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ëëآتشپارسي

ëëبازجوييازصدام
«بازجويي از صــدام :تخليه اطالعاتي رئيسجمهور»
كتابي به قلم جان نيكسون يكي از تحليلگران ارشد در
سازمان ســيا با ترجمه هوشنگ جيراني از سوي بنگاه
ترجمه و نشر كتاب پارسه منتشر شد .نويسنده كتاب در
ســال  2003به عنوان تحليلگر در پايگاه سيا در بغداد،
كارش ايــن بــود كــه به افســران ســيا و واحدهــاي ويژه
ارتش كمك كند تا افراد را براي دســتگيري شناســايي
كنند و از اين راه به رهبر عراق-صدام -يا دســتياران او
برسند .سرانجام در ماه دسامبر همين سال رئيس جمهوري عراق را در نزديكي
زادگاهش تكريت دستگير كردند و از جان نيكسون كه سالهاي متمادي درباره
ديكتاتوري عراق مطالعه كرده بود ،خواســته شــد كه كار تعيين هويت صدام را
به عهده بگيرد و نيكسون سؤال و بازجويي از صدام را آغاز كرد .كتاب «بازجويي
از صــدام :تخليــه اطالعاتــي رئيسجمهــور» تصويــري بيطرفانــه از يكــي از
قدرتمندترين حاكمان بدنام عصر ما به دست ميدهد .كتاب بازجويي از صدام
دو بار از سوي بخش مرور انتشارات سيا مورد بررسي موشكافانه قرار گرفت و بر
روي سطرهايي از آن قلم كشيده شد.
ëëسفرنامهسيستان
«ســفرنامه سيســتان :خاطــرات هيــأت مكماهــون در
سيستان» نوشته جورج پسمن تيت و با مقدمه سرارتور
هنري مكماهون عنوان كتابي اســت با برگردان حســن
احمدي كرويق كه انتشــارات مازيار منتشــر كــرد .كتاب
سفرنامه سيســتان شــرح خاطرات ميســيون سرحدي
مكماهون اســت كه طي دو سال و نيم اقامت ميسيون
در سيســتان به تدريج توسط جورج پسمن تيت نوشته
شــده كه بعدها منتشر شده اســت .موضوع كتاب شرح
بســيار جذابي از اوضاع آن زمان سيستان ،چگونگي عالمتگذاري مرز سيستان،
نقشهبرداري سيستان و از ساير ماجراها ارائه ميدهد .اين كتاب در چهارده فصل
به ســفر ســياحان ،مأموران و كاشــفان به سيســتان ،ماجراي ســفر تيــت همراه با
ميسيون هند و افغانستان ،ماجراي حكميت گلد اسميد و ساير وقايع ،خالصهاي
از جغرافيــاي رود هيرمنــد و ...ميپردازد .بــراي عالقهمندان تاريــخ و جغرافياي
سيســتان ،كتــاب ســفرنامه سيســتان تيت موهبتي اســت .جــورج پســمن تيت،
نقشهبردار هيأت حكميت مكماهون در فاصله سالهاي  1282تا  1284شمسي
بود كه مرز بين ايران و افغانستان در حدود سيستان را نقشهبرداري و ميلهگذاري
كرده كه تا به امروز نيز مورد استفاده است.
ëëفهمنشانهشناسيرسانهها
«فهم نشانهشناســي رســانه ها» اثر مارســل دانســي با
برگردان گودرز ميراني و بهزاد دوران از ســوي انتشارات
علمي و فرهنگي منتشــر شــد .مارســل دانســي اســتاد
ايتاليايي تبار نشانهشناسي در دانشگاه تورنتو كه سابقه
تدريس در معتبرترين دانشــگاههاي كشورهاي امريكا،
ايتاليا ،سوئيس و ...را دارد در اين كتاب نخست به طرح
نظريه نشــانه و نشانهشناســي ميپردازد و مباحث را با
ذكر مثالهاي مفيد براي فهم بهتر روشــنتر ميسازد.
پرداختن به همه اينها كه امروزه در قالب فضاي شبكهاي نمود پيدا كرده فرصتي
مناسب در اختيار خواننده قرار ميدهد كه با مفاهيم نشانهشناسي در بستر هر يك
از اين حوزههاي رسانهاي آشنا شود .به عبارت ديگر اين كتاب نه تنها منبعي مفيد
براي تحقيق در حوزه نشانهشناســي بلكه كتابي مفيد براي ارتقاي سواد رسانهاي
مخاطباست.

