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در کتاب »برده سور« به شکلی 
روایت فرار سعیدزاده در کتاب »عصرهای 
کریســکان« را داریم از زبان راوی کتاب 
جدید شــما، یداهلل خداداد مطلق. آیا خط 
داستانی مشترکی این آثار را به هم مرتبط 

می کند؟
چون زنــدان کریســکان در برده ســور بود 
طبیعتا بخش مشترکی بین هر 3کتاب شنام، 
عصرهای کریســکان و برده ســور درباره فرار 
امیر سعیدزاده است؛ در شــنام من خاطراتم 
را از زاویه دیــد خودم می گویــم و به ماجرای 
فرار می پردازم و تا جایی را روایت می کنم که 
او فرار می کند، در عصرهای کریســکان خود 
سعیدزاده فرار را از دید خودش روایت می کند 

و ما بعد از فرار، ماجراهایی 
را داریم که بر او گذشته 

است. در برده سور هم 
بخشــی از خاطرات 
برمی گــردد به زمان 
فــرار او و اینکه من 
یداهلل خدادادمطلق 
مشــورت می گیرم 

بــرای فــرار؛ 

چون نوجوان بودم و نمی توانســتم تشخیص 
درســتی بدهم و از خدادادمطلق، راوی کتاب 

برده سور، مشورت گرفتم.

فرار امیر ســعیدزاده در کتاب 
»عصرهای کریسکان« در نهایت به تنهایی 
انجام می شود. ما در کتاب »برده سور« اما 
باز هم روایت فرار و کندن تونل و... را داریم. 
چه زمانی یــداهلل خدادادمطلق قصد فرار 

می کند؟
او چندباری اقدام به فرار کرد که همه  آنها ناکام 
 ماند. یک فرار اصلی داشت از زندان کوموله که 
در راه گرفتار دمکرات ها  شد. دوباره در درگیری 
بین کوموله و دمکرات فرصت را مناسب دید 
و فرار کرد اما باز دســتگیر شد. یک بار هم که 
در زندان دمکرات ها بــود و زندان بمباران 
 شــد، فرصت برای فرار کامال مهیا شد و 
می توانست برود و دستگیر هم نشود اما 
به خاطر امداد و نجــات هم بندی هایش 
که زیر آوار مانده بودند ، پشــیمان  شد. 
یک مرتبه هم بعــد از فرار ســعیدزاده 
چون فضا آماده  بود، می خواســت بدون 
هماهنگی بــا او برود که موفق نشــد. اما در 
نهایــت کوموله که می دید نگه داشــتن این 
معلم ســودی برایش نــدارد بعد از 
30ماه اسارات آزادش کرد. در این 
30ماه زندانی 4گروه ضد انقالب 
شــد؛ کومولــه، دمکــرات، 
چریک هــای فدایی خلق 
و سوسیالیســت های 

عراق.

از راوی کتاب »برده سور«، یداهلل 
خدادادمطلق بگوییــد. چطور گیر کوموله 

می افتد؟
راوی کتاب برده سور، یداهلل خدادادمطلق، معلم 
است و با توجه به اینکه اوایل انقالب شهرهای 
دور و روســتاها با کمبود معلم مواجه بودند و 
از مراکز استان های کشــور درخواست نیروی 
آموزشی می کردند، او به همراه چند نفر دیگر 
از قم، داوطلبانه، به روســتایی در کردســتان 
می رود. همــان مــاه اول هم اســیر کوموله 
می شود. 8نفر بودند که تنها او زنده می ماند و 
همین اهمیت ماجرا را بیشتر می کند؛ 4معلم، 
3پاسدار و بسیجی و یک سرهنگ ارتشی. یکی 
از اهدافم برای نوشــتن این کتاب پاسداشت 
مقام معلم اســت که برای تدریــس و تعلیم و 
تربیت رفتند و بدون هیچ گناهی شهید شدند.

