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«برنایان جاودان» ،سهراب و سیاوش و اسفندیار

بزرگداشت حکیم طوس
در اصفهان
بررسیاجمالیتاریخدر خصوصزندگیاستاد
طــوس ،حکیــم ابوالقاســم فردوســی نشــان
میدهد کهاودر قبالخدمتسیسالهای کهبهفرهنگ
وادبپارسی کرد،هیچپاداشیدریافتنکردوصائب،آن
اســت که یادآور شــویم این خدمت تــا پایهای اســت که
بســیاری از اندیش ـهورزان و زبانشناســان فارســی ،او را
منجی این زبان از انحطاط میدادند.بــه گزارش ایمنا،
هیچکس نخواهد دانست که فردوسی در لحظات پیش
از مرگش ،در چه اندیش ـهای بوده یا ا گر کمی پا را از گلیم
چکــس نخواهد
فراتر بگذاریــم ،میتوان ادعــا کرد که هی 
دانســت که او از چنیــن خدمتی کــه به قیمــت جوانی و
ثروت خندانش تمام شد ،خشنود بوده است یا خیر ،اما
میتوانیقینداشت کهدر شرایطیخیالی،ا گرفردوسی
در میان مــا بود ،بــا دیــدن خیل عظیــم عالقهمنــدان و
بهرهوران اثر ســترگ خویش ،شاهنامه ،تمامی زحمات
گذشتهوفدا کاریهایشرابالبخندیبرلببهفراموشی
میسپرد.در ۲۴اردیبهشتماه،بهرسمنیکویهرسال،
بزرگداشتی با حضور اساتید و همچنین عالقهمندان به
شــاهنامه در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
اصفهان برگزار شــد که خوشــبختانه برخالف بسیاری از
نشس ـتهای ادبی طول ســال ،بــا مخاطبان بســیاری
مواجه شد که در نوع خود ،کمنظیر بود .این نشست با
یادوارهای از استاد جمشید مظاهری که برای بسیاری از
اهالی فرهنگ ،با نام جمشــید سروشــیار شناختهشده
بود ،برگزار شــد و فضای آن ،از ابتدا تا لحظات آخر ،با یاد
نیــک و پــرآواز ه این اســتاد فقید همــراه بود.در آغــاز این
گردهماییفرهنگی،حضار با گوشسپردنبهصوتی که
از استادسروشیار بهجامانده،یادوخاطرهاورازنده کردند
و پسازآن ،توجه خود را به سخنرانی جویا جهانبخش،
محقق و پژوهشگر غیردانشــگاهی و بااینحال پرآوازه و
تاثیرگــذار در حــوزه شــاهنامهپژوهی معطــوف کردنــد.
در کمــال شــگفتی ،برخــاف انتظــار عمومــی حضــار،
جهانبخــش صرفــا به بازگــو کــردن خاطرات شــخصی با
مرحوم سروشــیار پرداخت که بااینحال ،خالی از لطف
نبود .او با ذکر خاطرهای ،حضور استاد نواب در کتابخانه
آ کســفورد و ،قیــاس معلومــات آن اســتاد فقیــد بــا ایــن
کتابخانــه ،ارج و اعتبــار او را در حــوز ه ادبیــات فارســی به
حضار خاطرنشــان کرد.ســخنرانی بعــدی که بیشــتر با
موضوع محوری جلسه همخوانی داشــت که البته این
مولفه ،لزوما به معنی موافقت جمعی حضار با مفاد این
ســخنرانی نبــود ،بــهدکتــر
علیاش ـ ـ ــرف ص ـ ــادق ـ ـ ــی
اختصاص داشت.
ایــن اس ـ ـ ــتاد برخـ ـ ــاف
حضــور بســیاری از فعاالن
اگر فردوسی
و اســاتید بــزرگ حــوزه
در میان ما
شــاهنامهپژوهی ،ازجمله
مصطفــی جیحونــی ،دکتر
بود ،با دیدن
ســجاد آیدنلــو و دکتــر رضــا
خیلعظیم
ضیا در این جلســه ،به ذکر
عالقهمندان
نکاتی پرداخــت که یا برای
شاهنامه،تمامی
متخصصــان ایــن حــوزه،
فداکاریهایش
بدیهــی و مبرهــن بــود یــا
را به فراموشی
محلبسیاریازمناقشات.
میسپرد
در اینخصوص،نارضایتی

