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گروه نوای باستان
روی صحنه میرود

فرهنگی و هنری

کنسرت گروه موسیقی ایرانی نوای باستان با آوازهای بیات اصفهان ،ابوعطا دشتی و دستگاه همایون روز آینده ساعت  21در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود .اجرای قطعههایی از آثار بزرگان موسیقی ایران
همچون درویش خان ،فرامرز پایور ،علی تجویدی ،علیاکبر شیدا ،جلیل شهناز ،فرهاد فخرالدینی ،اکبر محسنی و حبیب سماعی بخشی از برنامه این کنسرت است.
عالقهمندان جهت تهیه بلیت این اجرا به سایت ایران کنسرت یا به نشانی خیابان دکتر شریعتی ،سیدخندان ،خ جلفا ،فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند.

یاد

غدیر در آئینه شعر فارسی
صدیقه بهداروند  -کارشــناس ارشــد زبان و
ادبیات فارسی
کمتر شــخصیتی در تاریخ ادبیات فارســی هست که
تا این میزان موضوع مدح شــاعران ادوار مختلف شــعر
فارســی قرار گرفته باشــد و کمتر وقایــع مهم تاریخی
اینگونه تاثیری عمیق و مانــدگار بر ادبیات میگذارند و
تاثیر برخی از آنها چنان است که موجب ایجاد نوع ادبی
خاص خود میشــوند .یکی از این شــخصیتها حضرت
علی (ع) و یکی از شاخصترین وقایع از این قبیل ،واقعه
تاریخی و تاریخســاز غدیر خم است که نبوت انبیا را به
والیــت امامان(ع) پیونــد زد و فرایند دیرپای نبوت را به
اتمام و اکمال و به غایت خویش رسانید .واقعه غدیر خم
و والیت حضرت علی(ع) از نخســتین ادوار شکلگیری
ادبیات فارســی نو که به طور معمول به اختصار ،ادبیات
فارســی خوانده میشود ،در آثار شــاعران و نویسندگان
پارسیگو وارد شد و بهســرعت ،نوعی ادبی ویژه خویش
ن شعر
را پدید آورد که از آن در صورت وســیعش با عنوا 
علوی و در حالت خاصترش با عنوان غدیریه یاد میشود.
تاثیر واقعه غدیر خم بر شعر فارسی چنان سریع و عمیق
بود که پیشگامان شعر پارســی از قبیل کسایی مروزی،
در عین حال پیشگامان شعر غدیریه نیز هستند و برخی
از نخســتین شاعران پارسیگو که بر دیگر ادیان بودند از
قبیل دقیقی نیز به این واقعه توجه کرده و آن را در شعر

خویش یاد کردهاند.
بــرای مثال ،ابوالحســن مجدالدین کســایی مروزی
(متولد 341ق) ســرودهای به اين شــرح دارد :این دین
هدی را به مثــل دایرهای دان  /پیغمبر ما مرکز و حیدر،
خط پرگار و يا فردوســی ميگوید :چه گفت آن خداوند
تنزیل و وحی  /خداوند امر و خداوند نهی  /که من شــهر
علیم در اســت  /درســت این سخن گفت پیغمبر
علممّ ،
است  /اگر چشم داری به دیگر سرای  /به نزد نبی و وصی
گیر جای  /منم بنده اهل بیت نبی  /ســتاینده خاک پای
وصی جاللالدین مولوی هم در دفتر ششــم مثنوی در
تفسیر حدیث من کنت مواله فعلی مواله ،مانند شاعران
شیعی اصل حدیث غدیر را مســلم دانسته است و البته
به تاویلی عرفانــی از مفهوم والیت میپردازد و ميگويد:
زین ســبب پیغمبر با اجتهاد  /نام خــود و آن علی موال
نهاد  /گفت هر کس را منم موال و دوســت  /ابن عم من
علی موالی اوســت  /کیست موال آن که آزادت کند  /بند
رقیت ز پایت بر کند  /چون به آزادی نب ّوت هادی است /
مومنان را ز انبیا آزادی اســت  /ای گروه مومنان شادی
کنید  /همچو سرو و سوسن آزادی کنید.
حکیم طوس ،چنانکه از ابیات باال نیز پیداست ،هرگاه
از حضرت على(ع) یاد مى کند بیش از هر وصف دیگر به
وصایت تکیه مىکند و همیشه با تاکید صریح ،حضرتش
را وصــى مى نامد کــه همین خود مى توانــد حاکى از
اعتقادى باشــد که فردوســى بىگمان بر حقانیت غدیر

