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كارگاه نقد
نگاهي به مجموعهداستان «عروس بيد» نوشته يوسف عليخاني

سمفوني واژگان روستا

[مهتاب كامراني]

[ساير محمدي]
مؤسس��ه خانه كت��اب مجموع��هاي  40جلدي
تح��ت عنوان كل��ي «ايرانيان و قرآن» ب��راي چاپ و
انتش��ار تدارك ديده و چن��د جلد از اين مجموعه به
ب��ازار آمد« .ابوالفتوح رازي و تفس��ير روضالجنان»
تألي��ف محم��د باه��ر پانزدهمي��ن كت��اب از اي��ن
مجموعه اس��ت كه نويسنده ابوالفتوح رازي اديب،
واعظ و مفس��ر نامدار شيعه را معرفي ميكند كه در
نيمه دوم س��ده پنجم هجري در ش��هر ري ديده به
جهان گشود .سپس تفسير ارزشمند روض الجنان
او را به نسل جوان ميشناسند .رازي در اين تفسير
با نثري استوار پاسخ به نيازهاي اعتقادي و تقويت
باورهاي مذهبي و روشنگري اذهان و انديشههاي
مخاطب��ان را ب��ه عن��وان مهمتري��ن رويكرد تفس��ير
ن��گاري خ��ود قرار داده و كوش��يده اس��ت ب��ا توجه
دقيق ب��ه ابعاد گوناگون ادب��ي ،تاريخي ،كالمي،
فقه��ي و اخالق��ي اث��ري بيافرين��د كه ب��ه نيازهاي
جامعه پاس��خ دهد« .زمخش��ري و تفس��ير كش��اف»
س��يزدهمين جل��د از مجموع��ه ايراني��ان و ق��رآن
اس��ت ك��ه عليرض��ا باق��ر آن را تأليف كرده اس��ت.
زمخش��ري خوارزم��ي مش��هور ب��ه ج��اراهلل (538ـ
 467ه��ـ  .ق) از چهرههاي نام��دار عرصه ادبيات و
دين پژوهي ،معاصر سلطان جاللالدين سلجوقي
بيش از  50اثر گرانبها تأليف كرده اس��ت اما شايد
شاهكار وي تفسير ادبي (كالمي ،فقهي) الكشاف
الحقايق التنزيل باشد كه از همان آغاز مورد توجه
انديش��مندان قرار گرفت و نس��خههايش دس��ت به
دست ميگشت.
«قاريان و حافظان ايراني» جلد س��ي و هش��تم
از مجموع��ه ايرانيان و قرآن اس��ت كه سيدحس��ين
مرعش��ي  ،مدي��ر تحقيق��ات و مرك��ز طب��ع و
نش��ر قرآن كريم آن را تأليف كرده اس��ت .ايرانيان
از ديرب��از ب��ه س��احت مق��دس ق��رآن كريم عش��ق
ميورزيدن��د و از همان آغاز آش��نايي ب��ا اين كالم
اله��ي به قرائت و حفظ آن اهتمام جدي داش��تند.
آنها ق��رآن را ب��ا الح��ان ايراني ت�لاوت ميكردند،
اف��زون ب��ر دس��تگاهها و رديفه��اي موس��يقي از
برخ��ي نغم��ات محل��ي مناط��ق مختل��ف ني��ز بهره
ميبردن��د .تاريخ حف��ظ و قرائت ق��رآن در ايران را
ب��ه دو دوره ميت��وان تقس��يم ك��رد؛ از اوايل س��ده
دوم هج��ري ت��ا ده��ه  ،40از ده��ه  40ت��ا دوران
