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اعتراض مصطفی مستور به ممیزی رمانش

ایسنا :مصطفی مستور به ممیزی
کتابــش و ملزم شــدن بــه اعمال
اصالحــات بر روی آن برای کســب
مجوز نشر اعتراض کرد.
این نویســنده در یادداشتی که در
اختیار ایسنا قرار داده نوشته است :از
بخش بررســی کتاب وزارت ارشاد به
ناشــرم خبر دادهاند که دادن مجوز انتشــار به آخرین رمانم با نام
«عشــق و چیزهای دیگر» ،مشروط به اعمال اصالحاتی در کتاب
است .بارها گفتهام که سانسور نه مفید است و نه ممکن .مفید نیست،
چون با حذف و اصالح و حتی عدم انتشار یک کتاب ،مسیر حرکت
هر جامعه ذرهای تغییر نمیکند .سیاســتگذاران ممیزی کتاب ،در
عالیترین ســطوح خود ،نمیخواهند بپذیرنــد که کتابها برآیند و
برآمده از فرهنگ جامعه هســتند ،نه به عکــس .میتوان با آمار و
پژوهشهای علمی و میدانی نشــان داد که سانسور ،از هر نوعش،
اگر نتیجه معکوس برای واضعان آن نداشته باشد ،مطلقا موثر نیست.
سانسور اما ممکن هم نیست .نه فقط به خاطر گسترش رسانهها
و ســهولت دسترسی به آنها که دریافت بخشهای سانسورشده هر
اثر را بینهایت آســان کرده است ،بلکه به این دلیل ساده که حذف
چنــد جمله و حتی چند صفحه از یک کتاب نمیتواند صدایی را که
در سراسر یک اثر و در تکتک کلمات آن نهفته و تنیده شده است،
خفه کند .کسانی که به سانسور ایمان دارند ،معموال درک درستی از
پیچیدگیهای ذهن و روح انســان ندارند .شاید اگر آنها میدانستند
که هنر و ادبیات اصوال نمیتواند آدمها را متحول کند یا حتی تاثیر
کوچکی بر زندگیشــان بگذارد ،دست از این کار میکشیدند و این
همه وقت و پول و انرژی مصروف آن نمیکردند.
با این حال من ترجیح میدهم کتابم هرگز منتشر نشود تا اینکه
تســلیم خواست و سلیقه کسانی شــوم که حقوقشان را از مالیات
امثال من و خوانندگان کتابهایم میگیرند تا تنها ابزار ارتباطی ما
را با سانسور و ممیزی مختل کنند.
تنها خواســته من این است که اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد
به شــکلی شفاف و بدون شرمســاری توضیح دهد که در صفحات
 ۵۰تا  ۵۴این رمان چه یافته است که فکر میکند اگر این صفحات
«اصــاح» نشــوند ،دل و دین مردم بر باد خواهــد رفت؟ در این
صورت من آمادهام تا به تفصیل توضیح دهم که نتیجه این رفتارها
و نگرشها و سیاســتگذاریهای غلط فرهنگی ،چه آســیبهای
تکاندهندهای به جامعه و زندگی آدمها زده است.

کودکان نوازنده ارسنجانی شگفتی
در تاالر احسان آفریدند

رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ارســنجان گفت :شیرازی ها
از اجرای موسیقی کودکان ارسنجانی
شگفت زده شدند؛ :دادوند :این گروه
بــه رهبری و مدیریــت ضیاء الدین
خادمی مســول آموزشــگاه موسیقی
ماهور ارســنجان است که توانست با
چندین ســال آموزش دقیق و اصولی با فرزندان ارســنجانی این
گروه را به مرتبه ای از توانمندی برســاند تا امروز شاهد درخشش
اعضای این گروه در جشنواره موسیقی فجر باشیم.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس ،غالمرضا دادوند رییس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی که در مراسم جشنواره موسیقی فجر
در روز ســه شنبه در تاالر احسان شیراز حضور داشت گفت :گروه
موســیقی کودک آموزشگاه موســیقی ماهور که  ٥سال پیش از
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد موفق شد مجوز دریافت کند که در
یک برهه زمانی کوتاه توانســت همپای بزرگان موسیقی فارس پا
به جشنواره موسیقی فجر گذارد.

