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كتاب

سال شانزدهم /شماره 4454

پنجشنبه  20اسفند ماه 24 / 1388ربيع االول  11 / 1431مارس 2010

كارگاه نقد
نقدي بر رمان به وقت بهشت

جدينويسي شوخي

[هاتف جليل زاده ]

گروه فرهنگ و هنر :به روزهاي پاياني سال نزديك ميشويم .ايام نوروز و

تعطيالت آن فارغ از هر برنامهاي ،بهترين فرصت براي مطالعه فراهم است،

چه در خلوت خانه ،چه در مسافرت ،كتاب بهترين همراه ميتواند باشد .پس
سعي كنيم به مناسبت نوروز و بجا آوردن سنت حسنه عيدي دادن ،كتاب را

انتخاب كنيم ،كتاب عيدي بدهيم و كتاب عيدي بگيريم.غير از كتاب هر چيز

باارزشي ،هر شيء گرانقيمتي يك روز كهنه ميشود ،گم ميشود و سرانجام
فراموش ميشود .تنها كتاب است كه در حافظه ما ميماند .هنوز نخستين

كتابي را كه از مدير مدرسهام در دوران ابتدايي جايزه گرفتهام ،به خاطر دارم

و همان كتاب مرا به سمت كتابخواني كشانده است .اما تازههاي بازار كتاب در

آستانه سالي نو ،سالي كه براي همه مخاطبان و همه افراد اهل مطالعه ،روزهاي

شادي را آرزومندم و «بر شما ياران مبارك باد نوروز».

پنجشنبه بازار كتاب

كتاب هاي

[ساير محمدي]

«س��ر دلبران» كتابي در حوزه ادبيات ديني
ّ
ب��ه اهتمام حس��ين ح��داد از س��وي انتش��ارات
س��وره مهر منتش��ر ش��ده اس��ت .كت��اب مذكور
ش��امل منتخب��ي از متون تاريخ��ي ـ ادبي كهن
و معاص��ر ،مصاحب��ه و نق��د و نظر درب��اره آثار و
كتابهاي��ي مربوط به ش��خصيت پيامبر گرامي
اس�لام حضرت محمد(ص) اس��ت ك��ه در چهار
بخ��ش گ��ردآوري و تدوي��ن ش��ده اس��ت .در
س��ر دلبران گفتارهاي��ي از تاريخ بلعمي،
بخش ّ
تاري��خ سيس��تان ،كشفاالس��رار و عدهاالبرار،
روضهالصف��ا ،ناس��خالتواريخ ،طبق��ات ناصري
و ...آمده اس��ت .در بخش ديگري از اين كتاب
مطالب��ي از دكت��ر عل��ي ش��ريعتي ،محمدرض��ا
سرش��ار ،موس��وي گرم��ارودي ،زينالعابدي��ن
رهنم��ا و ...را خواهي��د خوان��د».
«جلوهه��اي آفرينش ،اثري از هارون يحيي
ب��ا ترجم��ه عليرض��ا عي��اري از س��وي مؤسس��ه
فرهنگ��ي من��ادي تربي��ت چاپ و منتش��ر ش��ده
اس��ت .نويس��نده اين كتاب ك��ه با نام مس��تعار
ه��ارون يحي��ي مينويس��د ،اهل آنكاراس��ت و
تمامي آثارش حول ي��ك هدف تمركز مييابد.
اب�لاغ پي��ام ق��رآن ب��ه م��ردم و تش��ويق آنها به
انديش��يدن درب��اره موضوعات��ي چ��ون وج��ود
خداوند ،وحدانيت او و آخرت و ...چنانكه در
كت��اب مذكور ضمن معرفي موجودات اطراف و
ن��وزادان آنه��ا كه در براب��ر خط��رات محيط جز
والدين آنها كس��ي از آنها مراقب��ت نميكند به
خوانن��ده ي��ادآوري ميكند بعض��ي از نعمتها
و محبته��اي بيش��مار خداوند متعال نس��بت
ب��ه هم��ه مخلوقات را مش��اهده كنن��د و به تفكر
و تأم��ل درجهت درك اي��ن موهبت بنش��ينند.
اي��ن كتاب براي كودكان و نوجوانان به صورت
مص��ور (رنگي) با كاغذ گالس��ه چاپ و منتش��ر
ش��ده اس��ت« .تاريخ عرف��ان و عارف��ان ايراني»
كتاب��ي ب��ا قل��م عبدالرفي��ع حقيق��ت اس��ت كه
چاپ پنجم از س��وي انتش��ارات كومش به بازار
آم��د.
چ��اپ اول اي��ن كت��اب كه در س��ال 1370
منتش��ر ش��ده ،تاري��خ عرف��ان و عارف��ان ايراني
از بايزي��د بس��طامي ت��ا نورعليش��اه گنابادي را
در ب��ر ميگي��رد .خوانن��ده بامطالعه اي��ن اثر با
بس��ياري از عارفان ايراني و فلس��فه و آثارش��ان
آش��نا ميشود و شناخت نسبتاً جامعي از تاريخ
عرفان كس��ب مي كند.
«روان��كاوي زيگموند فروي��د و روايت ويليام
بوليت» اثري از توماس وودرو ويلس��ون بيس��ت
و هش��تمين رئيسجمه��ور امري��كا و پايهگ��ذار
جامعه ملل اس��ت كه با ترجمه و اقتباس احمد
ش��اهرخ غفاري توسط نش��ر آبي چاپ و منتشر
ش��ده اس��ت .اي��ن نوش��تار درب��اره ش��خصيت
انس��اني اس��ت از لحاظ جس��مي ضعيف ،بسيار
مذهب��ي ،تحصيلك��رده ،فرهيخت��ه و باالخ��ره
سياس��تبازي برجسته و شاخص به نام توماس
وودرو ويلس��ون كه پايهگذار جامعه ملل بود.
«از روي دس��ت رماننوي��س» مصاحبههايي
با پنج نويس��نده برجسته چون فورستر ،فاكنر،
همينگ��وي ،هاكس��لي و س��يمنون اس��ت ك��ه
ب��ا زبان��ي س��اده و صميمي اس��رار و فن��ون كار
خ��ود را با همه عالقهمندان به داستاننويس��ي
در مي��ان گذاش��تهاند .اي��ن كت��اب ب��ا ترجم��ه
محس��ن س��ليماني از س��وي انتش��ارات س��وره
مه��ر ه��م اكن��ون به چ��اپ س��وم رس��يد .چاپ
اول اي��ن كت��اب را در س��ال  76ناش��ر ديگ��ري

