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به تازگي و ش��ايد بش��ود گفت همزمان با 
خبر برنده  شدن جايزه نوبل ادبيات امسال 
توس��ط يكي از چهره ه��اي مطرح ترانه جه��ان، ترجمه 
مجموع��ه اي از ترانه هاي او نيز با عن��وان »همچون يك 
خانه به دوش« روي پيشخوان كتابفروشي ها قرار گرفت. 
اين كتاب، مجموعه اي از ترانه هاي خواننده و ترانه سراي 
شهير امريكايي، باب ديلن است. در اكتبر امسال، هنگامي 
كه نام باب ديلن به عنوان برنده جايزه  نوبل ادبيات اعالم 
شد، بس��ياري ش��گفت زده و حتي برخي به اين انتخاب 
معترض هم ش��دند. مس��اله تعجب برانگيز اين بود كه از 
ميان نام هاي بزرگ��ي كه از آنها به  عن��وان كانديداهاي 
احتمالي دريافت نوبل ادبي ياد مي ش��د، جايزه  به كسي 
تعلق گرفت كه هي��چ نامي از او در زمين��ه ادبيات نبود. 
حرف و حديث ها تا آنجا باال گرفت كه گفته ش��د جايزه 
نوبل امس��ال بر خالف همه ادوار، نه به يك نويسنده و نه 

حتي به يك شاعر، كه به يك ترانه سرا داده شده است. 
بي شك، ترانه سهم بس��يار بزرگي از ادبيات هر كشوري 
را ب��ه خود اختص��اص مي دهد. حتي گزافه نيس��ت اگر 
بگوييم در بس��ياري از موارد، تاثير يك ترانه گاهي بسيار 
بيش��تر از يك رمان يا حتي يك ش��عر اس��ت. چه بسيار 
ترانه هايي كه موجب جنبش هاي مردمي يا حتي انقالب 
ش��ده اند. ترانه هايي كه سينه به سينه نقل و نسل به نسل 
در خاطره ها ماندگار ش��ده اند. حتي بسياري از شاعران 
بزرگ و بعضي از برندگان جايزه نوبل، در ميان آثار خود 

تعدادي ترانه دارند كه هرگز از اهميت آنها غافل نشده اند. 
به عنوان مثال، مي توان به نام هاي بزرگي همچون؛ يانيس 
ريتسوس، لنگستون هيوز و در كشور خودمان، به احمد 

شاملو اشاره كرد. 
»همچون يك خانه به دوش« شامل بيست و هشت ترانه 
از باب ديلن است كه به صورت دو زبانه و در 158 صفحه 
به چاپ رس��يده اس��ت. اين مجموعه ترجمه شعرهاي 
مختلف از چندين كتاب نويس��نده اس��ت كه به صورت 
گردآوري، با برگردان بابك زماني و توسط نشر كوله پشتي 
منتشر شده است. غالب ترجمه ها روان و يكدست است 
و مخاطب به آس��اني مي تواند با فحواي كالمي سراينده 

آنها ارتباط برقرار كند. 
تم اصل��ي ترانه ها بيش��تر حال و ه��واي اجتماعي دارد. 
هرچند در اغلب آنها موجي از احساس��ات سياس��ي نيز 
به چش��م مي خورد كه جملگي از نگاه انتقادي باب ديلن 
به همه هستي كه در كانون آن انس��ان قرار دارد، نشات 
مي گيرد. ترانه »چيزي نيس��ت مادر، فق��ط دارد خونم 
مي ريزد« يكي از زيباترين نگاه هاي ش��اعر اس��ت كه در 
اين كتاب به خوبي ترجمه ش��ده است: »تاريكي در روز 
روشن/ حتي بر قاشق هاي نقره فام هم سايه مي افكند/ و 
بر آن تيغ هاي دست ساز را، يا بر آن بادبادك هاي كودكان 
را/ هم كسوف اس��ت و هم خسوف/ به زودي دريايي/ كه 