بســیاری از ایــن حضــار از
چهرههایشان بهسادگی قابلدرک بود.
در پایاناینسخنرانینهچندانموفق،خسرواحتشامی
بهدعوتمجریبرنامهرویصحنهآمدتاباخوانششعر
قابلستایشیبامضمونمدحاستادطوسبهادایدین
بهاینقلهادبیاتحماسیبپردازد.اینشعر کهبهقیاس
حکیم طوس با ســخنوران نامی جهان پرداخته بود ،از
دقتی در بالغت و صناعات ادبی برخوردار بود که رضایت
این قشر فرهیخته از جامعه را به دست آورد.
در ادامــه ،دکتــر نغمــه دادور بــا ایــراد ســخنرانی غرایــی
در خصــوص رفتــار حــکام در طــول تار یــخ در قبــال
شــاهنامه ،اطالعــات ارزشــمندی را از پژوهشهــای
اخیــرش در اختیــار مخاطبــان خــود قــرارداد .نــکات
بســیار ارزشــمندی در ایــن ســخنرانی مطــرح شــد کــه
مشــتمل بــر رفتــار ضدونقیــض حــکام در دورههــای
مختلــف تاریخــی در قبــال ایــن شــاهکار هنــری بــود.
خوانش غریبــی از شــاهنامه با عنــوان نقالی از داســتان
رســتم و اشــکبوس توســط ابراهیــم احمــدی نیز بخش
بعــدی برنامــه بــود کــه اجرایــی پراســترس و نامــوزون
قلمدادمیشد.
پسازاین اجرای دلســردکننده از شــاهنامه ،جمعیت،
پذیــرای مظفــر احمــدی ،محقــق شــاهنامه شــد .این
ســخنرانی نیز نتوانســت به اقناع جمعیت ادبدوست
یتــوان به
اصفهانی کمکی کنــد و علت ایــن مطلب را م 
تالشیناموفقدر تطبیقشاهنامهبانظریاتیبرخاستهاز
دیگرفرهنگهابدونارائهدالیلموثقومتقنبرایاین
همپوشانیها جست.پسازاین سخنرانی نیز مسئوالن
برنامه ،ترتیب یک نقالی دیگر را بــرای حضار داده بودند
که این مهم بــر دوش ماندانــا رضایی ،هنرمنــد نوجوان
قرارگرفته بود .این اجرا نیز با توجه به تجربه این هنرمند
جوان با استرس بسیاری همراه بود و درنهایت به جلب
رضایتحاضرانمنجرنشد.
درنهایت این جلسه ،مسئوالن با اقدامی هوشمندانه،
دکتر ســجاد آیدنلو را برای ایراد ســخن به صحنه دعوت
کردند .آیدنلو با ایراد نطقی پرشــور ،مســتند و مســتدل
توانستشورونشاطازدسترفتهحضار وهمچنینافت
شدیدجلسهپساز نقالینخستینراتاحدچشمگیری
جبــران کند.ایــن محقــق پــرآوازه در اقدامــی جالــب به
انتخاب موضوع تازهای در حوزه شاهنامه ،تاثیرپذیری
شــاهنامه از فضای مجــازی ،با ذکــر دالیل بســیار و ارائه
مدارکی قابلقبول در این زمینه ،به بررسی آفات فضای
مجازی در انتشــار صحیح شــاهنامه و به بیانی ســادهتر
تحریف این اثر در باور عامه پرداخت.
بــا پایــان ایــن جلســه ،حضــار عــاوه بــر یــادی مجــدد از
اســطوره ادبیات ایران ،جمشید سروشــیار پرداختند و
یادنامههایی کهتوسطنشریه«دریچه»بهچاپرسیده،
در اختیار عالقهمندان بسیار این ادیب بزرگ گذارده شد
تابهمطالعههرچهدقیقترآنهاوبهتبعآن،شناختبهتر
از این استاد بپردازند.

اخبار

جایزه کتاب سال بریتانیا
در دستان نویسنده تازهکار

برخوانی محمود دولتآبادی از «شاهنامه» فردوسی
در آستانه بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم فردوسی،
محمود دولتآبادی از انتشار تازهترین کار خود با
عنوان «برنایان جاودان» خبر داد؛ کاری که شامل برخوانی
سرگذشت ســهراب و ســیاوش و اســفندیار در «شــاهنامه»
اســت .به گزارش ایســنا ،این نویسنده پیشکســوت درباره
این کار خــود که در قالب یــک پروژه صوتی بــه همراه کتاب
منتشر خواهد شد ،گفت« :برنایان جاودان» از «شاهنامه»
فردوســی به مقوله جــوان و جوانــی در تاریخ ادبیــات ایران
پرداخته و اینکه چگونه جوانان ،قربانی جاهطلبی پیران از
جمله پدرانشان میشوند.
او که گزینش ،ویرایش ،تومار و برخوانی این سه شخصیت
جوان «شــاهنامه» را بــرای تازهتریــن کارش انتخــاب کرده
است ،اظهار کرد :از نظر من ویژگی این سه شخصیت زاللی
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و جوانی آنهاســت در مقابــل رفتارهای
خسیسانه پیرانهسرانی در «شاهنامه»
که حاضرند برای بقای بیشــتر ،جوانان
را طعمــه و قربانــی سیاس ـتهای خــود
کنند .من میتوانستم «بیژن» یا «فرود»
را هم برای این کار انتخاب کنم اما فار غ
از اینکــه پرداخــت شــخصیت ســهراب
و ســیاوش و اســفندیار در «شــاهنامه»
کاملتــر اســت ،آنهــا سرنوشــت مهمتــری بــه نســبت دیگــر
شخصیتها دارند و برای این کار مناسبتر بودند .محمود
دولتآبادی که پیشتر هم تجربه و شانس شنیدن داستان
«بر دار کردن حســنک وزیر» از کتــاب «تاریخ بیهقــی» را در
اختیار عالقهمندان متون ادبی کالسیک قرار داده ،درباره