داشت.
ناصر خســرو وقتی در قرن  ۴و  ۵هجری به شدت
در معرض بحث و مجادله مذاهب گوناگون قرار میگرفت
به مسئله (والیت) تاکید میکرد و همانطور که میدانیم
والیت و دوســتی اهل بیت (ع) در دیوان ناصرخســرو و
عقایدش بسیار دیده میشود:
این همه رمز و مثلها را کلید
جمله اندر خانه پیغمبر است
گر به خانه در ز راه در شوید
این مبارک خانه را در حیدر است
موالنا جالل الدین ،محمد بن بهاءالدین ،محمد بلخی
مولوی ،مشــهور به رومی و مالی روم از دیگر شــعرایی
است که در اقالیم عشق به ساحت مقدس امیرالمومنین
وارد شده و عرض ادب نموده است.
راز بگشا ای علی مرتضی
ای پس از سوء القضا ،حسن القضا
چون تو بابی آن مدینه علم را
تو شعاعی آفتاب حلم را
مولــوی از حضرت امیــر و فرزندانــش در مثنوی و
دیوان کبیر خود ،موســوم به دیوان شمس که در فراق
عارف بزرگ (شــمس تبریزی) ســروده است ،به تفصیل
سخنسرایی نموده و با احترام سروده است:
از علی آموز اخالص عمل
شیر حق را دان منزه از دغل

شهریوری که تار بی پناه شد.
ای علی که جمله عقل و دیدهای
شمه ای واگو از آن چه دیدهای
در مروت ابر موسایی به تیه
کآمد از وی خوان و نان بیشبیه
حسن ختام این دستنوشته را با شعری از حسان بن
ثابت  -که خود در روز غدیر خم در محضر رســول خدا
حضور داشــت و از آن حضرت تمنا نمــود تا اجازه دهد
که او این واقعه را به شــعر درآورد و حضرت نیز موافقت
نمود  -به پایان میبریم؛
ینادینهم یوم الغدیر نبیهم
بخم فاسمع بالرسول منادیا
فقال :من موالکم و نبیکم؟
فقالو :و او یبدوا هناک التعامیا
الهک موالنا و انت بینا
وام تلق منا فی الوالیه عاصیا
فقال له :قم یا علی ،فاننی
رضیتک من بعدی اماما ،و هادیا
فمن کنت مواله ،قهذا ولیه
فکن للذی عادی علیا معادیا
پس از سرودن این شعر در برابر خیل جمعیتی که در
اطراف رسول خدا و امیرالمومنین گرد آمد بودند ،همگان
با بخ بخ لک یا علــی گفتن به محضر حضرت امیر ،به او
شــاد باش گفتند و ازین تاریــخ ،غدیر خم هم در عرصه
شعر و شعرا وارد گردید.

هشت فیلم ایرانی؛ راهی جشنوارهای در صربستان
هشــت فیلم کوتاه ایرانی در جشــنواره بینالمللی
شورت فرم صربستان شرکت میکنند.
به نقل از ســایت جشنواره ،جشــنواره شورت فرم
صربستان امســال در هر سه بخش میزبان فیلمهایی
از ایران است.
در بخش میکرو فیلم از  ۲۹فیلم حاضر ،چهار فیلم
ایرانی هستند که عبارتند از:
«کفش فوتبالی» از سعید عرب طاهری
 ۱-۰از سامان حسین پور
«تمام رنگی» از آریو صفارزادگان

«بادبادک» از ایرج افکار
در بخش مینــی فیلم از میان  ۴۷فیلم ســه فیلم
ایرانی حاضر هستند که عبارتند از:
«آغوشی به رنگ مادر» ساخته سینا ایوبی
«کالس» ساخته رضا گلچین
«اردوگاه پناهندگان» ساخته سعید نقویان
در بخــش فیلم کوتــاه از میــان  ۱۱۰فیلم حاضر
یــک فیلم ایرانــی شــرکت دارد که عبارت اســت
از:
«الیت ســایت» بــه تهیهکنندگی ســیمین فرخ

