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اپراي مردان سبيل استاليني
«اپراي مردان سبيل استاليني» شامل دو فصل است  .رمان در بخش نخست خود -به نام «بخت توران شاهي» -توران همسر آبنوس (فعال سياسي و مخالف رژيم پهلوي) روايت ميكند .او از چگونگي آشنايي خود با آبنوس شاعر ،از
نخستين آشنايي با او و همچنين جشن عروسياش نكته به نكته حرف ميزند و اگر تا نيمههاي بخش نخست را بخوانيم به يك سري ناگفتههايي از درون اوضاع از هم پاشيده پس از كودتاي بيستوهشتم مردادماه دست مييابيم .اين
اثر نوشته محمداسماعيل حاجيعليان از سوي نشر ققنوس منتشر شده است.
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درباره رمان قرباني ،اثر كورتزيو ماالپارته
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داستان قرباني
اصلي جنگ

داستان قرباني (كاپوت)
رواي�ت اروپ�ا در بس�تر
جنگ جهاني دوم اس�ت
ك�ه نويس�ندهاي چ�ون
ناظري منزل به منزل اين
مواضع را س�پري كرده و
با نگاه دقيقاش توانسته
گزارشي داس�تاني ارايه
دهد كه جايگاه قرباني به
شكليدقيقترسيمشده
اس�ت .ماالپارته با كتاب
قرباني ،ح�ال اروپايي را
شرح ميدهد كه قرباني
اصلي جنگ است.

مهدي كرباليي
در س��ير جنگهاي تاريخ ش��مار قربانيان
معموال گواهي ب��ر توحش بيامان دو جبهه
جنگ قرار گرفتند كه ه��م توان تقويت نظامهاي آماري را
داش��تند و هم بهترين وسيله براي غناي ميراثي بلندمدت
جهت بقاي حس همدردي و دش��من س��تيزي بودند .اين
جم�لات صرفا يك گ��زاره خبري جهت حيرت و تاس��ف
خواننده نيس��ت و در پس خ��ود انبوه��ي از غيبتها را به
نمايش ميگذارد كه شايد اصليترين غيبت نبو ِد پرداختي
صري��ح و صحيح به خود قرباني در تاريخ اس��ت .همين امر
بهترين دليل براي مواجهه با شاهكار بزرگ كورتزيو ماالپارته
( )1898-1957يعني كتاب قرباني يا كاپوت ( )۱۹۴۴كه
شاهكار ترسيم خردشدگان و نابودشدگان در تاريخ است.
ماالپارته در مقدمه كتابش اشارهاي دقيق به فرآيند نگارش
اثرش دارد كه پس از س��ه مرحله نگارش كه در كشورهاي
اوكراين ،فنالند و ايتاليا صورت پذيرفته س��رانجام در سال
 ۱۹۴۴به چاپ رسيده است .از جمله آثار مهم ديگر نويسنده

ميتوان به كتاب جالب توجهش تكنيك كودتا ( )۱۹۳۱كه
در پاريس انتش��ار يافت و رمان پوست ( )۱۹۴۹اشاره كرد.
وجه مشترك آثار ماالپارته ممنوع و سانسور شدن آثارش
است كه از اين حيث با دو نويسنده بزرگ ديگر يعني لويي
فردينان سلين در فرانس��ه و كاميلو خوسه سال در اسپانيا
قراب��ت فراوان دارد .اينان نويس��ندگاني بودند كه در حين
توجه به طبقات فرودست در جامعه بهواسطه زبان صريح و
تند خود معموال در زمره طردش��دگان قرار ميگرفتند .هر
چند داليل سياس��ي حيات آنان گواه محكمتري بر چنين
لعن و نفريني است.
اما داس��تان قرباني (كاپوت) روايت اروپا در بس��تر جنگ
جهاني دوم اس��ت كه نويس��ندهاي چون ناظري منزل به
منزل اين مواضع را سپري كرده و با نگاه دقيقاش توانسته
گزارش��ي داس��تاني ارايه دهد كه جايگاه قرباني به شكلي
دقيق ترس��يم شده است .نكته جالب توجه داستان هم در
وهله نخست شايد همين باشد كه ماالپارته با كتاب قرباني
حال اروپايي را شرح ميدهد كه قرباني اصلي جنگ است.
مثلهش��دهاي كه در زير بدن ميليونها جسد دفن گرديده

