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جواد موسویگزارش

امیرحسین ترابی، فارغ التحصیل کارشناسی 
کارگردانی ســینما و فوق لیسانس پژوهش 
هنر، تعداد زیادی تیــزر تبلیغاتی، تله فیلم، 
فیلم کوتاه و برنامه و ســریال برای تلویزیون 
ساخته که شــاید معروف ترین آن سری اول 
»شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« باشد. ترابی 
فیلم قابل احترام »هزارتو« را نیز در کارنامه دارد 
که با استقبال مردم و منتقدان مواجه شد. حاال 
این کارگردان - بدون اینکه اشاره ای در تیتراژ 
»خون سرد« شــود - با برداشتی از مجموعه 
»دکستر«، نخستین مجموعه نمایش خانگی 
خود را ساخته است. البته در ادامه مطلب متوجه 
خواهیم شد که شــباهت های زیادی بین دو 
مجموعه وجود دارد که برخی به دالیل شرعی و 
قانونی در مجموعه خون سرد تغییر کرده اند و 
برخی از تغییر ها به سلیقه گروه نویسندگان و 

کارگردان این مجموعه برمی گردد.

شباهت با دکستر
ابتدا به شباهت های کســری کیا، دکتر پزشکی 
قانونی و دکستر مورگان، کارشناس خون پلیس 
میامی بپردازیم. هردوی آنها قاتل های ســریالی 
هستند. هر دو با اینکه پلیس نیستند، با اداره پلیس 
در ارتباط هســتند. هر دو به دنبــال از بین بردن 
آدم های فاســدی هســتند که قانون، با توجه به 
محدودیت هایش، توانایــی محاکمه آنها را ندارد. 
هر دو سوژه های مدنظرشان را بی هوش می کنند، 
می دزدند و در مکانی که از قبل آماده کرده اند، پس 
از تفهیم اتهام، به قتل می رســانند. هر دو حداقل 
یک مورد قتل اشتباه انجام می دهند، یعنی سوژه 
مورد نظر مرتکب جنایت مدنظر آنها نشده که در 
خون سرد می توان به قتل همســر سابق نیلوفر 
اشاره کرد. هر دو هم حداقل یک قتل را به خاطر 
لونرفتن خــود انجام می دهند که در خون ســرد 
می توان به قتل همکار دکتر کیا اشاره کرد. هر دو 
با ناپدری زندگی کرده اند و مادرشــان را از دست 
داده اند. هر دو خواهری دارند که رابطه صمیمانه 
و نزدیکی با آنها دارند و همیشه در حال حمایت از 
آنها هستند. البته هر دو خواهر از مشکالت روحی 
و روانی رنج می برند. اما درباره تفاوت های کسری 
و دکستر: برخالف دکستر که بابت حضور در اداره 
پلیس سوژه هایش را انتخاب می کند که معموالً 
قاتل های سریالی هستند، کسری در بیشتر مواقع 
از طریق اطرافیان و شــغل همســرش به عنوان 
وکیل - که بیشــتر وکالت زن های آســیب دیده 
در اجتماع را بر عهده می گیرد - ســوژه هایش را 
شناســایی می کند. به دالیل شــرعی موجود در 
کشور، سوژه مدنظر کســری نمی تواند زن باشد. 
شاید یکی از دالیلی که گروه نویسندگان به این 
نتیجه رسیده اند که کســری فقط مردان زن آزار 
و متجاوز را به قتل برساند، همین باشد. برخالف 
دکستر که ســوژه هایش را در مکان های مختلف 
به قتل می رســاند، کســری در کارخانه متروک 
پدرش آنها را از پای درمی آورد. برخالف دکستر 
که لباس های سوژه ها را از تن درمی آورد، کسری 
روبدوشــامبر ناپدری اش را بر تــن آنها می کند. 
برخالف دکســتر که چند قطره از خون مقتوالن 
را آرشیو می کند، کسری عکسی از آنها - با تأکید 
بر اینکه حتماً لبخند بزننــد - می گیرد و معموالً 
ساعت یا انگشتری از آنها را نگه می دارد. دکستر 
سوژه هایش را با آمپول بی هوش می کند اما کسری 
فرمول ثابتی ندارد. برخالف دکستر که سوژه هایش 

