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نوشته: پرویز براتی
نشر چشمه

 کتاب بادهای افســون )مقدمه ای بر شــناخت علوم 
غریبه در ایران( نوشته پرویز براتی به تازگی توسط نشر 
چشــمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
چهل و هفتمین عنوان از مجموعه علوم انســانی است 

که این ناشر چاپ می کند. 
نویسنده این کتاب، مولف و محققی است که به دلیل 
عالقه به نسخه های خطی و کالسیک ادبیات فارسی، به 
سمت تحقیق درباره تاریخ علوم غریبه در ایران کشیده 
شــده اســت. او می گوید: روزی در جمعه بازار کتاب 
اصفهان، به نسخه ای از اسرار قاسمی برخوردم. به رغم 
بی پولی، آن را خریدم. از کتاب خوشــم آمد؛ نه بابت 
اجــرای موبه موی دســتورات آن بلکه به خاطر فضای 
نوشتاری اش. بعد از آن شروع به جمع آوری این گونه 
کتاب ها کردم. همنشــینی با استاد جمشید مظاهری 
)سروشیار( از دیگر ماجراهای شگرف آن روزگار بود. او 
وقوف زیادی بر ادبیات کالسیک ایران داشت. شاهنامه 
شناس بی نظیری بود و در عین حال یک کتاب شناس 
بزرگ... براتی پس از مدتی و گذراندن دوران دانشجویی 
در اصفهــان، به تهــران مهاجرت کرده و در بســاط 
دستفروشــان این شــهر به دنبال کتاب های قدیمی 
می گــردد. او ایده نگارش کتابی دربــاره علوم غریبه 

از مدت  را  ایران  در 
پیــش در ذهن  ها 
فرصت  اما  داشــته 
باره،  نوشتن در این 
برایش  سال ۸۴  در 
و  فراهم می شــود 
را  هایش  یادداشت 
نامه  عجایب  درباره 
هــا در قالب کتابی 
کند.  می  گردآوری 
بادهــای  کتــاب 
ادامه  نتیجه  افسون 
ها  گردآوری  همین 

تا پاییز سال ۸۸ است. این کتاب عالوه بر پیش گفتار و 
منابع و ماخذ، ۲۴ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: 
اهل هوا، جادو در ایران، کیمیاگران و ساحران، علوم  
غریبه در ایران، کتاب شناســی علــوم غریبه در ایران، 
بلیناس و طلسمات او، آصف بن برخیا و طلسم هایش، 
جابــر پدر کیمیاگــران، رازی و رازهای صنعت کیمیا، 
فیلســوف کیمیاگر، رازهای فیلسوف شهید، ابن عربی 
و علم حروف، مردی با ســتاره هایش، اســرار حسین 
واعظ، شیخ بهایی عالِم غریب، از ادبیات غریبه تا سخن 
غریبه، زبــان و معنا در متون غریبــه، علوم غریبه به 

مثابه هنر، علوم 
غریبــه: از هند 
پاکســتان،  تا 
در  غریبه  علوم 
افالطون  غرب، 
و علــوم غریبه، 
یونگ  قرائــت 
از کیمیاگــری، 
غریبه:  علــوم 
یــا  واقعیــت 
 ، ؟ ت فــا ا خر
علیه  چکشــی 

جادوگران. 
براتی در مقدمه کتاب پیش رو به این مســاله اشاره 
می کند که: باید تاکیــد کنم که هدف از پرداختن به 
این علوم، تایید محتوای موجود در آن ها نیست و تنها 
هدف نوشتار حاضر آشنا کردن مخاطب با برخی زوایای 
پنهــان ذهنیت تاریخی ایرانی و تمرکز بر متن هایی با 

پس زمینه امر غریب است. 
در قسمتی از این کتاب می خوانیم: 

می گویند آزمایشــگاه کیمیاگری جابر بن حیان تا 
دو قــرن بعد از مرگش از دید مــردم پنهان بود تا این 
که وقتی خواســتند در نزدیکی دروازه دمشــق بنایی 

