودندارد.بههرح��الدرآغازراهیمو
خوشبختانهباوجودهمهمشکالت،تعدادرمانهاینوجوان
خیلیبیشترشدهاس��ت.حتیخیلیازنويسندگانترغیب
شدهاندبرایاينردهسنیبنويسندومثالبهخودمنمیگويند
چندينرماننوجوانداريمولیناشریازآنهااستقبالنمیکند.
 همي�ن كه فروش اين آثار خوب اس�ت دليلی كافی 
نيست كه ناشران از انتشار آن استقبال كنند چون 

به هر حال چرخه اقتصادی خوبی خواهد بود؟
درحالحاضرکمکمايناتفاقمیافتدوناشرانیدستبهکار
شدهاندمثالخودنشرافقازکتابهایتالیفیحمايتمیکند.
خیلیازناشرانهمازامثالماکهکتابهایپرفروشیداشتهايم،
دعوتبهکارمیکنند.امادرحالحاضرمس��الهگرانیکتاب
همبهعنوانيکمش��کلديگرمطرحاستوناشراندستبه

عصاشدهاند.
بله، قيمت كتاب باال رفته و ممكن است عده ای قدرت 

خريد نداشته باشند؟
درس��تاس��تامامگرقیمتيککتابنوجوانچقدراست.
قیم��تآنراباقیمتيکپیتزامقايس��هکنی��د.اينموضوع
بهفرهن��گماهمبرمیگردد.البتهمردمهممقصرنیس��تند
وباي��دآنانراآم��وزشدادولیهیچحمايت��یدراينزمینه
صورتنمیگیرد.اگره��ريکازامثالماجایديگریبوديم،
کتابهایمانخیلیبیشترازاينفروشداشت.متاسفانهدر
شهرستانهاواقعاوضعیتاسفناکاست.چندیپیشساری
بودمآنجافقطيکشهرکتابداشت.بسیاریازشهرهایما
حتیشهرهایبزرگ،اصالکتابفروشیخوبیندارندواينيکی
ازمشکالتبزرگمااس��ت.مشکلديگراينکهدرکتابهای
درسیمدارسيکداس��تانازنويسندگانمعاصرنیست.در
حالیکهبايددراينکتابهاآثاریازنويسندگانیکهکتابهای
موفقیداشتهاند،منتشرشودولیمتاسفانهانتخابداستانبرای
کتابهایمدرسهبهشدتگزينشیاستکهشخصااينمساله
راحتیبدترازسانسورمیدانم.داستانهايیانتخابمیشوند
کهموردتايیدخودشانباشندوعموماهمبرایدانشآموزان

جذابیتیندارند.
خود شما پيش تر عضو انجمن نويسندگان كودک و 
نوجوان بوده ايد، آيا اين انجمن با آموزش و پرورش 
هيچ گونه رايزنی انجام داد تا اين مسايل مطرح شود؟
انجمنخیلیرايزنیکردولیمتاس��فانهآموزشوپرورش
هیچگونههمکاریانجامندادواصوالگوششبهاينحرفها
بدهکارنیس��ت.آنهابايدامثالمارابخواهندوبامامشورت
کنندازامثالماکهآثارموفقیداشتهايم،راهکاربخواهندنه
اينکهگزينشیعملکنندولیهیچرغبتیبهاينکارندارندو
اينچنیناستکههیچاثریازادبیاتمعاصردرکتابهای

مدارسنیست.

دوازده 
امانازوقتيکهنميتوانستمترتیبشمارهمسلسلمجلههايي
راکهبرايداييمصطفيخريدهبودمپیداکنم؛خودرابهآبوآتشميزدم.
اوتنهاآدمباس��واددرمیانبزرگترهايفامیلبود.پولميدادبرومتهبازار
ريسمان،ازکاغذباطلهفروش��ييآقاچي،بهصورتکیلوييمجالتتاريخ
گذشتهجوانان،سیاهوس��فیديااطالعاتهفتگيبخرم.داييمصطفيکه
م��نازاولاوراداداصداميکردم،دوس��تداش��تهمآنه��ارابخواندوهم
جدولهايشانراحلکند.منعاشقداس��تانهاوپاورقيهايآنهابودم.
تاميآوردمهمهرابهترتیبش��مارهرديفميکردموبعدازديدنعکسها
شروعبهخواندنش��انميکردم.وقتييکش��مارهآنوسطنبودبهدکان
آقاچيبرميگشتموبااجازهوبياجازهستونهايسنگینمجالتبستهبندي
شدهراجابهجايابههمميريختمتاآنراپیداکنم.اگرپیدانميشدبامدداز
تخیلقصههايمفقودرابازسازيوبهبعديهاميچسباندم.آنموقعحوالي
سبزهمیدانوسطبازارچه،داخلکاروانسراسنگي،زيردستدادادودستگاه

