
در س��ير مكاتب ادبي، رئاليسم جايگاه وااليي 
دارد و گ��واه ي��ا ارزيابي چني��ن جايگاهي در 
محضر تاريخ مانايي و حيات ژرف اين مكتب اس��ت كه در هر 

فراز و فرودي همچنان مق��ام و جايگاه خويش را حفظ كرده 
است. بي ش��ك دليل اين ماندگاري قدرت ترسيم و توصيف 
واقع نگرانه آن امري اس��ت كه پيوندي عميق با زمينه و زمانه 
هستي اجتماعي دارد. رمان س��رخ و سياه )۱۸۳۰( اثر ماري 
هانري بيل معروف به استاندال )۱۷۸۳-۱۸۴۲( از آن دست 

آثاري اس��ت كه مي ش��ود كمال رئاليس��م را در آن بازيافت. 
به زعم بالزاك ديگر نويس��نده فقيد اين مكتب اس��تاندال به 
جرياني تعلق دارد تحت عنوان ادبيات انديشه كه وارث دوراني 
اس��ت كه به عصر روشنگري معروف اس��ت و از خصايل اين 
ادبيات ق��درت توصيف و ديد جامع و منتقدانه اي از مس��ائل 

مربوط به اجتماع زمان خويش است. اين كالن ديدن در واقع 
اصلي ترين مشخصه نويسندگان بزرگ رئاليسم است كه در 
راس آن استاندال ايستاده است. ايجاز و متانت حكيمانه سبك 
اس��تاندال قهرماناني مي آفريند كه شاخصه اصلي تاريخ يك 
دوره را به دوش مي كش��ند و در رمان سرخ و سياه شخصيت 
اصلي دوران بازگشت بوربون ها را نشان مي دهد. با اين اوصاف 
رمان سرخ و سياه چگونه داستاني است؟! و عواملي كه اين اثر را 
در جرگه شاهكارهاي تاريخ ادبيات قرار مي دهد چيست؟!سرخ 
و سياه داستان جواني شهرستاني به نام ژولين سورل است كه 
از اجتماعي كوچك وارد صحنه داس��تان مي شود و در طول 
داس��تان با گذر از مواضع گوناگوني كه مي شود تا حد زيادي 
مصيبت بار دانست به سرنوشت تلخي مبتال مي شود كه همان 
مرگ وي است. در امتداد اين خالصه چند عنصر بنيادين در 
استحكام بناي رمان سرخ و سياه موثرند كه سعي مي شود تا 
حدي ممكن بدان ها پرداخت. ابتدا كيفيت توصيفات استاندال 
اس��ت كه از وصف عادي يك محيط براي ترس��يم صلب فضا 
در مي گ��ذرد و ت��وان تلفيق وضعيت اجتماع��ي با طبيعي را 
به بهترين نحو دارد. پس��تي و بلندي هاي شهرس��تان وورير، 
كيفي��ت درختان و معماري س��اختمان ها به نحوي توصيف 
مي شود كه س��ويه هاي اجتماعي نگاه نويسنده در پس آن به 
هنرمندانه ترين صورت ممكن به مي��ان مي آيد. در كل هيچ 
توصيف نويسنده زايد نيست و ساختاري معمارانه از امر مورد 
روايت را نش��ان مي دهد. نكته ديگر كه در سرخ و سياه بسيار 
حايز اهميت است خلق انسان سياسي است. استاندال با خلق 
ژولين س��ورل گويي همان كاري را جامه عمل پوش��انده كه 
ماكياولي در اثر جاويدانش شهريار، بدان از جنبه اي تئوريك 
پرداخته بود. ژولين سورل نمايندگي نسلي در آستانه اضمحالل 
را دارا است. سقوطي همه جانبه از اخالقيات تا ميل رسيدن به 
قدرت، استاندال با تشريح مواضع غيراخالقي شخصيت هاي 
داستان كه از ارتباطات نامشروع آغاز تا توطئه چيني هايي كه 
براي رس��يدن به قدرت برتر چه در زمينه كليسا و چه دولت 
اس��ت اثرش را جمله به جمله پيش مي برد و حركات رفت و 
برگشتي در اين شوونات بيمارگون و فاسد فاجعه اي را نشان 
مي دهد... ولي آيا هنگامي كه هدف قدرت باش��د تمام اينان 
مش��روع به نظر نمي رس��د؟ اين نحو قرائت از تاريخ و اجتماع 
معاصر نويسنده بسياري را بر آن داشت كه رمان سرخ و سياه را 
در جرگه رمان هاي تاريخي قرار دهند ولي آيا مي توان چنين 
شاهكاري را با برچسب رمان تاريخي به كناري نهاد؟ بي شك 