نشستی برای آسیبشناسی ادبیات داستانی

نشســت آسیبشناســی ادبیات داســتانی معاصر از نگاه
نویســندگان نســل چهارم با عنوان حلقه گمشده با حضور
محمدطلوعی و مهسا محبعلی امروز ساعت  ۱۸در سری
برنامههای سهشــنبههای هنوز در کتابفروشی هنوز برگزار
میشود.
برگزارکنندگان این نشست معتقدند :بررسی و واکاوی در
آثــار و جریانهای ادبی روز ،آسیبشناســی آنها ،و نقش
ناشــران و منتقدان در این جریانها از جمله مسائل مهمی
اســت که امروزه کمتر از آنها سخن گفته میشود .نشست
یادشده به دنبال یافتن جواب سواالتی است که اکنون درباره
آنها سکوت شده است؛ سواالتی درباره دستاوردهای ادبی و
فکری نسل جدید و آسیبهای آنها.

احمدی
جشــنواره بینالمللی شورت فرم فستیوالی ساالنه
است که هر ســال در گورنجی میالنوواک صربستان
برگزار میشود.
امســال چهارمیــن دوره جشــنواره از ۲۶
ســپتامبر تــا یکــم اکتبر ( ۵تــا  ۱۰مهــر) برگزار
میشود.
این جشنواره برای حمایت از فیلم کوتاه فیلمسازان
صرب و دیگر نقاط جهان و نیز حمایت از فیلمسازان
جوان برگزار میشود.

امســال فیلمهایی از اسپانیا ،بلغارســتان ،فرانسه،
آلمان ،هلنــد ،هند ،مکزیک ،ترکیه ،آفریقای جنوبی،
اوکراین و کرواســی و … در این جشــنواره حضور
دارند.
بهتریــن فیلمهــای منتخب در هر بخــش جایزه
دریافت میکند.
ایــن جشــنواره از ســوی مرکــز فرهنگــی
انســتیتو بــرای فرهنــگ ،هنــر و آمــوزش خارج
از دبســتان در گورنجــی میالنــوواک برگــزار
میشود.

کنسرت نوستالوژی ناصر چشمآذر

مهســا محبعلی (متولــد  )۱۳۵۱داستاننویســی را از
کارگاههای رضا براهنی آغاز کرده اســت .او برنده دو دوره
جایزه بنیاد گلشــیری برای مجموعه داســتان عاشقیت در
پاورقی و رمــان نگران نباش اســت .همچنین برای رمان
نگــران نباش جایزه نویســندگان و منتقــدان مطبوعات را
دریافت کرده اســت .رمان نفرین خاکســتری و مجموعه
داستان صدا از جمله دیگر کارهای اوست.
محمد طلوعی (متولد  )۱۳۵۸اولین مجموعه شــعر خود
را با عنوان خاطرات بندباز در ســال  ۱۳۸۲منتشــر کرد و
نخســتین رمان او ،قربانی باد موافق در سال  ۱۳۸۶منتشر
و برنده پنجمیــن جایزه ادبی واو و نامزد هشــتمین جایزه
کتاب ســال شهید حبیب غنیپور شــد .همچنین مجموعه
داســتان من ژانت نیستم این نویســنده برنده دوازدهمین
جایزه ادبی گلشــیری شــد .از دیگر آثار طلوعی میتوان به
تربیت پدر ،رئال مادرید و آناتومی افســردگی و نمایشنامه
تفنــگ میرزارضا بر دیوار اســت و در پرده ســوم شــلیک
میشــود و فیلمنامههای بازگشــت و آرزو در اعماق اشاره
کرد.
کتابفروشــی هنوز در خیابان کریمخان ،بین ایرانشهر و
ماهشهر ،پالک  ،۱۳۴طبقه دوم واقع است.

