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حافظ روحانیتجسمی
روزنامهنگار

درمیانشــلوغیپردهکههنرمندکوشــیدهتا
بخشعمدهوقایععاشــورارادریکقابنمایش
دهد،امامحســین)ع(رامیبینیم؛سوارهاستو
بهسنتمرسومنقاشــیقهوهخانهايباچهرهای
بیحالتوهالهقداستبرگردسر،بارشادتتیغ
بریکیازسربازانسپاهاشقیاکشیدهاست.هراس
رامیتواندرچهرهسربازسپاهاشقیادیدکهتیغ

برسرشفروآمده.
اگرپردهبزرگباشــد،گاهحضــرتعلیاکبرو
حضرتقاسمهمدردوسویامام-کمیکوچکتر
ازپیکرمرکزی-نقاشــیمیشوند.فضایخالی
پشتســرپیکرههایمرکزی،فضاییاســتکه
نقاشبایدجزئیاتووقایعمختلفواقعهکربالرا
تصویرکند.تصویرکردنهمینوقایعوجزئیات
همالبتهبیشترپیروقواعدوسنتهاییاستکه

درپردههایمتعددتکرارمیشوند.
نقاشــیقهوهخانهايفارغازجنبههایمختلف
معناییومضمونیجریانیکموبیشیگانهدرهنر
معاصرایرانبهحسابمیآید؛پیشترازآنروکه
بازماندهیکسنتقدیمیتراستکهریشههایش
رابهدورانفتحعلیشــاهقاجارنسبتمیدهند؛
سنتیکهبهقولهادیســیف»خیالیسازی«
خواندهشدهاست.ازطرفدیگراماسنتنقاشی
قهوهخانهايازجنبهدیگریهــماهمیتدارد؛
اینسنترامیتوانازجنبهرابطهمستقیممیان
هنرمندوسفارشدهندههمبررسیکرد.ازاین
منظربهنظرمیرســدکهآنچهنگرهژانرخوانده
میشودتاحدزیادیبراینسنتمنطبقمیشود.
نظریهژانرازاســاسبرنوعیرابطــهاقتصادیو
صنعتیاســتواراستوبرایناســاسنوعتولید
هنریرامطالعهمیکند؛ازایــنمنظرمیتوان

نکاتفراوانــیرادرموردنقاشــیقهوهخانهای
دریافتکههمشاملجنبههایزیباییشناختی
آثارمیشــودوهمجنبههایمضمونی.نقاشان
قهوهخانهمعموالًبرحسبسفارشسفارشدهنده
کارمیکردندواطالقعنوان»نقاشیقهوهخانه«
نیزتاحدزیادیناشیازهمینموضوعاستکه
عمدهسفارشدهندگاناولیهایننقاشیها،مالکان
قهوهخانهبودندکهبهدالیلمتعددیاینآثاررابه

هنرمندانقهوهخانهایسفارشمیدادند.
نخستیندلیل،آراستندیوارهایقهوهخانهبود.
اینسفارشهاطبعاًبایدبهکاممشتریهاوخود
قهوهچیهاخوشمیآمــد.ازهمینرومیتوان
مضامینآثارراهممطالعهوبررسیکرد.بهواقع
آثارقهوهخانهایبیانگربــاوروعالیققهوهچیو
مشــتریهابودوازهمینمنظرآثارنقاشیشده
غالباًمضامینمذهبیوحماســیداشــتند.به
اینترتیباستکهبیشــترپردههایموسومبه
»مصیبتکربال«کهوصفــشدرابتدایهمین
نوشتهآمد،بیشتربرجنبههایحماسیقیامکربال
تأکیدداشتندواولیاراحینرزمنمایشمیدادند.
امااینشــکلنمایشدلیلدیگریهمداشت؛
نقالی.نقالیکهگویادرقهوهخانههابرقرارومورد
پســندبودهتاحدزیادیجزئیاتپردههارابرما
عیانمیکنند؛ازجملهماهیــترواییپردهها،
جنبههایحماســیوگنجانــدنمجموعهایاز
روایتهــاورخدادهادریکقــاب.تقریباًعمده
پردههایقهوهخانــهای،چهآنهاکهبهعاشــورا
مربوطمیشوندوچهآنهاکهداستانهایشاهنامه