معاصر .سيدحس��ين مرعش��ي در اين كتاب تالش
دارد ش��اخصترين حافظ��ان و قاري��ان ايراني را از
آغ��از تاكن��ون معرف��ي كند .مؤسس��ه خان��ه كتاب
ب��ه مناس��بت برگزاري نخس��تين همايش ش��اعران
ايران و جهان دو مجموعه ش��عر نيز چاپ و منتش��ر
كرده اس��ت« .پنجرهاي به شعر جهان» مجموعهاي
از اش��عار  40ش��اعر معاص��ر از كش��ورهاي مختلف
جهان مانند يونان ،روسيه ،لبنان ،عراق ،سوريه،
روماني ،چين ،تركيه ،آلباني ،اروگوئه و  ...اس��ت
كه ب��ا ترجم��ه دكتر مه��وش غالم��ي فراه��م آمده
اس��ت« .پنجرهاي به باغ ش��عر ايران» كه به اهتمام
فتاح احمدزاده فراهم آمده ش��امل اش��عاري از 23
ش��اعر معاصر از نيما يوش��يج و حميد س��بزواري تا
هوش��نگ ابته��اج و س��هراب س��پهري و موس��وي
گرم��ارودي و طاهره صفارزاده و ش��اعران جوانتر
مانن��د عبدالملكي��ان و ق��زوه و س��لمان هرات��ي را
دربرميگيرد.
مؤسس��ه بوس��تان كتاب در قم نيز چند عنوان
كتاب تازه راهي بازار كرده اس��ت ك��ه «نقش قرآن
در تكام��ل نق��د ادبي» تأليف س��عد زغل��ول يكي از
آنهاس��ت .اين كت��اب با ترجم��ه دكتر علياوس��ط
ابراهيمي در نخستين گام سعي دارد تصوير علمي
روش��ني از تالش دانش��مندان اس�لام از پايان قرن
دوم تا قرن چهارم هج��ري در زمينه نقش قرآن در
تكامل نقد ادبي به دس��ت دهد« .راهنماي ترجمه
زبان عربي» اثري از محمد محمدي اس��ت كه براي
آش��نايي عالقهمندان با اص��ول و روشهاي عملي
ترجمه از عربي به فارس��ي و برعكس تدوين ش��ده
اس��ت و خوانن��ده را گام ب��ه گام در ش��ناخت اي��ن
اصول و روش پيش ميبرد.
«امير ش��هر» كتابي به قلم محمد تقي اكبرنژاد
اس��ت ك��ه ب��ه زندگ��ي و آثار محم��د باق��ر محمدي
عراق��ي ملق��ب ب��ه «حاجآق��ا ب��زرگ» ميپ��ردازد.
«س��وئيت ش��ماره »28به قل��م مه��دي صبوحي در
 11فصل تأليف و تدوين ش��ده نويس��نده با شگرد
غريبهگردان��ي ،فضا و محيط داس��تان را در مكاني
انتخ��اب ميكن��د كه ظاه��را ً براي خوانن��ده بيگانه
است و همين تازگي در جذب مخاطب مؤثر است.
«داس��تانهاي حكمت آموز» كت��اب ديگري از
مؤسس��ه بوس��تان كتاب اس��ت كه محم��د غالمي
فراه��م آورده اس��ت .در اي��ن كت��اب ع�لاوه ب��ر
داس��تانهايي كه مؤلف ب��ا الهام از برخ��ي روايات
و تمثيله��اي كهن فارس��ي نگاش��ته يا بازنويس��ي
ك��رده اس��ت ،داس��تانهايي ني��ز از اق��وام و مل��ل
گوناگ��ون گ��ردآوري كرده كه وجه��ه اي همگاني