کنسرت ناصر چشمآذر با همراهی ارکستر بزرگ ایستگاه
در تاریخ  ۲۳شهریور در تاالر وحدت روی صحنه میرود.
در کنســرت ناصر چشــمآذر با همراهی ارکستر بزرگ
ایستگاه که تحت عنوان کنسرت نوستالژی برگزار خواهد
شد ،ارکستر بزرگ ایستگاه متشکل از  ۸۰نوازنده حرفهای،
موزیسین سرشناس و خوش نام کشور را همراهی خواهند
کرد تا پس از اجرای  ۲۵و  ۲۶اســفند ســال گذشته ،این
همکاری برای بار دوم تکرار شود.
ناصر چشــمآذر که در اجرای قبلیاش با ادای احترام به
مرحوم افشین یداللهی ،اجرایش را روی صحنه برد ،قصد
دارد در این کنســرت فضایی متفاوت و جدید را در اختیار
دوستداران موسیقی و عالقمندان این سبک قرار دهد.

این کنســرت با حضور برخی خوانندههــای مهمان و
غافلگیری و اتفاقات جالب توجهی برنامهریزی شده است که
پس از اخذ مجوزهای الزم و قطعیت حضور این چهرهها،
در این باره اطالعرســانی خواهد شــد .ارکستر خصوصی
ایستگاه به سرپرســتی مهدی نوروزی که از مدرسان آواز
دانشکده کنســرواتوار تهران است ،از سال  ۱۳۹۰فعالیت
خود را آغاز کرده و اساس کار ایستگاه اجرای موسیقی فیلم
است که دلیل آن عالقه مشترکی است که اعضای ارکستر
به موسیقی و سینما دارند و این نقطه پیوند ذهن و سلیقه
اعضای ارکستر محسوب میشــود .این مجموعه تاکنون
اجراهای پرطرفــداری را با محتوای موســیقی فیلمهای
پرطرفدار جهان روی صحنه برده که با استقبال دوستداران
این سبک از موسیقی رو به رو شده است .گلناز گلزاری که
از ترانهسرایان سرشناس و مطرح موسیقی کشور هستند
مدیریت این ارکستر را بر عهده دارد و امید رجبی نیز رهبر
ارکستر بزرگ ایستگاه است.
جدیدتریــن کنســرت ناصر چشــم آذر بــا همراهی
ارکســتر بزرگ ایســتگاه تحــت امتیاز موسســه آوای
دوران و بــه تهیهکنندگی رســول ترابی برگــزار خواهد
شد.

بیگاه کتابچهای کامال مستقل
کتابچه تخصصی شعر بیگاه زیر نظر سعید اسکندری
منتشــر میشــود .این کتابچه همچنان که از عنوانش
پیداست به صورت اختصاصی به شعر معاصر میپردازد.
در این کتاب شــعرهایی از شاعران معاصر ایرانی و غیر
ایرانی و همینطور نقدهایی در این باب میخوانید.
در شــماره نخســت کتابچه تخصصی شــعر بیگاه
آثاری از علی آبیز ،ســعید اسکندری ،پویا افضلی ،بهنود
بهادری ،عادل بیابانگرد جوان ،محسن توحیدیان ،وحید
داور ،رضا روزبهانی ،ساره ســکوت ،شهریار شهریاری،
غالمرضا صراف ،مهــدی طاهری ،مجتبی عبداهلل نژاد،
حامــد عرفان ،حمید عرفــان ،پویا عزیــزی ،عبدالعلی

عظیمی ،الف.فرجام ،راد قنبــری ،حمزه کوتی ،علیرضا
مکوندی ،مودب میرعالیی ،مجید نفیســی ،ســیروس

نمایش بکت در راه ایرانشهر
مرتضی میرمنتظمی ،نمایشنامه بکت را در تماشاخانه
ایرانشهر روی صحنه میبرد.
بکت عنوان تازهترین اثر مرتضی میرمنتظمی اســت
کــه طبق برنامهریزیهای انجام شــده ،از  12مهرماه
ســال جاری در ســالن اســتاد ناظرزاده کرمانی این
تماشاخانه روی صحنه خواهد رفت.
نمایشنامه بکت نوشــته ژان آنوی ،نویسنده مشهور
فرانسوی است و این نمایشنامه برای اولینبار قرار است
بــا طراحی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و شــیوه
اجرایی متفاوتــی در تهران روی صحنه برود ،تمرینات
این گروه نمایشــی از مدتها قبل در سولهای در مرکز
شــهر آغاز شــده و چهارده بازیگر در این نمایش او را
همراهی خواهند کرد.

