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مســلما هزار و یک دلیل می توان شمرد که دست به 
دست هم داده و جماعت فارسی زبان را از کتاب  خواندن 
دور نگه داشته است: دالیل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
حتی سیاســی. اما شاید یکی از دالیلی که کمتر به آن 

توجه شده، نگاه جامعه ما به کتاب خواندن است.
قبل از همه چیز کتاب خوانی را باید به دو نوع تقسیم 
کرد: کتاب خوانی اجباری که شــامل کتاب های درسی 
مدارس و دانشــگاه ها می شود که هدف از آن یادگیری 
مهارت هــای مختلف اســت و نــوع دوم،  کتاب خوانی 
اختیــاری، که می تواند بخشــی از تفریــح و در نهایت 

فرهنگ عمومی و سبک زندگی باشد.
کتاب خوانی از ســر عادت و سرگرمی و حس نیاز به 
اقناع روح و روان الزاما به فرد مهارت خاصی نمی آموزد، 
اما بدیهی ست که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی 

زندگی او تاثیر می کند.
در این مطلب بحث بر سر نوع دوم کتاب خوانی ست که 
اتفاقا به دالیل زیادی می تواند نه تنها مکمل و پشتیبان 

بلکه بخشی جداناپذیر از نوع اول کتاب خوانی باشد.
در بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی، کتاب خوانی 
اختیاری نوعی تفریحی ســالم تلقی می شود. کودکان، 
حتی از سنی که هنوز سخن گفتن نیاموخته اند، با کتاب 
به عنوان چیزی آشــنا می شوند که قرار است جایی در 
بین روندیادگیری همراه با تفنن آن ها داشــته باشد. در 
کودکستان کتاب وسیله ای ست که کودک را می خنداند 
و همزمان چیزهای جدید و جالبی به او یاد می دهد، در 
مکتب ابتدایی، کتاب خوانی تفریحی به کودکان کمک 
می کند که جهان اطراف خود را کشف کنند، برای یک 
نوجوان رمان وسیله ای ســت که بــا آن می تواند حس 
ماجراجویــی و خیال پردازی خود را اقناع کند، و به این 
صورت، برای یک جوان کتاب تبدیل به بخشی از سلیقه  
و ســبک زندگی او می شود و برای یک بزرگسال کتاب 
خواندن کاری ست که به او آرامش می دهد و این امکان 
را که از جهان واقعی پردردسر خود برای ساعتی هم که 

شده، خارج شود.
از این لحاظ در اروپا، دیدن افراد در حال کتاب خوانی 
از گروه های مختلف سنی در اماکن عمومی و تفریحی، 
از لب ساحل گرفته تا پارک ها و از اتوبوس و قطار گرفته 
تا در کافه  ها، صحنه ای عادی ســت و اغلب کسی به آن 

توجه نمی کند. حتی دیدن یک بی خانمان کنار خیابان 
که غرق در خواندن یک رمان اســت، هم تعجب کسی 
را برنمی انگیزد. کتاب خواندن، مثل قهوه نوشــیدن و 
بازی های کامپیوتری و هزاران ســرگرمی دیگر، بخشی 

از زندگی ست.
در افغانستان و ایران رسانه ها )به خصوص با گسترش 
اینترنت( و نهادهای رســمی و غیررسمی زیادی وجود 
دارنــد که برای ترویج کتاب خوانــی تالش می کنند. با 
آن هــم کتاب خوانی اختیاری بــه مثابه یک فرهنگ و 
عــادت درنیامــده. هرچند این امر عوامــل پیچیده ای 
دارد کــه خارج از توان فــردی و حتی جمعی جماعت 
فرهنگی ســت، اما یکی از دالیلی که ممکن است کمتر 
به آن توجه شــده باشد، نفس نگاه جامعه ما به کتاب و 