را پس از قتل، تکه تکه کرده و به اقیانوس می اندازد، 
کســری ابتدا آنها را در معدنی متروکه به خاک 
می سپارد و بعد از کشف اجساد، مقتوالن بعدی را 
به وسیله اسید از بین می برد. دکستر عکس هایی از 
مقتوالن سوژه اش را به او نشان می دهد که در مورد 
کسری چنین نیست. در زندگی دکستر زن های 
زیادی وجود دارند و با یکی از آنها ازدواج می کند 
که به قتل می رسد اما کســری همسر دارد و مرد 
وفاداری اســت. خواهر ناتنی دکستر پلیس است 
و در بسیاری از ایام با او زندگی می کند اما خواهر 
کسری همسر و زندگی مستقلی دارد. مادر دکستر 
به طرز وحشیانه ای در مقابل چشم دکستر کشته 
شده و این قتل وحشیانه، نیاز به کشتن فرد دیگر را 
برای او به وجود آورده اما مادر کسری - ظاهراً - از 
بلندی سقوط کرده اســت. ناپدری دکستر او را 
دوست دارد اما به نظر می رســد ناپدری کسری 
سبب به وجودآمدن خوی وحشی در او شده است.

یك تفاوت مهم
یکی از مهم ترین تفاوت ها بین دکستر و کسری این 
است که دکستر برادری دارد که از وجود او اطالعی 
نداشته؛ برادری که خود تبدیل به قاتل زنجیره ای 
- معروف به قاتل لنگرگاه - شده و دکستر به خاطر 
محافظت از خواهرش مجبور به قتل او می شــود. 
وجود این برادر قاتل نشان می دهد که هر دو برادر 
تشنه به قتل و خونریزی هســتند که این نیاز در 
دکستر - توسط پدرخوانده اش - کنترل شده و به 
قتل افراد ناشایست جامعه منجر می شود. کسری 
اما برادری ندارد. دکســتر هیــچ گاه تغییر قیافه 
نمی دهد فقط با نام جعلی به ســراغ سوژه هایش 
می رود اما کسری بارها چهره خود را تغییر می دهد، 
خود را به لنگی می زند، خود را نابینا جلوه می دهد، 
لهجه می گیرد و حتی زن پوش می شود. البته باز 
می توان این شباهت ها و تفاوت ها را ادامه داد که 

به همین مقدار - البته مفصل - بسنده می کنم.
امیر آقایی پیش از این در »بــدون تاریخ، بدون 
امضا« نقش دکتر پزشــکی قانونی را بازی کرده 
اســت اما نحوه بازی او و دقت در جزئیات رفتار 
و گفتار دکتر کسری کیا به نحوی  است که الاقل 
نگارنده را هیــچ گاه یاد آن فیلــم نمی اندازد. او 
به خوبی نقش را از آن خود کرده و بازی یک دست 
و درخوری ایفا کرده است. او در این نقش در عین 
حال هم مرد خانواده است، هم پزشکی کاربلد، 
هم قاتلی بی رحم و هم فردی خیر و دســت گیر 
نیازمندان. نکته ای که در مورد این شــخصیت 
وجــود دارد و به بازی آقایــی بازنمی گردد، این 
اســت که در صحنه ای خواهر کســری )سارا( 
شناســنامه مادرش را پیدا می کند که کسری را 
متولد 1360نشان می دهد. گذشته از اینکه آقایی 
متولد1354است و تفاوت زیادی با این سن ندارد 
اما پختگی رفتار و گفتار، فن بیان، ریش سفید و 
سر تراشیده او، کسری را بسیار بیش از 40سال 
نشــان می دهد که با یک تمهید ساده می شد با 
نشان ندادن شناسنامه مادر، ضمن ایجاد تعلیق 
برای بیننده که ســارا در شناســنامه چه دیده، 
این نقیصه را نیز برطرف کرد. اما انتخاب ســارا 
بهرامی از اساس غلط است. او دانشجویی  است که 
به عنوان کارآموز در دفتر همسر کسری مشغول 
به کار است و نشــان می دهد عالیقی نسبت به 
کسری دارد و همین امر حساسیت همسر کسری 
را برمی انگیزد. اینکه بازیگری 40 ساله برای این 
نقش مناسب نیست، به جای خود، انتخاب یکی 
از ستارگان ســینمای ایران برای بازی در نقش 
رعنا خیلی زود دســت کارگردان را رو می کند 
که با شــخصیتی عادی طرف نیستیم و می توان 
پیش بینی کرد تعقیــب و عکس گرفتن از دکتر 

کیا هنگام انتقال ســوژه هایش به محل قتل یا 
دفن شان کار اوست.