گروه فرهنگ و هنر :نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ،امروز دومين روز خود را سپري

ميكند .به عنوان بزرگترين رويداد فرهنگي سال .در اين ايام بسياري از خوانندگان با

برخي نويسندگان مورد عالقه خود ديدار ميكنند و به تبادل نظر ميپردازند .نويسندگان

هم بدون ديوار فاصله رودررو ميشوند با خيل مخاطباني كه سليقهاي ديگر دارند و

نويسنده را از آن برج عاج خيالي به پائين دعوت ميكنند تا بلكه از اين ميان مشكل

شمارگان كتاب حل شود و از كتابهاي هزار و دو هزار و سه هزار نسخهاي به چند ده
هزار برسيم كه در آن شرايط هم نويسنده حرفهاي معنا پيدا ميكند و نوشتن ،شغل

نويسنده و محل درآمدش ميشود ،هم مشكل سرانه مطالعه حل و بودجه خريد كتاب
در سبد هزينه خانوار قرار ميگيرد.

گشتي در بازار كتاب نشان ميدهد كه كدام ناشر چه كتابهايي را در اين هفته براي
عرضه در نمايشگاه آماده كرده است.

پنجشنبه بازار كتاب

گشتي در بازار كتابهاي نمايشگاه
دارن��د و غالباً ب��ه فرهنگ و فولكل��ور ملتها تبديل
ش��دهاند .در مي��ان اين آثار داس��تانهاي واقعگرا،
تخيلي ،افسانهاي و ...به چشم ميخورد و ويژگي
اصلي داس��تانها ،تمركز بر پيام اخالقي و انساني
آنهاست كه به زباني ساده ،برخي از تعاليم عرفاني
و ديني را كه در دين اسالم به آنها تأكيد شده ،در
خود جاي داده است.
«فرش��ته مرگ» اثري از محسن غفاري است كه
از سوي انتش��ارات پيام آزادي منتش��ر شده است.
فرشته مرگ يا داس��تانهاي ملكالموت ،عزرائيل
ك��ه پس از س��ه س��ال چ��اپ دوم آن ب��ه ب��ازار آمد
پيرامون مرگ و روز رس��تاخيز اس��ت و فرش��تگاني
ك��ه انس��ان را در طول حي��ات همراه��ي ميكنند.
نويس��نده ب��ا اس��تفاده از آي��ات ق��رآن ،احادي��ث و
ديگر متون ديني ابتدا به معرفي فرش��تگاني چون
جبرئيل ،عزرائيل ،ميكائيل ،اسرافيل و ...پرداخته
و آنگاه به نقل رواياتي از قبض روح و لحظات مرگ
مينشيند« .دروغ پردازيها عليه مقدسات» عنوان
كتابي از سيدهاش��م ناجي موس��وي جزايري است
كه حميد محمد قاسمي آن را به فارسي برگردانده
و انتش��ارات پيام آزادي با همكاري انتش��ارات پيام
كتاب آن را منتش��ر كرده اس��ت .اين كتاب در 10
فص��ل تألي��ف و تدوين ش��ده و هر فص��ل مربوط به
يك موضوع است .موضوعاتي كه در اين اثر مطرح
ميش��ود ،افتراها و بهتانهايي اس��ت كه بر انبيا و
اوصيا و اولي��ا(ع) وارد آوردند و هدف نويس��نده از
آن آگاه��ي مردم از نهاي��ت مظلوميت انبيا و اوليا و
آش��نايي با ان��واع رنجها و ناماليماتي اس��ت كه در
اين دنيا متحمل شدهاند.
انتش��ارات س��وره مهر چن��د عنوان كت��اب تازه
ب��راي عرضه در نمايش��گاه بينالمللي كتاب تهران
منتش��ر كرده است كه مجموعه شعر «زخم و نمك»
س��روده عبدالج��واد موس��وي يك��ي از آنهاس��ت.
موس��وي در اين مجموعه انواع ش��عرها اعم از غزل
و چهارپاره و س��پيد و ترانه را آورده است و خواننده
را با هر گرايشي راضي خواهد كرد.
«نزديك ته خيار» مجموعهاي از طنزهاي ناصر
فيض اس��ت ك��ه در قال��ب ش��عر و نثر فراه��م آمده
اس��ت« .هن��گ ترس��وها» خاط��رات دوران جن��گ
س��روان فهميالربيعي يك��ي از بلندپاي��گان ارتش
صدام است كه با ترجمه محمدحسن مقيسه چاپ
دوم آن اخي��را ً ب��ه بازار آمد .آنچ��ه در اين خاطرات
ميخواني��م جناي��ات يك رژي��م ديكتاتوري اس��ت
ك��ه س��روان ارت��ش آن پ��س از چندي اس��ارت پي
ب��ه ماهيت حزب بع��ث ميبرد و ب��ه جناياتي كه بر
ملت مظلوم ما تحمي��ل كردهاند ،اعتراف ميكند.
«فاراب��ي ،خي��ال و خالقيت هن��ري» اث��ري از ناديا
مفتوني اس��ت كه در دو بخش تأليف و تدوين شده
اس��ت .فاراب��ي عالوه بر مقام فلس��في و ش��هرت به
معلم ثاني و ارسطوي دوم ،موسيقيدان و آهنگساز
و نوازنده بزرگي ب��ود .ناديا مفتوني در اين تحقيق
ب��ه مفه��وم خي��ال و خالقي��ت هن��ري ن��زد فارابي
ميپ��ردازد« .هارمون��ي كارب��ردي» عن��وان كتابي
از نيكالي ريمس��كي كرس��اكف با ترجم��ه وارطان
س��اهاكيان اس��ت كه چ��اپ اول آن در س��ال 84و
چاپ سوم آن هفته گذشته به بازار آمد .اين كتاب
كه توس��ط يك��ي از بزرگترين هنرمندان موس��يقي
قرن نوزدهم نوش��ته ش��ده براي آم��وزش هارموني
و موضوع آن موس��يقي اواخر قرن نوزدهم اس��ت.
«خاط��رات آي��تاهلل حبي��باهلل طاه��ري گرگاني»

علم امام
«علم امام» كتابي با رويكرد قرآني ،روايي ،عرفاني،
فلس��في و كالمي ب��ه قلم دكت��ر محمدزمان رس��تمي و
طاهره آل بويه است كه از سوي مؤسسه بوستان كتاب
منتش��ر ش��ده اس��ت .اين كتاب طي هفت فصل س��عي
دارد ش��ناخت جامع��ي از ام��ام به دس��ت ده��د .در اين
رابط��ه ميكوش��د كه از آيات و رواي��ات به صورت تحليلي و با رويكردي فلس��في،
كالمي و عرفاني اس��تفاده ش��ود و اس��تفاده از ديدگاههاي انديشمندان نيز با اتكا
بر آيات و روايات باش��د زيرا ورود به اين حوزه تنها با كمك وحي الهي و س��خنان
معصومي��ن امكانپذير اس��ت .نويس��ندگان در اين پژوهش درصدد پاس��خگويي
ژرف و بنيادين ،از نگاه عقل و نقل به سؤالهايي درباره علم امام هستند.