رنگارنگ
رويميزمطالعه

منتش��ر ك��رده ب��ود« .آداب و رس��وم و فرهن��گ
عام��ه احمدآباد جرقويه» كتابي اس��ت كه زهرا
كريم��ي با همكاري محم��د اكبري آن را تأليف
و تدوي��ن ك��رده اس��ت و ناش��ر آن انتش��ارات
طه��وري اس��ت .در اي��ن كتاب ط��ي چند فصل
ب��ا اوضاع جغرافيايي  ،وقاي��ع تاريخي ،اوضاع
اقتص��ادي ،س��اختار فرهنگ��ي و اجتماع��ي
روس��تاي احمدآباد جرقويه آش��نا ميش��ويد.
«م��ردان ب��دون زن��ان» مجموع��ه چه��ارده
داس��تان كوتاه از ارنس��ت همينگ��وي با ترجمه
اس��داهلل امرايي از س��وي نش��ر افق منتشر شد.
همينگ��وي كه جاي��زه نوبل و پوليتزر را كس��ب
ك��رد ،در جنگه��اي ايتالي��ا ،تركي��ه ،يونان و
جنگه��اي داخل��ي اس��پانيا حض��ور داش��ت و
برخي از داس��تانهايش بازتابي از اين حوادث
اس��ت .اين مجموعه س��الها پيش توس��ط نش��ر
آهنگ منتشر ش��ده بود .نشر افق رمان مشهور
«پيرم��رد ودريا» از همينگوي را ب��ا ترجمه نازي
عظيما به دس��ت چاپ س��پرد .اين رمان هم كه
س��الها پيش توسط انتش��ارات اميركبير به بازار
آم��ده بود و يك��ي از موفقتري��ن و معروفترين
آثار اين نويس��نده محس��وب ميش��ود موضوع
فيلمهاي س��ينمايي و تلويزيوني ق��رار گرفته و
با اقبال جهانيان روبرو ش��د.
«پيرم��رد و دري��ا» اث��ر همينگ��وي در اي��ن
هفت��ه ب��ا ترجم��ه محمدتق��ي فرام��رزي ني��ز
توس��ط مؤسس��ه انتش��ارات نگاه منتش��ر شده
اس��ت .اي��ن انتش��اراتي چ��اپ س��وم از اي��ن
ترجم��ه را ب��ه ب��ازار عرض��ه ك��رد و در ابتداي
كتاب تحليل و تفس��ير مفصلي ب��ه قلم مترجم
تح��ت عن��وان پيرم��رد و دري��ا در بوت��ه نق��د
آم��ده ك��ه حجمي براب��ر متن داس��تان دارد و
بس��يار خواندن��ي و آموزن��ده اس��ت .مؤسس��ه
انتش��ارات ن��گاه «تيره بخت��ان جامعه» اثري از
ج��ك لندن را ب��ا ترجمه اصغ��ر مهدي زادگان
چ��اپ و منتش��ر ك��رده اس��ت .جك لن��دن كه
در اغل��ب آثارش زندگي تهيدس��تان و اقش��ار
مح��روم اجتم��اع را ب��ه تصوير ميكش��يد و از
رن��ج و س��ختي زندگ��ي آن��ان و زاغهنش��ينان
مينوش��ت ،در رم��ان «تي��ره بخت��ان جامع��ه»
نيز كه به ش��يوه اول ش��خص روايت ميشود،
ب��ه عن��وان س��خنگوي س��تمديدگان جامع��ه
س��رمايهداري عصر خويش به انديش��ه رهايي
آن��ان وف��ادار ميمان��د« .اليزاب��ت كاس��تلو»
رمان��ي از جان مكس��ول كوئت��زي برنده نوبل
ادبيات در س��ال  2003ميالدي اس��ت كه با