و رمان قرباني با احترام بدين اجساد مثله شده قربانياش
را مييابد و در اقسام ششگانه كتاب كه هر يك برگرفته از
نام حيواني است (اسب ،موش ،سگ ،پرنده ،گوزن و مگس)
روايتش را آغاز ميكند .اي��ن نامهاي حيواني كه خواننده
در مسير مطالعه بخشهاي كتاب دليل نامگذاريشان را
در مييابد يكي از درخش��انترين نكات كتاب است كه در
كنار فرم روايياش اندوهي ژرف را بر دل خواننده مينشاند.
كودكاني كه طعمه تكتيراندازها ميش��وند تا دختركاني
كه از ترس دش��من روزهاي بيشمار در گندمزارها پنهان
ميشوند.
سبدي پر از چشمهاي انسان چون صدفهاي تازه دريايي
يا چربي انسان به مثابه ابزاري براي تسهيل اصالح صورت
ساختار رنجآور كتاب را ميسازند .اما درست همينجاست
ك��ه خوانن��ده بايد ب��ر احساس��اتش غلبه كند ت��ا بتواند
بهدرس��تي مضمون ماالپارته را دريابد .استفاده نويسنده
از صور رنجآور براي مداحي كردن در دادگاه تاريخ نيست
بلكه قوت بخش��يدن بر فرم تاريخي جنگ است كه كليات
را در نظر ميگيرد و حسي گس��تردهتر را منتقل ميكند.

بهتر اس��ت مثالي بزنيم .رمانهاي بسيار بزرگي در تاريخ
ادبيات همچون داس��تان قرباني مس��اله جن��گ را روايت
ميكنند مانن��د كتاب «وداع با اس��لحه» اثر همينگوي يا
«مردهها ج��وان ميمانند» اثر آنا زگرس .اين ش��اهكارها
روايتشان را براس��اس يك فعل از سوژهاي انساني پيش
ميبرند و داس��تان خود را تكامل ميبخشند اما در قرباني
فعل از تاريخ س��ر ميزن��د و راوي يا نويس��نده از البهالي
وقوع وقايع گزارش��ش را روايت ميكند .اين بيش��ك از
تجربيات نويسنده از امر گزارش��گري ميآيد كه در اثري
تحت عن��وان ولگا در اروپا ميزايد ب��ه بهترين نحو خود را
نشان ميدهد.
رمان قرباني در كنار مواردي كه مطرح شد هميشه در حدي
مش��خص ميان چپ و راست حركت ميكند و اين كتاب را
از گزند برچسب حمايت از ايدئولوژي خاصي حفظ ميكند
ولي از سوي ديگر ممكن است برچسب محافظهكاري را بر
پيشاني خود بچسباند .حال واقعيت اين است كه ماالپارته
قبل از ه��ر چيز چنان كه در تكنيك كودتا ميگويد :من به
جز يك نويس��نده ،يك هنرمند ،و انس��اني آزاد نيستم كه

رنج خود باشد در بند رنج ديگري است،
بيش از آنكه دربند ِ
بيشك قرباني گواه همين امر است .ماالپارته همواره بدنام
بود و او را آنارشيس��تي راس��تگرا تلقي ميكردند ولي او
نويس��ندهاي غير معمول و مبارزي خستگيناپذير بود كه
نه زبان به مساواتطلبي و برابريخواهي ميگشود و نه در
بند سخن از فضايل انس��اني بود .او تصويرگري از رنج نهان
در تاريخ بود كه بر مدعاي خويش بناي ادبي سترگي خلق
كرد و جاودانه شد.

