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ترانههاي « آري يا » ...منتشر شد
مجموعه ترانههاي زهره زماني با نام « آري يا » ...توسط انتشارات آناپناه منتشر شد .اين كتاب در  90صفحه با شمارگان  ۱۱۰۰نسخه منتشر شده است .زهره زماني متولد  28شهريور سال  1365شاعر و ترانه سرايي است كه
سابقه همكاري در زمينه سرودن شعر و ترانه با خوانندگان و آهنگسازاني همچون نيما مسيحا ،حميد عسكري ،مازيار فالحي ،مجيد اخشابي ،پدرام كشتكار ،اميد حجت ،محمدرضا عيوضي ،عليرضا افكاري ،ماني رهنما،
شهاب اكبري ،ميالد ترابي ،پژمان جمشيدي ،انوشيروان تقوي ،نيما وارسته و … را در كارنامه خود دارد .پيش از اين كتاب ديگري از او با نام «گذشته» منتشر شده است.

نقد

ُ
گنجگلي
نگاهي به مجموعه هايكوي «شبهاي پيراهنت» سروده پيام

شبهاي چهار فصل ايراني
شعر فارسي
با كوتاهسرايي
بيگانه نيست

در دوره معاص�ر قال�ب
هايك�و ب�ا تلاش احمد
ش�املو و ع .پاش�ايي ب�ه
ش�اعران فارس�يزبان
معرفي ش�د .البت�ه بايد
اذع�ان ك�رد پيش�ينه
كوتهس�رايي در ش�عر
فارسي بس�يار قديميتر
استوميتوانبهرباعيات
خي�ام و دوبيتيه�اي
باباطاهر اش�اره ك�رد؛ به
عبارتي تاريخ ش�عر ما با
كوتهسراييبيگانهنيست.
حت�ي در دوره معاص�ر،
ظهور بيژن جاللي ش�عر
كوتاه را ب�ه معناي واقعي
در اي�ران متح�ول كرد و
تحس�ين ش�اعري چون
فروغ را برانگيخت.

نيلوفر شريفي

شاعر و مترجم

هايكو از قالبهاي محبوب در كش��ور ژاپن
اس��ت كه قدمتي  600س��اله دارد؛ قالبي
محدود كه بيشتر بيانگر عوالم شاعر در مواجهه با طبيعت
است؛ بيآنكه خود ش��اعر به عنوان نماد يا نشانه در متن
دخالتي داشته باش��د .هايكو تنها يك ِ
آنيت تصويرمحور
اس��ت؛ ش��عريكوتاه با اعج��از كلمات كه از پيوس��تگي
 17هجا به صورتِ  5 -7- 5به ساخت ميرسد.
اما هايك��وي مدرن بع��د از جنگ جهاني بر س��ر زبانها
افتاد و زندگ��ي مدرن ،ردايي نو بر قام��ت اين قالب كهن
كشيد و «شيكي» با نقد هايكوي كالسيك و با برهمزدن
قاعده 5 -7- 5گرايش��ات تازهاي را مطرح كرد كه انقالب
نويسش هايكو بود.
گستردهاي در
ِ
در دوره معاص��ر قال��ب هايكو ب��ا تالش احمد ش��املو و
ع .پاشايي به شاعران فارس��يزبان معرفي شد .البته بايد
اذعان كرد پيش��ينه كوتهسرايي در ش��عر فارسي بسيار
قديميتر است و ميتوان به رباعيات خيام و دوبيتيهاي
باباطاهر اشاره كرد؛ به عبارتي تاريخ شعر ما با كوتهسرايي
بيگانه نيست .حتي در دوره معاصر ظهور بيژن جاللي شعر
كوتاه را به معناي واقعي در ايران متحول كرد و تحس��ين
شاعري چون فروغ را برانگيخت.
اما هايكونويسي نوين ايران بعد از پيگيري و تالش مضاعف
سيروس نوذري رنگ تازهاي به خود گرفت و كامال ايرانيزه
شد .با اين تمهيدات ميتوان به شاعران دهه  90رسيد كه
اين نوع شعر را دنبال ميكنند .يكي از اين شاعران نوپرداز
و هايكوس��را ،پيام گنجگلي اس��ت كه به تازگي مجموعه
شعرها و هايكوهايش را با عنوان «شبهاي پيراهنت» از
سوي نشر شورآفرين منتشر كرده است.
پيام گنجگلي در تقرير هايكو ميكوش��د جهان را آنگونه
ك��ه ميبيند به تصوير بكش��د نه آنگونه كه هس��ت و اين
رفتار به غايت شاعرانه است اما بايد ديد آيا او در مقام يك
ش��اعر توانس��ته در اجرا نيز عملكرد موثري را به نمايش
بگذارد يا خير.
روالن بارت در كتاب «امپراتوري نش��انهها» معتقد است
هايك��و خاصيتي ش��بحوار دارد و ع��دهاي ميپندارند به
سادگي ميتوانند چنين اش��عاري بسرايند و اين سادگي
اس��رارآميز گاه فريبكار اس��ت »Image« .ايماژ يكي از
مهمترين مولفههاي هايكونويس��ي به شمار ميرود زيرا