عنوان كتابي است كه حوزه هنري استان گلستان
فراه��م آورده و ب��ه مناس��بت س��يامين س��الگرد
پيروزي انقالب اس�لامي آن را منتش��ر كرده است.
غالمرض��ا خاركوه��ي مؤل��ف كت��اب اي��ن خاطرات
را ب��ه ص��ورت مصاحبهه��اي متع��دد در مقاط��ع
مختلف با آي��تاهلل طاهري تدوي��ن و تنظيم كرده
و از س��اير منابع صوتي و تصويري ه��م بهره گرفته
اس��ت« .خاطرات ماش��اءاهلل كازرون��ي» كتابي كه
انتشارات سوره مهر منتشر كرده ،به خاطرات يكي
از مبارزان ضدس��لطنت ميپردازد كه در س��ال56
نخستين هس��ته انقالبي را در دشتستان براي ترور
ش��اه و فرح بنياد ميگذارد .س��يد قاسم ياحسيني
اين خاطرات را براس��اس مصاحبههايي كه با آقاي
كازروني داشته و يادداشتهايي كه خود كازروني
قلم��ي كرده بود ،فراهم آورده كه بس��يار خواندني
اس��ت« .روانشناسي و زيباييشناسي سينما» اثري
از ژان ميت��ري يك��ي از نخس��تين مدرس��ان تاريخ و
تئوري س��ينما با ترجمه شاپور عظيمي منتشر شد.
اين كتاب كه در فاصله سالهاي  1963تا 1965
براي اولينبار در فرانس��ه منتشر شد اثري است هم
درب��اره فيلم و هم درباره تئوري فيلم .در اين كتاب
سه هدف عمده دنبال ميشود؛ روانشناسي تجربه
س��ينمايي ،تئوري زيباييشناس��ي و زبان شناسي
فيلم ،به عنوان نش��انهاي از بيان��ي نمادين و تاريخ
انتقادي تئوري فيلم.
انتش��ارات قديان��ي ه��م در اي��ن اي��ام ت�لاش
مضاعف��ي دارد تا هرچه بيش��تر عناوين كتابهاي
چ��اپ ت��ازه را ب��ه نمايش��گاه كت��اب برس��اند .اي��ن
مؤسس��ه انتش��اراتي كتاب «قصههاي قد و نيم قد»
نوش��ته فريب��ا كله��ر را در دو جلد گالينگور منتش��ر
ك��رده اس��ت ك��ه هر جل��د ش��امل  35قص��ه كوتاه
تخيل��ي ميش��ود .اي��ن قصهه��ا ب��راي ك��ودكان و
نوجوانان نوشته شده و مصور هم هست« .دوستان
خ��وب» نوش��ته جناين ايم��اس با ترجم��ه مهروش
طهوري منتشر شده است« .رفتارهاي خوب» كتاب
ديگري از همين نويسنده و همين مترجم است كه
همزمان با كتاب «دوستان خوب» به بازار آمد .اين
داستانها كه براي خردساالن نوشته شده ،رنگي
و مصور اس��ت .داس��تانهاي س��اده اي��ن مجموعه
ب��ه خردس��االن كم��ك ميكند ت��ا بياموزن��د كه با
يكديگر رفتاري خوب داش��ته باشند .هر داستان با
نش��ان دادن تفاوت مهرباني و نامهرباني ،انصاف و
بيانصافي ،درستي و نادرستي ،مباني رفتار خوب
را بيان ميكند«.ش��عرهاي ش��يرين ب��راي بچهها»
شامل اش��عاري از جعفر ابراهيمي ،شكوه قاسم نيا
با تصويرگري عليرضا گلدوزيان ،رويا خادمالرضا،
وات��ا نبيپور و ماهتي تذهيبي اس��ت كه به صورت
رنگ��ي و ب��ا جل��د گالينگ��ور منتش��ر ش��ده اس��ت.
«نقاش��يهاي تاتي رنگه��اي قاتيپاتي» س��روده
ناصر كشاورز شامل  72شعر براي خردساالن است
كه اخيرا ً به بازار آمد .اين شعرها مطابق الگوهايي
ك��ه در كت��اب آم��ده ،رنگآمي��زي را ب��ه ك��ودكان
آم��وزش ميده��د 365«.روز س��رگرمي» كتاب��ي
است آموزش��ي كه خواندن ،نوشتن و رياضي را به
خردس��االن ياد ميدهد .آم��وزش حروف ،جدول
ض��رب ،حل ج��دول س��رگرمي ،آموزش س��اعت و
آنچ��ه در اط��راف كودك دي��ده ميش��ود در كتاب
حاض��ر آموزش داده ميش��ود«.بهتر زندگي كنيم»
مجموع��هاي هف��ت جلدي ب��راي ك��ودكان بود كه
اكن��ون در ي��ك مجل��د گالينگور ب��ه بازار آم��د .در

