
در تازه ترین برنامه بررســی پیشــینیه ادبیات آهنگین در 
یکشنبه های شــعر بنیاد شعر و ادبیات داســتانی، اسماعیل 
امینی، شــاعر و مهران مهرنیا، نواســاز و موسیقیدان درباره 

عارف قزوینی صحبت می کنند.
سومین جلسه یکشنبه های شعر در هر ماه با دبیری ابراهیم 
اســماعیلی اراضی به موضوع ادبیات آهنگیــن می پردازد و 
نشست فردا به پیشنهاد ترانه سرایان قصد دارد درباره میراث 
عارف قزوینی، شــاعر و تصنیف ساز سده گذشته ایران سخن 

بگوید.
در این جلسه که دومین نشست با عنوان فرعی »میراث« 

تلقی می شود، قرار است دکتر اسماعیل امینی، شاعر، طنزپرداز 
و دبیر پیشین جشنواره شــعر فجر و همچین مهران مهرنیا، 
آهنگساز و نوازنده سخنانی با موضوع »ادبیات آهنگین« ارائه 
کنند. نخستین نشست »میراث« دی ماه گذشته با حضور اهورا 

ایمان برگزار شده بود.
یکشنبه های شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی، هر یکشنبه 
عصر در محل تاالر جالل آل احمد این بنیاد برپا می شود که 

جلسه نخست هر ماه، »زنگ شعر« نام دارد.
 این نشست ها با مدیریت اسماعیل امینی برگزار می شود. 
دومین یکشــنبه هر ماه به شــعرخوانی و نقد آثار شــاعران 

جــوان اختصاص دارد که اســتاد محمدعلی بهمنی، مجری 
و محور آن اســت. نشست های ســوم هر ماه نیز به موضوع 
ادبیات آهنگین می پردازد که ابراهیم اسماعیلی اراضی، شاعر 

و ترانه ســرا، دبیری آن را عهده دار اســت. آخرین یکشــنبه 
هر ماه هم با عنوان »داســتان شــعر« با حضور و مسئولیت 
 غالمرضا طریقی، ترانه ســرا و سردبیر سایت نقد شعر برگزار 

می شود.
نشست »میراث« با موضوع بررسی آثار عارف قزوینی، فردا 
یکشنبه ۱۵ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه در بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی برگزار می شود و حضور برای همه عالقه مندان شعر و 

ادبیات آزاد است.
بنیاد شعر و ادبیات داستانی در خیابان کریمخان زند، خیابان 

سنایی، کوچه اعرابی ۵، پالک ۶ واقع است.

به قلم : عزیز حکیمی
  

آیا واقعا یک نویسنده تازه کار می تواند داستانی 
بنویســد که از میان صدها و هزارها داستان به 

عنوان برنده انتخاب شود؟ 
اگر یک نویســنده قبل از نوشتن یک داستان 
به خود زحمت بدهد که درباره داستان نویســی 
مطالعه کند و نمونه های داســتان های خوب را 
بخواند، و بعد با حوصله و پشــتکار داستان خود 
را بنویســد، آن وقت می توان گفت که کار چنین 
نویســنده ای احتمال دارد که در یک مســابقه  
داستان نویسی برنده شود. کما اینکه نویسندگان 
زیادی در جهان هســتند که اولین کتاب آن ها 

جوایز بین المللی معتبری به دست آورده است.
بدون پشــتکار و مطالعه نویسنده، با اطمینان 
می توان گفت که داســتانی که می فرستد حتی 
در فهرســت اولیه آثار واجد شرایط برای شرکت 
در مسابقه نیز جایی نخواهد یافت. به یاد داشته 
باشــید که از میان حداقل صدها داستانی که در 
این مسابقه به ما خواهد رسید،  فقط سی داستان 
به فهرســت اولیــه راه خواهند یافــت و از این 
میان فقط ده داســتان با امتیاز داوران به عنوان 
داســتان های برتر انتخاب خواهد شد و از میان 
این ده داستان فقط ســه داستان برنده خواهیم 