ëëزندگيوآثارگابريلگارسياماركز
«زندگــي و آثــار گابريــل گارســيا ماركز» نخســتين كتاب
از مجموعــه زندگينامههــاي انتشــارات هيرمنــد اســت
كــه بــه قلم جيــن بل -ويــادا بــا ترجمه عرفــان مجيب
در 460صفحــه قطــع وزيــري منتشــر شــد .جيــن بــل-
ويــادا منتقد ادبــي ،رمان نويســنده ،مــدرس ادبيات در
دانشــگاههاي امريكاســت و در طــول ســالها فعاليــت
حرفــهاي بــه پژوهش در مدرنيســم ،رئاليســم جادويي
و ادبيــات امريــكاي التين پرداختــه اســت .وي در کتاب
حاضر ضمن ارائه نقد آثار داســتاني اين نويسنده از نخستين آثار در دوران جواني
تا آخرين آثار كه داستانهاي كوتاه عاشقانه است به واكاوي پيشينهها ،سياستها،
اقليم ،مطالعات و ميراث ماركز ميپردازد كه براي عالقهمندان و پژوهشگران آثار
ماركز مرجعي ارزشمند و كاربردي خواهد بود .اين كتاب الگويي استاندارد ،معيار
يك اثر پژوهشي و زندگينامهاي در دانشگاهها و كالجهاي امريكايي شناخته ميشود
و سال هاست كه مورد استفاده و ستايش پژوهشگران آثار ماركز قرار ميگيرد .جرالد
مارتين زندگينامهنويس رسمي ماركز به زبان انگليسي نه تنها اين كتاب را بهترين
منبــع و مرجع براي شــناخت ماركــز و آثارش ميدانــد بلكه آن را اثــري آموزنده و
دقيق و دوستداشتني معرفي ميكند .كساني كه آثار ماركز را خوانده يا ميخوانند
ضروري است براي درك عميق و دقيق آثارش اين كتاب را هم بخوانند.
ëëتاريخسنگسر
«تاريخ سنگســر :ســرزمين دالوران سرسخت» عنوان
كتابــي تحقيقــي به قلــم عبدالرفيع حقيقــت (رفيع)
است كه از سوي انتشارات كومش به بازار آمد .نويسنده
در مورد ســبب تأليف و چگونگي آن ميگويد :از ســال
 1346مطالب مربوط به سنگسر سرزمين سلحشوراني
كه در دوران پرنشيب و فراز تاريخ ايران نقش برجسته
خود را در جنگاوريهاي مختلف نشان دادهاند توجهم
را بــه خــود جلــب كــرد و از زماني كــه با اســتاد حبيب
يغمايــي در تحريــر مجله يغما همــكاري ميكردم و مقالــه تحقيقي تاريخچه
سنگســر را نوشــته و در آن نشــريه چــاپ كردم و مــورد توجه قــرار گرفت به فكر
تأليف و تدوين تاريخ سنگسر بودهام و سرانجام پس از  45سال كوشش حاصل
كار را به دســت چاپ سپردم .نويسنده در اين اثر از اوضاع سياسي و جغرافيايي
منطقه ،شروع ميكند و در ادامه به اوضاع سياسي،صوفيان ،اوضاع اقتصادي،
اوضاع ايل در اين منطقه ،محلههاي قديمي سنگسر در تاريخ تا گريز حسن بن
زيــد علوي از ترس يعقوب ليث صفاري ،قلعههاي اســماعيليان در سنگســر و
چهرههاي فرهنگي ،علمي ،ديني سنگسر ميپردازد.

عکس :ایران

«آتــش پارســي :نخســتين
تازههاي
امپراتــوري جهــان و نبــرد
نشر
براي تســخير غــرب» عنوان
آیناز محمدي
كتابــي پژوهشــي-تاريخي
بــه قلم تــام هالند نويســنده
و مورخ انگليســي بــا ترجمه
ماني صالحي عالمه از ســوي نشــر اختران به بازار آمد.
خشايارشــا مســلماً همانطــور كــه يونانيــان متهمش
ميكردند خود كامه بود .پادشاهي ايراني كه به عنوان وارث سنتهاي كهن هزاران
ســاله بينالنهريــن باســتان آکد ،آشــور و بابــل حكومت ميكرد .اما شاهنشــاهي
پارســيان اگرچــه در ميــان جنجال و غوغا ،فــرو ريختن ديوارها ،قلعهها و اشــغال
شــهرها برپا شــده بود با تأمين صلح و آرامش براي اقوامي كه مطيع ميشــدند
بزرگترين قلمرو شاهنشاهي در تاريخ را براي خود و مردمشان به دست آوردند.
ســال  480ق.م خشايارشــا كــه قدرتمندترين مــرد روي زمين به شــمار ميرفت
لشكر عظيمي را به سوي يونان روانه كرد تا بعضي دولت شهرهاي ياغي (به زبان
امروزي تروريست) يوناني را سركوب كند.