راروایتمیکردندجنبهرواییدارند.
حتیدربعضیپردهها،نقاشباساختنقابهای
متعدددریکپرده،روایتراازابتداتاانتهاتعریف
میکند.نمونهایازاینپردههایرواییرامیتوان
درپردههای»جوانمردقصاب«،پردههایروایتگر
زندگی»مسلمابنعقیل«و»دوطفالنمسلم«و
گاهدرپردههاییدیدکهخروجامامحسین)ع(از

مدینهتاروزعاشوراراروایتمیکنند.اینپردهها
بیشازباقینمونههاینقاشــیقهوهخانهایبر
ماهیترواییاینســنتتأکیدمیکنندورابطه
زندهمیانسفارشدهنده،مشتریانقهوهخانهو

نقاشرانمایشمیدهد.
نمایشتمثالاولیا،ازسنتهایمشخصیتبعیت
میکردند؛اینتمثالهامعموالًحالتیرانمایش
میدهندکهنشانگرارادتنقاش،سفارشدهنده
ومشتریانقهوهخانهبهاولیااست.درسویدیگر،
نقاشــانمعموالًدیگرچهرههاراباحالتينقاشی
میکردندکهنمونهاشدرابتدایهمیننوشتهودر
نحوهنمایشاشقیاتوصیفشد.تمثالاولیامعموالً
باهالهایبهرنگزردنمایشدادهمیشده.درمورد
نقاشیکردنهالهزرینبهدورسراولیا،نظریات
متعددیوجوددارد.چوناینســنتکهنشانگر
قداستبودهدرنقاشیبیزانسیوبعدتردرنقاشی
مذهبیاروپاییهمدیدهشــد.امابراساسچند
نظریه،اینسنتاحتماالًابتدادرایرانظاهرشدهو
بعدتربهسنتهایبصریگوناگونراهیافتهاست.
امافارغازاین،نقاشــانقهوهخانهمعموالًازاین
شــیوهدرنمایشتمثالاولیااستفادهمیکردند.
شــیوهنمایشتمثالاولیارابهاسماعیلجالیر
نســبتمیدهنــد.اســماعیلجالیــر،نقاش
دورهفتحعلیشــاهقاجاربودکــهگاهبنیانگذار
جریانیخواندهشدهکه»خیالیسازی«خوانده
شــده.نقاشــانقهوهخانهتقریباًدرهمهآثاردر
تصویرکردنتمثالاولیاازآموزههایاســماعیل
جالیرتبعیتمیکردند.اینشیوهرامیتواندر
تصویرکردنپردههایمرتبطباعاشوراوپردههای
دیگریمشاهدهکردکهشــهادتامامرضا)ع(،
فتحقلعهخیبریادیگرمضامینمذهبیرانمایش

میدادند.
هرچنداینشیوهوتأســیازسنتهایبصری
رامیتوانکموبیشدرپردههایحماســیهم
مشاهدهکردکهمعموالًداستانهایشاهنامهرا

روایتمیکنند.بااینحالدرپردههایشاهنامه
درنمایشچهرهقهرمانانشــاهنامهگاهاندکی
اغراقدیدهمیشود.امادرنمایشتمثالاولیانقاش

معموالًازهرنوعاغراقیحذرمیکرده.
هرچند-آنطورکهذکرشد-بسیاریازپردههای
عاشوراییوجوهحماسیداســتانعاشورارابه
نمایشمیگذاشتند،اماازطرفدیگردربسیاری
ازپردههاکهنمونهاشرادربیننقاشیهایپشت
شیشههممیتواندید،امامحسین)ع(بهصورت
تکنقاشیشــدهکهگاهحضرتعلیاصغررادر