زمان انتشار این کار گفت :در حال حاضر
فرهاد دولتآبادی به عنوان مدیر اجرایی
پروژه مشــغول رایزنی برای تدارک انتشار
این س ـهگانه اســت تــا داســتان ســهراب
در ســال جاری منتشــر شــود و بعــد از آن
داســتان ســیاوش به دســت خواهد آمد
و سپس اســفندیار .این نویســنده درباره
همــکاریاش بــا کیــاوش صاحبنســق،
آهنگســاز ایــن کار ،گفــت :امتیاز این آهنگســاز ایــن بود که
آشــنایی خوبــی بــا ســازهای بازسازیشــده ایران باســتان
داشت و درباره این سازها پژوهشی دقیق انجام داده بود و
برای این کار هم از این سازهای کمتر شنیدهشده استفاده
کــرد.او در ادامه اظهــار کــرد :درباره موســیقی این س ـهگانه

ارباب موســیقی باید صحبــت کنند و امیدوار هســتم که به
او دســت مریزاد بگویند ،اما بــه گمان من توفیــق خوبی به
دســت آمده و کاری مــدرن و نو بر ایــن اثر کهن انجام شــده
است.
دولتآبــادی همچنیــن دربــاره طراحــی گرافیــک و نــوع
صفحهآرایــی «برنایان جــاودان» گفــت :ایمــان صفایی به
عنــوان گرافیســت در ایــن کار بــا مــن همــکاری داشــت که
قدردان زحمت ،دقت و عشــقی که برای این کار گذاشــت،
هستم.
ا یــن نویســنده در پا یــان بیــان کــرد :خوا نــش در ســت
ی است تا متون
«شاهنامه» و ارائه «برنایان جاودان» فرصت 
کالســیک کــه بخــش عمــدهای از فهــم آثــار ادبــی را شــامل
میشود در اختیار عالقهمندان و جوانان قرار گیرد.

شهــای
جوایــزه کتــاب ســال بریتانیــا در بخ 
مختلف برندگان امسال خود را معرفی کرد .در
این بیــن جایزه بهتریــن کتاب ســال به گیــل هانیمن،
نویسنده تازه کار انگلیسی با رمان «النور اولیفنت خیلی
خوباست»رسید.به گزارشایبنا،رمان«النور اولیفنت
خیلیخوباست»نوشته گیلهانیمنتوانستعنوان
کتاب سال بریتانیا را کسب کند .این رمان داستان زنی
را روایــت میکنــد کــه بــا مشــکالت تنهایــی و افســردگی
روبهروست.هانیمندر  40سالگینویسندگیراآغاز کرد.
او پیش از تبدیل شــدن به یک نویســنده تمام وقت در
مشــاغلی ماننــد خدمــات اجتماعــی و کارمنــدی در
یکــرد و داســتانهایی که پیــش از رمان
دانشــگاه کار م 
«النور اولیفنت خیلی خوب اســت» منتشــر کــرد ،هیچ
کدام موفقیت چشمگیری به دست نیاورنده بودند.
هانیمن میگویــد این رمــان را در اوقات فراغــت خود در
شهر گالسکو نوشــته و پس از اتمام آن هشت ناشر برای
چاپ آن درخواســت دادند.بر اســاس آمارهای منتشــر
شــده این کتاب در ســال  2017حــدود 450هزار نســخه
در  30کشور دنیا فروخته است.از دیگر برگزیدگان جایزه
کتاب ملی بریتانیا میتوان به فیلیپ پولمن ،نویسنده
مشــهور انگلیســی اشــاره کــرده کــه حضــور پررنگــی در
فهرســت نهایی جایزه داشت .فهرســت کامل برندگان
جایزه کتاب بریتانیا در سال 2018به شرح زیر است:
بخش بهترین داســتان« :ذخیره  »13نوشته جان
مک گرگور (انتشارات فورث استیت)
بخش بهترین نویســنده تــازه کار« :النــور اولیفنت
خیلــی خوب اســت» نوشــته گیــل هانیمن (انتشــارات
هارپرفیکشن)
بخش بهترین داســتان جنایی و تریلر« :خشک»
نوشته جین هارپر (انتشارات آبا کوس)
بخش بهترین اثر مستند-روایتگری« :چرا دیگر با
سفیدها درباره نژاد صحبت نمیکنم» نوشته رنی ادو-
لوج (انتشارات بلومسبری سیرکاس)
بخــش بهترین اثــر مستند-ســبک زندگــی« :پنج
طیف» نوشته جیمی اولیور (انتشارات مایکل جوزف)
بهترین کتاب کودک«:کلمات گمشده»نوشتهرابرت
مکفارلندباتصویرگیریجکیموریس(انتشاراتپنگوئن)
بهترین کتابصوتی«:زیبایوحشی»نوشتهفیلیپ
پولمنباصدایمایکلشین (انتشاراترندومهاوس)
ایــن جوایــز از ســال  1990توســط فــرد نیومــن بنیانگذار
«خبرهای نشر» برای گرامیداشت دستاوردهای سال
یشــود .انتخاب نویسنده
در زمینه صنعت نشــر اهدا م 
ســال از میان مجموعهای از نامزدها که توســط ناشران
معرفی می شوند ،صورت میگیرد .داوران در عین توجه
بهمیزانفروشیک کتاب،بهحمایتنویسندهدر توجه
به فروش کتاب نیز توجه دارند.

