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تابلوی اول

خيال دو صفحهاي

پنجشنبه بازار كتاب

[ساير محمدي ]

گ�روه فرهن�گ و هن�ر :صنع��ت نش��ر كش��ور
عليرغ��م خدم��ت طوالن��ي ،در زمينه توزي��ع كتاب
همچنان بر ش��يوه سنتي تكيه دارد و از سازوكارهاي
م��درن به��ره نميگي��رد .چ��ه ناش��ران دولت��ي و چه
ناش��ران بخ��ش خصوص��ي كم��اكان از اي��ن معض��ل
رنج ميبرند .به همين خاطر بس��ياري از آثار منتش��ر
ش��ده در شهرستانها و مراكز اس��تانها حتي توزيع
نميشوند چه برسد به شهرها و شهركها!
ب��ه همين خاط��ر هر هفت��ه مخاطباني از سراس��ر
كش��ور تم��اس ميگيرند و در پي وص��ول كتابهاي
معرفي ش��ده در اين صفحه برميآيند و اين دسته از
اف��راد از نبود كتابهاي مذكور در كتابفروش��يهاي
ش��هر خ��ود گلهمندند .ظاه��را ً ناش��ران ه��م -بويژه
ناش��ران كمس��ابقه -از ف��روش تدريج��ي كتابه��ا و
بازگشت طوالني سرمايه رنج ميبرند .بايد به دنبال
تحولي در عرصه توزيع سراس��ري كتاب باش��يم چرا
ك��ه جمعي��ت 70ميليون��ي و تي��راژ ه��زار نس��خهاي
كتاب ،هيچ گونه تناسبي با هم ندارند.
اگر سازوكاري مناس��ب براي پخش كتاب فراهم
ش��ود ،تيراژ اندك كتاب ،در قفسه كتابفروشيها يا
در انبار ناش��ران خاك نخواهد خورد .اما كتابهاي
تازه در اين هفته:
«فناوري ،فرهنگ و اخالق» كتابي تأليف علي پايا
در دو بخش و هر بخش در چند فصل است كه از سوي
پژوهش��گاه فرهنگ ،هنر و ارتباط��ات وزارت فرهنگ و
ارش��اد اس�لامي به بازار آمد .در نخستين بخش كتاب
تحت نام فناوريهاي نو و فرهنگ ،پس از معرفي برخي
مفاهيم كليدي از جمله فرهنگ ،بر ساخته اجتماعي،
علم و فناوري توضيحاتي درخصوص ارتباط ميان آنها
و جايگاه هر يك در زيست بوم معرفتي ارائه شده است.
دربخشدومبهنامسلولهايبنياديمباني،كاربردها
و چالشها به نيت غنيتر كردن دس��تاوردهاي بخش
نخس��ت به موضوع��ي مرتبط ب��ا مباح��ث مطروحه در
بخش اول پرداخته شده است.
نش��ر اف��كار چ��اپ ت��ازهاي از كت��اب «دگرگوني
س��اختاري ح��وزه عموم��ي» ك��ه كاوش��ي در ب��اب
جامع��ه ب��ورژوازي اس��ت ،منتش��ر ك��رده اس��ت.
نويس��نده اين كت��اب يورگن هابرم��اس و مترجم آن
جم��ال محم��دي اس��ت .هابرم��اس در اي��ن اث��ر ،به
بررس��ي رش��د همزمان خودآگاهي سياس��ي و ادبي
ب��ورژوازي نوظه��ور ميپ��ردازد .او در اي��ن مطالع��ه
چگونگي پيدايش رمان ،ژورناليسم سياسي و ادبي،
گسترش محافل آموزشي ،سالنها و قهوهخانهها را
تحلي��ل ميكن��د و آنه��ا را در بس��تر اي��ن فرزن��د قرن
هجده��م مورد بررس��ي ق��رار ميدهد« .آنارشيس��م»
كتاب��ي به قلم كالين وارد ك��ه محمودرضا عبداللهي
آن را به فارسي برگردانده و نشر افكار اقدام به انتشار
آن كرده است .نويسنده اين اثر كه ماهنامه آنارشي
را در بريتاني��ا پايهگ��ذاري ك��رد ،ت��ا س��ال 1970
س��ردبير آن بود .آنارشيسم ايدئولوژياي سياسي و
اجتماعي است كه با وجود شكست تاريخي ،همواره
در ظاهري نو يا در كشوري جديد دوباره سر برآورده
اس��ت .نويس��نده در اين كتاب طي  10فصل پس از