تالش بي معني است/... «
ترانه هاي باب ديلن به داس��تان هايي كوتاه مي مانند، با 
ش��خصيت هايي واقعي و خيالي. هرچن��د بعضي عقيده 
دارند؛ ترانه س��رايي مقوله اي اس��ت متفاوت از ادبيات و 

ش��عر و ترانه با موس��يقي اس��ت كه جان مي گيرد. ولي 
واقعيت اين اس��ت كه ديلن در بيش از نيم قرن فعاليت 
هنري خود، ترانه هايي نوشته است كه مي توانند مستقل و 
بدون موسيقي و روي كاغذ بر مخاطب تاثير بگذارند: »اگر 
هنوز خاطرت باشد/ قرارمان اين بود كه يكديگر را ببينيم 
و صبوري كنيم/ مي خواهم بار و بنديلم را باز كنم/ و پيش 
از آنكه فرصت از دست رود، بنشينم/ هيچ كسي به سوي 
تو نمي آيد/ كه قصه اي ديگر بس��ازد/ و تو مي داني كه ما 
بايد يكديگر را بازمي يافتيم/ اگر هنوز خاطرت باشد/... «

عاش��قانه هاي ديلن نيز مانند فضاهايي كه در ترانه هاي 
از جذابيت��ي  اجتماع��ي- سياس��ي اش مي آفرين��د، 
خيره كنن��ده و در عين حال تاثيرگذار برخوردار اس��ت. 
مهارت كالمي، شوخ طبعي، تفس��ير شرايط اجتماعي، 
كاربرد ماهرانه قافيه و اس��تعاره از ديگر ويژگي هاي بارز 
اشعار ديلن است. ش��ايد انتقال اين مهارت ها آنگونه كه 
در زب��ان اصلي ديده مي ش��ود، در ترجمه آنها چندان به 
چش��م نيايد اما با اندكي تامل بيشتر، به وضوح مي توان 
اين چيره دستي ها را در زبان و دريافت هاي شاعرانه اش 

احساس كرد. 
بعضي از كارهاي ديلن به عنوان س��رود در جنبش هاي 
اجتماعي دهه شصت مطرح ش��ده است. تاكنون جوايز 
متعددي از جمله ِگرمي و گلدن گلوب و حتي جايزه اسكار 
را نيز دريافت كرده است. در سال 1999 در فهرست صد 
چهره تاثيرگذار قرن بيس��تم از نظر مجله تايمز شناخته 
شده است. خالصه اينكه در پنج دهه اخير، ديلن همواره 
در امريكا به عنوان يك پديده مطرح بوده اس��ت. ش��ايد 

دريافت جايزه نوبل توس��ط ديل��ن مانند آمدن وي روي 
صحنه ب��ا آن گيتار الكترونيك، فصلي ت��ازه را اين بار در 
ادبي��ات رقم مي زد اما، او حتي ب��راي دريافت جايزه اش 
در مراس��م اهداي جوايز آكادمي نوبل شركت نكرد. اين 
حواش��ي وقتي ش��دت گرفت كه ديلن از پاسخگويي به 
تماس هاي آكادمي براي م��دت طوالني خودداري كرد. 
يكي از اعضاي اين آكادمي او را »متكبر و بي ادب« خواند. 
با اين حال ديلن سرانجام خوشحالي اش از دريافت چنين 
عنواني را ابراز كرد و گفت؛ پس از شنيدن اين خبر زبانش 

بند آمده بود. 
او همچني��ن اعالم كرد در صورت ام��كان براي دريافت 
جاي��زه اش ب��ه اس��تكهلم خواهد رف��ت. اما س��رانجام 
جاي او پتي اس��ميت اي��ن جايزه را از ط��رف باب ديلن 
دريافت مي كند. برخي از ترانه هاي او توس��ط بس��ياري 
از خوانندگان مش��هور دوباره خواني ش��ده  ك��ه از جمله 
آنها مي توان به »از فراز برج ديدباني« كه توس��ط جيمي 