ش��اعر هايكوسرا موظف اس��ت به لحاظ بارقه سبكي اين
قالب ،تصويري بس��ازد كه گسترهاي از مفاهيم را در زبان
تعبيه كند ،بايد اذعان كرد هايكو تنها از دل يك تصوير به
بالندگي ميرسد؛ .به عبارتي دال « »significantيك
ِ
دالل��ت مفهومي «»signifie
تصوير صوتي اس��ت كه با
مدلول را ميسازد.
پيام گنجگلي با آنيتهاي شاعرانه آشنايي دارد و از زبان
س��اده و بيپيرايهاي براي بيان عوالم و عواطف خود بهره
ميجويد .او فصلي را در ذهن ترسيم ميكند كه درختان
عريان ميشوند و اين قاطعيت غمانگيز تنها با دستهاي
باد و پاييز ميسر است .شاعر با تقابلهاي ديالكتيكي ،پاييز
را فصل شكوفايي كالغها ميداند و كالغ با توجه به نمادي
كه در ادبيات فارس��ي دارد نشانه خوبي براي سرآغاز يك
فصل نيست .از اين رهگذر ،پيام گنجگلي ميخواهد بدعت
طرح هايكو
و قرائت ت��ازهاي را پيش روي ما قرار دهد زيرا ِ
هنگامي موفق است كه با گستره محدود كلماتش دنيايي
از تاويلهاي بديع را در ذهن به حركت درآورد:
مي شكفند
كالغهاي بيقرار
بر شاخههاي چنار پاييزي
در تفس��ير و معرفي هايكو بسيار نوش��تهاند .گويا بوميان
ژاپني بر س��ر ش��اليزار هايك��و را زمزم��ه ميكردهاند و با
درونمايه و آميزش«ذِن» رفتار رازآلود طبيعت را انعكاس
ميدادند اما طي س��الهاي اخير و رواج هايكونويسي به
خصوص در امريكا و غرب ،ش��مايل هايكو دگرگون شد و
امروزه ميتوان حتي هايكوي اجتماعي را نيز خواند و لذت
برد؛ آن طور كه پيام گنجگلي با آگاهي از اين پوستاندازي
تاريخي هايكو ،در آفرينههايش اِلمانهاي صريح اجتماعي
را بيان ميكند .اما ش��اعري كه ب��ه كنشهاي اجتماعي
نزديك ميشود بايد به ياد داش��ته باشد خود را در ورطه