يك سبدكتاب داغ

تعريف آنارشيس��م ،به معرف��ي بنيانگذاران اين تفكر
ميپ��ردازد .س��پس نق��ش آن را در دوران انق�لاب
بازنماي��ي ميكند و در مجموع ش��ناخت جامعي از
آن به دست ميدهد.
«نگاهي به تاريخ اساطير ايران باستان» اثر مهرداد
بهار و سيروس شميسا اس��ت كه براي نخستين بار از
س��وي نش��ر علم منتشر ميش��ود .در حقيقت مطالب
اي��ن كت��اب تقريرات اس��تاد مهرداد بهار اس��ت كه به
وسيله شميسا تحرير و تدوين شده است .آن هم در
س��ال  52كه شميسا دانشجوي دوره فوق ليسانس
در پژوهش��كده فرهنگ ايران بود و...
«ش��برنگ به��زاد» كتابي به قلم س��ودابه فضائلي
اس��ت كه از س��وي انتش��ارات جيحون منتش��ر ش��ده
اس��ت .اين كتاب در سه بخش تدوين شده كه بخش
اول رمزپردازي اسب در روايات پرياني ،اسطورهاي و
حماسي نام دارد .بخش دوم درباره نمادگرايي جام
و جام حسنلو است و سرسپاري و رمزهايش سومين
بخش اثر حاصل را تشكيل ميدهد.
«ضياف��ت» نام يك��ي از معروفترين آثار افالطون
اس��ت كه محمدعل��ي فروغي آن را س��الها پيش به
فارس��ي برگردانده ك��ه اكنون با ويرايش و پانوش��ت
مهدي وفايي از سوي انتشارات صداي معاصر و نشر
س��رايش چاپ و منتشر شده اس��ت .ترجمه اين اثر با
متن يوناني و ترجمه انگليس��ي مطابقت داده ش��ده
اس��ت .كتاب ضيافت يا درس عشق از زبان افالطون
ش��اهكار اين فيلس��وف بزرگ يوناني اس��ت .موضوع
اي��ن كتاب مهماني يكي از دوس��تان س��قراط اس��ت
كه در ش��اعري جاي��زه گرفت��ه و وليم��ه ميدهد .در
اين ضيافت ،اصحاب همه از ش��رب و نشاط و هياهو
خسته ميشوند و بنا ميگذارند كه هر يك خطبهاي
در وصف عشق و مدح خداوند عشق بسرايند ،چنان
ك��ه هم��ه ميس��رايند اما آن چه س��قراط ميس��رايد
حكايت ديگري است.
«سرگذشت ژيل بالس» اثري معروف از آلن رنه
لوس��اژ با ترجمه ميرزا حبيب اصفهاني اس��ت كه به
اهتمام غالمحس��ين ميرزاصالح در س��ال  1377از
سوي انتش��ارات معين با همكاري انتشارات مازيار
منتش��ر ش��ده بود ،اكنون با تغييراتي در طرح جلد
از س��وي انتش��ارات معين تجديد چاپ شده است.
ماجراي ژيل ب�لاس در طول س��فر ماجراجويانه او
به اس��پانيا ش��كل ميگيرد .اين س��فر دس��تاويزي

