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«آتشبس» ماريو بندتي منتشر شد
رمان «آتشبس» نوشته ماريو بندتي با ترجمه زهرا رهباني توسط انتشارات گلآذين منتشر و وارد بازار نشر شده است« .آتشبس» يكي از آثار مهم و شناخته شده اين نويسنده اروگوئهاي كه داستان آن
درباره مردي است كه در شهري زندگي ميكند و با تمام مسائل و مشكالت مربوط به زندگي خانوادگي ،باز هم روابط خاص خود را ايجاد ميكند .داستان اين رمان در قالب بيان خاطرات پيش ميرود و راوي
اين خاطرات ،روزها را برشمرده ،يكي يكي پيش ميرود تا به مقطع حساس داستان ميرسد .اين رمان كه از زبان اصلي به فارسي برگردانده شده با قيمت  16000تومان منتشر شده است.

نقد

درباره «تصرف عدواني»
نوشته لنا آندرشون

گزارش
يك عشق

علي مطلبزاده

كتابخانه

رمان «تصرف عدواني ،داستاني درباره
عشق» نوش��ته لنا آندرشون با ترجمه
سعيد مقدم منتشر ش��د« .تصرف عدواني» ششمين
رمان لنا آندرشون ،نويسنده و روزنامهنگار سوئدي است
كه يك عش��ق فلجكننده و مخ��رب را روايت ميكند.
عش��قي كه تمام روح و روان شخصيت زن داستان را
دچار اضمحالل كرده و تا جايي او را دچار ضعف ميكند
كه در برابر شريك احساسي خود نيز اعتماد به نفسش
را از دس��ت ميدهد .آندرش��ون ايده اصل��ي اين رمان
يعني «تصرف عدواني» را از يكي از قوانين مدني سوئد
برداشت كرده است؛ هرچند اين قانون در قانون مدني
هم مورد اشاره است.
بر اساس قانون مدني س��وئد كه در ابتداي كتاب به آن
اشاره شده است «هر كس ...به شكل غيرقانوني ،مالي را
از تصرف ديگري بيرضايت او خارج يا به هر نحو ديگر
آن را حيف و ميل كند ،به اتهام تصرف عدواني محاكمه
خواهد شد ». ...اين قانون در ادامه اضافه ميكند كه اگر
كسي بيآنكه مالي را از تصرف خارج كند ،در آن ايجاد
اختالل كند ،با نصب يا شكس��تن قفل ،يا به هر صورت
ديگر ،به شكل غيرقانوني ،به ملك ديگري دستاندازي
كند ،يا بهزور يا ب��ا تهديد بر به كار بردن زور ،مانع از آن
شود كه صاحب حق از حق خود استفاده كند ،به اتهام
تصرف عدواني محاكمه خواهد شد.
داستان «تصرف عدواني» داستان شكاف ترسناك بين
انديش��ه و زبان ،اراده و بي��ان آن و امور واقعي و تخيلي
چيزهايي اس��ت كه در اين ش��كافها پديد ميآيند و
رش��د ميكنند و به صورت روايتهايي گزارشگونه و
كوتاه با نگاه به زندگي شخصيت اصلي اين رمان يعني

«استر نيلسون» با ش��خصيتپردازي او شروع شده و
در ادامه با روايتهاي��ي از او ادامه پيدا ميكند؛ «آدمي
بود به اسم استر نيلسون .ش��اعر و مقالهنويس بود و تا
سيويكسالگي هش��ت رساله كوتاه منتشر كرده بود.
عدهاي اين رسالهها را لجوجانه و سركشانه ميدانستند،
عدهاي ديگر بازيگوشانه و سبكسرانه ،اما بيشتر مردم
هرگز نام نويسنده آنها را نشنيده بودند .استر نيلسون
ميكوشيد هستي را با دقتي موشكافانه ،از درون آگاهي
خ��ود دريابد و بلندپروازانه باور داش��ت واقعيت جهان
چنان است كه او آن را تجربه ميكند .يا به عبارتي بهتر،
آدميان را طوري س��اخته بودند كه جهان را چنانكه
واقعا بود ،تجربه كنند؛ البته اگر هوش و حواسشان را
به كار ميبردند و خود را فريب نميدادند .ذهني ،عيني
ب��ود و عيني ،ذهني .به ه��ر رو او تالش ميكرد چنين
بينديشد».استرنيلسونسيزدهساليراباهمينديدگاه
زندگي كرده و در اين مدت رابطه آرامي را با مردي (پر)
شكل داده است .داس��تان از آنجا آغاز ميشود كه يك
روز تلفني از او خواس��ته ميش��ود تا در صورت تمايل
درباره هنرمندي با نام «هوگو رسك» سخنراني كند؛
«هر چه بيشتر مينوش��ت ،با موضوع سخنراني خود
احساس وابستگي بيشتري ميكرد ،يكشنبه به هوگو
رسك احس��اس احترام داشت .سهشنبه تا پنجشنبه،
اين احساس به اشتياق ماللانگيزي بدل شد و جمعه،
احساس دلتنگي سنگيني بر او چيره شد .برايش روشن
ش��د آدمي ميتواند حتي دلتنگ كسي ش��ود كه او را
فقط در خيال خود ديده است .عاشق آفريده خود نبود.
كسي را كه دوست داش��ت نيافريده بود .هوگو رسك
بياو نيز وجود داش��ت ،اما اين بود كه واژهها را برگزيده

