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شصت و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب بلگراد از 28 مهر تا 5 آبان 1398 برگزار می شود و از  کتاب »قصه های مجید« هوشنگ مرادی کرمانی که از 
سوی انتشارات اسلوژبنی گالسنیک به صربی  ترجمه شده هم در این نمایشگاه کتاب رونمایی می شود. این کتاب با ترجمه الکساندر دراگویچ و از سوی  انتشارات 
اسلوژبنی گالسنیک )بزرگ ترین ناشر دولتی صربستان( منتشر خواهد شد. این درحالی است  که نام مرادی کرمانی عالوه بر این امسال در بین نامزدهای اعالم 
شده برای کسب جایزه آسترید لیندگرن  هم قرار دارد.  به گزارش ایبنا و به نقل از گاردین، نویسندگان بریتانیا امسال بیشترین سهم نامزدهای اولیه گران  ترین 
 جایزه کتاب کودک کشور سوئد را داشتند. امسال در بین نامزدهای اعالم شده برای کسب جایزه آسترید  لیندگرن 20 نویسنده بریتانیایی، 13نویسنده سوئدی، 
12 نویسنده استرالیایی، 11نویسنده آمریکایی و   10نویسنده از کشور ایران حضور دارند. هیأت برگزارکننده این جایزه معتبر سوئدی 237 نویسنده را  به عنوان 

نامزدهای اولیه اعالم کرده است که نام مرادی کرمانی درکنار فرهاد حسن زاده، مهدی حاجوندی  و محمدرضا شمس به عنوان نویسنده قرار دارد. 
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همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
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# در پاسخ به دوستانی که نسبت به غلط های امالیی پشت جلد یا عنوان کتاب دچار ابهام شده  یا 
توضیح خواسته اند، یادآور می شویم این غلط های امالیی تعمدی و مربوط به ساختار داستان و شخصیت 

راوی است و بدیهی است با خواندن کتاب، ابهام به وجود آمده، برطرف خواهد شد.

# رمان جدید مصطفی مســتور با زبانی محاوره آغاز می شود و غلط هایی تعمدی که نوعی منطق 
سردستی هم البته برای آنها تراشیده شده! منطق نویسنده هم این است که راوی او فقط 10کالس درس 

خوانده و عاشق نوشتن است، اما امالی خوبی ندارد!

# معصومیت یا به نوشته کتاب »معسومیت«، آخرین کتاب مستور عزیز رو دو سه روزه تموم کردم. 
مثل همیشه، حال نویسنده رو از زبان شخصیت اصلی، می شه فهمید که هم راوی کتابه و هم نویسنده 
است. مازیار، آدم متواضعیه که به اصرار دوســتش دست به قلم برده با کلی غلط امالیی. شاید مستور 
می خواد بگه دیکته کلمات مهم نیست، بلکه پاکی و صمیمیت کلمه و حس پشت کلمات مهمه. شاید 

یه جور خستگی از تکرار کلمات توکشیده باشه. یه جور عصیان از هر چی که هست. 

# مصطفی مستور 10سال است که تمام شــده، ولی نه خودش و نه طرفدارانش نمی خواهند این 
حقیقت را قبول کنند! کتاب هایش پرفروش اند؟ خب باشند، این دلیل نمی شود... مستور با این که خیلی 
وقت است تمام شده، ولی همچنان می فروشد، به پشتوانه کارهای متفاوتش در دهه هشتاد. افول مستور 
از »تهران در بعدازظهر« شروع شد، با »بهترین شــکل ممکن« نمود پیدا کرد و حاال... حاال یک بازی 

عجیب تر در کتاب جدید که از قصد امالی تعدادی از کلمات را غلط بنویسم! این هم شد خالقیت؟!

# از مقاله ای که مستور تحت عنوان »سلینجر و ژرف نگاری معصومیت« نوشته، به خوبی پیداست 
که ذهن مستور سال هاست در گرو این ایده بوده اســت. خلق شخصیتی داستانی که راه ورسم دنیا را 
برنتابد. یک انسان طاغی اما معصوم. چیزی شبیه به هولدن کالفیلد، اما آن چه به نظر می رسد این است 
که مستور غافل مانده که کار نویسنده خلق کردن است، نه تقلید. در ادبیات جهان شخصیت های بسیاری 
خلق شده اند که به نوعی یادآور هولدن نوبلوغ و معصوم بوده اند. اما همگی آنها قصه منحصربه فرد و زبان 
خود را داشته اند و از پس همین زبان مناسب، ماندگار و بدیع شده اند. هیچ کدام زبان یک نوجوان 16 ساله 
را نعل به نعل اقتباس نکرده اند، صرفا به این بهانه خنده دار که او بی سواد است و غریزی می نویسد. هیچ 
پسر بی سواد و 25 ساله ایرانی نه این طور حرف می زند، نه می نویسد. حاال هر چقدر دیکته اش بد باشد 

یا درس نخوانده باشد یا پدر عشق فیلم و مادرش از هم جدا شده باشند. اینها منطق داستانی نمی شود.

# مصطفی مســتور، نویســنده فوق العاده محبوبی اســت. او 
مخاطبان خود را بیشــتر، مردم عــادی می دانــد و آرزو می کند 
کتاب هایش را زنان خانه دار بخوانند. مصطفی مستور در یک نشست 
صمیمی با مخاطبان آثارش گفته: »خواننده های من یا به ادبیات 
نرسیده اند یا از ادبیات عبور کرده اند، یعنی کسانی که نوشته های مرا 
می خوانند، در اثر خواندن یک اثر ادبی با من ارتباط نمی گیرند، بلکه 
بیشتر مشترکات ذهنی و روحی داریم... خواننده آرمانی من یک زن 
خانه دار است؛ کسی که اصال در عمرش کتاب نخوانده و اگر بشنوم 
کتاب های مرا می خواند، خیلی خوشحال می شوم؛ البته این اتفاق تا 

حدی افتاده است.

گ
بال
کتا  »از زندگی یک تک سر« یا »رمانی با یک طوطی«

رونمایی از چهره تازه روسیه
رمانی بــا یک طوطی کــه کتابی دربــاره قدرت 
نگرش ســرمایه داری بر دانش و فرهنگ است اثری 
از آندری ولوس است. عنوان  اصلی کتاب »از زندگی 
یک تک ســر« نام دارد که طعنه ای به عقاب دوسر، از 
نمادهای حکومتی فدراسیون روسیه است، اما مترجم 
 کتاب، آبتین گلکار با موافقت نویسنده از عنوان فرعی 
کتاب استفاده می کند، چرا که عنوان اصلی کتاب برای 
خواننده ایرانی دور از  ذهن است. رمان آندرس ولوس 
که اصالتا تاجیک است از سوی نشــر ماهی با اجازه 

نویسنده و خرید حق کپی رایت آن منتشر  شده است.
آندرس ولــوس درباره زندگی خــود در اواخر دهه 
۱۹۹۰ می نویسد:   »همه  آن چه می توانم درباره  خودم 
بگویم در چند سطر می گنجد.  در دوشنبه به دنیا آمدم. 
آنجا مدرسه را تمام کردم. در پژوهشکده نفت درس 
خواندم. متخصص ژئوفیزیک شــدم. حتی مدتی در 
 همین رشــته کار کردم. در جوانی شعر می سرودم. 
گاهی چاپ شــان می کردند. مدت ها به ترجمه شعر 
تاجیکی مشغول بودم. اولین  داستانم حدود… حتی 
یادم نمی آید حدود چند سال پیش منتشر شد. ده؟ 
دوازده؟ بعد نوبت به کتاب نثرم رســید… خالصه، 
زندگی پیش  می رود و تمامش هم وقف ادبیات نشده 
است. البد به همین دلیل است که دوستانم درباره  من 

می گویند: همانی است که نویسندگی  هم می کند .«
این نویســنده پیش از این کتاب، رمان های زیادی 
به بازار عرضه کرد و توانست جایزه هایی مانند جایزه 
بوکر روسی، جایزه آنتی  بوکر، جایزه دولتی فدراسیون 

روسیه و تعدادی دیگر را به ارمغان آورد.
آندری ُولوس نویســنده ای است که با وجود آن که 
روسی االصل است، به علت تولد در دوشنبه، پایتخت 
تاجیکستان، به مضمون های  شرقی عالقه دارد. اولین 
رمانش »خرم آباد« است. خرم آباد نامی است که او به 
شهر دوشنبه داده اســت. کتابی هم که بیش از همه 
 باعث شهرت او در روسیه شــده است، »بازگشت به 
پنج رود« نام دارد که زندگی نامه  خیالی رودکی است. 
این نویســنده در این اثر  کل زندگی رودکی و اوضاع 
و احوال سیاســی و اجتماعی زمانه او را از یک طرف 
با اســتناد به منابع تاریخی و از طرف دیگر با  تکیه بر 
افســانه های رایج و تخیل شخصی خودش به تصویر 
می کشد و اثری ارایه می دهد که هرچند قابل استناد 
علمی نیســت، ولی  در ارایه فضایی واقعی از حیات 
اجتماعی بخارای زمان ســامانیان کامال قانع کننده 
به نظر می رسد. عجیب به نظر می رسید که  رمانی با 
چنین موضوع »غیرروسی« مورد توجه طیف وسیعی 
از خوانندگان قرار بگیرد، ولی این اتفاق افتاد و رمان با 
استقبال  کم سابقه ای روبه رو شد و جایزه  بوکر روسی را 

در سال ۲۰۱۳ به دست آورد. 
متنی که پشت جلد کتاب رمانی با یک طوطی آمده، 

به خوبی محتوای کتاب را منعکس می کند :
کاالباروف یک روز در میان راهی دادگاه می شــود، 
چون پیوسته به کتابخانه سوءقصد می کنند، گاهی 
به ساختمانش و گاهی هم به  زمینش. گاهی شرکت 
نفت می خواهد در آن ساکن شــود و گاهی شرکت 
گاز. گاهــی می خواهند به جــای کتابخانه جایگاه 
سوختگیری با  فناوری نانو درست کنند و گاهی پارک 
آبی. این سوءقصدها فعال دفع شــده است. ولی اگر 
روزی واقعا کاالباروف را برکنار کنند،  چه کسی برای 
دفاع از کتابخانه سپر به دســت می گیرد و شمشیر 

می زند؟
این رمان به سبکی طنزگونه از زبان یک طوطی به 
اسم سلیمان باگدانویچ روایت می شود. پرنده ای که 
وقتی در رمان از اسم  عجیب و حتی احمقانه او صحبت 
می شود به خشم می آید و می گوید:   »به اسمم افتخار 
می کنم. ضمن این که اســم بنده از زیر بته  درنیامده 
است، بلکه مثل بقیه  چیزهای دنیا تاریخچه ای دارد.« 
و ســپس تاریخچه اســم خود را بیان می کند. البته 
ســلیمان باگدانویچ  ارتباطی با دیگر شخصیت های 
رمان برقرار نمی کند و فقط گاهی همه می ترســند 
 که نکند تک کلمه ای احمقانــه بگوید یا کار دیگری

  انجام دهد . 
داستان رمان حول کتابخانه ای در مسکو و کارکنان 
آن جریان دارد، مدیر کتابخانه فردی به نام کاالباروف 
است که ادیبی فرهیخته و  مدبری ست که تا به حال 
کتابخانه را با چنگ و دندان مدیریت کرده و مسائل 
کتابخانه را به خوبی به جلو برده است. شب شعر  برگزار 

می کند و از دانش خود بقیه را هم بی بهره نمی گذارد. 
اما از مقامات باال به ویژه از طرف ماخروشکینا، مدیرکل 
وزارت  کتابخانه ها، زیر فشار اســت تا استعفا دهد و 

دست از مدیریت این کتابخانه بردارد . 
عاقبت کاالباروف زیر این فشارها تاب نمی آورد و بر 
اثر حمله قلبی جان به جان آفرین تسلیم می کند. بعد 
از مرگ کاالباروف  مدیریت کتابخانه به دست افسری 
اطالعاتی و بازنشسته به نام میالسادوف می افتد که در 
گذشته در بخش کارگزینی ارتش خدمت  می کرده و 
هیچ سر رشته ای از ادبیات ندارد. او که برای کتابخانه 
خواب هایی دیده است تمام رشته هایی که کاالباروف 
در این چند  سال ریسیده بود، پنبه می کند. به عنوان 
مثال شب شعرهایی که به بهترین شکل ممکن برگزار 

می شد را به گند می کشد . 
در این میان ساختمان کتابخانه که کمی پیش از 
شروع جنگ جهانی اول ســاخته شده است و حتی 
نامش در بعضی از فهرســت های  میراث فرهنگی به 
چشم می خورد، وضع وخیمی دارد و به شدت نیازمند 
تعمیرات اســت. این قدمت مایه افتخار است اما باید 
مانع  از خراب شدن خود به خودی و پوسیدگی آن شد . 

کتاب جنبه های مختلف دیگری هم دارد، اما مسأله 
مهم سرنوشت کتابخانه است که باید رمان را بخوانید 
تا ببینید چه اتفاقی خواهد  افتاد. در میان شخصیت 
طوطی هم جالب توجه اســت که خواندن کتاب را 

لذت بخش تر می کند . 
درباره کتاب آندری ولوس

در قســمت دیگری از پشت جلد کتاب آمده است 
»آندری ولوس در این کتاب با نثری ساده و روشن به 
مسأله غلبه  نگرش تجاری  و سرمایه داری بر دانش و 
فرهنگ می پردازد، مشکلی که ظاهرا ابعادی فراگیر و 
جهانی به خود گرفته است.« اما به نظر من این  نکته 
تنها بخش محــدود و کوچکی از رمان اســت. رمان 
بی شک یک رمان طنِز سیاسی اســت. نویسنده به 
وضوح از سیستم سیاسی  روسیه انتقاد می کند و در 
جایی می گوید:   »هر کس در روسیه چیزی می فهمد 
حداقل دوبار سر و کارش به زندان افتاده.« بنابراین  این 
کتاب نقدی کامال واضح به سیستم نظامی روسیه و 
قدرتش در عرصه های اجتماعی است. حتی جایی که 
چشمه ای از این قدرت  باعث تخفیف ۵۰ درصدی از 

رستوران می شود . 
این کتاب عالوه بر این موضوع در فضایی فرهنگی 
شکل می گیرد و انتقاد جالبی از قشر فرهنگی می کند. 
عالوه بر آن نقدی جالب  در برخورد اجتماعی روس ها 
با تاجیک ها به نمایش می گذارد که نمونه مشابه آن را 

می توان رفتار ایرانی ها با افغان ها دانست .
اگر بخواهم از متن کتــاب انتقادهایی که به موارد 
مختلف اشــاره می کند نقل کنم باید حجم زیادی از 
کتاب را در این جا بنویســم، اما فقط  به یک مورد که 

به مهمترین موضوع کتاب یعنی همان قدرت نگرش 
سرمایه داری اشاره دارد، بسنده می کنم. در قسمتی از 
کتاب  مدیر جدید کتابخانه اشاره می کند که مدیریت 
کتابخانه برای او واقعا یک پست موقت است و او کاری 
به کتاب ها و مراجعان و  شب شــعرها و دیگر برنامه ها 
ندارد، کار او مهمتر از این حرف هاست و این کار مهم 
طبیعتا چیزی است مرتبط با پول و ثروت:   »حرفم را 
گوش کنین. شــما خیلی جوونین. هنوز نمی دونین 
توی تمام دنیا فقط پوله که همه چی رو می چرخونه.« 
در ادامه این قسمت  از متن در کتاب آمده است:   »فقر! 
هشت گرو نه! چه دلخوشی ای دارین؟ روزای عید یه 
تیکه کره  اضافی میندازین تو غذا؟ ولی  من می تونم 

تمام خوشیای عالم رو به پاتون بریزم .«
من در این رمان آینه ای دیدم که فضایی کامال مشابه 
در کشور خودم را تداعی می کرد. چیزهایی که اتفاق 
افتادن شان خیلی دور از  ذهن نیست. از این رمان چه 
از نظر داســتانی و چه از نظر محتوایی لذت بردم و از 
آبتین گلکار و انتشارات ماهی بابت ترجمه این  کتاب 

تشکر می کنم . 
جمالتی از کتاب رمانی با یک طوطی

قبال گفتم که کتابخانه  ما معموال خلوت است. خدا 
می داند چند سال یک بار ممکن است شانه به سری به 
سراغ ما بیاید که یکدفعه به  کتاب آموزش مکرمه بافی 
نیاز مبرم پیدا کرده است و بدون آن نمی تواند زندگی 
کند. یا پیرزنی از راه برسد که باید به او کتاب  راهنمای 
باغبانی داد: شته های چغندر به باغچه  خارج شهرش 
هجوم آورده اند و او ســر پیری شــب ها بــا رویای 
ریشه کن شدن نســل  آنها به خواب می رود. )کتاب 

رمانی با یک طوطی – صفحه ۲۸  ( 
تمام زندگی من در این جا ســپری شــده است، 
در کتابخانه، وســط کتاب ها. هر چیزی که می دانم 
کتاب ها به من داده انــد، کتاب هایی  این قدر متنوع و 
این قدر زنده… در هر کدام شان قلب فناناپذیر خالقی 
می تپد؛ گیریم گاهی این قلب ابله است، گیریم گاهی 
حتی سیاه و  بدذات است، اما دقیقا همین ها هستند 
که شخصیت مرا شــکل داده اند. )کتاب رمانی با یک 

طوطی – صفحه ۳۷  ( 
می گویــد چیزهایــی هســت که بهتر اســت 
درباره شــان حرف نزنیم و قضاوتــی نکنیم، زیرا 
هنوز تازه باید تجربه شان کرد. )کتاب رمانی  با یک 

طوطی – صفحه ۱۴۰  ( 
بحث بر سر اســطوره  اورفئوس و ائورودیکه بود. 
می گفتند در این اســطوره، بحث نه بر ســر عشق 
است و نه بر سر مرگی که آنها  را از هم جدا می کند، 
بلکه بر ســر آن اســت که اگر هنرمند می خواهد 
زیبایی را بیابــد، باید پا به جهنم بگــذارد، به قعر 
دنیای زیرین  که آکنده از رنج و عذاب اســت. باید 
روح خود را در آن جا غوطه ور سازد و با دست خود 
آن را به بالیای جهنمی محکوم کند.  وحشــت آور 
اســت آن کرانه های مرده، هولناک است آن زمین 
خشــکیده و تفتیده، که گاه شعله می کشد و گاه با 
ابرهای تیره و بی فروغ و  مهی زهرآگین پوشــیده 
می شود. ولی فقط آن جاست که هنرمند، فرسوده 
از اندیشــه ای که قلب او را تلخ تر از آتش کینه توز 
می سوزاند،  می تواند امید داشته باشد که زمانی او 
را خواهد، ائورودیکه  خود را… )کتاب رمانی با یک 

طوطی – صفحه ۱۴۰  (
کاری از دست من ســاخته نیست. انحصارطلبی 
همه  منافذ رو بسته، همه  شریان ها رو فشرده، تموم 
چیزهای زنــده رو خفه کرده!   )کتــاب رمانی با یک 

طوطی – صفحه ۱۶۵  (  
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