اصالحات در ادبیات جنگ
ـرای رمــان دوم اســت .نویســنده
ایــن امــا اول ماجـ ِ
ـران توقیفی تهرانــی هنوز به
ـ
ش
نا
شهرســتانی در میــان
ِ
نامی آشــنا مبــدل نشــده ،اوضــاع بازار نشــر هــم طبق
معمول رو به وخامت است ،چشمه نمیپذیرد و روزنه
امتناع میکند و نویسنده میماند و کتابش و انتشارات
سوره و جریان اصالحات در ادبیات جنگ.
ـب ســگی بود اما
معینی میگوید :اسـ ِـم اصلی رمان شـ ِ
تغییرش دادند.

جلد دیگری از تذکرههای فارسی
منتشرشد

فرهنگ و هنر

سال چهاردهم ،شماره3200
چهارشنبه
 26اردیبهشت 1397

جنگ در گیسوی یار!
مریم معینی ،نویسنده متفاوت جنگ ،هنوز میپرسد چه کسی باید افتخار کند؟
مطالعات میدانی و کسب اطالعات زیستی و محیطی
یشــود و سودای شــنیدن وقایع از زبان
جو داستان م 
فاو پیش
کنان
سا
وجوی
ت
جس
به
را
او
راویان محلی،
ِ ِ
از جنگ وا میدارد.
او میگویــد :رفتــم و بســیاری از ســا کنان کنــاره اروند را
پیدا کردم و با آنها مصاحبه کردم .میخواستم محیط
را بشناســم و ببینــم کــه چطــور نخلســتانها آبیــاری
یشــود ،مــردم فــاو چطور بــه زندگــی نــگاه میکنند و
م 
روزمرگی زیست انسانی در آنجا چگونه است.
او پــس از جمــع آوری داده هــای محلــی و میدانی ،به
سراغآرشیوهایمکتوبوتصویریمیرود .کتابهای
بسیاری میخواند و مینویسد و می نویسد ،تا رمان از
آب ارونــد در می آیــد و بســیاری هــم آن را در آب و بر آب
میبینند و میخواننــد ،از جمله ابوتراب خســروی که
فوت آخر داستان را بر این افسانه ناعاشقانه میدمد تا
ِ
جانش به تمامی کامل شود.
معینی ادامه میدهد :با آقای ابوتراب خسروی تماس
گرفتم و داستان رمان را برایشــان تعریف کردم .گفتند
غلط از آب در می آید ،از آخر بیا به اول .نویسنده نوقلم
پند استاد را به کار میبندد و سه سال عرق ریزی روحی
در حیاط خانه خانم معینی به پایان میرسد.