تصرف عدواني ،داستاني
دربار ه عشق
لنا آندرشون
ترجمه سعيد مقدم
نشر مركز
 12500تومان

و جملهها را ساخته بود .اكنون ،واژههايش آثار رسك را
در برميگرفتند و نوازششان ميكردند».
داستان«تصرفعدواني»باگزارشنخستينديداراستر
نيلسون و هوگو رسك در سميناري كه براي بزرگداشت
او ترتيب داده شده ادامه مييابد و بدين شكل رابطهاي
ذهني بين اين آغاز ميش��ود؛ رابطهاي ك��ه بعدتر به
خاطر قرارهاي كاري اين دو مثل قرار براي مصاحبه يا
ديدارهاي اتفاقي در كافه يا خيابان ادامه مييابد .شيوه
روايت ساده و گزارشگونه اين رمان را ميتوان يكي از
نقاط قوت آن محسوب كرد؛ روايتي كه در ترجمه هم
همان اندازه ساده و تاثيرگذار نشان ميدهد.
با اين حساب خواننده اين رمان با موقعيتهاي رسمي
«تصرفعدواني»بههمان شكلي مواجه ميشودكه قرار
است در موقعيتهاي ذهني راوي يا تجربه احساسي او از
موقعيت شريك شود.
صورت كامل اين شكل روايت را ميتوان در گفتوگوي

ميان س��ردبير مجله ادب��ي «غار» و نيلس��ون و حتي
گفتوگوي��ش با هوگو رس��ك براي اي��ن مجله ديد.
نيلس��ون گهگداري براي اين مجله مطلبي مينويسد
و س��ردبير مجله اينب��ار به او پيش��نهاد ميدهد كه با
رسك گفتوگويي ترتيب دهد؛ «از آنجا كه هوگو رسك
هميش��ه به ش��كلي ،با مس��ائل اخالقي پيوند داشت،
سردبير پيشنهاد كرد اس��تر مصاحبهاي با او بكند در
مورد «تنش بين خود و ديگري» در آثارش و در خود او».
رمان در ادامه با ش��ناخت بيشتر اس��تر از هوگو ادامه
مييابد .و رابطهاي ش��كل ميگيرد كه قرار اس��ت در
پايان داستان با كامل ش��دن اين شناخت و بعد از 21
بخش صورت ديگ��ري به خود بگيرد؛ «صحبت كردن
هيچ سودي ندارد .پاسخ صادقانه نميدهند ...و آن هم
به واسطه مالحظاتي ...آدم نوميد ميكند و بهنوبه خود،
نوميد ميشود ...و هيچ چيز براي صحبت كردن وجود
ندارد ،چون وقتي خواست و اراده وجود نداشته باشد،
هيچ تعهدي هم وجود نخواهد داشت .آنچه را به واسطه
ترحم انجام ميدهند ،براي كسي كه اميد داشته آن را
از روي عش��ق انجام دهند ،ارزش ناچيزي دارد .اس��تر
آنچه را ميخواس��ت بگويد ،نگفت .فقط رسيد ،بگويد:
«فكر كردم ما شايد ] ...[ » ...استر در را به هم زد و از پلهها
دويد پايين .نرده را گرفت و ُسر خورد پايين تا در راهپله ،با
زن دوم ،كه زن اول بود ،روبهرو نشود».
پايان اي��ن رابطه و پايان اين ش��ناخت پايان رمان هم
هس��ت و اينطور ميش��ود كه بعد از كامل شدن اين
ش��ناخت رمان با اين توضيح كوتاه درباره اس��تر تمام
ميشود كه «در رابطهاش با هوگو چيزي ديگري براي
فهميدن وجود نداشت».

قانون تصرف
عدواني ايده
اصلي رمان

آندرش�ون اي�ده اصلي
اين رم�ان يعني «تصرف
عدوان�ي» را از يك�ي از
قواني�ن مدن�ي س�وئد
برداش�ت ك�رده اس�ت؛
هرچند اين قانون در فقه
اسلامي هم مورد اشاره
اس�ت .بر اس�اس قانون
مدني سوئد كه در ابتداي
كتاب به آن اش�اره شده
است «هر كس ...به شكل
غيرقانون�ي ،مال�ي را از
تصرف ديگري بيرضايت
او خارج يا به هر نحو ديگر
آن را حي�ف و ميل كند،
به اتهام تص�رف عدواني
محاكمه خواهد شد». ...