ازماشینهايپارچهبافيراادارهميکردم.منروزهاکارميکردموشبانه،
دوممتوسطهرادردبیرستانسعديدرسميخواندمکهپشتعاليقاپوبود
وبعدهاکهشدشهربانيرفتمدبیرستانادبوسطهشتبهشت.سرآخراز
دبیرستانخلدبرينس��ردرآوردموازآنجايکراسترفتمدانشگاهپهلوي
کهبعدشددانشگاهشیراز.درکناردادامصطفيجهانامبزرگترشدهبودو
بادوچرخهالرياينجهانرامثلبرقدرمينورديدم.درايندورهاززندگي،
بهواسطههمینمجالتبابسیاريازنويسندههايپاورقينويسآشناشدم.
فقطآشنايينبود؛منبهآنهامعتادشدهبودم.ازحسینقليمستعانتاارونقي
کرمانيور،اعتماديوامینفقیريوپرويزقاضيسعیدوذبیحاهللمنصوريو
بسیاريديگر.داداکتابهايخوبيهمداشتکهميدادبخوانم.مثلپاپیون،
بینوايان،کنتمونتکريستو،سهتفنگدار،حاجيبابااصفهانيوکتابهاي
صادقهدايتوجمالزادهوصدهاکتابديگ��ر.اوازکالساولتاوقتيالزم
بودکارنامههايدرس��ييمراميديدوبهجايوالدينامضاميکردوبرايم
رضايتنامهمينوشت؛دراينرضايتنامههاپدرهمیشهازمنرضايتکامل
داش��ت.اومعلمهمیش��همنبود.اودايرهواژههارابرايمگسترهترکرد.دلم

ميخواستميتوانستممثلداداجدولحلکنم.
ادامه دارد...

بهگمانمن،س��بِبمان��دگاريادبی��اتدردرازايزمانو
همهگیريآندرپهنهجغرافیاييآناس��تکهاينگونهآثار
هموارهتوانشهاييدارندکهدرعصرهايمتفاوتوکش��ورهايمختلفبه
پاياننميرسد.اينش��اهکارهادرونچارچوبويژهايمحصورنشدهاندو
بهخوانندههاايناجازهراميدهندکهتفسیرخودراازمتنداشتهباشند.
گرچهشاهکارهادنیايداستانيمشخصيراروايتميکننداماشخصیتها،
رويدادهاوفضايداستانيآنهاراميتوانبهدنیاهايبيپايانيترجمهکرد.
داستانهملتداستانشاهزادهايدانمارکياستکهدرهمانحالداستان
هرمرديميتواندباش��دبارابطهپیچیدهاوب��اپدرومادرشوترديدهايش

دربارهنس��بتمیانواقعیتوخی��ال.توانشادبيبااليش��اهکارهادلیل
ديگريهمدارد.آنهمايناس��تکهتنهاباي��کرويکردنقادانهويژهتمام
ارزشهاياثرراتمامنميکند.شاهکارهاراميتوانهمفلسفيخواند،هم
جامعهشناختي،همروانشناختيوهمبهواسطهبسیاريرويکردهايديگر.
مازمانيازخواندناثريسیرنميشويمکهايناثردرهربارخواندندوباره
حرفيبرايگفتنداشتهباش��د.اثرادبيمتنييکهاستکهآمادهتکرارنیز
هست.اينپارادوکِسادبیاِتماندگاروهمهگیراست.ايتالوکالوينودرمقاله
»چراکالس��یکهاراميخوانیم«،ميگويديککالس��یکهیچگاهآنچه
ميخواهدبگويدراتمامنميکند.دريککالم،شاهکارادبيدرعیناينکه
ساختارروايتيمنس��جمودقیقيداردودنیايداس��تانيخاصيراروايت
ميکند،اماگاردخودرابازنگاهميداردوداس��تانيجهانيرابراينس��لها

مخاطببیانميکند.