هندريكس اجرا شده اشاره كرد. 
اما با وجود ش��هرت و محبوبيت او، نظرات درباره اعطاي 
مهم ترين جايزه دنياي ادبيات به او متفاوت بوده اس��ت. 
»ماريو بارگاس يوسا« نويسنده مش��هور پرويي و برنده 
نوبل ادبيات س��ال ۲۰1۰ در اين باره گفت؛ »باب ديلن 
بي ترديد آهنگس��از و خواننده توانايي است، اما نويسنده 
مهمي محس��وب نمي ش��ود. اعطاي اين جايزه به ديلن 

نمايانگر سطحي شدن فرهنگ در روزگار ما است. « 
برن��ارد كوهن 8۲ س��اله اما پي��ش از مرگ��ش، از تعلق 
گرفتن اين جايزه مهم به همتاي موس��يقيدان خود ابراز 

خوش��حالي كرد و گفت: به نظر م��ن دادن اين جايزه به 
»ديلن« مثل آويختن يك مدال روي اورس��ت به خاطر 

بلندترين قله جهان بودنش است. 
با همه اي��ن اوصاف اما، چيزي كه قابل انكار نيس��ت اين  
اس��ت كه باب ديلن صداي يك نسل است؛ نسلي كه در 
دوره اي، به عنوان نس��ل آرمان گرا توصيف ش��ده است. 
نسلي كه در دهه شصت ميالدي با موسيقي ال. اس. دي. 
عشق و گل، مي خواس��ت با مصرف گرايي، جنگ و بمب 
اتم مبارزه كند. ترانه هايي مانند: دميدن در باد، خدايان 
جنگ و ناقوس هاي آزادي تبديل به سرودهايي اعتراضي 
و انقالبي، نه تنها در امريكا بلكه در سراسر جهان، شدند؛ 
»ش��ايد اين پرتوي خورشيد است/ كه بر تقاطعي كه من 
ايستاده ام مي تابد/ يا شايد چيزي مانند تغيير فصل باشد/ 

اما اي مادر، تو هميشه در خاطرم خواهي ماند. «

به اعتق��اد ميش��ل فوكو، ق��درت امتيازي 
نيس��ت كه تصاحب و تملك شود: شبكه اي 
از مناس��بات است كه همواره گس��ترش مي يابد و فعاليت 
مي كند. قدرت همه جا هس��ت چون كه از همه جا نش��ات 
مي گيرد. نوعي اس��تراتژي پيچيده ميان نيروهاست، يك 
معرفت گسترده و دانه درشت موجب كنترل مستمر رفتار 
مردم مي ش��ود تا آنج��ا كه عملكردي مطاب��ق پيش بيني 

دلخواه شبكه قدرت از آنها سر مي زند. 
رمان خدايان شهري و اشباح پرسه زننده، بستر شكل گيري 
چنين مناسباتي است. ماجرا از آنجا آغاز مي شود كه يكي 
به اين معرفت دس��ت پيدا مي كند ك��ه آرزوهاي ديگران 
را تحقق بخش��د. اين ايده گس��ترش مي يابد و سيستمي 
ش��كل مي گيرد ك��ه عنان هم��ه )حتي خال��ق اش( را به 
دست مي گيرد. گفت وگوي صفحه 87 مويد همين است: 
»همين جا كه ما االن نشستيم دفتر حسين بود. رو همين 

صندلي مي نشست. اولش نامه مي داد يا توي همين اينترنت 
مي گفت از آرزوهاتون عكس مي گيريم، يعني هر آرزويي 
داريد بگين، عكسش را درس��ت مي كنيم بهتون مي ديم. 
بعد كار پيش��رفت كرد، خواس��تند عكس را تبديل كنيم 
به واقعي... اينجا ش��د ش��ركت. برنامه را پخش كرد. يا نه، 
فروخت. بعد برنامه شد سيستم. از دست حسين در رفت. 