آمنه ،مادر پيامبر
«آمن��ه م��ادر پيامب��ر» ن��ام كتاب��ي ب��ه قل��م دكت��ر
بنتالش��اطي با ترجمه احمد صادقي اردس��تاني است
كه از سوي نشر علم منتشر شده است.
اديب مص��ري ،تاريخن��گار و قرآنپژوه س��ختكوش
دكت��ر عايش��ه (بنتالش��اطي) اذع��ان دارد ك��ه ب��راي
پردازش ش��خصيت حض��رت آمنه(س) ،م��ادر برومن��د پيامبر به مناب��ع زياد و
الزمي دس��ت نيافته اس��ت ،اما ذوق س��ليم ،دانش گس��ترده و ايمان استوار و
رس��الت اس�لامي،وي را چنان نيرومند و خالق س��اخته كه به زيبايي ،دقت و
س��بك چشمگيري توانسته ابعاد ايماني و ش��خصيت زن بودن حضرت آمنه را
واكاوي كند و به عنوان يك مادر وارس��ته بخصوص براي زنان عرب او را نمونه
همه فضايل و مدارج عالي انساني و دالوريها معرفي نمايد.
اين كتاب در هفت بخش تحت نام س��االر مادران ،مادران پيامبران ،محل
والدت و وراثت ،گلواژه قريش ،عروس يتيمنواز ،مادر كودك يتيم ،مس��افرت
و زندگاني جاويدان تأليف و تدوين شده است.

ترجم��ه حمي��د يزدان پناه از س��وي نش��ر علم
منتش��ر شده اس��ت .اين رمان در هشت فصل
و ي��ك مؤخ��ره تألي��ف ش��ده ك��ه هر فص��ل به
ن��ام درس نامگذاري ش��ده اس��ت .درس يك
رئاليس��م ،درس دو رم��ان در آفريق��ا و درس
س��ه زندگ��ي حيوانات ...ال��ي آخر نويس��نده
در اي��ن در سها ضم��ن پرداختن به داس��تان
در سهاي��ي ني��ز ب��راي خوانن��ده دارد .حميد
ي��زدان پناه رمان ديگري هم ترجمه كرده كه
ناش��ر اي��ن رمان هم نش��ر علم اس��ت« .من در
ش��بي تاريك از خانه خاموش��م بي��رون رفتم»
رمان��ي از پيت��ر هاندك��ه نمايش��نامه نوي��س
ش��هير اتريش��ي اس��ت كه ب��راي نخس��تين بار
اثري در عرصه رمان از او به فارس��ي ترجمه و
منتش��ر ميشود .اين فيلس��وف عرصه ادبيات
در اين رمان داستان سفر داروس��از تاكسهام
از ش��هرهاي حوم��ه س��الزبورگ را بازآفرين��ي
ميكن��د .داروس��از ك��ه م��ردي اس��ت موقر و
ميانس��ال و قاب��ل احترام ،ام��ا خانواد هاش او
را ت��رك كرد هان��د و او قدرت تكل��م خود را از
دس��ت ميدهد.
داس��تان اي��ن اث��ر ب��ا بيان��ي كناي��ي ب��ه
واكنشه��ا و مش��اهدهها و پديدههاي پيرامون
راوي پاس��خ ميگويد.
پيت��ر هاندك��ه ب��ا بهرهگي��ري از روايتهاي
خ��رد و ع��دم قطعيته��ا ،رمان��ي در عرص��ه
پس��ت مدرنيس��م ميآفريند كه بيترديد براي
داس��تان نويس��ي ما آموزنده اس��ت« .اگر ابرها
بگذرن��د» مجموع��ه داس��تانهاي كوتاه س��عيد
طباطبايي اس��ت كه از سوي انتشارات مرواريد
ب��هب��ازارآم��د.
اغلب داستانهاي اين نويس��نده سمبليك
و نمادين است .برخي از داستانهاي او در پي
شخصيت بخشيدن به اش��ياء است .طباطبايي
در مجم��وع نويس��ندهاي متفاوت نويس اس��ت
و راه��ي مس��تقل را ط��ي ميكن��د ،اگرچ��ه در
معرف��ي او ناش��ر س��اكت اس��ت و در مقدم��ه ي��ا
پش��ت جل��د كت��اب در چهارس��طر ميتوانس��ت
او را معرف��ي كن��د كه نكرد .انتش��ارات مرواريد
«پرده نق��رهاي» مجموعه بهترين داس��تانهاي
كوت��اه امريكاي��ي را ب��ا ترجمه اس��داهلل امرايي
چاپ و منتش��ر كرده اس��ت.
اين داستانها گزيده شده از داستانهايي
اس��ت ك��ه در نش��ريات تخصصي ادب��ي و حتي
عموم��ي ب��ه چ��اپ ميرس��د و پ��س از ط��ي
مراحل خاص��ي از داوري تحت عن��وان بهترين