سارا رســول زاده که پیش از این در مجموعه های 
پرده نشــین، نجال )فصل اول( و عاشــقانه بازی 
کرده کــه نقش های متفاوتی از هم هســتند، در 
این مجموعه هم ایفاگر نقش متفاوتی در کارنامه 
خودش اســت که تا حد زیادی از پس کار برآمده. 
بیشــتر بازیگران اصلی هم انتخاب های مناسبی 
هســتند و در نقش خود جا افتاده اند، به خصوص 
شهرام حقیقت دوســت در نقش سرگرد امیرعلی 
طلوعی اما انتخاب مهدی محرابی، در نقش دستیار 
سرگرد با توجه به حجم زیاد نقش، انتخاب مناسبی 
نیست و بازیگرش هم بازی ضعیفی ارائه می کند. 
از این انتخاب بدتر، انتخاب مرتضی علی آبادی در 
نقش جهانگیر )ناپدری کســری( است. با اینکه 
اتفاقاً حجم این نقش کم است اما جهانگیر نقش 
بسیار مهمی در طول مجموعه دارد که جا داشت 
بازیگر مقتدر و حرفه ای تــری ایفاگر او می بود. در 
مورد بازیگران نقش های مقتول دکتر هم با اینکه 
بیشترشان نقش های کوتاهی دارند، جا داشت از 
بازیگران تواناتری - که حداقل در تئاتر ایران فراوان 
هستند - استفاده می شد. البته برای 3-2نفر از آنها 

از بازیگران حرفه ای استفاده شده است.

نقص هاي فیلمنامه
کمتــر در مجموعه هــا و فیلم هاي مــان گروه 
نویسندگان داریم و خوشبختانه این مجموعه از 
این ویژگی برخوردار است اما اشکاالت زیادی در 
دل مجموعه وجود دارد که از دید آنها و کارگردان 
پنهان مانده است. مثاًل اعتماد رئیس کارخانه ای 
که به افراد زندانی کار می دهد، به کسری، بسیار 
عجیب است. اینکه فقط یک چاقو همراه خود دارد، 
برای رفتن به مکانی متروکه با فردی که تابه حال 
ندیده کافی است؟ یا در درگیری مسلحانه سرگرد 
طلوعی، برای اینکه هــوش و حواس جمعی او به 

بیننده القا شود، سرگرد به فرد مسلح می گوید که 
گلوله هایش تمام شده! آیا فردی که 2اسلحه همراه 
خود دارد، نمی تواند یک خشاب اضافه هم داشته 
باشد؟ شک ســرگرد طلوعی به دکتر کیا هم جا 
نمی افتد و با توجه به دوستی دیرینه شان منطقی 
به نظر نمی رسد. نکته دیگر اینکه ماجراهای این 
مجموعه - جز فالش بک ها - در سال 1400اتفاق 
می افتد کــه کرونا هنــوز بیداد می کــرد اما در 

هیچ جایی از مجموعه اثری از کرونا نمی بینیم.
از همه عجیب تر وقتی اســت کــه خبرنگار زن 
)نایینــی( وقتی پی بــه هویت نفــوذی آگاهی 
)فرشــید( می برد، با این استدالل که نمی خواهد 
همکاران فرشید متوجه گفت وگوی آنها شوند و 
بهتر است به جای خلوتی بروند، از خیابان وحدت 
اســالمی - تقریباً در جنوب تهران - به باغی در 
شهریار - در خارج از شهر - می روند! الاقل اگر این 
موضوع خواسته فرشید بود، جای توجیه داشت 
اما مگر در تهران پارک، کافی شاپ یا جای خلوت 
دیگری پیدا نمی شد؟ نویســندگان و کارگردان 
این تمهید را اندیشــیده اند که فقــط خبرنگار 
به راحتی کشته شود و قاتل دیده نشود! پس چرا 
در نیم ساعت پس از کشف جسد، به راحتی هویت 
قاتل مشخص می شود؟ قاتل حداقل نمی توانست 
گوشی خبرنگار را از بین ببرد تا با نخستین تماس 
سرگرد - همزمانی تماس با گذر باغبانی از مکان 

