
»بنفشه هاي سراشيب«، عنوان رماني 
است كه ساليان طوالني انتظار كشيده 
است. سي ويك س��ال بين چاپ اثر و نگارش فاصله 
اس��ت. موضوع اين رمان تاريخ اس��ت. ن��گاه و گذر 
داستان رمان به تاريخ گذشته  كشوري فرضي است. 

اما تصويرهايي بسيار آشنا دارد. 
 رمان داراي دو راوي اول ش��خص و داناي كل است. 
زبان داس��تان ازشاعرانگي و فارسي كهن بهره بسيار 

برده است. 
»بنفش��ه هاي سراشيب« شرح سختي ها و رنج هايي 
اس��ت كه مسائل اساس��ي زندگي را تحت تاثير قرار 
مي دهند. همچنين انتقاد از اوضاع اجتماعي و برخورد 
حكومتي فاس��د و زورگو با جامعه و تفكر افراد در آن 
روزها نيز هست. داس��تان به نوعي مي تواند تاريخي 

باشد كه بر ايران گذر كرده است. سطر سطر تاريخش 
پيامي تلخ از سلطه قدرتمندان و سوءاستفاده از جهل 
عوام دارد كه دل را مي لرزاند. اما در اين مجال كوتاه 

فقط به چند مورد مي توان اشاره كرد. 
»پلي��دي تمام اعصار، نكبت قرن ه��اي تباهي بود... 
آن هيچ، آن تباهي و تاريكي بر ما مسلط گشته بود، 
بر جس��م ناتوان ما، بر رگ و پي و چشم و گوش آزار 

ديده مان.« ص222
در هم��ان ابتداي داس��تان با يك دني��اي پر تالطم 
روبه رو هس��تيم. سحر شده اما هنوز نشاني از صبح و 
روشني نيس��ت. با اينكه راوي اشاره مي كند كه بعد 
از شبگردي سحر ش��ده و راهش نيز معلوم است اما 
يك رخداد تاريك در انتظار است زيرا همه چيزها در 
همان سحر به سمت غروب مي روند. همچنين بادي 
كه مي وزد و همه را به س��مت وزش خود مي كشاند 
نش��ان از ناپايداري و بي اس��تحكامي است. جرياني 

عظيم و پر تالطم. جرياني كه چون نيرومند اس��ت، 
ياراي مقاومتي نيست و همه چيزها ناگزير به سمتش 

كشيده مي شوند. 
»در چشم انداز كاجس��تان ها، بيدزاران، شاخه هاي 
سرگش��ته حياط ها س��مت گلبوته ها، همه به سوي 
مغرب كج ش��ده اند باد هرچه را در مس��ير خود خم 
مي كند، مي چرخاند، آس��مان را به سوي غروب يله 

و سرنگون مي كند.«
خفقان اجتماعي، فقدان پيش��رفت وقايع، حكومتي 
ظالم و ستمگر و البته قدرتمند، بدتر از همه شكنجه 
و زنداني كردن مردم، جنگ هاي داخلي، همه نتيجه 
حكومت افس��ري عالي رتبه اس��ت كه با يك كودتا 

حكومت را در دست گرفته است. 
لحن هر دو راوي در سراس��ر داس��تان سرد و يخ زده 
اس��ت به گمانم ابزورد در اين رم��ان كاركرد ويژه اي 
دارد. شايد راوي مي داند چه سرنوشتي در انتظارش 

اس��ت اما با اين حال اين سرنوشت شوم را مي پذيرد. 
در نهايت رويدادهاي رم��ان، نوعي اعتراض به خود 

خويشتن نيز هست به ناآگاهي آدميان در انتخاب. 
 »مجابي«در مورد داس��تان بنفش��ه هاي سراشيب 
بيان داشته كه رمان درباره عبور مردي از كوير است. 
اما اين عبور در ميانه رمان پررنگ مي شود، يك سفر 
طوالني كويري از شخصيت اصلي. به عقيده نگارنده 
نش��انه عبور اين مرد از كوير اين است كه شخصيت 
خواستار تغيير و تحول موجود در فضاي حاكم است. 
زيرا ش��رح وضعيت مي دهد، تصويرهاي بس��ياري 
س��اخته مي ش��ود و س��پس در ميانه به شخصيتي 
مي رس��يم كه در حالي مي خواهد از كوير عبور كند 
كه پدرش مخالف است اما در نهايت با علم به سختي 

راه مي رود.
 اين تغيير در رابطه انس��ان با طبيعت بيان مي شود. 
نگرش به زندگي با پديده هاي طبيعي پيرامون بشر. 