چطور راوی کتاب برده ســور، 
یداهلل خدادادمطلق را یافتید؟ آیا خاطراتش 

بکر مانده بود؟
بعد از آزادی یکی، دوباری براي دیدنش به قم 
رفتم. او بعد از بازنشســتگی دفتر سیاحتی و 
زیارتی باز کرده و بارها به عتبات و حج مشرف 
شده بود اما از نظر روحی به دلیل اتفاقاتی که 
پشت سر گذاشته  و شکنجه هایی که شده  بود، 
به هم ریخته بود . بعد از عصرهای کریســکان 
تصمیم گرفتــم خاطرات او را هم بنویســم تا 
این سه گانه کامل شــود اما متأسفانه پیدایش 
نمی کردم تا اینکه به طریقی موفق شدم شماره 
همســر او را پیدا کنم. آقــای خداداد مطلق 
ابتدا مایل بــه بازگو کــردن خاطراتش نبود 
اما چون بخشی از خاطرات مشــترک بود به 
او گفتم کمک می کنــم تا مــرور و یادآوری 
شــود. در نهایت پذیرفت و این کتاب حاصل 
چندین ساعت گفت وگو با اوست. نخستین بار 
اســت که به خاطرات او پرداخته شده و بکر و 

دست نخورده باقی مانده بود.

به نظرم کتاب برده سور کمتر از 
کتاب های شــنام و عصرهای کریسکان 

توصیف و فضاسازی دارد؛ چرا؟
اول اینکه به خاطر گرانی کاغذ دوست نداشتم 
کتاب حجیم و گران شــود. بعد هم در 2کتاب 
قبلی به اندازه کافی فضای زنــدان را توصیف 
کرده بودم و اینجا واقعا نیازی نبود دوباره تکرار 
کنم. جز این ممکن بود مخاطب گمان کند این 
توصیف های دوباره تنها برای این است که کتاب 
حجیم شــود. مضاف بر این خــود روایت ها به 
قدری جذاب است که نیازی به توصیف نداشته 

باشد؛ برده سور کتابی روایی است و اتفاق محور.
انتهای کتاب اخیر شما اسنادی 
وجود دارد که بین شان برگه مرخصی هم 

گذاشته اید، دلیل خاصی دارد؟
برگه مرخصی را تنها برای این گذاشــتم که 
نشــان بدهم او بعد از تحمل رنج های اسارت، 
باز به جبهه می رود و خسته نمی شود و کوتاه 
نمی آید. بقیه هم مکاتبات نهادهای نظامی و 

اطالعاتی برای آزادی اوست.

به جز ماجرای فــرار و اینکه او 
تنها بازمانده آن گروه 8نفره اســت، چه 
نکته دیگری در خاطرات شــما را جذب 

نوشتن کرد؟
گروه های ضد انقالب داعیه مبارزه برای آزادی 
و حقوق بشر داشتند و هنوز هم دارند. در این 
کتاب ها ثابت کردیم که شعارهایشان دروغ و 
فریب است. اتفاقاتی که در برده سور و زندان 
توســط گروه های ضد انقالب افتاد، جنایات 
جنگی است؛ براساس منشــور حقوق بشر و 
فصل ســوم کنوانســیون ژنو وقتی فردی به 
اســارت درمی آید باید جان و حیثیت و غرور 
او حفظ شــود و تحت هیچ شرایطی حتی در 
میدان جنگ حق اعــدام  او را بدون برگزاری 
دادگاه ندارند. اعــدام در صورتی اســت که 
اســیر، مرتکب جنایات جنگی شــده باشد. 
درحالی که این اسرا غیرنظامی بودند و معلم، 
جهادگر و خدماتی که بدون گناه و بدون هیچ 
محاکمه و جرمی، دستگیر و اعدام شدند و به 

شهادت رسیدند.