اي��ن مجموعه ب��ه ك��ودكان آموزش داده ميش��ود
كه چگونه دوس��ت پيدا كنند ،چگونه به مس��افرت
بروند ،چگونه مواظب خود باشند؟ لوري كراسني
براون و مارك براون نويسندگان اين كتاب هستند.
«مناب��ع انرژي» يك��ي ديگر از كتابهاي انتش��ارات
قديان��ي اس��ت كه قب� ً
لا در هش��ت كتاب مس��تقل
منتشر شده بود و هر كتاب به يكي از انرژيها مانند
انرژي هس��تهاي ،نفت ،انرژي آبي ،زغال س��نگ،
انرژي بادي و انرژي خورش��يدي اختصاص داشت
و اكنون همه اينها را در يك كتاب ميخوانيد .اين
كتاب را كه گروهي از نويس��ندگان نوشتهاند ،رضا
كريمي به فارس��ي ترجمه ك��رده و مخاطبان آن را
ه��م بچهه��اي دوره راهنمايي و س��الهاي پاياني
دبس��تان تعيي��ن كردهاست.نش��ر روزگار ،كت��اب
«چگونه نقد بنويسيم؟» اثر ديويد ب .پيري با ترجمه
دكتر منيره احمد سلطاني را كه در سال  83منتشر
ك��رده بود ،تجدي��د چاپ كرد .در اي��ن كتاب روش
نوين نگارش رس��اله ،نقد دانشگاهي ،نقد تطبيقي
و نق��د هرمنوتيك و انواع مكاتب نقد ادبي تش��ريح
و توضي��ح داده ميش��ود و در ه��ر مبح��ث يك متن
ادبي اعم از داس��تان و شعر براساس يكي از مكاتب
نق��د ادبي ،مورد نقد و بررس��ي قرار ميگيرد« .عطر
ريخته» مجموعهاي از شعرهاي سپيد مجيد شريفي
است كه توسط نشر روزگار منتشر گرديد« .زمستان
دس��تهاي من» مجموعه ش��عري از مهناز حسيني
است .اين مجموعه شامل چهار دفتر است كه اشعار
س��الهاي  1355تا  1388را دربرميگيرد .ش��عر
حسيني شعر انديشه است؛ انديشهاي كه با تصوير
بيان ميشود .شاعر اين مجموعه براي نشان دادن
توانايي خود در سرودن شعر در قالب كالسيك چند
غزل هم با ش��عرهاي س��پيدش همراه كرده اس��ت.
نش��ر روزگار از مجموعه ش��اهكارهاي ادبيات جهان
«ش��بهاي روش��ن» اثر داستايوس��كي را ب��ا ترجمه
نسرين مجيدي منتش��ر كرده است« .شرق بهشت»
يكي از برجس��تهترين رمانهاي جان اش��تاين بك
با ترجمه كيومرث پارس��اي نيز چاپ و منتش��ر شده
اس��ت .ش��رق بهش��ت پيش از اي��ن با ترجم��ه پرويز
ش��هدي منتش��ر ش��ده ب��ود« .ژن��رال در هزارت��وي
خويش» و «كس��ي به س��رهنگ نامه نمينويس��د»،
«ص��د س��ال تنهاي��ي» و «وقايع لحظه ب��ه لحظه يك
قتل از قبل اعالم ش��ده» ازجمله آثار گابريل گارسيا
ماركز اس��ت كه ب��ا ترجمه اس��ماعيل قهرمانيپور از
سوي نشر روزگار به نمايشگاه كتاب ميآيد .همين
ناش��ر از ميان رمانه��اي ايراني «هيچ هيچ ش��دن»
نوش��ته خديجه قاس��مي را منتش��ر كرده اس��ت كه
چهارمين رمان اين نويس��نده محس��وب ميش��ود.
رمانهاي قاس��مي كه ب��ا اقبال خ��وب خوانندگان
روبهرو ش��ده ،در رديف رمانهاي س��طحي نيستند
بلكه رمانهايي تفكر برانگيزند و ساختاري حساب
ش��ده دارن��د« .در خياب��ان خبري نيس��ت» اثر منيره
خدابخش حصار اس��ت كه توسط همين ناشر چاپ
و منتشر ش��ده اس��ت« .مجنون آدم خوش شانسيه
س��ارينا» اث��ري از نس��رين ارتجائ��ي اس��ت كه نش��ر
روزگار به نمايش��گاه آورده است .موضوع اين رمان
به چند دختر دانشآم��وز در ايام جنگ برميگردد
و حوادث و رويدادهايي كه خاطرات آن ايام را زنده
ميكند« .عجايب هفت و س��ي هفت گانه» اثر ايگور
ماژيكو با ترجمه دكتر منور باگدالو (جزني) و پروانه
فخ��ام زاده از س��وي انتش��ارات بازتاب نگار منتش��ر
ش��ده است .نويس��نده عجايب جهان را در پنج قاره

خطبه حضرت زهرا(س)
بحثي كوت��اه پيرامون «خطبه حض��رت زهرا(س)»
كتاب��ي اس��ت برگرفت��ه از مباح��ث حض��رت آي��تاهلل
العظم��ي ح��اج ش��يخ مجتب��ي تهران��ي ك��ه از س��وي
انتش��ارات پيام آزادي منتشر شد .پس از رحلت رسول
اك��رم(ص) و غصب ف��دك يعني قطعه زمي��ن اهدايي
پيغمب��ر گرامي اس�لام(ص) ب��ه دخترش حض��رت زه��را(س) و پ��س از چند بار
پيگي��ري براي باز پس گرفتن فدك و بينتيج��ه بودن آن ،حضرت زهرا(س) در
مس��جدالنبي در مدينه حاضر ش��د و خطابهاي ايراد كرد كه از آن پس به خطبه
فدك معروف ش��د .اين خطبه مس��ائل فدك را به خوبي و حق اهل بيت در آن را
به روشني اثبات ميكند.