داشت.
با مرور داستان هایی که تاکنون برای مسابقه 
ارسال شــده، به این نتیجه رســیدیم که تهیه 
مطلبــی در مــورد اصول اولیه داستان نویســی 
برای عالقه مندان ادبیات و به خصوص آن هایی 
که مایلند در این مســابقه شرکت کنند، خالی از 
فایده نباشــد. در این مطلب چند اصل ساده در 
نوشتن داستان را مرور خواهیم کرد و امیدواریم 

که به شــما در نوشتن داســتان برنده مسابقه 
نبشت کمک کند.

داستان کوتاه چه نیست؟
تعجب نکنید. پاســخ به سوال »داستان کوتاه 
چیست؟« چندان ساده نیســت. از این رو، برای 
جلوگیری از طوالنی  شــدن مطلب، ســوال  را 
ساده تر ساختیم و احتماال درک پاسخ این سوال 
هم ســاده تر خواهد بود. داستان می تواند خیلی 

چیزها باشد، اما به یاد داشته باشید که:
خاطره نیست

گزارش رسانه ای نیست
پند و اندرز نیست

قرار نیست به خواننده چیزی یاد بدهد
دل نوشته های فیسبوکی نیست

شعر و متن شعرگونه نیست
قرار نیست نویسنده را به کسی بشناساند
قرار نیست زندگی خواننده را تغییر دهد

و مسلم است که قرار نیست دنیا را تغییر دهد.
هرچند ممکن اســت نگرش ها را تغییر دهد. اما 
هدف اصلی داستان، مثل باقی قالب های ادبی، 
غنای فرهنگی و ادبــی و در نهایت ایجاد یک 

سرگرمی و تفریح سالم برای خواننده است.
این فهرســت را می شود همین طور ادامه داد، 
ولی بــرای بیان منظــور ما همیــن چند مثال 

کافی ست.
داستان ساختاری مشخص دارد و شیوه هایی 
برای نوشــتن، که به آن  تکنیــک می گویند. با 
یک جستجوی ســاده در اینترنت خواهید یافت 
که نوشــتن داســتان صدها تکنیک مشخص و 
تعریف شــده دارد. اما برای نوشتن یک داستان 
خوب نیازی نیســت که با همــه این تکنیک ها 
آشــنا باشــیم یا همه را در نوشتن به کار ببریم. 

اولین تکنیک مهم در نوشتن یک داستان خوب 
این است که از خود بپرسیم: »چه حرف و نکته 
تازه ای در داســتان مــن ارزش آن را دارد که 
خواننده ای ده یا بیســت دقیقــه وقت خود را به 

خواندن آن اختصاص دهد؟«
 تکنیک وات ایف!

چه می شــود اگر به طور اتفاقــی موبایلی در 
خیابانی در شــهری دور از محل زندگی تان پیدا 
کنید که در میان تصاویر دوربین آن عکســی از 

خودتان باشد؟
چه می شــود اگر پی ببرید که فردی که با او 
به تازگی آشنا شده اید، کسی را به قتل رسانده؟

چه می شــود اگر در تاکســی خوابتان ببرد و 
وقتی بیدار می شــوید، در می یابید که در شهری 
ناآشــنا هســتید و مردم با زبانی عجیب با هم 

صحبت می کنند؟
اف  وات  تکنیــک  از  نمونه هایــی  این هــا 
)What if(، یکی از ساده ترین و پرکاربردترین 
تکنیک ها در نوشتن داستان کوتاه است. به این 
دلیل که این تکنیک ایده ای به نویسنده می دهد 
که کنجــکاوی خودش را هم برمی انگیزد. واقعا 
اگر روزی در تاکسی خوابتان ببرد و وقتی بیدار 
شــدید، ببینید راننده که تا دقایقی پیش به زبان 
فارسی با شــما حرف می زد، حاال به زبان مثال 
قره  قالپاقستانی )شوخی نمی کنم! این زبان وجود 
دارد!( با شــما حرف می زند، چه واکنشی نشان 
 خواهید داد؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟
 تکنیک هوک یا قالب