کتاب خوانی ست.
جامعــه و فرهنگ ما به کتاب به عنوان یک وســیله 
ســرگرم کننده و تفننی نگاه نمی کنــد، بلکه کتاب، در 
اعتقادات و فرهنگ ما یک شــی مقدس است که قرار 
اســت چیزی جدی به خواننده یــاد بدهد. به عبارتی، 
هرچند این ایده که کتاب وسیله ای سرگرم کننده برای 
پرکردن اوقات فراغت می تواند باشد، ایده ای آشناست،  
اما به حد کافی مقبول نیست. در تصویری بزرگتر برای 
جامعه ما، نه چنان کتابی می تواند ارزشمند تلقی شود 
و نه چنان کتاب خواندنی. از این روســت که حاال که به 
برکت انترنت و فیســبوک همــه می توانند نظر خود را 
درباره کتابی که اخیــرا خوانده اند )یا حتی نخوانده اند( 

بگویند، می توان به عمق نادرســتی نگاه مان به کتاب و 
کتاب خوانی پی ببریم.

این طــور که پیداســت بــرای بیشــتر خواننده های 
فارســی زبان، جنبه ســرگرمی و تفننی یک رمان، در 
پایین تریــن درجه قــرار دارد که تقریبــا هرگز از آن 
صحبتی نمی شــود. خواننده  و حتی منتقد فارسی زبان، 
شــرمش می آید که بعد از خوانــدن یک رمان )و حتی 
یک داســتان کوتاه( به کشــفی بزرگ نائل نشود و آن 
کشف را با واژه هایی، هر یک به اندازه یک بند انگشت، 

در استاتوسی پیچیده و مغلق روی فیسبوک ننویسد.
عجیب تــر از آن این اســت کــه ظاهــرا خواننده و 
منتقد فارســی زبان قادر اســت با خواندن ترجمه یک 
رمان چیزهایی کشــف کند که احتماال روح نویسنده 
خارجــی آن هم از آن خبر نــدارد. هر چند در صداقت 
خواننده و منتقد هیچ شــکی وجود ندارد، اما این امری 
طبیعی ســت که هر خواننده ای از یک کتاب برداشــت 
خود را داشته باشد و این طور نیست که تعبیر و برداشت 
یکی بر دیگری برتری داشته باشد. چنین برداشت هایی 
در بهترین حالت، نظرات شــخصی  خوانندگان اســت 
و نمی توان آن را الزاما درســت یا نادرســت دانســت. 
اما چنین برداشت هایی از یک رمان خود به خود این را 
نشان می دهد که در جامعه ما کتاب خوانی نه یک تفریح 
و سبک زندگی مردم  عادی، بلکه عملی فاخر و نیازمند 
قوه  ادراکی خاص پنداشته می شود که فقط نخبه گان و 

فرهیختگان از پس آن برمی آیند و الغیر.

در ترویج چنیــن تصویر نادرســتی از کتاب خوانی، 
منتقــد، خواننده و نویســنده کتابخانــه محل و حتی 
رســانه هایی که هدف خود را هــم ترویج کتاب خوانی 
تعیین کرده اند، نقش دارند؛ مراســم پرکبکبه و دبدبه 
جشــن امضا و نقــد و معرفی کتاب با ســخنرانی های 
طوالنی و اغلب گیج کننده و نوشتن  نقدهایی که در آن 
تعداد اسم های خارجی فیلسوف ها نصف  واژه های متن 
را تشــکیل می دهد، هم کمک چندانی نکرده  که تیراژ 

کتاب از حداکثر هزار نسخه باالتر رود.
نکته جالب دیگر این جاست که کتاب های ترجمه شده 
نویســنده های اروپایــی اغلب در میــان پرفروش ترین 
کتاب هــا )هرچند در همــان تیراژ به شــدت ناچیز( 
در ایران و افغانســتان هســت. دلیل آن همان طور که 
اشاره شــد می تواند این امر باشد که، در فرهنگ غربی 
کتاب خوانی در نهایت تفریحی سالم برای پرکردن اوقات 
فراغت است و بنابراین، نویسنده ها ناچارند برای داستان 
خود ساختاری جالب و سرگرم کننده در نظر بگیرند، تا 