شبهاي پيراهنت
پيام گنجگلي
نشر شورآفرين
 160صفحه
 18000تومان

«شعار» يا «مانفيست» گرفتار نكند.
پيام گنجگلي با چنين كنشي در بافت زبان و معنا ذهن را
به دهه چهل سوق ميدهد كه شعر در آن دوره ابزاري براي
آرمانگرايي و مبارزات چريكي بوده است:
مردي كه لبخندش را وقف كرد
تنها جرمش
ايمان بود
پي��ام گنجگلي به نوعي در اين مجموعه توانس��ته به روح
هايكو نزديك ش��ود و رنگ طبيعت را به كلماتش ارزاني
بخشد و اين الگوي نوشتاري با مولفههاي رمانتيسيستي به
سادگي درهمآميخته و رنگ شاعرانهاي به خود ميگيرند
و به راحت��ي ميتوان عبور رنگها را در توامان زمس��تان
بازش��ناخت و فقدان قلب س��رخ آدمبرفي ب��ه گاه آمدن
بهاران و بخارش��دن برفها شبكههاي مدلولي را در ذهن
امتداد ميدهد:
برفها كه آب شد
همهچيز پيدا شد
بهجز قلب آدمبرفي
پيام گنجگلي در «ش��بهاي پيراهنت» با س��يالن رفتار
عاطفياش اش��عار باقوهاي را خلق كرده و اين مكاش��فه
دروني برخاس��ته از قريحهاي س��ركش است؛ هرچند در
البهالي صفحات كتاب گاه ش��عرهايي را ميبينيم كه به
زباني ديگر تكرار ش��دهاند اما از س��ويي ديگر با شعرهايي
مواجه ميش��ويم كه در ن��وع خود بس��يار برانگيخته و از
ساخت نحوي و زباني سالمي برخوردارند و به غايت روايت
مرموزي را در ما ميآغازند:
اين قطرههاي زالل
اشك نيست
تكههايي از وجود يك شمعاند
يا:
خوابيده
سوزنبان پير
روي ريل قطار
پي��ام گنجگلي در آفرينههاي خود ب��ه رازهاي طبيعت با
نگاه موثري چنگ ميزند و با جزيينگري هوشمندانهاي
چش��مانداز متن را م��يكاود و گاه ايج��اد موقعيتهاي
شاعرانه در آوردگاه كالم او پر از نبوغ شاعرانه است:
زندگي شيرين است
فقط
درون سيب
براي كر ِم
ِ

معرفي كتاب پاييز فصل آخر سال است

مبارزه هميشگي آدمها در زندگي

امير عباس كلهر
«م��ا دخت��ران ناقصالخلقهاي هس��تيم .از
زندگي مادرهايمان در آمدهايم و به زندگي
دخترهايمان نرس��يدهايم .قلبمان مال گذش��ته است و
مغزمان مال آينده و هر كدام آن قدر ما را از دو طرف ميكشند
تا دو تكه ميش��ويم .اگر ناقص نبوديم ،االن هر سه تايمان
نشس��ته بوديم توي خانه ،بچههايمان را بزرگ ميكرديم.
همه عشق و هدف و آيندهمان بچههايمان بودند ،مثل همه
زنها توي تم��ام تاريخ .و اينقدر دنب��ال چيزهاي عجيب و
بيربط نميدويديم» .
اين بخش��ي از رمان «پاييز فصل آخر س��ال است» نوشته
«نسيم مرعشي» بود.
گاهي هم بايد از رمانهايي نوشت كه با يك بار خواندنشان
در ذهن ثبت ميشوند و هيچوقت آنها را فراموش نميكنيد.
نوشتههايي كه اگر ميخواهيد كتابي به كسي براي خواندن
پيشنهاد دهيد ،گوشه ذهنتان باال و پايين ميپرند كه آنها
را براي خواندن پيش��نهاد دهيد .اما الزاما آنها نبايد جديد و
تازه به بازار عرضه ش��ده باشند .براي همين اين هفته سراغ
رمانهاي جديد و تازه منتشر شده نرفتيم .از كتابي صحبت
ميكني��م كه اگر ت��ا به ح��ال آن را نخواندهاي��د ،بايد براي
خواندنش اقدام كنيد.
«پاييز فصل آخر سال است» از حال و هواي زناني ميگويد
كه در دوراهيهاي زندگي دستوپا ميزنند و به دنبال راهي
براي خالصي از گذش��ته و آينده و دوباره شاد بودن يا كنار
گذاشتن روياها و با واقعيت زندگيكردن هستند .كتاب به دو
بخش تابستان و پاييز تقسيم شده كه به بخشهاي مختلفي
تقسيم ميشود و در هر كدام سه داستان از سه زن اين رمان
يعني ليلي ،شبانه و روجا را روايت ميكند كه از دغدغههاي
متفاوت خود با خواننده صحبت ميگويند .س��ه زن با س��ه
شخصيت متفاوت و زندگيهاي متفاوت كه ميشود هر سه
آنه��ا را درك كرد و خودتان را جاي آنها بگذاريد .با ليال قوي
باش��ي و گاهي عصباني كه چرا با دلش همراه نشد ،با شبانه
دل بسوزوني براي برادرت و با روجا تالش كني براي رفتن و
رسيدن به زندگي جديد و دلتنگ شدن براي چيزهايي كه
پشت سر ميگذاري .در اين رمان ليال از همسرش ميثاق كه
قصد مهاجرت دارد ،جدا شده است .روجا موفق به گرفتن ويزا
براي مهاجرت و ادامه تحصيل نميشود .رفاقت و پشت هم
بودن آدمها در اين كتاب زياد به چشم ميخورد .سه دختري
كه در زمان ثبتنام در دانش��گاه با هم دوس��ت ميشوند و