از دست همه دررفت.«
س��اختار رمان به گونه اي تنظيم ش��ده ك��ه در ابتدا همه 
ش��خصيت ها )حتي حس��ين( حضوري پر رنگ دارند. نه 
انگار مرده، روايت خاطراتش عيني است: گويي قهرمان را 
همراهي مي كند. به تدريج، در ميانه داس��تان، آنها كه سر 
و سري با سيس��تم دارند گم و گور مي شوند و كمتر به ديد 
مي آين��د. فوكو در توصيف اين آدم ه��ا از اصطالح نامريي 
اس��تفاده مي كند. آنها وارد ماش��ين قدرتي ش��ده اند كه 
آدم ها را كشف مي كند، فرو مي ريزد و از نو تنظيم مي كند 
تا مجري مناس��بات جديد باش��ند. بخش پاياني رمان هم 
نمودي از تكنيك هاي مراقبتي قدرت اس��ت: سيس��تم از 

نمايش قدرت ب��ه اعمال قدرت روي م��ي آورد. اعترافات 
ضد قهرمان در صفحه 17۰ حكايت تغيير رفتار سيس��تم 
اس��ت: »وقتي تعداد متمردها زياد مي شه، اون وقت تنبيه 
بيش��تر مطرح مي شه. از يك جا به بعد فكر كنم فقط تنبيه 
بود. البته تنبيه و تش��ويق، آرزو و كابوس چيزيه كه ما فكر 
مي كنيم. هر فرمان سيستم، هر عكس، سرنوشت هرآدم را 
تا فرمان بعدي تعيين مي كنه. خوشبخت باشه يا بدبخت. 

گدا باشه يا ثروتمند.«
اين باور ساير ش��خصت هاي درگير سيستم است. قهرمان 
اما رفته رفته مناس��بات قدرت را مي شناسد و درنهايت از 
همان لوگوي هول انگيز برنامه )نفرين الهه ها( نقطه ضعف 
سيستم را كش��ف مي كند: اگر همه مردم دست از قرباني 
دادن بردارن��د، نفرين هومه آ كارگر نخواهد ش��د. مصداق 
نظريه فوكوست، كه قدرت از طريق منازعات جاري تجلي 
مي يابد: قدرت تنها آن نيست كه توسط عامالن آن اعمال 
مي شود، قدرت هم به وسيله عامالن آن و هم كساني كه در 

برابر آن مقاومت مي كنند، ساخته مي شود. 

راوي، جهان بيني خاصي دارد ك��ه روي همه دنياي رمان 
سايه مي اندازد. گونه اي تندنويسي بصري در توصيف مكان 
و جزييات صحنه هايش هست كه در عين انتقال اطالعات، 
اتمسفر محتواي داستان را مي سازد: »خاطره يك جان دار 
دوزيست است. يك زيس��تش توي كله آدم است، زيست 
ديگرش توي نش��انه هاي بي��رون از آدم. يك س��همي از 
خاطرات، حتي وقت��ي آدم بميرد، آن بي��رون به حياتش 
ادامه مي دهد. اما اين زيست بيروني به تنهايي كاري ازش 
ساخته نيست. يادگاري ها، دست نوشته ها، اشياي به ظاهر 
ساده كه توي كشو بااليي ميز تحرير گذاشته اي، عكس الي 
سررسيد، سنگ ظريفي جلوي آينه، يك كاله لبه دار ساده، 
يك پاكت خالي سيگار و خيلي چيزهاي ديگر، بدون الصاق 
ماجرا و خاطره اي دربيرون، بدون چسبيدن به جفتش كه 
فقط توي ذهن آدم مربوطه ا ست، شبيه تكه جرم سماوي 
است، رها ش��ده در فضاي بي  نهايت. كور و بي شتاب پيش 
مي رود و راهي به زمين ندارد. شايد چند سال نوري ديگر 

بخورد به سنگي، سياره اي، تمام.«

نقطه قوت ديگر رمان، لحن روايت است. راوي در نظر اول 
سرد و بي تفاوت به نظر مي رسد، مدام و به شوخي كلماتي 
اس��تفاده مي كند كه از مت��ن بيرون مي زند. اي��ن واژه ها 
بيش از آنكه حقيقتي را بيان كند، گونه اي امضاس��ت پاي 
ش��خصيت راوي و يادآور نظريه فوكو: زبان حقيقت جهان 
را بيان نمي كند، تنها بازتابي از تجربه شخصي فرد است. 

عادت كرده ايم كه توي كافه ها سيگار بكشيم و قهوه بخوريم، 
حرف هاي فلسفي بزنيم و عاشق شويم، اما اين بار در كافه وصال 
از عشق خبري نيست. علي صادقي كه پيش تر از اين روزنامه نگاري را تجربه 
كرده بود، مدتي در كسوت مديرعامل يك شركت بزرگ نفتي به كار مشغول 
شد و اينك داستان بيش از هزار روز تالش براي تغيير را در قالب يك داستان 
روان و خواندني ريخته اس��ت؛ كافه وصال پاتوقي اس��ت براي نشستن و فكر 
كردن درباره مشكالت شركتي كه هزار كارمند دارد و به قول نويسنده: »انگار 

پدر فرزندي باشم۲۰سال از خودم بزرگ تر.«
»كافه وصال« نام رماني است كه خاطرات روزانه يك مدير را روايت مي كند. 
همه اتفاقاتي كه هر كدام از آنها همانند يك مين ضد نفر مي تواند عمل كند و 
آقاي رييس را با همه تفكرات و برنامه هايش منفجر كند. آقاي مدير در كافه 
وصال مي نويسد كه بيش از آنكه مهندس باشد يا حسابدار يا حقوقدان، يك 
تخريبچي اس��ت و صبح به صبح اول مين هايي را كه عواملي از داخل شركت 
يا از بيرون در اتاقش كار گذاش��ته اند خنثي مي كن��د و بعد كار برنامه ريزي و 

اجرا را شروع مي كند. 
خواننده همراه با مديرعامل حركت مي كند، تصميم مي گيرد و گاهي قضاوت و 
پيش قضاوت مي كند.  علي صادقي مي گويد: »خيلي وقت ها پذيرش مسووليت 
در كشورهاي در حال توسعه يعني خطر كردن. تقريبا هيچ مدير خوشنامي 
نداريم. هر كس مسووليت قبول كرده در انتهاي كار با تلخي جدا شده است.« 

كافه وصال گاهي درد دل آقاي رييس است و گاهي نسخه علمي شفابخشي 
كه در هر شركتي اجرا شود نتايج معجزه واري براي سهامداران به دنبال دارد. 
اگر چه كافه وصال بيان مشكالت و راه حل هاي يك شركت بزرگ است اما براي 

پياده سازي در هر قالب و مقياس شركتي شفابخش است. 
همين ويژگي باعث مي ش��ود كه مخاطب كافه وصال با داستان يك شركت 
بزرگي رو به رو نباش��د. چرا كه زندگي هر روز پر از مين هايي اس��ت كه بايد 
خنثي شود و داشتن يك نسخه شفابخش ش��ادي آورترين دارايي هر كسي 

در زندگي است. 

كتاب »جستارهايي درباره كانسپچوال آرت« ترجمه و تاليف رضا 
رفيعي راد توسط انتشارات راز نهان منتشر شد. اين كتاب شامل 
دو بخش اس��ت كه در بخش اول آن ترجمه مقاالتي از سل لويت، گرينبرگ، 
اليزابت ش��له كنز، آدريان پيپر، لوسي ليپارد، لوئيس مورتون، جوزف كاسات، 
 تري اسميت گنجانده شده و در بخش دوم نيز مقاالتي از مولف اين كتاب رضا 

رفيعي راد را خواهيد خواند. 
در مقدمه »جس��تارهايي درباره كانس��پچوال آرت« در توضيح هنر مفهومي 
مي خوانيم: »گرايش به رس��انش مفه��وم از طريق مديوم هنر، در كش��ور ما 
تازگي ندارد... با اين همه، كانس��پچوال آرت، با وجود اينك��ه بر نفي ابژه هنر و 
اصالت ايده تاكيد دارد و همچنين ارزش هاي شناختي را جايگزين ارزش هاي 
زيباشناسانه مي گرداند، اما شكلي از هنر بود كه براي ما تازگي داشت. هر چند 
ممكن است همين شباهت ها، سبب ساز برخي عالقه ها به اين شكل نوپديد از 
هنر، در كش��ورمان نيز بوده باشد. آنچه به عنوان كانسپچواليسم مي شناسيم، 
مجموعه اي اس��ت كه راه طوالني تاريخي و فلسفي را پيموده و نمي توان آن را 
مستقل از انديشگي سنت و مدرنيسم، تحليل و تفسير كرد. چه بسا كه برخي 
از ويژگي هاي آن، در نفي يا تداوم برخي عناصر سنتي يا مدرن شكل گرفته يا 
هويت يافته اند. كتاب حاضر با در نظر گرفتن همين نكته عميق، سعي دارد، به 
طور كامال خالصه، خواننده را در يك سير تاريخي- فلسفي، قرار دهد كه در آن 

شناخت كاملي از هنر مفهومي دريافت كند.«

براي درك سير تاريخي هنر مفهومي بهتر اس��ت كه در ابتدا مقاله  تاليفي كه 
در آن نقاشي مدرنيستي از منظر گرينبرگ تشريح شده و اهميت ارزش هاي 
زيباشناسانه در هنر مدرن  مطرح شده را بخوانيد. مقاله ديگري از گرينبرگ در 
توضيح خصلت آوانگارد و بعد از آن مقاله اي از آدريان پيپر كه منطق مدرنيسم 
را توضيح مي دهد، هم مقاالت ديگري هس��تند كه در ادامه اين درك تاريخي 
كمك مي كنند. در ادامه و در ديگر مقاالت اين كتاب هم مي توانيد توضيحات 
و تحليل هاي فلس��في و تاريخي هنر مفهومي و برخي ويژگي هاي اين هنر را 
بخوانيد.  »جستارهايي درباره كانسپچوال آرت« ترجمه و تاليف رضا رفيعي راد 
در 174صفحه از س��وي انتش��ارات راز نهان در تيراژ 1۰۰۰ نسخه و با قيمت 

1۲7۰۰ تومان منتشر شده است. 

كتاب »گونترگراس« نوشته هاينريش فورم وگ با ترجمه 
مريم طاهري از س��وي بنگاه ترجمه و نش��ر كتاب پارسه 
منتش��ر ش��د. كتاب حاضر، ش��رح زندگي و آثار گونترگراس، نويسنده 
بزرگ آلماني اس��ت كه ب��ه دليل نوع زيس��تش در دوره آلم��ان نازي و 
 تاليفات��ش پس از آن، همواره مورد توجه منتقدان و زندگينامه نويس��ان

 بوده است. 
گونترگراس اجازه نم��ي داد چيزي او را بفريبد. تجربه هاي او از س��پري 
كردن دوران كودكي و نوجواني در عصر س��لطه نازي ها، سال هاي جنگ 
و سختي هاي پس از آن، دستاوردي ارزش��مند براي داستان سرايي اش 
فراهم كرده بود. او مي دانست كه بايد به همه چيز با واقع گرايي و ذكاوت، 
ام��ا با ترديد بنگرد و بر همين اس��اس، از لحظه هاي موهوم و پرتضاد اين 

كاميابي ها لذت ببرد. 
اين كتاب از مجموعه »بزرگان انديش��ه و هنر« نش��ر پارسه منتشر شده 
كه شامل كتاب هايي است كه تصويري كامل از هنرمندان و انديشمندان 
معاصر ارايه داده است. فيلسوفان، انديشمندان و هنرمندان بنيانگذاران 
خرد بشري هستند و قرون نوزده و بيست ميالدي دوران ظهور مكاتب و 

تفكرات نوين بوده است. 
هر يك از كتاب هاي اين مجموعه، برآيندي از تحقيقات يك پژوهش��گر 
متخصص درباره يكي از ش��خصيت هاي برجس��ته انديش��ه و هنرجهان 

اس��ت كه مي تواند منب��ع و راهنمايي مناس��ب و متنوع براي ش��ناخت 
آنها باش��د. اين كتاب ها ترجمه اي اس��ت از مجموعه معتبري كه توسط 
 محقق��ان و آكادميس��ين هاي غربي در انتش��ارات روول��ت آلمان تهيه 
شده اس��ت. »گونترگراس« نوش��ته هاينريش فورم وگ با ترجمه مريم 
طاه��ري آزرم در 134 صفحه با قيمت 135۰۰ از س��وي بنگاه ترجمه و 

نشر كتاب پارسه منتشر شده است. 
پيش تر از اي��ن مجموعه، كتاب هاي هايدگر، ب��ودا، اريش فروم، گاندي، 
شوپنهاور، تولس��توي، داستايوفسكي، ويتگنشتاين، ژيد، كافكا، يونگ و 

ماركز به چاپ رسيده بود. 

»عشق آتش است/ همه را به آتش مي كشد/ همه را از ريخت 
مي اندازد/ كه عشق عذر جهان است/ براي زشت بودنش« 
مجموعه ش��عر »توان بردگان« س��روده لئونارد كوهن با ترجمه مهدي 

جواهريان توسط انتشارات »كتاب كوله پشتي« منتشر شد. 
اين كتاب براي نخس��تين بار در تورنتو و در سال 197۲ چاپ شده است. 
كوهن در آن زمان در آس��تانه چهل س��الگي و در اوج ش��هرت بود. اين 
مجموعه جزو مدرن ترين اشعار كوهن هم به شمار مي رود؛ مجموعه اي كه 
تمام دغدغه هاي شاعر در پيش و پس از اين كتاب مانند سرخوردگي هاي 
سياسي در زندگي اجتماعي، بدگماني به امكان برقراري روابط عاشقانه و 

به چالش كشيدن شاعر توسط شعر را يكجا در خود جا مي دهد. 
لئونارد كوهن كه بيش��تر در جايگاه خواننده آن را مي شناس��ند، در سن 
۲۲ سالگي نخستين مجموعه شعرش با عنوان »بگذاريد اساطير را قياس 
كنيم« را منتش��ر كرد و آن چنان با اس��تقبال منتقدين روبه رو ش��د كه 

توانست كمك  هزينه اي براي سفر به دور اروپا دريافت كند. 
او قبل از سال 1967 كه توانست به محفل هاي هنري »اندي وارهل« در 
امريكا راه يابد، آثار ادبي تاثيرگذاري مانند مجموعه شعرهاي »ادويه دان 
زمين«، »انگل هاي بهش��ت«، »توان بردگان«، »گل هايي براي هيتلر« و 

رمان »بازي دلخواه « را منتشر كرده بود.
 او بعد از انتش��ار كتاب مهمش ب��ا عنوان »توان ب��ردگان« فعاليت هاي 

گس��ترده ديگري هم داش��ت و در چه��ار دهه پاياني عم��رش، 6 كتاب 
ب��ا نام ه��اي »مرگ م��رد زن ب��اره«، »كتاب بخش��ايش«، »موس��يقي 
 بيگان��ه«، »كت��اب اش��تياق«، »اش��عار و آوازه��ا« و »پانزده ش��عر« را 

منتشر كرد. 
اين چهره سرش��ناس در ماه نوامبر س��ال ۲۰16 در س��ن 8۲ س��الگي 
درگذشت. كتاب »توان بردگان«، سروده لئونارد كوهن با ترجمه مهدي 
جواهريان در 1۲۰ صفحه، تيراژ هزار نسخه و قيمت 1۰ هزار تومان توسط 

انتشارات كتاب كوله پشتي منتشر شده است. 

نگاه انتقادي 
 ديلن 

در ترانه هايش
»همچ�ون ي�ك خانه به 
دوش« ترجمه شعرهاي 
مختلف از چندين كتاب 
نويس�نده اس�ت. غالب 
ترجمه ها روان و يكدست 
است و مخاطب به آساني 
مي تواند با فحواي كالمي 
ُس�راينده آنه�ا ارتب�اط 
برق�رار كن�د. ت�م اصلي 
ترانه ها بيشتر حال و هواي 
اجتماع�ي دارد. هرچند 
در اغل�ب آنه�ا موجي از 
احساس�ات سياسي نيز 
به چش�م مي خ�ورد كه 
جملگي از ن�گاه انتقادي 
باب ديلن به همه هستي 
ك�ه در كانون آن انس�ان 
قرار دارد، نشات مي گيرد.

محمد مهاجري

سعيد كاويانپور

نگاهي به مجموعه شعر »همچون يك خانه به دوش«

درباره »خدايان شهري و اشباح پرسه زننده« 

اگر هنوز خاطراتي باشند...

مصايب برآورده كردن آرزوهاي ديگران

انتشار »كافه وصال« نوشته علي صادقي

انتشار كتاب »جستارهايي درباره كانسپچوال آرت«

انتشار زندگينامه گونترگراس

انتشار مجموعه شعري از لئونارد كوهن در ايران

  همچون يك خانه به دوش
  گردآوري و ترجمه بابك زماني

  نشر كوله پشتي
  1000 نسخه

  12000 تومان

  خدايان شهري و اشباح پرسه زننده
  محمد زارعي
  نشر چشمه
  16000 تومان

  كافه وصال، مديريت نامتعارف بر 
پديده هاي متعارف

  علي صادقي
  12000 تومان

  گونترگراس
  هاينريش فورم وگ

  ترجمه مريم طاهري آزرم
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

13500  

  توان بردگان
  لئونارد كوهن

  ترجمه مهدي جواهريان
  انتشارات كتاب كوله پشتي

  10 هزار تومان

  »جستارهايي درباره كانسپچوال آرت«
  ترجمه و تاليف رضا رفيعي راد

  انتشارات راز نهان
  1000 نسخه

  12700 تومان

راوي 
جهان بيني 
خاصي دارد 
كه روي همه 
دنياي رمان 

سايه مي اندازد 
گونه اي 

تندنويسي 
بصري كه 

اتمسفر 
داستان را 

مي سازد

9هنر و ادبيات
»مرگ كسب و كار من است«، به چاپ يازدهم رسيد
چاپ يازدهم رمان »مرگ كسب و كار من است« نوشته روبر مرل با ترجمه احمد شاملو به تازگي توسط نشر نگاه منتشر شده است. اين رمان درباره زندگي جالدي به نام ردولف هوس است كه در داستان با نام رودلف النگ حضور دارد. 
هوس در اردوگاه مرگ آشويتس بوده و باعث و باني مرگ بسياري از اسراي آلمان نازي در دوران جنگ جهاني دوم بوده كه بعد از اتمام جنگ فرار مي كند و... ترجمه رمان »مرگ كسب و كار من است« كه اين اردوگاه از جمله بسترهاي 
مكاني آن است، در قالب مجموعه »چشم و چراغ« نشر نگاه به چاپ رسيده است. اين رمان با ۴6۴ صفحه و قيمت 30000 تومان منتشر شده است. 
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