قرباني
نويسنده :كورتزيو ماالپارته
مترجم :محمد قاضي
نشر :ماهي
تعداد صفحات532 :
قيمت 48000 :تومان

قفسه

نگاهي به رمان «مهماني تلخ»

درباره «آفتابدار» ،نوشته احمد هاشمي

داستان زندگيآدمهاي متوهم
سعيد كاويانپور

آفتاب درختي
آفتاب دار
پدربزرگ من
هم آفتابدار
بوده ،راهش را
از هر منفذي
پيدا ميكرده.
حاال يه مدت
كوتاهي
هم شغلش
آفتابهدار
بوده...

«آفت��اب دار» ب��ه اذع��ان پش��ت جلدش،
ماجراي آدمهايي است كه با قاعده خودشان
زندگي ميكنند؛ آنها از خياالتشان تصوري واقعي دارند.
آرزوهاش��ان آنقدر دور از دسترس شده كه به خيالش پناه
آوردهاند .همگي توهم دارند؛ رحيم ،همه قيافهها را آش��نا
ميبيند و از همه قيافههاي آشنا ميترسد .مدام بو ميكشد
و از اين طريق آدمها را ب ه خاطر ميآورد .مسيرش را از روي
بو پيدا ميكند .رضا ،فقط خوره فيلم نيست؛ زندگي را بازي
ميكند .وقتي حس ميگيرد و ديالوگ فيلمي را ميگويد
انتظ��ار دارد طرف مقابل پ��ا بهپايش ب��ازي كند .جوري
در قالب ش��خصيت رضا موتوري فرورفت��ه كه ميخواهد
انتقام��ش را بگيرد .نگران تنهايي عباس قراضه اس��ت كه
بعد مرگ رفيقش كس��ي را ندارد .بس كه با قهرمان فيلم
بيلياردباز همذاتپنداري كرده ،باورش شده بازنده به دنيا
آمده و با اين بهانه روي شكس��تهاي زندگياش سرپوش
ميگذارد .يدي احس��اس ميكند دايم تعقيب ميش��ود،
حتما ماموري كمين نشس��ته و االن اس��ت گشت نيروي
انتظامي آژير بكش��د .اسد خياالتي هم ش��ك ندارد يكي
حقش را خورده ،هر روز توي ادارهاي پرسه ميزند و دنبال
مقصر ميگردد.
اين توهمه��ا به خ��ودي خود زيانب��ار نيس��تند .زماني
مشكلس��از ميش��وند كه ديگر ب��ه كار تس��كين دردها
نميآيند .در آن شرايط فرد مبتال ناچار است خياالتش را
به ديگران بقبوالند.
آدمهاي اين داس��تان ،خيال پولدارشدن دارند .وقتي اين
توهم خدش��هدار ميش��ود به كالهب��رداري رو ميآورند.
شركتشان تعطيل ش��ده ،كلي بدهي دارند ولي كماكان
مصرند خودش��ان را پولدار جابزنند .ناكامي عشقي رحيم
هم از همين سنخ اس��ت .همه عمر از وابستگي فرار كرده،
ترسيده به كسي دل ببندد و طرف رهايش كند با اين حال
خودش را عاشقي تمامعيار ميداند و اصرار دارد اين توهم
را به يارش ثابت كند« :پاي كاري ايستادم كه ميدانستم از