گروه فرهنگ و هنر|  حس�ين س�ناپور با نگارش آثاري 
همچون »نيمه غاي�ب«، »دود«، »خانه  اين تابس�تان«، 
»ده جس�تار داستان نويس�ي«، »ش�مايل تاريك كاخ ها«، »يك شيوه 
براي رمان نويس�ي« و »آداب خداحافظي«، »س�پيدتر از اس�تخوان«، 
مجموعه ش�عر »مهلكه«، »جادوهاي داس�تان«، »وي�ران مي آيي«، از 
نويس�ندگان پركاري اس�ت كه هم در رمان نويسي دست به قلم دارد و 
هم مجموعه داس�تان و حتي مجموعه شعر. امسال رمان »نيمه غايب« 
او كه مش�هورترين اثر اين نويسنده اس�ت، به چاپ هيجدهم رسيد و 
اين رمان از سوي نشر »چشمه« عرضه شده است. همزمان با سي امين 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گپ وگفتي كوتاه با اين نويسنده داريم 

كه در ادامه مي خوانيد: 

به اعتقاد شما نمايشگاه كتاب چقدر مي تواند براي نويسندگان ما 
ويتريني براي معرفي آثارشان باشد؟

اينچیزينیستکهبش��ودازشبرآورددرستيداشت.بهنظرمنمايشگاه
کتابويتريننويسندگانيااصالنیست،يابسیارکماست.اماويتريننسبتا

خوبيبرايناشراناست.
آيا نمايشگاه كتاب تهران انتظارات شما را به عنوان يك نويسنده 

فعال برآورده مي كند؟
انتظارمنبیشازکتابفروختناستازنمايشگاه.انتظارمامکانايجادرابطه
رودرروينويسندگاناستبامخاطبانونويسندگانباناشران،حتيناشران

خارجيوطرحمسائلنشروکتابخوانيوماننداينها.
خ�ب اين انتظارها در نمايش�گاه كت�اب فعلي ما چق�در برآورده 

مي شود؟
تاجاييکهميدانمايناتفاقهاکمتردرنمايشگاهميافتد.

به اعتقاد ش�ما چند درص�د بازديدكنندگان از نمايش�گاه كتاب، 
مخاطبان واقعي كتاب هستند؟

نميدانممنظورازمخاطبواقعيکتابچیس��ت،اماش��خصاخوش��حال
ميشومکهقشرهاوانواعآدمهابهنمايشگاهبروند.اتفاقاخوباستکساني
ک��هبهطورمعمولکتابنميخوانندهمبهنمايش��گاهبروندوبههرطريق
انگیزهکتابخواندنپیداکنند.نفسکش��یدندرفضايکتابوکتابخواني

درهرصورتخوباست.
برگزاركنندگان نمايشگاه كتاب اعالم كرده اند تصميم دارند جنبه 

نمايشگاهي و تخصصي كتاب را در مقايسه با جنبه فروشگاهي آن 
پررنگ تر كنند. با وضعيت فعلي ما چقدر چنين امكاني وجود دارد؟ 
خبرخوبياستکهبرگزارکنندگانبخواهندجنبهنمايشگاهيآنراتقويت
کنند.چونظاهرابايدغرضازنمايشگاهکتابهمهمینباشد.امااينکهدر
حالحاضراينجنبهچهوضعيدارد،حتماجوابشايناستکهوضعخوبي

نداردکهخودشانهمبهفکرافتادهاندکهآنراتقويتکنند.
در ادامه پرس�ش قبلي در حال حاضر برنامه هاي جنبي نمايشگاه 
چقدر براي مخاطبان جذابيت دارد و آيا خود شما در بعضي از اين 

برنامه ها شركت مي كنيد؟ 
مندراينبرنامههاش��رکتنکردهام،اماشرکتکردنونکردنشخصمن

هممهمنیست،چونقضیهشخصيومربوطبهيکياچندنفرنیست.
و پرسش آخر اگر قرار باشد نمايشگاه كتاب تهران با همين سبك 
و س�ياق كار خود را ادامه دهد، ديدگاه ش�ما براي ادامه برگزاري 

آن چيست؟
بهنظرماگرمسووالنوناش��رانوهرکسديگريبههردلیليعالقهمندند
کهايننمايش��گاهراکموبیشبههمینش��کلادامهبدهن��دودلیليبراي
عوضکردنکلیتآنندارند،حتماداليلخوبيبراياينکاردارند،امابهتر
اس��تفکرديگريبکنندويکنمايشگاهکتابهمراهاندازيکنندکهصرفا
جنبهنمايشگاهيداشتهباشد.دراينصورتانتظاراتازايننمايشگاهفعلي
ه��ممعقولوبجاخواهدبود.وضعفعليبهخاطرتداخلدوش��کلمتفاوت
وحت��يمتضادبهوجودآم��دهوراهشجداکردنايندوکارکرداس��تبا

راهاندازييکنمايشگاهازنوعيديگر.