كوير، باران و ش��تر. باران اگرچه با خش��كي كوير در 
تضاد است اما در آن نفوذ مي كند و باران و شن درهم 
آميخته مي شوند طوري كه اثري از باران جز ناپديدي 

شتر و بارهايش نمي بينيم. 
»پدرم باز اصرارك��رد، عاقبت گفت: »س��عي كن با 
ماش��ين بروي، در راه��ي كه نمي شناس��ي نرو!«... 
بايس��تي دس��ت به كاري م��ي زدم، آن كار چه بود؟ 
مي دانستم در راهي تازه مي افتم و در آن خطرها در 
كمين اس��ت، اما آن راه كوير نبود. كوير برايم گريز و 

آسودگي و عزلت بود. شايد فردا، شايد...« ص241
 نكته قابل ذكر ديگر بخش فروش��گاه است. به خاطر 
تبليغات مردم س��اعت ها انتظار مي كش��ند و سپس 
وارد فروشگاه مي شوند بدون توجه به كاركرد اجناس 

آنها را مي خرند. 
بخش دوم فروش��گاه كه وارد مي شوند مبهوت در و 
ديوارند. بدون اينكه متوجه باشند درون دستگاهي 

سقوط مي كنند و تكه تكه مي شوند. 
جريان در فروشگاه، نمايشي از جهالت و ساده انديشي 
بي سوادان است كه عالوه بر اين رخداد بارها و بارها 
در رويدادهاي ديگري مانندترس از خورشيدگرفتگي 

و غيره در رمان تكرار مي شود. 
 

»لذت��ي ك��ه حرف��ش بود« ش��ش 
تك نگاري اس��ت با عناوين طبيعي، 
فراموش��ي، س��كوت، خيال، لذت و تن ترس��ه كه 
خواندنش شما را غرق در دنياي فكر و رويا مي كند؛ 
دنيايي كه هر روز در آن مش��غول زندگي هس��تيد، 
اما به جزييات گوش��ه و كنار آن اهميت نمي دهيد؛ 
اما »لذتي كه حرفش بود« ذهن ش��ما را متوجه آن 
چيزه��اي جزيي ك��ه تاثيرگذار و جذاب هس��تند، 
مي كند. كتاب را پيمان هوش��مندزاده نوشته و در 
هر قس��مت از كتاب درباره اتفاقات و احساس��اتش 
نس��بت به موضوعات مختل��ف روايت هايي را ثبت 
كرده اس��ت. هوش��مندزاده از آن آدم ه��اي پركار 
است كه براي كارش هميش��ه وقت گذاشته است. 
او كه در رشته عكاس��ي به صورت حرفه اي فعاليت 

كرده است، دستي هم در نوش��تن دارد و تا به حال 
چندين مجموعه داس��تاني منتش��ر كرده اس��ت؛ 
»ش��اخ«،» هاكردن« و »وق��ت گل ن��ي« از ديگ��ر 
مجموعه هاي داستاني او هس��تند. عكاس ها خوب 
مي بينند چ��را كه بايد لحظه ه��ا را ثبت كنند. حاال 
عكاسي را تصور كنيد كه در اين كار حرفه اي است و 
بهترين لحظه ها را ثبت مي كند و وارد دنياي نوشتن 
شود. ببيند و بعد هم به ساده ترين شكل ممكن آنها 
را كشف و براي ديگران روايت كند. اين اتفاق در اين 
كتاب افتاده اس��ت و دنياي عكاس��ي با روايت هاي 
نويس��نده پيوند خورده است و هوش��مندزاده اين 
كار را به بهترين ش��كل ممكن در 102 صفحه اين 
كتاب انجام داده است؛ به بيان ديگر عكس و دنياي 
عكاسي در كتاب به وضوح نمايان هستند. كار عكاس 
ثبت كردن است و هوش��مندزاده در اين كتاب هم 
ثابت كرده كه نه تنها عكاس حرفه اي است بلكه در 

نوشتن هم حرفه اي مي تواند عمل كند و لحظه هاي 
روزم��ره هر روز ما و خ��ودش را مي تواند ثبت كند و 
بعد ما خواننده ها با خواندن آن روايت متوجه شويم 
كه در فالن لحظه چه اتفاقات جزيي در گوشه و كنار 
زندگي مان افتاده است. نويسنده خودش در توضيح 
كتاب گفته است كه »لذتي كه حرفش بود، توضيح 