اول اشتباه است .خواستم تا تهخط با تو باشم .كدام ته خط؟
ميدانستم ته اين خط اين است كه ميروي ،يكي منتظرت
اس��ت.گيريم كه جدا شده باش��ي .خودت گفتي كه يك
چيزهايي هيچوقت از ياد آدم نميرود .تو يكي را داش��تي
كه هميشه به يادش باشي ،حاال من هم يكي را دارم».
اين قبيل انتظاركش��يدن براي رضا ناموسي است؛ يكي را
ميخواهد كه اگر  20سال ول كرد و رفت ،طرف منتظرش
بماند و آنقدر از او مطمئن باش��د كه نپرسد اين مدت كجا
بوده و با آغوش باز پذيرايش باش��د .م��دام روياش را فرياد
ميزن��د بلكه توجه ديگران جلب ش��ود .اما وقتي ميبيند
توي باور رضا موتوري تنهاست ،به پيرمردي دم موت پناه
ميآورد تا جاي عباس قراضه قالبش كند.
اينها ،واكنش آدمي تشنه است .سرابي كه ميبيند هيچ
دليلي بر وجود آب نيس��ت .بايد پيش ب��رود تا با حقيقت
روبهرو ش��ود .آدمهاي آفت��ابدار ،تا تهخ��ط ميروند .از
اتفاق ،دست خالي نميمانند ،از تنهايي درميآيند .صحنه
مكاش��فه پاي درختي اس��ت كه به طرح روي جلد كتاب
ارجاع ميدهد؛ رگههاي باريك نور از ميان برگها رد شده
و البهالي سايه درخت ،روشنايي باز كرده .رحيم را ياد اصل
و نسبش مياندازد.
«آفتاب درختي .آفتاب دار .پدرب��زرگ من هم آفتابدار
بوده ،راهش را از هر منف��ذي پيدا ميكرده .حاال يه مدت
كوتاهي هم شغلش آفتابهدار بوده»...

آفتاب دار
ِ
احمد هاشمي
نشر نيلوفر
 150صفحه
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جذاب با چاشني دلهره و هيجان

اميرعباس كلهر
چند وقت پيش از سيامك گلشيري پرسيدم
كه روزي چند س��اعت مينويسد .گفت كه
هر روز مينويس��د اما در ساعات مشخصي در روز مشغول
نوشتن است .نويسندهاي كه تا ساعتي قبل از سال تحويل
هم مشغول نوشتن است حتما چنان پيشرفت ميكند و در
كارش تبحر پيدا ميكند كه اينجا به ش��ما پيشنهاد دهيم
اگر ميخواهي��د با خواندن كتابي دله��ره ،هراس ،ترس و
هيجان را تجربه كنيد« ،مهماني تلخ» سيامك گلشيري را
بخوانيد؛ كتابي كه حركت قلب شما را تندتر ميكند اما در
نهايت از آن لذت ميبريد و سرخوش از خواندن يك رمان
ايراني ميشويد.
سيامك گلشيري به خاطر ذهن قصهپرداز و نثر خاص خود
در طول س��الهاي گذش��ته مخاطبان زيادي پيدا كرده و
داستانهايش چنان پرظرافت و دوستداشتني هستند كه
بايد وقت گذاش��ت و هركدام از آنها را خواند ،چون او اسير
تكرار نميشود و هر بار قصه و ماجراي تازهاي در ذهن دارد
كه آن را تبديل به داستان ميكند.
گلش��يري در مهماني تلخ چنان با ظرافت جزييات را بيان
كرده كه انگار ش��خصيتهاي داستان زنده در جلوي روي
ش��ما هس��تند .بهتر اس��ت بگوييم كه وقتي مهماني تلخ
س��يامك گلش��يري را ميخوانيد انگار در حال تماش��اي
يك فيلم سينمايي در ژانر هراس و ترس هستيد .همزمان
عينك سهبعدي هم به چش��م زدهايد و صحنهها را بهطور
واقعي در جلوي روي خود ميبيني��د يا خود را در اتفاقات
كتاب حس ميكنيد.
به اين ش��كل با يك تير دو نش��ان زدهايد .يعني هم كتاب
خواندهايد و هم در ذهن خود بر اساس روياپردازيهايتان
يك فيلم ديدهايد .داس��تان مهماني تلخ از جايي ش��روع
ميشود كه رامين ارژنگ كه استاد دانشگاه است ،در اتوبان
منتظر ماشين است كه يكي از شاگردان قديمياش به نام
تورج او را ميبيند.
تورج سالها پيش از دانشگاه اخراج شده و يكي از عامالن