»در بانــک منتظر نوبتم بــودم که تکه کاغذ 
زردرنگی از دســت مردی کــه پیش روی من 
ایســتاده بود، به زمین افتاد. خم شــدم و آن را 

برداشــتم و قبل از آن که به پــا خیزم، آن مرد 
به ســمت در خروجی به راه افتــاد. کاغذ دو بار 
تا شــده بود و معلوم بود داخل آن چیزی نوشته 
اســت. اما آن چه که توجهم را فوری جلب کرد 
خطوطی ظریف به رنگ ســرخ در گوشه کاغذ 
بود؛ خطوطی شــبیه آن چه اثر انگشتی آلوده به 
جوهر قلم ســرخ از خود به جــا می گذارد و یا 
انگشتی آلوده به خون.  لحظه ای متردد بودم که 
آیا به دنبال مرد بروم یا نه. صدای کارمند بانک 

مرا به خود آورد: »نوبت شماست!«
تصمیم  گرفتــم بعد از انجــام کارم در بانک 
در خیابان به دنبــال آن مرد بگردم و تکه کاغذ 
را بــه او برگردانم. کار من بــا بانک زیاد طول 
نمی کشید. باید از حســابم پول برمی داشتم که 
که بیشتر از مبلغی بود که می توانستم با کارت از 
عابربانک بکشم. کارمند بانک که متوجه تردید 
من شــد، صورتش را درهم کشید و با لحنی تند 

تکرار کرد: »نوبت شماست.«
وقتی کارت بانکم را به کارمند پشــت گیشه 
شیشــه ای دادم، نگاهی گذرا بــه آن انداخت و 
سپس با سرعت شروع کرد به تایپ کردن روی 

کی بورد.«
آیا دوست دارید این داستان را تا آخر بخوانید؟ 
چرا؟ چــه عنصری در این داســتان کنجکاوی 
شــما را برمی انگیزد؟ داســتان خوب در همان 
ابتــدا باید بتواند توجه خواننــده را به خود جلب 
کند و او را ترغیب به خواندن ادامه داستان کند. 
به ایــن تکنیک هوک و یا قــالب می گویند و 
 کنایــه از قالب ماهیگیــری  و نحوه کارکرد آن 

است.
 کاغذ آلوده بــه خون یا جوهر در این آغاز به 
مثابــه قالب عمل می کند و خواننده را به دنبال 

خود می کشاند.
ایــن هم مثال دیگری از هــوک یا قالب در 

داستان:
»پرسید: فکر می کنی مسلح باشند؟

ساعت از دوازده شــب گذشته بود. کسی که 
مرا با موتورســواری به این ساختمان نیمه کاره 
در حاشیه شــهر آورد، مردی چهارشانه  بود که 
موهایش را از ته تراشــیده بود. با ســرعتی که 
انتظارش را نداشتم، دســت هایم را با ریسمانی 
بست و دستمال کثیفی را که بوی روغن سوخته 
روی چشم هایم قرار داد و گوشه های دستمال را 

محکم پشت سرم گره زد.«
اگر داســتانی در اولین جمــالت خود توجه و 
کنجکاوی خواننده را برانگیزد، نویسنده می تواند 
به تدریج و در وقت مناســب اطالعات کافی و 
الزم را در مــورد فضــا، شــخصیت ها، اتفاقات 
و دیگــر عناصر داســتانی به خواننــده بدهد. 
برانگیختن توجه خواننده در ابتدای داســتان به 
نویســنده فرصت می دهد که ســاختاری پخته 
برای داستان خود انتخاب کند و روایت شتاب زده 