فروش داشته باشد.
از این رو، ترجمه فارســی این کتاب هــا نیز به دلیل 
موجودیت عنصر تفریحی بیشتر از کتاب های فارسی ای 
به فروش می رود که نویســنده آن به زعم خود خواسته 
فلســفه مرگ و زندگی و رنج و تحقیر آدمیان در طول 
ادوار را به خواننده بازگو کند. بدیهی ست که منظور به 
هیچ عنوان این نیست که رمان باید نوشته ای سطحی و 
کم عمق از داستانی سرگرم کننده از اتفاقات پیش پا افتاده 
باشد. رمان می تواند هر آنچه باشد که یک ذهن خالق 
آن را پرورش داده و یک ذهن خالق می تواند مقوله ای 
فلسفی را در قالب یک داستان خنده دار و سرگرم کننده 
بگوید، یا در ساختار یک متن ادبی زیبا و یا از زبان یک 
نوجوان بزه کار. مهم این اســت که بتواند خواننده ای را 

ترغیب به خواندن کند.
بنابراین، یکی از دالیل کتاب نخواندن ما این است که 
نگاه غالب اجازه نمی دهد که به رمان خواندن به عنوان 
یک تفریح ســالم و فرهنگی که همه می توانند از آن با 
کمترین هزینه برخورددار باشند و لذت ببرند نگاه کنیم 
و این گونه اســت که جامعه ما به کتاب خوانی تفریحی 
هم عالقه ای بیــش از کتاب خوانی اجباری، که اغلب از 

آن گریزانیم، ندارد.

چرا کتاب نمی خوانیم؟

برنامـه شـب شـنبه ها در دوازدهمیـن تجربـه از دوره جدید خود، روز شـنبه 28 
مرداد میزبان پرفورمنس موسـیقی »شـاهدان خموش« در سـالن تئاتر مسـتقل 

تهـران خواهد بود.
مجموعـه برنامـه »شـب شـنبه ها« هـر هفتـه بـا رویکـرد تجربه هـاي متفـاوت و گفت وگوهـاي 
تـازه در بـاب دیـدن و شـنیدن اجرا مي شـود و در اجرای پیـش رو میزبان ابوسـعید مرضایی و فربد 
یداللهـی خواهـد بـود. ابوسـعید مرضایـی نوازنده سـه تار و شـورانگیز، بیش از 30 سـال اسـت که 
در عرصـه موسـیقی فعالیـت می کنـد. او تاکنـون سـه آلبوم موسـیقی منتشـر کـرده و در ضبط و 
تدویـن آثـار اسـاتیدی چـون زنده یـاد جـال ذوالفنـون و زنده یـاد همایون خـرم همکاری داشـته 
اسـت. فربد یداللهی نوازنده تنبک و سـازهای کوبه ای نیز نویسـنده سـه کتاب آموزشـی سـازهای 
کوبـه ای بـا نگرشـی نـو بـرای سـازهای تنبـک و کـوزه )اودو( اسـت و انتشـار 5 آلبوم موسـیقی، 
طراحـی و سـاخت دو سـاز کوبـه ای جدیـد از جملـه فعالیت هـای او اسـت. ابوسـعید مرضایـی و 
فربـد یداللهـی در سـال 13۹0 بـا همـکاری یکدیگر آلبوم »خاک« را منتشـر کردند کـه به عنوان 
بهتریـن آلبـوم بـی کام سـال انتخاب شـده اسـت. پرفورمنس موسـیقی »شـاهدان خمـوش«، با 
نوازندگـی ابوسـعید مرضایـی )سـه تـار و شـورانگیز( و فربـد یداللهـی )تنبـک و هنـگ اودو( بـا 
همراهی اسـماعیل مرضایی )نقاش( شـنبه 28 مرداد از سـاعت 22 در سـالن تئاتر مسـتقل تهران 
روی صحنـه مـی رود کـه قـرار اسـت بخشـی از آلبوم هـای آب و خـاک بـه همـراه بداهـه نوازی 
اجـرا شـود. عاقه منـدان مي تواننـد بـرای تهیـه بلیـت ایـن اجرا به سـایت تیـوال مراجعـه کنند.

 در ایـن برنامه هـا رضـا دادویـي )طـراح و مدیـر پروژه(، سـیامک قطاعی )مسـئول امـور اجرایي(، 
امیـر خـرازی )مسـئول هماهنگـي و برنامه ریـز( و مونا حمزه )گرافیسـت( حضور خواهند داشـت.

