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رمان  نویسندۀ  فرهنگ وهنر:  گروه 
این  رونمایی  مراسم  در  خرگوش«  »خون 
ماجراهای  و  »آدم ها  این که  بیان  با  کتاب 
پیدا  بازتاب  روزنامه ها  در  که  آن ها  زندگی 
می شوند«،  فراموش  سرعت  به  می کنند، 
دیگر  و  رفته اند  آدم ها  آن  که  »حاال  گفت: 
نداریم، من سعی  آن ها  از  هم  دوری  تصویر 
کردم در رمان به این آدم ها نزدیک بشوم و 
اتفاقات این چند ساله را به صورت دراماتیک 

بنویسم«.
رضا زنگی آبادی در پاسخ به مجری مراسم 
ادبیات  ماهیت  و  چیستی  دربارۀ  او  از  که 
پرسید، بیان کرد: »پرسش سختی است، از 
قول میالن کوندرا می گویم: ادبیات برای این 
است که پیچیدگی ما انسان ها را نشان بدهد 
و همین طور بخش نادیده و کشف نشدۀ وجود 
انسان ها را که ممکن است آن را ندانیم، به ما 

نشان بدهد«.
 وی افزود: »ادبیات این حوزه ها و چیزهایی 
را که به چشم ما نمی آید به ما نشان می دهد 
انسان ها  ما  است که می تواند  ادبیات  تنها  و 
را از این پیچیدگی ها آگاه سازد و همان طور 
که در کارهای ادبیات بزرگان جهان می بینیم، 

این اتفاق افتاده است«. 
زنگی آبادی با تاکید بر این که در واقع ما از 
طریق ادبیات است که انسان را و ساز و کار 
جهان را بیش تر می شناسیم، گفت: »من به 
عنوان کسی که کار ادبیات انجام می دهم و 
داستان می نویسم این نکته را همیشه مد نظر 
فضاها،  به سمت  بروم  می کنم  و سعی  دارم 
را نمی بینیم و  ما آن ها  و روابطی که  آدم ها 

ادبیات می تواند به ما نشان بدهد«. 
رمان  نویسندۀ  استقامت،  گزارش  به 
»به طور  افزود:  کبک«   »شکار  پرطرفدار 
مثال، ما هر روز آدم ها و ماجراهای دو رمان 
و  را دور  و »شکار کبک«  »خون خرگوش« 
بر خودمان می بینیم، اما این ادبیات است که 
از  می تواند  و  کند  ماندگار  را  آن ها  می تواند 
وجوه مختلف، این آدم ها را به ما نشان بدهد. 
وی در ادامه این را هم اضافه کرد که بعدها 
برای عبور از این وضعیت، شاید پیشنهاداتی 

را هم بدهد«.
زنگی آبادی گفت: »همۀ ما این خبرها را 
یا  خوانده ایم  مجازی  فضای  و  روزنامه ها  در 

روزنامه  گفته اند  که  همان طور  اما  دیده ایم، 
همین  است  ماندنی  آن چه  و  می برد،  باد  را 

ادبیات است«.
دل  در  هم  »پیشنهاداتی  داد:  ادامه  وی 
خودش دارد که من در همین رمان از طریق 
قهرمان اصلی قصه ام که دختری به اسم فریبا 

است، گفته ام«.
که  دختر  »این  کرد:  خاطرنشان  وی   
از  که  دارد  سفری  یک  نیست،  هم  نوجوان 
کودکی تا نوجوانی و بلوغ ادامه دارد، و وقتی 
این کتاب به پایان می رسد، او از این جهان 

دوزخی به سالمت عبور می کند«. 
زنگی آبادی در ادامه در پاسخ به این سوال 
که شکل گیری رمان »خون خرگوش« چگونه 
که من  »کارهایی  است؟ گفت:  افتاده  اتفاق 
انجام می دهم معموال طول می کشند، به  طور 
ماجراها  کبک«  »شکار  انتشار  سر  بر  مثال 
داشتم و حدود ده سال به دالیل مختلف طول 
کشید تا چاپ شد و موانع بر سر راه انتشار 