بسازند آن را کشف کردند. جابر بیشتر عمر خود را در 
این آزمایشگاه به ســر برده بود. او در آن جا به تجزیه 
و ترکیب مواد گوناگون مــی پرداخت. جابر بن حیان 
معروف به صوفی یا کوفی، کیمیاگر و دانشمندی ایرانی 
بود که در قرن نهم میالدی )۲۰۰   ۱۰۴ ه. ق( زندگی 
می کــرد. بنا به نظر اکثر قریب بــه اتفاق کیمیاگران 
اسالمی، او ســرآمد کیمیاگران اسالمی است. شهرت 
جابر تنها به جهان اســالم محدود نمی شود و غربی ها 

او را تحت عنوان ِگِبر می شناسند.
 ابــن خلدون در مقدمــه ابن خلدون، در قســمت 
های ســاحران و کیمیاگران از جابر سخن گفته و او را 
پیشوای تدوین کنندگان فن کیمیا دانسته است. او حتا 
ایــن دانش را به او اختصــاص داده و آن را دانش جابر 
نامیده اســت. از آن جا که نام جابر در قرون سیزدهم 
و چهاردهم میالدی به صورت گبر نوشــته می شــده، 
مارســلن برتلو، کیمیادان بزرگ فرانسوی، به دو جابر، 
یکی عربــی و دیگری التین قایل اســت. نظر برتلو با 
مخالفت شدید هولمیارد و سزگین روبه رو شده است.

اریک جان هولیمارد، خاورشناس انگلیسی که تخصص 
وافری در پژوهش های تاریخی درباره جابر دارد، جابر را 
شاگرد و دوست امام صادق )ع( می داند. درباره این که 
آیا جابر شــاگرد امام جعفر صادق )ع( بوده یا نه، بحث 

های فراوانی شده است.

نویسنده: آدریان وولدریج
مترجمان: نسیم بنایی، مریم عربی

دستیابی به راهکاری مناسب برای تقویت توان مقابله بنگاه ها با شرایط بحرانی نیازمند الگویی است که تمامی مدل های سنتی کسب و کار را به هم بریزد و زیررو کند. کتاب  آشوب بزرگ که به تازگی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران منتشر شده است، نمونه ای از این الگو را ارائه می کند. در مقدمه این کتاب به قلم مهندس مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران می خوانیم: این کتاب مدل های کسب و کار را زیرورو می کند و مرزهای میان صنعت و استراتژی های درهم 
و برهمی که سالهاست در کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته را از میان بر می دارد. در واقع آشوب بزرگ به آن دسته از جامعه دست پیدا می کند که جنبه دست آموز دارند، همان بخش که زمانی تحصیل کرده ها و افراد ثروتمند در آن دورهم جمع می 

شدند تا از آن در برابر آنچهتوفان دائمی می نامند، مراقبت کنند. کتاب آشوب بزرگ در واقع ترجمه روانی است از مجموعه مقاالت جدید مجله اکونومیست که حول تشریح ابعاد این الگوی جدید کسب و کار نوشته شده اند.

آشوب بزرگ؛
چگونه کسب و کارها 

با روزهای بحرانی 
مقابله می کنند؟

دریچه

راهنمای کتاب 

بادهای افسون 
شناخت عوامل نمایش 

دایی جان ناپلئون 

کلمات ژان پل سارتر 

نوشته: ایرج پزشک زاد
  دایی جان ناپلئون ایرج پزشکزاد نخستین بار سال 1349 در نشر صفی علیشاه منتشر شد. این رمان 
در مدت زمان کوتاهی پرطرفدار شــد و  بعد ها بر اساس همین رمان، فیلمی به نام دایی جان ناپلئون 

ساخته شد و بر شهرت و مقبولیت این رمان دامن زد.   
دایی جان ناپلئون از محبوب ترین رمان های فارسی در  نیم قرن گذشته است.  