مسـابقه طراحـی لباس بـا موضوع پوشـاک تاریـخ ایران و 
بـا عنوان»مسـابقه بـزرگ طراحی لبـاس و تاریـخ« برگزار 

می شـود.
در فراخـوان ایـن مسـابقه آمده اسـت: طراحی لبـاس با پیشـینه چندهزار 
سـاله، از جملـه هنرهـای قابـل تامل و بررسـی اسـت که بـا پرداختن به 
تاریـخ آن عـاوه بـر شـناخت فرهنگ کشـورمان، برآنیم غنای بیشـتری 
بـه فعالیت هـای هنری بخشـیده تا شـاهد اتصـال و انطباق بیشـتری نیز 
بـا فرهنـگ پیشـینیان این مرز و بوم باشـیم. بـا همین رویکرد »مسـابقه 
بـزرگ طراحـی لبـاس و تاریـخ« شـکل گرفتـه اسـت بـه ایـن امیـد که 
راهـی باشـد بـرای شناسـاندن هـر چـه بهتـر فرهنـگ ایـران زمیـن.  
هنرمنـدان می تواننـد بـا الهـام از ادوار تاریخـی ایـران، بـه طراحی لباس 
پرداختـه و تصویـر آثـار خـود را هماهنـگ بـا جـدول زمان بندی بـه دبیر 

مسـابقه ارائـه نمایند.
مسـابقه طراحـی لبـاس در سـه بخـش طراحـی و تصویـر سـازی، مانتو 
اجتماعـی و مانتـو مجلسـی داوری شـده که پـس از اعام نتایـج، نفرات 

برتـر هـر دوره در مجلـه معمـار و مـد امـروز معرفی می شـود. 
دوره هـای تاریخـی مـاد، هخامنشـی، اشـکانیان، ساسـانیان، صفاریـان، 
سـلجوقیان، صفویـه، قاجاریـه، پهلـوی و جمهوری اسـامی ایـران برای 
ایـن مسـابقه در نظـر گرفته شـده اسـت و عاقه منـدان می تواننـد برای 

شـرکت در مسـابقه نهایـی آثـار خـود را مرتبـط بـا دوره هـای مذکـور تا 
تاریـخ 30 شـهریور ۹۶ ارسـال کنند.

عاقه منـدان می تواننـد بـرای شـرکت در مسـابقه طـرح و یـا عکـس 
مانتـو اجـرا شـده خـود را همـراه بـا رزومـه و توضیـح اثـر بـه تلگـرام 
DrSTYLE ارسـال کننـد و یـا برای کسـب اطاعات بیشـتر با شـماره  

0۹1018۶00۷۴ تمـاس حاصـل نماینـد.

تورق تاریخ ایران در یک مسابقه طراحی لباسشب شنبه ها؛ میزبان شاهدان خموش

دو کتاب در حوزه موسیقی منتشر شد
مریـام،  آلـن  نوشـته  موسـیقی«  »انسان شناسـی  کتـاب 
انسان شـناس و انتوموزیکولـوگ آمریکایی، با ترجمه مریم قرسـو 
توسـط موسسـه فرهنگی هنری ماهور منتشـر شـد. عاوه بر آن 
اولیـن کتـاب تالیفـی امین غفـاری )نوازنـده ویولن( نیز بـا عنوان 
»شـیوه های تمرینی کنسـرتو ویولـن خاچاطوریان« در دسـترس 

قـرار می گیـرد. عاقه منـدان 
 کتـاب »انسان شناسـی موسـیقی« از سـه بخـش و 15 فصـل 
تشـکیل شـده کـه عنوان هـای سـه بخش اصلـی کتـاب عبارتند 
از: »موسیقی شناسـی قومـی«، »مفاهیـم و رفتـار«، و »مسـائل 
و راه حل هـا.«  مریـم قرسـو )مترجـم کتـاب و مـدرس موسـیقی 
دانشـگاه تهران و فارغ التحصیـل مقطع دکتـری اتنوموزیکولوژی 
از فرانسـه( دربـاره ایـن کتاب گفت: »بخش نخسـت بر آن اسـت 
کـه عاوه بـر معرفـی تاریخـی و اجمالـی شـکل گیری مفهومی 
رشـته ای بـا عنـوان »موسیقی شناسـی قومی« به دو مسـئله مهم 
و بنیادیـن دیگـر، یعنـی ارائـه نظریـه ای در تعریـف این رشـته و 
روش پژوهـش میدانـی و مطالعاتـی بپـردازد. در بخـش دوم بـه 

