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کافه کتاب

بازچاپ دو ترجمه خاطرهانگیز در انتشارات امیرکبیر
موسسه انتشارات امیرکبیر
دو ترجمه خاطرهانگیز از دو
شــاهکار ادبی جهان شامل
«جاناتــان مرغدریایــی»
اثــر ریچارد باخ و «شــازده
کوچولــو» نوشــته آنتوان
دوسنت اگزوپری را منتشر
کرد.
کتــاب «جاناتــان مــرغ
دریایــی» با ترجمــه هرمز
ریاحی و فرشــته مولوی و
تصاویری از راسل مانسن در
حالی برای پانزدهمین نوبت
در این موسسه تجدید چاپ
شده است که نخستین چاپ
آن در ســال  ۱۳۵۵از سوی
این ناشر منتشر شده است.
این کتاب در سال ۱۹۷۰
تالیف شــده است و روایتی
اســت از زندگــی یک مرغ
دریایی که نمیخواهد مثل
دیگران زندگی کند و دوست
دارد تندتــر و باالتــر پرواز
کند .این کتاب اثری اســت
سرشار از امید که میلیونها
خواننده در دنیا داشته است.
بسیاری از منتقدان این اثر را
داستان رهایی و چگونه دل
کندن و دور شدن از عادتها

درد دل

عنوان کردهاند که به صورت
نمادیــن اوج گرفتن را یاد
میدهد.
کتاب جاناتان مرغ دریایی
همچنین بخــش چهارم از
ایــن کتاب را که در ســال
 ۲۰۱۴به آن افزوده شــده
است را نیز برای نخستین بار
در قالب ترجمه به متن آن
افزوده است.
کتاب «شــازده کوچولو»
اثر اگزوپری نیــز با ترجمه
محمد قاضی برای شصت و
چهارمین نوبت تجدید چاپ
شده است .این ترجمه برای
نخستین بار در سال ۱۳۳۳
و از سوی انتشارات کتابخانه

ایران منتشر و و برای دومین
بار در سال  ۱۳۴۱در نشریه
کتاب هفته منتشــر شد و
پس از آن بــرای بازچاپ به
انتشــارات امیرکبیر واگذار
شده است.
شــازده کوچولــو اثــری
خیالانگیز و زیباســت که
در خالل آن عواطف بشری
به سادهترین شکل تجزیه و
تحلیل شده است .انتشارات
امیر کبیر چــاپ تازه کتاب
جاناتــان مرغ دریایــی را با
قیمت  ۸هزار تومان و چاپ
تازه شــازده کوچولــو را با
قیمت  ۱۰۵۰۰تومان منتشر
کرده است.

بیست و نهمین المپیاد جهانی زیست شناسی با حضور سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و فاطمه مهاجرانی ،رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان ،عصر روز  ۲۴تیر
عکس :کیانوش محبیان /ایلنا
در هتل اسپینانس برگزار شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی نویسندگان تهران:

عدم رعایت کپیرایت جهانی ،ادبیات ما را ناتوان نشان میدهد
عضو هیات مدیره انجمن صنفی داستاننویسان تهران معتقد است که نپیوستن
ما به کنوانسیون جهانی برن ،زیانهای بسیاری برای کتابهای تالیفی ادبیات به
همراه داشته است.
محمد حسینی با اشاره به اینکه به خاطر عدم رعایت کپیرایت جهانی ،به کشور
ما به عنوان یک راهزن فرهنگی نگاه میشود ،گفت :اینکه ناشران آثار مهمترین
نویســندگان جهان را به بهای اندکی منتشر کنند ،جدا ازشکل نامناسبی که در
سطح جهان دارد ،به تولید نویسندگان داخلی نیز صدمه میزند .چراکه ویترین
محدود کتابفروشــیهای ما از این آثار کــه اغلب با ترجمههای متعددی بیرون
میآیند ،پرمیشود و فضا را برای همصنفان من کوچک و کوچکتر میکند.
به گزارش همدلی این نویسنده افزود :معموال آثار نویسندگان خارجی برای ترجمه
از صافیهــای متعددی عبور میکند ،از جمله صافی جوایز داخلی و بینالمللی.
درنهایت ما با حدود هزار نویسنده بسیار حرفهای از جمعیت چندمیلیاردی جهان
روبرو هستیم که آثارشان بدون پرداختن حق و حقوقی به نویسنده یا بازماندگانش
با ترجمههای مکرر به بازار میآید .این اتفاق زشتی است که جلوه بدی از فرهنگ
ایران به نمایش میگذارد و از طرف دیگر ناشــران خارجی با این پیشفرض به
ادبیات ایران نگاه میکنند که توانایی تولید فکر را ندارد و ســارق اندیشه دیگران
است ،برای همین کمتر به سراغ آثار ایرانی میروند.
حسینی در گفتوگو با ســتاد خبری همایش «حق مالکیت ادبی؛ گفتهها و
ناگفتهها» گفت :اعتقاد شخصی من این است که ادبیات معاصر ما بسیار درخشان
اســت و قابلیت رقابت با برخی از مهمترین آثار جهان را دارد .ممکن اســت در
تکنولوژی کشور پیشرفتهای نباشیم ،اما یکی از پایهها و ستونهای محکم ادبیات
بودهایم .ولی گیریم که اینطور نباشد ،یعنی ادبیات ما ضعیفتر و
در طول تاریخ 
ادبیات ترجمه قویتر باشــد ،کســی که اثر قویتر را میخواهد باید بهای آن را
بپردازد و دزدی راه مناسبی برای دسترسی آسان به کاالها نیست.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی داستاننویســان تهــران در بخش دیگری از
سخنان خود به موضوع قراردادهای نشر میان نویسنده و ناشر پرداخت و افزود :در
بخش داخلی قوانین حداقلی وجود دارد ،اما این قوانین نقص دارند و آنچه امروز
در قراردادهای نشر وجود دارد ،کفهاش به نفع ناشران سنگین است ،زیرا اتحادیه
ناشــران سالهاست که تشکیل شده و آنها خودشان را بنگاه اقتصادی فرهنگی
میدانند و به طور طبیعی پیگیر منافع خودشان بودهاند ،درحالیکه ما تازه دارای
یک انجمن صنفی شدهایم و داریم کنار هم نشستن و همفکری را مشق میکنیم.
این نویسنده با اشاره به برخی نقاط گنگ این قراردادها گفت :قراردادهای نشر
اغلب تاری خ روشنی ندارند ،تیراژها در آن ذکر نمیشود و درواقع همه چیز در اختیار
ناشر است .در بند آخرهمه این قراردادها هم مادهای آمده است که اگر اختالفی در

اتفاق

رعایت قوانین این قرارداد پیش آمد باید هر طرف یک داور مرضیالطرفین معرفی
کند و نظر او حکم قطعی است .همین یک بند کل قرارداد را از جنبه حقوقی خارج
میکند و شما نمیتوانید آن را در محاکم مطرح کنید .یا در هیچکدام از قراردادها
ذکر نشده که وقتی کتابی در بازار تمام شد طی چه مدتی باید دوباره تجدید چاپ
شود .به همین خاطرانبوهی از کتابهای مهم تاریخ ادبیات سالهای سال است
که در اختیار ناشر بوده و تجدید چاپ نشده و نویسنده هیچ کاری نمیتواند بکند.
او افزود :انجمن صنفی داستاننویســان تهران در تالش است که قراردادی را
به عنوان قرارداد تیپ ارائه کند که منافع هر دو طرف یعنی ناشــر و نویسنده را
دربربگیرد ،چراکه در اساســنامه انجمن بر حمایت از حقوق صنفی تاکید شده و
حق مالکیت فکری و معنوی جزو اولین اقداماتی اســت که ما در این انجمن در
پیشگرفتهایم.
حســینی گفت :اگر ما به قانون جهانی کپیرایت بپیوندیم ،خواه ناخواه بحث
ممیزی هم باید حل بشود ،چراکه هیچ نویسندهای در هیچکجای جهان ممکن
نیست به ناشر این اختیار را بدهد که هرکجای کتاب را که خواست حذف کند.
به همه این دالیل انجمن صنفی داستاننویســان تهران با همه توان خود پیگیر
پیوستن ایران به کنوانسیون برن است و قصد داریم در همایش کاشان از مخالفان
این قانون هم دعوت کنیم تا حرفهای خود را بزنند و همه اشکاالت سر راه مورد
بررسی قرار بگیرد.
همایش دو روزه «حق مالکیت ادبی؛ گفتهها و ناگفتهها» از سوی انجمن صنفی
داستاننویسان استان تهران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریور
ماه امسال در کاشان برگزار میشود.