معرفي و مورد بررس��ي قرار ميده��د كه امروز از آن
عجاي��ب تنها قديميترين آنها يعن��ي اهرام مصر به
جاي مانده است و ديگر عجايب در طول قرون بر اثر
جنگافروزي ها و حوادث طبيعي از ميان رفتهاند.
اي��ن كتاب ش��ناخت جامعي عالوه ب��ر عجايب
هفتگان��ه از از ديگ��ر عجاي��ب جه��ان هم به دس��ت
ميدهد كه براي ه��ر عالقهمندي ميتواند جذاب
باش��د ».آمده بودي ب��راي خداحافظ��ي» مجموعه
 13داس��تان كوتاه نوش��ته ميترا صادقي است كه
نش��ر ثالث منتش��ر ك��رده اس��ت .صادقي ك��ه چند
مجموعه داستان چاپ ش��ده در كارنامهاش دارد،
اين مجموعه را يك تجربه تازه براي خود ميداند.
هم از حيث مضمون هم از جهت فرم ،روايتي است
از زندگي زنان دهه  ،60عش��قهاي فراموش شده
و رنجهاي بر زبان نيامده!
«خاط��رات ي��ك آدم بيس��ت و پن��ج درصدي»
اث��ري از مجيد شمس��يپور اس��ت كه نش��ر مرنديز
در مش��هد چاپ و منتش��ر كرده اس��ت .اين كتاب
روايت��ي از زندگ��ي و كار اف��رادي اس��ت ك��ه ب��ه
عن��وان كارگ��ران روزم��زد راه و س��اختمان ب��راي
آبادان��ي تالش ميكنند .قص��ه آدمهايي كه 75
درص��د از ماه و س��ال را در كارگاهها هس��تند و در
بهتري��ن حال��ت فق��ط  25درص��د از زندگيش��ان
كار نيس��ت .البت��ه به ج��رأت نميت��وان گفت كه
آن  25درص��د حتماً زندگي اس��ت .اين قصهها را
يك مهندس راه و س��اختمان از ميان همين جمع
روايت ميكند« .كاربردهاي افس��ون» يكي از آثار
درخشان تحقيقي به قلم دكتر برونو بتلهايم است
كه با برگردان دكتر كاظم ش��يوا رضوي توسط نثر
دس��تان منتش��ر ش��ده اس��ت .هدف اصلي كتاب
مزبور نش��ان دادن اهميت افسانههاي جن و پري
ب��راي ياري كودك در حل مس��ائل رواني رش��د و
دس��تيابي به تكامل ش��خصيت اس��ت .نويس��نده
عالوه بر تحليل روانشناختي افسانهها ،متن اصلي
افس��انه هم آمده است .ريشه بيش��تر اين افسانهها
ب��ه اعص��اري ميرس��د ك��ه دي��ن يك��ي از اج��زاي
بس��يارمهم زندگ��ي ب��ه ش��مار ميرف��ت« .فرهنگ
نمادها» اثري از خوان ادواردو سرلو با ترجمه دكتر
مهرانگيز اوحدي است كه انتشارات دستان منتشر
كرده است .كس��اني كه به بحث اسطورهها ،كهن
الگوه��ا ،مطالعه راز و رمز مكتبه��اي نهانگرايانه
و پرداختن به فرهنگهاي گوناگون و س��ير تحول
آن در دورهه��اي مختل��ف و مقولههاي��ي چ��ون
ش��عر نمادي��ن و مكت��ب نمادگرايي و هن��ر نمادين
عالقهمندند ،فرهنگ نمادها ضروريترين كتابي
اس��ت كه بايد بخوانند.
انتش��ارات دس��تان ع�لاوه ب��ر دو كت��اب فوق
مجموعه ش��عرهاي «عطر يوس��ف و ياس» س��روده
زه��را جالل��ي را منتش��ر كرده اس��ت ك��ه در قالب
اوزانعروضيس��رودهش��دهاند.
«گفتمان��ي ب��راي تم��ام فص��ول» اث��ر جب��ار
پورحس��يني كتاب ديگري از اين ناش��ر اس��ت كه
در نمايش��گاه عرضه خواهد ش��د .اي��ن پژوهش با
بررس��ي تأثير گفتمان هويت ملي ب��ه مثابه دانش
ب��ر امنيت دوره محمدرضا ش��اه مخل��وع به چرايي
وق��وع انقالب  1357اي��ران ميپ��ردازد« .هر چي
تو بخ��واي» اث��ري از س��جاد امير يزداني اس��ت كه
انتش��ارات دستان منتش��ر كرده اس��ت .در اين اثر
راوي داس��تان ب��ه ش��يوه جري��ان س��يال ذه��ن به
زندگ��يوح��وادثپيرام��ونخ��ودميپ��ردازد.

مجلس حربن يزيد رياحي
«مجلس حربن يزيد رياحي» اثر علي معلم دامغاني
از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
اين منظومه كه لحني حماس��ي – عاش��قانه دارد
با فرازهاي برجستهاش ميتواند مدخل پرسشهاي
جديت��ري باش��د در ماج��راي اي��ن م��رد رياحي كه
تاري��خ عاش��ورا ،جز نقل چن��د روز از اح��وال او را در اختيار ما قرار نداده اس��ت.
اين منظومه علي معلم پوس��ته زيبا و منقس��ي دارد كه در ح��د خود مانند ديگر
س��رودههاي شاعر ،بسيار جذاب اس��ت .اما فرازهاي بسيار برجسته آن در عين
زيباي��ي ،گاه به حدي عميق اس��ت ك��ه بداعت و نوآوري را در داس��تاني كه به
تكرار شنيدهايم چندين برابر ميكند.