نگاه

نگاهي به چند مجموعه
داستان و رمان ايراني

به سادگي
يك زندگي
ساره بهروزي

كتابهاي داس��تان و رمانها اگرچه
روزمرگي و
با واقعيتهاي جامع��ه و
ّ
تاريخ نگاشته ميشوند ،به دليل ذهنيت و ديدگاههاي
متفاوت نويسندهها داراي جذابيتها و اسرار گوناگون
ميشوند ،كه هريك ما را با دنياي مدرني كه ساخته
و پرداخته يك يا چند راوي است مواجه ميكند.
نش��ر نيماژ كه كتابهاي داستان را در قالب «كتاب
بوف» منتشر ميكند به تازگي چند مجموعه داستان
و رمان منتشر كرده است.
نيازمنديهاي هميشگي

مجمو ع��ه د ا س��تا ن
«نيازمند يه��ا» نوش��ته
س��اناز اسدي ش��امل هفت
داس��تان كوت��اه «وي�لاي
س��گي»« ،صي��د»« ،قطار
ساعت يازده»« ،ماه كامل»،
«نيازمنديها»« ،دستهاي
پدرم» و «هتل اينترنشنال»
است.
هر يك از داستانها ميتواند اتفاقات و درگيريهاي
هر كدام از ما باش��د كه در نهاي��ت آن گاهي فردي و
گاه��ي با جامعه گره ميخورد .براي نمونه داس��تان
«ويالي س��گي» ك��ه در وياليي نزديك درياس��ت
يك س��گ دارد ،براي همين نامش را ويالي س��گي
ميگذارند .پدر كه كارگر س��ادهاي است افتخارش
كارهاي خدماتي در اين ويالس��ت .اما به غير از اين
براي پدر مهم اس��ت همه اعضاي خانوادهاش از ويال
ديدن كنند ،طوري كه بعد از مرگ همسرش هم اين
پرسش را از دختر ميپرس��د كه مادرش داخل ويال
رفته يا مشاهده كردهاست؟
ماجرا بهس��ادگي زندگي يك كارگر س��اده است اما
روح زندگي ولذت بردن از داشتههاي كوچك در اين
زندگي جالب توجه است.

در داستان «نيازمنديها» با روايت يك زندگي پر از
مشغله امروزي روبهرو هستيم .مردي كه بيكار شده
و همس��رش ش��بها از پيرمردي پرستاري ميكند
دختري دانش��جو و پسري دبس��تاني فرزندان اين
خانواده هستند ،اتفاقي كه براي پيرمرد ميافتد زن
خانه را هم پريشان ميكند.
همه اينها در حالي اس��ت كه هر روز نيازمنديهاي
روزنامه توسط مسعود ،مرد خانواده بينتيجه پيگيري
ميشود .هنگامي كه فروغ از ماجراي ضيايي خبردار
ش��ده و ميخواهد به خانه برگ��ردد ،علتش را براي
ش��وهرش نميگويد .راوي قصد دارد س��ختيهاي
يك زندگي بدون ش��غل ،اما منس��جم را نشان دهد.
اين كتاب توسط نش��ر نيماژ و در 79صفحه منتشر
شده است.
اين خانه كوچك است

مجموع��ه داس��تان «خانه
كوچك ما» ش��امل دوازده
داس��تان كوت��اه نوش��ته
داريوش احمدي است.
در يك��ي از داس��تانها ك��ه
همنام عنوان كتاب است ،با
روايتي از پسري جوان روبهرو
هستيم كه پدر و مادرش هر
دو سكته كرده و فلج هستند .اوضاع مادي خوبي ندارند.
خانه آنها با دو اتاق كه  12نفر در آن زندگي ميكنند در
يكي از روستاهاي محروم جنوب كشور است.
يك روز باراني كه راوي حوصله سر كار رفتن تا شهر
ديگ��ر را ندارد غريبهاي به خان��ه آنها ميآيد ،غريبه
دنبال جاي خواب اس��ت تا رد گمشدهاش را در شهر
پي��دا كند اما در اي��ن دو اتاق جايي برايش نيس��ت.
تصميم ميگيرند به مس��جد بروند .با ش��رايطي كه
متولي ميگذارد آنجا ميخوابند ،صبح روز بعد راوي
بايد به مح��ل كاري رود كه چند روز بدون مرخصي