گفتوگو با همايون عبدالرحيمي پژوهشگر:

محــات تهــران را به تفكيك و بــا جزئيات
دقيــق معرفي كردم .جعفر شــهري درباره
فرهنگ و مردم ،آداب و رســوم و پوشــاك و
خــوراك و ...همــه آنچه كه درتهــران وجود
داشــت ،نوشته اســت .از پخت و پز و جشن
و عــزاداري و هــر چه را به شــناخت تهران و
مردمش كمك ميكرد مورد توجه قرار داد.
آنچــه مــن روي آن تأكيد داشــتم تاريخچه
محالت تهران اســت وجه تســميه محالت
اســت ،خيابانها ،كوچهها ،اماكن عمومي،
اماكــن مذهبــي ...و آنچــه در ايــن مناطق و
محالت اتفاق افتاده است.
ëëبحث نوســازي تهران و نوگرايي مردم كه
پيش ميآيد ،متوجه ميشويم از اواخر دوره
ناصرالدينشــاه و بعــداز آن دوره مشــروطه

روزگاری که تهران ،طهران بود

قديميتريــن ســند فارســی موجــود دربــاره تهران نشــان
ميدهد كه تهران از ســده ســوم هجري قمري وجود داشته
است و نويســندهاي بهنام ابوسعد سمعاني در كتاب خود
از شخصي به نام ابوعبداهلل محمد ابن حامد تهراني رازي
نــام ميبرد كه اهــل تهران ري بــوده و در ســال  261هجري
ساير محمدي
قمري (برابر با  874ميالدي) درگذشــته اســت .اما تهران
از ســال  1200هجــري قمــري براي نخســتين بار توســط آغا
محمدخان قاجار بهعنوان پايتخت ايران انتخاب شــده است .در دوران معاصر
نيز بسياري از مورخان ايراني و ســياحان شرقي و غربي درباره جغرافياي تاريخی
تهران قلم زدهاند .جديدترين كتاب تحت عنوان «كوچه پسكوچههاي تهران»
در مــاه جاري را انتشــارات بدرقــه جاويدان منتشــر كرد كه نويســندهاش همايون
عبدالرحيمياســت .اين پژوهشــگر تاريــخ تهــران ،متولد  1349تهران اســت و
دانشــجوي كارشناسي ارشد تاريخ هنر ايران باستان .وي عالوه بر اين كتاب مصور
ديگري را توسط شهرداري تهران در دست چاپ دارد كه تحقيق وسيع و همهجانبه
درباره «تزئينات معماري دوره قاجار» است و كتاب ديگرش با محوريت تهران را
در دست تأليف دارد .عبدالرحيمي حدود 10سال است كه در زمينه بافت تاريخي
تهران به تحقيق و پژوهش ميپردازد ،درباره روزگاري كه تهران ،طهران بود.
ëëآقــاي عبدالرحيمي ،كتابي كه شــهرداري
تهــرانقراراســتمنتشــركند،بهســفارش
شهرداريآنرانوشتهايد؟
اين كتاب را به ســفارش شــهرداري تهران
ننوشــتهايم ،كتــاب را خــود مــا ،يعنــي مــن و
همســرم -خانــم فاطمــه مجدنيا -مشــتركاً
كار كرديــم و بعد شــهرداري بهعنوان ناشــر و
سرمايهگذار مسئوليت چاپ آن را متقبل شد.
ايــن كتــاب هم يــك كار تحقيقاتي اســت هم
مصور است .در واقع مستندنگاري شهر تهران
است و موضوع آن در زمينه تزئينات معماري
دوره قاجار در تهران است .فراهم كردن چنين
كتابــي حاصــل حــدود پنج ســال كار جــدي و
مداوم است .من راهنماي گردشگريام و براي
نوشــتن كتاب «كوچه پسكوچههــاي تهران»
هــم حــدود  10ســال در زمينه بافــت تاريخي
كالنشــهر تهران تحقيق كردم .هر ســال من و
همسرم در خانه هنرمندان نمايشگاه عكس
برگزار ميكنيم .هر ســال هــم در يك موضوع
عنوان كلي اين نمايشــگاهها هم «تهران شهر
خاطره» است .چون هركس چه مقيم تهران