روایت جنایات جنگی ضدانقالب  
کیانوش گلزارراغب، نویسنده کتاب »برده سور« در گفت وگو با همشهری از سه گانه زندان کوموله می گوید

یادداشتی بر رمان »لطفا منتظر بمانید« نوشته جهانگیر شهالیی

داستان آشنای اتاق سیزده 

در روزگاری که انسان عادت به انتظار و در صف ماندن دارد جمله »لطفا 
منتظر بمانید« آشناست. منتظر می مانیم تا جوابی بگیریم، وارد مکانی 
شــویم یا نوبت مان در صف اتوبوس و یا پشــت خط تلفنی برسد. وقتی 
نوبت مان رســید و از سد اپراتور رد شــدیم، برای گرفتن جوابی یا گفتن 
شکایتی تلفن وصل می شود. این شــاید ایده خامی باشد از رمان »لطفا 
منتظر بمانید« نوشته جهانگیر شهالیی که اخیرا از سوی نشر صاد منتشر 
شده است. شهالیی، قبال رمان دیگری به نام »فاکنگو« را روانه پیشخوان 
کتابفروشی ها کرده بود و حاال در دومین رمان خود؛ »لطفا منتظر بمانید« 
روایتگر یک روز کاری در سازمانی است که احتماال اکثر ما روزانه و شاید 
حتی برای یک روز در زندگی مان با آن مواجه شده ایم. در رمان اخیر شاهد 
روایت رمانی رئالیستی هستیم. قصه این رمان، داستان اتاق سیزده است. 
اتاقی در طبقه دوم اداره ای با بخش های مختلف که 4اپراتور هر روز صبح 
پشت تلفن های خود خواهند نشســت تا منتظر پاسخگویی به سؤاالت 
و مشکالت بخشی از جامعه ای باشــند که با دیگر قسمت های این اداره 
نیمه خصوصی ســروکار دارند. قصه از جایی شروع می شود که »عادل«، 
برای استخدام به جای آقای»مردی« وارد اداره می شود. آقای مردی که 
بعد از سال ها ارشد بودن در اتاق سیزده به خاطر مشکالتی به نشانه تنبیه 
ناگفته ای قرار است به بخش کوچک تری از این اداره در مکان دیگری نقل 
مکان کند رفته است و عادل جای او را می گیرد. عادل در روز اول کاری اش 
شــاهد مهم ترین روز این اتاق است. شــاهد انجام عدالت توسط کارمند 
دیگری به اسم تبسم. در اتاق سیزده 2خانم دیگر هم مشغول به کار هستند، 
ملیحه و نهال که رئیسی بیرون از اتاق به اسم آقای امینی دارند که او هم بنا 
به سلسله مراتب رئیسی در طبقه باال دارد. همه اتفاقات قصه حول محور 
طرح توطئه ای می چرخد که در یک روز به گوش تبســم می رسد. او که 
تقریبا نقش اصلی قصه است در یک لحظه و یک آن تصمیم می گیرد کاری 
را انجام بدهد که تا االن انجام نداده است. اگر بخواهم هدف قصه را بی آنکه 
همه آن لو برود بگویم شاید، بهتر است مثالی بزنم. در یک روز که در خیابان 
مشغول حرکت به سمت مقصد هستید، ناگهان می بینید ماشینی کنار 
خیابان خراب است. شما در کنار هزاران نفر دیگر این صحنه را می بینید و 
ممکن است به خاطر عجله، بی اهمیتی، مشکالت شخصی تان از کنار این 
اتفاق عبور کنید به امید اینکه مسئله مهمی نیست. احتماال توی روز روشن 
در شهر کسی هست که به داد آن فرد برسد. در بین همه این عبورها یک 
نفر می ایستد و کمک می کند. یک نفر با دلیلی که فقط خودش می داند. 
آن یک نفر در این رمان تبسم است. دختری که در مقدمه یا شماره صفر 
از روایت اینطور معرفی شده است »به غایت معمولی، معمولی معمولی«. 