مفاهیمـی پرداختـه می شـود کـه در عین ارتبـاط بـا مقوله صوت 
و صـدا، بـه حـواس و ادراک تولیدکننـده ایـن صـدا، یعنی انسـان 
مربـوط می شـود؛ این کـه چگونـه حـواس مختلـف انسـانی در 
دریافـت موسـیقی بـا یکدیگر ترکیـب می شـوند، رونـد یادگیری 
موسـیقی در انسـان و در بطن بومی اقوام مختلـف چگونه پیموده 
می شـود و موسـیقی چگونـه خلـق می شـود. در عیـن حـال، دو 
وجـه کاما متمایز انسـان در مواجهه با موسـیقی نیـز مورد بحث 
قـرار می گیـرد؛ جایـگاه اجتماعـی موسـیقی دان در جوامع مختلف 
و ارتبـاط انسـانی ترین توانایی انسـان در ارتباط با موسـیقی یعنی 
زبـان.«  قرسـو دربـاره بخـش پایانی کتـاب گفت: »بخش سـوم 
بـا عنـوان »مسـائل و راه حل هـا« بـه حضور ایـن مـوارد در متن 
مطالعـه موسـیقایی اشـاره می کنـد و موسـیقی را در ارتبـاط بـا 
حـواس تولیدکننـده آن، یعنـی انسـان در کنار هم قـرار می دهد و 
بـه مباحث بسـیار پیچیـده ای مانند زیبایی شناسـی و نمادین بودن 

موسـیقی وارد می شـود.«
 امیـن غفـاری )نوازنـده ویلـن( کـه به تازگـی در آکادمـی جهانی 

کرونبـرگ آلمان شـرکت کرده و در سـال 2015 جـزء 25 نوازنده 
برتـر مسـابقات جهانـی ارمنسـتان شـده، پس از انتشـار سـی دی 
کنسـرتو ویلـن چایکوفسـکی بـرای اولین بـار در ایـران و اجـرای 
کنسـرتو ویلـن خاچاطوریان همراه ارکسـتر سـمفونیک تهران به 
رهبـری شـهرداد روحانی، کتابـی را با عنوان »شـیوه های تمرینی 

کنسـرتو ویلـن خاچاطوریـان« به چاپ رسـانده اسـت.
 ایـن کتـاب بـه بیان مراحـل تمرینی ایـن کنسـرتو و راهکارهای 

اجـرای هرچـه بهتـر این قطعه -کـه از سـخت ترین قطعات ویلن 
اسـت- می پـردازد.  مراسـم رونمایـی از ایـن کتـاب هفتـه آینده، 
در آسـتانه برگـزاری کنسـرت ویلـن امین غفاری در تـاالر وحدت 

و هم زمـان بـا نشسـت خبـری این کنسـرت برگزار خواهد شـد.
 کنسـرت ویلـن امین غفاری 2۹ مـرداد در تاالر وحـدت با اجرای 
موسـیقی فیلم هایی ماننـد »بازی تاج  و تخـت« و »دزدان دریایی 

کارائیـب« و آثار ویلن کاسـیک برگزار می شـود.

کارگـردان »کوچـه بی نام« از سـاخت فیلمی پربازیگـر خبر داد 
کـه بخشـی از آن در آمریکا فیلمبرداری خواهد شـد.

هاتف علیمردانی که سـال گذشـته فیلم سـینمایی »آباجان« را 
بـر پـرده سـینماها داشـت، ایـن روزها خـود را آمـاده می کند تا 

بـه زودی جدیدتریـن اثر خـود را جلـوی دوربین ببرد.
او دربـاره تازه تریـن اثـر خـود گفـت: فیلمنامـه ای نوشـته ام که 