باشــد و چــه مقيــم ديگــر شــهرها ،از تهــران،
خاطــره دارد ،برخــي خاطره خوب و شــيرين
دارنــد ،برخي هم خاطــره تلخ و بــد .هدف از
برگزاري نمايشــگاه عكس هم مستند نگاري
تهراناست.
ëëقدمــت تهــران بــه نخســتين ســدههاي
تاريخ ميرســد ،مثــاً ابوالقاســم محمدبن
حوقلبهسال 331هجريقمريدرتوصيف
شــهر تهران مينويســد كه تهران با باغهاي
فراوان و ميوههاي متنوع در شــمال شهر ري
واقع است .يا ابواســحاق استخري در كتاب
المســالكوالممالــكبهســال 340هجري
قمري دربــاره تهران به تفصيل ســخن گفته
استوابنبلخيدركتاب«فارسنامه»هم...
درســت اســت .اتفاقــاً من هــم آوردهام
كه بنابر نوشــته تاريخنويسان و پژوهشگران
درباره تهران ،درگذشــته تهران از قريههاي
ري بــوده و ري كــه در تقاطع محورهاي قم،
خراســان ،مازنــدران ،قزوين ،گيالن و ســاوه
واقع شــده بــود ،از قديــم همــواره مدعيان
ايــن منطقه سوقالجيشــي را مــورد حمله

و تهاجــم قــرار ميدادنــد .تهــران بواســطه
برخــورداري از مغاكهــا و حفرههــاي
زيــر زمينــي و مواضــع طبيعــي فــراوان و
دشــواري نفوذ در آنها پناهــگاه خوبي براي
دولتمردان و ديگر اشخاص بوده كه احتماالً
مــورد تعقيب قــرار داشــتند .مــردم تهران
خانههاي خود را در زيرزمين ميســاختند،
گويــا اين رســم در روســتاهاي پيرامــون ري
رواج داشــته و منحصــر بــه قريــه تهــران
نميشــد ،اين امر به دو دليل موجه به نظر
ميرســد ،نخســت گرمــاي شــديد منطقــه
در فصل تابســتان كه كالويخوه ســياح سده
هشتم به آن اشــاره دارد .دوم دفاع در برابر
دشــمن خارجي كه از نوشته ياقوت حموي
بــر ميآيــد .يــا در «معجمالبلــدان» آمده
كــه خانههــا را در زيرزميــن ميســاختهاند
و راههاي عبور درهايي كه به خانهها ميرسد
در نهايت تاريكي و صعوبت اســت .اين كار
را بــراي جلوگيري از تهاجم شــبانه و غارت
عساكرميكنند.
ëëازكاريكهجعفرشهريدركتابپنججلدي
«طهرانقديم»انجامدادچقدرسودبرديد؟
وكارشــما بــاكاريكه ديگــران دربــاره تاريخ
تهرانانجامدادندتفاوتدارد؟
كارمن در كتــاب «كوچه پس كوچههاي
تهــران» باكار جعفــر شــهري در كتاب پنج
جلدي و ارزشمند او متفاوت است .بهخاطر
اينكه جعفر شــهري در زمينــه تاريخ تهران
عــاوه بر اينكه به فرهنــگ و فولكلور تهران
ميپردازد ،به سرگذشت تهران هم نگاهي
ويــژه دارد ،جعفري شــهري از گذشــتههاي
دور تــا دوران معاصــر را مــورد توجــه قــرار
دادهاست .اما من از پيدايش تهران بهعنوان
يكشهرنوشتموچگونگيشكلگيريآنرا
توضيح دادم تا اواخر دوره قاجار ،يعني وارد
دوران پهلوي نشــدم .البته در قسمتهايي
بنا به ضرورت تا اوايل دوره پهلوي را هم مد
نظر قرار دادم .اما ســعي كــردم وارد دوران
پهلوي نشــوم .ديگر اينكه من در اين كتاب
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شروع اين اتفاق اســت و در دوره پهلوي اول
شتابميگيردو...
نخستين بار كه داستان تهران را نوشتم
در يــك جــا در مــورد توســعه دارالخالفــه
تهــران گفتــم .جايــي كــه ناصرالدينشــاه
كلنگ توســعه تهــران را به زميــن ميزند و
قرار ميشــود كه تهران از چند جهت رشــد
بكند و از چند ســو پيشــروي كنــد و بزرگتر
شــود .و ايــن نخســتين مراســم كلنگزنــي
در تهــران اســت كه محالت جديــد در دوره
يآيد .درواز هها از
نشاه ب هوجود م 
ناصرالدي 
چهــار تا به هشــت دروازه و از هشــت دروازه
به دوازده دروازه افزايش پيدا ميكنند و شهر
عمالً گســترش پيدا ميكند و رو به توســعه
مــيرود .در دورههــاي مختلف بعــدي اين
توســعه همچنان ادامه پيــدا ميكند .چون
شــهر متراكم ،ميشــود و ازدحام جمعيت
جايي براي ساخت و ساز خانههاي جديدتر
و بناهاي تــازهندارند .با اين برنامه محالت
جديــدي ايجاد ميشــود .و از شهرســتانها
مردم بــه تهران كــوچ ميكنند ،فضــاي كار
و فضــاي زندگي بهتــري فراهم ميشــود و
همين امر سبب رونق تهران ميشود.
ëëهمــه كســاني كــه دربــاره تاريــخ تهــران
درگذشــته قلمزدهانــد ،از باغهاي ميــوه و از
چنارهايسرسبزوشكارگاههايتهرانسخن
گفتهاند،ازچهزمانیاينهاازدسترفت؟
ما در محله عود الجان كه قديميترين
محله تهران اســت منطقــهاي داريم بهنام
باغ پســته برگ ،ميگويند در اين منطقه پر
از باغهاي پســته بــود .يا باغهــاي پردرخت
ميــوه بــود .يا چنارهاي سرســبز كه هنــوز در
محله عودالجان هســت .محله عودالجان
بــه ســمت چهــارراه ســيروس و ري اســت.
قديميتريــن درخت چنار زنده و ســر ســبز
تهــران در هميــن منطقــه واقــع اســت كــه
ميگوينــد  900ســال عمــر دارد .و هنوز هم
سرســبز و پرشــاخ و برگ در جــوار امامزاده
يحيــی اســت .ازدحام شــهر نشــيني و كوچ