کوشـای کهـن تریـن شـهر نویـن ایـران اسـت کـه بـه تازگـی رمـان
مریـم معینـی ،یکـی از نویسـندگان
ِ
«مـن عاشـق افسـانه نیسـتم» را راهـی بـازار کتـاب کـرده اسـت .بایـد هوشـیارتر از معمول باشـم تا
واقعیـت مکتوب کالم
صـدای بانـوی نویسـنده نجـف آبادی ،از واقعیت مجازی سـیم هـای پیام ،به
ِ
درآیـد و در مقابـل چشـمان مخاطـب جـان بگیـرد .انتشـار رمـان پیشـین او« ،چـه کسـی بایـد افتخار
عادل
کنـد؟» بـا درون مایـه ای آسـیب شناسـانه در رویکـرد به جنگ و مسـائل مرتبط با آن ،بـه جامعه ادبی
امیری
نگ جنـگ را در زندگـی روزمره میبیند.
اصفهـان و ایـران خبـر از ظهـور نویسـنده ای داده اسـت که َج ِ
حـال
و
آینـده
حـال،
گذشـته،
بـه
پدیدارشناسـانه،
او بـه خـود جنـگ نمیپـردازد ،بلکـه بـا نگاهـی تیزبیـن ،تحلیلـی و
ِ
ساز چنگ جنگ در گیسوی روزگار میپردازد.
دگرگون ِ
مادر مادر است
نویسنده ای که ِ
ـت خــط ،صــدای مــادری اســت کــه
صــدای بانــوی پشـ ِ
مادر مادر اســت و عاشــق نوشتن.
که
مینویســد .مادری
ِ
ـاط منزلش در
ـ
ی
ح
در
ـت
ـ
س
ا
دهه
ـک
ـ
ی
به
مادری که قریــب
ِ
ـای جنگی که
ـ
ه
جوانه
از
و
ـد
ـ
س
نوی
ی
م
حیات
نجف آبــاد ،از
ِ
جوانه های زندگی را در دو سوی شط سوزاند یا بارور کرد.
شوق مثال زدنی او برای نوشتن تا آنجاســت که او را از این
کشف و جستوجو ،سرمســت کرده است .این سرمستی
اما حاصل کدام باده اســت که داســتان را به اساسی برای
زندگی او مبدل ساخته؟
زندگی داستانی یک زن
ـاد اصفهــان و
ـ
ب
آ
ـف
ـ
ج
ن
در
1340
مریــم معینــی ،متولــد
ِ
فار غالتحصیلرشتهزبانوادبیاتفارسیاستامابه گفته
درخور
خودش ،داستان در آن مقاطع زمانی برایش توجه
ِ
تحسین ا کنون را نداشته است .حاال معتقد است :زندگی
همگی ما داستان است .داستانی که از کنار آن می گذریم.
این گذر و گذار معمولی اما ،برای معینی تنها به مثابه راهی
برای رفتن نبوده است.
او میگوید :با خودم گفتم اولین روزی که بتوانم بنویســم،
قصهجنگرامینویسم.باخودم گفتمقصهایمینویسم
که کســی تا به حال به آن فکر نکرده باشــد و فکــر میکنم تا
همین حاال هم در این زمینه به زنان ،بچه ها و گوشه هایی
که هرگز ندیده ایم ،توجه نشده است.
زن در جامعه پساجنگ
شــاید در نــگاه اول همــه چیــز ســاده باشــد یــا اینکــه بایــد
مریم
اینگون ـهاش پنداشــت :زنــی کــه مینویســد .ویژ گــی ِ
معینــی اما چیــزی بیــش از ایــن تعریـ ِـف عمیق اســت ،زیرا
ـند
نوشــتن ،تنها صفتی بــرای نامیدن او نیســت ،بلکه سـ ِ
زن نویســنده نجــف آبــاد امــروز اســت کــه بــه گفته
هویــت ِ
خودش زمانــه او همچنان میپندارد کــه او باید مانند زنی
تنگ عصر
روستایی سبزی بچیند ،زردآلو و آلوچه ِگرد کند و ِ
بنشــیند توی کوچه کنار همنســانش ،تخمه بشــکند و از
در و بیدر بگوید.
او امــا صلیبــش را به تنهایــی بــه دوش میکشــد .قاطعانه
میگوید که از کسی توقعی ندارد ،او تنها میخواهد آنچه را
دیدهوشنیده،بهجامعهپساجنگنشاندهد.جامعهای
شهروندان ارشــد آن قرار دارد و
که او نیز هم ا کنون در صف
ِ
دیده ها و شــنیدههایش میتواند نخی از کالف واقعیتی را
که در آن زندگی میکنیم ،بشکافد.
خانواده او تنها مانده
موفق سفرنامه نویسی اش ،در
مریم معینی ،پس از تجربه ِ
پرشی بلند به ساحت رمان « چه کسی باید افتخار کند؟»