دوستي آنها در طول زمان تبديل به رفاقت ميشود؛ رفاقتي
كه در اليههاي زندگي آنها تاثيرگذار اس��ت .خوب است به
تكه ديگري از اين كتاب اشاره كنيم« :نميدانم اين «چيزي
شدن» را چه كسي توي دهان ما انداخت؟ از كي فكر كرديم
بايد كسي ش��ويم يا كاري كنيم .اين همه آدم در دنيا دارند
نباتي زندگي ميكنند .بيدار ميشوند و ميخورند و ميدوند
و ميخوابند .همين .مگر به كجاي دنيا برخورده؟ بابا گفت
جوري زندگي كن بعد از تو آدمها تو را يادشان بيايد ».اينكه
اين هفته قسمتهاي بيشتري از رمان را با شما به اشتراك
ميگذارم دليلش اين اس��ت كه لحن نويس��نده در رمان و
انتخاب كلمات به قدري دلنش��ين و جذاب است كه خيلي
س��ريع نميتواني��د از آن بگذريد و به صفح��ات بعد برويد.
دليل اين اتفاق هم وقت گذاشتن نويسنده در زمان نگارش
كتاب بوده اس��ت .مرعش��ي پيشتر و در گفتوگويي بيان
كرده اس��ت« :روش من اين بود كه تا پاراگراف قبلي به حد
نهايت راضيام نميكرد ،سراغ پاراگراف بعد نميرفتم .قبل
از نوشتن تمام بخشهاي قبلي فصل را ميخواندم و نهايي
ميكردم .تا فصل قبل يا بخش قبل هم نهايي نشده بود ،سراغ
بعدي نميرفتم» .
او ب��ه گفت��ه خ��ودش ن��گارش كت��اب را آخ��ر تابس��تان
سال  90شروع ميكند و در نهايت با بازنويسي دوباره رمان و
وسواس خاص نويسنده كتاب زمستان  93منتشر ميشود.
نكته ديگري كه بايد درباره اين رمان بيان شود ،اين است كه
رمان پر از قصه است و هر آدمي كه در آن ظاهر ميشود ،قصه
خاص خود را دارد كه خواننده را جذب خودش ميكند.
«پاييز فصل آخر س��ال اس��ت» از مبارزه هميش��گي آدمها
ميگويد با وابس��تگيها و ريش��هها ،با ترسه��ا و ترديدها،
ترديدهاي بين ماندن و رفتن ،بين رضايت و قناعت ،آدمهايي
كه روياهايش��ان را در يك عصر دلگير پايي��زي به واقعيت
ميبازند ،پاييزي كه فصل آخر س��ال ميش��ود ،يا هر فصل
ديگري كه روياها در آن پايان بگيرد .اين رمان اگرچه قهرمان
واح��دي ندارد ،اما نارضايتي از وضعيتي كه ش��خصيتهاي
داستاني در آن قرار گرفتهاند ،موضوع واحد آن است؛ هرچند
آنها نميتوانند همه خواستههاي خود را يكجا داشته باشند.
براي به دست آوردن هر خواستهاي بايد يكي و در مواردي چند
دلبستگي خود را از دست بدهند و اين وسواس و دو راهيهاي
به هم پيوسته در طول داستان مدام تكرار ميشود .رمان «پاييز
فصل آخر است» كه برگزيده جايزه ادبي جالل آل احمد بوده
است ،را نشر «چش��مه» در مجموعه كتابهاي قفسه آبي و
در  189صفحه ،با قيمت  17000تومان منتشر كرده است.

نگاه

نقد «كتاب لندن شهر چيزهاي قرمز» نويد حمزوي

داستان دوگانگي
ساره بهروزي

كتاب «لندن ش��هر چيزهاي قرمز» داراي
 12داستان كوتاه است .نام كتاب براي ذهن
هر خوانندهاي سوالبرانگيز است .چيزهاي قرمز در لندن
چه هستند يا چه كاركرد مهمي دارند؟
در خوانش داس��تانها ام��ا مخاطب م��دام مابين لندن و
تهران اس��ت و اي��ن دو فرهنگ ايراني و انگليس��ي از زبان
راوي اول شخص بازگو ميشود .زبان در ساختن فضا نقش
خوبي دارد و خواننده به طور كامل فضاهاي س��اخته شده
را لمس ميكند.
راوي كه به نظر ميرسد با نويسنده يكي است انگار دفتري
برداش��ته و خواننده را در خاطرات و تجربه زيسته در شهر
لندن هم��راه خود كرد ه اس��ت .اما اين خاطرات ش��اخ و
برگهايي هم دارن��د .ذهنيت راوي كه از نقطه نظر خاص
خودش ديده ميشود ،برايش آنقدر جذاب بوده كه تبديل
به داستان شده است .براي نمونه در داستان «يكيشدگي