بيحســاب و كتاب از شهر و روستا به تهران
كــم كــم و بهتدريــج موجــب نابــودي ايــن
درختهــا و باغها شــد .مثالً باغ اللــهزار كه
از بزرگترين باغهــاي تهران بود و متعلق
به ناصرالدين شــاه بود ،آن را ميفروشــد و
خــردش ميكننــد و قطعهبنــدي ميکنند
و در باريــان ايــن قطعــات را بــه باغهــاي
كوچك و باغچهها تبديل ميكنند و شــروع
بــه خانهســازي و خيابانــي در آن احــداث
ميكنند و درختها خشــك ميشوند و از
بقاياي بــاغ اللهزار همين خيابــان اللهزار
اســت ،باغاللــهزار در آن زمــان خــارج از
محدوده تهران ،باالي ميدان توپخانه بود.
جايي كه محمدعلي شــاه و فتحعليشاه
با اســب بــه اين بــاغ ميآمدند به گشــت

كارمن
در كتاب «كوچه
پسكوچههاي
تهران» باكار جعفر
شهري در كتاب پنج
جلدي و ارزشمند او
متفاوت است .من
از پيدايش تهران
بهعنوان يك شهر
نوشتم و چگونگي
شكلگيري آن را
توضيح دادم تا
اواخر دوره قاجار ،در
اين كتاب محالت
تهران را به تفكيك
و با جزئيات دقيق
معرفي كردم .آنچه
من روي آن تأكيد
داشتم تاريخچه
محالت تهران
است وجه تسميه
محالت است،
خيابانها ،كوچهها،
اماكنعمومي،
اماكن مذهبي...