درست از همین معمولی بودن اســت که تیر رمان به هدف می نشیند و 
مخاطب را با خودش همراه می کند. قصه روایتگر آدم هایی است شبیه همه 
ما در مکان هایی که احتماال مخاطب یا از آن خواهد گذشت یا مشابهش 
را دیده و یا اسمش را می تواند پیدا کند. نویسنده برای تعریف کردن قصه 
خود شروع به روایتی تقریبا تازه کرده است؛ روایتی چند صدایی. مخاطب 
در بخش های مختلف داستان -که شامل سی و یک بخش است- قصه را از 
صدای ذهن شخصیت ها می شنود. ملیحه و عادل و تبسم و امینی و دیگران. 
دو بخش برای خود نویسنده اســت. یکی صفر و یکی موخره. همین دو 
می تواند کارش را انجام بدهد. در شروع، نویسنده دست مخاطب را می گیرد 
و با خود می برد جلو دری از یک قصه و ناگهان در باز می شود و مخاطب وسط 
قصه است. چشم باز می کند و می بیند در بسته شده و باید تا انتها برود. و در 
انتهای داستان این نویسنده است که دوباره در را برای مخاطب باز می کند 
و دستش را می گیرد تا نفسی تازه کند. فرم، برای گفتن این رمان به نظر 
مناسب انتخاب شده است. فرمی چند روایتی که دانای کلی وجود ندارد و 
آدم ها بنا به نقطه نظرشان بخشی از ماجرا را روایت می کنند. ساختار زبانی 
مناسب است زیرا، هر شخصیت صدا و آوا و لحن خودش را دارد. در البه الی 
همین فرم و ساختار است که شخصیت ها شکل می گیرد. شخصیت هایی 
که اگرچه برای همه ما آشنا هستند و کسی را در ذهنمان تداعی می کنند 
اما، به خاطر توضیحات نویسنده از زندگی شخصی شان از تیپ خارج شده 
و به شخصیتی مستقل تبدیل می شوند؛ شخصیت هایی که روایتگر هستند 
و در گاهی کنشگر. کنشگری به معنای تغییر دادن جریان روایت. البته که 

این از نقاط قوت داستان است اما شاید بتوان یکی از نمرات منفی نویسنده 
هم باشد. توضیحات بعضا اضافه و زیاده گویی در بخش هایی، باعث از دست 
دادن ریتم می شود. مثال از صفحه یک تا حدود صفحه50 مخاطب با ریتمی 
درست و خوشایند همراه است که اتفاقا شیرین هم روایت می شود اما، از 
صفحه50 تا حوالی صفحه100 کمی داستان در عرض حرکت می کند. 
این خط روایی عرضی به خودی خود چیز بدی نیست ولی وقتی می شود 
جمالت شعاری، شاید کمی توی ذوق بزند. جمالتی که از زبان امینی گفته 
می شود مانند: »کارمند خوب، کارمندی است که بتوانی ترس را درصورتش 
ببینی. کارمندی که از کم شدن حقوقش بترسد« یا »نبودن آن ترس یعنی 

آدم دارد از کنترل خارج می شود و این برای سیستم خطرناک است« جذاب 
است اما شاید برای کپشن هایی در فضای مجازی.«

در نقطه مقابل، گاهی خرده داستان هایی از شخصیت ها گفته می شود که 
اندازه است و به کمک آشنایی ما با فضای زندگی هرکدام شان می آید. این 
قصه ها مثل رابطه رضا و مادرش، ملیحه و همســرش، امینی و مشکالت 
خانه اش اندازه و کافی است. شاید مخاطب فکر کند بخشی از آنها بی هوا رها 
می شوند اما این تصمیمی است که مولف با هوشمندی تا خط پایانی کتاب 
گرفته است و به نظر نگارنده درست است. درست است به خاطر اینکه قصه 
این رمان، طراحی فیلمیکی دارد که دقیقا روی نمودار یک فیلم سه پرده ای 
جا می گیرد اما حرف نویســنده چیز دیگری است. درست همان حرفی 
که در خط پایانی اشاره کرده است. داستان رمان، داستان شخصیت ها و 
سرانجامشان نیست. داستان خانه است. خانه ای که در وسعت بزرگترش 
به اندازه جامعه ای اســت که همه ما با عادات و اخالقی مختلف در نهایت 
دوســتش داریم و در آن زندگی می کنیم. خانه ای که باالخره از یکجایی 
باید برایش کاری کنیم تا اگر نقصی هم بود، حل شود. با تمام اینکه به نظر، 
هدف نویسنده همان چیزی است که در باال اشــاره شد ولی قصه هنوز 
در این رمان اولویت دارد. قصه دســت شــما را می گیرد و با خود می برد. 
حتی زمان هایی که بسیار شعاری می شــود قصه هنوز زنده است. شما با 
شخصیت ها ارتباط می گیرید و به سلیقه خود با هرکدامشان وارد مکانیزم 
همذات پنداری می شوید. خودتان را جای هرکدام می گذارید یا با هرکدام 
موافق می شوید. حتی در مواقعی که با شخصیتی دچار زاویه هستید حرفش 
را گوش می کنید و پای صحبتش می مانید. همه این اتفاقات را نویسنده 
زمانی رقم زده است که قصه اش را بی قضاوت روایت کرده. قصه ای درست 
مانند یک دوربین مستند و همانطور که اشاره شد در ساختاری فیلمیک. 
روایتی با پیش داستان، حادثه محرک-مشکل چند راننده در جایی حوالی 
تهران - که البته می توانست پخته تر باشد اما در همین شکل کنونی هم 