پا میگذارد .رمانی با پس زمینه جنگ و زنان بعد از جنگ.
او میگویــد :بــرای مــن محوریــت داســتان ایــن نبود کــه از
قهرمانی های رزمندگان بنویسم .داســتان از این قرار بود:
رزمنده ای به شهادت رسیده و خانواده او تنها مانده.
اولین اثر حرفــه ای معینی ،با اقبالی نســبی روبهرو شــده و
بازخوردهای خوبی را برای وی به همراه می آورد .جلساتی
برای نقد و بررســی اثر برگزار شده و یادداشــت هایی درباره
«چــه کســی بایــد افتخــار کنــد؟» در مطبوعــات بــه چــاپ
میرسدوجوایزمختلفیرانیزنصیبنویسندهاشمیکند.
این اثر همچنین به خاطر نگاه نو ،سوژه مناسب و پرداخت
ماهرانه داستان تحسین شده است.
به راستی چه کسی باید افتخار کند؟
نام این رمان ،با هوشــمندی بســیاری از ســوی نویسنده
انتخاب شده اســت .چه کســی باید افتخار کند؟ تو گویی
نویسنده خود و مخاطب را ضمن سوالی استفهام آمیز که
ممکن است حتی حالت انکاری به خود بگیرد ،به چالش
میکشد.
نویسندهاثربراینباوراست کهباطرحاینسوال،مخاطب
پاسخ شخصی خود میرسد .این پایان باز از آنرو
خود به ِ
حائزاهمیتاست کهنویسندهحتیحاضربهاعمالنظرات
و نظریه های خود و دیگری در این اثــر نبوده ،بلکه بیش از
حقیقت داستان بوده است« :رزمندهای به
هر چیز پایبند
ِ
شهادت رسیده و خانواده او تنها مانده».
فشار عصبی
رمان «چه کســی بایــد افتخار کنــد؟» در 24فصل نوشــته
یشــود که مراسم تشییع
شده و داستان از جایی شروع م 
ـان مجلس
ـ
ی
اطراف
ـیده،
پیکر شــهید داســتان به پایان رسـ
ِ
اندکاندک رفته اند و زن مانده اســت و فرزند و سالهایی
که باید صرف ترمیم هویت جدید آنها شود.
وضعیت بغرنجی اســت .آنها در هیچ یک
معینی میگوید:
ِ
از دورهمی های سنتی جامعه ا کنونی پذیرفته نمیشوند،
در مهمانی ها و عروسی ها ،صندلی خود را از کف داده اند و
گویی همیشه میان انسان ها سرگردان هستند.
این رمان ،از ایده تا اجرا دســت کم یک سال و نیم به طول
می انجامد و به قول معینی با سختی بسیار پیش میرود.
او میگوید :فکر میکنم چون خودم هم زن بودم ،خیلی از
یشــدم که فشــار
جاهای داســتان به قدری درگیر ماجرا م 
عصبی اجازه پیشروی نمیداد.
ارزش کار او در این رمان عالوه بر ویژگی های سبکی و ادبی،
به اطالعات پژوهشی ،تحقیق های میدانی ،مصاحبه ها و
اسناد بسیاری است که در قالب تاریخ شفاهی ضبط شده
و مواد خام «چه کســی باید افتخار کند؟» را بهوجود آورده
است.

حساس جنگ
ادبیات
ِ
ِ
دردسـ ِـر همیشــگی کتاب اول تازه از زمانی شــروع میشود
که نویســنده نجف آبــادی کتابــش را از ناشــری به ناشــری
دیگر میگرداند ،ولی به دلیل آن نگاه نو به مقوله حســاس
ادبیات جنگ و شــاید ترس آدمی از ناشــناخته ،آنگونه که
انتظار میرود،از سویناشرانپذیرفتهنمیشودوسرانجام
نویسنده پس از یک سال و نیم معطلی ،با انتشارات شاهد
وارد مذا کره میشود.
رویکرد آنهــا به این مقوله امــا ،رویکــردی آرمانگرایانه بوده
اســت و در تضــاد با خواســت نویســنده کــه« میخواســته
واقعیتسختوصلبجنگرانشانبدهد».ویمیگوید:
ِ
کتاب را به خانه آوردم و حاضر نشــدم حتی یک کلمه از آن
کم و زیاد شود.
همین موضوعات به اضافه جوانه های دیده شدن ،باعث
یشــود تا معینی برای چاپ اول اثر با انتشارات نوقلمان
م 
همــکاری کنــد و هــم ا کنــون نیــز چــاپ دوم آن بــه همــت
انتشارات سوره مهر ،منتشر خواهد شد.
من عاشق افسانه نیستم
«من عاشق افسانه نیستم» دومین رمان مریم معینی نیز
همچنان در ادامه کنکاش های او در روایات جنگ است.
رمانی خوشــخوان و خوشــنام کــه ماننــد «چه کســی باید
افتخــار کند؟» اســتفهام انــکاری خــود را در اعمــاق جنگ
دنبال میکند .ایــن اثر که به همت انتشــارات انجمن قلم
ایران به چاپ رسیده ،دارای  4فصل و  202صفحه است و
جوایزبسیاریاز جملهجایزهادبیاصفهان،جایزهادبیات
آیینی قزوین و ...را نصیب نویسنده کرده است.
در این رمان،سفری به «فاو» خواهیم داشت .سرزمینی که
نامآنپیشاز جنگ،شاید کمتربه گوش کسیخوردهبود،
اما به دلیل موقعیت اســتراتژیکش در جغرافیای سیاســی
ایران ،به یکی از نقاط عطف جنگ مبدل شد.

