من یک مقتولم از داریوش مهرجویی
پیشنهاد ویژه من برای تعطیالت این هفته ،رمان تازه داریوش مهرجویی با عنوان
«من یک مقتولم» است .انتشارات به نگار در روزهای پایانی سال گذشته رمان جدید
از داریوش مهرجویی نویسنده و سینماگر ایرانی را با عنوان «من یک مقتولم» منتشر
کرد .این رمان سومین رمان داریوش مهرجویی را بعد از «آن رسید لعنتی» و «دو
خاطره» است که در سال جاری به چاپ رســید« .من یک مقتولم» رمانی است که
بنابر سنت معمول آثار مهرجویی روایتی است از زندگی مشترک زوجی تحصیلکرده و
روشنفکر از طبقه متوسط اجتماع که بحران در زندگیشان رخ میدهد.
در این کتاب سیما و کسری (دو شخصیت اصلی داســتان) در همان ابتدا با بحرانی که به ظاهر
بحران نیست مواجه میشوند و تا پایان داستان با آن دست و پنجه نرم میکنند.

06

پیشخوان

نینا از شیواارسطویی
«نینا» نام رمان شیوا ارسطویی نویسنده صاحب سبک می باشد که نشر پیدایش
آن را منتشر کرده است.
«نینا» داستان زندگی دختری است که قرار است از نوجوانی به فضاهای تازهای
پا بگذارد که تغییر زمانه آن را پیش رو قرار میدهــد؛ حالی خوش که دگرگون
میشود« .نینا» داستان جراحتهای پنهانی است که آرامآرام در پنج فصل کتاب
که با عنوان کتاب اول تا پنجم مشخص شده گشوده و روایت میشوند :جوانی ،عشق،
انقالب ،جنگ و تهران ،تکههایی هستند که با اتکا به آن« ،نینا» ساخته میشود ،ت ََرکها
نمودار میگردند ،از ترکها گفتم ،اســاس این رمان همین ترکهایی هســتند که نویسنده
بیآنکه از آن به روشنی بگوید بر جان خواننده مینشاند.

 ۹کتاب برتر بهاری به انتخاب
آمازون
سایت فروش کتاب آمازون اسامی  ۹کتاب
برتری را کــه در فصل بهار در دســترس
عالقهمندان کتابخوانی قرار میدهد اعالم
کرد .دبیران ســایت آماوزن کــه هر ماه
شاهد معرفی کتابهای زیادی در این سایت
هستند ،با یک نظرسنجی اسامی  ۹کتاب
برتری را که در فصل بهار در این سایت برای
فروش عرضه میشود اعالم کردند.

شهرکتاب
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پیشنهادویژه:بستهطنزنشرچشمه
الهام شهیدان:نشرچشمه ،برای نوروز ابتکار خیلی جالبی انجام داده بود و پکیج های
متنوعی از بهترین نویسندگان و بهترین کتاب ها را آماده کرده و با تخفیف خوبی به
صورت اینترنتی و حضوری می فروخت .مثال بســته عاشقانههای کالسیک یا بسته
صادق هدایت و یا بسته آثار محمود دولت آبادی.پیشــنهاد ویژه ما برای معرفی در
شهرکتاب روزهفت ،بسته فوق العاده جالب طنز نشر چشمه است.
این بسته شامل  9جلد کتاب و قیمت آنها در مجموع  130000تومان است ،اما شما میتوانید این بسته
را با تخفیف ویژ ه و با قیمت  98000تومان ،همراه با بستهبندی از طرف نشرچشمه تهیه کنید.
در این شماره کل محتوای بسته طنزرا برای خوانندگان روزهفت معرفی می کنیم:

1
بیا با جغدها دربار ه دیابت تحقیق کنیم
اولین کتاب بســته طنز ،آخرین اثــر «دیوید
سداریس» طنزنویس آمریکاییاست که توسط پیمان خاکسار
به فارسی برگردانده شده اســت .از لحاظ نوشتاری این اثر فرق
چندانی با آثار قبلی وی ندارد .نسخه اصلی این کتاب دارای 27
فصل است که در سال  2013منتشر شد و  21فصل آن در کتاب
حاضر گردآوری شده است .دندانپزشــکان بدون مرز ،بارکا...
پسر ،متفاوتتر فکر کن ،کنار ایستادن ،من هوادار ازدواج سنتی
هستم ،درک جغدهای فهیم نام بعضی از فصلهای این کتاب
است .در بخشی از متن این کتاب میخوانید« :نمیدانم این زن
و شوهرها چطور از عهد ه این همه چیز برمیآیند ،هر شب چند
ساعت وقت صرف میکنند تا بچههایشان را ببرند به رختخواب
و برایشان از روی کتاب ،قص ه بچهگربههای بیتربیت و ُفکهای
یونیفرمپوش بخوانند و بعد اگر بچه دوباره دستور داد دوباره از اول
شروع کنند به خواندن .در خان ه ما پدر و مادرمان ما را فقط با دو
کلمه میگذاشتند توی رختخواب "خفه شو ".این آخرین چیزی
بود که قبل از خاموش شدن چراغها میشنیدیم»...