نرفته و تهدي��د كارفرما را هم جدي نگرفته اس��ت.
ميرود ولي« ...ميني بوس شركت كه هميشه دو سه
دقيقه كنار فلكه بانك ملي منتظرم ميماند ،ايستاده
بود .هفت صبح به شعيبيه رسيدم .آقاي نيك سيرت
را نميديدم .اما»...
مجموعههاي داستانهاي اين كتاب در  182صفحه
عبارتند از« :به داري بگو خيلي نامردي»« ،در غروبي
رنگپريده»« ،تمرين در شبي تاريك»« ،اجنهها»،
«جان��ي گيتار»« ،چه دنيايي ب��ود!»« ،كابوسهاي
بيداري»« ،پروانهها»« ،الل��ي (يك خاطره) »« ،در
مكاني مقدس»« ،خانه كوچك ما» و «طلسم».
احساس مريخي بودن

گفت��م« :گاهي احس��اس
نميكنيد مريخي هستيد؟»
گفت« :چي؟مريخي؟ نه ،نه،
نيستم».
فرهاد كش��وري ،نويسنده
داستان «مريخي»است .در
اين داستان كه از زبان راوي
اول شخص روايت ميشود،
ما با فردي آشنا ميشويم كه
ش��ش روز مرخصي دارد ،به خانه رسيدگي ميكند
اما زنگ تلفن و زنگ در او را متهم ميكند به كارهايي
كه نكرده اس��ت تا جايي كه نميتوان��د غذاي مورد
عالقه پروانه را برايش درست كند .او دوست دارد كه
با پروانه ازدواج كند.
راوي دنياي بدون ادبيات را دوست ندارد ،همين امر
سبب ماجراهاي قصه در  182صفحه ميشود؛ «اگر
پروان��ه نبود ،دراين روزگار هج��وم آدمها و ديوهاي
قصهها وحضورش��ان در اطرافم چه ميكردم؟ كافي
بود به چش��مانش نگاه كن��م تا آدمهاي ف��راري از
قصهها بروند پي كارشان .اما وقتي ميرفت دوباره سر
وكلهشان پيدا ميشد».

جستوجوها و كشفها

داستان «فصلهاي دوزخي
انته��اي اتوب��ان »61داراي
دو بخ��ش اس��ت .بخش اول
ش��امل  9فصل و بخش دوم
چهار فصل است .داستانها
آميزهاي از خي��ال و واقعيت
موجود بهع�لاوه اطالعاتي از
فلس��فه و همچنين اتفاقات
و رخدادهاي دنيا نيز هس��ت .جس��توجو در مقاالت
و آثار ادبي ،مقايس��ههاي نوش��تههاي نويسندهها در
كنار اتفاق��ات ام��روزي در قالب گفتوگ��و يا نظريه
در داس��تانها رخ ميدهد .فدرا كه  17س��اله اس��ت
به اي��ران آمده تا جس��د پدرش را پيدا كند ،ش��اهد و
گاهي درگير اتفاق اس��ت و توله گربهاي را براي بزرگ
كردن نزد خود ميبردو« ...اين س��وال از فاكنر بود كه
خيليها ميگويند خش��موهياهو را سه بار خواندهاند
و نفهميدهان��د؛ چه توصيهاي به آنها ميكنيد؟ جواب
مدمغانه فاكن��ر »...در فصل دوم رم��ان راوي خود را
آغازگر كش��في عجيب ميداند .كش��في كه راجع به
آزاده است .راوي عشق را با تشبيهات پيدرپي توصيف
ميكند تا هر يك از ش��خصيتها مطابق با آثار ادبي و
فضاي داستاني شكل بگيرند و در نهايت ناراحتي راوي
از اينكه نميتواند به فدرا درباره پدرش بگويد« .قرار
ش��د به فدرا فغاني كمك كنم و پ��درش را پيدا كنم و
به يورو دستمزد بگيرم .خوب ميشناختمش ،هم به
عنوان نويسنده و هم به عنوان پدرخوانده گروه چهار
نفري جنايت��كار كه از قطع ناگهاني پوش��ش خبري
سرنوشتش��ان دلخور بودم ...هرچند بهار ميش��د،
دنياي متن را نميبايد فراموش كرد .فيلم قلب انجيل
را ديده بودم و رمان فرش��ته هبوط كرده هيوسبورگ
را هم بعدها خواندم و » ...نويس��نده رمان «فصلهاي
دوزخي انتهاي اتوبان » 61شهريار وقفيپور است كه
نشر نيماژ در  260صفحه منتشر كرده است.