واضحات است.« 
نثر »لذتي كه حرفش بود« ساده و روان است كه لذت 
خواندن كتاب را دو چندان مي كند و چه خوب كه در 
روزهايي كه سرانه مطالعه كتاب در كشورمان پايين 
اس��ت و اكثر افراد هم درگير شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان هستند، متني روبه روي آنها براي خواندن 
گذاشته شود كه از كتاب دوري نكنند بلكه با خواندن 
آن مشتاق باشند كه به صفحه بعد و درنهايت انتهاي 

كتاب برسند.
 تواناي��ي روايت خاطرات از آن چيزهايي اس��ت كه 

همه دوس��ت دارند آن را به خوبي انج��ام دهند اما 
در اكث��ر مواقع نمي توانند اما هوش��مندزاده در اين 
كت��اب به خوب��ي خاطرات��ش را براي ش��ما روايت 
كرده؛ خاطراتي كه ش��ما هم بخشي از آنها را تجربه 
كرده ايد اما ساده از كنار آنها گذشته ايد در حالي كه 
نويس��نده به خوبي آن سادگي ها را ثبت كرده و آنها 
را شكافته است. نويسنده در كتاب به افراد مختلفي 
اش��اره مي كند و از خاطراتش با آنها مي گويد. يكي 
از اين افرادي كه به او اش��اره مي كند بهمن جاللي 
است؛ عكاس سرش��ناس ايراني كه در سال 1388 
ف��وت كرد. او روايتي از نخس��تين ديدارش با بهمن 
جاللي نوشته اس��ت و اتفاقاتي كه بعد از آن برايش 
مي افت��د. نويس��نده از خان��واده و دوران نوجواني و 
جواني خ��ود روايت هاي خواندني نوش��ته اس��ت. 
هوشمندزاده در جاهاي مختلفي از كتاب به پدرش 
اش��اره كرده اس��ت. روايت هايي كه بعض��ي از آنها 

تاريخي و بعضي هم احساسي هستند. در بخشي از 
كتاب نوش��ته است: »درست بعد از انقالب و درست 
در اوج گيرودارهاي آن روزها، يك شب پدرم چمدان 
س��نگين عكس هايش را از زير تخت بيرون كشيد و 
يك قيچي خواس��ت. در چمدان را ب��از كرد و همه 
گذشته اش به روز ش��د. سه نفري پشت ميز نشسته 
بودن��د و چهارنفري هم عقب تر ايس��تاده. ميز پر از 
شيشه بود، پر از استكان. پدرم آن وسط بين آنهايي 
كه ايستاده بودند، دستش را روي شانه دونفري كه 
كنارش بودند گذاشته بود... قيچي كل ميز را حذف 
كرد، سه نفري را كه نشسته بودند، يكي از دست هاي 
پدرم به عالوه دونفري كه همان س��مت بودند. از آن 
عكس، يك عكس دو نفره ماند. تمام نشانه ها از بين 
رفت. تمام ش��ب هايي كه در كافه ه��ا گذرانده بود، 
فراموش شد. تمام ميزهايي كه پر از بطري و استكان 
بود بريده ش��د. تمام دوستاني كه بودن شان مزاحم 

بود قيچي شدند.« 
در مجموع اگر اهل روزم��ره خواني آدم ها آن  هم با 
روايتي جذاب هستيد »لذتي كه حرفش بود« كتاب 
مناسبي براي وقت گذاشتن است؛ كتابي دلنشين كه 

استقبال خوبي هم از آن در بازار كتاب شده است. 

لهستاني ها در س��ينما و تئاتر سرآمد 
هستند و تماشاگران حرفه اي سينما 
و تئاتر خاطرات زيادي از آثار درخش��ان آنان دارند و 
البته تماشاگران تخصصي تئاتر كه پيگير تئاتر جهان 
هم هستند به خوبي نام تادئوش كانتور را مي شناسند 
و حاال انتش��ار نمايش��نامه » آه شب ش��يرين« اين 
هنرمند خبر خوش��ي است براي دوس��تداران تئاتر 
لهس��تان؛ نمايش��نامه اي كه طي چند روز گذشته 
ب��ا ترجمه محمدرض��ا خاكي � مترج��م، كارگردان 
و مدرس تئاتر � از س��وي نش��ر »روزبهان« منتش��ر 