تعارض هويت و منافع ملي

اس��ت براي تماس و آش��نايي با قشرهاي گوناگون
اجتم��اع مانن��د نجب��ا ،پيش��خدمتها ،روحانيون،
پزشكان و بازيگران تئاتر و نويسندگان .ژيل بالس
كاش��ف وجه مضحك زندگي دنيوي انسانهاس��ت
كه در خالل روايت زندگي ش��خصيتهاي رمان به
آموزهه��اياخالق��يني��زنظ��ردارد.
«ق��درت گفت��ار مثب��ت» كتابي ب��ه قلم داگالس
ب�لاچ و ج��ان مري��ت ب��ا ترجم��ه عدن��ان واعظي و
زينب بختياري پاك اس��ت كه نش��ر باقيات منتش��ر
ك��رده اس��ت .اي��ن كت��اب در واق��ع ي��ك راهنماي
عملي براي والدين ،مش��اوران ،معلمان و مراقبان
كودك اس��ت كه م��ا را با دنياي��ي از بدرفتاريهاي
كالم��ي نس��بت ب��ه خ��ود و فرزن��دان و راهه��اي
پيش��گيري از آن آش��نا ميكند .مطال��ب و مباحث
اي��ن كت��اب همه م��ا از مش��اوران و روانشناس��ان تا
اف��راد خانواده را ك��ه ارتباط مس��تقيم با كودكان و
نوجوانان دارن��د ،متوجه قدرت كالم خود ميكند
ك��هچ��هبگويي��موچگون��هبگويي��م.
«حقيق��ت قضي��ه گاليل��ه» اث��ري ب��ه قل��م ام��ه
ريش��ارت نويس��نده فرانس��وي اس��ت ك��ه داس��تان
خ��ود را ب��ا نگاه��ي به تاري��خ آغاز ميكند ،س��پس
از زب��ان گاليل��ه حديث خود ب��از ميگوي��د .گاليله
برخالف نظريه ارس��طو و بطلميوس و كليس��ا اعالم
ك��رد كه زمي��ن مركز عالم نيس��ت و نه تنها س��اكن
نيس��ت بلك��ه مانند همه س��يارهها دور خ��ود و دور
خورش��يد ميگ��ردد و عاقب��ت در دادگاه تفتي��ش
عقاي��د رم،او را ب��ه ج��رم اين گن��اه ب��زرگ محكوم

ميكنن��د و او را واميدارن��د ك��ه توب��ه كن��د و از
عقايد خود دس��ت بردارد .چ��اپ اول اين كتاب با
ترجمه محمد مجلس��ي در فصل پائيز منتش��ر شده
بود .ناش��ر اين كتاب نش��ر دنياي نو اس��ت .همين
ناش��ر كتاب «طاع��ون ارغواني» نوش��ته جك لندن
را با ترجمه محمد مجلس��ي در همين هفته منتش��ر
ك��رد .داس��تان پنجگانه اي��ن كتاب از نوش��تههاي
اي��ن نويس��نده در واپس��ين س��الهاي عم��ر اس��ت
ك��ه واقعي��ت و خيال را دره��م ميآمي��زد و قدم به
س��الهاي  2013ت��ا  2063ميگ��ذارد و آين��ده
بش��ريت را در هزاره س��وم به تصوير ميكش��د.
«روزه��اي چوب��ي» مجموعهاي از ش��عر ش��اعران
تركيه و جمهوري آذربايجان و تركمنستان و ...است
كه با برگردان رس��ول يونان از س��وي نشر افكار چاپ
و منتش��ر شده اس��ت .يونان كه خود ش��اعري تغزلي
است در اين مجموعه سعي دارد اشعاري با مايههاي
تغزل��ي – اجتماعي را به مخاطبان ارائه كند و در اين
راه نيز موفق است.
غالمحس��ين نصيريپ��ور ش��اعر باس��ابقه هفته
گذش��ته س��ه دفتر ش��عر را همزمان چاپ و منتش��ر
ك��رده اس��ت .پريروز ،دي��روز ،پس پري��روز نام اين
س��ه دفتر اس��ت كه انتش��ارات ش��اعر امروز به بازار
عرضه كرده اس��ت .هر يك از س��ه دفتر مذكور يك
منظوم��ه بلن��د اس��ت ك��ه ش��اعر از خ��ود و اجتماع
پيرام��ون خ��ود روايتي متين و ش��اعرانه به دس��ت
ميده��د.
«ش��ب به خي��ر دنيا» رمان��ي به قل��م ف .دقيقي
(پروانه) اس��ت كه از س��وي انتش��ارات البرز منتشر
شده است .نويس��نده در اين رمان داستان زندگي
دخت��ري ب��ه اس��م مهس��ا را روايت ميكن��د كه دل
به عش��ق امي��ر س��پرده اس��ت و ...انتش��ارات البرز
رم��ان ديگ��ري به ن��ام «زن��ي كه س��الهاي عمرش
را خ��ام ،خ��ام خ��ورد» نوش��ته كياندخ��ت نورافروز
منتش��ر كرده اس��ت ك��ه نويس��نده هم��ان گونه كه
در نامگ��ذاري اث��ر ،خوانن��ده را به تأمل و ش��گفتي
وام��يدارد ،در مضمونس��ازي و تصويرپردازي نيز
ابداع��اتجالب��يازخ��ودب��روزميده��د.
انتش��ارات ش��ادان پ��س از مدته��ا ،رم��ان
«پروي��ن» اث��ر نرگ��س درخش��ان و رم��ان «خفته در
ب��اد» اث��ر ج��وي فيلدينگ ب��ا ترجمه ال��گا كيايي را
چاپ و منتش��ر كرده اس��ت« .پروين» رماني اس��ت