پاسخ بدين سوال را با يك نه مي شود به كناري نهاد ولي تبيين 
آن را با تكيه بر فيلس��وف و نظريه پ��رداز بزرگ ادبي گئورگ 
لوكاچ بهتر مي توان تشريح كرد. لوكاچ تاكيد دارد كه استاندال 
صرفا به روايت زندگي افراد در يك دوره تاريخي يا بالعكس آن 
روايت تاريخ از منظر يك فرد بسنده نمي كند. بلكه استاندال 
مجموعه اي را از روانشناس��ي ش��خصيت تا تبيينات متقن از 
امر سياس��ي را در روايتش مي گنجاند. اين گنجاندن نه امري 
تحميلي اس��ت و نه عباراتي زايد در كنار روايتي پوشالي بلكه 
ضرورتي برآمده از حس نويسنده نسبت به وضعيت بشر زمان 
معاصرش است. انسان هاي استاندال در حال زوالي قريب الوقوع 
هستند چيزي به مثابه در آستانه سقوط بودن و براي ماندن در 
صحنه تاريخ، اجتماع، سياست يا هر چيز ديگري كه بشود بدان 
حمل كرد، دس��ت به هر كاري مي زنند و شجاعت ترسيم اين 
بي قاعدگي هاي اخالقي در داستان استاندال در اوج استادي 
بيان شده است. نكته ديگر نحوه قصه گويي استاندال است كه 
توانسته مضامين عميق و چند اليه خرد را چنان به درستي در 
بطن متن بگنجاند كه مسير روايت دچار هيچ خدشه اي نشود 
و داس��تان با منطقي مثال زدني پيش رود. سه محيط اصلي 
داس��تان يعني شهرس��تان، صومعه و پاريس با اقتضاي ورود 
قهرمان- يا بهتر است بگوييم اين قديس ضد قهرمان- تغييرات 
محسوس��ي را بر وي مي گذارند و مرز بين كش��يش )سياه( و 
نظامي )س��رخ( قابل تمييز مي شود. هرچند در فحواي اصلي 
كالم استاندال مساله قدرت و اركان آن نهفته است. كالم آخر 
اينكه سرخ و سياه در كنار مسائل سياسي و اجتماعي و عاشقانه 
خود توان ترس��يم وضعيتي تاريخي را داراس��ت كه ش��ايد با 
خواننده امروزي توافق نظري را پديد نياورد ولي بي شك دعوتي 
اس��ت براي دوباره ديدن بنياني ترين مسائل انساني كه از قلم 

يكي از غول هاي تاريخ ادبيات بيرون آمده است. 
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مهدي كرباليي

درباره رمان سرخ و سياه اثر استاندال

شاهراه رئاليسم

كتابخانه

يك پياده روي طوالني كتابي است كه لينداسو 
پارك نويسنده اش درباره آن نوشته است: »اين 
كتاب بر اساس داستان واقعي زندگي من نوشته شده. اميدوارم 
اين كتاب باعث شود مردم بيش��تري از پسر هاي گمشده و 
وضعيت كشور سودان مطلع شوند. من در روستاي كوچكي 
به اسم »لون آريك« در شهر »تونج« در جنوب سودان متولد 
شدم. همان طور كه در كتاب هم نوشته شده، سال هاي زيادي 
قبل از آمدن به امريكا، در اردوگاه هاي پناهجويان در اتيوپي و 