کتاب

زندگی بدون داستان مسخره است!
مریــم معینــی ،نویســنده ای کنجــکاو و جزءپــرداز و
نکت هســنج و همیشــه قلــم بــه دســت اســت و بــه قول
خــودش« سنســورهایی بســیارقوی» دارد .او در
اجتماعــی کــه بــا آن و در آن زندگــی میکنــد بــه دنبــال
تفاوتهاســت .تفاوتهایــی کــه بتوانــد بــار روایــت
داستانهای او را بر دوش خود حمل کند .با این حال،
وقتــی از او میپرســم که هچ وقــت فکــرش را میکردی
نویسنده شــوی ،با خنده میگوید :حتی فکرش را هم
نمیکردم .شــاید نباید بگویم اما با اینکــه دبیر ادبیات
چیز
بودم ،بــه زبان ســاده فکــر میکردم داســتان یــک ِ
مســخره اســت ،حــاال امــا فکــر میکنــم زندگــی بــدون
خود
خود ِ
داستان مسخره اســت! اصال زندگی همه ما ِ
داستاناست،ولیحیف کهسادهاز کنارشمیگذریم.
ما داستان های خودمان را نمیشنویم و هر روز تنهاتر
میشویم ،باور کنید کافی است تا لب از لب بردارید.

سکوت زن بودن
شکستن
ِ
ِ
ـکوت ســنگین زن بــودن در
ـ
س
ـتن
ـ
س
شک
مثال
ِ
شــاهد ِ
ِ
جامعه ای که هنوز به ساختارها و تعاریف سنتی خود
دلبسته است ،قصه ها و قصه گویی های مریم معینی
است .نویسنده ای که با هوشی سرشار در آستانه دهه
ششم عمر ،در موسسه فرهنگی افسان سرا ،برای پیر و
برناوجوانومیانسالوبهخصوص کودکان،قصههای
شیرین و جذابی تعریف میکند ،تا آدم های شهرش هر
خودم هستم
روز تنهاتر نشوند.
خواهش نوشتن ،در یک نشست با ایده
دار
معینی درگیرو ِ
ِ
معینــی از فاصلــه ای معیــن نســبت بــه ســوژه ماننــد
«من عاشق افســانه نیســتم» مالقات میکند .او میگوید:
شاهدی غیرمداخله گر ایستاده و آسیب های جنگ را
نمیدانم چطور از اصفهان به نجف آباد رسیدم .چندین
روایت میکند و با ایمانی بی مثال در صدایش میگوید:
بار در کوچه ها و خیابان ها گم شــدم ،آدرس خانه ام را گم
منمطمئنم کهصدسالدیگر بهاینبرههاز تاریخنگاه
و پیدا کردم و رسیدم و نشستم به نوشتن« :داشتیم فاو را
داستان جنگ را چه
که
فهمند
ی
م
موقع
آن
و
کنند
ی
م
پسمیگرفتیم که گردان کمکیرسیدوشهیدشد.چهلو
ِ
کسانی نوشته اند .مدعی نیستم که نویسنده
پنج روز زنده ماندم و بعد ،زدم به آب».
خوبــی هســتم امــا تمــام تالشــم را میکنــم.
رزمنده 17ساله پای پیاده به وطن باز میگردد.
بهواقــع اینکــه چطــور نویســنده ای هســتم،
 18ســال بعــد ،یکــی از فرماندهــان گــردان او را
بهعهده متن و مخاطب است .من کاری را که
ـتان
در خیابــان میبیند و شــک میکند و داسـ ِ
باید انجام بدهم ،انجام میدهم و حتی دیگر
رزمنــده  17ســاله را بــرای مــرد 35ســاله روایت
به ایــن معضل فکــر نمیکنــم که هیچ کســی
ـتان
میکند .او میگوید :خودم هســتم .و داسـ ِ
ارزش کار
یک نویســنده را بــه عنــوان انســانی متفاوت
دل فاو متولد
«من عاشــق افســانه نیســتم» از ِ
معینی در این
قبول ندارد! بــه جای آن ،به زندگی و هســتی
یشــود .بــه قــول نویســنده :بــا خــودم گفتم
م 
رمان عالوه بر
کف کوچه تا انسانهایی که
سنگ
از
خودم،
باشد؟
تواند
ی
م
چه
اتفاق
این
آینده
و
گذشته
ِ ِ
ویژگی های
با آنها آشنا میشوم ،عشق میورزم و باور دارم
سبکی و ادبی،
که همین عشــق ورزی اســت که به من انرژی
فاو پیش از جنگ
ِ
به اطالعات
نوشتن و زندگی کردن میدهد.
نویســنده ،افســانه ناعاشــقانه اش را ادامــه
احســاس میکنم در جــاده ای بینهایت بکر
پرهیب اثر را در ذهن داشتم
میدهد و میگوید:
پژوهشی و
ِ
و زیبــا قــدم میزنــم ،بــی آنکه به پشــت ســرم
جورچین
ولی
نوشتمش،
ی
م
وحسشمیکردم
تحقیق های
نگاه کنم.
فاز
وارد
ـر
ـ
ث
ا
ـن
ـ
ی
ا
ـر
ـ
ب
بنا
ـد.
ـ
ش
ی