حمزه آذرك و هارونالرشيد

«رژيم اسرائيل و جمهوري اسالمي ايران :تعارض
هوي��ت و منافع ملي» عنوان پژوهش��ي ب��ه قلم ابوذر
ياس��ري است كه از س��وي پژوهش��گاه فرهنگ ،هنر
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي منتشر
ش��ده اس��ت .اين كتاب ب��ه تبيين توأم��ان دو مفهوم
بني��ادي سياس��ت خارج��ي و رواب��ط بينالملل ،يعن��ي هويت مل��ي و منافع
ملي ميپردازد و نس��بت ميان نظام سياس��ي رژيم اسرائيل و دولت جمهوري
اس�لامي اي��ران را بر مبن��اي آن مؤلفهها مورد بررس��ي قرار ميده��د .در اين
پژوهش س��عي ش��ده رابط��ه ميان هويت و مناف��ع ملي رژيم اس��رائيل ،در دو
بخش مجزا با جمهوري اس�لامي ايران در قالبه��اي ايدئولوژيك ،تاريخي،
نسبت منافع منطقهاي ،بينمنطقهاي و بينالمللي بررسي شود.

انوار سهيلي

«حمزه آذرك و هارونالرشيد» در آئينه دو نامه پژوهش و تحقيقي به قلم
ش��اعر و حقوقدان شمالي عبدالرحمان عمادي اس��ت كه نشر آموت منتشر
ك��رده است.پژوهش��گر در اين كتاب قيام «حمزه آذرك ش��اري سيس��تاني»
عليه هارونالرش��يد عباس��ي و ترجمه نامههايي است كه بين هارونالرشيد
و حمزه آذرك مبادله ش��ده ،م��ورد كنكاش قرار ميده��د و نتيجه ميگيرد
كه جنبش حمزه آذرك جنبش��ي ايراني و به وس��يله ايرانيان با جهانبيني ديني و اجتماعي بوده كه
عليه دس��تگاه اداري و سياسي شكل گرفته و از آبشخور فرهنگ ديرينه ايران مايه ميگرفت.اهميت
اي��ن جنبش ،كه پي��ش از يعقوب ليث صف��اري بوده ،مورد توج��ه قرار نگرفته ب��ود و در پژوهشهاي
دانش��گاهي آن را دس��تهاي متعص��ب از مس��لمانان س��دههاي آغازين اس�لام ارزياب��ي ميكردند كه
بس��يار متعصب و ضد دس��تگاه خالفت بودند .در ايران جنگنامهها و داستانهاي عاميانه به نامهاي
اميرحمزه صاحبقران يا رموز حمزه را ميتوان يادگار بازتاب كارهاي حمزه آذرك ارزيابي كرد.

«ان��وار س��هيلي» اثر موالن��ا كمالالدين حس��ين
واع��ظ كاش��في ب��ا تصحي��ح و تحش��يه دكت��ر محمد
روش��ن از سوي انتشارات صداي معاصر منتشر شده
است.انوار س��هيلي بازنويسي ساده و گزين از كليله
و دمنه اس��ت كه با ابيات و مصراعهاي بس مناسب
آراس��ته شده اس��ت .كليله و دمنه مش��هورترين متن عربي است كه به همت
ابن مقفع س��ه قرن پس از متن پهلوي به زبان تازي با ش��يوايي و رسايي تمام
ترجمه ش��ده اس��ت .از متن برزويه طبيب اثري به جا نمانده اس��ت .در س��ده
نهم هجري موالنا حس��ين واعظ كاشفي به اشاره نظامالدوله به تهذيب متن
فارسي كليله و دمنه پرداخت .دكتر محمد روشن براساس چند نسخه خطي
اين اثر را تصحيح و عرضه كرده است.