در هفتـه آینـده برای دریافت پروانه سـاخت آن اقـدام می کنم.
وی در ادامـه دربـاره عنـوان فیلـم بیـان کـرد: عنـوان فیلـم را 
فعـا اعـام نمی کنـم. در گفـت وگویی اعـام کرده بـودم که 
»مـارس« عنـوان فیلمنامـه دیگـر مـن اسـت، امـا به نـام این 
فیلـم تمام شـد، در حالی  کـه فیلم جدیدم عنـوان دیگری دارد. 
از سـوی دیگـر از اعـام عنـوان فیلـم خـودداری می کنـم چرا 
کـه متاسـفانه هـر بار پیـش از ثبـت آن را اعام کـردم، عنوان 

فیلمـم را برداشـته اند.
و  فضـا  دربـاره  همچنیـن  بی نـام«  »کوچـه  کارگـردان 
لوکیشـن های فیلـم و داسـتان آن اظهـار کـرد: 20 درصـد از 
لوکیشـن های کار در آمریـکا اسـت و باقـی در تهـران خواهـد 
بـود، فیلـم داسـتانی اجتماعـی دارد و کامـا رئـال اسـت. این 
فیلـم نیـز بـا همـان حـال و هـوای فیلم هـای قبلـی ام پیـش 

امـا  می افتـد،  اتفـاق  تهـران  شـهری  فضـای  در  و  مـی رود 
فضـای شـادتری نسـبت بـه چند فیلـم قبلـی مـن دارد و فیلم 

اسـت. بزرگ تـری 
علیمردانـی در پاسـخ بـه این سـوال کـه لوکیشـن های فیلم را 
در آمریـکا انتخـاب کردیـد درحالی که مـراودات سیاسـی ایران 
و آمریـکا همـراه بـا تنش اسـت، گفـت: گروهی کـه در آمریکا 
کار می کننـد کامـا آمریکایی هسـتند و بازیگـر خارجی به آن 
معنـا نداریـم. درباره بازیگرانی کـه نیاز داریـم در آمریکا حضور 
داشـته باشـند، صحبت هـای الزم بـرای دریافـت ویـزا صورت 
گرفته اسـت و برای حضور در آمریکا مشـکلی نخواهیم داشت.

وی دربـاره بازیگـران فیلـم عنوان کـرد: با بخشـی از بازیگران 
صحبت هایـی صـورت گرفتـه و صحبـت بـا بخشـی دیگـر از 
بازیگـران را نیـز به بعـد از صدور پروانه سـاخت موکول کردیم، 

امـا فیلـم پربازیگری اسـت و از چنـد بازیگر فیلم هـای قبلی ام 
نیـز اسـتفاده می کنـم. درواقـع قصـد دارم ترکیبـی از بازیگران 
جـوان و باتجربـه را در کنار هم داشـته باشـم و امیـدوارم گروه 
بازیگرانـی کـه مدنظر دارم همگی بتوانند حضور داشـته باشـند 

کـه اگـر این اتفـاق اجرایی شـود بسـیار جذاب خواهـد بود.
کارگـردان »هفت ماهگـی« درباره حضور این فیلم در جشـنواره 
سـی و ششـم فیلـم فجر نیـز گفت: معمـوال سـاخت فیلم هایم 
را خیلـی زودتـر از ایـن زمـان شـروع می کـردم، بـا توجـه بـه 
اینکـه بـه شـهریورماه نزدیـک می شـویم و مـن هنـوز پروانـه 
سـاخت دریافـت نکـرده ام، فکـر نمی کنم که زمـان کافی برای 
رسـاندن فیلم به جشـنواره داشـته باشـم، اما اگر این اتفاق رخ 
دهـد 8 سـال پیاپـی خواهـد بود که من در جشـنواره به شـکل 

مسـتمر حضور خواهم داشـت.

هاتفعلیمردانیدرآمریکافیلممیسازد

جاهای تاریک رمانی از گیلیان فلین، نویسنده و فیلم 
نامه نویس آمریکایی اســت که از بین سه اثر او، رمان 
دختر گمشــده شناخته شده تر اســت و برای این رمان، 
چندین جایزه کســب کرده است. داستان این رمان، در 
مورد لیبی دی است. دختری هفت ساله که خانواده اش 

را طی یک قتل عام وحشتناک از دست داده است.
درباره رمان جاهای تاریک

خوانــدن کتاب های معمایی  جنایــی دقت و انرژی 
زیادی می طلبد. شــما در حین خواندن این دســته از 
کتاب ها باید به خوبی همه چیز را زیر نظر داشته باشید. 
چون شاید توسط نویسنده زیرک، به بازی گرفته شوید. 