شده است. 
محمدرضا خاكي پيش تر درباره چگونگي شكل گيري 
كتاب نمايشنامه »آه شب شيرين« نوشته »تادئوش 
كانتور« گفته اس��ت كه اين كت��اب در واقع حاصل 
كالس هايي است كه تادئوش كانتور در سال 1990 
همزمان با جشنواره تئاتر آوينيون در فرانسه برگزار 
كرده و نمايشنامه »آه ش��ب شيرين« نتيجه همين 
كالس ها اس��ت كه با مشاركت 20 كارآموز بازيگري 

برگزار شده است.
 س��ال 1991 يعن��ي ي��ك س��ال پ��س از برگزاري 
كالس هاي كانتور در فرانس��ه »آه شب شيرين« به 
همت دو تن از محققان مشهور فرانسوي به نام هاي 

ژرژ بنو و دني بابله انتشار يافت. 
اين كتاب ش��بيه نمايش��نامه هاي معم��ول نبوده و 

نوشته اي فراتر از يك متن نمايشي است زيرا تركيبي 
از يادداش��ت هاي تادئوش كانتور و 20 نفر هنرآموز 
اس��ت كه در پروژه شركت كرده اند ضمن اينكه ايده 
نمايشي به نام »آه شب شيرين« هم در نمايش اجرا 
شده است كه اين عنوان اش��اره به شعر تولد عيسي 

مسيح دارد. 
يكي از عادت هاي كانتور اين بود كه همه عمر هنري 
خود را با گروه ثابت »پيكوت« كار كرده اس��ت اما در 
پروژه اي كه منجر به توليد كتاب »آه ش��ب شيرين« 
ش��د با عده اي هنرجو تمرين هاي تئاتر را انجام داده 

است كه اتفاقي جهاني به حساب مي آمد. 
 ديگ��ر دالي��ل متفاوت ب��ودن اين نمايش��نامه اين 
اس��ت كه براي نخس��تين بار در اجراي آن كانتور به 
روي صحنه نرفته اس��ت زيرا در ديگر آثاري كه اين 
كارگردان لهس��تاني اجرا كرده حضورش به عنوان 
يك رهبر، هميشه بخشي از اجراها بوده است اما در 
اجراي »آه شب شيرين« كنار صحنه ايستاده و روي 

صحنه نرفته است. 
»آه شب شيرين« نمايش��نامه اي به معناي رايج آن 
نيس��ت بلكه مجموعه ش��اعرانه آگاهي بخشي است 
كه ما را به جهان نمايشي و افكار و ايده هاي تادئوش 
كانتور مي برد. مثل روي��ا، تولد يا مرگ كه فقط يك 
بار اتفاق مي افتد و كس��ي هرگ��ز آن را نخواهد ديد! 
»آه شب ش��يرين« تئاتر نابي است كه فقط رد پايي 

تسكين بخش از آن در اين كتاب به جا مانده است. 
در ايران پيش تر گروه تئاتر لئو، پروژه اي پژوهشي را 
درباره كانتور برگزار و نمايشنامه ها و فيلم تئاترهاي 

او را نقد و بررسي كردند. 
تادئوش كانتور، كارگردان پرآوازه لهس��تاني، شاعر، 
مجسمه ساز، نظريه پرداز و بنيانگذار تئاتر كريكوت 
2 است. او از برجس��ته ترين كارگردان هاي اروپا بعد 
از جنگ جهاني دوم اس��ت. در س��ال 1942 زماني 
كه لهستان در اش��غال نازي ها بود، همراه با گروهي 
از نقاش��ان جوان، گروهي زيرزميني را به نام » تئاتر 
مستقل« در كراكوف پايه گذاري كرد. در بسياري از 
آثار او مرگ، خاطرات كودكي، اش��يا و طنز سياسي 
نقش��ي مهم ايفا مي كنند و آثارش مملو از وحشت و 

تنهايي است. 