میرمنتظمی آذرماه ســال  95نمایش پنج ثانیه برف
را در تــاالر حافــظ روی صحنه برد .ایــن کارگردان
جوان در تازهترین اثر نمایشــی خود ،طراحی و ترکیب
جدیدی را برای شــیوه روایت قصــهاش به کار گرفته
است.
طبــق برنامهریزیهای صورت گرفته این نمایش ،از
 12مهرماه ســال جاری در تماشــاخانه ایرانشهر روی
صحنه خواهد رفت.
میرمنتظمــی پیش از ایــن ،کارگردانی نمایشهای
هــم چون مالی ســویینی ،زن مرد ،پــی  ، 2فرکانس
و ابرها را در کارنامه هنری خود داشــته اســت و این
نمایــش تازهتریــن اثر گروه تئاتر مشــق محســوب
میشود.

نوذری ،مرید البرغوثــی ،آر.اس.تامس ،نجوان درویش،
هرمان دکونینگ و هاینریش هاینه میخوانیم.
ســعید اســکندری گفت :بیگاه به شکل کتاب مجوز
میگیــرد یعنــی مجله به معنــای متعارف نیســت ...
فیالواقع جنگ اســت .او ادامه داد :مجوز این کتاب در
استان خوزستان ،در خود استان ،صادر میشود و بیگاه
هم در اهواز منتشر میشود.
این شــاعر معاصر گفــت :در چاپ بیگاه محســن
توحیدیــان با مــن همکاری داشــته و ایــن همکاری
در شــماره تا آنجا خواهــد بود که در بــیگاه  ۲نام او
هم بــاالی نام من به عنوان گرد آورنده در شناســنامه

جنــگ خواهد آمد .در بیگاه هدف ما انتشــار اشــعار،
مقاالت و ترجمههای ارزشــمند تنها بر اســاس ارزش
ادبی علمی و هنری اســت تا عالوه بر انتشــار جنگی
ارزشــمند و ماندگار به ســیاق جنگهای ماندگار چند
دهــه قبل فضایی هم برای ارائه آثــار هنرمندان اصیل
و بــه دور از هیاهــو و کمتــر شــناخته شــده در کنار
هنرمندانی که نام و آثارشان شناخته شده تر است ایجاد
شود.
او در پایان گفت :بیگاه کامال مستقل است و با هزینه
شخصیام منتشرمیشود و اکنون من و جناب توحیدیان
در حال آماده کردن شماره دوم آن هستیم.

بزرگداشت جالل آل احمد و یادی از سیمین
همزمان با چهل و هشــتمین ســالروز درگذشت جالل آل
احمد ،مراسم بزرگداشت این نویســنده نامدار معاصر با یادی
از ســیمین دانشور و شــمس آل احمد برگزار میشود .در این
برنامه که یکشــنبه  ۱۹شهریور ســاعت  ۱۷در فرهنگسرای
شــفق برگزار میشــود افرادی چون نعمت احمدی ،حســین
ایمانی جاجرمی ،سیمین پناهیفرد ،محمدحسین دانایی ،فرزاد
رســتمیفر ،مجتبی گلســتانی و جمیله موسوی به سخنرانی
میپردازند.
همچنین پخش قسمتهایی از مســتند ساختهشده توسط
پریسا عشقی و فایل صوتی تازهیاب با صدای جالل آل احمد
از دیگر بخشهای این برنامه است.
این مراسم با حضور محمدرضا کایینی (کارشناس مجری) به
مناسبت سالروز درگذشت جالل آل احمد با همکاری انجمن
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دوستداران سیمین و جالل برگزار میشود .حضور مخاطبان
در برنامه یادشده آزاد است و عالقهمندان برای حضور میتوانند
به فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمالالدیناسدآبادی
(یوسفآباد) ،خیابان  ،۲۱بوستان شفق مراجعه کنند.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