روي دكه مطبوعات هنري

[افروز عيوضخاني ]

گ�روه فرهن�گ و هنرـ مدت�ي بود كه نش�ريات مختلف هنري،
ي
فرهنگي و ادبي به دستمان ميرسيد ،اما فضاي كافي براي معرف 
آنها در اختيار نبود .از امروز اين امكان فراهم شده تا هر پنجشنبه
مجلهها را هم معرفي كنيم .در انتظار نشريات هنري ديگر هستيم.
● عكس

شماره  273ماهنامه تخصصي «عكس» منتشر شد.
در ش��ماره ويژ ه د يم��اه اين مجل��ه مطالبي را ب��ا عناوين؛
عكسه��اي برگزي��ده دومين جش��نواره عك��س پرتره ،مروري
ب��ر زندگ��ي و آثار تين��ا مودوتي ،خان��ه كاري از مهرداد نراقي
ب��ه گفتوگو ب��ا دبير دومي��ن جش��نواره في��روزه ،رويدادهاي
عكاس��ي اي��ران و جه��ان ،ي��ك عك��س ي��ك ع��كاس :ج��ان
هرتفيل��د و  ...را ميخواني��م.از ديگر مطالبي كه در اين ش��ماره
ميتوان مطالعه كرد اين عناوين هستند.
گزارش از پيش همايش عكاس��ي دوره قاج��ار ،متن و عكس:

كه از زبان س��وم ش��خص روايت ميش��ود .داستان
زن��ي پي��ر كه در اندوه م��رگ دختر جوان��ش روزگار
ميگذران��د و...
«خفت��ه در ب��اد» رماني اس��ت ك��ه اين گون��ه آغاز
ميشود :كمتر از يك ساعت قبل از اين كه اتومبيلي
با س��رعت پنجاه مايل در س��اعت به كيس��ي مارشال
بكوبد و او را چند متر به هوا پرتاب كند و تقريباً همه
استخوانهاي بدنش را بشكند و...
چ��اپ نه��م «دي��وان خاقاني ش��رواني» ب��ه اهتمام
دكتر سيد ضياءالدين س��جادي از سوي انتشارات زوار
به بازار آمد .چاپ نخس��ت اين ديوان را دكتر س��جادي
در س��ال  38براس��اس قديميترين نس��خه خطي كه
تاريخ س��ال  644هج��ري را دارد و متعلق به كتابخانه
بريتيش ميوزيوم لندن است ،تصحيح كرده و همراه با
توضيحات و تعليقات به دست چاپ سپرده است.
«آم��وزش فتوش��اپ» كتابي نوش��ته پيت��ر باوئر با
ترجمه ش��يرين براتيون است كه از س��وي انتشارات
گوتنبرگ منتش��ر شده اس��ت .اين كتاب آموزشي به
عن��وان يك اثر مرجع براي ويرايش و پردازش عكس
اس��ت كه اف��راد مبتدي و حرفهاي در حوزه عكاس��ي
ميتوانن��د از آن نهاي��ت به��ره را ببرن��د .مطالب اين
كت��اب را در يك  CDكه ضميمه كتاب حاضر اس��ت
ميتوانيد مورد مطالعه قرار دهيد.
«ماهي طال» نام رماني نوش��ته ژان ماري گوستاو
لوكلزي��و نويس��نده فرانس��وي و برن��ده جاي��زه نوب��ل
ادبي��ات س��ال  2008مي�لادي اس��ت كه ب��ا ترجمه
فرزانه ش��هفر از سوي نش��ر افق منتشر شده است .در
اين داس��تان زندگي دختري روايت ميش��ود به اسم
ليال ك��ه در ش��ش س��الگي دزديده ميش��ود ،كتك
ميخورد و سرانجام به زني فرتوت فروخته ميشود.
هش��ت س��ال پ��س از م��رگ اي��ن زن دره��اي آزادي
ب��ه روي لي�لا باز ميش��ود و او پ��ا به عرص��ه اجتماع
ميگذارد و...
عبدالرحمان عم��ادي ،حقوقدان ،پژوهش��گر و
ش��اعر ش��مالي پنج جلد كتاب هفته گذشته توسط
نشر موت چاپ و منتش��ر كرده است« .خوزستان در
نامواژهه��اي آن» كتاب��ي درباره شناس��نامه تاريخي
و فرهنگ��ي خوزس��تان در پيوند با اي��ران زمين از راه
نامواژهه��اي اين خاك اس��ت كه به قول نويس��نده،
اگ��ر نامواژهه��ا خ��وب ش��ناخته ش��وند گزارش��گر
سرنوش��ت خويشان��د .كت��اب بع��دي عبدالرحمان
عم��ادي «الم��داد :چند جس��تار از ايران» ن��ام دارد.
اين كتاب ش��امل ش��انزده مقال��ه درب��اره تبريز و نام
و لغ��ت ايران��ي و قدي��م ديگ��ري از تبريز ،ن��ام جوبار
و ب��ارز در كرم��ان از زمان اردش��ير بابكان ،پيش��ينه
ديرپاي برنج ،پرندگان ايران ،شناسايي پنج فهلوي
كهن ،يغم��ا و عقايد قدي��م ايراني ،ابوش��كور بلخي
و ناصر خس��رو در چند ش��عر و ...اس��ت ك��ه در طول
س��الهاي متمادي نوشته شده اس��ت« .آسمانكت:
چند رس��م مردم��ي» كت��اب ديگري از اي��ن محقق و
مورخ اس��ت كه ش��امل پنج مقاله در زمينه آفرينش
ش��ادي مردم در دوران هخامنش��يان ،آب اس��ته در
كوهس��تان طبرستان ،س��تايش رام يا الم در ديلم،
كدوزني يك جش��ن باس��تاني از ياد رفته ايران و...
ميش��ود .نويسنده در اين آثار با اس��تناد به تاريخ و
آثار مكتوب چندين قرن پيش به كشفهاي تازهاي
ميرس��د كه در فرهنگ ايرانيان متداول و رايج بوده
است« .دوازده گل بهاري» نگاهي به ادبيات ديلمي
و طبري است كه از هشت مقاله تشكيل شده است.
اي��ن مق��االت در ارتب��اط ب��ا ش��عري ديلم��ي در باره
جغرافياي تاريخي ايران زمين ،گوش��هاي از ادبيات
و لغ��ات طبري ـ ديلمي ،داس��تاني از اس��كندر و دارا
در دو ش��عر كهن طب��ري و ديلم��ي و ...فراهم آمده
است.
پنجمي��ن كت��اب عبدالرحم��ن عم��ادي «حم��زه
آذرك و ه��ارون الرش��يد» ن��ام دارد ك��ه جداگان��ه به
معرفي آن پرداخته شد.

و  ...را ارائه داده اس��ت .نقد فيلمهاي خارجي ،تماشاخانه :آداب
تماشا ،بازنگري يك فيلم كالسيك ،گفتوگو با ميشائيل هانكه و
 ...از ديگر مطالب نخستين شماره  24است.
● دوربين عكاسي

ارتباط��ي پيچيده و غني ،عكسهاي جش��نواره فيروزه ،نگاهي بر
«نمايش» گاه آثار عكس هديه تهراني و...
● 24

نخستين شماره ماهنامه س��ينمايي « »24با سردبيري حسين
معززينيا روي دكه مطبوعات آمد.