دانشنامه هنر اسالمي به روايت تصوير 
عنوان كتابي اس��ت نفيس كه از سوي 
نش��ر »نو« منتشر شده اس��ت. اين كتاب با گردآوري 
جووان��ي كوراتوال و ب��ا ترجمه هرمز رياحي منتش��ر 

شده است. 
اين دانش��نامه با بيتي از موالنا »باغ س��بز عش��ق كو 
بي منتهاست/ جز غم و ش��ادي درو بس ميوه هاست« 
آغاز مي ش��ود و دانش��نامه اي اس��ت كه به چهار زبان 
فارسي، انگليسي، آلماني و فرانسوي نوشته شده است. 
در مقدمه اي كه با عنوان نيايش هنر بر اين اثر نگاشته 
ش��ده، توضيحاتي درباره هنر اس��المي در دوره هاي 
گوناگون منتش��ر شده اس��ت. اين كتب از سوي نشر 
فرهنگ نو با همكاري نش��ر آسيم منتشر شده است و 

تاريخ نخستين چاپ آن به امسال برمي گردد. 
اين كت��اب همان گونه كه از نام��ش برمي آيد، روايتي 
تصويري از هنر اس��المي اس��ت و در كنار تصاوير آن 
توضيح��ات كوتاهي به چهار زبان يادش��ده نوش��ته 

شده است. 
در اين اثر مصور معماري صدر اسالم، معماري در اسپانيا 
و آفريقاي ش��مالي، معماري در عراق، سوريه و مصر، 
معماري در ايران و آسياي مركزي، معماري در تركيه و 

هندوستان مورد بررسي قرار گرفته است. 
در ادام��ه نيز نس��خه هاي خطي و نگارگ��ران نامدار، 
فرش و منس��وجات، عاجكاري و چوبكاري سفالگري 

و شيشه گري و فلزكاري با نمونه هاي گوناگون معرفي 
شده اند. 

و سرانجام اينكه كتاب با گاه شماري، واژه نامه و معرفي 
موزه هاي هنر اسالمي به پايان مي رسد. 

در اين كتاب نقشه هايي هم درباره گسترش حكومت 
اسالمي در دوره هاي گوناگون منتشر شده است. 

هرمز رياحي، مترجم اين كتاب در توضيح كوتاهي كه 
در آغاز كتاب نوشته، آورده است: كتاب حاضر فرصتي 
ارزن��ده براي ديدارگر پديد آورده اس��ت ت��ا آثار هنر 
اسالمي ايران را همراه با آثار اسالمي ديگر كشورها در 
ابعادي شكوهمند تماشا كند و صداي جان هنرمندان 

و رگه هاي ناب آفريده هاي شان را شاهد باشد. 
دانشنامه تصويري هنر اسالمي دو جنبه حكايتگري 
و تصويرگ��ري را تو در ت- اولي را پوش��يده و دومي را 
پيدا- فراهم آورده است. از هر سو زيبايي ها به نمايش 
درآمده ان��د. ن��گاه بي خس��تگي در ابعادي شايس��ته 
سرنخ هاي ارزش��مندي از پهنه هاي اسالمي را شاهد 

خواهد بود كه پوينده و جوياست. 
اين كت��اب با گردآوري جووان��ي كوراتوال و همراهي 
مترجمان��ي چون جوهنا كرينر، دني آرمان منتش��ر 
ش��ده اس��ت و در بخش��ي از ديباچه آن مي خوانيم: 
»قواني��ن و ضواب��ط مذهب��ي- هرچن��د در ق��رآن 
هيچگاه به ش��كل صريح در باب هنر سخني به ميان 
نمي آيد- با يكتاپرستي در ايمان و خالقيت بي وقفه 

خداوند پيوندي خورده اس��ت ك��ه در تزيينات غالبا 
انفصالي و بي آغاز و انجام تكرارشونده ديده مي شود. 
بي ترديد خوشنويسي شاخص ترين هنرهاست كه با 
شكل هاي ترسيمي بي شمارش تاثير بصري عظيمي 
دارد. س��فالگري با ش��كل هاي خارق العاده و گستره 
حيرت انگيز رنگ ها، فلزكاري با كوبيدن مواد گرانبهاي 
منقش و ذوق بي همتا در ظريف كاري ها، منسوجات 
ابريشمين ظريف كه كم و بيش هنري جداگانه را شكل 
مي بخش��ند و فرش هايي كه هرچند منحصر به هنر 
اسالمي نيستند، به روشني گواه تفاوت و تنوع بي كران 
آنن��د و همگي چش��م انداز فرهنگي- هنري بس��يار 
غني اي را پديد مي آورند كه هيچگاه يكنواخت نيست. 
اين كتاب گرچه كتابي است نفيس، در شمارگان 1100 

نسخه منتشر شده است. 