اخراج او نيز استاد ارژنگ بوده است.
ت��ورج براي اس��تاد در طول مس��ير توضي��ح ميدهد كه
گذشتهها را فراموش كرده و اكنون زندگي خوبي دارد و با
دختري به نام ش��يرين ازدواج كرده است .او ابتدا از استاد
خواهش ميكند به خانهاش بيايد ،بعد كه متوجه ميشود
استاد و همس��رش قصد مسافرت دارند و ميخواهند آب و
هوايي عوض كنند با اصرار از استاد ميخواهد كه همراه با
همسرش به باغش بروند .رفتن به باغ آغاز شروع اضطراب
و دلهره است و اضطراب اصلي شروع اين ماجرا هم از فصل
 9در داستان آغاز ميشود.
جايي كه اس��تاد و همس��رش به همراه تورج به سمت باغ
در حال حركت هس��تند .گلش��يري اين فصل را به خوبي
به پايان رس��انده و خواننده را متوج��ه ميكند كه اتفاقات
هيجانانگيزتر و دلهرهآورتري در انتظارش است؛ «هر دو
لنگه در كه كامال باز شد ،نور چراغها افتاد روي راهي سنگي
كه از وسط درختها ميگذشت.
با اين حال س��اختمان باغ پيدا نبود .بعد س��نگي چيزي
گذاشت جلو هر كدام از لنگهها .وقتي ميآمد سمت ماشين،
به صداي بلند گفت« :به خون��ه ارواح خوش اومدين ».در
را باز كرد و سوار ش��د ».البته سيامك گلشيري از اتفاقات
درون تاكسي و تمام ش��دن بنزين در ميان راه كه در شهر
تهران اتفاقي مرسوم و هميشگي است خيلي خوب استفاده
كرده و در خالل مكالمات داخل تاكس��ي خواننده را دچار
دلهره ميكند ،يعني شما از همان ش��روع داستان درگير
كتاب ميش��ويد و ميخواهيد آن را ادامه دهيد .گلشيري
با نثر خاص خود چنان در خواننده اضطراب ايجاد ميكند
كه او منتظر است هر لحظه در داستان اتفاقي بيفتد اما در
واقع هيچ اتفاق خاصي در روند داستان نميافتد و خواننده
م��دام در تعليق اس��ت و اي��ن تعليق از هم��ان فصلهاي
ابتدايي داس��تان ش��ما را مجاب ميكند كه تا پايان آن را
دنبال كنيد.
گلش��يري به خوبي ميداند كه چگونه اضطراب را در متن
جاري كند ك��ه خواننده دچار دلهره و اضطراب ش��ود اما
نميتوان تك��هاي خاص از مهماني تلخ را براي معرفي جدا

كرد چرا كه بايد از اول تا انتهاي داس��تان خوانده ش��ود تا
دلهره و اضطراب به خواننده منتقل شود و با خواندن تكهاي
از آن حق مطلب ادا نميشود .اتفاقات درون داستان مهماني
تلخ در يك ش��ب و طي چند س��اعت اتفاق ميافتد .براي
همين هم خيلي سخت ميشود ،كتاب را زمين گذاشت و
بعدا به سراغش آمد.
از آن كتابهاي��ي اس��ت كه وقتي ش��روع ب��ه خواندنش
ميكني��د ،ميخواهيد يك نفس تا انتهايش را بخوانيد .در
طول داس��تان مدام منتظر هس��تيد كه صفحه بعد را ورق
بزنيد و ببينيد ديگر قرار اس��ت چه اتفاقي در داس��تان رخ
دهد .قدم به قدم با راوي داس��تان كه همان استاد دانشگاه
(رامين ارژنگ) است جلو ميرويد.
گاه��ي در دلتان ب��ه او فحش ميدهيد و گاه��ي هم با او
همراه��ي ميكنيد .گاه��ي در كنار دانش��جوي اخراجي
(تورج) قرار ميگيريد و برايش دلسوزي ميكنيد و گاهي
هم از كارهاي او عصباني ميشويد .اما در نهايت گلشيري
قضاوت در مورد ش��خصيتهاي مهماني تل��خ را به عهده
خواننده گذاشته است و خودش هيچ نظري را به خواننده
تحميل نميكند .رمان مهمان��ي تلخ نامزد دريافت جايزه
بهترين رمان جش��نواره مهرگان بوده اس��ت .اين رمان در
 142صفحه و با قيمت 12هزار تومان توس��ط نشر چشمه
منتشر شده است.