وگــذار .عكسهايــي از دوران ناصرالديــن
شــاه وجــود دارد كــه نشــان ميدهــد هــر
وقت ناصرالدين شاه ميهمان داشتند ،يا
ميخواســتند براي تفريح به شــكار بروند
در هميــن تهران بهدليل هــواي مطبوع و
آبهاي زالل و باغها و درختها شكارگاه
مناســبي بــود كــه درباريــان و صاحــب
منصبان به شكار بپردازند.
ëëدر واقع كتاب شــما عــاوه بر اينكــه تاريخ
تهــران را بــه خواننــده معرفــي ميكنــد،
جغرافيايتهرانراباتماماماكنومحالتو
خيابانهاو...دراختيارمخاطبميگذارد.
مجموعه اين اطالعات هويت كالنشــهر
تهــران را ميســازد ،تاريخ حدود  300ســال
زندگــي مــردم در تهــران در اين كتــاب آمده
اســت .جالب اســت بدانيــد وقتــي از محله
عودالجــان اســم ميبريــم يــا از پامنــار نــام
ميبريم؛ ياد آيتاهلل كاشــاني ميافتيم ،ياد
صنعت ملي شــدن نفــت ،يــاد اتفاقاتي كه
در اين محالت افتاده براي ما زنده ميشــود.
يــاد خانه مــدرس و خود مــدرس ميكنيم؛
اختالفاتــش با رضاشــاه را به يــاد ميآوريم.
هر يــك از ايــن مناطق تهــران خاطــرهاي از
تاريــخ در دل دارنــد كــه ســاكنان آن مناطق
و در مجمــوع هــر شــهروند مقيــم تهــران و
عالقهمنــد به تاريخ اين ســرزمين بايد از آن
آگاهي داشته باشد و بداند روزي روزگاري اين
بزرگان در چنين كوچهها و چنين خانههايي
زندگــيميكردند .اگر به كوچــهاي در محله
عودالجان ميرســيم به اسم كوچه مدرس،
شــايد فكر كنيم اين كوچههم مانند بزرگراه
مــدرس بيهيــچ مناســبتي به نــام مدرس
نامگذاري شــده اســت .در حالي كه اين طور
نيســت در اين كوچه خانه آيــتاهلل مدرس
است و اين كوچه روزي محل تردد مدرس و
پيروانشبود.نامگذاريبيشترمحالتتهران
بر حســب ضــرورت يا براســاس يــك واقعه
تاريخي يا بنا به داليل سياسي -اجتماعي و...
بوده كه الزم است بدانيم.

پيشخوان كتابفروشيها

«لوليوشمغموم» عنوان کتابي است از
مجموعه نامآوران انديشه و هنر مؤسسه
انتشــارات نگاه به قلم حافظ موســوي که
بــه زندگي ،شــعر و انديشــه اخــوان ثالث
ميپردازد .نشر قصه در اواخر دهه هفتاد
تحت عنــوان «چهرههاي قرن بيســتمي
ايــران» منتشــر کــرده بــود ،يکــي هميــن
کتاب بود که حاال بــا تجديدنظر و افزودن
تعدادي از شــعرهاي اخوان منتشــر شده
اســت ،حافــظ موســوي در ايــن کتــاب بــا
استناد به اشــعار ،مقاالت و گفتوگوهاي
اخــوان و بــا مراجعــه بــه مطالبــي کــه
ديگــران دربــاره اخوان نوشــتهاند ،ســعي
دارد تصويري روشــن و جامع از اين شاعر
بزرگ معاصر ارائه دهد .نويســنده عالوه
بر اين با بررسي انتقادي باورهاي فلسفي
و اجتماعــي اخــوان ،شــعر او را در بســتر
تحوالت اجتماعي ايران از دهه سي تا دهه
شصت خورشيدي واکاوي ميکند.
«نحــوه تشــکيل و دريافت متن در اشــعار
معاصــر» نهميــن کتــاب از مجموعــه
«نظريههــا و نقدهــاي ادبــي – هنــري»
انتشــارات سخن اســت به قلم دکتر فرخ
لطيفنژاد که به بررســي ،تأويل و تفســير
اشعار نيما ،سپهري و باباچاهي براساس
رويکردهــاي شــناختي بوگرانــد – درســلر
و اســتاک ول ميپــردازد .اين کتــاب به دو
فصــل و هر فصل به چند بخش تقســيم
ميشــود .درفصــل اول بــه بحــث درباره
متنيت و زبانشناســي متن و رويکردهاي
آن پرداختــه ميشــود .در فصــل دوم
نويسنده براساس رويکرد بوگراند – درسلر
و اســتاک ول و بــا اســتفاده از دادههــاي

محققــان مذکــور ،الگويي کاربــردي براي
تحليــل شــعر معاصــر ارائــه ميدهد که
در آن هفــت معيــار متنيــت در چهــار
مرحلــه دريافت متن به همــراه الگوهاي
ذهني مناســب هر مرحله ،جهان متن را
ميسازند« .فرشته ظلمت» نام رماني از
ارنستو ساباتو با ترجمه مصطفي مفيدي
اســت که نشر نو چاپ اول آن را سال  93و
چاپ دوم آن را به تازگي به بازار فرســتاد.
ساباتو نويسنده آرژانتيني با رمان «تونل»
که چند ترجمه از آن در ايران منتشر شده
به نويسنده محبوب نخبهپسندان تبديل
شــده است .ســاباتو در اين رمان تازه ،هم
خــودش بــه عنــوان يکي از شــخصيتها
حضــور دارد ،هــم بــه عنــوان نويســنده
رمانهايــي چون «تونــل» و «قهرمانها و
گورهــا» و بــا نام حقيقي و واقعي ســاباتو!
نويســنده در رمان فرشــته ظلمت ،محور
قصــه را انســان قــرار داده اســت .انســاني
کــه هــم فرشــته و هــم شــيطان ميتواند
باشــد ،ســاباتو کــه از نويســندگان مکتــب
اگزيستانسياليسممحسوبميشود.
«محاکمه اسپينوزا» نمايشــنامهاي است
از ديويــد آيوز که با ترجمه علي فردوســي
از ســوي نشر پايان منتشر شــد .ديويد آيوز
پــس از آن که رومن پوالنســکي کارگردان
مشــهور ،فيلمي ســينمايي براساس يکي
از نمايشــنامههايش بــه نــام «ونــوس در
خز» ساخت ،به شــهرت رسيد .اطالعات
مکتــوب و موثق درباره محاکمه اســپينوزا
اندک اســت اما يقين ميدانيم که با روخ
اسپينوزا در روز سهشنبه  27ژوئيه  1656به
کليساي تلمودتوره احضار شد .و در جلسه