كنيا زندگي كردم....«
ماجراي كتاب »يك پياده روي طوالني تا آب« پالت بس��يار 
ساده اي دارد. آنقدر ساده كه مي توان كتاب را يك اثر مستند 
ناميد تا داستاني يا مستند داستاني مثال  و نه يك اثر داستاني 
صرف با ويژگي هاي دراماتي��ك و اوج و فرودهاي الزم براي 
تبديل شدن به يك اثر ادبي. رواني يك سفر پرماجرا و دردناك 
با پاياني روشن و شاد. كتاب درباره جنگ هاي داخلي سودان 
اس��ت. البته دوران دوم اين جنگ ها كه در نيمه دهه هشتاد 
ميالدي شروع شد و تا سال ها ادامه داشت. جنگي كه دودمان 

مردم سودان را بر باد داد و انسان هاي بسياري را به كام مرگ 
فرس��تاد. به طوري كه مي گويند بع��د از جنگ جهاني دوم 
بيشترين آمار كشتار مردمي را در طول تاريخ جهان داشته 
است. داستان درباره پسر بچه اي به نام سلوا است كه در يكي از 
قبايل سودان زندگي مي كند. سلوا كه به تازگي درس خواندن 
را آغاز كرده، اميدهاي زيادي ب��راي آينده زندگي اش دارد. 
هرچند متوجه است كه درس خواندنش كمي با اشكال مواجه 
است. چون به جاي زبان بومي خودش��ان بايد با زبان عربي 
درس بخوانند. يك روز كه س��ر كالس درس هستند ناگهان 
حمله مي شود و معلم به آنها مي گويد كالس را ترك كنند و 
خودشان را در بيشه ها پنهان كنند. چون نه روستا امن است 
و نه در صحرا جان شان در امان است. سفر سلوا دوت از اينجا 
آغاز مي شود. سفري كه سال ها طول مي كشد و او را از خانواده و 
روستا و كشورش دور مي سازد. سلوا ماجراهاي تلخ و گزنده اي 
را از نزديك تجربه مي كند. آدم هايي كه كش��تار مي شوند يا 
در اثر تشنگي جان مي دهند يا در رودخانه غرق مي شوند يا 
خوراك تمساح ها و شيرها مي شوند تا سرانجام به اردوگاهي 
مي رسند. سال ها در اردوگاه مي مانند و سلوا تبديل به يكي 
از ليدرهاي اردوگاه مي شود و به بي پناهان ديگر كه از جنگ 

آواره ش��ده اند كمك مي كند. اما همچنان به ياد خانواده اش 
اس��ت و مي خواهد آنها را پيدا كند. تا اينكه سرنوشت او را به 
كشور امريكا مي رساند و به فرزندي خانواده اي در نيويورك 
در مي آيد. همزمان با روايت داس��تان آوارگي سلوا، داستان 
دختركي به نام »ني آ« نيز روايت مي ش��ود كه قبيله اش در 
جنوب س��ودان ساكن هستند و از نداش��تن آب آشاميدني 
در رنج و عذابند. ني آ هر روز مجبور اس��ت براي نوشيدن آب 
مناسب براي آشاميدن مسافت زيادي را طي كند. تفاوت دو 
روايت داستاني در فاصله زماني آنهاست. ني آ در سال ۲۰۰۸ 
زندگي مي كند. او به تازگي متوجه ش��ده به  تازگي سر و كله 
چند محقق در اطراف روستاي ش��ان در جنوب سودان پيدا 
شده كه مي خواهند براي روستا چاه بكنند و آب آشاميدني 
به مردم روستا برسانند. داستان سلوا و ني آ با هم پيش مي رود 

تا سرانجام در نقطه اي به هم پيوند مي خورند. 
همان طور كه در ابتدا گفتم كتاب پالت بسيار ساده اي دارد. 
چيزي كه به داس��تان و روايت آن رن��گ و لعاب و جذابيت 
مي دهد و آن را براي مخاطب خوش خوانش مي كند، حوادث 
و اتفاقات كم نظير و گاهي بي نظيري است كه در طول سفر 
سلوا برايش اتفاق مي افتد. البته خود داستان با وجود داشتن 