نقد كتاب

نگاه

كتاب هنري

9هنر و ادبيات
روايت عاشقانه يك پدر و پسر در »آتش زندان«
رماني تازه از ابراهيم دمشناس با عنوان »آتش زندان« از سوي نشر نيلوفر روانه بازار كتاب شد. به گفته نويسنده اين اثر، رمان آتش زندان سرگذشت دو پدر و پسر است كه در طول پنج سفر ميان خوزستان و خراسان روايت مي شود. 
وقايع رمان در برهه تاريخي رضاشاه تا سال هاي پس از جنگ ايران و عراق روي مي دهند و در مناسبتي با پيرنگي از شاهنامه تعريف مي شود. نويسنده اين رمان بر اين باور است كه اين اثر برآمده از سنت ادبي زبان فارسي كهن بوده و به 
استقبال ادبياتي ديگر و نو مي رود و شايد از همين رو آتش زندان را بتوان رماني دايره المعارفي دانست. اين رمان را نشر نيلوفر در ۷۸۴ صفحه منتشر كرده است. 
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در همان ابتداي داس�تان 
با ي�ك دنياي پ�ر تالطم 
روبه رو هس�تيم. س�حر 
ش�ده اما هنوز نش�اني از 
صبح و روشني نيست. با 
اينكه راوي اشاره مي كند 
كه بعد از شبگردي سحر 
ش�ده و راهش نيز معلوم 
اس�ت اما ي�ك رخ�داد 
تاري�ك در انتظار اس�ت 
زيرا همه چيزها در همان 
س�حر به س�مت غروب 

مي روند. 

درس�ت بع�د از انق�الب 
وج  ا در  درس�ت  و 
گيروداره�اي آن روزها، 
يك ش�ب پدرم چمدان 
س�نگين عكس هايش را 
از زير تخت بيرون كشيد 
و يك قيچي خواست. در 
چمدان را ب�از كرد و همه 

گذشته اش به روز شد.

ساره بهروزي

اميرعباس كلهر

نقد كتاب »بنفشه هاي سراشيب« نوشته جواد مجابي

معرفي كتاب »لذتي كه حرفش بود«

رد پاي تسكين بخش تئاتر در كتاب »آه شب شيرين« 
متفاوت ترين نمايشنامه  كانتور منتشر شد

هنر اسالمي را به روايت تصوير بخوانيد و ببينيد
در قالب كتابي مصور 

داستان باران وكوير

دنياي خواندني يك عكاس

     بنفشه هاي سراشيب
    نويسنده: جواد مجابي

    نشر: بهنگار
    53۴ صفحه

    شمارگان: 1000نسخه
     2۷ هزار تومان

     لذتي كه حرفش بود
     نويسنده:  پيمان هوشمند زاده

     ناشر: چشمه
     تعداد صفحات: 102
     قيمت: ۷500 تومان

     »آه شب شيرين« 
  نويسنده: تادئوش كانتور

    مترجم:  محمدرضا خاكي 
    نشر روزبهان

      شمارگان: 1000 نسخه
      قيمت: 1۷ هزار تومان

»بارون درخت نش��ين« كتابي است كه 
بسياري از كتاب خوانان حرفه اي حتي 
اگر آن را نخوانده  باشند دست كم از اهميت آن به خوبي 
آگاه هستند. اين كتاب يكي از آثار مشهور ايتالو كالوينو 
نويسنده نامدار ايتاليايي است كه سال ها پيش با ترجمه 
مهدي سحابي منتش��ر شده و اخيرا نيز با صداي آرمان 
س��لطان زاده در قالب كتابي صوتي منتشر و روانه بازار 
شده است. در دنياي حاضر كه تالش مي شود همه چيز 
هر چه راحت تر و با سرعت بيشتر به مخاطبان ارايه شود، 
كتاب صوتي نيز از راه هايي اس��ت كه با هدف تسريع و 
تسهيل در كتاب خواندن تا حدودي مرسوم شده است. 
هرچند كه در كش��ور ما انتشار كتاب هاي صوتي هنوز 
خيلي همه گير نشده است و البته درباره آن اما و اگرهايي 
وجود دارد. برخي معتقدند اين روند باعث كاهش شمار 
مخاطبان كتاب خواهد ش��د و بر شمارگان كتاب هاي 
منتشر شده تاثيري منفي مي گذارد و سرانه مطالعه را 
از آنچه هست نيز پايين تر مي آورد. ضمن اينكه به دليل 
نبود حق كپي رايت احتمال بااليي وجود دارد تا به شكل 
غيرقانوني كپي و دست به دست شود و با اين شيوه نيز 
حق صاحبان اثر پايمال شود. اما برعكس تعداد ديگري 
باور دارند كه انتشار كتاب  صوتي شايد باعث  شود مردم 
بيش از پيش با آثار ادبي آشنا شوند و دست كم اين خوبي 
را دارد كه راه ديگري است براي معرفي كتاب ها تا آنچه 
مد نظر نويسنده است، تامين شود چراكه همين شيوه 

