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:اهداف طرح 
عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان جهانه بازشناخت آثار گابریل گارسیا مارکز ب

مروري بر ادبیات آمریکاي التین

:خالصه طرح
نگاري زبردست شـناخته شـده   در کلمبیا دنیا آمد، در وطن خود به عنوان گزارشگر و روزنامه1927مارس 6ر گابریل گارسیا مارکز، که د 

هـایش  او در نوشته.بود که به سرعت در سراسر جهان به شهرت رسید»صد سال تنهایی«و با انتشار رمانی به نام1967بود، اما در سال 
د زندگی عادي و روزانه مردم کرد و از تاثیرگذارترین نویسندگانی شد که ادبیات التـین را بـه                   را وار  »ئالیسم جادویی ر«و  »خیال«عناصر  

/ فـروردین  28(شنبه ها مبتال به بیماري سرطان بود، روز پنجگابریل گارسیا مارکز که سال.ها نفر از مردم جهان وارد کردزندگی میلیون 
، »صـد سـال تنهـایی   «بـا ترجمـه   1354همـن فرزانـه در سـال    ب.کوسیتی درگذشـت اش در مکزیسالگی در خانه87در سن ) آوریل 17

این کتاب با استقبال زیادي روبـرو شـد و نویـسنده آن در ایـران بـه                 . خوانان ایرانی معرفی کرد   نویسنده بزرگ آمریکاي التین را به کتاب      
منـسوب بـه     »ئالیـسم جـادویی   ر«سـبک   کنند و نویسندگان به تأثیر از     ایرانی آثار مارکز را دنبال می     خوانندگان   .محبوبیت فراوان رسید  

ــیاو ــاب مـ ــسندکتـ ــوثري، زاده .نویـ ــداهللا کـ ــداندر1325عبـ ــت همـ ــی اسـ ــرجم ایرانـ ــات. متـ ــینوي ادبیـ ــاي التـ را آمریکـ
جایزه در چند دوره از. استدانشگاه شهید بهشتیازاقتصادکوثري داراي مدرك کارشناسی رشته. کندترجمه می فارسیبهانگلیسیاز

.داهللا کوثري را همگان با ادبیات آمریکاي التین می شناسندعب.به عنوان داور حضور داشتهوشنگ گلشیري
در این برنامه عبداهللا کوثري برایمان از گابریل گارسیا مـارکز خواهـد       .»رگ نویسنده م«اینها همه مقدمه اي بود بر برگزاري طرحی با نام           

و بطور کـل بـه ادبیـات آمریکـاي التـین      خواهد کردیاد » بهمن فرزانه«بزرگش، صد سال تنهایی،  از آثارش و مترجم برجسته اثر     . گفت
.این برنامه به بهانه ي مرگ نویسنده بزرگ گابریل گارسیا مارکز و مترجم مشهور بهمن فرزانه، برگزار خواهد شد.خواهد پرداخت

.پیش بینی می شود حدود صد نفر از دانشجویان در این برنامه شرکت کنند
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