انتشار رمان «از
پنجر ه مسافرخانه»
احمدرضا احمدي

رمان «از پنجره مس��افرخانه» نوش��ته
احمدرضا احمدي از س��وي انتشارات
كتابس��راي ني��ك راهي بازار نش��ر ش��د .در توضيح
پشتجلد اين رمان ميخوانيم« :من و تو هم ه گوشهها،
زاويهها و كل دايره را كه در آن محاصره هستيم فراموش
كردهايم .چه زود دانس��تيم كه ما در يك دايره س��ياه
محبوس هستيم .گاهي با كلمهاي آتش ميافروزيم كه
با آن آتش گرم ميشويم و سيگار را روشن ميكنيم ديگر
نه اهل معاشرت هس��تيم نه دلمان براي كسي تنگ
ميشود و نه »...احمدرضا احمدي متولد ۱۳۱۹فعاليت

خودش را در زمينه شعر و در بيست سالگي شروع كرد.
آشنايي او با ادبيات كهن ايران و شعر نيما دستمايهاي
ش��د تا حركتي كامال متفاوت را در شعر معاصر آغاز و
پيريزي كند .از بيست سالگي به طور جدي به سرودن
شعر پرداخت و نخستين مجموعه شعرش را با عنوان
«طرح» در سال  ۱۳۴۰منتشر كرد كه توجه بسياري
از ش��اعران و منتقدان دهه  ۴۰را جلب كرد .او در سال
 ۱۳۴۳به همراه نادر ابراهيمي ،اس��ماعيل نوري عالء،
مهرداد صمدي ،محمدعلي س��پانلو ،به��رام بيضايي،
اكبر رادي ،جعفر كوشآبادي ،مريم جزايري و جميله

كتابهاي
داستان و
رمانها به
دليل ذهنيت
و ديدگاههاي
متفاوت
نويسندهها
داراي
جذابيتها و
اسرار گوناگون
ميشوند ،كه
هريك ما را با
دنياي مدرني
مواجه ميكند

«روزنامه شيشهاي»« ،وقت خوب مصائب»« ،ما روي
زمين هستيم»« ،نثرهاي يوميه»« ،عزيز من»« ،قافيه
در باد گم ميش��ود»« ،بهاريه»« ،از نگاه تو زير آسمان
الجوردي»« ،روزي ب��راي تو خواهم گف��ت»« ،هزار
اقاقيا در چشمان تو هيچ بود»« ،همه شعرهاي من» و
«ميوهها طعم تكراري دارند» تنها نام تعداد محدودي
از آثار منتشر شده از اين ش��اعر است .رمان «از پنجره
مسافرخانه» نوشته احمدرضا احمدي در  ۱۹۲صفحه
در قطع رقعي با قيم��ت  17500تومان با تيراژ ۲۰۰۰
نسخه منتشر شده است.

قفسه

نگاهي به كتاب «فاشيسم
چيه؟ پرندهس يا لكلك؟!»
نوشته «ييلماز گون ِي»

اگر جنگ نبود...
احمدرضا حجارزاده

ش��ايد ش��ما هم اين جمله مش��هور را
ش��نيده باش��يد كه «هر كتابي ارزش
يكبارخوان��دن را دارد ».بس��ياري از منتق��دان و
صاحبنظران اين نكت��ه را تاييد كردهاند كه هر كتابي
را ـ فارغ از خوب يا بد ـ ميتوان يكبار ورق زد و خواند.
فرقي هم ندارد مربوط به كدام گروه سني باشد و درباره
چه موضوعي ،دستكم براي ما بزرگترها .مهم اينست
كتاب چيزي بر دانش ما بيافزايد .مجموع ه داس��تان
«فاشيسم چيه؟ پرندهس يا لكلك؟» جزو كتابهايي
اس��ت كه اگر نخوانيد چيزي را از دست نميدهيد اما
اگر بخوانيد ،بيش��ك يك��ي از كتابهاي محبوبتان
ميشود و براي هميشه تاثير و محتواي آن در خاطرتان
باقي ميمان��د .اين كت��اب در ظاهر براي ك��ودكان و
نوجوانان نوشته شده و نخستين تجربه «ييلماز گون ِي»
در عرصه نويس��ندگي اس��ت اما او آنقدر براي نوشتن
كتابش وسواس داشت كه بارها آن را نوشت و پاره كرد.
نتيجه اينكه نگارش «فاشيس��م ،»...شش سال طول
كش��يد .ييلماز گون ِي ،بازيگر ،كارگردان و تهيهكننده
تُركتبار بود؛ فيلمس��ازي كه بيشترين سالهاي عمر
را به خاطر انديش��ه و فعاليتهاي سياس��ي در زندان
گذراند و اگر اواخر عمر از حبس نگريخته بود ،تا پايان
زندگي در آن محيط سر ميكرد و همانجا بدرود حيات
ميگفت .جالب آنكه او قصههاي همين كتاب را هم سال
 1978در زندان براي پسرش نوشت .گوني كه خود را
هنرمندي انقالبي ميدانست ،در اين قصهها سعي كرده
اثري انقالبي براي فرزندش و آيندگان به جا بگذارد .در
نگاه نخست به نظر ميرس��د كتاب از قصههايي ساده
و معمولي تشكيل ش��دهاند .در حاليكه داستانهاي
اين اثر ،داراي اليههاي زيرين در عمق خود هس��تند و
پيامشان در ميان سطرهاي داستان و روايت ماجراهاي