ســخن به گزاف نیست که رفتن بسیاری
دنیا را خالیتر از آنچه هست میکند و کالم
درســتی است که از شمار دو چشم یك تن
كم وز شــمار خرد هزاران بیش کم میشود
انگاری .فرهنگ شریف نیز یکی از این یک
تنهاست که با رفتنش دنیای موسیقی انگار
هزاران نفر را از دست داد.
فرهنگ شــریف با ابداعاتی که در نحوه
انگشتگذاری و مضرابزنی در نقاط مختلف
سیمهای تار انجام داده ،از این ساز صدایی
متفاوت درآورده که بســیاری از کارشناسان
معتقدند ،زیباترین صدای تولیدشــده از ساز
تار اســت .تار را نزد استادان عبدالحسین شــهنازی و مرتضی نیداوود ،تارنوازان بزرگ
اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی آموخت ،اما شــیوه نوازندگی وی به اســاتیدش شباهتی
ندارد و مخصوص خود اوســت .وی از تکنوازان و بداههنوازان سرشناس موسیقی ایرانی
شناخته میشود.
در ســن دوازده سالگی نخســتین تکنوازیاش را که به صورت زنده از رادیو پخش
میشــد با موفقیت اجرا کرد و به دنبال آن در اغلب برنامههای گلها به عنوان تکنواز
آواز ،خوانندگان برنامه را همراهی میکرد .یکی از مهمترین و دلنشــینترین سبکهای
نوازندگی تار متعلق به اوســت .وی با ابداعاتی که در نحوه انگشتگذاری و مضرابزنی
در نقاط مختلف ســیمهای تار انجام داده ،از تار صدایی کامال متفاوت به وجود آورده که
بسیاری معتقدند زیباترین صدای تولید شده از ساز تار است .شریف با قریحه بیمانندش،
ملودیهایی بسیار لطیف و زیبا ساختهاست .استفاده از ظرفیتهای تار در صدادهیهای
متنوع ،ســکوتهای ســنجیده ،آفرینش جمالتی فارغ از قالبهــای ردیف ،جوابهای
کوتــاه و موثر ،اجرای ماهرانه انواع کشــشها و مالشهای طولی و عرضی که ریشــه
در روشهــای ویولننوازی ایرانی دارد ،تکیه بر خیــال آزاد و قدرت ایجاد موقعیتهای
خلســهآور در هنگام تکنوازی و آفرینش کوکهای گوناگون اختصاصی از ویژگیهای
برجســته هنر نوازندگی فرهنگ شریف بهشــمار میرود به گونهای که سبک و اسلوب
نوازندگی اش منحصر به خود او بوده و از ســاز هیچ نوازندهای به غیر از ســاز خودش
شــنیده نشده اســت .او چند سال به آمریکا سفر کرد و در دانشــگاههای معتبر آنجا نیز
کرسی استادی داشت.
فرهنگ شــریف در کارنامه هنری خود بــا خوانندگانی چون گلپا ،ایرج ،تاج اصفهانی،
دلکش ،غالمحســین بنان ،محمدرضا شــجریان ،علیرضا افتخاری ،محمود محمودی
خوانساری ،حسام الدین ســراج ،مرضیه ،حمیرا ،هایده و روحانگیز همنوازی داشته و در
چند فستیوال بینالمللی از جمله فستیوال موسیقی برلین توانستهاست ساز تار را به خوبی
به جهانیان بشناساند .استاد فرهنگ شــریف دارای گواهینامه درجه یک هنری معادل
دکترا است که در دوره ریاستجمهوری محمد خاتمی به وی اهدا شده بود.این نوازنده و
آهنگســاز پیشکسوت موسیقی که سال گذشته به دلیل مشکالتی که در چشمش وجود
داشــت تحت عمل جراحی قرار گرفته بود مرداد ســال گذشته بار دیگر به دلیل پارهای
از مشــکالت جسمی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان عرفان بستری شده بود17 ،
شهریور سال  1395از ما گذشت و درگذشت.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم
کتاب تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم اولین رمان سلست
ان جی است که توسط مریم خسروی ترجمه و از انتشارات
کوله پشتی منتشر شده است.
این کتاب در ســال  ۲۰۱۴به عنوان کتاب سال آمازون