آغوشگرفتهاست.
دراینآثارکهحسوحالسوگوارانهتریبهنسبت
پردههایبزرگتروپرکارتــردارند،گاهجزئیات
همکمتربهنمایــشدرمیآمدندتاحضرتامام
حســین)ع(راتنهادرمیانهپردهببینیم.دراین
آثارشهادتحضرتعلیاصغرمعموالًبانمایش
تیرهاییکهبهسینهاشخورده،تصویرمیشود.
درنقاشیهایپشتشیشــهمعموالًجزئیاتبه
حداقلمیرسیدوبهجایجزئیاتروایی،عناصر
بصریگوناگونفضایبصرییراشکلمیدهدکه
حسیمیانســوگواریازیکسووازسويدیگر
بزرگیوقداستامامحسین)ع(رابهشکلتؤامان

نمایشمیدهد.
بینندهدرمقابلاینآثارمعموالًمسحوررنگها
وجلوهسادهصحنهایمیشودکهنقاشباارادت
وخلوصبرایسفارشدهندهکشیدهاست.پس
همانقدرکهآثارذکرشدهدرابتداصالبتوشکوه
رانمایشمیدهند،آثاربعدینشانازسوگواری
واندوهدارند.پسشایدبینندهباتعقیبتنهاچند
پردهازدههاپردهمذهبــیقهوهخانه،حسهاي
گوناگوننقاشانوســفارشدهندگانیرادریابد
کهباتماشایاینآثارهمهباورهایشانرابهچشم
میدیدندواینکاریاستکهازدستهرهنرمند
ساختهنبودهونیستودرکمترسنتیاینچنین

بارهاتکرارشدهاست.

آنچه از دست هر کس ساخته نیست
نقاشیقهوهخانهايجریانیکموبیشیگانهدرهنرمعاصرایرانبهحسابمیآید

انتشارکتابیبرایآشناییباادبیاتمعاصرعرب
منبعی غنی و معتبر

انتشاراتمولیکتاب»تاریخادبیاتمعاصرعرب
کمبریج«بهسرویراستاریمحمدمصطفیبدویرا
باترجمهوحواشیامیرحسینالهیاریباشمارگان
۵۲۰نسخه،۸۷۰صفحهوبهای۶۵۰هزارتومانمنتشرکرد.ترجمه
اینکتابازاینرواهمیتداردکهکارشناسانادبیاتعرببراین
باورندکهبهرغمتمامیپیوندهایفرهنگی،دینیوسیاسیایرانو
اعراب،متأسفانهجامعهفرهنگیایراناطالعاتاندکیازجریانهاو
روندادبیاتمعاصرعربدارد.آگاهیهایامروزجامعهفرهنگیایران
صرفامحدودشدهبهترجمهتنیچندازشاخصترینشاعرانمعاصر
عربیبههمراه)بهویژهدراینچندسالاخیر(ترجمهآثارمعدودی
ازرماننویسان.بهباوربسیاریازاستادانزبانعربی،جریانهای
علمیوآکادمیکایرانازتربیتمترجمبرایترجمهادبیاتعصر
جدیداعراب،ناتوانبودهاند.بنابراینترجمهوانتشار»تاریخادبیات
معاصرعربکمبریج«بهقلمامیرحسینالهیاریکههمباادبیات
معاصراعرابآشناستوهماحاطهکاملیبهزبانوادبیاتکالسیک
عربدارد،اتفاقمهمیبهشــمارمیرود.بااینکتابباالخرهیک
منبعمطالعاتیغنیبرایدانشجویانوعالقهمندانبهزبانوادبیات