بایــد دقت کنید که اتفاقات کتاب چه ربطی به همدیگــر دارند، آیا دیالوگ های کتاب به 
همین شکل عادی هستند و یا نه، دیالوگ هایی خاص هستند که در حل معما نقش خواهند 
داشت. باید سعی کنید انگیزه های پنهان شخصیت های کتاب را کشف کنید و اما در کتاب 
جاهای تاریک نیاز به دقت و انرژی زیادی نیست. کاری که گیلیان فلین در این کتاب انجام 
داده، تنها تطویل بیش از حد آن است. اگر رمان های معمایی دیگر را از نویسنده های غربی 
خوانده باشید، می دانید که تطویل داستان، امری طبیعی است. و به همین خاطر این کتاب ها 
مخاطب را خیلی کم هیجان زده می کنند مگر در قســمت هایی خاص و یا انتهای کتاب. 
اما در مورد جاهای تاریک باید متذکر شوم که قسمت های هیجان انگیز آن بسیار کم بود 
و پایان داســتان هم به شکل وحشتناکی ناامید کننده بود. در تنه اصلی رمان، داستان ها و 
ماجراهایی از شیطان پرستی هم بود که اصا جذابیتی برای من نداشت و احساس می کنم 
به شــکل کلی این موضوع برای مخاطب ایرانی، آن هم در یک رمان نه چندان هیجانی، 

جذابیتی نداشته باشد.
قسمت هایی از متن کتاب

قیافــه این الیل ورث مثل قاتل های زنجیره ای بود که این نشــان می داد احتماال قاتل 
زنجیره ای نیست. اگر مشغله ات تکه تکه کردن زن های خیابانی یا خوردن دخترهای فراری 
باشــد، خب ســعی می کنی قیافه ات معمولی بزند. پای یک قتل دیوانه وار وســط است و 
بنابراین بخش زیادی از این قضیه قرار نیست با عقل جور دربیاید. اصا برای همین است 
که ملت این طور درگیر این قتل ها شده اند. اگر قرار بود با عقل جور دربیاید که دیگر واقعا 
راز به حساب نمی آمد. درست است؟ اما در اتاق بن، چراغ روشن بود. اولین فکر واقعی من: 
آن شب توی اتاق بن، المپ روشن بود و یکی هم داشت صحبت می کرد. می خواستم به 
این مســئله فکر نکنم، اما همیشه به ذهنم برمی گشت. چرا یک قاتل دیوانه باید به اتاق 
بن می رفت، در را می بست، المپ را روشن می کرد و صحبت می کرد؟ از کنار گله گاو که 
بی حرکت ایستاده بودند رد شدم و به دوران بچگی فکر کردم و به آن همه شایعه درباره 
قطع اعضای بدن احشــام و مردمی که قسم می خوردند کار شیطان پرست هاست. شیطان 
جایی نزدیک شهر ما در کانزاس کمین کرده بود؛ نیروی شری که مثل منظره دامنه تپه ها، 
واقعی و طبیعی بود. کلیسای ما بحث شیطان و جهنم نمی کرد اما اصل این ایده حتما کار 
کشــیش بود: شیطان، با چشــم های خونی و مثل چشم بز، می تواند قلب شما را به همان 
آسانی تسخیر کند که عیسی می تواند. در را که باز کرد چاقو توی سینه اش فرورفت. توی 
بازوهای مرد خم شد. صدای پچ پچ مرد می آمد که، نترس، سی ثانیه دیگر همه چیز تمام 
 می شــود، فقط یک بار دیگر ضربه بزنم تا خیالم ان راحت شود، و پتی را تلوتلوخوران رها 

کرد.