خود فرصتي است تا سخن نويسنده به گوش مخاطبان 
برسد و اگر مخاطبي فرصت خواندن نداشته باشد، دست 

كم از شنيدن محروم نشود. 
در هر حال و با وجود نظرات گوناگون در اين زمينه، هر 
از چندي خبري درباره انتشار يك كتاب صوتي منتشر 
مي ش��ود. در حال حاضر برخ��ي از كتاب هاي جديد از 
ابتدا همراه با نسخه صوتي و در قالب يك پكيج منتشر 
مي ش��وند و برخي از كتاب هاي قديمي تر نيز به صورت 

نسخه صوتي مجزايي ارايه مي شوند. 
انتشار نس��خه صوتي » بارون درخت نش��ين« نيز راه 
ديگري اس��ت ب��راي ج��ذب مخاطب ت��ا خواننده اي 
ك��ه به هر دليل فرصت ندارد بنش��يند و اي��ن كتاب را 
بخواند، دست كم آن را بشنود. در اين اثر صوتي، آرمان 
سلطان زاده با موسيقي انتخابي توسط يحيي محسن پور 

به خوانش اين كتاب پرداخته است. 
»بارون درخت نش��ين« نام كتابي از كالوينو اس��ت كه 
براي نخستين بار در سال 19۵7 به چاپ رسيده است. 
اين كتاب سرگذشت پس��ري را به تصوير مي كشد كه 
تصميم مي گيرد زندگي خود را روي درختان س��پري 
كند. ايجاد يك پادشاه درختي توسط پسر استعاره اي 
از اس��تقالل معرفي مي ش��ود و چالش ها و فرصت هاي 
اين عمل، دستمايه اي براي نويسنده به منظور بررسي 

پرسش هاي فلسفي بشر مي شود. 
كويزيمو قهرمان اين داس��تان در دوازده س��الگي عليه 

سختگيري هاي پدر اش��راف منش و غذاهاي تهوع آور 
و غيرع��ادي خواه��رش به ب��االي درخت بل��وط پناه 
مي برد وتصمي��م مي گيرد كه ديگر پايي��ن نيايد. اين 
درخت نش��يني كه در دوره نوجوان��ي نوعي لجبازي با 
خانواده است در جواني و بزرگسالي به انتخابي آگاهانه 

تبديل مي شود. 
كالوينو از مهم ترين نويسندگان ايتاليايي در قرن بيستم 
اس��ت كه فضاي انتق��ادي آثارش او را به نويس��نده اي 
تاثيرگذار و قابل توجه در ايتاليا مبدل كرد. او تحت تاثير 
شغل پدر و مادرش به شكل مشهودي به طبيعت گرايي 
در آثارش توجه دارد كه در اين اثر نيز اين مساله به خوبي 

مشهود است. 
كتاب صوتي »بارون درخت نش��ين« از سوي موسسه 
آوانامه دانش گس��تر با همكاري موسسه انتشارات نگاه 

توليد شده است. 

»س��عي م��ن در اينجا اين اس��ت كه 
وجه��ي از زندگ��ي در بازداش��تگاه 
گاندرشايم را در يكي از اردوگاه هاي آلمان )بوخنوالد( 

نشان دهم.
 ح��اال ديگ��ر هم��ه مي دانن��د ك��ه در اردوگاه هاي 
كار اجب��اري آلم��ان هم��ه جور فش��ار و ش��كنجه  
اعمال مي ش��د. ب��دون در نظر گرفت��ن تفاوت هايي 
در س��اختار س��ازماني اردوگاه ه��ا، اس��تيالي نظم 
در هم��ه جا س��اكن ب��ود؛ نق��ش تفاوت ه��ا اما در 
 اين ب��ود كه امكان بق��ا را گاهي كم ي��ا گاهي حتي

 زياد مي كرد.«
اي��ن جم��الت بخش��ي از مقدم��ه اي اس��ت ك��ه 
روب��ر آنتلم، نويس��نده كت��اب »نوع بش��ر« بر اين 
اث��ر نگاش��ته اس��ت؛ كتاب��ي ك��ه اخيرا ب��ا ترجمه 
 قاس��م روبي��ن و از س��وي نش��ر مرك��ز منتش��ر