داس��تانهاي كوت��اه منتش��ر ميش��وند .اي��ن
داستانها از ميان داستانهاي سه دهه گذشته
انتخاب و ترجمه ش��دهاند .از نويس��ندگاني كه
اغل��ب آنه��ا غي��ر از آپداي��ك و س��ينگر در قي��د
حياتاند و همچنان مينويس��د.
«ع��روس بي��د» س��ومين مجموع��ه داس��تان
يوس��ف عليخاني اس��ت كه از س��وي نشر آموت
منتش��ر ش��ده اس��ت .ع��روس بي��د ش��امل ده
داس��تان كوتاه اس��ت كه در يك فض��اي بومي
ميگ��ذرد .عليخان��ي جه��ان داس��تان وي��ژه
خ��ودش را خلق ك��رده و در اين فض��ا از عناصر
بوم��ي و ن��گاه جهانش��مول به��ره ميگي��رد ت��ا
دغدغههاي هميش��گي انس��ان را فارغ از تقويم
و تاري��خ به ياد ما بياورد« .اژدها كش��ان» كتاب
ديگ��ر يوس��ف عليخاني نيز توس��ط نش��ر آموت
به چاپ چهارم رس��يد .اژدهاكش��ان كه شامل
پانزده داس��تان كوتاه در همان س��بك و سياق
مأل��وف نويس��نده اس��ت ،در س��ال 86برن��ده
جايزه معتبر جالل آل احمد ش��د.
دومي��ن مجموع��ه داس��تان عليخاني «قدم
بخي��ر مادرب��زرگ م��ن» مش��تمل ب��ر دوازده
داس��تان كوتاه است كه در فاصله دو سال پس
از چاپ اول ،اكنون نش��ر آموت چاپ س��وم آن
را به بازار فرس��تاد .اين كتاب ني��ز نامزد جايزه
كتاب س��ال ش��ده بود.
آم��وزش «پ��رورش و تكثي��ر گياه��ان
آپارتماني» به زبان س��اده كتابي به قلم حس��ن
بن��ي هاش��مي اس��ت ك��ه انتش��ارات چاپخ��ش
ب��ه ب��ازار عرض��ه ك��رد .در اين كت��اب ب��ا رمز و
راز نگه��داري و پ��رورش ،طريقه خري��د و نحوه
اس��تقرار گياه��ان آپارتمان��ي بوي��ژه در داخ��ل
س��اختمان آش��نا ميش��ويد .در اي��ن كت��اب
ط��ي چن��د فص��ل تاريخچ��ه پيداي��ش گياه��ان
آپارتماني ،انتخاب گياهان روش ،حمل آنها،
ش��يوه نگه��داري ،پ��رورش و تكثي��ر و مقابله با
آفات آنها آموزش داده ميش��ود.
«س��ويه هاي تاريخنگاري انقالب اس�لامي»
ب��ه اهتمام خانه كت��اب و ويراي��ش دكتر محمد
حس��ن رجب��ي چ��اپ و منتش��ر ش��ده اس��ت.
اي��ن كت��اب ش��امل مجموع��ه مق��االت همايش
تاريخنگاري انقالب اس�لامي است كه در شش
بخش تدوين ش��ده اس��ت.
اي��ن هماي��ش در تاري��خ  6و  7ارديبهش��ت
سال 88به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي
انقالب اس�لامي توس��ط مؤسس��ه خان��ه كتاب
برگ��زار ش��د ك��ه  63مقال��ه از صاح��ب نظران،