معاصرعربفراهمشد.
اینکتاب۱۴فصلداردکهورودیــهآندراصلگزارشتاریخیو
بهترتیبزمانیرویدادهایتاریخیاســت.اینرویدادهاازمرگ
محمدبنعبدالوهاب،پایهگذارجنبشسلفیگریدرشبهجزیره
عربستانبهسال۱۷۸۷شروعشدهوباحملهعراقبهکویتواشغال
اینکشورودرادامهبیرونراندننیروهایعراقازکویتتوسطناتو
بهسال۱۹۹۱پایانمیپذیرد.عناوینفصولچهاردهگانهکتاببه

همراهنامنویسندگانشانبهشرحزیراست:
فصلاولکه۲بخشداردبهترتیببااینعناوین:»پیشینه«نوشته
محمدمصطفیبدویو»ترجمههاوبومیسازی»نوشتهبییرکاکیا

ومحمدالشوکانی.
فصلدوم:»شــاعرانعرِبنو-سنتگرا«نوشــتهسومیخاحمد

الطامی.
فصلســوم:»شــاعرانرومانتیســم«نوشتهر.اوســتلمحمد

عبداللطیف.

فصلچهارم:»شــعرنویعربی«نوشتهسلمیالخضراءالجیوسی
سعدالبازعی.

فصلپنجم:»آغازداستانعربی«نوشتهراجرآلن،لمیاءباغشن.
فصلششم:»رمانعربیتکاملیافتهدرخارجازمصر«نوشتهراجر

آلنمحمدالقویفلی.
فصلهفتم:»رمانمصریاززینبتاسال۱۹۸۰«نوشتههیالری

کیلباترک،حسنالنعمی.
فصلهشتم:»داســتانکوتاه«نوشــتهصبریحافظ،عبدالعزیز

السبیل.
فصلنهم:»نمایشنامهعربی«نوشتهمحمدمصطفیبدوی،ابتسام

صادق.
فصلدهم:»تئاترعربی«نوشتهعلیالراعی،صالحالغامدی.

فصلیازدهم:»نثرنویسان«نوشته)پیر(بییرکاکیا،عفتخوقیر.
فصلدوازدهم:»ناقدان«نوشته)پیر(بییرکاکیا،سعادالمانع.

فصلسیزدهم:»نویسندگانزنعرب«نوشتهمریمکوک،ابوبکر
باقادر.

فصلچهاردهم:»شعرعربیعامیانه«نوشتهمارلینبوث،عبداهلل
العقیل،سالمخماش.

دربخشیازفصل»آغازداستانعربی«چنینآمدهاست:»جامعه
مسیحیانسوریهولبنان،ارتباطیدائمباواتیکانازطریقکلیسای
مارونیداشــت.ازکشــیشجرمانوسفرحات)۱۶۷۰-۱۷۳۲(
بهعنواننخستینکســیکهتوجهاتعمومیرابهارزشهاونیز
بهلزومتحولزبانعربیبرانگیختهاستوآثارفراوانیهمدرشعر
ونحونوشته،بسیارنامبردهمیشــود.ازجملهافرادیکهدرپیاو
رفتند،پطرسبســتانی)۱۸۱۹-۱۸۸۳(استکهبهپروژهترجمه
انجیلبهعربی،ازسویکلیســایپروتستانهمتگماردوتالش
بســیاریکردتاتوجهاترابهزبانعربیجلبکنــد.اماناصیف
یازجی)۱۸۰۰-۱۸۷۱(استکهبهعنوانپیشگامفرایندبازنگری
درآثارسنتیادبیاتعربشناختهمیشودوخودباخواندننسخه
فرانسویمقاماتحریری-)۱۰۵۴-۱۱۲۲(-باایننوعازادبیات
آشناوانگیزهتقلیدازآندرویایجادشدهوسپسمقاماتخویش
راباعنوان»مجمعالبحرین«)۱۸۵۶(نوشتهاست.همچنینیک