2
بیسوادی که حساب و کتاب می دانست
«بیسوادی که حساب وکتاب سرش میشد» آخرین
رمان یوهانس یوناسن ،نویسنده سوئدی و ترجمه حسین تهرانی
است.
یوناسن که با اولین رمانش «پیرمرد صدســال ه ای که از پنجره
ق العاده رسید و رمان دومش
بیرون پرید و فرار کرد» به شهرتی فو 
با نام«دختری که پادشاه سوئد را نجات داد» نیز بسیار پرفروش
بود .در سومین رمانش نیز همان تم دو رمان قبلی را دستمایه
قرار داده است.
«بیسوادی که حساب و کتاب سرش میشد» چندین و چند
ب فروشیهای سوئد و آلمان را در تسخیر خود داشته و
هفته کتا 
نسخ ه انگلیسیاش تازه منتشر شده است .این رمان نیز به بیش
از بیست زبان ترجمه شدهاســت .یوناسن در این رمان ماجرای
یک دختر اهل آفریقای جنوبی را روایــت میکند که در دوران
نژادپرستی حکومت این کشور طی ماجرایی یاد میگیرد بمب
ق هایی
اتم درست کند.رمان با مهاجرت این دختر به سوئد و اتفا 
ن حال
عجیب ادامه پیدا میکند که به شــدت طنزآلود و در عی 
تاریخی هستند.یوناسن که داستا ن نویسی را دیر آغاز کرد ،خیلی
زود به شهرت دست یافت .او با تکیه بر آدمها وماجراهای تاریخی،
به ساختن فضاهایی میپردازد که باعث شده او را صاحب نوعی
جدید از ادبیات طنز بدانند.

رمان«بیسوادی که حساب و کتاب سرش میشد» پُر است از
این خردهروایتها؛ کمونیستی که زیرمجسمه لنین له میشود.
نیروهای پلیســی که در درگیری با یک انباربالش خالی تلفات
میدهند! مردی که تمام عمرش را برای نابودی سلطنت در سوئد
نقشه میکشد و دو جاسوس اسرائیلی که بمبی را که دستآویز
یک اشتبا ِه پستی قرار گرفتهاند ...اشتباهی که بمبی مخفی را به
جای چند کیلو گوشت خشک به سوئد میفرستد! در این رمان
میتوان همان لحن و بیان نویسنده را که در اولین و دومین رمانش
ت تر.
از آن استفاده کرده دید اما با داستانی متفاو 
این رمان از آلمانی به فارسی برگرداندهشده است .پیش از این نیز
رمان «پیرمرد صد سالهای »...را به فارسی ترجمه
چندین مترجمِ ،
کردند که با اقبال مخاطبان فارسی زبان نیز همراه بود.

3
پاندای محجوب بامبو به دست
«پاندای محجوب بامبو بهدست با چشمهایی دورسیاه،
در اندیش ه انقراض» یک مجموعه داستان سریالی است که داستان
پسر جوان نیمه روانپریشی به نام حامد و اتفاقات خانه مجردی
وی را روایت میکند.پرسوناژهای جالب داستان که هر کدام دچار
مشکالت مختلف شخصیتی هستند در هر بخش از داستان به
بهانههای مختلف وارد زندگی حامد شــده و ماجراهای جذابی
را میسازند که ذهن بیمار حامد را لحظه لحظه به سمت جنون
کامل پیش میبرد.راوی عصبانی که از زمیــن و زمان ناراحت
است ،شخصیتهای نیمه دیوانه و لحن گزنده راوی اول شخص،
از جمله ویژگیهایی است که از کتاب حسین زاده ،طنزی سیاه و
البته بامزه ساخته است.
بخشهایی از کتاب
 خان ِم مامان توی خورش های ســنتی هدفمندش گوشــتنمیریزد .هیچ کدام از اعضای خانواده گوشت نمیخورند .کال با
محیط زیست مشکل دارند .واقعا نماد طبق ه متوسط رو به باالی
شهری هستند .روزبه معتقد اســت خانوادهاش خرده بورژوای
گیاهخوار است .دشمن این نژاد از جانداران احتماال باید پرولتاریای
گوشتخوار باشد .
دایی زن پسر عموی ســاغر بود .ساغر هم که زن
 پرستو دختر ِکیارش بود .یک بار کیــارش زنگ زد که چــرا اینقدر تنهایی
و ممکن اســت خل بشــوی از اینهمه تنهایی و بیا بــا یکی از
دوست های ساغر آشنایت کنم .نامرد نگفت طرف دوست زنش
دایی زن پسر
نیســت .من یکی که هیچ وقت پا نداده بود دختر ِ
زن کســی را جایی ببینم یا اصال بشنوم همچین کسی
عموی ِ
وجود دارد یا نه .این کائنــات المصب همه کاری ازش برمیآید.
رفتیم نشستیم توی یکی از این رستورانهای درکه ،روی تخت .بدم
میآید از روی تخت نشستن و غذا خوردن .باید یک جور معذبی
مینشستی که بقیه هم جا بشوند و قوز کنی روی سفره پالستیکی
یک بار مصرف بد قیافه تا نمکدانی ،تکه نانی ،کوفتی را از آن سر
سفره برداری .مدام هم حواست به این باشد که لباست از پشت
شلوار بیرون آمده یا اینکه پاچه شلوارت از لبه جوراب باالتر نرفته
باشد یا اینکه شکمت چقدر افتاده روی کمربند .بماند که ممکن
است لباست هم مارک درست و حسابی نداشته باشد .همانجا بود
که پرستو ناگهان چند نفس عمیق کشید و گفت بچه ها به صدای
رودخانه گوش کنید ،امشب صدایش خیلی خوشحال است .این
بود که حدس زدم طرف باید از آن هیستریکهای خطرناک باشد
ولی به کیارش و ساغر چیزی نگفتم .
 روزبه دو سه ماه اســت منتظر نامه سفارت مانده و دارد کمکممشــاعرش را از دســت میدهد طفلک .هر روز با اردالن َچت
میکند و سراغ اطالعات دم دستی و روزانهی زندگی در سیدنی

این کتابها عبارتند از:
«در آب» نوشته پائوال هاوکینز
وقتی دو زن در نهایــت در رودخانهای
محلــی میمیرند ،گذشــته تاریک دوبــاره به
خاطرهها حمله میآورد .هواداران کتاب «دختر
در قطار» نوشــته این نویســنده بار دیگر شاهد
انتشار کتابی پر از تعلیق و شــگفتی توسط این
نویســنده خواهند بود .این رمان نیز مثل رمان
قبلی وی که پرفروشترین کتاب سال شد ،سرشار
از حس تعلیق روانشناسانه است.

را میگیرد .قیمت یک کیلو گوشت گاو ،سیگار،گوشت اردک ،از
آن خرچنگهای درا ِز ترســناک .اردالن هم احتماال بیکار شده
ومانده خانه ،کناردست زنش .توی یک خان ه سیمتری در حومه
سیدنی خانهنشین شده باشی و حداکثر فاصلهای که بتوانی از زنت
بگیری پنج یا شش متر باشد و پولی هم در بساط نداشته باشی
روانی خطرناک در تهران ُمدام بگویی بلند شو بیا
و به یک بیمار ِ
اینجا .تازه آب گرم هم فقط سه ساعت داری در طول روز .راست
میگویند رفاقت ها بوی گند گرفته .از دســت سازمان ملل هم
کاری برنمیآید.

«استارتآپ» نوشته دوری شفریر
این رمــان ســرگرمکننده و بامزه که
نخستین رمان نوشته این نویسنده است ،موفق
شده تا جذابیت ،جوانی ،عشق ،و جهان تکنولوژی
را با هم ترکیب کند.
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دری وری
چهارمین کتاب بسته طنز ،داستان «دری وری» نوشته
ابراهیم رها است .این کتاب ،هفتمین عنوان از مجموعه جهان تازه
دم است که این ناشر چاپ میکند.
اگر نمی دانید بایــد بگویم علی میرمیرانی ،نویســنده طنز در
روزنامهها و مطبوعات کشور است که متولد سال  ۱۳۵۰بوده و با
اسم مستعار ابراهیم رها به نوشتن آثار طنز می پردازد.رها داستان
طنز «دری وری» را در سال ۹۴و در قالب ۱۰فصل نوشت ،ابتدای
سال  ۹۵آنرا زیر چاپ فرستاد و حاال چاپ دوم آن راهی بازار نشر
شده است.
در قسمتی از این داستان میخوانیم:
اینجمالت مانند یکزلزلههشتریشتری تمام ساختمانذهنی
و افکار صفدر را فرو ریخت .اصال فکر این جایش را نمیکرد .اگر و
تنها اگر یک جا برای استفاده از ضرب المثل «دمش را گذاشت
روی کولش و رفت» مناسب باشــد ،قطعا همین زمان و احوال
صفدر بود .این فقره نوه مرحوم معیری ترجیح داد فرمایشــات
گهربارش را برای جای دیگری حفظ کند و در اولین اقدام صحنه را
به همراه پاکت A۳زردرنگی که زیر بغل داشت و خیلی هم محکم
آن را در آغوش می فشرد ،ترک کند .صفدر حتا بین راه هم در آن
بعد از ظهر پاییزی که اثر چندانی از سرما در هوا نبود برای هیچ
تاکسی یا حتا سواری عبوری ای دست بلند نکرد و صالح دانست
پای پیاده طی طریق کند....

5

کتاب فروش خیابان ادوارد براون
این کتاب مجموع ه دوازد ه داستان طنز به هم پیوسته
نوشته محسن پور رمضانی است .که در قالب خاطره نوشته شده
و خاطرات کتابفروشی است که ســعی میکند به شیوههای
مختلف کتابهایش را بفروشد ولی موفق نمیشود.
در بخشی از داستان میخوانیم«:عابرها از جلو مغازه رد میشوند.
حتا نگاهی هم به کتابهای توی ویترین نمیکنند .حق با فروید
است" ،انسان وقتی به چیزی واکنش نشان میدهد که یکی از
حسهای پنجگانهاش تحریک شود .کتاب بهتنهایی هیچکدام
از این حسها را تحریک نمیکند ".البتــه اصل جمله را پدرم
گفته .من فقط با نظریات فروید ترکیبش کردهام .سطل آشغال
پالستیکی را برمیدارم و میروم ته مغازه .باید از تمام ابزارهایی
که دارم برای تحریک مشتریها استفاده کنم .توی سطل را پر آب
میکنم .چند قطره مایع دستشویی اضافه میکنم و با انگشت
اشاره آنقدر همش میزنم تا کف کند .سطل را بلند میکنم و
آب کف کرده را میریزم زمین .تی کنفی را برمیدارم و ســهبار
رفت و برگشت ،سرامیکها را میسابم .برای تحریک مشتریها
سراغ مهمترین حسشان میروم ،حسی که مردها با آن عاشق
میشوند :بینایی.

مادربزرگت رو از اینجا ببر!
کتاب بعدی بسته طنز نوشــته «دیوید سداریس»و با ترجمه
پیمان خاکسار است .این مترجم پیشتر کتاب «باالخره ی ه روزی
قشنگ حرف میزنم» را از این نویسنده برای اولینبار به فارسی
ترجمه کرده بود و آشــنایی مخاطب ایرانی را با این نویســنده
امریکایی فراهم.
«مادربزرگت رو از اینجا ببر» در یازده داستان زندگی و تجربیات
شخصینویسنده اســت .کتاب حاضر در میان آثار سداریس از
فروش فوقالعادهای در امریکا برخــوردار بوده و یکی از بهترین
هدیههای کریسمس پیشنهادی روزنامهی «لسآنجلس تایمز»
هم بوده است .سداریس اکنون ســاکن لندن است و میگوید:
«زندگی در لندن هر روز من را شــگفتزده میکند و من حاال
دیگر حتا خودم هم نمیدانــم چهقدر از ایــن ماجراهایی که
روایت میکنم ،واقعی هستند و سر خودم آمدهاند و چهقدرشان
خیالبافی من اســت ».ســداریس عمده شــهرتش را مدیون
داستانهای کوتاه از زندگی شخصی خودش است که ماهیتی
فکاهی و طعنهآمیز دارند و نویســنده در آنها به تفسیر مسائل
اجتماعی میپردازد.
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تارک دنیا مورد نیاز است
کتاب «تاریکدنیا مورد نیاز است» با عنوان جانبی ده
داستان تاسفبار توسط میک جکسون نویسند ه انگلیسی تبار
نوشته شده است .این کتاب با ترجمه گالره اسدی آملی منتشر
و شامل داستانهایی با فضاهایی مشترک است .داستانهای این
مجموعه با روایتی آشنا از زندگی مردم عادی جامعه شروع میشود
و سپس وارد تجربههای شخصی و عجیب شخصیتهای داستان
میشود ،تجربههایی که هر کدام دریچههایی جدید از زندگی را
به روی مخاطب باز میکند ،دریچههایی که به جهانی به ظاهر
غیرواقعی ،رویاگون و فانتزی باز میشوند.
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تاریخ تمام و کمال
کتاب بعدی مجموعه طنز تاریخ تمام و کمال جهان
نوشته ســارابارتن است.در بخشــی از کتاب می خوانیم :نکته
مهمی که باید دربار ه تاریخ بدانیم این است که تاریخ را برندگان
مینویسند .بازندگان یا شکستخوردگان هیچوقت حق ندارند
تاریخنویســی کنند چون ــ حکایت «روباهه دستش به انگور
نمیرسید» را شنیدهاید ــ تاریخی که به دست بازندهها نوشته
حال آدم را بد میکند ،عین موقعی که
میشود به غوره میماند و ِ
ی زنها را از زبان خودشان میخواند.
آدم شرح بدبخت 

«پیشــگویی تیره» نوشته ریک
ریوردان
دومیــن کتــاب ریــک ریــودان از مجموعــه
«محنتهای افالطون» قطعــا کتابی جالب و به
اندازه کتاب اول آن خواندنی است .در این کتاب
آپولو یا افالطون که اکنون یک نوجوان بیدست
و پاست ،به تالشهای مستمری برای رستگاری
دست میزند که با مقدار زیادی از شوق و شعف
در طول راه همراه خواهد بود.
«قاتالن ماه گل :قاتالن اوسیج و تولد
افبیآی» نوشته دیوید گران
این اثر ،روایتی غیرداســتانی دربــاره کنکاش
در توطئهای ســرد و تعصبی اســت که به قتلی
سیســتماتیک در جامعــه متشــکل از اعضای
هندیهای پولدار استان اوسیج منجر شد و یکی
از اولین تحقیقات بررســی قتــل را در افبیآی
شکل داد.
«امپراتوری در حال سقوط» نوشته
جان اسکالزی
طرفداران داســتانهای علمی تخیلی مشتاقانه
در انتظارند تــا این کتاب جدیــد را که در حکم
یک اپرای فضایی ،مستعمرات انسانی پراکنده در
جهان را دربرمیگیرد بخوانند .وقتی ارتباطهای
بین آن مستعمرات توسط تغییری فیزیکی تهدید
میشود ،ســه جمع مســتقل و مجزا به رقابتی
با زمان دســت میزنند تا بتوانند نسل انسان را
حفظ کنند.
«یکی از پسرها» نوشــته دانیل
ماگاریل
این رمان پرقدرت درباره دو برادر اســت که در
جریان طالق در برابر مادرشــان قرار میگیرند
و این زمانی اســت که این طالق پدر را به ورطه
رفتارهــای خشــونتآمیز و غیرقابل پیشبینی
میانــدازد .این رمــان برداشــتی از پیوندهای
خانوادگی و برادری اســت که در هر صفحه آن
خود را نشان میدهد.
«مقاومتناپذیر » نوشته آدام آلتر
گوشی موبایلتان االن کجاست؟ احتماال
اگر دقیقا در دســتتان نباشــد ،همراه شماست.
وسوسهای که هرگز انســان را رها نمیکند و هم
ما در معرض ابتال به این اعتیــاد قرار داریم .آدام
آلتر در این کتاب در این باره صحبت میکند که
چنین اعتیادی چگونه عمل میکند ،و با تمرکز بر
انفجار تکنولوژی ،نقش آن را در به قالب انداختن
ما بررسی میکند.
«شهادت» نوشته اسکات تورو
این نویســنده یک تریلر قانونی سفت و
سخت را به بازار میفرســتد .بیل بوم دادستان
پیشــن کیندل کانتی به پروندهای کشیده شده
که نمیتواند آن را رد کند چون تنها شــاهد آن
با ارایه اطالعاتی دلســرد کننده درباره کمپی از
پناهندگان کولیها وارد ماجراشــده است و این
دادستان تنها کسی است که میتواند همه چیز
را روشن کند.
«هر چیزی ممکن اســت» نوشته
الیزابت استراوت
نویسنده برنده جایزه پولیتزر برای کتاب «اولیو
کیتریج» و «اسم من لوسی بارتون است» شمار
بزرگــی از شــخصیتهای حاضر در یک شــهر
کوچک را گرد آورده تا با شیوه استادانه خودش به
کنکاشی ژرف در مسایل روانشناسانه و احساسی
آنها بپردازد.