و یا کند نشود.
این را نیز فراموش نکنید که هر داستانی نیاز 
به یک گره دارد. در مثال باال کاغذ آلوده به خون 
می تواند همزمان گره داستان باشد، به این معنا 
که هدف روایت حل معمای کاغذ می تواند باشد. 
و یــا این که به عنوان قالبی برای پردازش یک 
گره داستانی دیگر به کار رود. مثال ممکن است 
کاغذ آلوده به خون ســرنخی از یک قتل مرموز 
 باشد که پای شخصیت داســتان به آن کشیده 

می شود.
)مطالب فوق در ارتباط با فراخوان مسابقه داستان  

کوتاه در وبسایت نبشت به تحریر درآمده است.(
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یاد 

خانه هنرمندان ایران از ۱۴ تا ۲۰ مردادماه امسال تعطیل است. به گزارش مستقل به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان، با توجه به مصوبه شورای معاونان، خانه هنرمندان 
ایران مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، از ۱۴ تا ۲۰ مردادماه تعطیل است.

خانه هنرمندان ایران فعالیت خود را از یکشنبه ۲۲ مردادماه آغاز می کند.

در خبرها خواندیم که نجف دریابندری 
ثبت ملی شــد. نجف دریابندری، نویسنده 
و مترجم نامــدار، به عنوان »گنجینه زنده 
بشــری در میراث خوراک« در فهرســت 
حامــالن میراث ناملموس )نــادره  کاران( 

ثبت شد.
»کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز« 
اثر نجف دریابندری با همکاری همســر 

هنرمند فقیدش، فهیمه راستکار است.
در جلســه کمیته مذکور کــه دیروز در 
سازمان میراث فرهنگی برگزار شد: حدود 

۶۰ پرونده از استان های مختلف را در حوزه میراث ناملموس ارزیابی کرد.
در این جلسه، ضمن تجلیل از مقام شامخ نجف دریابندری، نام این نویسنده و مترجم 
نامــدار، به عنوان گنجینه زنده بشــری در میراث خوراک در فهرســت حامالن میراث 

ناملموس )نادره کاران( به ثبت رسید.
نجف دریابندری، متولد ۱۳۰8 در آبادان، از مترجمان و نویسندگان صاحب سبک معاصر 

ایرانی است که تمام آثارش از اقبال خاص و عام برخوردارند.
جمله آثار وی می توان به ترجمه کتاب های یک گل ســرخ برای امیلی و گور به گور 
نوشته ویلیام فاکنر، رگتایم و بیلی باتگیت اثر دکتروف، معنی هنر از هربرت رید و پیامبر 
و دیوانه نوشــته جبران خلیل جبران اشاره کرد. وی همچنین کتاب مستطاب آشپزی را 
به رشــته تحریر درآورد که کتابی درمورد آشپزی توسط فردی که مترجم سرشناس آثار 
کالسیک و فلسفه غرب شناخته می شد برای طرفداران وی بسیار عجیب می نمود. از وی 

همچنین نقدهای مختلفی در مجالت و نشریات به چاپ رسیده است.
آقای دریابندری به مناسبت ترجمه آثار ادبی آمریکایی موفق به دریافت جایزه تورنتون 

وایلدر از دانشگاه کلمبیا گردیده است.
ماجرای نگارش کتاب »کتاب مســتطاب آشــپزی، از ســیر تا پیاز« به سال ها پیش 
برمی گردد، به شــبی که محمد زهرایی )مدیر فقید انتشــارات کارنامه( در غیاب فهیمه 
راســتکار، مهمان دریابندری بــوده و دریابنــدری او را مهمان خوراکــی مکزیکی، از 
دســت پخت های خودش، کرده است و سر همین شــام زهرایی به دریابندری پیشنهاد 
می کند که کتابی در حوزه آشپزی تالیف کند و برای همراهی با او در این راه اعالم آمادگی 
می کند. درنهایت، با تشویق های مرحوم زهرایی، نجف دریابندری و مرحوم فهیمه راستکار 
با کمک هم، بعد از حدود هشت سال تحقیق که گاه به صورت میدانی انجام گرفته است، 

»کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز« را به  رشته تحریر درمی آورند.
اگر کتاب مســتطاب را ندیده باشــید، تصورتان از یک »کتاب آشپزی« چیزی است 
حاوی چندین و چند دســتور معموال یک صفحه ای، که هر دستور روند تبدیل مواد اولیه 
به غذای آماده را شرح می دهد و احیانا 
ترفندهایی را هم بــرای بهتر پختن 
هر غــذا معرفی می کند. چنین کتابی 
معمــوال یک مقدمه دارد که کســی 
نمی خواند و کمی هم اطالعات جانبی 
دارد که بعضی ها بار اولی که کتاب را 

خریده اند نگاهی به آن ها می اندازند.
بعضــی »کتاب هــای آشــپزی« 
دستورهای بیشــتری دارند و بعضی 
کمتر؛ بعضی تخصصی اند )مثال انواع 
خوراک با قارچ( و بعضی عمومی. هیچ کس انتظار ندارد یک کتاب آشــپزی چیزی بیشتر 
از یک مجموعه دســتور پخت باشــد، یا مثال نثر فوق العاده ای داشــته باشد، یا طراحی 
گرافیکی اش چشــم نواز باشد… یا اصال چیزی باشــد که یک کتاب خوان از »کتاب« 

انتظار دارد.
تفاوت کتاب مســتطاب آشپزی با دیگر کتاب های آشپزی این است که »کتاب« است 
و نویســنده اش »نویسنده« اســت! نجف دریابندری آشپزی نیست که کتاب می نویسد، 
نویسنده ای است که آشپزی می کند. نجف دریابندری در مقدمه کتاب مستطابش آشپزی 
را از مقوله فرهنگ می داند و از دریچه فرهنگ به آشپزخانه و سفره نگاه می کند و همین 
نگاه است که باعث می شود کتاب مستطاب چیزی باشد ورای همه »کتاب های آشپزی« 

که دیده ایم و شنیده ایم.
نثر

اولیــن نکته ای که خواننده گرامی باید بداند این اســت که هیچ کس با خواندن کتاب 
آشپزی آشپز نمی شود؛ اما نکته دوم این است که هیچ آشپزی، و نیز هیچ کسی که خیال 

آشپز شدن داشته باشد از کتاب آشپزی بی نیاز نیست.
هرکس یکی از ترجمه های نجف دریابندری را خوانده باشــد می داند که نثر نجف چه 
شــاهکاری است و او چه تســلطی به زیر و بم زبان فارسی دارد. در حین خواندن کتاب 
مستطاب آشپزی هم به همان اندازه از نثر دریابندری لذت می برید که در همه نوشته های 

دیگرش. همه قواعد رعایت شده اند و لحنش خیلی صمیمی است و چاشنی طنز دارد.
»ساالد ماهی خام ممکن است به گوش بسیاری از مردم غریب بیاید، ولی ذائقه غیر از 
گوش است؛ چه بسا که ذائقه بعضی اشخاص مزه این ساالد را بپذیرد و از آن لذت ببرد«

»این نان شیرینی بسیار خوشمزه ای است؛ عیبش این است که ممکن است در خوردن 
آن نتوانیم اندازه نگه داریم«

فرهنگستان زبان و ادب دریابندری!
نجف دریابندری برای بعضی از واژه های مربوط به آشپزی و آشپزخانه جایگزین فارسی 
پیشنهاد کرده و این جایگزین ها را در کتاب به کار برده است. معموال واژه های پیشنهادی 
دریابندری بســیار روان و گوش نوازند و خواننده بی  رنج و زحمت می تواند معنی شــان را 

بفهمد و به راحتی به آن ها عادت می کند به طور مثال:
در بعضی از یخ بندهای خانگی گران قیمت درجه ای هست که با چرخاندن آن می توان 