نویســندهلبنانیدیگربهناماحمد
فارسشدیای)۱۸۸۷-۱۸۰۴(اثر
مشهورخود»الســاقعلیالساق
فیماهوالفاریاق«راتحتتأثیرسنت
قدیموالبتهباتالشــینوگرایانهدر

تاریخزبانعربینوشت.
ترادفوتوازنعنواناثروهمچنیــنپیچیدگیهایغیرعادیدر
برخیازفصولاینکتابدلیلمحکمیاســتبرتوجه»شدیاق«
بهآثارپیشینیاندرجریانعلمبدیع.اوخوددرمقدمهاینکتاببه
صراحتمیگویدکههدفشتوضیحویژگیهایزبانواستثنائاتآن
است.قهرماناینکتاببهنام»حارثبنهیثم«باعرف»مقامههای
سنتی«سازگاریدارد.راویدرگزارشسفرخویش،ازآنآشناییکه
بامنطقهخاورمیانهوشمالاروپا،خاصهانگلیسدارد،پردهبرمیدارد.
آنچه»عنوان«مارابدانرهنمونمیشود،یعنیفاریاق،نامیاست
مرکباز»فار«بخشیازواژه»فارس«و»یاق«پارهایازشدیاقو
دراینعنوان،بهروشنی،انتقادنویسندهازسردمدارانکلیسادیده
میشود؛چراکهبرادراورابهدستورپاپمارونیبهخاطرتغییرمذهب
بهپروتستان،کشــتهبودند.اینگرایشهارادرآثارجبرانخلیل

جبرانوفرحانطواننیزمیتواندید.
ازمیانپیشگامانتحولداستانعربیمعاصردرمنطقهسوریهو
لبنان،بایدازفرانسیسمراش)وفات۱۸۷۳(وسلیمبستانی)وفات
۱۸۸۴(نامبرد.مراشدرحلببهسال۱۸۳۶متولدشد.سپسبه
پاریسسفرکردامابهخاطربیماری،مجبورشدبهسوریهبازگردد
ونهایتادرجوانیازدنیارفت.کتابویبانام»غابهالحق«کهیک
اثرفلسفیبســیارایدهآلبودومجازاًازآزادیسخنمیگفت،در
سال۱۸۶۵منتشرشد.همانطورکهازچنیناثریانتظارمیرفت،
شخصیتهابیشازآنکهعواملایجادیکتغییرپویاباشند،فقط
 »نماد«بودند.کتابدوممــراش»درالصدففیغرائبالصدف«ـ
عنوانیمسجعداردکهنهتنهابهمجموعهاتفاقات بیروت۱۸۷۲ـ
مؤثردرایناثراشــارهمیکندبلکهبهتبیینالتزامنویســندهبه
ســنتهایرمانقدیمازطریقچارچوببندیونثرمســجعو

اندرزگویینیزمیپردازد.«

کتاب

پایان مهین؛ منحصر به فرد ترین 
پرونده جنایی ایران

قتلهایســریالی،اصطالحیاســتکهبرایجنایاتی
برنامهریزیشدهومشابهبهکارمیرود.اینمدلتبهکاری
ازآنجاکهتبعاتیفراترازافرادوخانوادههاداردومعموال
شــهرهاوحتیکشــورراتحتتأثیرقــرارمیدهد،در
سالهایگذشتهبیشــترموردتوجهدانشمندان،فعاالن
اجتماعی،نویسندگانوسینماگرانقرارگرفتهاست.این
نوعبزهکاریریشهدرشرایطفرهنگیواجتماعیجامعه