جادوي كلمات

ماندگاري و همه گيري ادبيات

نفس كشيدن در فضاي كتاب و كتابخواني خوب است
گپ داستاندنبالهدار

تکنگاري

حسين پاكدل
نمايشنامهنويسوکارگردانتئاتر

اميرعلي نجوميان
دانشیارادبیاتانگلیسيونظريهادبي،دانشگاهشهیدبهشتي

پدرمباش��یخمحمدغريقي،کتابفروشقديميش��هرمان-
سنندج-کهبهراستيعاشقکتاببودواهلفضلومتدينو
متشرعودنیاديدهدوستبودوگاهيبعدازظهرهايتابستانمراباخودش
بهاينکتابفروشيميبرد...هنوزنهبهمکتبخانهرفتهبودمنهبهمدرسهولي
چنانبويکتابوخودکتابسرمس��تمميکردکههمآشیخغريقيوهم
پدرمباديدنش��یفتگیمخندهش��انميگرفت.يکبارپدرمدربرابرفرزند
خردس��البیس��وادشتس��لیموکتاب»موشوگربه«عبیدزاکاني،چاپ
س��نگيباتصاويربدويامابديعرابرايمخري��دوازآنروزبهبعدوتابهامروز
آنکت��ابدرذهنمنقشبس��تهوتاثیرآنراحتيدراپ��رايحافظميتوان
ديدوآنهاک��هايناپراراديدهاندبهيادميآورندکهيکيازکاراکترهاياپري
حافظعبیدزاکانيوبخش��يازديالوگهابرهمانوزنموشوگربهسروده
ش��دهاند...بنابراينمننخس��تینکتابعمرمرا»ديدهام«وليتاس��الها
بعدنخواندهام...کتابهايزياديهس��تکهدس��تبهدس��تميشدهاند
وهرکس��يبهکسديگريخوان��دنآنراتوصیهک��ردهوميکندبنابراين
بهجايج��وابدادنبهاينس��والتانمايلمازپديدهديگ��ريحرفبزنم:

کتابکیلويي!پديدهايکهبراينسلامروزدروغشاخداربهنظربرسدبله!باور
کنیدکتابهارادرترازوميگذاشتندومثلخربزه،هندوانهياهرچیزديگري
کهقابلوزنکردنوس��بکوسنگینبودنبودند»وزن«کتابارزشآنرا
تعیینميکرد.کتابفروشيهاي»کیلويي«کهدرتابستانهاودرسنندجبساط
ميکردندترازوييداشتندکهکتابرابرابروزنش-ونهارزشش-قیمتگذاري
ميکردندوجالباينکهاينبس��اطسوررئالیس��تي،فروشکتابکیلويي،
مشتريهايفراوانداشت؛فروشندهگاهيبرايجورکردنوزنوقیمتيک
کت��ابکموزنراصرفابرايجورکردنقیمتووزنرويکتابهايخريدار
ميگذاشتوچهبساهمانکتابالغرکمجانباارزشترکلکتابهايديگر
بود...وگاهميديديکهخريدارزيربارکتابگشادگشادراهميرفتوازاينکه
بادادنچنداسکناسناقابلکليکتابخريدهاستبههمهلبخندميزد...من
تاسالیانسالشرممميآمدکهبگويمدرسنندجکتابفروشيکیلوييديدهام
وحتيازآنکتابهمخريدهاماماوقتياززبانوقلمزندهيادآقايجعفري،
موسسانتشاراتامیرکبیرشنیدهوخواندمکهکتابفروشيکیلوييسوغات
تهرانبهسرتاسرايرانبودهخیالمراحتشدکهخريدوفروشکتابآنهم
برحسب»وزن«ازابداعاتمامردماهلکردستاننبودهوايبساهماننوع
کتابخريدنهمکسانيراشیفتهکتابخواندنکردهباشدشکيندارمکه

اينگونههمميتوان»کتابخوان«شد....