«کامیار شاپور» فرزند فروغ درگذشت

کامیار شــاپور فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور در سن ۶۶سالگی از دنیا
رفت .افسانه بیات دختر پوران فرخزاد و دخترخاله کامیار شاپور با تأیید خبر
درگذشــت او به ایسنا گفت :کامیار مدتی به خاطر ریههایش در بیمارستان
بستری بود اما دوشنبه ۲۵ ،تیرماه نزدیک صبح به خاطر ایست قلبی از دنیا
رفت .او با بیان اینکه زمان مراسم خاکسپاری کامیار شاپور هنوز مشخص
نیســت ،افزود :تنها بازماندهها من و داییام هستیم که او نیز خیلی مریض
اســت .فکر میکنم مراحل اداری خاکسپاری هم دو سه روزی زمان میبرد.
کامیار شاپور فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور متولد  ۲۹خرداد  ۱۳۳۱بود؛

پســری که هم فروغ در شعرهایش به او اشــاره کرده ،و هم شاپور از نامش،
«کامی» ،به عنوان نام مســتعار خود استفاده کرده است .او نقاشی میکشید
و مدتی هم در موســیقی خیابانی فعالیت داشت .مجموعه شعر «عشق یک
مجسم ه فلزیســت و نورهای معطر طالیی»« ،خودنویســم را از آفتاب پر
میکنم» (نامههای پرویز شاپور به فرزندش کامیار) با گردآوری و تنظیم فرناز
تبریزی و کامیار شــاپور و «اولین تپشهای عاشــقانه قلبم» (نامههای فروغ
فرخزاد به همســرش) ،به کوشش عمران صالحی و کامیار شاپور کتابهای
بهجامانده از کامیار شاپور هستند.

چهره

کنسرت مهیج شکیرا در لبنان

خواننده مشــهور اهل کلمبیا در سرزمین
پدریاش روی صحنه رفت.
شکیرا ،خواننده سرشــناس کلمبیایی که
اصالتاً اهل لبنان است ،در سرزمین پدریاش
یک شب فوقالعاده را سپری کرد.
این خواننده در میان اســتقبال هوادارانش
در شهر زیبای بشری در شمال لبنان به روی
صحنه رفت .شــکیرا یک قطعه عاشقانه اجرا
کرد و بعد به لهجه عربی گفت :سالم لبنان.
او در ادامــه چند قطعه دیگر را خواند و در
حالیکه با تشــویقهای بی امان هوادارانش
هیجانزده شــده بود ،به آنها گفت :به شما
افتخار میکنم ،به اصالتم افتخار میکنم.
ســالن محل برگزاری کنسرت در نزدیکی

واکنش

جنگلهای ســدر قرار داشــت که به همین
خاطر شــکیرا گفت :مــن خانــوادهام را به
درختهای سدر تشبیه میکنم که به کلمبیا
آمدند و در آنجا میوه دادند.
ایــن خواننده در پایان کنســرت برخی از
هدایای پرشــماری که هوادارانــش برای او
آورده بودند را دریافت کرد و بعد از روی سن
خارج شد.
شــکیرا قطعات آلبوم «ال دورادو» را اجرا
کرد که اکثر آنها روایت عشــقش با جرارد
پیکه ،فوتبالیســت تیم ملی اسپانیا و باشگاه
بارسلونا است.
ایــن آخرین اجرای شــکیرا در ماه جوالی
بود .او پیش از این در اســتانبول روی صحنه

رفته بود .شکیرا حاال حدود  20روز استراحت
میکند و بعد در شیکاگو به اجراهای تور «ال
دورادو» ادامه خواهد داد.