كتابشناسيانقالباسالميوامامخميني

(ره)

«كتابشناسي انقالب اسالمي و امام خميني(ره)»
ب��ه اهتم��ام دكتر موس��ي مه��دوي و جمش��يد منصور
قناعي از س��وي مؤسس��ه خان��ه كتاب چاپ و منتش��ر
ش��دهاس��ت.
تدوي��ن و انتش��ار كتابشناس��يها و س��اير منابع
كتابش��ناختي ،ميتوان��د دانشپژوه��ان و صاحب��ان آرا و انديش��ه را در
دس��تيابي ب��ه آخري��ن تحقيق��ات و تأليف��ات در زمينههاي م��ورد نظر ياري
رس��اند.
مؤسس��ه خان��ه كتاب با ه��دف همراهي با محققان اي��ن عرصه مقدس و به
منظور اطالعرساني روزآمد و سرانجام توسعه مستمر تحقيق و پژوهش درباره
انقالب اس�لامي انتشار كتابشناسي انقالب اسالمي و امام خميني(ره) را در
دس��تور كار خ��ود ق��رار داد و پس از تالش دو تن از اس��اتيد آگاه ،اي��ن اثر را به
بازار عرضه كرد .الزم به توضيح است كه دامنه زماني اطالعات كتابشناختي
ارائه شده 30 ،سال نخست انقالب اسالمي را در بر ميگيرد.