نویسنده در این اثر داستان پسری را روایت می کند که به دختر دایی اش عاشق است. بیان طنز  و 
روایت جذاب و پر کشــش  ویژگی این رمان است.  دایی جان ناپلئون  بعد انقالب تا سال های دولت 
اصالحات اجازه تجدید چاپ نداشت و بعد بیست سال این رمان در سال های دهه  هفتاد مهلت انتشار 

پیدا کرد، اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد این رمان باز به محاق رفت. 
در چهار سال  گذشته این رمان در نشر صفی علیشاه چندبار تجدید چاپ شده است. تازگی هم این 

اثر با طرح و چاپی جدید در نشر فرهنگ معاصر منتشر شده است. 
رمان دایی جان ناپلئون این  طور شروع می شود: 

  من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک سیزده مرداد، حدود ساعت سه و ربع کم بعدازظهر، عاشق شدم. 
تلخی ها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک دوازدهم یا یک چهاردهم 

مرداد بود، شاید اینطور نمی شد. 
آن روزها هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وعده های طالیی برای عصر، ما را، یعنی من 
و خواهرم را، توی زیرزمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعدازظهر برای همه 
بچه ها اجباری بود. ولی آن روز هم ما مثل هر بعدازظهر دیگر، در انتظار این بودیم که آقاجان خوابش 
ببرد و برای بازی به باغ برویم، وقتی صدای خورخور آقاجان بلند شد، من سر را از زیر شمد بیرون آوردم 
و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت دو ونیم بعدازظهر بود. طفلک خواهرم در انتظار به خواب 

رفتن آقاجان خوابش برده بود. ناچار او را گذاشتم و تنها، پاورچین بیرون آمدم. 
لیلی، دختر دایی جان، و برادر کوچکش نیم ساعتی بود در باغ انتظار ما را می کشیدند. بین خانه های ما 
که در یک باغ بزرگ ساخته شده بود، دیواری وجود نداشت. مثل هر روز زیر سایه درخت گردوی بزرگ 
بدون سروصدا مشغول صحبت و بازی شدیم. یک وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد. یک جفت چشم 
سیاه درشت به من نگاه می کرد. نتوانستم نگاهم را از نگاه او جدا کنم. هیچ نمی دانم چه مدت ما چشم 

در چشم هم دوخته بودیم که ناگهان مادرم با شالق چند شاخه ای باال سر ما ظاهر شد. 
 میخائیل گورگانتســف، بر مقدمه  ترجمه روسی اثر نوشته است، تسلسل موقعیت های مضحک و 
دیالوگ های خنده آور، که نویسنده به وفور از آنها بهره  برده است، خواننده را به یاد گوگول و خنده در 
میان اشک های نامرئی او می اندازد. و این، نه تنها به خاطر آن است که مثاًل جنجال منازعه خانوادگی 
بر سر یک صدای مشکوک، شباهتی به خصومت جاودانه میانه ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ دارد، 
بلکه در این رمان عوامل بسیار دیگری یادآور این جمله پایان داستان گوگول است که: آقایان، زندگی 

در این دنیا چه مالل انگیز است! 
همچنین دیک دیویس بر مقدمه ترجمه انگلیسی از این رمان هم نوشته است :وجود چنین رمانی 
در ادبیات ایران، به حد اعلی کمیک و مبتکرانه، مملو از شخصیت های به یادماندنی در کشاکش زد و 
خوردهای مضحک ممکن است خواننده غربی را، که عادت کرده با شنیدن نام ایران به یاد صحنه های 
جدی بیفتد، دچار شــگفتی کند. حال آنکه در خود ایران این رمان شاید شناخته ترین و محبوب ترین 

داستانی باشد که پس از جنگ جهانِی دوم در این کشور نوشته شده است. 
 ایرج  پزشــک زاد آثار متعددی را نوشته اســت. خانواده نیک اختر، دیگر اثر داستانی پرطرفدار این 
نویســنده است و در نشــر آبی پانزده بار تجدید چاپ شده است.  شهر فرنگ از همه رنگ، طنز فاخر 

سعدی، حافظ ناشنیده پند، رستم صولتان و ... از دیگر آثار این نویسنده است.  