داردوبهنوبهخودریشهاینشرایطنیزهست.
فیلممستند»مهین«کهبهماجرایواقعینخستینوتنها
قاتلسریالیزندرتاریخایرانپرداخته،یکیازاتفاقاتی
استکهدرهمینراستاشــکلگرفتهاست.قتلمکررو
مشابهزنانمسندرشهرقزوین،پلیسرادرگیرماجرای
پیچیدهایمیکندکهامنیتشهررابهمخاطرهانداخته
است.باتوجهبهتداومقتلهاوافزایشحساسیتعمومی،
پلیسآگاهیتهرانپروندهرابهدستمیگیرد.هوشیاری
قاتلتالشهایپلیسراناکامگذاشتهتاهوشیارییکیاز
طعمهها،افقهایتازهایرویپلیسگشودهواودرمدت
کوتاهیدستگیرمیشود.ابعادماجراوانگیزههایمهین
برایارتکابقتلحیرتآوراست.اومادر۲فرزنداستکه
برایتامینهزینههای۲دخترخودکهیکیازآنهامعلول
ونیازمندداروهایکمیاباستوپرداختسودبدهیهای
خودشوهمسرشکهبهاعتیادسنگینمبتالشدهدست

بهشکاروقتلزنانشهرزدهاست.
مهیندرامامزادههازنانتنهاراهــدفقرارمیدهدوبا
مهربانیبهآنهانزدیکشدهوبهبهانهکمکآنهارابهقتل
رساندهواشیایگرانبهایناچیزآنهارابهسرقتمیبرد.
فیلمدارایصحنههاییمســتندازبازجوییوبازســازی
صحنههایجرمتوســطقاتلواقعیاستکهبهخوبیو
بجاازآنهااستفادهشدهاست.استفادهازصحنههایواقعی
یکیازنقاطبرجســتهومتمایزکنندهاینمستنداست
کهآنرابهیکاثرجسورانهوقابلاعتنادرژانرمستندو

جناییایرانتبدیلکردهاست.
ماجرایاینفیلــماز۲زاویهقابلتحلیلاســت.ازیک
نگاهمهینمادریقربانی،مســتاصلودرماندهاستکه
مناسباتبیرحمانهاقتصادی،تورموسودبدهیهایش،
بیماریفرزندوشــوهرمعتاداورابهدامجنایتانداخته
است.وهمانگونهکهخودشمیگویدسالمندانرابااین
توجیهعجیبکهآنهادیگرعمرشانراکردهاندبهعنوان
قربانیخودانتخابکردهاست.اینتوجیهبههیچعنوان
نمیتوانددلیلقتلانسانهایدیگرباشدامابیتوجهی
بهبحرانهایاجتماعیکهزمینهسازبروزاینشرایطشده

نیزبههیچعنوانقابلتوجیهنیست.

پژوهشهایعلمیبهخوبیارتباطمستقیممیانشرایط
نامطلوباجتماعیوشدیدتریناختالالتروانیازقبیل
اسکیزوفرنیا،افسردگیواختاللشخصیتضداجتماعیرا
نشاندادهاند.بستهبهمیزانتابآوریوشدتبحرانهای
اجتماعیوتیپشــخصیتهمهمامیتوانیمدرمعرض
چنینآسیبخوردنوآسیبرسانیهاییقراربگیریم.از
یکنگاهدیگرذاتخیروشرآدمیدراینفیلمبهخوبی

درکناریکدیگرمشاهدهمیشوند.
۲شــخصیتمتفاوت،مادریمهربانوفــداکارکهبرای
نگهــداریازفرزندانشخودشرادرشــرایطبســیار
خطرناکــیقــراردادهوزنــیبیرحمکــههمنوعانش
بهخاطرمبالغیاندکوباتوجیهیعجیببرایهمیشــه
ازنعمتزندگیمحروممیکندتازندگیرابرایخودش
وفرزندانشممکنســازدهــردودرانســانیمعمولی
یکجاوجوددارند.اینشــایدیکیازبهترینتصویرهای
همنیشینیوهمزیستیخیروشردرهمهانسانهاباشد
کهمجموعهایازعواملفردیوعواملاجتماعیوعوامل
روانیدررفتارهــایاونقشدارند.اینکــهچرایکفرد
قابلیتانجامچنینرفتارهایجنونآمیزوضداجتماعی
راپیدامیکنددرحالیکههزارانانساندیگردرشرایطی
کمابیشمشابهخودشانرامجازبهانجامچنینرفتارهایی
نمیدانند،ازشــخصیتمنحصربهفردایننمونههاخبر
میدهدکهازبیرونباچنینرفتارهایخشــنیمشاهده
میشــوند.برایبهتردیدندرونرواناینافرادمنحصر
بهفــردبهتریــنراهبررســیوواکاویروانآزاردیدهو