برودت را پایین برد؛)یخ بند به جای فریزر(
یکــی از امتیازهای فر موج پز این اســت که با آن می توان هر چیــزی را دقیقا به آن 

اندازه ای که می خواهیم بپزیم )موج پز به جای مایکروویو(
به همین دلیل ما این سس را خورش پاستا خواهیم نامید، چنان که فرنگی ها هم غالبا 

خورش ما را سس می نامند.
مکاتب آشپزی

کتاب مستطاب، بخش مفصلی دارد در معرفی مکتب های آشپزی. در یک فصل از این 
بخش، مکتب های ایرانی، چینی و رومی را به عنوان »مکتب های مادر« معرفی می کند 
و ســپس در ۹ فصل پیاپی به معرفی مفصل آشپزی های ایرانی، هندی، ترکی و عربی، 

اسپانیایی، چینی، ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و روسی می پردازد.
در آغــاز فصل آشــپزی ایرانی چنین اخطــاری می بینیــم: »خوانندگانی که حوصله 
خواندن بحث های تاریخی را ندارند بدین وســیله از خوانــدن بخش هایی از این فصل 
معاف می شــوند.« این فصل ۳۰ صفحه ای با حوصله و دقت رد پای آشــپزی ایرانی و 
آداب غذا خوردن را در شــاهنامه فردوســی و سفرنامه ابن بطوطه و تا متون صفوی پی 
می گیرد و تصاویری از صحنه های غذا خوردن در نقاشی ها و نقش برجسته های باستانی 

و نگاره هایی از اشیاء باستانی مربوط به آشپزخانه را هم چاشنی این فصل می کند.
»روزی پرویز از او پرسید: گواراتر و موافق طبع تر و لذیذترین غذاها کدام است؟ گفت: 
آن غذایی که با سالمت تن و آسایش خیال و شادی دل و اشتها و گرسنگی زیاد با یاران 
و دوستان صرف کنی« )نقل قول کتاب مستطاب از تاریخ ثعالبی. در اصل ترجمه متنی 

پهلوی است با عنوان »خسرو و ریدک«؛ ریدک هم یعنی پسر بچه.

چگونه داستانی بنویسیم که در مسابقه برنده شود؟

آغاز تعطیالت 
تابستانی خانه 

هنرمندان

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

فیلم جدید نگار آذربایجانی اکران خود را 
در گروه سینمایی استقالل آغاز می کند. 

در آســتانه اکران فصل نرگس پوســتر 
فیلم با طرحی از رضا جباری  و لوگو تایپ 

سیروس سلیمی رونمایی شد .
فصل نرگــس در ژانر اجتماعی با نگاهی 
انسان دوســتانه، قصــه ای امید بخش را به 
شیوه ای متفاوت روایت می کند . فیلم روایت 
عاشــقانه ای از زندگی آدم هــای معمولی 
اســت که در وانفســای امروز و در جهانی 
که میل به خودشــیفتگی و خود محوری 
دارد، شــفافیت روح و ذهنشان را از دست 
نداده اند و مفهوم احســاس خوش ناشی از 
 انسانیت و نوع دوستی را به درستی درک 

می کنند.
فصل نرگس به نویســندگی و کارگردان 
تهیه کنندگی ســحر  و  آذربایجانی  نــگار 
صباغ سرشت، با شــعار »تو ارزش روزهای 
زندگی رو بــه اندازه من نمی دونی«، اثری 

پربازیگر اســت و لوکیشــن های متعددی 
دارد کــه از جنوبی ترین نقطــه تهران تا 
شــمالی ترین منطقه پایتخت را به تصویر 

کشیده است.
یکتا ناصر، ریما رامین فر، امیر آقایی، پژمان 
بازغی، شایسته ایرانی، محمدرضا هدایتی، 
صالــح میرزاآقایی، شــیرین اســماعیلی، 
شبنم گودرزی و گوهر خیراندیش ترکیب 
 بازیگران فیلــم فصل نرگس را تشــکیل 

می دهند.