کارش را انجام می دهد.

داستان رمان، داستان شخصیت ها و سرانجامشان نیست. 
داســتان خانه اســت. خانه ای کــه در وســعت بزرگترش به 
اندازه جامعه ای است که همه ما با عادات و اخالقی مختلف 

در نهایت دوستش داریم و در آن زندگی می کنیم

احسان منصف خوش حسابیادداشت
نویسنده و منتقد ادبی

راهنمای اسپوتنیک
کتاب»راهنمای اسپوتنیک برای نجات 
کره زمین« را فرانک کاترل بویس نوشته 
و بیتا ابراهیمــی آن را ترجمه کرده و 
به تازگی از سوی نشر افق منتشر شده 
اســت. مخاطب اصلی این اثر نوجوانان 
9تا 14ساله اند. پدر بزرگ پرز همیشه 

می گوید: »قبل از انجام هر کاری، فهرست تهیه کن.« برای همین 
وقتی پرز با اســپوتنیک مالقات می کند و آن بیگانه کوچولو به 
او می گوید: زمین در حال نابودی اســت، تصمیم می گیرد یک 
فهرست درست کند. اگر او بتواند 10چیز پیدا کند که ارزش انجام 
دادن داشته باشند، می تواند کتابی با عنوان راهنمای اسپوتنیک 
برای نجات کره زمین بنویسد و بعد زمین به چرخش خود به دور 
خورشید کوچولویش ادامه خواهد داد. اما او فقط تا آخر تابستان 

وقت دارد و اگر نتواند این راهنما را بنویسد، کار تمام است.
فرانک کاترل بویس، نویســنده و نمایشنامه نویســی است که 
جایزه های بســیاری را از آن خود کرده است. نخستین کتاب او 
برای بچه ها برنده مدال کارنگی شد و سال 2012جایزه گاردین 
را گرفت. فرانک در سال 2011همراه دنی بویل، مراسم افتتاحیه  
المپیک لندن را طراحی کرد. نشر افق با خرید حق انحصاری نشر 
اثر )کپی رایت( ناشر رسمی فرانک کاترل بویس در ایران به زبان 
فارسی است. این کتاب به بهای 87هزار تومان منتشر شده است.

هیلری پانتم
کتاب »هیلری پاتنم: منتخب مقاله های 
فلســفی« با گزینــش و ویرایش کاوه 
الجوردی به تازگی از ســوی نشــر نو 
منتشر شده است. در ســّنت تحلیلی 
فلســفه تأکید فیلســوفان ازجمله بر 
روشن نویسی اســت - که این مشتمل 

است بر تالش برای تصریح به پیش فرض ها و صورت بندی دقیق 
استدالل ها. به عالوه، تعداد  معتنابهی از نوشته های این سّنت را 
می توان بدون پیش نیازی رسمی به دست گرفت و خواند. طبیعی 
اســت که خوانده های قبلی در موضوع و نیز میزانی از پختگی 
فلســفی به طور کلی می تواند به درک بهتر بحث ها کمک کند و 
عجیب نیست که وقتی خالی الذهن ســراغ متنی برویم، بعضی 
ظرایف از ما فوت بشود؛ اما بسیاری از کتاب ها و مقاله های فلسفه 
تحلیلی را می توان باالستقالل خواند و توشه ای برگرفت. »پاتنم« 
از مهم ترین فیلسوفان سنت تحلیلی در قرن بیستم است و آثاری 
از او - ازجمله بعضی نوشته هایی که ترجمه شان در این مجلّد آمده 
است -جریان ساز بوده و به واسطه سلوک فلسفی اش شهرتی دارد 

