
كه وارد دانشگاه  69نويسندگي نكردم و ندارم، اما هميشه دوست داشتم كه بنويسم. سال  من نويسنده نيستم. هيچ وقت هم ادعاي

 هاي ميرصادقي برايخواندم. نوشتن را از آنجا آغاز كردم و دو كار از كالسنويسي ميشدم، سر كالس جمال ميرصادقي، داستان

ه مايبه چاپ رسيد؛ يكي هم اساس و بن» چيزدانرد همهم«است كه در مجموعه داستان » ساعت نه«من ماند؛ يكي داستان كوتاه 

هاي آغازين فرهاد جم، بازيگر، كارگردان و ها جملهاين» شد؛ كه آن موقع حدود هشت صفحه آچار بود.» خورشيد گوشه چهارم«

ن رضايي، نويسنده، احسا .بود» خورشيد گوشه چهارم«نشست نقد و بررسي دومين كتاب خود با عنوان دي ماه، در  8نويسنده در 

ا هاي خود را با اشاره به اعتراضاتي كه در فضاي مجازي و بعضباز به عنوان اولين منتقد نشست صحبتمنتقد و مجري برنامه كتاب

ها به دنياي نويسندگي و شعر وجود دارد، شروع كرد و گفت: من معتقدم كه ورود هنرمندان اي نسبت به ورود سلبريتيرسانه

وگوهايي تكند. البته در گفرساند و كمك ميختلف مثل بازيگري به دنياي نويسندگي، ضرري ندارد، بلكه سود هم ميهاي محوزه

خصوص ها داريم، هيچ وقت اين مسئله براي خود نويسندگان موضوعيتي نداشته است، ولي متاسفانه يك فضاي چپ، بهكه با نويسنده

ها خيلي رايج و مد شده است؛ در حالي كه اين روش درستي در برخورد با يك ها و چهرهدر فضاي مجازي ايجاد شده، نقد سلبريتي

اثر ادبي و هنري نيست؛ چون ما بايد يك اثر را با عنوان خود آن، بدون در نظر گرفتن اينكه چه كسي نويسنده يا پديدآورنده آن 

ژه در حوزه ويو منتقد نيز ضمن اشاره به رونق گرفتن آثار ترجمه به شناسداورپناه، مردمافشين .بزنيم حرف آن درباره و 		است، ببينيم

هاي گرفتن حوزههاي ترجمه در جهان باعث رونقهاي اخير در بازار نشر و كتاب ايران، گفت: البته نهضترمان و داستان در سال

يات و... نويسي، ادبن در حوزه هنر، داستانتمدني شده؛ كه اين وجه مثبت آن است و گريزي هم ازاين نيست كه ما از تجربه ديگرا

يفات شود. بر همين اساس وقتي حوزه تالكننده آن اين بود كه تكليف كار خوب داخلي چه مياستفاده كنيم؛ اما وجه كمي ناراحت

ان نقد بنويسند، كارش ها بايد در اين حوزهشوم. چون اساسا نويسندهگيرد، بسيار خوشحال ميشود و بازار آن رونق ميداخلي داغ مي

لم ببرند و هاي ديگر دست به قهاي بهتري شوند. بنابراين به نظر من اينكه حتي افرادي از حوزهشود و همين باعث شود كه نويسنده

 خود حثب مقدمه در كه بود نشست اين منتقد آخرين نويسيداستان مدرس و نويسنده سعيد علي .اي استكتاب بنويسند، امر خجسته

 ما گوش رد كشيده يك اول دقيقه ده يا پنج در داريم دوست بينيم،مي فيلم يك يا خوانيممي را كتاب يك كه وقتي ما: فتگ

 توصيف فقط من 25 صفحه تا »چهارم گوشه خورشيد« كتاب در اما. است داستان دهنده نشان اين و كند؛ جذب را ما و بخواباند

 اين در ويسندهن ادبيات از قسمت اين بنابراين. دارد عموميت و است بخشلذت بسيار و كنوستالژي اتفاقا كه توصيفاتي. خواندم

  .است پسندهمه نوستالژي سمت به مايل بيشتر خاص، كتاب

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

  هزار تومان 400  كارت هديه2اهداي   نقد و بررسي خورشيد گوشة چهارم

  ، پالت، روابط عمومي تهيه پوستر  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و1

  تومان

  هزار تومان 900ميليون و  1  جمع كل

  

  

  

  