گزندگي و تلخي حوادث بسيار خواندني و گيرا جلو مي رود. 
مي توان گفت حوادث كتاب از اين پتانسيل بهره مند بوده كه 
مي توانست به صورت داس��تاني جذاب با كمي تكنيك هاي 
داس��تاني روايت ش��ود. در اين صورت براي مخاطب كمي 
سختگيرتر نيز مي توانس��ت حايز اهميت بيشتري باشد. با 
وجود اين مي توان گفت كتابي كه جزو پرفروش هاي نشريه 
نيويورك تايمز شناخته شده، حتما با استقبال بي نظيري از 
سمت مخاطبان خود در امريكا مواجه شده است. گو كه اين 
دس��ته كتاب ها در امريكا و شايد بتوان گفت در جهان امروز 

غالبا با استقبال مواجه مي شوند. 
البته نمي توان از اين واقعيت چشم پوشي كرد كه سادگي و 
عاري از هرگونه ترفند و تكنيك خاص نوشتاري و روايي بودِن 
كتاب، آن را براي مخاطبي كه چندان اهل چالش با نوشته و 
تكنيك هاي نوشتن نيست مورد پسند كرده است. همچنين 
مي توان به اين مهم نيز اشاره كرد كه كتاب با روايت سرراست 
و ژورناليستي كه دارد، تصوير روشن، دقيق و بي واسطه اي از 
جنگ مي دهد كه هيچ قضاوتي به مخاطب حقنه نمي كند. 
طبعا مخاطبي كه طرف��دار ايدئولوژي خاصي نيس��ت و از 
قضاوت در نوش��تار گريزان اس��ت مي تواند با روايت و شكل 

روايت كتاب ارتباط خوبي برقرار كند. كتاب »يك پياده روي 
طوالني تا آب« كه توس��ط نشر پرتقال منتشر شده، تاكنون 
موفق به دريافت جوايز بين المللي مهمي شده است. اين كتاب 
را لينداسو پارك بر اساس خاطرات »سلوا دوت« نوشته كه 
جزو كودكان گمشده جنگ سودان بوده است. كتاب را پونه 
افتخاري نيا ترجمه كرده و نشر پرتقال با شمارگان هزار نسخه 

به بازار كتاب عرضه كرده است. 

درباره كتاب »يك پياده روي طوالني تا آب«
يك پيام از آقاي سلوا دوت

محمدرضا مرزوقي

قفسه

سوژه روز

ما اين جا داريم مي ميريم نوشته مريم حسينيان 
از آن داستان هايي است كه آدم هاي مختلفي در 
داستان حضور دارند اما با يكديگر مرتبط هستند. ولي فضاي 
رمان شلوغ و پرهمهمه نيست طوري كه از وجود شخصيت هاي 
زياد س��رگيجه بگيريد يا آنها را گم كنيد. داستان با دو خواهر 
با نام هاي پري و گوهر آغاز مي ش��ود و ب��ه مرور آدم هاي ديگر 
هم حول محور اين دو خواهر وارد داس��تان مي شوند. پري كه 
دختري جوان و خنده رو است همراه با گوهر كه برخالف او پا به 
سن گذاشته و مذهبي است در آپارتماني در منطقه يوسف آباد 
تهران زندگي مي كند. اختالف هاي بين اين دو خواهر در طول 
داستان ش��دت مي گيرد اما زيبايي كار نويسنده در اين است 
كه هر بار از نگاه يكي از اين دو خواهر به مشكالت و اختالفات 
پيش آمده نگاه مي كند و نگاه و قضاوت خود را در روابط اين دو 
خواهر وارد داستان نمي كند بلكه تصميم را بر عهده خواننده 
مي گذارد. در همان آپارتماني كه پري و گوهر زندگي مي كنند، 
همسايه ها هم به مرور وارد داستان مي شوند؛ زني خانه دار كه 
در آستانه ميانسالي و داش��تن دو فرزند نگران از هم پاشيدن 