انتخاب شده است و در راس فهرست صد کتاب برتر سایت
گودریدرز قرار گرفته است.
موضوع داستان در مورد دختری است که یک هفته بعد از
تولد شانزده سالگیش میمیرد.
لیدیا با مرگ خودش حقایــق زیادی را برای خانوادهاش
روشــن میکند این خانواده منزوی در ریشههای روابط و
اتفاقات گذشــته شــان بمبی نهفته دارند که با مرگ لیدیا
منفجر میشود.
اینکه کودکی در آینده دکتر ،مهندس و یا خلبان شود (همانطور که رویای اکثر بچههاست) تا
حد زیادی به تالش و پشتکار خودش بستگی دارد .اما اینکه دکتر ،مهندس و خلبانی با روان سالم
و روح شادی باشد به خانواده و بستری بستگی دارد که در آن رشد کرده است.
کتاب تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم با خودکشی لیدیا شروع میشود .دختر شانزده سالهای که
در خانوادهای به ظاهر آرام بزرگ شده است .پدر خانواده یک مهاجر چینی ساکن آمریکاست که به
دلیل رفتارهای تحقیرآمیزی که با والدینش در گذشته شده است عقده رسیدن به موقعیت اجتماعی
مناسبی را دارد .جیمز استاد دانشگاه میشود و با همسرش مارلین در یکی از کالسهای تاریخش
آشنا میشود .مارلین سودای پزشک بودن را دارد تا به مادر خانهدارش بفهماند که میتواند زندگیش
را خودش بسازد .مارلین از مادرش متنفر است اما بعد از تولد دو فرزندش متوجه میشود که دقیقا به
جایگاه مادرش رسیده است .یعنی یک زن خانه دار! پس خانه را ترک میکند تا ادامه تحصیل دهد
و این اتفاق برای دختر کوچکش یعنی لیدیا ضربه بزرگی میشود که اورا تا ته دریاچه میکشاند.
اتفاق وحشتناکی که هیچ یک از اعضای خانوادهاش باور نمیکنند اما هرچه بیشتر وارد عمق این
خودکشی میروند متوجه میشوند که اصال لیدیای غمگین و ناامید را نمیشناختند.
لیدیا میمرد تا خانوادهاش نجات پیدا کند.
قسمتهایی از کتاب
به همین دلیل بخشی از وجودش دوست داشت به نات بگوید که میفهمد :اینکه بقیه دوست
دارند دســتش بیندازند  .اینکه هیچ وقت درست نخواهد شد .اما بخش دیگر وجودش میخواست
پسرش را تنبیه کند و از او چیزی متفاوت بسازد.
بعدها ،زمانیکه نات برای تیم فوتبال خیلی الغر ،برای تیم بســکتبال خیلی کوتاه و برای تیم
بیسبال زیادی بیدست و پا بود ،وقتی ظاهرا مطالعه و ورق زدن اطلس و تماشای آسمان با تلسکوپ
را به پیداکردن دوست ترجیح داد ،جیمز یاد این روز خاص در استخر خواهد افتاد؛ نخستین ناامیدی
از پسرش ،نخستین و دردناک ترین شکاف در آرزوهای پدرانهاش..
میدانم از زندگی فعلیام راضی نیستم .همیشه توی ذهنم زندگی را تصور میکردم بسیار متفاوت
از چیزی که حاال هســت .ماریلین نفس عمیق و بریده بریده کشید .سالهاست این احساسات را
درون خودم نگه داشتهام ،اما اکنون و بعد از آنکه بار دیگر به خانه مادرم رفتم ،به او فکر میکنم و
میدانم که دیگر نمیتوانم نســبت به عالیقم بیتفاوت باشم .میدانم که بدون من زندگی خوبی
خواهی داشت .مکثی کرد و سعی کرد خودش را قانع کند که این حرف درست است .امیدوارم بتوانی
علت رفتنم را درک کنی .امیدوارم بتوانی مرا ببخشی.
میترسید با اعتراف به این چیزها ماریلین او را به همان شکلی ببیند که خودش تمام عمر خود
را به آن شــکل دیده بود :رانده شدهای نحیف و الغر،کسی که غذای پس مانده خورده ،کسی که
درسش را میخوانده و تمام هم و غمش قبولی در امتحانات بوده؛ یک دغلکار ،از این میترسید که
ماریلین دیگر حاضر به دیدنش نباشد.