به خودسنجش گری و تغییردادن نظرهای فلسفی اش.
بخِش عمده کتاب »هیلری پاتنم« متشکل است از ترجمه فارسی 
10مقاله فلســفی هیلری پاتنم؛ مقاله هایی که در بازه سال های 
19۶0 تا 1990 منتشر شــده اند. کتاب »هیلری پاتنم: منتخب 
مقاله های فلسفی« از ســوی نشــر نو در 257 صفحه، به بهای 

110هزار تومان منتشر شده است.

چطور زندگی کنیم
کتاب »چطــور زندگی کنیــم« با زیر 
عنوان سرگذشت مونتنی در یک سؤال 
و بیست جواب نوشته ســارا بیکول را 
مریم تقدیســی به فارســی برگردانده 
و به تازگی از ســوی انتشارات ققنوس 
منتشر شده اســت.  قرن بیست و یکم 

سرشار از انسان هایی اســت که مملو از خویش اند. اگر به فضای 
مجازی ســری بزنید، با هزاران نفر روبه رو می شوید که مجذوب 
و شیفته شخصیت خود هستند و خواستار جلب توجه. همه آنها 
فکر و ذکرشان تعریف از خودشان است. آنها خاطره نویسی و چت 
می کنند و از هر کاری که می کنند در صفحات اینترنت شان عکس 
می گذارند. این ایده - یعنی نوشــتن درباره خود به منظور خلق 
آینه ای که مردم در آن به انســان بودن خود پی ببرند - همیشه 
وجود نداشت، بلکه باید ابداع می شد. برخالف بسیاری از ابداعات 
فرهنگی می توان این ایده را تنها به یک فرد نسبت داد: »میشل 
اکم دو مونتنی«، یک نجیب زاده و دولتمرد که از سال 1533 تا 
1592 در منطقه ای در جنوب غربی فرانسه به نام »پریگور« زندگی 
می کرد. او این ایده را صرفاً با انجام دادن آن ابداع کرد. او برخالف 
بسیاری از شرح حال نویسان زمان خود، شرح حال خود را به منظور 
ثبت موفقیت ها و دستاوردهای خود ننوشت. او به نوشتن قطعاتی 
درباره دوستی، نام ها، بی رحمی ها، تغییر رویه و... مبادرت کرد و در 
مجموع 107 مقاله نوشت و به پرسش اخالقی »انسان چطور باید 
زندگی کند« پرداخت. این کتاب 504صفحه ای به بهای 125هزار 

تومان منتشر شده است.

داستان مالل انگیز 
کتاب »داستان مالل انگیز؛ از یادداشت های یک مرد سالخورده« 
نوشته آنتوان چخوف را آبتین گلکار به فارسی برگردانده است. 
نیکوالی استپانوویچ، پروفسوری سرشــناس، صاحب نشان ها 

و مدال های متعدد روســی و خارجی 
است که از بی خوابی و دوره های ضعف 
ویرانگر رنج می بــرد. او در مه تاریکی 
زندگی می کند. نیکوالی سعی می کند 
دالیل کاهش سریع جســمی و روانی 
خود را در مواجهه با بیماری نامشخص و 

)طبق پیش فرض خودش(، مرگ قریب الوقوع را طی۶ ماه آینده 
تحلیل کند. او با دنیای اطرافش احساس بیگانگی می کند و قادر به 
برقراری ارتباط عاطفی با لیزا و کتیا )به ترتیب دختر و نامادری( اش 
نیست، زیرا کامال ازهم گسیخته و از مشکالت خودش رنج می برد.