واکنش خواننده قدیمی گروه راک « ِد هو» به وضع امروز جهان ؛

ما از رهبرانمان ناامید هستیم

وقتی به اولین آلبوم گروه «د هو» ،به نام «نســل من» که در ســال
 ۱۹۶۵منتشر شد و آلبوم انفرادی جدید راجر دالتری به نام «تاوقتی تو را
دارم» گوش میکنیم که میانشان  ۵۵سال فاصله زمانی است میتوانیم
زمینههای سبکی که دو اثر را با یکدیگر ارتباط میدهد شناسایی کنیم.
به گزارش نوا ،مواد خام اث ِر تازۀ دالتری از گسترۀ وسیعی انتخاب شده
اســت و این آلبوم اولین کار او بعد از سال  ۱۹۹۲محسوب میشود .در
این اثر هنرمند به ریشههای خود در موسیقی بلوز و سول رجوع کرده و
قطعاتی از استیوی واندر ،استیون استیلز ،نیک کیو و باز اسکگز را با دقت
در کنار تعدادی قطعات ارجینال دستچینشده قرار داده است .امیدوارم
از گفتگوی مجلۀ راک سلر با دالتری لذت ببرید:
شما در «نســل من» ،اولین آلبوم گروه ِد هو ،یک خوانندۀ
سول در حالوهوای بلوز بودید که از بزرگانی مثل جیمز براون،
بو دیدلی و … الهام گرفته بود .آیا «تا وقتی تو را دارم» ،آلبوم
انفرادی جدیدتان ،که شــما را بازگشته به آغوش ریشههایتان
نشــان میدهد برایتان همچون بازگشتی به ابتدای این دایره
است؟
خــب ،بله .هدف همین بــود .این آلبوم از ایدهای نشــات گرفت که
مدتها ،چیزی در حدود ده سال ،در ذهنم بود .ما به دنبال ایدهای برای
یک آلبوم د هو بودیم و پیت [تاونزند] هیچ چیز نوشتهای نداشت برای
همین من گفتم «چرا همان کاری را که پیش از نوشــتنهای تو در د
هو انجام میدادیم انجام ندهیم؟» اما پیت از این ایده استقبال نکرد در
نتیجه من این فرصت را پیدا کردم که یک آلبوم انفرادی کار کنم و فکر
میکنم به خاطر خودم این کار را کردم .بازگشــت به این چیزها خیلی
عالی بود .در روزهای اولیۀ د هو وقتی آن آهنگها را میخواندم در واقع
واژهها را میخواندم؛ برای ساخت آهنگ آدم باید بتواند پیش از آنکه مواد
اصلی را برای کارش فراهم کند از آن لذت ببرد.
مــن فکر میکنم االن میتوانم ایــن کار را انجام دهم .من از باقی آن
خیلی راضی هستم و احساس میکنم چیزی را که میخواستم به دست
آوردهام و آن تحت تاثیر قرار دادن و اثر گذاشتن روی مخاطب است.
طبق گفتۀ خودتان شــما مبارزۀ سختی با بیماری مننژیت
داشتید که به نوعی شما را از زندگی روزمرهتان محروم میکرد.
آیا خالصی از آن و فرصت دوبارهای که به زندگی شما داده شد
در نگاهتان به هستی تفاوتی ایجاد کرد؟
نه واقعا به آن صورت تغییری ایجاد نکرد .فقط دلم میخواهد کارهای
بیشــتری انجام دهم( .میخندد) چیز عجیبش این بود که من حقیقتا
پشــت د ِر مرگ ایســتاده بودم و مثل افتادن از یک صخره بود .به همۀ
چیزهایی که در زندگی برایــم پیش آمده بود فکر میکردم و به اینکه
چقدر خوششــانس بودهام و با خودم میگفتم آه خدای من هیچوقت
تصور نمیکردم این همه تجربیات متفاوت در زندگی داشته باشم .اما در
عین حال ترسم از مرگ را از بین برد .این قطعی است و همچنین اینکه
کارهای بیشتری خواهم کرد (میخندد) شاید در این سن و سال مسخره

باشد اما برایم اهمیتی ندارد (میخندد).
آیا قطعــۀ  You Haven’t Done Nothinکه ســاختۀ
استیوی واندر است به شخص خاصی اشاره دارد؟
آن قطعۀ اســتیوی واندر را در آلبوم گذاشــتم چون چیزی است که
امروز در جهان اتفاق میافتد .ما از رهبرانمان ناامید هســتیم .اما انجام
دادن کاری که آنها انجام میدهند ســاده نیســت .شاید آن را با کینۀ
ِ
زیادی خوانده باشــم و کمی اغراق باشــد اما در نهایت از نتیجۀ نهایی
راضی هستم.
این قطعه از بهترینهایی که اســتیوی واندر نوشته نیست اما خیلی
مناسب زمانۀ ماست و با خودم فکر کردم اگر بشود خشمم را با موسیقی
بیرون بریزم کمکم میکند.
اهداف اولیه شما زمانی که موسیقی را شروع کردید چه بود
و آیا آنها در طول زمان تغییر کردند؟
آه… فقط رســیدن به فردا! (میخندد) روزگار د هو برای من و پیت
دوران درخشــانی است و متاسفانه فقط من و پیت ماندهایم .اما در این
ســالهای اخیر در کنار هم و در تورها بهترین زمانها را با هم سپری
کردهایم .گروه ما فوقالعاده اســت و نقدهایی که میگیریم خیلی بهتر
از آنهایی اســت که دهه هفتاد میگرفتیم و مخاطبانمان از  ۸۰ســال
به پایین ،حتی تا  ۸ســال هستند .و این فوقالعاده است که حس کنی
موسیقی میتواند تا این اندازه پهناور باشد و مثل یک کلیسا این آدمها را
برای یک تجربۀ مشترک کنار هم جمع کند .ما واقعا این را با هم تجربه
میکنیم .کار ما فقط این نیست که بنشینیم به یک صفحه نمایش نگاه
کنیم و دگمهای را فشار بدهیم .این زندگی واقعی است! این غایت انسان
بودن است.