امام علی (ع)

قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبارآلود

تصویب برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی قرآن کریم و کنگره بزرگداشت
حضرت آیت ا ...فقیه در نی ریز

عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با اشاره
به اینکه ما باید با بــاور و عمل صحیح قرآنی،
آموزگار عمل و ســبک زندگی قرآنی باشیم ،از
تدوین ســامانه جامع فعاالن قرآنی کشور خبر
داد و از تفاهمنامههایی برای اجرایی کردن این
ســامانه خبر داد و این کار را برای پیشــگیری
از مــوازی کاری ها و تضعیــف و عدم مدیریت
منسجم فعالیت های قرآنی کشور دانست.
این در حالی اســت که به گفته فقهی زاده،
موسســات باید با هم تعامل داشــته باشند چرا
که ما در مقابل یکدیگر نیســتیم؛ تاکید دولت و
وزارت ارشاد توجه درست و بهینه به مؤسسات
مردمی است ،هدف ما اول و آخر توسعه فرهنگ
قرآنی و آموزشهای قرآنی اســت و این وظیفه

محمد قاسمزاده:

مخاطب به نویسنده ایرانی
مشکوک است

«من پیــش از تو» و «من پس از تو» اما در
بازار کتاب فروش زیادی دارند.
او با اشــاره به فروش بیشــتر کتابهای
ترجمــه گفت :فروش ایــن کتابها صرفا به
خاطر تبلیغاتی اســت که برای آنها میشود.
ناشــر ایرانی برای کتابهای نویسنده غربی
که ترجمه میشود کاری نمیکند زیرا ناشران
و مطبوعــات غربی برای ایــن کتابها تبلیغ
کردهاند .آیا اینجا میشــود برای کتاب تبلیغ
کرد؟ نه؛ نه ناشر پولش را دارد و نه تلویزیون
اجــازه تبلیغ میدهــد .در تلویزیون ایران هر
کاالیی را میتوانید تبلیغ کنید اال کتاب ،البته
کتابهای کمکدرسی را میتوان تبلیغ کرد.
مطبوعات غربی بــرای کتاب تبلیغ کردهاند و
پروپاگاندایی را که میخواستهاند به راه انداخته
و نویســنده و کتاب را به شــهرت رساندهاند،
و کتاب با شــهرت وارد ایران میشود .علت
جاذبه آثار ترجمهشده این است.
این نویســنده با ارائــه توضیحاتی در     باره
کتاب «چیدن باد» خودش کــه برنده جایزه
مهرگان ادب شده اســت ،بیان کرد :تا زمانی

که در به روی این پاشنه میچرخد و نویسنده
ایرانی نمیتواند کتابش را تبلیغ کند و ناشــر
پول ندارد کتاب را تبلیغ کند ،وضعیت ما همین
اســت .البته گاهی نهادهایی پیدا میشوند و
شروع به تبلیغ منفی در     باره کتابها میکنند،
مثال کتاب «چیدن باد» من که برندگان جایزه
مهرگان شده و به چاپ یازدهم رسیده است،
یــک خبرگزاری میگوید این کتاب به زور به
چاپ دوم رسیده اســت .چاپ اول کتاب من
در نشــر قطره بوده و چاب دوم آن در نشــر
روزبهان بوده و همینطور ادامه داشــته است.
اینهــا میخواهند جایزههــای خصوصی را
محــو کنند و فقط جایــزه «جالل آل احمد»
باقی بماند .ما نســبت به کتابهایمان تبلیغ
منفی داریم.
محمد قاسمزاده با بیان اینکه کتاب یک
کاالســت ،بیان کرد :کاال باید تبلیغ شود ،تا
زمانی که به دست مشتری میرسد ،مشتری
آن را بشناســد ،همانطور که فالن روغن و
فالن چیپس تبلیغ میشــود و بیلبورد میزنند
که مشــتری بداند این کاالها چیســت .برای

محمد حنیف:

آثار نویسندگان ایرانی شناخته نمیشوند

ایســنا :محمــد حنیــف بــا بیــان اینکه
نویسندههای ایرانی نیز نوآوری دارند میگوید:
مشــکل ما در معرفی و نقد آثار بومی است که
سبب میشود آثار ایرانی شناخته نشوند.
این نویســنده در گفتوگو با ایســنا در     باره
استقبال مخاطبان ایرانی از آثار ترجمه به نسبت
آثار تالیفی اظهار کرد :مهمترین دلیل اســتقبال
از آثار ترجمه این اســت که این آثار از بین آثار
متعدد غیرایرانی انتخاب میشــوند و گزیدهها
هســتند .در بین آثار متعــدد غیرایرانی آثاری
ترجمه میشــوند که جایزهای برده و به دلیلی
شهرت پیدا کرده و سروصدا به پا کردهاند .اگر
قرار بود همه آثاری که در کشــورهای خارجی
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رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نی ریز
از تصویب برگزاری جشــنواره ملی خوشنویسی
قرآن کریم و کنگره بزرگداشت حضرت آیت ا...
فقیه خبر داد؛ فقهی زاده ،معاون قرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی:موسسات باید
با هم تعامل داشــته باشند چرا که ما در مقابل
یکدیگر نیســتیم؛ تاکید دولت و وزارت ارشــاد
توجه درست و بهینه به مؤسسات مردمی است،
هــدف ما اول و آخر توســعه فرهنــگ قرآنی
و آموزشهــای قرآنی اســت و ایــن وظیفه و
شناسنامه ماست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان
فــارس ،فاطمه قرایی با بیــان اینکه برگزاری
جشنواره ملی خوشنویسی قرآن کریم و کنگره
بزرگداشــت حضرت آیتا ...فقیه مصوبه سفر
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی به نی ریز بود گفت :اولین نشســت
فعاالن قرآنی شهرستان نی ریز با حضور معاون
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
فرمانداری نی ریز برگزار شد که در این نشست،
مهدی امید بخش ،معاون فرهنگی و مطبوعات
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،مهدی
احمــدی رئیس گروه قــرآن و عترت اداره کل
فرهنگ و ارشــاد فارس و مســعودی نماینده
مردم نی ریز و اســتهبان و جمعی از مسئولین
و مدیــران و فعاالن موسســات قرآنی حضور
داشــتند ،عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و

محمد قاســمزاده از این میگوید که چرا
آثار خارجی در نظــر مخاطب ایرانی جذابتر
اســت .او معتقد است نوع ممیزی مخاطب را
نسبت به نویسنده ایرانی مشکوک کرده است.
این داســتاننویس در گفتوگو با ایســنا
در     باره استقبال مخاطبان ایرانی از آثار ترجمه
به نســبت آثار تالیفی اظهار کرد :مقایسه آثار
ترجمه با آثار داخلی ،مقایسه مشکلداری است
برای اینکه یک کشور را با یک سیاره مقایسه
میکنیــد .در واقع آثار ادبی  ۶۰-۵۰کشــور
جهــان ترجمه میشــوند که تنــوع زیادی
دارند ،در حالیکه ما یک کشــور هســتیم و
وقتی نویسندگان یک کشــور با نویسندگان
 ۵۰کشور در بازار رقابت میکنند ،خود به خود
جاذبه آنها بیشتر است چون ماجراها ،سبکها
و موضوعــات مختلف مطرح میشــود .این
مقایسه مانند این است که بگویید نویسندگان
کشــور ترکیه در برابر نویسندگان کشورهای
خارجی چقدر جذابیت دارند.
او در ادامه بیان کــرد :موضوع دیگر این
اســت که ما در ممیزی تبعیــض داریم .اداره
کتاب وزارت ارشــاد اجــازه نمیدهد خیلی از
کلمــات و موضوعاتی را که یک نویســنده
خارجی به کار میبرد ،نویســندگان ایرانی به
کار ببرند .نوع برخورد با نویســندگان ایرانی
باعث شــده اســت تا مخاطب ایرانی نسبت
به نویســنده ایرانی مشکوک شود و فکر کند
کتابی که میخواند سانســور شده است و این
باعث میشود کتاب ایرانی جاذبهاش را در نظر
مخاطب از دست بدهد.
قاسمزاده خاطرنشان کرد :رفتار اداره کتاب
به گونهای است که نویسنده ایرانی را وادار به
خودسانسوری میکند .نویسنده ایرانی میگوید
اگر این موضوع را بنویسم ممکن است ارشاد
مجوز ندهــد ،یا این جمله را بنویســم اجازه
نمیدهند؛ به این صورت نویسنده بومی نسبت
به نویسنده خارجی آرام آرام دچار عقبنشینی
میشود .برخی کتابهای خارجی را میخوانید
و واقعا کتابهای بیارزشــی هســتند ،مانند
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تولید میشــود به زبان فارســی ترجمه شــود
گرایش مخاطبان ایرانی به آثار ترجمه صفر بود.
چنانچه وضعیت آثار ایرانی همینگونه است.
او در ادامــه بیــان کــرد :صاحبنظران و
اندیشــمندان حوزه ادبیات داستانی مطلعاند که
زادگاه ادبیات داســتانی غرب است و میدانند
بســیاری از تئوریهای ادبی که در غرب زاده
میشــوند و پروش مییابند به طــور کامل به
دنیای شــرق و ایران منتقل نشــدهاند .چه آثار
داســتانی و چه آثاری که در     باره تئوری ادبیات
داستانی اســت مورد توجه اســت .بسیاری از
نویســندگان به دنبال یافتههای جدید و زوایای
جدیــدی از روایت هســتند ،در نتیجه این آثار
بهطور طبیعی مورد استقبال قرار میگیرند.
حنیــف افزود :یکــی دیگــر از دالیلی که
میتوان برای این اســتقبال اضافه کرد ،سنت
دیرینه توجه به داشــتههای دیگران بیشتر از
داشتههای خودمان است؛ به قول معروف ،مرغ