استنطاق مرشد او سائول مورترا بود که در
ابتداي جلسه حاضر نبود و وقتي به جلسه
افترا وارد شد که پاسي از آن گذشته بود.
«کودکــي در دوردســت» اثــر جوديــت کر
نويســنده انگليســي با برگردان روحانگيز
شــريفيان از ســوي انتشــارات مرواريــد
منتشر شــد .جوديت کر نويســنده ادبيات
کودکان که اکنون در  94ســالگي همچنان
مينويســد ،از محبوبتريــن چهرههــاي
ادبيــات انگليســي اســت و در ايــن رمان،
داســتاني صميمــی و ســاده از مقاومــت
انســان در برابــر ظلــم و بيعدالتيهــا
و کمبودهــاي تحملناپذيــر زندگــي در
جامعه جنگزده روايت ميکند .داستان
کســاني کــه ســرانجام پيــروزي واقعــي و
نهايــي بــا آنهاســت« .بعد از عشــق» نام
رماني از اليف شــافاک ،با ترجمه ارسالن
فصيحــي اســت که انتشــارات کتابســراي
نيک منتشــر کرد .رمان «بعد از عشق» را
که اثري عاشقانه و جسورانه و حيرتانگيز
ارزيابــي کردهانــد ،درباره زنــان و زنانگي و
دورهاي غمبــار و تيــره اما گــذرا در زندگي
زنــان عاشــق ،دوره بعــد از عشــق .اليــف
شــافاک بــا ذهن و قلمي جســتوجوگر و
توانا اين دوره را که يکباره از راه ميرســد
و موجوار ميگذرد ،شرح و بسط داده و در
قالب رماني مدرن پيش چشم خواننده به
تصويرميکشد.
«فصل چهارم» مجموعه بیست داستان
کوتــاه بــه قلــم فرامــرز نجــدي شــاعر و
نويســنده شــمالی اســت که از ســوي نشر
نشــانه منتشــر شــد .فرامــرز نجــدي ســه
مجموعه داســتان کوتــاه و يک مجموعه

شــعر منتشــر شــده دارد و فصــل چهارم
درواقع فصل تازهاي از حيات ادبي اوست.
اين داســتانها زباني موجز و شســته رفته
دارد .فضــاي داســتانها ،فضــاي شــهري
اســت و در جغرافيــاي شــمال ،و برگرفته
از تجربههاي زيســته و بالفصل نويســنده
يــا تجربــه ديگــران که بــه او منتقل شــده
اســت ،فرامــرز نجدي بــرادر بــزرگ بيژن
نجدي اســت« .اسفار ســخن» نام رماني
از عبدالخالــق رکابــي نويســنده برجســته
عراقــي اســت کــه بــا برگــردان نرگــس
قنديلزاده از ســوي نشــر ني منتشــر شد.
ايــن نويســنده و روزنامهنــگار صاحبنــام
که بيــش از 10رمــان در کارنامــهاش دارد،
روايتهــاي داســتانياش را بــا تاريــخ
کشــورش درميآميزد و ميکوشــد مواد و
مصالــح روايت را نخســت از تاريخ عراق
و برخي کشــورهاي مجاور و کشورهايي که
در حــوزه امپراتوري عثماني قرار داشــتند
و از ميــراث بومي و جهاني فکر و فرهنگ
و ادب برگيرد و با نگاهي زيبايي شناســانه
در آثــار خــود بازآرايــي کند ،رمان «اســفار
ســخن» بعــد از ظهــر روزي در دهــه نــود
ميــادي در بغداد آغاز ميشــود و فرداي
آن روز در جنوب عراق به پايان ميرسد.
«فرمين :موش کتابخوان» رماني نوشــته
ســم ســوج با برگردان پويه ميثاقي اســت
که نشــر مرکز منتشــر کــرد .فرمين موش
کتابخــوان يــا ماجراهاي يک شهرنشــين
غربتــي رمانــي اســت کــه نقــش اصلي و
محــوري داســتان را موشــي عاشــق کتاب
بــه عهــده دارد کــه در نقش انســان ظاهر
ميشود ،يا انساني است که در نقش موش