در جامعه يونايتد كينگدام» راوي مخاطب را با وضع اوليه
خودش در لندن و رويدادهاي تهران و همچنين تفكر قبل
از مهاجرت و ذهنيتش ش��ريك ميكند« :با تهمانده پولي
كه برايم��ان مانده بود و كمكهاي دولت��ي ،اتاقي كرايه
كرديم كه ش��بها با باز كردن مب��ل بنفش رنگ IKEA
اتاق خواب ميش��د تا روي دس��تهاش كامپيوتر را روشن
كنيم و براي تقويت زبان ،سريالهاي انگليسي ببينيم... ،
 ...بچههاي هتل ه��م همه خارجي بودند و غير از يكي ،كه
آن هم اصال مصري اس��ت و اينجا به دنيا آمده ،بقيه همه
لهجهشان ميزند».
«حلزون و نخس��تين جنگ خليج ف��ارس»« ،بنگ بنگ»،
«تاريخ كوتاه ادبيات انگليس��ي»« ،لندن ،ش��هر چيزهاي
قرمز» «مايند گپ»« ،رويال ودينگ»« ،سنگ توالت مارسل
دوش��ان و موزه هنرهاي معاصر ته��ران»« ،االغ بوريدان»
«بررسي س��اختار يك آينه چند بعدي»« ،گروهان  »21از
ديگر اسامي داستانهاي اين مجموعه هستند .نويسنده با
انتخاب نام ايراني و انگليس��ي براي هر يك از داستانهاي

كوتاه ،حركتي سيال بين لندن و تهران را گوشزد ميكند .اين
جريان سيال وارد ماجراهاي داستانها ميشود .اگرچه زبان
اين خاطرات كه رويدادهاي پيش آمده هم هستند گاهي به
طنز ميرسد ،اما اتمسفر حاكم بر جريان مهاجرت غمانگيز
اس��ت .به عقيده نگارنده ،لندن كه با رنگي قرمز نشان داده
ميش��ود .نوعي خطر و هشدار هم محسوب ميشود .اينكه
هم با جامعهديگري ميخواهي يكي ش��وي و هم براي يكي
شدن با آن جامعه خط قرمزهايي ميبيني .شايد اينكه مدام
القاي ديگري ب��ودن را حس ميكني دردن��اك و غيرقابل
تحمل باشد يا گاهي تنهايي و غربت چنان بر وجود فرد غلبه
ميكند كه نميخواهد با جامعه جديد يكي باشد اما چارهاي
ندارد .اين موارد در پنجمين داستان كه همنام كتاب است
مشخص بيان ميشود.
«به هر رديف كائنات م��را فراخوانده بود و چمدانم را به نام
لندن بسته بود .پرواز از فرودگاه تهران ،گرچه تيك خوردن
آرزوي بيس��ت و هفتمم بود ،دل اما تكهتكه و كنده ش��د.
س��خت غمگين بودم و تمام وزن وطن روي قلبم سنگيني

ميكرد .به س��ختي از فاميل و دوستان و خاكي كه آرزويم
تركش بود ،جدا شدم ».ص46
راوي بدون اينكه قضاوتي درباره دو فرهنگ متفاوت غرب
و شرق داشته باشد ،فقط رويدادها را بازگو ميكند .گاهي
نشانههايي از روياگونه بودن غرب در ذهنش با لحني كه از
آرزو سرش��ار است را ميبينيم .اما اينها در اثر مواجه شدن
راوي با واقعيت چيز ديگري ميشوند .اين نكته در بيشتر
داستانهايي كه در لندن اتفاق ميافتند ،وجود دارد.
برخي روانشناس��ان معتقدن��د مهاج��رت در زمانهايي
به فرد مهاجر احس��اس ضعف ميده��د؛ علتش تغييرات
بين فرهنگي اس��ت .گاهي هم ترسهايي هس��تند كه از
تصميمگيري براي ايجاد تغيير در زندگي ناشي ميشوند
اين ترسها ميتواند براي مسووليتپذيري در يك فرهنگ
جديد و ناشناخته هم باشد.
هويت��ي كه چه بخواه��ي چه نخواهي به دوگونه تقس��يم
ميشود .فرد تالش ميكند با جامعه ميزبان ارتباط برقرار
كند و در عين حال ميخواه��د هويت مركزياش مختل