زندگي و از دست دادن شوهرش است و دكتري كه زن بيماري 
دارد كه زنش در نهايت خود را از پنجره به پايين پرت مي كند. 
حسينيان در رمان ما اين جا داريم مي ميريم روايت هايي از شهر 
تهران، آدم هايش، سبك زندگي ها، تنهايي ها، دلمشغولي ها 
و... كرده اس��ت و البته نگاهي هم به ش��رايط سياسي كشور و 
انتخابات سال ۱۳9۲ داشته است. دختر همان زني كه نگران 
از دست دادن شوهرش است از قضا دانشجو است و در كمپين 
انتخاباتي حسن روحاني مشغول به فعاليت است. نويسنده وارد 
زندگي اين دختر مي شود و از تالش ها، اميد ها و آرزوهاي اين 
دختر )مژگان( براي آينده و جدل او با هواداران ديگر نامزدهاي 
انتخابات 9۲ تصويري ارايه مي دهد. رمان با شخصيت هايي كه 
ساخته سعي مي كند تصويري از واكنش آنها را نسبت به وقايع 
پيرامون ش��ان به مخاطب نشان دهد. به طور مثال در ماجراي 
انتخابات، نويسنده واكنش گوهر خواهر پري نسبت به انتخابات 
را اين طور نشان مي دهد و مي نويس��د: »روزنامه ها و مجله ها  
رديف چيده شده بودند روي زمين. آجر هم گذاشته بودند روي 
چندتاشان تا باد نبردشان. هيچ تيتر به درد بخوري نداشتند. 
همه اش دعواهاي انتخابات بود. مناظره كي با كي؟ چه فرقي 
داشت كدام شان رييس جمهور شود؟ وقتي قيمت ها پايين نيايد 

چه فايده اي دارد؟ وقتي آلودگي هوا باشد و مردم نتوانند گوشت 
و مرغ و تابلوفرش بخرند، چه چيز خواندني اي دارند؟« چند خط 
بعد هم مي نويسد: »وقتي توي ريه مردم سرب باشد، حاال چه 
فرقي مي كند احمدي نژاد باشد يا محسن رضايي يا حدادعادل؟ 
يا نمي دانم آن يكي ديگرشان كه خوش قيافه تر است و عمامه 
سفيد دارد؟« نويسنده رمان به مرور شخصيت  اين دو خواهر 
را براي مخاطب تشريح مي كند و با گذر زمان اندكي خواننده 
متوجه مي شود كه گوهر يعني خواهر بزرگ نسبت به محيط 
و اتفاقات اطرافش نگاهي منفي و بعضا نااميد دارد در حالي كه 
پري نه تنها مثبت انديش است بلكه دست به ايجاد تجربه هاي 
جدي��دي در زندگي خود مي زند و ب��راي مثال براي اينكه دل 
دختر جوان همسايه كه در س��تاد روحاني فعاليت مي كند را 
نشكند شال بنفش سر مي كند و حتي با او سر صندوق اخذ راي 
مي رود در حالي كه خودش مي گويد نمي داند كي س��رهنگ 
اس��ت و كي حقوقدان؟ يا قاليباف هم براي مذاكره بد نيست و 
از اين دست صحبت ها. »ما اين جا داريم مي ميريم« داستاني 
رئاليستي اس��ت اما در عين حال جادو هم چاشني رمان شده 
است كه همين امر به خاص بودن اين رمان افزوده است. وجود 
پري هايي كه فقط در بچگي و داستان هاي قديمي ايراني از آنها 

چيزي ش��نيده ايم در زير كابينت خانه گوهر و پري در دنياي 
كنوني و در اين رمان شما را شگفت زده مي كند چرا كه بعد از 
مدت ها با چند پري مواجه مي شويد. نويسنده با دقت تمام اين 
پري ها را وارد داستان مي كند كه خواننده در ابتداي كار اصال 
متوجه فانتزي بودن فضا نمي شود. جالب آن است كه پري هايي 
كه مريم حسينيان وارد داستان كرده از روابط، رفتارها و دنياي 
ما آدم ها ش��گفت زده و سخت نگران هستند. در يك نگاه كلي 
رمان »ما اين جا داريم مي ميريم« داستان زندگي آدم هايي است 
كه به يكديگر مرتبط اما در عين حال از هم گريزان هس��تند. 
داستان روابط موزاييكي ما آدم ها كه فقط در كنار يكديكر قرار 
گرفته ايم، بدون اينكه با هم حرف مش��تركي داش��ته باشيم. 
آدم هايي كه از وضعيت زندگي خود ناراضي هس��تيم و مدام 
حسرت زندگي ديگران را مي خوريم. داستان ما آدم هايي كه 
خوش��بختي هاي كوچك مان را نمي بينيم. خوشبختي هايي 
كه گاهي خيلي كوچك هستند. مثال اندازه خواندن يك كتاب 
خوب، خنده اي از ته دل يا حتي اندازه آشنايي و مالقات يك آدم 
نازنين. اما براي ديدن اين خوشبختي هاي كوچك فقط كافي 
است خوشبختي هاي كوچك اطراف مان را ببينيم. وجود پري ها 
در اين داستان به ش��ما كمك مي كند كه با خوشبختي هاي 