قتل هم عجیب است - جنازه کشف نشود؟ 
یا جایی که سرگرد طلوعی، کسری را به دفتر خود 
فرامی خواند که دستیار سرگرد سر می رسد و خبر 
از پیداشدن قاتل زنان خیابانی می دهد. او می گوید 
قاتل بیشــتر مقتوالن را با خودروی ســبزرنگی 
در سمت غرب تهران ســوار می کرده و... سرگرد 
صحبت خود با کسری را نیمه تمام می گذارد که 
به سراغ قاتل بروند. کسری نیز بالفاصله تصمیم 
می گیرد به سراغ قاتل برود. بنابراین در صحنه بعد 
او را زن پوش می بینیم که به دنبال قاتل است. وقتی 
خودروی موصوف جلوی او ترمز می کند، کسری 
سوار خودرو می شود و در نهایت قتلی دیگر... نکته 
اینجاست که کسری باید گریم می کرده و لباس 
خود را عوض می کرده که قاعدتاً به مخفیگاه خود 
رفته و برگشته اما اینکه او زودتر از پلیس به قاتل 

دسترسی پیدا کرده، غیرقابل باور به نظر می رسد.
یا خانم دکتر پزشکی قانونی با مقایسه فهرست ورود 
و خروج کسری و گزارش ساعت ارائه کالبدشکافی 
قتل های سریالی کاماًل مطمئن می شود که قتل ها 
کار کســری اســت. این تعجب برانگیز نیست؟ 
خانم دکتر که قصد دارد این موضوع را به سرگرد 
اطالع دهد، با حضور ناگهانی کسری در اتومبیلش 
مواجه می شــود و با تهدید او - که در ظاهر سالح 
سرد یا گرمی همراهش نیست - تصمیم می گیرد 
خودش و دکتر را سربه نیســت کند! کسری هم 
که بدون دستکش در خودرو حضور دارد، پس از 
کوبیدن چندباره سر خانم دکتر به شیشه خودرو 
و ظاهراً قتل او، بدون اینکه اثر انگشت خودش را 

پاک کند، محل را ترک می کند! 

جمع بندي
یکی از دالیلی کــه مجموعه های خارجی با یک 
خالق و چند کارگردان ســاخته می شــوند این 
اســت که گاف ها و اشــتباه ها به کمترین حد 
خود برســد و در عین حال کارگردانی مجموعه 
یک دست باشد؛ موضوعی که در مجموعه سازی 
ما جا نیفتاده است. با وجود این اگر بدون مقایسه 
یا تماشــای مجموعه دکســتر این مجموعه را 
ببینیم، در مجموع با اثر پلیسی/ جنایی جذاب و 
خوش ساختی طرف هستیم که ریتم خوبی دارد 

و تماشاگر را سرگرم می کند.

کسری، دکستر نیست اما...
مجموعه »خون سرد« از آثار شبکه نمایش خانگي شباهت هایي به سریال خارجي معروف » دکستر« دارد

یکی از مهم ترین تفاوت ها بین دکستر و 
کسری این است که دکستر برادری دارد 
که از وجــود او اطالعی نداشــته؛ برادری 
که خود تبدیل به قاتل زنجیره ای - معروف 
به قاتل لنگرگاه - شده و دکستر به خاطر 
محافظــت از خواهــرش مجبــور بــه قتل 
او می شــود. وجود این برادر قاتل نشان 
می دهد که هــر دو برادر تشــنه بــه قتل و 
خونریزی هستند که این نیاز در دکستر 
- توســط پدرخوانــده اش - کنتــرل شــده 
و به قتل افــراد ناشایســت جامعه منجر 