آن، برداشته شد«.
مسلما  شدن  طوالنی  »این  افزود:  وی   
هم  آزاردهنده  نظر  به  و  نیست  خوبی  چیز 
را  کار  می تواند  زمان  عوض،  در  اما  هست، 
پخته تر بکند، و شما می توانید برگردید و کار 

را پخته تر کنید«.
نویسندۀ »خون خرگوش« با بیان این که 
در این کار، من بازنویسی های متعددی انجام 
دادم، و نوشتن »خون خرگوش« یکی دوسال 
طول کشید تا ما وارد مرحلۀ چاپ آن بشویم، 
»شکار  چاپ  دردسرهای  که  »البته  گفت: 
بار  چند  کبک  شکار  در  نداشتم،  را  کبک« 
ناشر را عوض کردم. با این وجود، چاپ خون 

خرگوش هم دو سه سالی طول کشید«.
شکل  به  من  این که  به  اشاره  با  وی 
تجربی می نویسم، بیان کرد: »ایده ای که به 
نیاید،  در  خوب  است  ممکن  می آید  ذهن ام 
که  اصالحاتی  با  متعدد  نوشتن های  در  اما 
انجام می  دهم کار ممکن است خوب بشود. 
صفحه   ۹۰ حدود  یک بار  من  مثال  طور  به 
بودم،  نوشته  ماه  که ظرف چند  را  کتاب  از 
چون نپسندیدم، کنار گذاشتم و دور ریختم. 
به دوستانم دادم، خواندند، متوجه شدم چیز 

خوبی در نیامده است«. 
زنگی آبادی اضافه کرد: »مسلما از آن ۹۰ 
صفحه، همه اش دور ریختنی نبود و چیزهایی 
از آن در همین رمان »خون خرگوش« مانده 
حاال  که  بود  هم  اسمال  و  فریبا  مثال  است. 
در نسخۀ نهایی حضور دارند. اما شخصیت ها 
ترتیب  این  به  و  شدند،  پیچیده تر  و  بیشتر 
االن  نهایی آن، همین چیزی شد که  شکل 
این که شکل  بیان  با  ادامه  در  هست«.  وی 
نهایی اثر را بارها و بارها نوشته ام. تاکید کرد: 
»نوشتن نسخۀ اولیه خیلی سخت است، و من 
از آن فرار می کنم، اما وقتی به نسخۀ نهایی 
این  در  و  می شود،  لذت بخش  کار  می رسم 
مرحله از انجام تغییرات مثل حذف و اضافه 

و بازنویسی هیچ ابایی ندارم«. 
رمانم  همین  »برای  افزود:  زنگی آبادی 
روی  و  کردم  تست  را  متعددی  شروع های 
به طوری  کردم.  فکر  هم  متعددی  پایان های 
که االن نسخه ها و شکل های متعددی از این 
رمان را روی کامپیوترم دارم، و نهایتا شکل 
نهایی آن خوب یا بد همین است که منتشر 

شده است«.

به  اشاره  با  داستانی  ادبیات  مدرس  این 
منتشر  رسانه ها  در  روز  هر  که  ماجراهایی 
پست های  در  روز  »هر  کرد:  اظهار  می شود، 
و  می بینیم  هولناکی  اتفاقات  اینستاگرامی 
آدم ها  این  می شویم،  رد  آن ها  از  راحتی  به 
فراموش  کوتاهی  مدت  از  بعد  اتفاقات  و 
می شوند و چیزهای هولناک تری جای آن ها 