اطراف تان آشنا ش��ويد. آدم ها در قصه هاي مطرح شده در اين 
رمان به يكديگر مرتبط هستند و نثر فانتزي و تلخ نويسنده در 
بعضي روايت ها باعث مي شود كه رمان جذابيت بيشتري پيدا 
كند و خواننده به كنار گذاشتن كتاب فكر نكند. از آن كتاب هايي 
است كه اگر كسي دنبال قصه خوب و خواندني است مي توان 
توصيه كرد حتما آن را بخواند. »م��ا اين جا داريم مي ميريم« 
دومين رمان مريم حس��ينيان بعد از رمان »به��ار برايم كاموا 
بياور« است كه انتشارات چشمه آن را با قيمت ۱۲ هزار تومان 

و در ۱۴۲ صفحه منتشر كرده است.

نگاهي به رمان» ما اين جا داريم مي ميريم«

رماني كه شلوغ و پرهمهمه نيست
اميرعباس كلهر

سير عشق، جديدترين اثر آلن دوباتن، بازگشت 
دلپذي��ر اين نويس��نده اس��ت به رم��ان پس از 
بيس��ت واندي س��ال كه از چاپ نخستين رمان 
او، جس��تارهايي در ب��اب عش��ق، مي گ��ذرد. 
ش��خصيت هاي اين رمان، ربيع و كرس��تن، در 
ادينبرو يكديگر را مي يابند، عاشق مي شوند و با 
هم ازدواج مي كنند. دوباتن داستان زندگي اين 
زوج را، برخالف رمان هاي رمانتيك، در اينجا تمام 
نمي كند بلكه يقين دارد كه اين تازه آغاز راه است. 
او كه معتقد است بايد با انتظاراتي واقع گرايانه تر 
به سمت ازدواج رفت، در اين كتاب پرده ها را كنار 
مي زند و با نگاهي صادقانه و غيراحساسي به نهاد 
ازدواج در دوران مدرن مي پردازد. دوباتن در اين 

اثر داستاني، فلسفي و روانكاوانه، با شرح آنچه پس 
از وقوع عش��ق و ازدواج پيش مي آيد و با تكيه بر 
اليه هايي فلسفي كه البه الي داستان شخصيت ها 
و چالش هاي زندگي  ش��ان مي گنجاند، سعي در 
تفهيم اين مطلب دارد كه اين تصور ما از عش��ق 
و ازدواج است كه بر كيفيت زندگي مشترك مان 
اثر مي گ��ذارد و در بس��ياري مواق��ع كام مان را 
تلخ مي كند. او معتقد اس��ت زماني براي ازدواج 
آماده ايم كه از كمال طلبي دست برداشته باشيم، 
انتظار نداش��ته باشيم معشوق به طور كامل ما را 
درك كند، آماده باشيم كه عشق بورزيم به جاي 
اينكه صرفا دريافت كننده عش��ق باشيم و قادر 
به درك اختالف ها باش��يم. اين رمان شامل پنج 
بخش كلي است: رمانتيسم، از آن  پس، فرزندان، 
بي وفايي و فراتر از رمانتيس��م. در هر يك از اين 

بخش ها نويسنده به موازات روايت زندگي ربيع و 
كرستن، به تحليل مسائلي مي پردازد كه سر راه 
اين زوج قرار مي گيرد و خواننده را ترغيب به تفكر 
و همذات پنداري با شخصيت ها مي كند. رمان سير 
عشق براي نخستين بار با ترجمه زهرا باختري در 
۲۴۳ صفحه و به قيمت ۲۰هزار تومان از س��وي 

نشر چترنگ منتشر شده است.