زبان ،فضا ،روايت
داستانهاي يوس��ف عليخاني تركيبي
از داس��تانهاي رئاليس��تي ،اجتماع��ي و
بومي اس��ت .وي هرچند با ي��ك زبان كهن
با مخاط��ب امروزي رودررو ميش��ود اما در
كاراكتره��اي س��نتي ك��ه او در م��ورد آنه��ا
صحب��ت ميكن��د نوع��ي نوس��ازي ذهن��ي
وجود دارد .يعني نويسنده در داستانهاي
ع��روس بي��د س��عي ميكن��د آدمهاي��ي ب��ا
ذهنيته��اي ن��و ب��ه تصوي��ر بكش��د و اي��ن
وج��ه تمايز او از ديگر نويس��ندگان هم عصر
او اس��ت .آدمهايي كه در تقاب��ل با زندگي
ام��روزي فرات��ر از محي��ط زندگيش��ان جلو
رفتهاند .عنصر مكان براي آنها كم رنگ شده است .در نثر عليخاني آدمهايي را
در مكانهاي سنتي مشاهده ميكنيم كه سعي ميكنند هنجار و نظم حاكم بر
محيط را با دادههايي كه از دنياي علم و تجربه كسب كردهاند به هم درآميزند.
از يك طرف تركيب و قرار دادن شخصيتهاي نو و سنتي در كنار هم و از طرف
ديگر فضاي سنتي با هنجارهاي خاص جغرافيايي جان گرفتهاند.
اي��ن روش مخاطب را ب��ا يك تقابل دوگان��ه به پيش ميبرد انگار نويس��نده
قبل از آوردن و خلق شخصيتهاي داستانش ابتدا آنها را جراحي كرده است.
اليهه��اي ذهني كاراكترهاي روس��تايي را ب��رش داده و درون ذهن اين آدمها
را ب��ا دس��تمايهها و عناصر ام��روزي پر كرده اس��ت .مخاطب فكر ميكند پس��ر
«مش��دي خالق» در يك فضاي ذهني و عيني كام ً
ال ش��هري پ��ا به عرصه وجود
گذاش��ته اما نويس��نده در تصويرس��ازي كه انجام ميدهد فضاي داس��تان را به
ماهي��ت بومي آن س��وق ميدهد و در نتيج��ه ذهن مخاطب ب��ا تصويري بومي
روبهرو ميشود .در واقع نويسنده از فرم كالسيك براي بيان افكار و احساسات
انسان امروزي بهره ميبرد .اليههاي متن عبور از زبان را نشان ميدهد و نوعي
ساختار چند اليه به وجود ميآورد كه خواننده را وادار ميكند تا با تأمل بيشتر
جم�لات را بخواند و در مس��ير رواي��ت جلو برود نه اينكه غرق روايت ش��ود .يك
زبانش��ناس جمله جالبي دارد مبني بر اينك��ه «محدودههاي زبان من مرزهاي
دنياي من هستند ».در مجموعه داستان عروس بيد نويسنده سعي ميكند در
زبان نوش��تار از يك س��اختار فرازباني بهره ببرد .به اين معنا كه ساختاري را در
نوش��تن داس��تان به كار ببرد كه هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص را جذب
متن داستان كند.
آقاي غار
آقاي غار نام داس��تاني اس��ت كه يوس��ف عليخاني در آن به باورهاي كهن
ي��ك بخ��ش از جغرافي��اي اي��ران زمين يعن��ي قزوي��ن پرداخته اس��ت .توجه به
افسانههاي مردم اين اقليم و نوشتن موضوعاتي از اين دست هم نشان از توجه
نويس��نده به عناصر فرهنگي و بومي دارد و هم نش��ان از اش��راف و شناخت وي
از اين مباحث است.
وي با وجود اينكه از نويس��ندگان نس��ل نو محس��وب ميش��ود اما ش��ناخت
عمي��ق او در م��ورد اجتم��اع بومي برجس��تگيهاي خاص��ي دارد .ش��ناخت از
ذهني��ات ،خلق و خو،اقلي��م ،محاوره و زبان گفتار منطقه تاريخي و با پيش��ينه
قزوين او را در نوشتن اين مجموعه داستان ياري رسانده است.
خوانن��ده كت��اب فكر ميكند نويس��نده پژوهش��گر زب��ان بوم��ي آن منطقه
اس��ت .زبان عليخاني در داس��تان آق��اي غار زباني تركيبي اس��ت؛ ب��ه عبارتي
تلفيقي از مفاهيم جديد و س��نتي را در خود جاي داده اس��ت .كاراكترهايي با
افكار متفاوت و امروزي كه در جاي جاي داس��تان حض��ور دارند؛ اما چارچوب
اجتماعي و فضاي زندگي اين آدمها از س��اختار بومي تش��كيل ش��ده است كه
مبتني بر سنتها و خرده فرهنگها است.
س��نتهايي كه در درون اين فضا تعريف ميشود و كاراكترهاي امروزي كه
در همين فضا با هم تعامل دارند به نوعي با اين پارادوكس كنار آمدهاند و سعي
ميكنند در البهالي حضورشان بخشهاي ريزي از افكارشان را به اين اجتماع
س��نتي منتقل كنند .داس��تان آقاي غار ي��ادآور واژهاي «دايره مربع» اس��ت كه