همسایه غاز است.
او همچنین خاطرنشان کرد :ترجمه پل ورود
ادبیات داستانی غرب به ایران بوده است .میرزا
حبیب اصفهانی اولین کسی بود که آثار خارجی
را به فارســی ترجمه کــرد و از جمله آثاری که
ترجمه کرد میتوان به «حاجی بابای اصفهانی»
اشــاره کرد .زبان ترجمــه در اولین آثاری که
به زبان فارســی ترجمه شد ،بســیار مهم بود.
از همان ابتدا داستاننویســان حالوت و تفاوتی
بین آثاری که در ایران نگاشــته میشــد با آثار
ترجمه به وجود آوردند .به همین دلیل تا امروز
هم تســلط به زبان مبدا و مقصد و فهم مطلب
بسیار مهم بوده اســت .مترجمانی داشتیم که
به آثار بســیار بال و پر میدادند .به هرحال این
موضوع در اســتقبال مخاطبان از ترجمه خیلی
موثر بوده است.
حنیف گفت :زبان ایــن ترجمهها ابتدا تأثیر
زیادی داشــت .امروز هم هرچه ترجمه شیواتر

و شناسنامه ماست.
وی با اعالم نگرانــی از کاهش بودجه های
فرهنگــی کشــور در ســال آینــده گفت :هر
مؤسســهای بایــد بتواند برای خــودش تولید
فرهنگی داشــته باشــد ،البته مــا هم تالش
میکنیم تا برای مؤسسات مردمی خود یک نوع
خوداتکایی فراهم کنیم ،و حمایت از برنامه های
قرآنی را گســترش خواهیم داد که این مسئله
دو فایده دارد ،نخســت اینکه از برخی از سلیقه
کاریهــا و ارتباطات خــاص میکاهد و دوم
اینکه مایــه و ماده علمی و معنــوی اثرگذاری
انــواع آموزشهــای قرآنی را در مؤسســات
مردمی میافزاید.
فقهی زاده همچنین به برخی از موارد مطرح