روایــت کامــل نم
میدانی است

بخــش شــاعران دارالســلطنه قزویــن از تذکره
«خالصةاالشــعار و زبدةاالفــکار» به تصحیح و
تحقیق سعید فرمانی منتشر شد.به گزارش ایسنا  ،این
تذکره کهمفصلترینو گستردهترینتذکرةعمومیتاریخ
یشــود ،از یک مقدمه ،چهار
ادبیات فارســی شــمرده م 
فصل ابتدایی ،چهار رکن ،مقدمــه خاتمه ،و خاتمهای
مبتنی بر  ۱۲اصل تشکیل شده است که هر اصلی از این
اصول بــه ناحیــه جغرافیایی خاصــی اختصــاص دارد و
معرفــی شــاعران ه ـمروزگار مولــف را شــامل میشــود.
میرتقیالدین کاشانی ،مولف این تذکره ،از نویسندگان
عهد صفوی ،حدود ســال ۹۵۶هـق در کاشــان دیده به
جهان گشود .درگذشت او را نیز حدود سالهای ۱۰۲۲تا
۱۰۲۴هـق نوشتهاند .او از شا گردان محتشم کاشانی بود
یکــرد .میرتقیالدین به
و در شــعر« ،ذ کــری» تخلــص م 
ســبب همت واالیش در تدوین چنیــن اثر مانــدگاری از
همان دوران به «میر تذکره» شــهرت یافت .تقی کاشی
تذکــره عظیــم خــود را کــه مهمتریــن اثــرش محســوب
یشــود ،حــدودا در  ۴۰ســال بیــن ســالهای  ۹۷۵تــا
م 
۱۰۱۶هـ ـق تالیف کــرده اســت.این بخــش از تذکــره که با
تــاش ســعید فرمانــی ،شــاعر و پژوهشــگر ،بــه دســت
مخاطبــان ادبیــات فارســی رســیده ،بــه ذ کــر شــاعران
دارالسلطنه قزوین پرداخته است .در این کتاب میرتقی
کاشانی  ۲۵شــاعر از شــاعران قزوین را که نیمقرنی در آن
روزگار پایتخت ایرانزمین بوده،معرفی کرده و بیشوکم
گزیــدهای از اشــعار هر کــدام را آورده اســت .تــا جایی که
میدانیم ،دیوان هیچیک از شاعرانی که نامشان در این
اصل آمده ،یا تا به حال یافت نشده یا ا گر دیوان موجود
است ،تصحیح و چاپ نشده است.

«در ستایش امر واقعی»
منتشرشد
«در ســتایش امــر واقعــی» شــامل گزیــده
متنهایــی دربــاره هنــر و عکاســی اســت که از
مهدی مقیم نژاد در فاصله سالهای  ۱۳۸۳تا  ۱۳۹۳در
قالب تالیف یا ترجمه ،به چاپ رسیده است.به گزارش
مهــر ،ایــن کتــاب بــا رویکــردی تحلیلــی بــه موضوعات
مختلف در هنرهای تجسمی ،از طراحی و نقاشی گرفته
تــا هنرهــای چندرســانه ای ،پرفورمنــس و الیــت آرت
میپردازد هرچند که محوری ترین بحث هایش درباره
عکاســی اســت.کتاب از نظر قالب های نوشــتاری به دو
جلــد تقســیم مــی شــود :جلــد اول بــه مقاال تــی نظــری
اختصاصدارد کهعمدتاقالبپژوهشیدارندوجلددوم
به شــکل مصداقی درباره هنرمندان و آثار هنری معین
است و در این زمینه از قالب هایی چون مطالب مروری،
مقدمه کتاب ،گفتوگو و مطالب آزاد بهره گرفته شــده
است.ا گر نخستین و واپسین مطلب این کتاب را درباره
موضوع مشترک «طراحی» در نظر گیریم روند نوشتاری
متونآشکار میشود؛حرکتیاز مقاالتنظریمفصلبه
سمت گفتارهایی کوتاه و شخصی.