اين نشريه كه فع ً
ال با عنوان ضميمه ويژهنامه سينما و تلويزيون
همش��هري خردنامه منتشر مي شود مطالبي همچون در سينماي
اي��ران چ��ه خبر اس��ت؟ پرونده يك موض��وع :معاونت س��ينمايي،
گفتوگ��و ب��ا رض��ا كيانيان ،نق��د فيلمه��اي محاكم��ه در خيابان،
صداها ،تنها دو بار زندگي ميكنيم ،بازنگري يك فيلم كالس��يك

نشريه ماهانه «دوربين عكاسي» به شماره هشتاد و چهار رسيد.
در ش��ماره جدي��د اين مجل��ه تخصصي دوربين و عك��س ،مطالبي
همچ��ون تازهه��اي عكاس��ي ،عكسهاي ش��ما :بهار ،آش��نايي با
عكاس��ان جهان ،فنون تخصصي فتوش��اپ براي عكاسان ،تنظيم
س��فيدي رنگ در عكاس��ي ديجيتال ،عكسهاي برجسته چگونه
گرفت��ه ميش��وند و  ...را ميت��وان مش��اهده كرد.از ديگ��ر مطالب
خواندن��ي ش��ماره  84دوربين عكاس��ي اي��ن عناوي��ن را ميتوان
برشمرد :كيفيت فني عكس ،انتخاب و ارائه قسمت دوم ،طرز كار
سيستم فوكوس خودكار دوربينهاي عكاسي ،گفتوگو با مايكل
ريچمن ،نقد عكس اليوت ارويت و ...

[ايوب بينياز ]

وقتي پو س��ونگ ـ لينگ ( )Pou song- lingش��روع به
نوش��تن «مجموعه قصهه��اي خيالانگيز ات��اق كار ليائو» كرد
ش��ايد هيچ وق��ت فك��رش را هم نميك��رد كه اين ق��در طول
بكش��د و نوش��تن كتابش از مرز دو دهه بگذرد تا تمام ش��ود.
آن هم وقتي تمام ش��ود كه در زمان حياتش به چاپ نرس��د!
همچني��ن اتفاقي براي يك نويس��نده خيلي غمانگيز اس��ت و
ب��راي تاريخ ادبيات يك كش��ور غمانگيزتر .ام��ا وقتي زندگي
لينگ نويسنده چيني كه ظاهرا ً از نژاد مغول هم بوده را مرور
ميكنيم تازه ميفهميم كه زندگي لينگ اص ً
ال تراژدي نبوده
اس��ت .او نسخههاي دس��تنويس كتاب قصههاي خيالانگيز
ات��اق كار ليائو را كه در حدود س��ال  1680به پايان رس��انده
بود در ميان مردم توزيع كرد.
قصههاي خيالانگيز مجموعهاي شامل  431قصه است
ك��ه طوالنی تري��ن آنها به دو صفحه ميرس��د .اگ��ر بخواهيم
بدانيم كه در اين بيس��ت س��ال چگونه اين مجموعه به تحرير
درآمد با يك معادله ساده رياضي به نكات جالبي ميرسيم،
اگر بيس��ت س��ال را به عدد  365روز س��ال ض��رب كنيم عدد
 7300روز به دست ميآيد ،كه اگر اين عدد را بر  341قصه
تقس��يم كنيم با عدد  16مواجه ميش��ويم ك��ه از قرار 16روز
وقت براي نوش��تن هرقصه صرف ش��ده اس��ت .قصههايي كه
بلندتري��ن آنه��ا دو صفحه اس��ت .قصهه��اي خيالانگيز اتاق
كار ليائ��و پ��س از مرگ نويس��نده در س��ال  1746به وس��يله
برادرزادهاش به چاپ رسيد.
اي��ن مجموع��ه ش��امل قصههاي��ي اس��ت از جادوگ��ران،
اش��باح ،ارواح و قصهه��اي افس��انهاي عجي��ب ديگ��ر ك��ه از
س��نتهاي عاميانه گرفته ش��ده و نويس��ندگان ق��رن هفتم تا
نهم چين آنها را نوش��تهاند .البته اين داستانها پيشتر از اين
هم در فرهنگ شفاهي مردم چين بوده است و سينه به سينه
نقل ش��دهاند .اما تفاوت نوش��تههاي لينگ با ديگران در اين
اس��ت كه او به گنجينه اين افسانهها ش��كل ادبي بخشيد و از
نظر زيبايي و لطف بيان و تحرك و معماس��ازي بر نويسندگان
گذش��ته برتري آش��كاري يافته اس��ت .او به قهرمانان تخيلي
داس��تانها ،طبع��ي انس��اني داده اس��ت .لين��گ در ادبي��ات
چي��ن از نظ��ر داستاننويس��ي در ردي��ف اول ج��اي گرف��ت و
ترجمههاي��ي از قصههاي او به زبانهاي انگليس��ي ،آلماني،
ايتاليايي و ژاپني انجام گرفت.
ام��روزه با وجود پيش��رفت تكنول��وژي و زندگي ماش��يني
هن��وز ه��م داس��تانهاي فولكل��ور چين��ي در مي��ان جمعيت
ميلي��اردي چين خري��داران زي��ادي دارد .دو نكت��هاي كه در
مورد پوسونگ ـ لينگ ميتوان گفت :اول اين كه او شهرتش
را مديون ظرافت س��بك و اش��ارههاي زيبا ب��ه نكتههاي ادبي
است و دوم :نزديكي لينگ با عامه مردم است ،مردمي كه او
قصههاي خود را از آنان گرفته است.
نما