مورخ��ان و انديش��مندان به كميت��ه علمي اين
همايش ارائه ش��د ك��ه در نهاي��ت  26مقاله در
اين كتاب آمده اس��ت.
«خانوادهه��ا در دنياي امروز» اثري از ديويد
چي��ل با ترجم��ه محمد مه��دي لبيب��ي و همراه
ب��ا مقدم��هاي به قل��م دكتر باق��ر س��اروخاني از
س��وي نش��ر افكار چاپ و منتش��ر ش��ده اس��ت.
ديويد چيل جامعهش��ناس معاصر كانادايي در
اين كت��اب مطالع��هاي تطبيقي در م��ورد انواع
خانواده ها در سراس��ر جهان انجام داده اس��ت
و نمونههاي ارزش��مندي را گرد آورده اس��ت.
«مردمشناس��ي موس��يقي سرخپوس��تان
امري��كا» كتاب��ي از مارش��ا هرن��دن ب��ا ترجم��ه
محس��ن حجاري��ان از س��وي نش��ر افكار منتش��ر
ش��ده اس��ت .تمركز كت��اب حاضر ب��ر فرهنگ ،
اس��اطير ،آداب و موس��يقي بومي��ان امري��كاي
ش��مالي اس��ت .تأكي��د نويس��نده بر اين اس��ت
كه موس��يقي را در محتواي نمودهاي فرهنگي
همانند اس��طوره ،دين ،آئين ،رس��وم ،رقص،
شفابخش��ي ،جادوگ��ري ،تول��د و جش��ن هاي
دوران بل��وغ تا م��رگ و مير و س��اير پديدههاي
فرهنگي بررس��ي كند.
«آتش در كوهس��تان» اثري از آنيتا دس��اي
ب��ا ترجم��ه آذر عاليپ��ور از س��وي نش��ر اف��راز
منتش��ر ش��ده اس��ت .آت��ش در كوهس��تان در
س��ال  1977مي�لادي منتش��ر ش��د و جاي��زه
انجم��ن ملي قلم و نيز جامعه س��لطنتي ادبيات
را نصي��ب نويس��ندهاش كرد .دس��اي ب��ه خاطر
توصيفه��اي خردمندانه از زندگ��ي خصوصي
ش��خصيتهاي زن در آث��ارش ش��هرت ويژهاي
دارد .بيش��تر آثار اين نويسنده داراي درونمايه
تل��خ و فضاي��ي غمانگي��ز اس��ت« .آواي آالباما»
رمان��ي از ژيل لوروا ب��ا ترجمه س��عيده بوغيري
اس��ت كه نش��ر اف��راز منتش��ر كرده اس��ت .ژيل
ل��وروا نويس��نده فرانس��وي در س��ال 2007
دوازدهمي��ن رمان خود آواي آالباما را منتش��ر
كرد كه در آن ب��ا درآميختن عناصر بيوگرافيك
و خيال��ي داس��تان زندگي زل��دا فيت��ز جرالد را
ب��ه تصوي��ر ميكش��د .اين رم��ان برن��ده جايزه
گنكور س��ال  2007ميالدي ش��د و تحس��ين و
س��تايش اعض��اي آكادمي فرانس��ه را ب��ه خاطر
س��بك درخش��ان نوش��تار ب��ه خ��ود اختص��اص
داد .انتش��ارات س��خن مجموعه دوازده دفتر از
ش��عرهاي دكت��ر محمدرضا ش��فيعي كدكني را
در قابي شكيل به بازار عرضه كرد .اين دوازده
دفت��ر قب ً
ال ب��ه صورت مس��تقل يا ب��ه صورت دو
كتاب نس��بتاً قطور چاپ ش��ده بودند.
نام اي��ن دفتره��ا :زمزمهه��ا ،مثل درخت
در ش��ب ب��اران ،در كوچه با غهاي نيش��ابور،
ب��وي ج��وي مولي��ان ،از بودن و س��رودن ،از
زب��ان ب��رگ ،غ��زل ب��راي گل آفتابگ��ردان،
مرثيهه��اي س��رو كاش��مر ،در س��تايش
كبوتره��ا ،خطي ز دلتنگي ،س��تاره دنبالهدار
و بش��نو از ني اس��ت كه با طرح جل��دي تقريباً
مش��ابه به بازار آمد هاند .البته اين اش��عار هم
به ص��ورت تكجلدي ،هم به صورت مجموعه
ق��اب ش��ده عرض��ه ميش��وند« .زندگان��ي
قديم��ي اس��ت» مجموع��هاي از جديدتري��ن
س��رود ههاي س��يروس شميس��ا از س��وي نشر
عل��م به ب��ازار آم��د .اين اش��عار عموماً س��پيد
و كوتا هان��د .اما غير از دو س��ه قطعه اول دفتر
كه س��بك و سياق ش��عرهاي گذش��ته شميسا
را تداع��ي ميكنند ،بقيه اش��عار اي��ن دفتر از
لح��اظ س��اختار و ش��كل و ن��وع نگاه ش��اعر به
پديد ههاي اط��راف يك دگرگوني اساس��ي را
نوي��دميده��د.
شميس��ا در اي��ن س��ن و س��ال ني��ز نش��ان
ميده��د ك��ه همچن��ان نوج��و و از ذهني��ت و
نگرش��ي خالقانه برخوردار اس��ت« .مرثيه براي
درخت��ي ك��ه ب��ه پهل��و افت��اده اس��ت» مجموعه
شعري از غالمرضا بروس��ان است كه انتشارات
مرواري��د منتش��ر ك��رده اس��ت .ش��اعر در اي��ن
مجموعه نشان داده است كه ايجاز را بهدرستي
ميشناس��د و از درازگوي��ي ميپرهي��زد .برخي
از اي��ن س��رودهها هايكووارههاي��ي هس��تند
ك��ه ي��ك آن در ذه��ن ش��اعر نق��ش بس��تند و
يكپارچ��ه متولد ش��دهاند .مهمت��ر از همه اينكه
غالمرض��ا بروس��ان ذات��اً ش��اعر اس��ت و مطالعه
اي��ن س��رودهها آن لذت��ي ك��ه مخاطب از ش��عر
ميطلب��دب��هاوميده��د.

متن قرآني و آفاق نگارش
«مت��ن قرآن��ي و آف��اق ن��گارش» اث��ري از آدوني��س
(احمد علي س��عيد) ،ش��اعر برجس��ته جهان عرب است
ك��ه ب��ا ترجمه حبي��باهلل عباس��ي از س��وي انتش��ارات
س��خن منتشر شد .آدونيس نه تنها مانند بسياري قرآن
را سرچش��مه س��نت و وحي را مص��در پيوند ب��ا حقيقت
ميداند ،بلكه آن را منش��أ انقالب نگارش��ي اوليهاي نيز هم كه در زبان عربي در
قلمرو نثر ،برابر گفتار و شعر پديد آمد ،اين نوع نگارش ،جهان را از لحاظ واقعي
و غيبي ،صورت و معني در يك نظام زباني متبلور ساخت.
به تعبير ديگر ،رؤياي خاص آن را در چنان كس��وت بياني ويژهاي عرضه
كرد كه نه ش��عر اس��ت و نه نث��ر .از اين حيث ،قرآن از انواع ادب��ي ديگر فراتر
م��يرود و نوع ت��ازهاي را ميآفريند .اما اين نوع ن��گارش جديد ،تنها حاصل
رؤي��اي ت��ازهاي از جه��ان اس��ت و چن��ان اس��اس و بني��ادي نهاد ك��ه هرگونه
نگارش��ي پس از آن ،زماني درس��ت اس��ت كه از اصول و قواعد معمول بيرون
آي��دوقواع��دت��ازهايايج��ادكن��د.