مهماني تلخ
سيامك گلشيري
نشر چشمه
142صفحه
قيمت12000 :تومان

كتاب

انتشار آدمها و لباسهايشان
«آدمها و لباسهايش��ان» عنوان
رماني اس��ت نوش��ته ليندا گرانت
كه با ترجمه مصطفي اس�لاميه و از س��وي كتاب
نش��ر «نيكا» منتشر شده است و ويدا اسالميه نيز
آن را ويراستاري كرده اس��ت .اين رمان كه تاريخ
نخستين نوبت نشر آن س��ال  1396است ،با اين
جمله از جورج س��يرتس آغاز ميشود« :پس اين
همان روحي اس��ت كه براي تو پروردهاند ،همين
لباسهايي ك��ه در تيرگي ميدرخش��ند و چون
شعلهاي سركش ميسوزند».
پش��ت جلد اي��ن كتاب نوش��ته ش��ده« :همچي
ك��ه از كوچ��ه گذش��تم ،س��ر چهارراه ش��لوغي
نزديك ايس��تگاه مترو ،دس��تهاي از پس��رها ،از
طرف مقابل ،راس��ت آمدند جل��و ...يانكي لباس
ميپوش��يدم و همين تفاوتهاي آشكاري داشت
با لباسهايي كه اسكين هدها ميپوشيدند .مثال
آنها پوتينهاي چرمي ميپوشيدند ،ما كفشهاي
كتاني؛ آنها ش��لوارهاي جينشان را تا باالي ساق

نگاه

پا لول��ه ميكردند ،ما جينهاي تنگ و چس��بان
ميپوش��يديم و ...اين رمان بر اساس لباسهايي
كه آدمها ميپوش��ند تاكيدي خ��اص دارد ،زيرا
لباسهاي��ي كه آدمها ميپوش��ند ي��ك جوري
دگرگونش��ان ميكند .آدمه��ا را از بيرون تغيير
ميدهد ».اين رمان در قالب  344صفحه و با قيمت
 29هزار و  500تومان منتشر شده است.

آدمها و لباسهايشان
ليندا گرانت
ترجمه:مصطفياسالميه
نشر :نيكا
قيمت 29500 :تومان

هميشه رسول
علي جاللي

پرويزي
داستانهايش
را با زباني
ساده و
بيپيرايه
نوشته است.
اهميت زبان
در خلق
داستان را به
اشتباه آسان و
سهل نگرفته

«ش��لوارهاي وصل��هدار» نخس��تين كتاب
«رسول پرويزي» اس��ت كه نخستين بار در
سال  ١٣٣٥چاپ شده است .بيس��ت داستان كوتاه كه در
مجالت و روزنامههاي آن زمان منتشر شده بود در اين كتاب
جمعآوري ش��دهاند .پرويزي در مقدمهاي كه بر چاپ اول
كتاب نوشته است عنوان كرده كه تعدادي از داستانهايش
را از اين كتاب حذف كرده چرا كه به گفته او «آنها مربوط به
دوره ديگري است آن دوره كه خيال ميكردم هدفي در كار
است و بعد معلوم شد همهاش كشك بود و ولمعطل بودم.
شايد مربوط به دوره آزادگي بود و اكنون مرتجعم» سماجت
فريدون كار كه دو س��ال با پرويزي كلنجار رفت باعث شد
تا او راضي ش��ود بقيه داستانها را چاپ كند .اگر پشتكار و
تشخيص درس��ت فريدون كار در چاپ اين داستانها نبود
اكن��ون ادبيات فارس��ي يكي از بهترين آث��ار خودش را در