آن پنهان اس��ت .نويس��نده در كتاب «فاشيس��م،»...
خواننده را براي ترس��يم و تش��كيل آيندهاي روشن به
انديشيدن ،مبارزه و بيداري و آگاهي دعوت ميكند .در
همه دوازده قصه كتاب ،مخاطب شاهد چالشهاي يك
پسربچه كوچك و رودررويي او با معضلهاي اجتماعي و
اغلب سياسي است و چون خودش به طور معمول از آنها
چيزي سر درنميآورد يا راههايي خطا را براي مقابله با
مسائل در پيش ميگيرد ،از پدر ياري ميطلبد .پدر او در
مقام شخصي دانا و آگاه به بحرانهاي روز جامعه و دنيا،
پس��رش را با آرامش و منطقي موثر ،به ناماليمتهاي
غيرطبيعي جهان آشنا ميكند و شيوه برخورد با آنها را
به او ميآموزاند .در حقيقت تمام داستانها ،كنايهاي از
ناامنيهاي سياسي دنيا ـ و در جهان داستاني كتاب ،به
طورمشخصكشورتركيهـاستكهبهدليلخودكامگي
ديكتاتورها و رهبران زورگوي كش��ورهاي موسوم به
«ابرقدرت» ،تاثيرش بر زندگي و حال و روز طبقه كارگر
و فرودست جامعه متجلي ميشود .بازيهاي كودكانه
پسربچه ،نمادي از جنگ فرمانروايان جهان را در خود
دارند .نويسنده در قالب داس��تانهاي كتاب ،جنگ و
درگيري ـ از هر نوع -را تقبيح ميكند و انس��انها را به
سازش و گفتوگوي مسالمتآميز فرا ميخواند .گرچه
از سويي ،صلح را پيامد جنگ ميداند .گوني در يكي از
داستانهاي كتاب با عنوان «اگر جنگ نبود ،صلحي هم
نخواهد بود» ،مينويسد ...« :اگه باز تو رو زد ،تو هم اونو
بزن.البتهنهاينكهيكيبزنيوخودتوب ِكشيعقب.نه،اين
تازه اولشه ،كاريرو كه شروع كردي ،بايس تموم كني،
البت��ه اونم ميتونه تورو بزنه اما نترس .عقب نكش .اگه
بدون در
آدم از مبارزه بترسه ،هيچوقت موفق نميشهِ .
نظرگرفتنجنگ،صلحيدركارنخواهدبود».همچنين
ِ
نويسنده در ديگر داستانها ،با زبان پدر ،شخصيتها را

فاشيسم چيه؟ پرندهس
يا لكلك؟
ييلماز گوني
ترجمه ايرج نوبخت
انتشارات دنياي نو

از س��كوت در برابر زورگويي ،تجاوز و قدرتنمايي منع
ميكند .پدر ،فرزندش را به ت�لاش و مبارزه در جهت
تحقق اهداف و خواستههاش تشويق ميكند .در نهمين
داستان كتاب ،جايي پدر به صراحت فرزندش را كه از
ترس تمسخر دوستان ،دوچرخهسواري ناشيانهاش را
كنار گذاشته ،خطاب قرار ميدهد كه« :ماد ِر منم ،مثل
مادر تو بود .منو خيلي دوست داشت ...ميترسيد برام
اتفاقي بيافته .همهش ميگفت« :ب��االي درخت نرو
ميافتي ،تو آب نرو خفه ميش��ي ،كشتي نگير يه جات
درميره ». ...اونقدر گفت كه منو يه تماشاچي بار آورد
اما پسرم در زندگي ،تماشاچيبودن كار خيلي بدييه،
خيلي ب��د ».با وجود مفاهيم جدي و مهم كتاب ،گوني
آنها را با زباني طنز ـ و نه فانت��زي ـ بامزه و خواندني به
رشته تحرير درآورده و شايد همين ويژگي قصههاست
كه كت��اب را بااهميت جلوه ميدهد و ماندگار ميكند.
نويسنده،كنجكاويودرعينحالسادهلوحيشخصيت
كودك را با يكديگر درهم آميخته و فضايي سرش��ار از
تعجب و پرسشهاي بيپاسخ براي قهرمان داستانها