«ص��داي زن��گ تلف��ن ك��ه بلن��د
ميشود ،ميفهمم كه  6صبح است اما
دوباره خوابم ميب��رد ،زنگ دوم اخطار
ساعت  6:15دقيقه است و ميدانم كه
اگر بيدار نش��وم ،اخطار س��وم هم در راه
اس��ت» اين جمالت بخشي از متن رمان
«به وقت بهش��ت» اس��ت ،رماني به ظاهر
ج��دي كه اثري از س��اختار جدي در آن
وجود ندارد يا ب��ه عبارتي فرم آن جدي
اس��ت ولي محت��واي آن از عناصر و مواد
يك رم��ان بازاري خب��ر ميدهد .نرگس
جورابچيان همان مسيري را ميرود كه
ديگر رماننويسان حال حاضر جامعه ما
در آن قدم نهادهاند .طرح مسائل كليشهاي در جايجاي رمان فرم آن را از يك
ساختار جدي خارج ميكند و به ساختار آن خدشه وارد ميكند .در سالهاي
اخير رماننويس��اني همچون فهيمه رحيمي ،نازي صفوي ،س��يمين ش��يردل و
فتانه حاج س��يدجوادي رمانهايي را به ادبيات م��ا عرضه كردهاند كه از همين
ساختار غيرجدي پيروي كرده است.
سبك نوشتاري نرگس جورابچيان مخاطب را به ياد اين دسته از رماننويسان
مياندازد كه به نوعي فرمش��كني ادبي دس��ت زدهاند و محتوا را فداي ساختار
ش��كلي رمان نمودهاند .اين ژانر ادبي در بخش رمان از مس��ير جدي خود خارج
ش��ده اس��ت و اين پروس��ه اگر ادامه پيدا كند ادبيات ما دچ��ار نوعي پسرفت و
س��يكل باطل خواهد شد .توانمنديها و پتانس��يلهايي كه ميتواند ادبيات را
به مس��يري هدايت كند كه رمانهاي در قد و قواره نويس��ندگان فرانس��ه عرضه
كني��م .انگار نه انگار جامعه ايران دو و نيم ميليون دانش��جو دارد و اين تنها يك
مث��ال از جمعي��ت مخاطب��ان خاص ما اس��ت ك��ه ميتوانيم به آن اش��اره كنيم.
صدها قشر فرهيخته وجود دارد كه در رمانهاي امروزي ادبيات جايي ندارند.
«به وقت بهش��ت» نوشته نرگس جورابچيان اس��ت كه تازگيها در نشر آموت به
چاپ رسيده است.