را می گیرد«.
»شکار  انتشار  فاصلۀ  »در  افزود:  وی   
کبک« با »خون خرگوش« اتفاقات زیادی رخ 
داده که بخشی از آن ها در این رمان بازتاب 
پیش  سال  ده  مثال  اگر  یعنی  است،  داشته 
رمان  کبک«،  »شکار  به جای  می خواستیم 
مخاطب ،  برای  بنویسم  را  خرگوش«  »خون 
چنین فضایی غیرقابل باور بود، اما ما زندگی 
و تجربیاتی را از سر گذرانده ایم که بازتاب آن 
را به شکل دراماتیک و نزدیک شدن به درون 
می بینیم، حال  داریم  رمان  در  را  وقایع  این 
بازتاب  که  روزنامه ها  در  ماجراها  این  آن که 
می شوند.  فراموش  سرعت  به  می کنند،  پیدا 
تصویر  یک  دیگر  و  رفته اند  آدم  ها  آن  حاال 

دوری هم از آن ها نداریم«. 
در  کردم  سعی  من  این که  بیان  با  وی 
اتفاقات  و  بشوم  نزدیک  آدم ها  این  به  رمان 
این چند سال را به صورت دراماتیک بنویسم، 
خاطرنشان کرد: »به نظر من این وقایع را باید 
یک کسی بنویسد. من سعی کردم این ها را 
بنویسم. شاید کسان دیگری هم نوشته اند یا 
در آینده این دوران تاریک و سیاهی را که از 

سر گذراندیم، خواهند نوشت«.
از  خرگوش«  »خون  رمان  است،  گفتنی 
انتشارات چشمه، در خانه تاریخی »خاطبی« 
پنجشنبه دهم شهریورماه در کرمان رونمایی 

شد.
گذشته  دهۀ  دو  در  اگرچه  زنگی آبادی 
کشورمان  ادبیات  در  شده ای  شناخته  چهرۀ 
است، اما او در سال های اخیر با رمان » شکار 
کبک« به اوج محبوبیت خود رسید و حاال با 
» خون خرگوش« به انتظار جامعۀ کتابخوان 
پاسخ مثبت می دهد و توانایی خود را بار دیگر 
به بوتۀ آزمون می گذارد. او در زمینۀ تدریس 
جشنواره های  داوری  و  نقد  داستان نویسی، 
در  حوزه  این  مطرح  فعاالن  از  نیز  داستان 

کرمان و در سطح کشور است. 

امنیتی  سیاسی،  معاون  اقتصاد:  گروه 
این که  بیان  با  کرمان  استاندار  اجتماعی  و 
نانوایی های  از  باالیی  بسیار  تخلفات  گزارش 
گفت:  است،  رسیده  استان  به  شهرستان ها 
از  نان  و  آرد  ساماندهی  طرح  بر  »نظارت 
نظارت ها  نباید  و  است  ما  اصلی  اولویت های 

کمرنگ شوند«.
کمترین  این که  بیان  با  جاللی  رحمان 
انجام  شهرستان ها  در  نانوایی ها  بر  نظارت 
با  ارتباط  در  »فرمانداران  افزود:  است،  شده 
رسیدگی به تخلفات نانوایی ها عملکرد بدی 
داشتند و باید تا پانزدهم شهریورماه علت عدم 

نظارت ها را به استانداری ارسال کنند«.
کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
بازار  تنظیم  کارگروه  در  وی 13 شهریورماه 
نصب  مشکالت  درخصوص  کرمان  استان 
در  نانوایی ها  در  کارتخوان  دستگاه های 
مناطقی که در نقطۀ کور اینترنتی قرار دارند، 
استان  زیر ساخت های  و  مخابرات  »به  گفت: 
معترض هستیم و باید تعداد نقاط کوری که 
نمی توان دستگاه بی سیم نصب کرد را به ما 
اعالم کنند«. معاون استانداری کرمان ادامه 
نشده  حل  تاکنون  مشکالت  این  »اگر  داد: 
نشان از ضعف زیرساخت های مخابراتی است 
در  سریع تر  هرچه  باید  مشکل  این  حل  و 

اولویت قرار داده شود«.

وی تاکید کرد: »اگر برخی مناطق نقطۀ 
کور هم تایید نشدند، فرمانداران باید پاسخگو 
عدم  برای  که  متخلفی  نانوایان  با  و  باشند 

اجرای قانون بهانه دارند، برخورد شود«.
جاللی با اشاره به اینکه وضعیت آرد و نان 
و ساماندهی آن طرح بزرگی است که در حال 
پرده ای  پشت  افزود: »دست های  است،  اجرا 
برای  اختالل  ایجاد  قصد  که  دارد  وجود 

شکست این طرح را دارند«.