آزاررسانآنهاست.
اینمهمترینبهرهبرداریعلمیواجتماعیگمشــدهای
استکهبارهاوبارهادرپروندههایجناییکشورنادیده
گرفتهشدهاست.مهینهمبرایبستهشدنیکپرونده
دردسرســازوپرســروصدابهدارمجازاتآویختهشدو
اینپروندهنیزمانندســایرپروندههایمهمودرحالیکه
منحصربهفردترینپروندهقتلهایسریالیدرایرانبود
برایهمیشهبهبایگانیسپردهشد.گفتههایروانشناس
حاضردرفیلمنشــانمیدادکهاونیزبهمهیندسترسی
نداشتهوتنهابراســاسبازجوییهاییکهبعدهامشاهده
کردهبــود،بخشهاییازشــخصیتپیچیــدهمهینرا

تحلیلمیکرد.

زنگ آهنین و شبی که مرد
»زنــگآهنیــنوشــبی
کهمرد«نوشــته»آیزاک
آسیموف«راســیدهمینا
لزگیبهفارسیبرگردانده
وبهتازگیازسویانتشارات
ققنوسدرقالبهجدهمین
مجموعــهپانارامــایاین
ناشــرمنتشرشــدهاست.
»مجموعهپانوراما«بهدنبال

بهرهمندیآسانخوانندهمشــتاقازادبیاتجهان
اســت.اینمجموعهبهترینوخواندنیترینهای
ادبیاتجهانرادراختیارمخاطــبقرارمیدهد،
درســتمانندآنچهمجموعهایهمچونپانارامادر
انتشاراتگالیمارمحققساخت؛قراردادنداستانیا
رمانهایکوتاهیابخشهاییازرمانهایچندجلدی
وگرانبهادردسترسهمگان.گروهانتشاراتیققنوس
همپسازبررسیاهدافمجموعهمذکوربرآنشد
کهچنینامکانیرابرایمخاطبانفارسیزبانفراهم
کند.ازاینروانتشاراتگالیمارراازتصمیمخودمطلع
کرد.حال،انتشاراتققنوس،افزونبرگرفتناجازه
انتشارآثارفرانسوی،قصدداردآثارارزشمنددیگری
نیزبهاینمجموعــهاضافهکند.تابهحــالازاین
مجموعهسرزمینغریب،آزمایشدکتراُکس،پدرم،
رستوراننقاشی،خواندندرتوالت،مسافرخانهسرخ
وفلسفهزندگیزناشوییبهچاپرسیدهاستوفِِدر
یاشوهرمتمول،گربهمادرم،ابریشمیگلبرجسته،
بانوآمالیاو...منتشرشدهاست.انتشاراتققنوساین
کتاب۸۴صفحهایرادرقطعپالتوییبهبهای۲۸هزار

تومانمنتشرکردهاست.

دلداده زمین
کتاب»دلــدادهزمین«)بــرادران
کارامــازوفبــهروایــتهیوبرت
دریفوس(رازانیارابراهیمیبهفارسی
برگرداندهوبهتازگیازســوینشر
هرمسمنتشرشدهاست.اینکتاب
روایتیاســتازحدود۱۲ســاعت
شرحفلســفیهیوبرتدریفوساز
رمانبــرادرانکارامــازوففئودور
داستایفســکی،دردرســگفتاریبا