می شود. کسری اما برادری ندارد

  »صلحی که همه صلح ها را بر باد داد« 
به چاپ بیستم رسید

تجزیه یك امپراتوری
بیســتمین چاپ کتاب »صلحی که همه صلح ها را بر باد 
داد: فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری خاورمیانه 
معاصر« نوشته دیوید فرامکین و ترجمه حسن افشار در 
614 صفحه و بهای 235 هزار تومان توســط نشر ماهی 
منتشر شد. چاپ نخســت این کتاب زمستان سال ۹5 با 
شمارگان 1500 نسخه و بهای 50 هزار تومان در دسترس 
مخاطبان قرار گرفت. فرامکین حقوقدان و مورخی است 
که به صورت تخصصی در حوزه خاورمیانه فعالیت دارد و 
در دانشگاه روابط بین الملل تدریس می کند. او برای این 
 National Book Critics Circle کتاب نامزد جایزه های
و همچنین پولیتزر شــد. کتاب در زبان اصلی به ســال 
1۹۸۹ منتشر شده اســت. فرامکین در این اثر به شرح و 
تحلیل رویدادهایی که منجر به تجزیه امپراتوری عثمانی 
در هنگامه جنگ جهانی اول شد، می پردازد و در نتیجه 
همین تجزیه بود که تغییرات وسیع در خاورمیانه ایجاد 
شد. فرامکین معتقد است این تغییرات به جنگ جهانی 
جدیدی منجر شــد که همچنان ادامه دارد. نویسنده در 
این کتاب تنها به نقش فروپاشــي امپراتوري عثماني در 
خاورمیانه نمی پردازد، بلکــه تأثیر این دگرگونی در خود 

اروپا را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
نویســنده گاه خواننده 
را بــا خــود بــه دل 
بیابان های شــبه جزیره 
عربســتان می بــرد و با 
ماجراجویی های الرنس 
همگام می کند و گاه از 
اختالفات و مناقشــات 
دولتمــردان اروپایی در 
پایتخت هایشــان پرده 
برمــی دارد. می تــوان 
تاریخی را که این کتاب 
بــدان پرداخته ِســفر 
پیدایش قرن بیســتم 
و خاورمیانــه امــروزی 

دانســت. به عبارتی تمام مصیبت های خاورمیانه در عصر 
جدید پس از تجزیه امپراتوری عثمانی رخ داده اســت. 
فرامکین بــا اذعان به اینکــه منطقه امــروزی در غرب 
آســیا محصول تصمیمــات متفقین در جنــگ جهانی 
اول و پس از آن اســت، تالش می کند از مسیر تحقیق و 
پژوهش و جست وجو در بایگانی ها، به چرایی و چگونگی 
و انگیزه های ایــن تصمیم پی ببــرد و مخاطب را با خود 
از پســتوی تاریخ عبور دهد. به روند تصمیم گیری هایی 
می پردازد و از دوران یکه تازی اروپایی ها و آمریکایی ها در 
سال های 1۹14 تا 1۹22 میالدی پرده برمی دارد. زمانی 
که دور هم نشستند و روی اراضی مســلمان باقی مانده 
از امپراتــوری عثمانی تقســیم غنایم کردنــد و هر یک 
منطقه ای را به دندان کشیدند و مرزهای امروز را در غرب 
آسیا پدید می آوردند؛ به تعبیر خود نویسنده کتاب »عراق 
و اردن را انگلیســی ها اختراع کردند. حدود عربســتان 
و کویت و عــراق را یک کارمند دولت انگلیس در ســال 
1۹22 تعیین کرد و مرزهای میان مسلمانان و مسیحیان 
را فرانسه بین سوریه و لبنان و روســیه بین ارمنستان و 
آذربایجان شوروی کشید.« و این میان، فلسطین به عنوان 
قصه پرغصه قرن، ســهم انگلیس شد؛ ســهمی که البته 
سیاستمداران انگلیسی پیش از آن قولش را به یک جنبش 
سیاسی نژادپرست یهود داده بودند. کتاب با تبیین شرح 
وقایع منجر به تجزیه امپراتوری عثمانی در خالل جنگ 
جهانی اول تالش می کند خواننــده را از دل تاریخ عبور 
داده و به خصوص به مسئله فلســطین می پردازد. نشان 
می دهد که چگونه چرچیل که همیشه به آمال یهودیان 
و آزاری که دیده بودند با دلسوزی می نگریسته اما چون 
از مخالفت اعراب فلســطینی با صهیونیسم خبر داشت، 
معتقد بود که اگــر برنامه ای بتواند اســتقامت اولیه را با 
مشــوق ها و مصالحه های جذاب همراه کند، بر مخالفت 
ایشان غلبه خواهد کرد. کتاب درخصوص مسئله فلسطین 
با دقت و ریزبینی، خط و ربط سیاست های سیاستمداران 
غرب و به خصوص انگلیســی را پیگیری کرده و نشــان 
می دهد، قیمومیتی که به امانت به انگلیس واگذار شده و 
قرار بود بعد از یک دوره گذار، حاکمیت منطقه فلسطین 
را به بومیان آن سرزمین واگذار کند چگونه با سیاست های 
متعدد، صهیونیسم سیاسی را زیر چتر حمایت مستقیم 
و غیرمستقیم خود آورد و در نهایت هم با تکه تکه کردن 
خــاک و زمین و حریــم دیگران، کشــوری جعلی روی 
سرزمین های اســالمی بنا کرد. غده ای که تا امروز دمل 

چرکین اشغال را بر پیکره منطقه تحمیل کرده است.
»صلحی که همه صلح ها را بر باد داد« از ســوی بسیاری 
از منتقدان تحســین شــده اســت. ریچــارد هولبروک 
نوشته است: »هیچ سیاست مداری بدون دانستن پیشینه 
منطقه خاورمیانه نمی تواند آن را به درســتی بشناسد و از 
میان کتاب هــای زیادی که در مورد این منطقه نوشــته 
شده است، هیچ کدام به پای حماسه تأثیرگذار فرامکین، 
نمی رســد.« ویلیام راجر لوئیس در مرور کتابی که برای 
نیویورک تایمز نوشــت، کتاب فرامکیــن را عالی خواند. 
کتاب 12 بخش و 61 فصل دارد. عناوین و ســرفصل های 
بخش های کتاب به ترتیب از این قرار است: »در چهارراه 
تاریخ«، »کیچنر: نگاه بــه آینــده«، »بریتانیا در باتالق 
خاورمیانه«، »براندازی«، »متفقین در حضیض اقبال«، 
»دنیاهای تازه و ارض های موعود«، »حمله به خاورمیانه«، 
»غنایم جنگی«، »چون آب ها از آسیاب افتاد...«، »توفان 
بر فراز آسیا«، »بازگشت روسیه به خاورمیانه« و »توافق 
1۹22 خاورمیانه«. این کتــاب همچنین با عنوان »صلح 
کردند که جنــگ بماند: چگونگی فروپاشــی امپراتوری 
عثمانی و برآمدن خاورمیانه جدیــد« در 2 مجلد به قلم 
داوود حیدری و مفید علیزاده نیز منتشر شده است. ناشر 

این ترجمه انتشارات دنیای اقتصاد است.
این کتاب در میان کتاب هاي تاریخــي منبعي معتبر به 
شــمار مي رود که در چند سال اخیر حســابي در میان 
خوانندگان جا باز کرده اســت. انتشــار چنیــن منابعي 
مي تواند براي عالقه مندان به تاریخ بسیار راهگشا باشد. 
تجدید چاپ هاي متعدد این کتــاب بازگوکننده اهمیت 

آن است.

درهایی در تاریکی
کتــاب »درهایــی در 
تاریکی« نوشــته »دیو 
اگرز« را پژمان طهرانیان 
به فارســی برگردانده و 
به تازگی از سوی نشر نو 
منتشر شده است. در برابر 
زشــتی ها و پلیدی های 
دنیا چه باید کــرد؟ آدم 
به خــودش می گویــد 

کاشکی انجمنی ســری و زیرزمینی در کار باشد با 
ابرقهرمان هایی که جلوی پیشروی شــر را بگیرند. 
بچه های مبتکر درهایــی در تاریکی چنین کارهایی 
می کنند بی آنکه ابرقهرمان باشند. آنها آدم های عادی 
هستند و سالح شان هم ابزار و وسایل دِم دست. دیو 
اگرز، نویســنده آمریکایی این رمان پرحادثه، خوب 
می داند که درون و بیرون بچه ها چــه می گذرد. او با 
مهارت تمام داســتان نوجوانانــی را تعریف می کند 
که شهرشــان را نجات می دهند و بی عرضگی های 
آدم بزرگ ها را جبران می کنند. دیو اگرز،  زاده  12مارس 
1۹70، نویسنده و ویراستار است. اگرز در بوستون به 
دنیا آمد و پس از سپری کردن تحصیالت اولیه، برای 
تحصیل در رشته روزنامه نگاری به دانشگاه ایلینوی 
رفت؛ اما مرگ والدینش او را از ادامه تحصیل در این 
رشته بازداشــت. اگرز در ابتدا طراحی های گرافیکی 
روزنامه ای محلــی را انجام می داد و پس از گذشــت 
چند ســال، امتیاز روزنامه ای محلی به نام کاپس را از 
آن خود کرد و آن را به یک مجله طنز تغییر داد. نشر 
نو این رمان 352صفحه ای را به بهای 140هزار تومان 

منتشر کرده است.

اوف خرابکار
2 جلــد اول مجموعــه »اوف 
خرابکار« نوشــته »میشــائیل 
پتروویتس« بــا ترجمه کتایون 
ســلطانی به تازگــی در قالــب 
مجموعه کتاب هــای فندق، از 

سوی نشر افق منتشر شده است.
در جلــد اول و آشــنایی بــا 
اوف، مخاطــب با شــخصیت 
اصلــی داســتان ها یعنــی 
مدرســه ای  پســربچه ای 

به اسم لیو آشنا می شود که یک اوف، یعنی همان پشمالوی 
شصت وشش میلیون ساله جلویش سبز می شــود و لیو او را 
به خانه می برد؛ البته یواشکی. اما پنهان کردن دوست جدید 
لیو اصال کار راحتی نیست، چون اوف خرابکار توی آشپزخانه 
آتش روشن می کند، بشقاب های چینی را می خورد و روی در و 
دیوار نقاشی می کند. مشکل بعدی هم این است که پس از بابا و 
مامان لیو، یک دانشمند بدجنس هم از حضور اوف در اتاق لیو 
باخبر شده است. کتاب اول مجموعه »اوف خرابکار«، »اوف 
خرابکار جیغ همه را درمی آورد!« دربرگیرنده 2۹ فصل است.

کتاب دوم مجموعه هم با عنوان »اوف خرابکار به سفر می رود« 
است که در آن، خانواده لیو می خواهند برای تعطیالت تابستان 
به ایتالیا مسافرت کنند. اما یک مشکل دارند. آن هم این است 
که بابا مجبور است خیلی یواش و الک پشتی رانندگی کند 
تا اوف باال نیاورد. وقتی هم به هتل رســیدند باید این موجود 
پشــمالوی شصت وشش میلیون ســاله را از دید مسافران و 
صاحبان هتل مخفی کنند. اما لیو به سختی می تواند این کار را 
بکند، چون اوال باید بشقاب هایی را که اوف گازشان زده قایم 

کند و بعد هم باید استخر هتل را از موهای اوف تخلیه کند.
نشر افق هر یک از جلدهای این کتاب را به بهای ۹5هزار تومان 

منتشر کرده است.

اسب و سگ و کره اسب آتشین
»اســب و ســگ« با ترجمه 
غالمرضا امامی و »کره اســب 
آتشــین« با ترجمــه محمد 
قاضی؛ 2 عنــوان از مجموعه 
»نویســندگان بــزرگ برای 
خوانندگان کوچک« اســت 
که به تازگی از سوی انتشارات 
گویا وارد بــازار کتاب کودک 
شــده اند. اســب و ســگ از 
نوشــته های ولتر نویسنده و 

فیلســوف قرن هجدهم فرانسه اســت. ولتر از نامدارترین 
فیلسوفان و نویسندگان فرانســوی عصر روشنگری است. 
وی در تمام سبک های ادبی و نوشتاری ازجمله نمایشنامه، 
شــعر، رمان، مقاله و نوشــته های تاریخی و علمی دست 
داشت. کتاب اسب و ســگ بر مبنای یک داستان قدیمی 
ایرانی و براساس اوســتا، کتاب مقدس زرتشتیان نوشته 
شده و با نقاشی های الهام گرفته شده از مینیاتورهای ایرانی 
مصور شده است. این داســتان موجب شد که در قرن17 
 serendipity در اروپا بر مبنای این قصه رشــته ای به نام 

)کشف معلومات از مجهوالت( شکل بگیرد. 
کره  اسب آتشین هم نوشــته شاعر بزرگ روس، والدیمیر 
مایاکوفسکی است که داستان زیبایی برای کودکان نوشته 
و با قلم زنده یاد محمد قاضی ترجمه شــده است. این اثر 
نشان می دهد چگونه آرزوهای یک کودک برای داستان 
یک اسب چوبی شکل می گیرد و همه صنعتگران از نقاش 
و آهنگر و نجار دست به دست هم می دهند و این اسب را 
فراهم می کنند. »اسب و ســگ« به بهای 2۸هزار تومان 
و »کره اســب آتشــین« به بهای 30هزار تومان در تیراژ 

500نسخه از سوی انتشارات گویا منتشر شده اند.

داستان کودکان

داستان کودکان

رمان نوجوان

یادداشت