خلق كرده؛ پرس��شهايي ك��ه حتا مادر ني��ز قادر به
پاسخگويي آنها نيست و براي رسيدن به درك و پاسخ
درست ،فقط بايد آنها را تجربه كرد تا به حقيقت زندگي
پي بُرد .در كتاب «فاشيسم »...به ترتيب قصههاي زير
را خواهيد خواند :اجبار ،هس��ته ش��فتالو ،من انقالب
نميخوام م��ن آلوچه ميخوام ،ش��وخي /دروغ ،گول
نخوري ،دو تخممرغ ،دشمنت را فراموش نكن ،بچههاي
ارابهچوبي ،پسرم در زندگي تماشاچي نباش ،خياالت،
اگر جنگ نبود صلحي هم نخواهد بود ،فاشيسم چيه؟
پرندهس يا لكلك؟ ترجم��ه روان ايرج نوبخت ،كتاب
ييلماز گوني را خواندنيتر كرده .هاصلت سويدوز نيز
تصويرگري كتاب را بر عهده داشته است .بخش كوتاهي
از قص ه «دش��منت را فراموش نكن» را بخوانيد« :ديوار
ات��اق پر بود از عكسهاي گوناگ��ون .يك طرف عكس
پدربزرگ ،عموه��ا و پدرش كه آنه��ا را در جريان يك
اعتصاب كارگري نشان ميداد و همچنين عكسهايي
بود از انبوه م��ردم در حال پيادهروي يا ميتينگ .طرف
ديگر ديوار عكس بعضي از روس��اي كشورها ،رهبران
حزب و هنرپيشههاي مشهور سينما به چشم ميخورد.
بچه كه صاحب بعضي از اين عكسه��ا را در روزنامه و
تلويزيون ديده بود و ميشناخت ،مرد خوشخندهاي
را نشان داد و گفت :ـ بابا اين كارت ِر نيس؟ پدر عكس را
كه تازه از آن طرف ديوار كنده بود ،در كنار عكس كارت ِر
چس��بانده بود .در بين عكسهاي اين رديف ،عكسي
خيلي دقت بچه را به خودش جلب كرده بود؛ مردي را
نش��ان ميداد كه عالمتي روي بازو داشت و دستش را
باال گرفته بود .پرسيد :اين مرد كيه؟ اون عالمت چيه؟
پدرش گفت :پسرم اين مرد رو خوب بشناس .اون قاتل
ميليونها انسانه .اس��مش هم هيتلره .عالمتي هم كه
رو بازوش بسته ،صليب شكستهس ،عالمت نازيها».

كتاب «رنگ در عكاسي» نوشته هارالد مانته با ترجمه
پيروز سيار توسط انتشارات سروش به چاپ نهم رسيد.
«رنگ در عكاسي» شامل مجموعهاي از شناختهاي
پايهاي هنر عكاسي است .اين كتاب مكمل كتاب ديگر
اين نويسنده با عنوان «تركيببندي در عكاسي» است و
مولف در آن ،از نظريه يوهانس ايتن ،نقاش و نظريهپرداز
هنر و كتاب «هنر رنگ»اش الهام گرفته است .آشنايي با
جنبههاي مختلف نظريه رنگها ،تاثيرات رواني رنگها،
كيفي��ت و گونههاي مختلف توافق و تض��اد رنگها از
ويژگيهاي اي��ن كتاب اس��ت و مولف س��عي كرده،
مهمترين ركن هنر عكاس��ي رنگي ،يعني قانونهاي
مربوط به اصول تركيب رنگها را براي خواننده توضيح
دهد« .رنگ در عكاسي» در  ۵فصل به نگارش در آمده
است .فصل اول به معرفي مشخصه رنگهاي مختلف
از جمله زرد ،قرمز ،آبي ،نارنجي و ...اختصاص دارد و اين
رنگها را ارزيابي ميكند .فصل دوم با عنوان تضادهاي
رنگها موضوعاتي چون تضاد رنگهاي مكمل ،تضاد
كميت و كيفيت ،تضاد همزم��ان و ...مورد تحليل قرار
ميدهد .فصل سوم هم توافقهاي رنگها را موضوع خود
قرار داده و خواننده در فصل چهارم با منبعهاي نور كه
شامل نور طبيعي و نور مصنوعي است ،آشنا ميشود .در
فصل آخر اين كتاب هم ساخت تصوير و تركيب رنگها
را بررسي شده و در آن نقطه قوي سطح ،خط ديدگاني،
قطر و اثرهاي محوي در پيش زمينه مورد مطالعه قرار
ميگيرد .چاپ نهم كتاب «رنگ در عكاس��ي» با ۱۰۸
صفحه مص��ور ،تيراژ  2000نس��خه و قيمت 27000
تومان منتشر شده است.