 شده است. 
كت��اب با مقدمه نويس��نده آغاز مي ش��ود و در ادامه 
در قال��ب دو بخش اول، دوم و س��وم ك��ه به ترتيب 
»گاندرشايم«، »جاده« و »پايان« ناميده مي شوند، 

روايت خود را در 399 صفحه ادامه مي دهد. 
 نويس��نده در مقدم��ه اث��رش از قهرمان هاي جنگ 
س��خن گفته اما با اين تعبي��ر: »قهرمان هايي كه در 
عرص��ه تاريخ و ادبي��ات مي شناس��يم، همان ها كه 
در وادي عش��ق و تنهاي��ي و نگران��ي از ب��ودن و نيز 

ناب��ودن و انتقام ندا س��ر داده اند و علي��ه بي عدالتي 
و حق��ارت نيز قد عل��م كرده اند به گم��ان ما در پي 
اين نبوده اند كه احس��اس واالي تعلق به نوع بش��ر 
 را صرفا به عنوان خواس��ته اي نهاي��ي و يگانه، بيان

 كنند.« 
روبر آنتلم كه خود از زخم ديدگان جنگ اس��ت، اين 
رمان را به خواهرش ماري لوييز، اس��ير جانباخته در 

آلمان تقديم كرده است. 
در توضيحي كه پش��ت جلد اين رمان نوش��ته شده 
به قل��م مريس بالنش��و مي خوانيم: »وقتي انس��ان 
از س��ر ني��از مجبور ش��ود كه به حضي��ض آزمندي 
تن در دهد، وقتي از س��ر اجبار »زباله خوار« ش��ود، 
ديگر مي ش��ود فهميد كه چرا ش��ده است موجودي 
محدود به خ��ود و با انكار آناني كه انكارش مي كنند، 
تنه��ا ني��ازش اين مي ش��ود ك��ه رابطه بش��ري را 
برس��اند به بدوي ترين ش��كل آن، البته ني��از به هر 
حال متغير اس��ت و به معني دقي��ق كلمه، به نحوي 
بني��ادي تبديل مي ش��ود به ني��ازي بي زايند، ناكام 
 مانده، بي درون مايه و به عبارت��ي رابطه اي عريان با 

زندگي عريان.
 نان��ي كه از گلو پايين مي رود صرفا پاس��خي اس��ت 
بي واس��طه به ض��رورت ني��از و نياز هم في نفس��ه و 
بي واس��طه نياز ب��ه بقاس��ت. لوين��اس در برخي از 
 تحليل هايش نشان داده اس��ت كه نياز همواره لذت

 توامان است... .«
در بخش��ي از اين رمان كه ريش��ه در واقعيات شوم 
جن��گ دارد، مي خواني��م: »ه��ر كاري تحمل پذير 
است به جز رفتن به س��مت فرماندهي. حاال هراس 
به جانم افتاده، در تم��ام وجودم، در هر تكه  وجودم. 
مانده ام ك��ه چطور از خودم مراقب��ت كنم و در ابتدا 
از كدام تكه اي از تن��م. نمي توانم انتخاب كنم. حتي 
تصور ه��م نمي كنم ك��ه بتوانم هفت س��اعت مدام 
كلنگ بزن��م به زمين ي��خ زده، آن هم در س��وز آن 
 بادي كه از هر طرف مي وزد، يكراس��ت نفوذ مي كند

 به زير لباس... .«
اين كتاب از س��وي نشر مركز در ش��مارگان 1000 
نسخه و با قيمت 39۵00 تومان منتشر شده است. 

تازه هاي نشر

حضيض نوع بشر در اردوگاه هاي اجباري جنگ »بارون درخت نشين« را بشنويد

    نوع بشر
    نويسنده: روبر آنتلم
    مترجم: قاسم روبين

    نشر مركز
    399 صفحه

    شمارگان: 1000 نسخه
     قيمت 39500 تومان

     بارون درخت نشين 
  نويسنده: ايتالو كالوينو

    مترجم:  مهدي سحابي 
     گوينده: آرمان سلطان زاده

    موسسه آوانامه دانش گستر 
با همكاري انتشارات نگاه

     نويسنده: جوواني كوراتوال
    مترجم: هرمز رياحي
    ناشر: فرهنگ نشر نو

    زبان كتاب: فارسي
 انگليسي، آلماني، فرانسه

    تعداد صفحه: 320
   شمارگان: 1100 نسخه