نهچندان زيبا با هوشي متوسط
«نهچن��دان زيب��ا ب��ا هوش��ي
متوسط» نام رماني است نوشته
محمد جواد صابري كه از س��وي نشر «چشمه»
و در مجموعه كتابهاي قفسه قرمز اين نشر كه
ويژه آثار ساختارگرا ،جريان گريز و ضدژانر است،
منتشر شده است.
چاپ اول اين كتاب پاييز سال گذشته انجام شده
و روي جلد آن اين جمله كوتاه به چشم ميخورد:
«تصورات آدمهاي زنده از مرگ شوخي است»...
محمدج��واد صاب��ري ،نويس��نده ج��وان اين
رمان ،سالهاس��ت تجربه روزنامهنگاري دارد و
«نهچندان زيبا با هوشي متوسط» نخستين رمان
اوست كه بر پشت جلد آن نوشته شده يك رمان
تجربي خاص است كه داستان و اجرايي متفاوت
دارد .رم��ان داس��تان آخري��ن روزهاي خدمت
يك پس��ر جوان است و مواجه ش��دن او با مرگ
كه وادارش ميكند به ش��هر آبا و اجدادي خود
بازگردد و با اتفاقها و آدمهايي رو به رو شود كه

اختيار نداشت.
پرويزي داس��تانهايش را با زباني ساده و بيپيرايه نوشته
اس��ت .اهميت زبان در خلق داس��تان را به اشتباه آسان و
س��هل نگرفته بلكه از آن به ش��كلي روان و ممتنع استفاده
كرده است .س��اده نوشتن را كسر ش��أن ندانسته و قدرت
داستاننويس��ياش را در سا دهنويس��ي نش��ان ميدهد .او
عبارات را از ميان كلمات نامانوس و قلمبه نگذرانده و به دور
نوشته خود سيم خارداري از ابهام و قلمبهنويسي نكشيده
اس��ت .او بر اين عقيده بود كه «بايد به زبان مادري نوشت؛
س��هل و ساده و بيپيرايه آن طور كه ميگوييم بنويسيم نه
به طريق رمل و اسطرالب» .داستانهاي شلوارهاي وصلهدار
نش��ان ميدهد او به آنچه گفته اس��ت در كارش هم وفادار
مانده اس��ت .قصههاي اين كتاب فضا و اتمسفري جنوبي
دارد .توصيف درخش��ان و زيبا از جغرافيا و همچنين خلق
و خوي و ظاهر شخصيت داس��تانهايش در خلق اتمسفر
جنوب و حس شدن آن كمك كرده است.

چندان ميل و عالقهاي به آنها ندارد .از سوي ديگر
او در زندگي عاشقانهاش هم مشكالتي دارد كه
باعث ميشوند دست به رفتارهاي خاص بزند و...
اين رمان در ش��مارگان هزار نس��خه و با قيمت
 16هزار تومان منتش��ر شده و نويسنده آن را به
«صحرا مال علي و دنيايي كه بر آن است كه آرام
نگيرد» ،تقديم كرده است.

نهچندان زيبا
با هوشي متوسط
محمد جواد صابري
نشر چشمه
قيمت 16000 :تومان

«روزهاي آخر تابس��تان بود .هواي دش��ت گرم و مهآلود و
خفه ب��ود .زمين تفتيده بود و ميجوش��يد .هرم گرما مثل
آتش دوزخ ب��دن را ميچزاند .بدتر آنك��ه باغهاي خرما را
آب داده بودند ،مه گرم و نفسبري از وس��ط درختان نخل
برميخاست و گرداگرد ده را ميگرفت .هنوز هوا روشن بود
و اشعه خورشيد مثل سوزن طاليي به چشم مينشست».
(قصه شير محمد)
در قصه «زار صفر» ،صفر را اينچنين توصيف ميكند «صفر
قدي بلند داشت ،چهار شانه بود ،كوهي را به جاي تنه روي
پا ميكشيد ،س��يه چهره تند بود ،آفتاب سياه ترش كرده
بود ،وقتي ميخنديد دو رج دندان س��فيد وس��ط لبهاي
كلفتش مثل آفتاب وس��ط روز چش��م را ميزد ،بسيار نر و
بزن بهادر بود ،يك تنه صد مرد بود ،س��ر نترس و جنگجو و
لجوجي داشت».
يكي ديگر از مولفههايي كه نويسنده در خلق داستانهايش
ب��ه آن توجه ميكند ،ريتم اس��ت .در قص��ه زار صفر براي