فيلس��وفان مطرح ميكنند و نوعي تناقض به وج��ود ميآيد كه وجود همزمان
آنها ناممكن به نظر ميرس��د .وجود آدمهاي با افكار نو در يك اجتماع س��نتي
كه ساختار آن مبتني بر عصبيت است اين پارادوكس را به وجود ميآورد.
پناه بر خدا
نويس��نده براي توصيف حاالت روحي شخصيتها نكاتي را يادآور ميشود
ك��ه ذهن خواننده داس��تان را به آن طرف معطوف ميكند و مس��تقيم در بطن
داس��تان ق��رار ميگيرد .به عن��وان مثال در داس��تان «پناه بر خدا» مينويس��د:
جيرجيركه��ا ،ش��ب را مال خودش��ان ك��رده بودن��د .پري هميش��ه ميگفت:
«جيرجي��ره نه ،زل زل��ه» در اينجا خوانن��ده كتاب با يك ام��ر غيرطبيعي روبهرو
ميش��ود براي��ن اس��اس ك��ه مردم روس��تا به ن��وع زندگي س��اده محي��ط عادت
دارن��د ،ب��راي آنها صداي خ��روس ،پارس س��گ و صداي جيرجي��رك از جمله
صداهايي اس��ت كه بارها ش��نيدهاند و گوششان به آن عادت دارد در حالي كه
صداي جيرجيرك براي «پري» مثل زلزله اس��ت و او را آزار مي دهد .به عبارتي
نويس��نده ميخواه��د حالت روحي ش��خصيت داس��تان را بيان كن��د نه اين كه
يك امر غيرمتعارف و غيرمعمول را در داس��تان بياورد .از مس��ائل ديگري كه در
داس��تان «پناه برخدا» مطرح ميشود تناقضهايي است كه در اجتماع كوچك
داس��تان وج��ود دارد از جمله تفاوته��اي معنايي كه دردو منطق��ه وجود دارد
مث� ً
لا تفاوتهاي م��ردم «ظالم ك��وه» و «كافركوه» كه در البهالي داس��تان جان
ميگي��رد و نوعي روابط بين الموتيها و اس��يريها را بيان ميكند .در ابتداي
داستان ميگويد «مه كه ميبست ،جماعت يكسان كور ميشدند در ديدن دو
قدميشان» .به نظر ميرسد نويسنده عروس بيد درصدد است تا روابط بين اين
دو را آناليز كند و ميخواهد از روابط و تعامل بين الموتيها و اسيريها بگويد؛
اين كار عليخاني جملهاي از افالطون را يادآور ميش��ود كه ميگفت« :آغاز هر
كار مهمتري��ن قس��مت آن اس��ت» و مخاطب هرچه جلو ميرود و داس��تانهاي
مجموعه عروس بيد را ميخواند بيشتر به اين باور ميرسد.
عروس بيد
داس��تاني كه پيش روي خواننده كتاب اس��ت از «باور» ش��روع ميشود و به
باور ختم ميش��ود .طرح مس��ائلي كه در داس��تان عروس بيد به تحرير درآمده
اس��ت نش��انگر باوره��ا و عقاي��د م��ردم آن جغرافي��ا اس��ت كه ب��ه نثري س��اده و
زبان��ي ناتوراليس��تي بيان ميش��ود .اس��تفاده از توانمنديه��اي ادبي -بومي
دركنارمس��ائل معن��وي و ط��رح باورهاي مردم جل��وهاي خاص به اين داس��تان
داده اس��ت .داس��تان عروس بيد كه به عنوان نام كتاب انتخاب ش��ده اس��ت از
بهترينه��اي اين مجموعه محس��وب ميش��ود .باور ب��ه «نان و نم��ك» كه هنوز
در بي��ن م��ردم به عن��وان يك ارزش وج��ود دارد و طرح مس��ائلي از اين دس��ت
ب��ه داس��تان جنبه مردم ش��ناختي و جامعه ش��ناختي مي دهد به اي��ن معنا كه
مجموع��ه داس��تان و ع��روس بي��د تنه��ا كت��اب ادبي محس��وب نميش��ود بلكه
مجموعهاي از مس��ائل اجتماعي را درخود جاي داده است كه خرده فرهنگها
را در قالب داستان به تصوير ميكشد .از طرفي بيان احساسات شخصيتهاي
داس��تان آنجا كه ميگويد« :با دس��ت خيس ،تنه خيس درخت را نوازش كرد»
به نثر عليخاني لحني متفاوت ميدهد لحني كه مختص به خود نويسنده است
درواقع مي توان گفت :نثري شاعرانه دارد.
مردهگير
مردهگير از جمله داستانهايي است كه مفاهيم حقيقي آن را بايد از معني
كنايي آن دريافت.
«بوي خاك نمدار»« ،كبودي رفته و س��ياهي نشس��ته بود سرشب»« ،هر آيه
بين گلهاي س��رخي بود»« ،گوش��تهاي درشت روي برنج سياهي ميزدند»،
«ده پايينيها،همه باغس��تان بود»« ،زبانبسته ،خس��ته است بيشتر تا گرسنه»
هم��ه اين جم�لات بيانگر زبان بومي و متفاوت نويس��نده اس��ت .اين تفاوت در
وج��ود ضربالمثله��ا و واژههاي مصطل��ح زبان ديلمي به وف��ور در «مرده گير»
ديده ميشود.