نوشته: ابراهیم مکی
انتشارات سروش

 شناخت عوامل نمایش ابراهیم مکی که نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی 
جامع اصول و مبانی متون نمایشی دارد، با هدف گسترش هنر بخصوص هنر سینما  نوشته 

شده است.  
با توجه به ارتباط بین تکنیک و معنا در یک متن نمایشی که الزمه یکدیگر هستند، مطالب 

این کتاب بیشتر  ناظر بر جنبه های تکنیکی کار نمایش است. 
تکنیک های گفته شده در این اثر در چهارچوب نمایش به شیوه دراماتیک و ارسطویی آن 
پاسخگوی مسائل می تواند باشد و در نمایش هایی که خارج از این محدوده باشد، ممکن 

است از جهاتی چند، در این دستگاه با پاسخی قانع کننده روبرو نشود. 
مباحث کتاب شناخت عوامل نمایش که به آناتومی یک اثر دراماتیک توجه دارد، در نهایت 
به تشریح و کاربرد هر یک از عناصر آن می پردزاد و ضمن تبیین علت پدید آمدن پاره ای از 
معایب تکنیکی، راه اصالح آن ها را پیشنهاد می کند. کتاب شناخت عوامل نمایش نارسایی 
های ناشی از ساختار نمایشی و شخصیت پردازی یک اثر دراماتیک را برطرف می کند بدون 

آن که در مفاهیم ارائه شده از طرف خالق اثر تغییر چندانی بدهد. 
شــخص بازی، حرکت ، مکالمه و ساختار نمایشی و یا عناصر کیفی نمایش چهار بخش 

اصلی این کتاب است که هر بخش حاوی زیرمجموعه ای است.

ترجمه: ناهید فروغان 
انتشارات ققنوس 

 کلمات یکی از ادبی ترین آثار این روشنفکر و فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی است که وی در 
آن جریان زندگی خود را تا 10 سالگی شرح می دهد.  

سارتر وقتی کلمات را می نوشت 59 سال داشت، شاید به همین دلیل ابایی از بیان تمامی جریان 
زندگی خود تا 10 سالگی نداشت و به نکات مثبت و منفی متعددی را بیان کرده است.  

ســبک اعتراض آمیز در نوشــتار و نگاه بدبینانه او به زندگی در سراسر این اثر مشهود است و این 
از سارتر چندان بعید نیست، زیرا او روشنفکری منتقد است که وقتی جایزه نوبل 1964 را برنده شد، 

نپذیرفت و آن را دریافت نکرد.  
کلمات از دو بخش خواندن و نوشتن تشکیل شده و مترجم کتاب نیز بر آن مقدمه ای نگاشته است.  
سارتر در ژوئن سال 1905 به دنیا آمد. پدری او افسر نیروی دریایی بود و مادرش دخترعموی دکتر 

آلبرت شوایتزر ، برندة جایزه صلح نوبل. 
پانــزده ماهه بود که پدرش مرد. مــادر و پدربزرگ اش، او را بزرگ کردند که اولی کاتولیک بارش 

می آورد و دومی سرش را به ریاضیات و ادبیات کالسیک گرم می کرد.  
در جوانی برای گرفتن مهارت در تدریس فلســفه امتحان داد و رد شد. یک سال گذشت و نتیجة 
امتحان بعدی در 19۲9، جایگاه نخست را نصیب او کرد و در تمام طول زندگی هفتاد و پنج ساله اش 

۲ دلمشغولی بزرگ داشت، یکی ادبیات و دیگری فسلفه.  
وقتی جایزة نوبل 1964 به ژان پل ســارتر تعلق گرفت، می شد ادعا کرد که احترام و اعتباری که 
دشمنانش نیز برای او قائل بودند به دو انسان متمایز تعلق گرفته است. هم نویسنده ای که حدود ۲0 
سال پیش از آن بر زندگی ادبی فرانسه تأثیر نهاده بود و هم مردی که به عنوان متفکر و داستان نویسی 
معتبر حدود پانزده سالی می شد که زندگی خود را وقف مبارزات سیاسی روزمره کرده بود. زندگینامه 
خودنوشــتی را که سارتر درباره ده سال آغازین عمر هفتاد و پنج ساله خود نگاشته است، با اعترافات 
روســو قیاس کرده اند. کلمات که سارتر آن را در پنجاه و نه سالگی به رشته تحریر درآورد، شاهکار 
تحلیل شخصی به شمار می آید. این فیلسوف و رمان نویس و نمایشنامه نویس کودکی خود را با همان 
صداقت و بصیرت به کار بسته در تحلیل نویسندگان دیگر، توصیف کرده است. سارتر در این زندگینامه 