انتشار رمان ايراني
«شهرزاد چاه»

معرفي كتاب
دبيري گروه طرفه را با هدف دفاع از هنر موج نو تاسيس
كرد .انتشار دو ش��ماره از مجله طرفه و تعدادي كتاب
در زمينه شعر و داستان از فعاليتهاي اين گروه است.
احمدي در سال ۱۳۴۹در كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان مشغول به كار شد و تا سال  ۱۳۵۸در سمت
مدير توليد موس��يقي براي صفحه و نوار ماند و از سال
 ۱۳۵۸تا زمان بازنشستگي يعني سال  ۱۳۷۳در بخش
انتش��ارات كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان
به ويراستاري مش��غول بود .احمدي همچنين آثاري
در ادبيات كودك و نوج��وان دارد .كتابهاي «طرح»،

«رنگ در عكاسي»
چاپ نهمي شد

رمان «ش��هرزاد چاه» نوشته مژده س��اجدين توسط
انتش��ارات هيال منتشر نش��ر شد .داس��تان اين رمان
درباره زن جواني اس��ت كه در ته��ران زندگي ميكند.
در اين داس��تان ،دايه پيرزن جوان ،مادربزرگش و يك
راوي داناي كل ،هر يك گوش��هاي از زندگي گذش��ته
و ماجراهاي��ي را ك��ه در زمان حال ميگ��ذرد ،روايت
ميكنند .داس��تان اين رمان در تهران و روس��تايي در
گيالن به نام «س��ياه آتش» ميگ��ذرد .بخشهايي از
داستان «شهرزاد چاه» نيز در كشور هند اتفاق ميافتد.
اتفاق��ات اين رمان به يكديگر پيوس��ته ب��وده و روابط
و ح��وادث ،در كنار يكديگر ،مانند قطع��ات پازل ،اين
داستان را ميسازند .مژده ساجدين نويسنده گيالني
است كه پيش از اين ،مجموعه داستانهاي «بي رفت،
بيبرگش��ت» و «خواهران چاه» را توسط نشر زاوش و
انتشارات فرهنگ ايليا به چاپ رسانده است .در قسمتي
از رمان «ش��هرزاد چ��اه» ميخوانيم« :كن��ار باغچه
ميايستم و با نوك دمپايي به آجرهاي ختايي ميكوبم.
گلهاي بيحوصله مثل ورق كتابهاي قديمي قهوهاي
شدهاند و اينها ميخواهند خانهاي مدرن بسازند .زيبا.
ولي حتم��ا بدون زنبقهاي س��فيد كن��ار خرندهاي
آجري .البد پرنده س��فيد وسط آبنما ديگر مد نيست و
به هر حال هيچ خانه جديدي انجير شصت ساله ندارد.
صداي ش��هريار مردد به گوش ميآي��د« :يك موضوع
خيلي غريب هست ،اگر ناراحت نميشويد ...يك طرف
صورت خانم نيلو»...
«سوخته بود .در بچگي .چه چيزي غريب است؟»
«عرض ميكنم .بعد از فوتشان ،يعني وقتي پيدايشان
كرديم ،خوشرنگ و رو ش��ده بودن��د .يعني آن طرف
سوخته سالم به نظر ميرسيد .كامال سفيد و يكدست».
«ش��هرزاد چاه» نوشته مژده ساجدين در  296صفحه
با تيراژ  1100نسخه و با قيمت  17000تومان توسط
انتشارات هيال منتشر شده است.

انتشار فيلمنامه
«بچههاي بهشت»
اين كتاب در
ظاهر براي
كودكان و
نوجوانان
نوشته شده
و نخستين
تجربه «ييلماز
گون ِي»
در عرصه
نويسندگي
است اما او
آنقدر براي
نوشتن كتابش
وسواس داشت
كه بارها
آن را نوشت
و پاره كرد

فيلمنامه «بچههاي بهشت» نوشته مارسل كارنه و ژاك
پرهور با ترجمه غالمرضا صراف توس��ط نشر چترنگ
منتشر ش��د .اين كتاب شامل يادداشت دبير مجموعه
س��ينما ،مقدمه مترجم ،زندگينامه مارس��ل كارنه،
زندگينامه ژاك پرهور ،معرفي «بچههاي بهشت» در
فرهنگ س��ينما به قلم ژرژ سادول ،گفتوگو با مارسل
كارنه ،گفتوگو با ژاك پرهور ،شناسنامه فيلم ،بچههاي
بهش��ت (بخش اول) ،بچههاي بهش��ت (بخش دوم)
توضيح چند اصطالح س��ينمايي و تئات��ري و تصاوير
ميشود و در  280صفحه نوشته شده است .فيلمنامه
«بچههاي بهش��ت» در  280صفحه و  1000نسخه به
قيمت  17000تومان ،از سوي نشر چترنگ روانه بازار
كتاب شده است.