مجموعه شعر ترافيك منتشر شد
مجموعه شعر جديد آرش شفاعي
منتشر شد.
جديدترين مجموعه ش��عر آرش ش��فاعي با نام
«ترافيك» فرشته منتشر شد.
اين كتاب  77شعر سپيد اين شاعر معاصر را در بر
گرفته كه در ابتداي آن نوشته است:
از ترافيك فرشته /همين يادم ماند /هر شش ثانيه/
كودكي از گرسنگي /ميميرد
از آرش شفاعي ،شاعر و روزنامهنگار متولد 1354
تاكنون مجموعههاي شعر مختلفي منتشر شده
است .او برگزيده و داور جشنوارهها و رويدادهاي
ادبي مختلفي نيز بوده است.
«ترافيك فرشته» را نشر آرادمان در  85صفحه و
بهاي 10هزار تومان منتشر كرده است .شعر پاياني
كتاب كه به استاد «محمدرضا شجريان» تقديم
شده ،به اين شرح است:
نه باران
/نه بوران  /نه آتش/نه توفان/صداي تو انگشت تبدار

س��اختن فضايي هيجاني و پركش��ش جملهه��ا را كوتاه و
ريتمش��ان را تند ميكند« .نفهميدم چه ك��ردم از هول و
خش��م دس��ت خودم و مادرش كه خود را روي او انداخت
بريدم ،نميدانستم چه ميكنم .خون در قلبم ميجوشيد،
پيش چشمم س��ياهي ميرفت ،خون فواره ميزد ،اما افسر
صدايش بلند نبود»...
رس��ول پرويزي كودكياش را در فقر گذران��د .از آن جان
سالم به در برد .آن را نوشت تا بماند براي روزگاران بعد ،كه
ماند .در كنار نوشتن به سياست هم پرداخت .نماينده چند
دوره مجلس ش��د .اما خودش دوست داشت و ميخواست
كه رسول قصههايش باشد كه شد.
«اكنون بلند قدان مدارس عشايري چون مرا ميبينند در
ميان مهاجران و كوچ ايل با گرمي نگاهش��ان جان و تنم را
از مهر و عاطفت خود گرم ميكنند و ميگويند نويس��نده
«قصه عينكم» .اينان مرا هرگز صاحب كار و ش��غل و مقام
نشناختند و چه خوب كردند .اينان در گرمي مهر چشمان

آن دختر نوجواني اس��ت/كه يك نام را بر بخار تن
شيشه /ننوشته خط زد/
صداي تو انگش��ت يخبسته مادر تازهپيري است/
كه در اش��كريز گالب و گالي��ل /گِل از نام يك
مرد ميشس��ت/صداي تو/سوس��وي مهتاب/در
چشمهاي شبي بيپناه است/صداي تو/آتش نه/
توفان نه/آه است

ترافيك
سروده آرش شفاعي
نشر آرادمان
قيمت  10000 :تومان

سياهشان به من آموختند كه بايد هميشه «رسول» باشم».
رس��ول پرويزي  ٥٨سال عمر كرد .به غير از تكه سنگي كه
در حافظيه شيراز نشاني از او دارد ،دو كتاب هم نام او را زنده
ميكنند« .شلوارهاي وصله دار» و «لولي سرمست» .آثارش
تصويري است از سياهي روزگاري كه او در آن ميزيست.

شلوارهاي وصلهدار
رسول پرويزي
نشراميركبير
 224صفحه
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