نش��ود .به نظر ميرسد اين داستانها با رويدادهايي كه در
لندن بيان ميشوند عالوه بر خاطرات و تجربه زيسته راوي
داراي يك نشانه هم هستند .آرزوي فرد رفتن به غرب نشان
داده ميشود اما هيچ انديشه وتفكر قبلي ،از بافت فرهنگي
جامعه غربي بيان نميشود .براي آرزوها بايد انديشه كرد.
«لندن شورش��ي زيبا بود ،هرچند بدون ايده ،هر چند بدون
هدف .دست كم براي چند روز بوي كيك جشن تولد ميداد».

لندن شهر چيزهاي قرمز
نويد حمزوي
نشر نيماژ
 96صفحه
 8000تومان

قفسه

كتابي درباره مهاجرت غيرقانوني منتشر شد

مرتاضي كه در جالباسي آيكيا گير افتاده بود

اگرچه او
نميدانست
در ساعات
آينده چه بر
سرش ميآيد
خوشحال بود
كه آنجاست.
در آن ساعت
بايد در هواپيما
ميبود و به
خانهاش
برميگشت.
عجيببود
كه دلش براي
اين اتفاق
تنگنميشد

مهاج��رت غيرقانوني پديدهاي اس��ت كه
در س��الهاي اخير ،جوام��ع مختلفي با آن
دس��ت به گريبان بودهاند .بسياري از شهرونداني كه به هر
دليلي امكان زيس��ت معمول در كش��ور خود را ندارند ،با
روياي يافتن يك زندگي بهتر در كشوري ديگر ،ديار خود
را ترك ميكنند و اغلب با شرايطي پيچيده و سهمگين رو
به رو ميش��وند .همين موضوع سبب خلق و آفرينش آثار
هنري زيادي شده است و بسياري از هنرمندان با توجه به
اين پديده و پيامدهاي آن ،زندگي كساني را روايت كردهاند
كه گاه همه روياهايش��ان به ط��رزي بيرحمانه نقش بر
آب ش��ده است .در س��الهاي اخير هنرمندان شاخههاي
گوناگون اعم از سينماگران ،عكاسان يا نويسندگان به اين
پديده توجه نشان دادهاند و گاه ثبت عكسي مانند پسربچه
سوري آيالن تا مدتها جريانساز شده است.
رمان «سفر ش��گفتانگيز مرتاضي كه در جالباسي آيكيا
گير افتاده بود» اثر رومن پوئرتُالس نيز يكي از آثاري است
كه همين پديده را دس��تمايه قرار داده است .اين رمان با
ترجمه ابوالفضل اهللدادي توسط نشر «ققنوس» به چاپ
دوم رسيده است.
اين كتاب صد و چهل و هشتمين عنوان «ادبيات جهان»
است كه اين ناشر چاپ ميكند.
داس��تان اين رمان درباره مهاجرتهاي غيرقانوني است.
نويس��نده اثر كه مدتها به عنوان پلي��س مرزي خدمت
كرده و كارشناس امور مهاجران غيرقانوني است ،در داستان
خود به خوبي نش��ان داده چگونه متولد شدن در جايي كه
او آن را سمت بد مديترانه ميخواند ،ميتواند روي زندگي
آدمها تاثير بگذارد.
داستان اين رمان درباره مرتاضي هندي به اسم «آژاتاشاترو
الواش پاتل» است كه براي خريد يك تخت ميخي به آيكيا
در پاريس ميرود و چون جايي ندارد تا شب را آنجا بماند،
در فروشگاه ميماند تا صبح فردا تخت را تحويل بگيرد و به
خانهاش برگردد .صبح فردا جمعي از مامورهاي فروشگاه
وارد ميشوند .مرتاض هم از ترس در يك جالباسي مخفي