نگاهي به جستارهايي درباب عشق
دوست داشتن در عصر مدرن

رمان ديگري از نويس��نده مطرح داستان هاي 
معمايي جناي��ي در س��طح جهان، يو نس��بو 
)متولد ۱96۰ در نروژ(، به زبان فارسي ترجمه 
شد. رمان »خون بر برف« در واقع قسمت اول 
رمان »خورشيد نيمه شب« )با برگردان همين 
مترجم(، اما از لحاظ موضوعي مس��تقل از آن 
است. تنها اشتراك اين دو رمان شخصيت هاي 
»فيشرمن« و »هافمن«، سردمداران قاچاق و 

توزيع مواد مخدر در نروژ هستند.
 نث��ر اي��ن رم��ان ني��ز، همانند »خورش��يد 
نيمه ش��ب«، اغل��ب موجز و بي پيرايه اس��ت. 
البته آنجا كه ش��خصيت اصل��ي ضدقهرمان و 
در ضمن راوي خوش قلب، اوالف يوهانس��ن، 

درونيات خ��ود را بازگو مي كند، نثر داس��تان 
پرشور و شعروار مي شود. اوالف به گفته خودش 
»حس��اب رس« اس��ت، اما در واقع او در ازاي 
دريافت پول، حس��اب بدهكارهاي رييسش را 
مي رس��د. اوالف ش��خصيت پيچيده اي دارد؛ 
همانقدر اس��تعداد كش��تن دارد كه استعداد 
عاشق ش��دن. او همچون مولفان كه بر زندگي 
و مرگ ش��خصيت هاي داستان ش��ان تسلط 
دارند، زندگي و مرگ آنهايي كه س��ر راه شان 
قرار مي گيرن��د را به بازي مي گيرد. او كه حتي 
از نوشتن يك خط عاجز است، يك گام جلوتر 
مي رود و اين كنش مولف وار را با دس��ت بردن 
در داس��تان »بي نوايان« پررنگ ت��ر مي كند. 
اوالف تنها زندگي مي كن��د؛ با اين حال روزي 
فرا مي رسد كه با زن روياهايش مالقات مي كند. 

اما دو مس��اله پيش روي اوست. يكي اينكه آن 
زن، همسر رييسش است و ديگر اينكه رييسش 
به او پول داده تا آن زن را بكشد. اين رمان مهيج 
را »نيما م. اش��رفي« به فارسي ترجمه كرده و 
نشر چترنگ آن را در ۱۷۲ صفحه، با شمارگان 
۱۰۰۰ نسخه و به قيمت ۱۴5۰۰ تومان منتشر 

كرده است. 

نگاهي به كتاب خون بر برف
مولفي در كسوت قاتل

سمانه اسديسهراب رئوف

  يك پياده روي طوالني تا آب
 نويسنده: لينداسو پارك
مترجم: پونه افتخاري نيا

 نشر: پرتقال
 تعداد صفحه: 128

  شمارگان: 1000 نسخه
 قيمت: 9000 تومان

  سير عشق
 نويسنده: آلن دوباتن
 مترجم: زهرا باختري

 نشر: چترنگ
 تعداد صفحه: 243

 شمارگان: 1000 نسخه
 قيمت: 20هزار تومان

  خون بر برف
 نويسنده: يو نسبو

مترجم: نيما م. اشرفي
 نشر: چترنگ

 تعداد صفحه: 172
 شمارگان: 1000 نسخه
 قيمت: 14500 تومان

  ما اين جا داريم مي ميريم
 نويسنده: مريم حسينيان

 نشر: چشمه
 تعداد صفحه: 142

 شمارگان: 1000 نسخه
 قيمت: 12 هزار تومان

  سرخ و سياه
 نويسنده: استاندال

 نشر: مركز
 مترجم: مهدي سحابي
 شمارگان: 1000 نسخه

 قيمت: 35,500 هزار تومان