انتش��ارات»آرادم��ان«دراي��ندورهازنمايش��گاهکت��اب
ته��رانب��اچن��داث��رت��ازهحض��ورداردک��هازآنجمله
ميتوانبهدوکتابدرحوزهش��عراش��ارهکرد.کت��اب»پرتاببومرنگ«
ب��اعنوانفرعي»گش��تيدرجه��انش��اعرانهعباسصف��اري«،درنقد،
تحلی��لوبررس��يش��عرهاياينش��اعرمعاصر،ب��هانضمامتع��دادياز
ش��عرهايشيک��يازآث��ارياس��تکهتوس��طاينانتش��اراتيمنتش��ر

شدهاست.
اينکت��ابدر333صفحه،باطرحجلديبرگرفتهازيکيازنقاش��يهاي
عباسصفاريانتشاريافتهودرآنشعرهاومتنهاييازچهرههاييهمچون
منوچهرآتش��ي،محمدعليسپانلو،محمدرحیماخوت،شمسلنگرودي،
حس��یننوشآذر،حافظموسوي،حسینس��ناپور،اردشیررستمي،هما
س��یار،گروسعبدالملکی��ان،الدننیکن��ام،مجتبيپورمحس��ن،ناصر
شاهینپر،علیرضابهنام،عالمهمیرش��فیعي،میالدکامیابیان،سیدفرزام
حسیني،فرزانهقوامي،عباسسلیمي،آنگیل،پورياسوري،سعديگلبیاني
،ربابهمیرغیاثيو...منتشرشدهاست.درپايانکتابنیزگزيدهايازاشعار
کتابهايبررسيشدهوجديداينشاعرپراقبالبیشازيکدههگذشته،
آوردهشدهاست.»پرتاببومرنگ«رانشرآرادمانبهبهاي25000تومان
منتشرکردهاست.»خوابهايطالييباعاش��قانههايعلیرضابهرامي«

ديگرکتابآرادماناست.
اينکت��ابآرتتراپيحاصلتلفیقالگوهاينقاش��يطراح��انجهانيو
شعرهايعاش��قانهعلیرضابهرامياست.اينکتابازسريکتابهايهنر
رنگآمیزيخالقوآرامشبخشاس��تکهاخیرابرسطحجهانيوداخلي
رونقيافتهواينباربراينخس��تینبارباتلفیقش��عرهايکوتاهعاش��قانه

منتشرشدهاست.
دراينکتاب،درکن��ارمجموعهايازطرحهاوالگوهاينقاش��يطراحان
بینالملل��ي،گزيدهبرشهاييازش��عرهايعاش��قانهعلیرض��ابهرامياز
کتابهايمنتشرشدهاوبانامهاي»تاآخردنیابرايتمينويسم«،»وقتيکه
برفميبارد«،»اصالمهمکهنیست«،»غمصدايتويعني...«،»پروانهاي
سرگرداندرشهر«و»اقیانوسآرام«ونیزمجموعههايزيرچاپ:لندن– 
1939)فارسي-اوکرايني(،سوتزدنبهزبانمادري)فارسي-عربي(،يک
ويولنبزرگبرايجشنتولدويادتو)کتابصوتي(،آمدهاست.درمقدمه
کتابذکرشدهاست:اينطرحهاطوريطراحيشدهاندکهانگارعشقرا،
همدرداخلوهمدرخارجخطوطجستوجوودرنهايتکشفميکنید...
نش��رآرادمانکتاب»خوابهايطاليي«رادر600صفحهقطعخشتيو
ش��مارگانهزارنسخه،بهبهاي12000تومانمنتشرودرنمايشگاهکتاب

تهرانعرضهکردهاست.

گشتي در جهان شاعرانه عباس صفاري كتاب ها را كيلويي مي خريديم
تازههاينشر خاطرهبازي

بهروز غريب پور
طراحوکارگردانتئاتر

نه به مكتبخانه 
رفته بودم نه 

به مدرسه ولي 
چنان بوي 

كتاب و خود 
كتاب سرمستم 

مي كرد كه 
آشيخ غريقي 

و پدرم با ديدن 
شيفتگي ام 
خنده شان 

مي گرفت