نويسنده تضادهاي عصر ماشين

[امان ساعدي ]

آي��ا ت��ا ب��ه ح��ال ش��نيده اي��د ك��ه كس��ي يواش��كي رمان
و ي��ا نمايش��نامه بخوان��د؟ ي��و -ت��ا -ف��و ()Yu- Ta- Fu
داس��تاننويس چيني ( )1896-1945همان شخصي بود
ك��ه پنهاني كتاب رمان و نمايش��نامه ميخري��د و ميخواند.
او عاش��ق لحظههايي بود كه در خلوت خود نمايش��نامهاي يا
رماني را بيوقفه از اول تا آخر بخواند .داستانهاي يو -تا -فو
رابطهاي ناگسستني با زندگياش دارد.
ب��ه عبارتي ميتوان گفت كه داس��تانهاي ي��و -تا -فو در
واقع شكل تبلور يافته زندگي اوست .مهمترين اثر فو مجموعه
داس��تان كوتاه «غرق» اس��ت كه در س��ال  1921نوش��ته شد.
داستان غرق داستاني است كه نام مجموعه را دارد و سرگذشت
دانش��جويي چيني اس��ت كه براي تحصيل به ژاپن رفته است.
وصف تنهايي ،وسوس��هها ،افكار ايدهآلي و در نهايت عشق به
ميهن تحقير شده (منظور شكست غيرقابل تصور چين از ژاپن
در جنگهاي اوايل قرن بيس��تم اس��ت) به اين داستان لحني
غمانگي��ز ميدهد .يو -ت��ا -فو در س��ال  1911براي تحصيل
در رش��ته اقتصاد به ژاپن س��فر كرد و در آنجا ب��ا ادبيات غرب،
خاصه نويس��ندگان آلماني و روسي آشنايي يافت و بر وسعت
اطالعات ادبي خود اف��زود .او مجموعه غرق را متأثر از زندگي
دانش��جويي خود نوشت .عالقه به انديشههاي ژان ژاك روسو
ال مش��هود اس��ت .مث ً
و فردري��ش نيچ��ه در آثار بعدي كام ً
ال در
رمان « او زني ضعيف بود» كه در س��ال  1923نوشت سه تيپ
شخصيتي از زنان را وصف ميكند و انديشههاي شخصي خود
را در وجود آنان جاي ميدهد.
در مس��ير جريانات اجتماعي دهه س��ي ميالدي در چين
به خانه دوس��تي در هانگ چ��و رفت تا در كن��ار مناظر زيباي
طبيع��ت ب��ه نوش��تن ادام��ه ده��د .هرچن��د آث��ار يو -ت��ا -فو
احساس��ي ب��ه نظر ميرس��د ول��ي در آن مس��ائل ش��خصي را
با مس��ائل روز جامعه عجي��ن كرده و تضاده��اي عصر خود را
نشان داده است .تضادهايي مانند تنهايي و دشواري زندگي
در كش��وري ك��ه از طرف��ي تمدن عظي��م آن نابود گش��ته و از
طرف ديگر كوشش براي نو ساختن آن به جايي نرسيده و به
قول خودش «جز بينظمي چيزي به بار نياورده است ».شايد
اگر يو -تا -فو اآلن زنده بود و نيم قرن بيش��تر عمر ميكرد با
ديدن نظم جادويي المپيك پكن  2008مفهوم بينظمي را
در كشورش جور ديگري تعريف ميكرد.