ميش��ود و نميداند ماموران براي بردن همان جالباس��ي
آمدهاند .به اين ترتيب مرتاض به همراه جالباس��ي درون
كاميوني گذاشته ميشود كه درون آن عدهاي از مهاجران
غيرقانوني آفريقايي مخفي ش��دهاند و قرار است از طريق
كانال مانش به انگلستان بروند...
در قسمتي از اين رمان ميخوانيم:
اگرچه او نميدانست در ساعات آينده چه بر سرش ميآيد،
خوشحال بود كه آنجاس��ت .در آن ساعت ،بايد در هواپيما
ميبود و به خانهاش برميگشت .عجيب بود كه دلش براي
اين اتفاق تنگ نميشد؛ دس��ت كم حاال ،آنجا و بالفاصله،
زيرا فشار سفر كمي او را از پا درآورده بود .به خودش گفت
مس��افرتي باورنكردني و ني��ز مالقات با ش��خصيتهايي
شبيخون
شگفتانگيز را پيش رو خواهد داشت .بايد از اين
ِ
خوشي استفاده ميكرد زيرا قطعا تا چند لحظه ديگر وقتي
در تختش و تنهايي به افس��ردگي تبعيديها ،انسانهاي
بيثبات ،خانهنش��ينهايي كه دور از سرزمينهايش��ان
غم وطنشان را داشتند ،بداقبالها و كساني كه ديگر هيچ
ش��اخهاي نداش��تند كه به آن آويزان ش��وند فكر ميكرد،
حوصلهاش سر ميرفت.
چاپ دوم كتاب « سفر شگفتانگيز مرتاضي كه در جالباسي
آيكي��ا گير افت��اده بود» ب��ا  ۲۹۶صفحه ،ش��مارگان هزار و
 ۱۰۰نسخه و قيمت  ۱۸هزار تومان منتشر و عرضه شده است.

سفر شگفتانگيز مرتاضي...
رومن پوئرتُالس
مترجم :ابوالفضل اهللدادي
 296صفحه
 18000تومان

انتشار شش نمايشنامه مدرن

روايتي تازه از وامق و عذرا

«اي��ن ي��ك درام نيس��ت و پنج نمايش��نامه
ديگر»،همانگونه كه از اين عنوان برميآيد،
اين گزاره نام يك مجموعه نمايشنامه است؛ نمايشنامههايي
به قلم علي نجفي كه به تازگي از سوي نشر «يكشنبه» منتشر
ش��ده است « .اين يك درام نيس��ت و پنج نمايشنامه ديگر»
در بر دارنده  6نمايشنامه است كه با مقدمهاي از شهرام زرگر،
مترجم و مدرس تئاتر منتشر شده است.
عل��ي نجف��ي ،نويس��نده ج��وان اي��ن كت��اب ،در اي��ن اثر
نمايشنامههايي را به نگارش درآورده است كه روايتي كالسيك
ندارن��د و همانگونه ك��ه نام كتاب مش��خص ميكند ،درام
ارسطويي نيستند و روايتهايي مدرن دارند .اين سبك و سياق
در عنوان نمايشنامهها نيز رعايت شده است .نمايشنامههاي
اين مجموعه نامهايي همچ��ون «تاثير كپكها بر رنگ پنير
راكفور»« ،من يك ش��هروندم»« ،هفت يا چگونه ياد گرفتم
گوسفندش��ناس بش��ويم و آزار ببينيم»« ،اين درام نيست
ودنبال اتفاقات دراماتيك نباشيد»« ،گفتارهاي اين چند نفر
يا اين يك درام نيست»« ،سانچوپانزاي بيچاره»« ،بيهدفي
ارتباط با تماش��اگر در كالژ كلمات» و «عروسك خيالي» را
بر خود دارند .در بخش��ي از مقدمهاي كه شهرام زرگر درباره
اين اثر نوشته است ،ميخوانيم ... :ميتوان تالش نجفي را در
ارايه جهان نمايشياش دوست داش��ت يا نداشت ،اما بر اين
باورم كه نميتوان ناديدهاش گرفت. ...