ستون یاد

نام هایی که بدون سلفی و فالوئر 
ماندگارند

 اســباب بزرگــی جــز با تــالش به 
دســت نمی آید. برخی نام ها زمانی که 
نه ســلفی بوده اســت، نــه فالوئر و نه 
حتــی با تکیه زدن بر جــای بزرگان به 
ایران  عظمت رسیده اند، بر تارک تاریخ 
ایستاده اند و برای همیشه حافظه ایران 
و ایرانی از آن ها بــه بزرگی یاد خواهد 
کرد، که عباس زریاب خویی یکی از این 
نام هاست. نوشتن و سخن گفتن درباره 
زریاب کار دشواری است. باید جامعیت 
او را داشت که دریغا کسی ندارد. نگاهی 
به آثار پرمعنی و سنجیده او در فلسفه، 
کالم، تاریخ، ادبیات، نســخه شناســی، 

خط شناســی و تبحر او در زبان های عربی، آلمانی، انگلیسی و  فرانسه شاهد این 
مدعاســت. دکتر زریاب بدون تردید یکی از مفاخر علمی ایران به شــمار می آید. 
یکی از علل این برجستگی عالوه بر هوش سرشار خدادادی، امکان تحصیل ایشان 
در دو زمینه علوم دینی و فلسفی قدیم در قم و استفاده از محضر اساتیدی چون 
امام خمینی)ره( در فلسفه و آیت اهلل سید محمد حجت کوه کمری و محقق داماد 
در اصول و علوم فلســفی جدید و  همچنین تحصیل تاریخ در دانشگاه های آلمان 

و تسلط وی به زبان های خارجی بوده است. 
آثار علمی باقی مانده از این شخصیت علمی مانند سیره نبوی، ترجمه های دقیق 
چون لذات فلســفه و مقاالت ارزشمند در دایره المعارف ها گواهی بر عمق علمی و 
وســعت اطالعات آن مرحوم اســت. زریاب فرزانه ای بی همتا بود و به مرحله ای از 
دانش رســیده است که استادان آلمانی او را تکریم کرده اند. جایگاه زریاب در علم 
و تحقیقات به واســطه آشنایی او با زبان های خارجی و ترکیب تحصیالت حوزوی 

و دانشگاهی بود. 
دکتر زریاب از مهم ترین مقاله نویسان و نویسندگان دایره المعارف بزرگ اسالمی 
اســت. می توان سخاوت در اشاعه علم، تقوا در عمل و سیری ناپذیری در یادگیری 
را از ویژگی های این شــخصیت علمی برشمرد، او از جمله افرادی بود که به مدت 
10 سال در درس فلسفه امام راحل شرکت داشت.  زریاب بعد از فرا گرفتن علوم 
دینی و تحصیل دانشگاهی در سال 1334 بورس مطالعاتی بنیاد علمی و فرهنگی، 
اوقــاف هومبولدت آلمان غربی را دریافت کرد و مدت پنج ســال در شــهرهای 

مانیس، مونیخ و فرانکفورت به تحصیل پرداخت. 
اســتاد زریاب با فراغت از تحصیل در آلمان و به دنبال ســه ســال تدریس در 
دانشــگاه برکلی امریکا به ایران برگشت و در رشــته های ادبیات فارسی، ادبیات 
عرب، فلســفه، تاریخ، معارف اســالمی و زبان شناسی دانشــگاه تهران به تدریس 
پرداخت.  وی در چهاردهم بهمن 1373 به سبب عارضه قلبی در بیمارستان دی 
تهــران دار فانــی را وداع گفت.  تالیف بیش از 9 جلد کتاب و تحریر 21 مقاله در 
باب فلســفه، تاریخ و ادبیات از یادگار های مرحوم دکتر عباس زریاب خویی است 
که از مهم ترین آن ها می توان به تاریخ فلســفه، بزم آورد و روضه الصفا اشاره کرد. 
پس از انقالب، زریاب از دانشگاه کناره گرفت. از آزارها و ایذاهایی که از جاهالن و 
کم خردان و حاسدان می دید، هرگز خم بر ابرو نمی آورد. سختی ها و مشقت های 
روزگار هرگز از بلندی مناعت طبع او نکاســت، مانند همیشــه خوش می گفت و 
خوش می درخشــید.. استاد زریاب آخرین حلقه از سلســله ای بود که تقی زاده و 
قزوینــی و مینوی از زمره آن بودند. دانشــمندان عدیــم النظیری که هم معارف 
ایرانی و اســالمی را می دانســتند و هم با تحقیقات غربی و متدلوژی جدید آشنا 

بودند. دریغ که آخرین حلقه این سلسله را از دست دادیم.
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