بازي ميکند؟ هر دو حالت ميتواند باشد
بــا توجــه به آن چه نويســنده ايــن رمان از
آموزههاي ژوانگ ژو در صفحات نخست
کتــاب آورده اســت .پيدا کردن نخســتين
جمله براي شــروع يک رمــان فوقالعاده
هميشه دغدغه نويسندگان بوده و هست
از جملــه ،دغدغــه راوي هميــن رمــان.
ايــن رمــان کــه از ســوژهاي بديــع و طنزي
تأملبرانگيز برخوردار است ،بسيار جذاب
و پرکشش است.
انتشــارات فــرزان روز چــاپ هفتــم رمان
«مــوش و گربه» يکي از ســه اثر برجســته
گونتر گراس نويســنده آلماني برنده نوبل
ادبيات با برگردان کامران فاني را منتشــر
کــرد .چــاپ نخســت ايــن رمــان در ســال
 1378بــه بــازار آمــد ،فاني معتقد اســت
بــراي درک درســت و ارزشــگذاري گونتــر
گراس ،نخســت بايد دو شاهکارش طبل
حلبي و سالهاي سگي را خواند .و اماکتاب
موش و گربه نمايشگر زندگي در سالهاي
جنــگ دوم جهانــي اســت .سرگذشــت
نوجوانانــي اســت کــه بــا جنــگ بــزرگ
ميشــوند ،رشــد ميکنند و بــه جبهههاي
شــرق و غرب فراخوانده ميشــوند .رمان
مــوش و گربــه درواقع روایت شــخصيتي
ناقصالخلقــه بــه نام آقا مالکه اســت که
وقتي سرکالس از او ميپرسند ميخواهد
چه کاره شــود ميگويد دلقک سيرک ،اما
قهرمان جنــگ از آب درميآيــد و ...جواد
مــاهزاده از نويســندگان فعال نســل امروز
پنجمين رمان خود «باغ رويان» را توسط
نشــر ثالث منتشــر کرد .رماني متفاوت با
بقيــه آثارش ،بــه تعبيري ميتــوان گفت

بهتريــن رمانــش را ،رمــان سياســي –
اجتماعي که در سالهاي پاياني رژيم شاه
ميگذرد .مهرداد شخصيت اصلي رمان
پــس از پانــزده ســال حبــس ،نيمه شــبي
از زنــدان آزاد ميشــود او بــه جــرم مبارزه
مسلحانه به اعدام محکوم شده بود اما او
را آزاد کردهاند به صورت مشــروط تا برادر
ديگرش را که تبديل به يک جوان شورشي
شــده تحويل بدهــد و خواهــر زندانياش
را هــم بابــت ايــن خدمــت بــه حکومــت
آزاد کننــد .مهــرداد در ميــان بالتکليفي و
سردرگمي به سراغ دو نفر از رفقاي سابق
ميرود...
انتشــارات نيلوفــر رمان «ريشــههاي شــر:
حقيقــت ماجــراي هــري کيوبــرت» اثــر
شــاخص ژوئل ديکر نويســنده سوئيســي
را منتشــر کرد که ناهيــد فروغــان آن را به
فارســي برگردانــد .ايــن رمــان کــه جوايــز
معتبــري از جملــه جايزه بــزرگ آکادمي
فرانسه را از آن خود کرد ،داستان نويسنده
جوان و موفقي است که در نوشتن دومين
رمان خود عاجز مانده اســت و احســاس
ميکنــد چشــمه خالقيتاش خشــکيده
و بــه هــر دري ميزنــد تــا بــر ايــن ناتواني
غلبه کند ،موفق نميشــود .ناگزير دعوت
اســتاد ادبيــات ســابق خــود را ميپذيــرد
و بــه شــهر کوچــک او مــيرود .اين اســتاد
کــه يکــي از مهمتريــن رمانهــاي قــرن را
نوشــته اســت ،کنجکاوي نويســنده جوان
او را به دستنوشــتههاي رمان موفق استاد
ميکشــاند و در پي آن رازي بر او مکشوف
ميشــود که پــس از دســتگيري اســتاد به
اتهام قتل مورد استفاده قرار ميگيرد و...