بــا   CGAP عکاســی  بین المللــی  رقابــت 
 هدف حمایت از قشــر کم درآمــد جامعه برگزار 

می شود. 
تمرکز رقابت امســال این رویــداد بر چگونگی 
اســتفاده مردم، زنان و جوانــان از ابزار دیجیتال 
در فضا های شــهری و روســتایی، در پیشــبرد 
امور مالــی روزمره زندگی اســت و اینکه چگونه 
 خدمــات مالــی بــه بحران های بشــری کمک 

می کند.
بــه طــور کلــی آثــار ایــن رویــداد نشــان 
دیجیتــال  ابزار هــای  چطــور  کــه  می دهــد 
 می توانــد در امــور انســان دوســتانه تاثیر گذار 

باشد.
 هــر هنرمنــد تا ۲۰ تصویــر می تواند ارســال 

کند.
شرکت در این رویداد هزینه ای ندارد.

تمــام منتخبین این رویداد تجهیزات عکاســی 
 بــه عنــوان جایــزه همراه بــا گواهــی دریافت 

می کنند.
نفــر بر تــر نیــز ۲ هــزار دالر جایــزه نقدی 
 همــراه با گواهــی و تجهیزات عکاســی دریافت 

می کند.
مهلت ارســال درخواست تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ 

خواهد بود.

نشر نیماژ در حوزه ادبیات داستانی در بخش آثار تالیفی، آثاری 
از شیوا مقانلو و وحید پاک طینت را روانه بازار کتاب کرد ، مروری 

داریم بر دو کتاب تالیفی نشر نیماژ:
دوال پا

این رمان نوشــته وحید پاک  طینت است که در 2۶۳ صفحه و 
با شــمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه از سوی نشر نیماژ منتشر شده 

است. دوال پا در بخش های مختلفی نگاشته شده که عناوین این 
بخش ها عبارت است از: دم، سس، سینما، آونگ، عکس، پاندول، 

غار، النه، نخ و دم.
رمان، اینگونه آغاز می شود:

»اواسط شــهریور مهرنوش با چهارتا بلیت هواپیما آمد باالی 
ســرم. خواب و بیدار بودم و هنــوز می غلتیدم الی ملحفه های 

تخت... پلک راستم را تا نیمه دادم باال.
پرسیدم: نرفتی هنوز؟

مهرنوش بلیت ها را کوبید کف دستش. نه مثل وقت هایی که 
بی کار می نشســت جلوی دراور و سر برس گرد را می کوبید کف 

دست و پوفش را می ریخت تو دل آینه..«
وحید پاک طینت پیش از این رمان، آثار دیگری را نیز به رشته 
تحریر درآورده که از جمله آن ها می توان به مجموعه داســتان 

»مهمان های مرده« و کتاب »مجموعه رمان« اشاره کرد.
آدم های اشتباهی

دومین اثر داستانی تازه نشــر نیماژ، نوشته شیوا مقانلو است؛ 
نویسنده و مترجمی که پیش از این آثاری همچون کتاب هول،  
دود مقدس، آن ها کم از ماهی ها نداشــتند و زندگی شــهری را 
روانه بازار کرده است. »آدم های اشتباهی« مجموعه داستانی ۱۹۵ 
صفحه ای است که داستان های کوتاه چند صفحه ای نویسنده را 
در سه بخش با نام های کتاب اول، کتاب دوم و کتاب سوم شامل 
می شود. عناوین برخی از داستان های کوتاه مقانلو در این کتاب 
که با شــمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه ای منتشر شده، عبارت است 
از: سیگار کشــان، کتیبه، عطش، مرد عنکبوتی، همسایه،  پالتو، 
شب شیطان و ... که مجموعا 2۱ داستان را شامل می شود. مقانلو 
در مقدمه این کتاب و درباره نظرش درباره داســتان کوتاه آورده 