تخصیص سهمیه به نانوایی هایی که 
وجود خارجی ندارند

این  در  نیز  کرمان  استان  غله  مدیرکل 
با توزیع آرد سهمیه ای در  ارتباط  جلسه در 

استان، گفت: »خوشبختانه توزیع سهمیۀ آرد 
نانوایی ها سهمیه  روند خوبی دارد اما برخی 

دریافت می کنند اما وجود خارجی ندارند«.
 6 در  اینکه  بیان  با  ماهری  داریوش 
علت  به  فهرج  و  نرماشیر  شرقی،  شهرستان 
توزیع آرد خام روستایی که به اشخاص تعلق 
هستیم،  حقوقی  بار  دچار  است  می گرفته 
باید  مناطق  این  اسالمی  »شورای  افزود: 
رسماً تعهد امضا کند تا آرد به دست اشخاص 

حقیقی برسد«.
است  این  ما  »پیشنهاد  کرد:  بیان  وی 
نانوایی هایی که به هر دلیلی جابه جا می شوند 
و به ما اعالم نمی کنند اما سهمیه آرد خود 
تخلف  احراز  محض  به  می کنند،  دریافت  را 

سهمیه آرد آن ها قطع شود«.

700 نانوایی 
دو دستگاه کارتخوان دارند

اقتصادی  امور  هماهنگی  مدیرکل 
استانداری کرمان نیز در این جلسه با اشاره به 
اینکه دو هزار و 141 نانوایی در سطح استان 
به سیستم مرکزی سهمیه بندی متصل شدند، 
دستگاه  دو  نانوایی   7۰۰ »هنوز  کرد:  اظهار 
کارتخوان دارند که باید هر چه سریع تر تعیین 

تکلیف شوند«.
در  اینکه  بیان  با  سنجری  رضا 

ریگان،  عنبرآباد،  رفسنجان،  شهرستان های 
از  تخلف  بیشترین  کوهبنان  و  سیرجان 
افزود:  است،  شده  ثبت  و  گزارش  نانوایی ها 
در حد صفر  بازدید ها  این شهرستان ها  »در 
بوده که نشان از عدم نظارت و توجه به مقولۀ 

بازرسی ها دارد«.
نانوایی ها  یک سوم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به بهانۀ نقطۀ کور بودن درخواست کارتخوان 
کارتخوان  دو  »عماًل  گفت:  داده اند،  باسیم 
در  امر  این  که  نانوایی ها نصب شده  این  در 

گزارش دهی اختالل ایجاد می کند«.

جریمۀ 4 تا 20 میلیون تومانی برای 
نانوایی های متخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان 
بر  نظارت  اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز 
کرد:  اظهار  دارد،  ادامه  استان  در  نانوایی ها 
تعزیرات  قانون  و 17  ماده 16  راستای  »در 
برخورد  متخلف  نانواهای  با  حکومتی 

می شود«.
ارسالن میری با اشاره به اینکه به محض 
احراز تخلف نانوایان از 4 تا 2۰ میلیون تومان 
گفت:  شد،  خواهد  صادر  جریمه  آن ها  برای 
»برای این جرایم با عنوان عدم اجرای ضوابط 
صادر  حکم  کشور  جاری  صنفی  مقررات  و 

می شود«. 