«وامق و عذرا» نام افس��انهاي كهن است كه
ريشه يوناني دارد و نخستينبار«عنصري»
ش��اعر معروف دوره غزنويان آن را به نظم درآورد .داستان
حكايتي از عش��ق دو دلداده را بازگو ميكند با اين مضمون
كه «عذرا» كنيزكي در زمان «اس��كندر ذوالقرنين» بوده
كه جواني به اس��م «وامق» فريفته او ميش��ود .اين افسانه
تا به حال به روايات گوناگون توس��ط نويسندگان مختلف
بازنويسي ش��ده اس��ت .ازجمله اين آثار ميتوان به كتاب
«وامق و ع��ذرا» اثر ميرزا محمد ص��ادق نامي به قلم مريم
لطفعلي اش��اره كرد كه در قالب مجموعه «عاشقانههاي
ادبيات فارسي» منتشر شده است.
در مجموعه «عاش��قانههاي ادبيات فارس��ي» كه توس��ط
انتشارات «گوهر انديش��ه» چاپ شده است ،منظومههاي
عاشقانه ايران به نثر و زباني ساده و روان براي استفاده بيشتر
نسل نوجوان بازنويسي شده است؛ برخي از اين آثار مربوط به
قبل از پيدايش اسالم و همراه با داستانهاي حماسي -ايراني
و برخي ديگر مربوط به زمان بعد از ظهور اس�لام و همراه با
داستانهاي رايج بين اعراب است.
كت��اب «وامق و عذرا» اث��ر «ميرزامحمدصادق موس��وي
اصفهان��ي» ،متخل��ص ب��ه «نام��ي» ،ش��اعر ،منش��ي و
وقايعن��گار كريمخان زند اس��ت .او پنج مثن��وي به تقليد
از خمس��ه نظام��ي ب��ا عن��وان «نامينام��ه» س��روده كه

اين يك درام نيست

اين يك درام نيست و...
علي نجفي
نشر يكشنبه
شمارگان 500 :نسخه
 5500تومان

داستاني عاشقانه براي نوجوانان منتشر شد

وامق و عذرا
مريم لطفعلي
نشر گوهر انديشه
شمارگان 1000 :نسخه
 7500تومان

عبارتند از :درج گوهر ،خس��رو و ش��يرين ،ليلي و مجنون،
وام��ق و ع��ذرا و يوس��ف و زليخا كه متاس��فانه يوس��ف و
زليخ��اي او موج��ود نيس��ت .مثن��وي وامق و ع��ذراي او
چهارمين داس��تان از خمس��ه ميرزا محمد صادقي نامي
( 535ـ 612ه .ق) اس��ت كه آن را در  2716بيت و به تقليد
از خمسه نظامي سروده است و قصه عالقه و اشتياق وامق،
شاهزاده يمني ،با عذرا ،دختري پاكدامن و زيباست و قبل
از پيدايش اسالم به وقوع پيوسته است.
در بخشي از پيشگفتار نوشته شده اس��ت« :پارسيزبانان
نخستين گروهي بودند كه داستانهاي ايراني يا غيرايراني
رايج بين م��ردم را جمعآوري كرده و آثار ارزش��مندي در
قالب نظ��م يا نثر خلق كردند .در كنار همه ويژگيهايي كه
در زبان و ادب پارسي سراغ داريم ،وجود داستانهاي لطيف
و عاشقانه يكي از برجستهترين و بارزترين جنبههاي زبان
و ادب پارسي اس��ت .ايرانيان عالقه فراواني به بيان عشق و
محبت و دوس��تي در قالب نظم و نثر داشتهاند و به همين
دليل شاعران و نويسندگان بزرگ ايراني بخشي عمدهاي از
آثار خود را به اين نوع از ادبيات (عاشقانه) و بيشتر در قالب
داس��تان اختصاص دادهاند كه گاهي هم اين داستانهاي
عاش��قانه آيينهاي براي نش��ان دادن احساسات و عواطف
مردم و گاه خود شاعر بوده است».
«وام��ق و عذرا» پي��ش از اين به روايات مختلف و توس��ط
نويسندگان ديگر بازنويسي شده است .انتشار داستانهايي
براي نوجوانها گاهي اوقات با اگر و اماهايي رو به رو ش��ده
است با اين حال برخي از ناشران در تالش هستند تعدادي
از آثار كالس��يك عاش��قانه ايران و جهان را براي اين گروه
سني منتشر كنند .برخي نيز براي جذب بيشتر نوجوانها
به انتشار كتابهاي مصور همت ميگمارند تا به اين شيوه
رغبت بيش��تري براي خواندن اين آثار نزد اين گروه سني
ايجاد كنند.
كتاب « وامق و ع��ذرا» در  152صفحه با ش��مارگان هزار
نسخه و قيمت  75هزار ريال از سوي انتشارات گوهر انديشه
منتشر شده است.

لندن شورشي
زيبا بود
هرچند بدون
ايده ،هر چند
بدون هدف
دست كم براي
چند روز بوي
كيكجشن
تولد ميداد