سطر دوم

فرهنگماشيننوشتهها
ل آمد
سوار بر اتو 
اُتولنامه يا فرهنگ ماشيننوش��تهها
عنوان كتابي اس��ت كه نوش��تهها ،اشعار
و س��رودههاي عاميان��هاي ك��ه پش��ت و
پيش اتومبيلها نوش��ته ميشوند را دربر
ميگيرد و براي هر يك توضيح و تفسير و
گاه تصويري جذاب ارائه ميدهد.
اي��ن كت��اب ك��ه ب��ا مقدم��ه موالن��ا
جاللالدي��ن محم��د بلخي منتش��ر ش��ده
اس��ت ب��ه تاري��خ ورود و رواج اتومبيل در
اي��ران ميپ��ردازد و ب��ا واكاوي بخش��ي
از فرهن��گ فولكل��ور اي��ن مرزوب��وم،
مجموع��هاي جامع ،جال��ب و طنزگونه از
گوش��ههاي پيدا و پنهان اين فرهنگ ارائه ميكن��د .مخاطب اين كتاب در يك
س��ير تاريخ��ي و موضوعي با دلنوش��تههاي پديدآورندگان اي��ن فرهنگ يعني
همان ش��وفرهاي دي��روزي و رانن��دگان امروزي هم��راه ميش��ود و از پيامهاي
نهفته در دل اين نوش��تهها ،گاهي اش��ك به چش��م م��يآورد و گاهي لبخند بر
لب .پديدآورنده كتاب در مدت هش��ت سال ،تكبيتها ،عبارتها و واژههايي
ك��ه بر خودروها نوش��ته ش��ده را جمعآوري ك��رده و با قاع��دهاي نظاممند كنار
هم چيده اس��ت .در بخش نخس��ت كت��اب ،اطالع��ات خواندن��ي از اولينهاي
اتومبيل در ايران مثل نخستين اتومبيل ،نخستين اتوبوس ،نخستين كاميون،
نخستين تاكسي ،نخستين شوفر مرد و نخستين شوفر زن ،نخستين تصادف،
نخس��تين ماش��ينهاي آتشنشاني و پس��تي همراه با عكسهاي تاريخي آمده
است كه در گذري كوتاه خواننده را با تاريخ ورود و رواج اتومبيل در ايران آشنا
ميكن��د .اين كتاب با ظراف��ت و بداعتي خاص در  8بخش به صورت موضوعي
تقس��يمبندي ش��ده و از مجموع��ه پارهه��اي فرهن��گ ماشيننوش��تهها كتاب��ي
خواندن��ي فراهم آورده اس��ت كه ع�لاوه بر داش��تن مايهه��اي طنزآميز ،نوعي
فرهنگ جامع در حوزه ماشيننوش��تهها ،رانندگي و رانندگان در ايران به شمار
ميآيد و اطالعات و نكتههاي ظريف ادبي را پيش روي خواننده ميگذارد.
آغازنام��ه ،نيايشنامه ،عش��قنامه ،طنزنامه ،ش��ورنامه ،پندنامه ،گلهنامه
و فرنگينام��ه بخشه��اي هش��تگانه كتاب را تش��كيل ميدهند ك��ه هر كدام
تع��دادي از ابي��ات ن��اب ،عبارته��ا و واژهه��اي م��ورد اس��تفاده در فرهن��گ
ماشيننوش��تهها را در بر ميگيرند .اتولنامه به قلم سيد جمال هاديان طبائي
زواره در  288صفحه در آذرماه س��ال جاري و با اهتمام نش��ر يك منتشر شده و
در اندك زماني به چاپ دوم رسيده است .آفرينش متنهاي كوتاه ،نوروزنامه،
بر خاتم انبيا محمد صلوات و چند مجموعه ادبي از ديگر آثار منتش��ر ش��ده اين
پديدآورنده است.

سطر آخر

دنياي تجارت منتشر شد
ش��ماره  22و  23ماهنام��ه
جهاني«دني��اي تجارت» تنها نش��ريه
پن��ج زبان��ه ايران��ي در ح��وزه ميراث
فرهنگي و گردشگري منتش��ر ش��د.
پرونده اين ش��ماره دنياي تجارت
به «اس��تان يزد» اختص��اص دارد ،در
اي��ن پرون��ده ب��ه ي��زد و پيش��ينه آن،
نقشه و جاهاي تاريخي و جاذبههاي
گردش��گري ،معم��اري ،آيينه��ا و
س��نن ،هنره��اي س��نتي و صناي��ع
دس��تي ،مشاهير و غذاها استان يزد
پرداخته شده است.
در بخشهاي ديگ��ر اين ماهنامه
مقالهه��ا ،گزارشه��ا ،يادداش��تها
و گف��ت و گوهاي��ي خواندن��ي در
حوزههاي ايرانشناسي ،گردشگري
و مي��راث فرهنگ��ي ميخواني��د و
هچنين در بخش زبانهاي انگليس��ي ،فرانس��ه ،كانادا ،آلماني و عربي اين نش��ريه
با استان يزد و جلوههاي ديگري از تاريخ و فرهنگ آشنا ميشويد.
يادآور ميش��ود در ش��ماره پيش��ين «دنياي تجارت» در برند صنعت گردشگري و
جاذبه هاي گردش��گري آذربايجان در بخشهاي مقال��ه ،گزارش ،گزارش تصويري،
يادداشت و گفت و گوهايي در پيرامون آذربايجان نيز به چاپ و فروش رسيده است.
ش��ماره بهمن و اس��فندماه دنياي تجارت در  244صفحه گالسهي تمام رنگي و
بهبهاي  6000تومان هماكنون روي پيشهخوان روزنامه فروشيها قرار دارد.