چخوف، این کتاب را در ســال 1889 تحت تأثیر مرگ برادرش، 
نیکوالی نوشته اســت. آن را به عنوان یکی از ماندگارترین آثار 
چخوف توصیف کرده اند: »یک مطالعه نافذ در ذهن یک اســتاد 
پزشکی مسن و در حال مرگ«. نشر ماهی این اثر 112صفحه ای 

را به بهای 20هزار تومان منتشر کرده است.

نقشه و قلمرو
»نقشــه و قلمرو« بزرگ ترین رمان 
میشل اوئلبک اســت؛ رمانی که به 
نوعی جمع بنــدی تاریخ اســت و 
برآوردی عمیــق از یــک زندگی؛ 
هزارتویــی متافیزیکی، رمانی کامل 
و ســیاه و عجیب؛ رمانــی که خود 

نویسنده معتقد است با قلمروهای روایی متفاوتش یکی از 
پیچیده ترین ساختارها را در بین متن هایش دارد. اوئلبک 
در نقشه و قلمرو با ترسیم دقیق پیشــرفت اجتماعی یک 
هنرمند و گنجاندن خود در کتاب و برهم  زدن این حضور، 

آرام می گیرد.
میشــل اوئلبک، پدیــده بــزرگ ادبیات فرانســه، تنها 
نویسنده ای است که توانسته به این اندازه از تاریخ دنیای 
ما پرده بردارد و تنها نویســنده فرانسوی است که در این 
سال ها از موفقیت جهانی در چنین ابعادی برخوردار شده 
اما تاوانی سخت نیز پرداخته اســت: همان قدر که چون 
ستاره ای واقعی ســتایش می شــود، منفور هم هست و 

بی رحمانه نقد شده است.
 او از معدود نویسندگانی است که از اسمش صفت ساخته اند 
و ســبکی خاص ابداع کرده اســت: زیبایی شناسی  غم زده 
و کما بیش غریبــی که تنها به جهــاِن رمان هایش محدود 
نمی شود. میشل اوئلبک سال 2010 جایزه ادبی گنکور را 
به خاطر خلق رمان »نقشه و قلمرو« به دست آورد. پیش از 
اعطای این جایزه، کتاب او از فروش 200 هزار نسخه ای در 

فرانسه برخوردار شده بود.
»نقشه و قلمرو« نوشته میشل اوئلبک را ابوالفضل اهلل دادی 
به فارســی برگردانــده و به تازگی از ســوی نشــر نو در 

37۶صفحه، به بهای 110هزار تومان منتشر شده است.

خطاب به عشق
 خطــاب بــه عشــق)دفتر دوم( 
مجموعــه ای از نامه های عاشــقانه 
»آلبر کامــو« و »ماریا کاســارس« 
است که جلد نخست آن ظرف مدت 
کوتاهی از انتشار به فارسی به چاپ 
دهم رسید. کامو در ایران نویسنده و 

متفکری نام آشنا و تأثیرگذار بوده و هست، اما ماریا کاسارس، 
بازیگر کمتر شناخته شده ای است. زنی اسپانیایی با عشقی 
شگفت به کامو. عشــق آنها با فراز و نشیب هایی بسیار جلو 
می رود و به بلوغ می رسد. گیاهی که بالیده، نابالیده با مرگ 

ناگهانی کامو از بر و بار دادن بیشتر بازمی ماند.
زهرا خانلو، مترجم کتاب در مقدمه می نویســد: »گروهی 
جلد نخست این کتاب را اولین ترجمه به زبانی از زبان های 
دنیا دانستند. چه درست باشد چه نه، فرق چندانی نمی کند. 
مهم پژواک صدای عاشــقانه آلبرکامو و ماریا کاسارس در 
زبان فارسی بود که رقم خورد؛ مهم شناختن ابعاد دیگری 
از شــخصیت این هر دو نویســنده و هنرمند بزرگ بود که 
حاصل شد. در این کوشــش خطاها و کاستی هایی نیز رخ 
داد که با تذکِر هر خواننده تیزبین و همدل برطرف شــد و 
اکنون خوشدل ترم که متن پیراسته تر از هر زمانی خوانده 

و بازخوانده می شود...
امیــدوارم که دفترهای ســوم و چهارم بــا  فاصله کمتری 
به دســت خوانندگان و همراهان این نامه ها برسد تا هرچه 

زودتر مجموعه کامل شان در کتابخانه ها بنشیند.«
خطاب به عشــق: دفتر دوم، با زیر عنوان نامه های عاشقانه 
آلبر کامو و ماریا کاسارس را زهرا خانلو به فارسی برگردانده 
و به تازگی از سوی نشر نو در۶74صفحه، به بهای 230هزار 

تومان منتشر شده است.