کتاب هم باید این اتفاق بیفتد .در حالیکه در
ایران چنین چیزی در     باره کتاب وجود ندارد.
او بــا بیــان اینکــه کتابهــای ترجمه
کتابهای گزینششــده هستند ،گفت :کتاب
خارجی تا زمانی که مشــهور نشــود در ایران
ترجمه نمیشــود ،برای همیــن هم فروش
میرود .کــدام مترجــم ایرانی ســراغ یک
نویسنده یا کتاب گمنام خارجی میرود؟ سراغ
آنها نمیروند ،بلکه مترجمان سراغ کتابهایی
میرونــد که معــروف شــده و از فیلترهای
مختلفی گذشته باشــند .ناشران و مطبوعات
خارجی بــرای این کتابها تبلیــغ کردهاند و
خواننده و مترجم این کتابها را میشناســند.
گاهی از روی کتاب فیلم ساخته شده و مردم
فیلم آن را دیدهاند و کتاب را ترجمه میکنند.
برای جــا انداختن این کتابهــا هنری الزم
نیســت .در     باره ســینما هم همینطور است.
فیلمی که میخواهد اســکار بگیرد همه مردم
آن فیلم را دیدهاند .حال یک فیلمســاز ایرانی
اگر بخواهد فیلم بســازد ،بایــد فیلمنامهاش
مجــوز بگیرد ،فیلم را هم که ســاخت دوباره
باید مجــوز بگیرد که ممکن اســت با حذف
روبهرو شود ،سرانجام فیلمی بیرون میآید که
هیچ جاذبهای نــدارد .اگر اصغر فرهادی فیلم
«فروشنده» را در ایران میساخت و در ایران
اکران میکرد آیا از آن استقبال میشد؟ خیر.
زمانی که خارجیها تبلیغش را کردند و به آن
اسکار دادند معروف شــد .چرا «در     باره الی»
این فروش را نداشت؟ مگر سازندهاش همان
فیلمساز نیست؟
این نویسنده خاطرنشان کرد :بین نویسنده
و مخاطب ایرانی فاصله زیادی است .به جای
اینکه بین مخاطب و نویســنده چند پل باشد
که آنها را به هم برســاند ،چندین و چند دره
کندهاند که عبور را غیرممکن کرده اســت .به
همین دلیل کتاب نویســنده ایرانی مخاطب
کمتری پیدا میکند .شبکههای خارجی زیادی
در     باره نویســندهها ،فیلمها و اقتباسها حرف
میزنند و کتابها مشــهور میشود ،اما اینجا
اینطور نیست.
و روانتر باشــد بسیار پذیرفتنیتر است .یکی از
دالیل اســتقبال از ترجمه این است که دنیای
دیگری را معرفی میکنــد ،دنیاهای تازهای را
به داستاننویســان ما نشان میدهد ،گونههای
تازه ادبی را منتقل میکند و شــیوههای نوین
بکارگیری عناصر داســتانی را به نویســندهها
آموزش میدهد .داستاننویســان ما به خاطر
لذت ایــن آثار ترجمهشــده را نمیخوانند بلکه
بــرای آموزش میخوانند ،کما اینکه آشــنایی
ما با آثار مدرن و پســتمدرن و حتی کالسیک
غرب از طریق ترجمه بوده است.
او سپس در     باره تأثیر نویسندهها بر استقبال
مخاطبان از آثار ترجمه خاطرنشــان کرد :فکر
میکنم ادبیات داستانی ما از بسیاری از جنبهها
نوآوریهایی دارد .این نوآوریها را میتوان در
آثار متعدد ایرانی دید اما مشکل ما در معرفی و
نقد آثار بومی است .متأسفانه نقد و معرفی آثار
اقبال بلند و بازار پررونقی ندارد .نویســندههای
ما نیز حرفهــای تازهای برای گفتن دارند و از
شیوههای جدید داستاننویسی استفاده میکنند
و میتوانند منبع آموزشــی باشــند ،اما این آثار
شناخته نمیشوند و در محاق میمانند.

شــده مبنی بر وجود تبعیضهــا در تخصیص
بودجههای قرآنی اشــاره کرد و گفت :اگر قب ً
ال
امتیازات خاص بــوده و به جاهای خاصی داده
شــده اســت حتم ًا تعدیل خواهیم کرد و قطع ًا
بازنگری صورت میگیرد و این عزم وجود دارد
تا عدالت نسبی برقرارشود.
وی از مسئوالن شهرستان نیریز خواست تا
الگوهای قرآنی را معرفــی و تجلیل کرده و به
آنها مسئولیت دهند و ادامه داد:
فقهی زاده تصریح کرد :مسئوالن ماهی یک
بار از جلسات قرآنی شــهر خود سرکشی کرده
و با نسل خردســال ارتباط برقرار کنند چرا که
این مســئله به درخشش فرهنگهای قرآنی در
شهرستانهای بزرگ و کوچک میافزاید.
رئیــس فرهنگ و ارشــاد اســامی نی ریز
همچنین اعالم کرد :در بخشــی از این نشست
فعاالن قرآنی و مدیران موسسات قرآنی به طرح
ایده ها و بیان مشکالت خود پرداختند.
وی افــزود :در پایان با قول مســاعد دکتر
فقهی زاده برگزاری جشــنواره ملی خوشنویسی
قرآن کریم و کنگره بزرگداشت حضرت آیتا...
فقیه ،مورد تصویب قرار گرفت.
قرایی اعالم کرد :از دیگر برنامه های ســفر
یکروزه معاون قرآن و عترت وزارت ارشــاد به
نی ریز دیدار با امام جمعه ،بازدید از موزه خط و
کتابت ،مسجد جامع و آرامگاه استاد میرزا احمد
نی ریزی و بازدید از ســاختمان قرآنی خیابان
نواب صفوی بود.

منوچهر پوراحمد درگذشت

منوچهر پوراحمــد ـ تهیهکننده و
کارگــردان تلویزیون ـ بامــداد دیروز
 ۳۰دی ماه درگذشت.
او برادر کیومرث پوراحمد ،کارگردان
شناخته شده سینما و تلویزیون بود که
در ســالهای گذشــته خــودش هم
در حــوزه کارگردانــی و تهیهکنندگی
تلویزیون فعالیت داشــت .کیومرث پوراحمد در گفتوگویی با ایســنا
درگذشت برادرش را تایید کرده است.
همچنین بر اســاس پیگیریها ،پیکر مرحوم منوچهر پوراحمد در
نجف آباد اصفهان به خاک سپرده میشود.