عنوانیادشــدهکهبهســال۲۰۰۷میالدي،۱۰ســالپیشاز
درگذشتاوارائهشدهاست.آنچهخواهیدخواند،بههیچروتقریر
طابقالنعلبالنعلسخناناودرایندرسگفتارنیست.درآوردن
قالبشفاهیبهقالبمکتوب،الجرممستلزمجرحوتعدیلودر
مواردیحذفواضافههاییاستکهکتابحاضررادرمعنایدقیق

کلمهبهروایتیازروایتدریفوستبدیلمیکند.
هیوبرتدریفــوس)زاده۱۵اکتبــر۱۹۲۹-۲۲آوریل۲۰۱۷(
فیلسوفآمریکاییواستادفلسفهدردانشگاهبرکلیدرکالیفرنیا
بود.دریفوسدر۱۵اکتبر۱۹۲۹درتورااوت،ایندیانامتولدشد
وازدانشگاههارواردمدرکپیاچدیدریافتکرد.کتابهاییدر

زمینهفلسفههایدگرازمعتبرترینکتبدرسیهستند.
زمینههــایمطالعاتــیاودربرگیرنــدهپدیدارشناســی،
اگزیستانسیالیسم،فلسفهروانشناسیوفلسفهادبیاتاست.از
تازهترینزمینههایتحقیقاتیدریفوسمیتوانبهبررسیمفاهیم
فلســفیهوشمصنوعیاشــارهکرد.دریفوسبهتفسیرمتون
فیلسوفآلمانیمارتینهایدگرمعروفشدهاستکهناقدانآنرا
دریدگرمینامند.شماریازدانشجویاناودردانشگاههایپیشرو

درزمینهفلسفهدارایموقعیتاستادیهستند.
انتشــاراتهرمساینکتاب۲۴۱صفحهایرابهبهای۸۶هزار

تومانمنتشرکردهاست.

قتل های آبرومندانه
»قتلهــایآبرومندانه«نوشــته
»ریبردبــری«راارنــوازصفری
بهفارســیبرگرداندهوبهتازگی
ازســویانتشــاراتققنوسدر
قالبنوزدهمینجلدازمجموعه
پانارامایاینناشــرمنتشرشده
اســت.اینمجموعهدربرگیرنده
۵داستانکوتاهازریبردبریاست
بــاعناویناونتردرزیبــوتدکتر،

فینگان،قتلهایآبرومندانه،ســریعترازچشــموتبادل.
مترجمدرتوضیحنام»اونتردرزیبــوت«درپانویسصفحه
۹نوشتهاست:»اونتردرزیبوتبهمعنایقایقزیرآبیاست.این
کلمهدرآلمانیبرایهرنوعزیردریاییبهکاربردهمیشوداما
درزبانهایدیگربهزیردریاییهایآلمانیوبهطورخاصبه

زیردریاییهایآلماندر۲جنگجهانیاشارهدارد.
داســتانقتلهایآبرومندانهازاینمجموعهچنینشروع

میشود:
جاشــوااندرباینیمههایشــببهدلیلاحســاسفشــار

انگشتهایکسیرویگلویشازخواببیدارشد.
درتاریکیغلیظباالیســرشمیتوانســتبدننحیفو
استخوانیهمسرشرا،نهاینکهببیند،رویسینهاشحس
کند،درحالیکهاودســتوپامیزدوبارهاوبارهاانگشتان
لرزانشرادورگردناوگرهکرد.چشمانشراکامالبازکرد.
فهمیدقصدهمسرشچیســت.چناناحمقانهبودکهاوبا

صدایبلندیزدزیرخنده!
همسرنزارزردنبویهشتادوپنجسالهاشتالشمیکرداورا

خفهکند....
انتشاراتققنوساینمجموعهداستان۹۵صفحهایرادرقطع

پالتوییبهبهای۳۲هزارتومانمنتشرکردهاست.

نقدادبی

مجموعهداستان

ادبیاتداستانی

جمال رهنمایی؛ روانشناستحلیلییادداشت
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