رابطه عاشقانه درازمدت خود را با کلمات چاپ شده شرح داده است.
قسمتی از کتاب: 

دو زندگی داشتم که هر دو نیز دروغ بودند: در مال عام دغلباز بودم، نوه کذایی شارل شوایتزر معروف 
شــمرده می شــدم؛ تنها که بودم، در غم و غصه های خیالی غرق می شدم. افتخار کاذب خود را با 
گمنامی ای کاذب تصحیح می کردم. برای گذشتن از یک نقش به نقش دیگر مشکلی نداشتم. در 
همان لحظه ای که می رفتم تا چکمه های مخفی خود را بپوشم، کلید در قفل می چرخید، دستان 
مادرم، گویی ناگهان فلج شده باشند، روی شستی های پیانو از حرکت باز می ماندند، من خط کس 
را در کتابخانه می گذاشتم و می رفتم تا خود را در آغوش پدربزرگم بیندازم، به طرف صندلی دسته 
دارش می رفتم، کفش های راحتی تودوزی پوسش را برایش می آوردم و درباره روزی که گذرانده بود 

با قید نام شاگردانش پرس و جو می کردم...

 پیراهن آبی ترزا
نوشته  انسیه  ملکان

 انتشارات  صدای  معاصر
 پیراهن  آبی  ترزا داســتان زنی ست در غربت 
کــه دنیای خودش را دارد و بــا واکاوی پیراهنی 
که ریشــه در گذشــته اش دارد می کوشد آن را 

بازسازی کند: 
 - این فیلیپ است. پسرم. 

- چقدر جوان بودی آن موقع. چه پیراهن آبی 
زیبایی. مثل رنگ چشم هایت است. 

ترزا خندید. جای دندان های خالی در دهانش 
پیدا شــد. آلبــوم را ورق زد و عکس های دوران 
مختلــف زندگــی اش را نشــانت داد. در عکس 
دیگری با پیراهن آبی اش روی پله های کلیســا 

ایستاده بود. توی عکس ناقوس کلیسا پیدا بود. 
- خیلی زیباســت. رنگ آبی به چشــم هایت 

خیلی می آید. 
عکســی را از آلبوم بیرون آورد و روی ویترین 

پشت سرش گذاشت. 
- این کلیســای قدیمی دهکده مان در ایتالیا 
بود. هر هفته به کلیســا می رفتــم. کلمه ی هر 

هفته را دو بار دیگر تکرار کرد. 
- وقتی آمدم انگلیس دیگر به کلیسا نرفتم. 

عکس،  پیراهن،رنگ آبی ، کارت پستال، سیب،  
درخت انجیر  همه نشانه اند مثل تیتر روزنامه ها 
که امروز و دیروز را نشان می دهند و به استقبال 

فردا می روند. 
در قسمتی از داستان وقتی که مروری از وقایع 

روزنامه ها را دنبال می کنیم: 
 تیتر روزنامه ها را با چشم مرور می کنی، فشار 

آلمان به اروپا برای... 
و بعد: 

  تــرزا گفت:  بیا از اینجا برویم. این راه نزدیک 
تر است. از خیابان برویم دور می شود. 

راهــی را که ترزا نشــان داد، از میان باغی می 
گذشــت که درختان ســیب و گالبی داشت. در 

مسیر، چند سیب روی زمین افتاده بود. 
ترزا سیب ها را برداشت و گفت:  اما تا به حال 
هیچ گالبی ای روی زمین نیفتاده. و با دســت به 

باالی ددخت اشاره کرد. 
- چقدر باال هســتند؛ کســی نمی تواند آنها را 
بچیند. کالغ ها آنها را مــی خورند. این میوه ها 
مزه ی خوبــی ندارند. اینجا مثــل ایتالیا آفتاب 

ندارد. هوای انگلیس به درد نخور است.  
غربــت تنهایــی آدمها مضمونی اســت که در 
داســتان حضور دارد.مســتقیم و غیر مســتقیم 
نویســنده به ترزا و دنیای اش می پردازد. با دقت 

هم این کار را می کند و حســنی که کارش دارد 
در این اســت که وارد حیطــه رمانتیک گویی و 
نوستالژی پردازی نمی شود.  چهارچوب داستان 
قوی و درست ایجاد شده داستان با اینکه زنانگی 

دارد اما اثری آشپزخانه ای نیست. 
 زن داســتان زنی شــریف اســت که زندگی 
و محــاکات خودش را دارد و بــه محیط زندگی 
خودش و اجتماعش هم توجه دارد اما چهارچوب 

رفتاری و کنش و واکنش خود را دارد: 
 تــرزا پیراهن را در آب چنگ می زد و روی آن 

پودر می ریخت. 
- ترزا تمام شد. پیراهن را درست کردی. 

ترزا همان طور که ســرش پایین بود گفت: نه 
هنوز. 

 پیراهــن را از آب بیرون آورد. خم شــدی به 
سمت وان حمام. 

- این همان پیراهن است؟ 
پیراهن پیراهن یوســف اســت و حکایتها دارد 
و زن در ایــن چنگ زدن، نگاه کردن، شســتن 
کوچک کردن، دکمه با نخ آبی خریدن و دوختن 

حرفها دارد: 
 تــرزا لباس را از آب بیرون آورد و آب کشــی 

کرد. 
پیراهن پارچه ای بود نخ نما با درزهای شکافته 

شده و ریش ریش.  
نویســنده زبــان روان کالم روانــی دارد و در 
پرداخت فرم داســتان مسلط است اگر غیر از این 
بود داستان به سادگی از دست می رفت. نویسنده 
در فصــول کوتاه و بخش های کوتاه داســتان را 
پیش می برد. توجه و ایجاد این فرم به داســتان 
تشخص داده و البته دست داستان نویس را برای 
هرگونه سنتی نویسی و از هر دری سخنی گفتن 
بسته است. داستان مخاطب حرفه ای خوان می 
خواهــد مخاطبی کــه همانقدر در پی داســتان 
شنیدن باشــد همانقدر هم در پی لذت بودن از 
شیوه داســتان گویی باشد که نویسنده به خوبی 

از پس آن برآمده.  
پیراهــن آبی ترزا را می شــود بیش از یک بار 

خواند: 
 تــرزا لبخند زد و شــروع کرد بــه ورق زدن. 
دفترچه که به آخر رســید، دوباره برگشــت و از 

نو نگاه کرد. 
روی جلــد دفتر یــک برگ درخــت انجیر را 

طراحی کرده بودی. 
دســت های ترزا روی دفتر مثــل برگ انجیر 

بزرگ رگه رگه بود.

 به امید دیدار در آن دنیا 

نوشته: پی یر لومتر
ترجمه: مهستی بحرینی

نشر ماهی

   بــه  امید  دیدار  در  آن  دنیا یکی از کوبنده ترین 
رمان هــا دربارۀ فاجعه ای جهانی ســت کــه به دلیل 
معمــاری شــگفت آور داســتان، بزرگ تریــن جایزۀ 
 ادبــی فرانســه، یعنی گنکــور را نصیب خــود کرده 

است.  
خواننده بــا خواندن صفحــات ابتدایــی کتاب به 
خوبی به رویدادهای ایــن کتاب پی می برد، اثری که 
 داســتان آن نیمه تاریخی، نیمه واقعی و نیمه تصوری 

است.  
انتخاب شــخصیت ها، ویژگی  های روان شناسانه شان 
که از میان پایین تریــن تا باالترین طبقه های اجتماع 
فرانسه در داســتان  نقش می  آفرینند، شاهکاری است 

مسلم.  
نویسنده مانند شطرنج بازی بســیار باتجربه و ماهر 

مهر ه هایــش را چنــان اســتادانه جا به جــا می کند و 
نقش هایی را که به عهده شان واگذار کرده چنان خوب 
اجرا می کنند که در هیچ مرحله ای جای هیچ شک و 

شبهه و تردیدی برای خواننده باقی نمی گذارد. 
در توضیح موضوع این رمان باید گفت: 

 از ویرانه هــای بزرگ ترین کشــتار قرن بیســتم، 
دو نجات یافتــۀ کم وبیش آســیب دیده می خواهند از 
ظلمی که طی چهارســال به خودشان و هم قطارهای 
زنده یا مرده شــان شــده، انتقام بگیرند. سردمداران 
فرانســۀ منهدم شــده اما پیــروز، می خواهند برای 
پنهان ســاختن فاجعه جانســوز میلیون ها کشــته و 
معلول جنگی، مراسم بزرگداشــتی برپا کنند، بسیار 
ریاکارانه با زرق وبرقی دروغین و گول زننده. نویســنده 
با چیره دســتی و ظرافتی خیره کننده، پرده از فاجعه 

مرگبــاری برمی دارد که جنگ ســاالران و آتش بیاران 
معرکه می خواستند رنگ شــکوه و افتخار، دالوری و 

فداکاری در راه میهن را به آن بزنند. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم:  

حاال موقعش شده برود سروقت این سرباز احمق در 
ته گودالش و ترتیبــش را بدهد. دومین نارنجکش را 
از کمر باز می کند. با این کار خوب آشناســت. دو ماه 
پیش ده پانزده ســرباز آلمانی را که تسلیم شده و به 
اسارت گرفته  بودند، دایره وار دور هم جمع جمع شان 
کرد، زندانی ها با نگاه علت این کار او را جویا می شدند، 
هیچ کس از آن سردرنمی آورد. با یک حرکت، نارجکی 
را دو ثانیه پیش از منفجر شــدن میان شــان انداخته 
بــود. کار یک متخصص، حاصل چهار ســال تجربه ی 

نارنجک اندازی.

نوشته: بهناز علی پور گسکری
نشر چشمه

 رمــان   جــا   ماندیــم... نوشــته   
بهنــاز   علی پور   گســکری به تازگی 
توســط   نشر   چشمه منتشر و راهی 
کتابفروشی ها شده اســت. این کتاب 
هفتــاد و دومیــن عنــوان مجموعه 
کتاب های قفسه آبی و دویست و چهل 
و یکمین عنوان داســتان فارسی است 

که این ناشر به چاپ می رساند. 
بهناز علی پور گسکری متولد ۱۳۴۷ 
در گیالن است و به نوشتن کتاب های 
پژوهشی و داســتانی در حوزه ادبیات 
اشــتغال دارد. به جز آثار داستانی اعم 
از مجموعه داســتان و رمان که از این 
نویسنده به چاپ رسیده، آثاری مانند 
زن در رمان فارســی را نیز در کارنامه 

دارد. 
علی پور گســکری پیــش از این دو 
مجموعه داســتان بماند... و بگذریم... 
را توســط نشر چشمه به چاپ رسانده 

است. 

رمان جا ماندیم... این نویســنده که 
اثری اجتماعی اســت، با ۴۰ فصل به 

چاپ رسیده است.  
در قسمتی از آن می خوانیم: 

گنبد روی قبرهای دورتادور مسجد 
ســایه انداخته اســت. پیرمردی روی 
پله ورودی مســجد ایستاده و دستش 
ســایبان چشــم ها نگاهــت می کند. 
شــباهت اندکی بــه پــدر دارد. می 
دانی یــک غریبگی موروثــی و ذاتی 
است.  انداخته  فاصله  نپتارودی ها  بین 
ســراغی از هم نمی گیرند مگر آن که 
به هم نیاز داشــته باشند یا بر حسب 
تصادف همکاسه شوند. شاید اگر پدر 
بمیرد مجبور شوی این هم کاسگی را 

بپذیری. 
قبر  مــی روی ســراغ  راســت  یک 
مادربزرگ، تنها ســنگ ســیاهی که 
به تازگی عوض شــده است. سابق بر 
این ُمرده ها را در حیاط پشتی مسجد 
ســمت ورودی زن ها، دفن می کردند. 
حاال گرداگرد مســجد تا لب جاده را 

سنگ قبرها اشغال کرده اند. نپتارودی 
فصل مشترک اغلب نام های خانوادگی 
روی سنگ قبرهاســت. دور و برت را 
می پایی. دِر بیشــتر خانه های سمت 
راست مســجد نیمه باز است، درهای 
حلبــی روی پایه هــای چوبی پس و 
پیــش می رود، و بچه ها در قبرســتان 
می دوند و روی قبرها باالبلندی بازی 
می کنند. یاس می پرسد چیزی تغییر 

کرده درنا؟...

نوشته: ناصر قلمکاری
ســوژه رمان، همان طور که در پشت 
جلد هم به آن اشــاره شــده به موضوع 
مهاجران،  غیر قانونــی،  مهاجرت هــای 
مشکالت و دغدغه های آن ها می پردازد. 
رمان از بیســت فصل تشکیل شده که 
وقایع آن ها یکی در میان در گذشــته و 

حال روی می دهند.
بهــداد و دختــر مــورد عالقــه اش 
غــزل، تصمیم به مهاجــرت غیر قانونی 
بــه اســترالیا می گیرند و این ســرآغاز 
تکان دهنــده  و  پر تعلیــق   ماجراهایــی 

است.
 خانواده بهداد از این سفر بی اطالعند 
و اگــر بفهمند محال اســت اجازه دهند 
زوج جوان به این سفر پر مخاطره بروند. 
هرچه ســفر طوالنی تر می شود بیشتر با 
چهره خشن و بی رحم پناهندگی و ترک 

دیار آشنا می شویم.
در زمان حال داستان و پس از وقایعی 
که در غربت روی داد، بهداد شخصیتی 

موجه و سرشناش است.
 او تنهاســت و تنها عالقه ای که دارد، 
بازارهای مالی مثل  کارش یعنی تحلیل 
بورس است. او ســعی دارد گذشته تلخ 

و وقایعــی که بر خودش و همســرش 
رفتــه را فراموش کنــد و وارد رابطه ای 
جدیــد شــود. ســفر بــه کواالالمپور، 
پایتخت کشــور مالزی ایــن فرصت را 
به او می دهد تا با دختری آشــنا شــود 
 کــه از قضا قصد مهاجرت بــه کانادا را 

دارد.
دیدار در کواالالمپور رمانی پرکشــش 
و تعلیق اســت. از ابتدا تا انتهای داستان 
و فصــل به فصل این تعلیق نفس گیرتر 
و جذاب تر می شــود تا سرانجام در فصل 
نوزدهم و بیســتم داســتان به اوج خود 

می رسد. 
رمــان علی رغم تکنیکــی بودنش به 
هیچ وجه دشوار خوان و دیر یاب نیست. 
روایت خطی پیش مــی رود و خبری از 
پیچیدگی هــای بی مورد و طاقت فرســا 

نیست.
بخشی از کتاب: 

صدای ســالن اجتماعات از این جا در 
اتــاق اســتراحت هم می توان شــنید و 
گوشه گوشــه ی آن را در نمایشگر های 
متعدد رو به رو نگاه کرد. خانم رضایی دم 
در ورودی از هر کس که وارد می شــود 
نامش را می پرســد، در فهرستی که دارد 

نگاه می کند که حتما ثبت نام کرده باشد 
و شماره ی تماسش را داشته باشیم. بعد 
یک عدد پوشــه ی تبلیغات موسسه را به 

او می دهد.سالن تقریبا پر شده .
 خیلی هــا هم حتما بدون نام نویســی 
تلفنــی آمده اند. پنجاه نفری می شــوند. 
جاهای خالی، این بار خیلی کمتر است. 
مسئول حفاظت ســالن که دوربین ها 
را بررســی می کند، چیزی درباره ی سود 
نمی فهمم.  درســت  می پرســد.  مرکب 
اســت. می گویم: فقط  به سالن  حواسم 
آن قدر بدون که انیشتن در این باره گفته 
که ســود مرکب یکی از شــگفتی های 
دنیای آدم هاســت. هر کس که درکش 
کنه، ثروتمند می شه و هرکی که درکش 

نکنه، فقیر می مونه. 
وارد ســالن که می شــوم، جلــو پایم 
بلنــد می شــوند. در مســیری کــه تا 
صندلــی طی می کنم با دســت اشــاره 
می کنــم بنشــینند. بلند گو را روشــن 
می کنم و ســالم می کنــم. به تک تک 
مرد  بیش تر  می شــوم.  خیــره  چهره ها 
هســتند و تعداد زن ها خیلی کم اســت. 
 عــده ای تک و توک جواب ســالمم را 

می دهند.

جا ماندیم... 

دیدار در کواالالمپور 