اســت: »همیشه به داستان کوتاه وفادار بوده ام. هم در خواندن و 
هم در نوشتن. قدرت شگرف داستان کوتاه در رابطه ی معکوس 
میان کلمات اندک و تاثیر بسیارشان است، در بازی نفس گیری 
که می بایست در فضایی فشرده و زمانی محدود به بهترین نتیجه 
برســی، و در ادامه هایی که بعد از خواندن این متون کوتاه هم تا 
مدت ها در ذهنت ساخته و دنبال می شوند...« در داستان عطش 
از این مجموعه می خوانیم: »دیشــب دوبــاره همان اتفاق افتاد، 
مالفه ها دود کرد و آتش گرفت و او آن قدر بی تفاوت ایستاده به 
تماشای شعله ها، تا عافلت خاکستر شان کرد. یادش نمی آمد برای 
این آتش بازی های خود به خودی پیش پزشکی رفته باشد. نرفته 
می دانست همه شــان، بعد از چندبار که انگشت هاشان را روی 
تنش ورزش دادند، ســر و ریشی می جنبانند، یعنی که معلول را 

می بینم اما علتش را نه...«

دو کتاب جدید روی پیشخوان نشر نیماژ

میراث عارف قزوینی بررسی می شود

کیهان کلهر و رامبرانت تریو در روزهای ۱۴ و ۱5 شهریورماه 
امســال در تاالر وزارت کشــور به صحنــه می روند. به گزارش 
»موســیقی ما«، کیهان کلهر که به تازگی تور بزرگ »پردگیان 
باغ ســکوت« را با بیش از 6۰ کنســرت در شهرهای مختلف 
ایران برگزار کرده بود، در اواســط شــهریورماه امسال در تاالر 
وزارت کشــور به همراه این گروه هلنــدی روی صحنه حاضر 
می شــود و قطعاتی را در تلفیق موســیقی شــرق و غرب اجرا 

می کند.
رامبرانــت تریو یکی از معروف تریــن و معتبرترین گروه های 
موســیقی جز در اروپاست که توانســته اند تورهای کنسرتی 

موفقی را در کشورهای مختلف برگزار کنند.
 در حالی که کلهر و این گروه هلندی بارها در فســتیوال های 
معتبر اروپا به اجرای قطعات موسیقی پرداخته اند، این کنسرت 
اولین باری اســت که کلهر و رامبرانت تریو در ایران به صحنه 
می روند. همکاری این هنرمند و این گروه از ســال ۲۰۱۱ آغاز 
شده اســت و به زودی آلبومی از یکی از اجراهای مشترکشان 
در ایران منتشــر خواهد شــد. بعد از کنســرت تهران، کلهر و 
رامبرانت تریو در کشورهای مختلف اروپا از جمله هلند، آلمان 
و بلژیــک به صحنه می رود و در روز ۲۹ ســپتامبر در باربیکن 

ســنتر لندن که یمی از معتبرترین ســالن های کنسرت جهان 
محســوب می شــود به اجرای قطعات می پردازند اما مخاطبان 
ایرانی شانس این را دارند که پیش از ساکنین اروپا این قطعات 

را برای اولین بار در کنسرت تهران بشنوند.
رامبرانت فرایش )پیانو(، تونی اورواتر )کنترباس( و وینسنت 

پلژر )سازهای کوبه ای( نوازندگان رامبرانت تریو هستند.
بلیت فروشــی این کنسرت از )پنجشــنبه ۱۲ مردادماه( در 
سایت www.tik.com آغاز شده است و مخاطبان می توانند 
 بــا مراجعه به این ســایت برای روزهای یاد شــده بلیت تهیه 

کنند.

کیهان کلهر و رامبرانت تریو  به صحنه می روند »فصل نرگس« از 18 مرداد به سینماها می آید 

فراخوان عکاسی با هدف حمایت از قشر کم درآمد جامعه 

دریابندری نادره نویس است و 
نادره کار