مدیرکل راهداری استان اعالم کرد
نرخ جدید کرایه اتوبوس 
زائران اربعین از کرمان 

قرارگاه راهداری کرمان
 در شلمچه مستقر می شود

حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل  جامعه:  گروه 
راهداری  »قرارگاه  گفت:  کرمان  استان  جاده ای 
در  اربعین  زائران  مشکل  رفع  برای  کرمان  استان 
بازگشت به کشور از پنج شنبه 17 شهریورماه،  در 

شلمچه ایجاد خواهد شد«.
به آخرین  اشاره  با  احسان عراقی زاده همچنین 
اتوبوس های  »نرخ  افزود:  اربعین،  اتوبوس  های  نرخ 
وی آی پی 25 نفره، 875 هزار تومان و اتوبوس های 
شده  تعیین  تومان  هزار   5۹7 نفره،   44 معمولی 

است«.
راهداری   141 گویای  »تلفن  داد:  ادامه  وی 
و  است  مردم  خدمت  در  شبانه روزی  به صورت 
می توانند نظرات و مشکالت خود را با ما در میان 
بگذارند تا در حداقل زمان با آن ها تماس بگیریم و 

مشکل را برطرف کنیم«. 
عراقی زاده 16 شهریورماه  استقامت،  به  گزارش 
سفر  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
قرارگاه  یک  گذشته  هفتۀ  »از  کرد:  بیان  اربعین، 
میدانی در پایانۀ مسافری کرمان به دستور مستقیم 
آقای استاندار برقرار کردیم و نیروهای راهداری و 

حمل ونقل در این قرارگاه مستقر شدند«.
حکومتی،  تعزیرات  »سازمان  شد:  یادآور  وی 
پلیس راه  و  انتظامی  نیروی  استانداری،  بازرسی 
به صورت مقطعی از این قرارگاه بازدید، و نرخ ها را 

مقایسه می کنند«.
استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
کرمان خاطرنشان کرد: »از وزارت راه و شهرسازی 
نیز یک نفر به عنوان بازرس به ما معرفی شده است 
که در قرارگاه مستقر می شود و کنترل حمل ونقل و 

وظایف بازرسی خودشان را انجام می دهند«.
وی گفت: »این کار بسیار خوبی بوده که ما برای 
هم  کشور  به  و  کردیم  شروع  استان  در  بار  اولین 

تسری پیدا کرده است«.
عراقی زاده اظهار کرد: »همچنین در خروجی بین 
استان کرمان و فارس، همکاران ما و نیروی انتظامی 
و  اتوبوسرانی  ناوگان  کنترل  حال  در  پلیس راه  و 
اربعین  مرزهای  به  عمومی  حمل ونقل  سفرهای 
مسافران  و  رانندگان  احتمالی  مشکالت  و  هستند 
اضافه ای  نرخ  اگر  به خصوص  و  می کنند  مرتفع  را 
اعالم  را  موضوع  باشد،  شده  دریافت  مسافری  از 
می کنند و ما با آن شرکت و راننده در کمیسیون 

مادۀ 12 و 11 حتما برخورد خواهیم کرد«. 
آقای  دستور  به  »همچنین  داد:  ادامه  وی 
استاندار قرار شد یک قرارگاه مشابه قرارگاه میدانی 
اداره کل راهداری و حمل ونقل  در شلمچه توسط 
جاده ای ایجاد شود تا از روز دوشنبه که سفرهای 
برگشت اوج می گیرد، بتوانیم مسائل را کنترل کنیم 
و نمایندگان ما در آن جا مسائل و مشکالت مردم و 

هم استانی ها را مرتفع کنند«.
راهداری  نیروهای  این که  بیان  با  عراقی زاده 
شلمچه  قرارگاه  در  شهریورماه،   17 پنج شنبه  از 
اتفاق  به  نیز  »من  افزود:  شد،  خواهند  مستقر 
عمرانی  معاونت  بازرسی،  از  استانداری  همکاران 
قرارگاه  این  از  حتما  امنیتی  و  سیاسی  معاونت  و 
بازدید  اهواز  در  کازرونی  شهید  قرارگاه  و 
استفاده خواهیم  نیز  آن جا  پتانسیل  از  و   می کنیم 

کرد«. 

خبر زنگی آبادی نویسندۀ رمان »خون خرگوش« مطرح کرد

آدمهایرمانهایمهمیندوروبرزندگیمیکنند

در ستاد تنظیم بازار کرمان مطرح شد؛

انتقاد از فرمانداران در رسیدگی به تخلف نانوایی ها 