آخرین «ستاره شــب» از جمله سریالهایی است که  ۲۳سال
قبل توســط منوچهر پوراحمد کارگردانی شــد و روی آنتن رفت.
داوود رشــیدی ،هما روســتا و اکبر عبدی از جمله بازیگران این
سریال بودند.

منوچهر پوراحمد در ســال  ۹۳مصاحبهای انجام داده و در پاسخ به
اینکه چرا این ســالها خبری از او نیست ،گفته است :نزدیک به چهار
سال اســت که بخاطر افسردگی خانهنشین شدهام و حتی برای انجام
امور ضروری هــم بیرون نمیروم .بیماری دیابــت ،عمل قلب باز و
ناراحتی چشم ،مزید بر علت شد که چندان تمایلی به حضور در مجامع
نداشــته باشم .تقریبا  ۵۰سال اســت که از ناراحتی قلبی رنج میبرم.
ضمن اینکه مشــکالت معده هم برایم گاهی قابل تحمل نیســت و
ماندن در خانه برایم خوشایندتر است.
«خاله خانم»« ،آخرین ستاره شب»« ،ازدواج پر ماجرا»« ،عروسی
« ،»۷۷در انتهای شب» و «تصمیم نهایی» از جمله سریالهایی است
که در این سالها توسط پوراحمد تهیه شده است.

یکهتازی نویسندگان زن
در پرفروشهای انگلیس

ایســنا :آمارها نشان میدهد از  ۱۰اثر
پرفروش بازار کتاب انگلســتان ،تنها یک
عنوان آنها توســط نویســنده مرد نوشته
شده است.
«گاردیــن» نوشــت :فهرســت
پرفروشترین کتابهای ادبیات داستانی
ســال  ۲۰۱۷انگلســتان بــا یکهتــازی
نویسندگان زن منتشر شد .در این فهرست نام «مارگارت اتوود» صدرنشین
است و تنها مرد حاضر در آن« ،هاروکی موراکامی» است.
ســال گذشته رمان «قصه ندیمه» مارگارت اتوود به سریالی تلویزیونی
تبدیــل شــد و باعث پرفروش شــدن دوباره این کتــاب و دیگر آثار این
داســتاننویس کانادایی شد .فروش آثار این نویسنده در سال  ۲۰۱۷به دو
میلیون و  ۸۰۰هزار پوند رســید و او را در صدر جدول پرفروشترینهای
ادبیات داستانی قرار داد.
رتبه دوم این جدول از آن «ســارا پری» نویســنده کتاب برنده جایزه
«مار اســکس» است که کتابهایش یک میلیون و  ۶۰۰هزار پوند فروش
داشــته .پس از او «هلن دانمور» قرار دارد که در ژوئن سال گذشته از دنیا
رفت .فروش رمان و مجموعه شــعرهای او در سال  ۲۰۱۷میالدی به یک
میلیون و  ۱۰۰هزار پوند رسید.
«نوامی آلدرمن» نویسندهای که با رمان «قدرت» جایزه ادبیات داستانی
زنان را کسب کرد و «النا فرانته» نویسنده ایتالیایی هم رتبههای چهارم و
پنجم را در این فهرست داشتند.
«هاروکی موراکامی» نویســنده مشــهور ژاپنی با فروش یکی میلیون
پوندی کتابهایش جایگاه ششم را به نام خود زد« .آلی اسمیت»« ،زادی
اسمیت»« ،مگی اوفرل» و «آرونداتی روی» هم این لیست را کامل کردند.
بر اســاس این گزارش« ،جولین بارنز» و «ایــان مکایون» که فروش
کتابهایشــان در ســال  ۲۰۱۷به  ۸۵۵هزار پوند رسید موفق نشدند به
فهرست  ۱۰نویســنده پرفروش راه پیدا کنند .این جریان در     باره «کازوئو
ایشیگورو» نویسنده انگلیسی ژاپنیتبار که جایزه نوبل ادبیات سال گذشته
را از آن خود کرد هم صدق میکند .فروش رمانهای نویســنده «بازمانده
روز» در سال  ،۲۰۱۷بیش از  ۷۰۹هزار پوند گزارش شد.