نیهیلیسم
منشأ مهم ترین مشکالت 
زندگی معاصر در نیهیلیسم 
و منطــق ناســازه وار آن 
اســت کــه همزمــان هم 
مخرب اجتماع است و هم 
تکوین کننــده اش. بــا این 

حال، جای شگفتی اســت که در نظریه اجتماعی، 
نیهیلیسم موضوعی است که به اندازه کافی بررسی 
نشده اســت.کتاب »نیهیلیسم« شرح نظام مندی از 
4 شکل نیهیلیسم یعنی واقعیت گریزی، نیهیلیسم 
رادیکال، نیهیلیســم منفعل و »نیهیلیسم کامل« 
به دســت می دهد و به صورت مشــخص روی سنتز 
منفصل میان نیهیلیســم منفعل )نفی خواست( و 
نیهیلیسم رادیکال )خواسِت نفی(، میان لذت جویی/
سردرگمی که صفت بارز فرهنگ پساسیاسی معاصر 
است و فرم های نوظهور نومیدی و خشونت به عنوان 
واکنشی به آن تمرکز می کند. این کتاب در 3 سطح 
با نیهیلیسم ســروکار دارد. نخست به تبارشناسی و 
پیامدهای نیهیلیســم می پردازد که بعد از آن یک 
ضمیمه تشریحی مبتنی بر تحلیل فیلم قرار دارد. بعد 
روی امر »اجتماعی« تمرکز می کند که نیهیلیسم را به 
سرمایه داری و پساسیاست و تروریسم ربط می دهد. 
ضمیمه تشریحی دیگر استدالل های نظری کتاب را از 
طریق تحلیل داستان های میشل اوئلبک باز می کند. 
»نیهیلیسم« نوشــته بولنت دیکن با ترجمه فرهاد 
اکبرزاده را نشرنو به تازگی منتشــر کرده است. این 
کتاب 255 صفحه ای به بهای 85هزار تومان منتشر 

شده است.

رمان

خاطره نگاری ادبی

فلسفه

ویترین

کتاب »برده سور« سومین اثر از سه گانه زندان 
کوموله به قلم کیانوش گلزارراغب است. او 
پیش از این کتاب »شنام« را براساس خاطرات 
خودش از زندان کوموله و کتاب »عصرهای 
کریسکان« را براساس خاطرات امیر سعید زاده با همین فضا نوشته است. کتاب برده سور که 
این سه گانه را کامل می کند هم، به تازگی مانند 2کتاب دیگر توسط نشر سوره مهر به چاپ 
رسیده است. این مجموعه سه گانه روایت 3فرد گرفتار در دستان کوموله است که تجربیات 
گوناگونی را پشت سر می گذارند؛ از شکنجه و دیدن اعدام هم بندی ها تا فرارهای بافرجام 
و نافرجام. سه گانه کیانوش گلزار راغب نشان می دهد آنچه کوموله و دمکرات و فدایی ها از 
آزادی و حقوق بشــر می گویند، چیزی جز حرف های پوچ و لقلقه زبان نیست و آنها نه تنها 
نظامیان که غیرنظامیان را هم شکنجه و اعدام می کردند. با کیانوش گلزارراغب درباره کتاب 
برده سور گفت وگو کرده ایم. او معتقد است: راوی کتاب برده سور، معلم است و یکی از اهدافم 
برای نوشتن این کتاب پاسداشت مقام معلم است که برای تدریس و تعلیم و تربیت رفتند و 

بدون هیچ گناهی شهید شدند.

علی اهلل سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار


