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مجموعه ۴ جلدی کتاب هــای طنز جواد مجابی به 
تازگی توسط انتشارات به نگار منتشر و راهی بازار نشر 
شــده اســت. این کتاب ها در قالب مجموعه نیشخند 

ایرانی به چاپ رسیده اند.
»آقــای ذوزنقه«، »یادداشــت های بــدون تاریخ«، 
»یادداشت های آدم پرمدعا« و »شب نگاره ها« عناوین 
این ۴ کتاب هستند که یادداشت های طنز دوران ۳۰ 
ساله روزنامه نگاری مجابی را شامل می شوند و در قطع 

جیبی چاپ شده اند.
جواد مجابی متولد ســال ۱۳۱۸ در قزوین است. او 
دارای مدرک کارشناســی حقوق و دکترای اقتصاد از 
دانشگاه تهران اســت. او در دوران فعالیت ادبی خود، 
۱۲ رمان، ۲ مجموعه داستان، ۲ مجموعه شعر، چندین 
نمایشــنامه و فیلمنامه و چنــد کتاب کودک به چاپ 
رسانده که مجموع شان به بیش از ۶۰ عنوان می رسد. 
این محقق همچنین آثاری پژوهشی در حوزه هنرهای 

تجسمی، تاریخ طنز ایران و ... در کارنامه دارد.
اولین کتاب از این ســری چهارتایی، »یادداشت های 
آدم پرمدعا« است که ترجمه اش به آلمانی و انگلیسی 
هم به چاپ رســیده اســت. این کتاب پیش از این در 
سال ۱۳۴۹ چاپ شده و مطالبش از سال ۴۶ تا ۴۹ در 

نو و  مجله های جهان 
خوشه منتشر شده اند.

بروی  عقــب  »اگر 
»عشــق  نمی افتی«، 
مگیر«،  سرســری  را 
»امــروز همــه مجله 
»اتودی  می خوانند«، 
روی یک ضرب المثل« 
و ... برخــی از عناوین 

این کتاب هستند.
مجابی زمانی که در 
صفحه  دبیر   ۴۰ دهه 
هنر و ادبیات روزنامه 

اطالعات بوده، داســتان های کوتاه طنزآمیزی نوشته 
که در قالب کتاب »آقــای ذوزنقه« گردآوری و چاپ 
شــده اند. داســتان های این کتاب طنزهای اجتماعی 

کوتاه هستند.
»نوشــته اســت پند بر دیوار«، »این مرد خطرناک 
اســت، »در روضه رضوان پای درخت طوبی«، »آقای 
ت.ت. بــه پریــز وصل می شــود؟«، »کابــوس نایب 
سلجوق«، »تحقیق درباره یک همشهری« و ... عناوین 

برخی از نوشته های 
این کتاب هستند.

پــس از »آقــای 
ذوزنقــه«، کتــاب 
شــت های  ددا »یا
به  تاریــخ«  بدون 
که  رســیده  چاپ 
کتــاب  ســومین 
پیــش  مجموعــه 
از  یکی  اســت.  رو 
بخش های مهم این 
نوشته های  کتاب، 
جــد  »قصه هــای 

بزرگوار« هستند.
مطالبی که در این کتاب چاپ شده اند، بین سال های 
۵۵ تــا ۵۷ در صفحــه اجتماعی فرهنگــی روزنامه 
اطالعات چاپ شده اند. این مطالب که هر شب جمعه 
در روزنامه مذکور چاپ می شده اند، از دیدارهای او که 
در نمایشگاه های نقاشی، کنگره های ادبی، جشنواره ها، 

سالن های کنسرت رقم می خورده، حاصل شده اند.
»حیدریان و محجوبی« درباره حسین محجوبی نقاش 

معاصر، »تندیس دورو«، »خوشا به حال سبکروحان«، 
»سطح باال«، »دیوان امالک« و ... برخی از عناوین این 

کتاب هستند.
یادداشــت های بدون تاریخ هم رویکردی طنزگونه 
و انتقادی داشــته اند و پس از چند ســال مداومت در 
چاپ، موجب ناراحتی مسئوالن وقت شده اند. به همین 
دلیل جلوی چاپ آن ها در روزنامه اطالعات گرفته شده 

است.
چهارمین کتاب هم »شــب نگاره ها«ی این روزنامه 
نگار اســت که یادداشت های متاخرتر مجابی را شامل 
می شــود و در ســال های اخیر در مطبوعات منتشــر 
شــده اند. نوشــته های این کتاب، دنباله مطالب کتاب 
»یادداشــت های بدون تاریخ« هســتند. مطالب این 
کتاب در نشــریات مختلف چاپ شده و به چهره های 
مختلف تقدیم شــده اند. قصد مجابــی از گردآوری و 
 چــاپ مطالب این کتاب، نجات آن ها از روزمرگی بوده 

است.
»لهجه تهرونی«، »شب نگاره یکم«، »روزنامه هرات 
و دیگر شهرها«، »اما بعد«، »شوخی و دیوانگی/برونشد 
 از هنجــار« و ... عناوین برخــی از مطالب این کتاب 

هستند.
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چاپ رمانی 
درباره 

 کول بران
دریچه

قصه های برادران گریم نیشخند ایرانی

تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران
با ترجمه  نوشته آن لمبتن 

دکتر یعقوب آژند از نشر نی
روابط زناشویی در سیاست 
دولت هــای  و  ســلجوقیان 
مهمی  نقــش  آن  متعاقــب 
داشت و زنان در امور عمومی 
مملکت دخالت و نفوذ خاصی 
داشــتند. با اینکه سلجوقیان 
پس از ورود به ایران از میراث 
قبیله ای خود کم وبیش دست 
کشــیدند، ولی نفوذ زنان در 
تا حدی  آن ها  روزگار  جامعه 
از همان ســنن قبیله ای مایه 

می گرفت. 
دوره  زنــان  از  تعــدادی 

ســلجوقی، زنان اهل و قابل و قدر بودند. برخی دیگر جاه طلبی داشــتند 
و پایبند اصول اخالقــی نبودند و فتنه جویی می کردند. پاره ای دیگر زنان 
بافرهنگــی بودند و به دلیل راه انــدازی ابواب الخیــر و حمایت از طبقات 

مذهبی اشتهار داشتند. 
تعــدد زوجات یــک امر طبیعــی بــود و ازدواج درونی رواج داشــت. 
دختران اغلب در ســنین پاییــن ازدواج می کردنــد. ازدواج دوباره بیوه ها 
 و زنانــی کــه از مردانشــان جــدا افتاده بودنــد، رواج داشــت و معمول

 بود. 
اینکه اوالد یک مادر سلجوقی بر اوالد دیگر مادرها سبق و برتری داشته 
باشد، معلوم نیســت. یکی از زوجه های ملکشاه، دختر عم او زبیده، دخت 
یاقوتــی بن چغری بیک داود بود. فرزند او برکیارق بر فرزند ترکان خاتون 
)شاهزاده خانم قراخانی( یعنی احمد که چهار سال از برکیارق بزرگ تر بود 

و در سال ۸-۱۰۸۷/۴۸۰ ولیعهد شد، سبق نداشت. 
تا آن جــا که اطالع دارم فرزنــدان زنان آزاد بر فرزنــدان کنیزکان و یا 
صیغه ها برتری و تفوقی نداشــتند. احتمال دارد که برکیارق بر برادر ناتنی 
خود محمد که همســن و ســال او بود، ترجیح داده شده باشد )بر همین 
اســاس(، ولی هم محمد و هم برادر تنی او ســنجر در جای خود جانشین 

برکیارق شدند.
حرم سلطان عریض و طویل بود و از زوجه ها و صیغه ها و خواجگان آن ها 
و نیز کنیزکان تشــکیل می شد. سوگلیهای او دارای دیوان خاص، اقطاع و 
امالک شخصی بودند و اغلب اوقات آن ها را به عنوان ارث منتقل می کردند. 
از ابواب البر بعضی از آن ها برمی آید که دارای سرمایه قابل توجهی بوده اند.

صفحه ۲۸۱ از کتاب تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران نوشته آن لمبتن 
با ترجمه دکتر یعقوب آژند از نشر نی.

معرفی از چارسوی فرهنگ 

 کتاب قصه های برادران گریم اثر یاکوب گریم و ویلهلم گریم به تازگی با 
ترجمه هرمز ریاحی، نسرین طباطبایی و بهزاد برکت توسط نشر نو منتشر 
و راهی بازار نشــر شده است. این کتاب یکی از عناوین مجموعه »کتابخانه 

ادبیات داستانی کالسیک« است که توسط این ناشر چاپ می شود. 
این کتاب به این دلیل به نام برادران گریم شناخته می شود چون یاکوب 
و ویلهلم گریم با ســفرها و تحقیقاتی که داشته اند، ۲۱۱ قصه و حکایت را 
در آن گردآوری کرده اند. و.ه.اودن شــاعر انگلیسی تبار آمریکایی این اثر را 
از کتاب های بنیادین فرهنگ غرب عنوان کرده است. این دو برادر، قصه ها 
را بازمانده اســطوره های کهن دانسته و بر این عقیده بودند که می توان بر 

بستر قصه ها، خدایان و پهلوانان اساطیر را بازسازی کرد. 
این کتاب برای اولین بار بین ســال های ۱۸۱۲ تا ۱۸۱۴ منتشــر شــد. 
ترجمه این کتاب به همراه تفســیر فولکورشناســانه به قلم جوزف کمبل 

چاپ شده است. 
 ایــن کتاب ۳ بخش اصلــی دارد که عبارت اند از: قصه ها، افســانه های 

کودکان و تفسیر فولکلورشناسانه. 
بــرادران گریم در دست نوشــته های آلمانی میانــه، کتاب های عامیانه و 
مجموعه های زمان لوتر، مطالب خود را پیدا و استخراج کردند. وجه تمایز 
خاص کار یاکوب و ویلهلم گریم، ارزیابــی علمی منابع بود. گردآورندگان 
پیشــین خود را در دخل و تصرف در مطالب عامیانه مختار می دانســتند. 
اما برادران گریم تمایل داشــتند که بگذارند شــیوه بیان مردم مستقیم بر 
کاغذ ثبت شود. بین رمانتیک های نسل پیش، اشعار عامیانه بسیار محترم 
شــمرده می شــد. مثال نووالیس قصه عامیانه را نخســتین و ارجمندترین 

آفرینش شاعرانه بشر می دانست. 
گرگ و هفــت بزغاله، راپونتســل )راپونزل(، مار ســفید، دوازده برادر، 
مرگ مرغ، شکارچی ماهر، دو مســافر، سه جراح، هفت شوابیایی، عروس 
خرگوش، روباه و غازها، هنزل قمارباز، دزد و اســتادش، پری ها، داماد دزد، 
خیاط در بهشــت، خانم تروِد، دختر دانای دهقان، کلم سحرآمیز، جن آبی 

و ... تعدادی از عناوین داستان های این کتاب هستند. 
در بخش افسانه های کودکان این کتاب، هم این عناوین چاپ شده است: 
یوزف قدیس در جنگل، دوازده حّواری، غنچه گل ســرخ، فقر و فروتنی راه 
بهشت اســت، غذای الهی، سه شاخه کوچک سبز، پیاله کوچک بانوی ما، 

مادر سالخورده، عروسی بهشتی، شاخه فندق. 
یکی از داستان های این کتاب را می خوانیم: 

دزِد پول ُخرد 
 روزی پدری با زن و بچه هایش دور میز نشســته و شام می خوردند. 
یک دوست خوب هم در کنارشان بود. در این حال ساعت دوازده ضربه 
نواخت و مهمان دید که در باز شــد و کودکــی پریده رنگ با پیرهن 
ســفید برفی داخل شــد. به اطراف نگاه کرد، حرفی نزد اما یک راست 
وارد اتاق دیگر شــد، بعد فورا برگشت و بی درنگ همان طور بی سر و 
صدا بیرون رفت. شب دوم و سوم هم بی کم وکاست همین اتفاق افتاد. 
ســر آخر مهمان از پدر پرســید که آن کودک زیبا که هرنیمه شب به 
اتاق دیگر می رود کیســت و پدر گفت: »هیچ وقت کودکی را ندیده ام، 
و نمی دانم کیست.« شب بعد، مهمان، کودک را به پدر نشان داد، ولی 
او چیزی ندید، مادر و بچه ها هم چیزی ندیدند. پس مهمان بلند شــد 
و به سوی آن اتاق رفت، کمی در را باز کرد و نگاهی به داخل انداخت. 
کودک روی زمین نشســته بود و تخته های کف اتاق را بر می داشت و 
پی چیزی می گشت، اما به محض دیدن مرد ناپدید شد. مهمان ماجرا 
و ظاهر کودک را که موبه مو توصیف کرد مادر او را شــناخت و گفت: 
»آه، او کودک عزیز من اســت که ماه گذشــته ُمرد.« پس تخته ها را 
برداشتند و دو سکه پیدا کردند که کودک زمانی از مادرش گرفته بود 
تا به مرد فقیری بدهد؛ اما فکــر کرده بود: »با این پول می توانم برای 
خودم شــیرینی بخرم.« و پــول را الی درز تخته ها پنهان کرده بود و 
به همین خاطر در گور آرامش نداشــت، و هر شب پی سکه ها می آمد. 
پدر و مــادر بی معطلی پول را به فقیری دادند و کودک دیگر پیدایش 

نشد که نشد.

جوینده ی طال 
 رمان جوینده ی طال نوشته ژان ماری 
گوســتاو لو کلزیو به تازگــی با ترجمه 
پرویز شهدی توسط نشر چشمه منتشر 
و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
داستان  کتاب  دویست و ســی و یکمین 
غیرفارســی مجموعه »جهان نو« است 

که توسط این ناشر چاپ می شود. 
متولد ســال  این کتاب،  نویســنده 
۱۹۴۰ در شــهر نیس فرانسه است. او 
در ۲۳ ســالگی با انتشار اولین اثرش با 
نام »صورت جلسه« برنده جایزه رنودو 
شد. بســیاری این رمان را الهام گرفته 
از آلبرکامو و دیگر نویسندگان جریان 
رمان نو می دانند. این نویسنده در سال 
۱۹۶۷ برای خدمت سربازی به تایلند 
فرستاده شــد اما به دلیل اعتراض های 
زیادش به سوءاستفاده جنسی از کودکان، اخراج و به مکزیک فرستاده شد. سپس 
از ســال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ به بومیان پاناما پوســت و با آن ها زندگی کرد. تجربه ای 

که او از این سال ها به دست آورده، به تعبیر خودش، منقلب کننده بوده است. 
لو کلزیو در ســال ۱۹۸۰ به خاطر رمان »صحــرا« برنده جایزه ادبی بزرگ پل 
موران از فرهنگســتان فرانسه شد. او در ســال ۲۰۰۸ هم زمان با انتشار داستان 

»همیشگی گرسنگی« برنده جایزه ادبی نوبل شد. 
رمان جوینده ی طال درباره زندگی مصیبت بار آدم هایی اســت که زندگی را به 

دنبال گنجی موهوم و بی حاصل، هدر می دهند. 
در داســتان »جوینده طال« جوینده این گنج یک نفر اســت اما نمادی از کل 
بشــریت و انســان های به اصطالح متمدن و مترفی اســت که هر روز، بیشتر از 
گهواره شــان، یعنی طبیعت فاصله می گیرند و در نابودی خود و زادگاهشان یعنی 

کره زمین تالش می کنند. 
این رمان ۷ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: 

 بخش نخســت »دره بوکان، ۱۸۹۲«، بخش دوم »فارست ساید«، بخش سوم 
»به ســوی جزیره رودریــگ، ۱۹۱۰«، بخش چهارم »رودریــگ، خلیج کوچک 
انگلیســی ها، ۱۹۱۱«، بخش پنجم »ایپر، زمســتان ۱۹۱۵، ُسم، پاییز ۱۹۱۶«، 
بخش ششم »به سوی رودریگ، تابستان ۱۹۱۹ - ۱۹۱۸«، بخش هفتم »ماناناوا، 

 .»۱۹۲۲
در قسمتی از این کتاب می خوانیم: 

این جا، هیچ چیز میان من و آســمان نیســت. روی عرشه دراز می کشم، سرم 
را روی دریچه بســته می گذارم و با تمام وجود ســتاره ها را، انگار برای اولین بار 
باشد، تماشا می کنم. آسمان، میان دو دکل باال و پایین می رود، صورت های فلکی 
می چرخنــد، لحظه ای بی حرکت می مانند و دوباره بــه چرخش درمی آیند. هنوز 

آن ها را به جا نمی آورم.
 این جا ســتاره ها، حتی ضعیف ترین و کوچک ترین شــان جوری می درخشند 
که به نظرم جدید می آیند. صورت فلکی اوریون، ســمت چپ کشــتی اســت و 
طرف شــرق شاید عقرب باشد که ستاره آنتارس میانش می درخشد. این ستاره ها 
را با برگشــتن به جلو کشــتی، چنان واضح نزدیک افق می بینم که کافی اســت 
فقــط پایین تر را نــگاه کنم تا باال و پایین رفتن کندشــان را ببینم. صدای پدرم 
را می شــنوم که هنگام راهنمایــی کردن مان در تاریکی باغ، از ما می خواســت 
 ســتاره های کم اهمیت و ناپایدار را که باالی خط تپه ها در نوســان بودند، خوب 

بشناسیم.

مارتین هایدگر
کتاب مارتین هایدگر نوشته راینر روفینگ به تازگی 
با ترجمه طالب جابری توســط نشر ققنوس منتشر و 
راهی بازار نشــر شده است. این کتاب یکی از عناوین 
مجموعه فلســفه برای نوآموزان اســت که توسط این 
ناشر چاپ می شود. نســخه اصلی این کتاب در سال 

۲۰۱۳ چاپ شده است.
هایدگــر یکــی از چهره های معاصر فلســفه جهان 
اســت که در نظر برخی از فالســفه مانند هانا آرنت، 
پادشــاه پنهان فلسفه است و برخی دیگر هم به دلیل 
همکاری اش با ناسیونال سوسیالیست ها و حزب نازی، 
او را چهره ای موجه نمی داننــد. دریدا، فوکو، آدورنو، 
بلومنبــرگ و دلوز کــه همگی از متفکــران معاصر 
هستند، با اشــتیاق و به طور منتقدانه آثار هایدگر را 

بررسی کرده اند.
کتاب پیش رو، منبع مناسبی برای مطالعه هایدگر و 

کتاب پیچیده اش »هستی و زمان« است.
 آثــار ایــن متفکر به خاطر ســاختار زبانی شــان، 
جزو پیچیده ترین متن ها شــمرده می شوند. بنابراین 
ایــن کتاب، می تواند نقطه شــروع کندوکاو افکار این 
فیلســوف برای جوانان و کسانی باشد که می خواهند 

آثــار او را مطالعه کنند. این کتاب به همراه ســاختار 
کمیک اســتریپ و مصورش، مطالب کوتاه و ساده ای 

دارد.
»بــرای چه باید زیســت، بــرای چه بایــد مرد؟«، 
»همرزمــی به نام یاســپرس«، »تفاســیر نادرســت 
جهان«، »متافیزیک چیســت؟«، »به سوی ناسیونال 
سوسیالیســم«، »هولدرلین - شاعر شــاعران«، و ... 
برخی از عناوین این کتاب هســتند. انتهای کتاب نیز 
واژه نامه ای برای آشــنایی بیشتر با اصطالحات چاپ 

شده در کتاب، درج شده است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

هایدگر پس از ریاســت ناموفقش بر دانشــگاه، به 
فعالیت های فلسفی خودش بازگشت. هایدگر می دید 
که با غلبه زبان فنی - علمی تبادل اطالعات، شیوه ای 
از تفکــر پدید آمده اســت که همه چیز را بر اســاس 

سودمندی و مطابق دیدگاه کمیت گرای خود توصیف 
می کند. تمام فرهنگ غربی ما توســط تفکر حسابگر 
افسون شده است. اما زبان از نظر هایدگر صرفا ابزاری 

برای برقراری ارتباط نیست.
 بلکه فضای تجربه ای است که در آن انسان و جهان 
با هم روبه رو می شــوند. واژه هــا در دل خود رازهایی 
نهان دارند، که ما را قادر به ادراک فضاهای تجربه تازه 
می کنند. در آن ها ابعادی از هستی پنهان است که ما 
باید آشکار کردنشان را بیاموزیم. هایدگر به واژه هایی 
مانند ذات، روشــنگاه، بنیاد، چیز، هســتی و غیره از 
نظر فلسفی و ریشه شناسی توجهی ویژه داشت. زبان 
شــعر اندک اندک به موضوع اصلی فلســفه هستی او 
تبدیل شــد. در زمستان ۱۹۳۴ هایدگر درس گفتاری 
 راجــع بــه اشــعار ژرمانیا و رایــِن هولدرلیــن ارائه 

کرد.

آرش آذرپناه
بعضــی از منتقدان بر این باورند که آنچه آرش 
آذرپناه در رمان »جرم زمانه ســاز« ترسیم کرده 
است، داســتانی است به ظاهر عاشقانه و سیاسی 

که بر بستری از کلیشه ها سوار شده است.
 از ســوی دیگــر کــم نیســتند خوانندگانی 
کــه معتقدند این نویســنده جــوان در »جرم 
زمانه ســاز« به خوبی از عهده بیان شــرح حال 
جوانان اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شــصت که 
سرنوشت خود و نسل های بعدشان را دست خوش 
تغییرات فراوان کردند و در این مسیر، بسا عشق 

جوانیشــان را هم نادیده گرفتند تا شاید سال ها 
بعــد در زمانــی و مکانی که توقعــش را ندارند 
وصال معشــوق برایشــان ممکن گردد، برآمده 
اســت. شــاید نیاز به توضیح اضافه نباشــد که 
»جرم زمانه ســاز« یک رمان عاشــقانه سیاسی 
اســت که برای بســیاری از جوانان این کشور، 
 امکان هم ذات پنداری با شخصیت های آن فراهم

 باشد.
ایــن کتــاب در ۱۰۴ صفحــه و بــه قیمت 
۷۵۰۰تومان توسط نشر چشمه روانه بازار شده 

است.

 مصطفی مستور
مصطفی مســتور در مجموعه داستان »بهترین شــکل ممکن« سبک جدیدی از نوشتن را 
تجربه می کند که به نوعی تلفیق ادبیات و ســینما را به ذهن خواننده متبادر می سازد. کتاب 
شــامل شش داستان اســت که هر کدام به نام یک شهر، اسم گذاری شــده اند. کلیت کتاب 
اگر چه نوعی روایت ســینمایی از ماجراهای روزمره پیرامون اســت از تمی عاشقانه برخوردار 
می باشــد. برای خوانندگانی که آثار مصطفی مستور را دنبال می کنند این مجموعه داستان، از 
جذابیت های بســیاری برخوردار اســت و در عین بهره مندی از امضای خاص سبک نوشتاری 

مستور، متفاوت با دیگر آثار وی بوده، به نوعی تجربه جدیدی توسط نویسنده است. 
نشر چشمه »بهترین شکل ممکن« از مصطفی مستور را در ۱۱۶ صفحه و به قیمت ۹۵۰۰ 

تومان به بازار فرستاده است.

 رمان کوتاه »سفر زمستانی« نوشته املی 
نوتومب با ترجمه بنفشــه فریس آبادی به 
تازگی توسط نشر چشــمه منتشر و راهی 
بازار نشــر شده اســت. این کتاب دویست 
و هجدهمین عنــوان مجموعه »جهان نو« 

است که توسط این ناشر چاپ می شود. 
املی نوتومب نویســنده مشــهور بلژیکی 
ایــن اثــر، آن را در ســال ۲۰۰۹ به چاپ 
رسانده است. این داســتان نویس، طی ۲ 
دهه اخیر با داســتان ها و سبک ویژه خود 
در روایــت، مورد توجــه مخاطبان ادبیات 
قرار گرفته اســت. طی روزهای گذشته از 
این نویسنده، رمان دیگری با عنوان »ریش 
آبی« توســط نشر نو منتشــر و راهی بازار 

نشر شده است. 
فقدان  زمســتانی«،  رمان »سفر  موضوع 
اســت و داســتانش درباره مرد پریشــان 
حالی اســت که می خواهد یک هواپیمای 
مســافربری را با همه مسافرانش بدزدد. در 
همین پریشان حالی های تصمیم گرفتن و 
اجرای تصمیمش، به گذشــته سفر می کند 
و بــا فلش بک زدن، پای عشــقی عجیب و 
روزهایی خاص را پیش می کشــد که باعث 

شده اند، دست به چنین اقدامی بزند. 
نوتومب در ایــن رمان، ضمن قصه گویی 

و روایت واقع گرایانه، رگه هایی از طنز سیاه 
را نیز به کار گرفته اســت. شروع رمان هم 
که چنــد پاراگراف کوتــاه در یک صفحه 

است، از فرودگاه شروع می شود. 
در قسمتی از این کتاب می خوانیم: 

سرما دیگر یک تهدید محسوب نمی شد، 
بلکــه نیرویی غالــب بود که بــه ما جان 
می بخشید و ســخن می گفت؛ »من سرما 
هســتم و ســلطنت من بر جهان به دلیلی 
بسیار ساده اســت. چیزی که هیچ کس تا 
به حال به آن نیاندیشــیده است: نیاز من 
به احساس شــدن. این نیاز همه هنرمندان 
اســت اما هیچ هنرمندی جز من نتوانسته 
این نیاز را ارضا کند. همه جهان و انسان ها 
مــن را به خوبــی حس می کننــد. وقتی 
خورشید و باقی ســتارگان خاموش شوند 
مــن همچنان خواهم بــود و همه مردگان 
و زندگان آغوشــم را احساس خواهند کرد. 
نیت آســمان هرچه که باشد، یقین مطلق 
آن اســت کــه آخرین کالم به ســوی من 
خواهــد بود. این میــزان از تکبر با تواضع 
من در تضاد نیســت چرا که اگر احســاس 
نشــوم، هیَچم. بدون لرزش دیگران وجود 
ندارم. سرما هم به انگیزه و نیرو نیاز دارد. و 
نیروی من رنج همه شماست. برای قرن ها 

و قرن ها.« و من با شــجاعت سرما را تاب 
می آوردم. نه تنها به خاطر ســهیم شــدن 
در سرنوشــت معشــوقه ام، بلکه برای ادای 
به هنرمندی جهانی. نوشته هایم را  احترام 
دوباره با حیرت می خوانم؛ کســی که قرار 
اســت تا چند ســاعت دیگر یــک هواپیما 
را بــا صدها مســافر منفجر کنــد، وقتی 
موقعیت مناســب برای نوشــتن واپســین 
افکارش فراهم می شــود، دگرگون می شود 
و کلماتش به سمت پریشان ترین نوع تغزل 

پیش می روند. 

جرم زمانه ساز

بهترین شکل ممکن

سفر زمستانی 


