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ای نیما

كرد و از این حیث او را پدر شعر نوی فارسی مینامند .به همین خاطر
فراد مختلف نكات مختلفی را بازگو كرده میتواند جذاب باشد .كتاب
رنده نامههایی است كه به قلم نیما برای افــراد مختلف ،از اعضای
شده است .نامههایی كه در بسیاری از آنها میتوان ردپای تغییراتی
یز بارها در نامههایش مطر ح میكند كه در آینده از او بسیار سخن
نار هم قرار گرفتهاند به صورت تاریخی دستهبندی شده و سیر تفكر
ده آشكار میكند .در این كتاب نیما گاهی خطوطی از طرحی را كه برای
ههایی به افراد ناشناس مطر ح میكند و خواننده پی میبرد كه این
دیشیده و ناگهانی در او این حركت ایجاد شده است .عالوه بر این
ا نیز میتوان در میان خطوط این كتاب مشاهده كرد.

ت پوران عزیزم

ان جوانان اثرگذاری بســیاری داشــته و بــه عبارتی از اقطــاب اثرگذار طی
رانی او مورد توجه جوانان و همچنین ساواک بوده است .علی شریعتی
رفتن آنها در مســیر مبارزه داشــته اســت و از این رو جایــگاه ویژهای در
علی شریعتی به همسرش پوران شریعت رضوی در این کتاب گردآوری
داده شده است .نثر ویژه علی شــریعتی دراین نامهها توجه خواننده را
ل آثار شریعتی را در این نامهها نیز میبیند .این نامهها از آنجا که توسط
شــاندهنده بعد تازهای از این متفکر به خواننده اســت .این نامهها از
ل شده نگاه او را به روابط میان زوجین نیز بازتاب داده است.

آلبر كامو و آندره مالرو

از خالل نامههــا میتوان رشــد و حتــی تغییر یــك چهره
را بهخوبی دیــد .از میان نامهها حتی میتــوان تصویری
دید هنشــده از یــك انســان را بــه تما شــا نشســت.
تصویــری كــه معمــوال رســانهها نمایــش نمیدهنــد و
ترجیــح میدهنــد تصویــر رســمی افــراد را بــه نمایــش
بگذارنــد ولــی نام ههــا ایــن قــدرت را دارند كــه تصویری
خــاف آن چیــزی كــه اغلــب در ذ هــن دار یــم نشــان
دهنــد .ایــن كتــاب نیــز روال  ۱۵ســال رد و بــدل شــدن
نامــه میــان دو نویســنده مهم قرن بیســتم فرانســه را
نشــان میدهد .مســیری كــه در پایــان آن كامــو به یكی
از نوابــغ ادبیــات قــرن ماضــی تبدیــل شــد .نامههــای
ایــن دو ،انعكاســی اســت از روابــط انســانی ،سیاســی
و اندیشــمندانه كــه عمــق ایــن رابطــه را بــه خواننــده
مینمایا نــد و آن را برایمــان
روشــن میكنــد .ایــن كتــاب در
كنــار آنچــه گفتــه شــد د یــدگاه
دو نویســنده را درباره ماجرای
ا ســپانیا و كود تــای ژ نــرال
فرانكــو نشــان مید هــد
كه اهمیت نامههــا را ارتقا
میدهد.
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بازگشت زرتشت
هرم ـ ــان هس ـ ــه ،نویس ـ ــنده آلمان ـ ــی برن ـ ــده نوب ـ ــل ادبی ـ ــات در نامههای ـ ــی ك ـ ــه ب ـ ــه اف ـ ــراد و نزدی ـ ــكان خ ـ ــود نوش ـ ــته
بــــه اوضــــاع روز جامعــــه خــــود اشــــاراتی كــــرده اســــت .علیــــه گســــترش صنعتــــی شــــدن و
گرایـ ـ ــش تودههـ ـ ــا بـ ـ ــه شهرنشـ ـ ــینی كـ ـ ــه در آثـ ـ ــارش دیـ ـ ــده میشـ ـ ــود در ایـ ـ ــن نامههـ ـ ــا نیـ ـ ــز
بـ ـ ــه چشـ ـ ــم میآیـ ـ ــد.
هس ـــه ك ـــه س ـــالها آث ـــارش ب ـــه ص ـــورت پنهان ـــی ب ـــه ف ـــروش میرف ـــت در نامههای ـــش
س ــعی میكن ــد علی ــه فرهن ــگ ت ــودهای و گرای ــش جوان ــان ب ــه آن ح ــرف بزن ــد و بنویس ــد.
او ك ــه س ــال  ۱۹۴۶برن ــده نوب ــل ادبی ــات ش ــده در نامههای ــی ك ــه برخ ــی حال ــت سرگش ــاده
دارنـــد تـــاش میكنـــد بـــه ایـــن شـــیوه جهانبینـــی خـــود را تبییـــن كنـــد.

دلبند عزیزترینم

آنت ـ ــوان چخ ـ ــوف را اغل ـ ــب ب ـ ــا نمایش ـ ــنامه «بـ ـــاغ آلبالـــــو» میشناســـــند .نویســـــندهای اهـــــل روســـــیه كـــــه بـــــه
نمایشـــنامهنویس بـــودن شـــناخته میشـــود و آ ثـــار بســـیاری از او بـــه فارســـی برگردانـــده شـــده
اس ــت .در ای ــن كت ــاب خوانن ــده از زاویــهای ت ــازه ب ــه تماش ــای ای ــن چه ــره مه ــم ادبی ــات روس ــیه
مینش ــیند .نامهه ــای عاش ــقانه او ب ــه نام ــزدش ك ــه م ــدت زی ــادی ب ــا ه ــم نبودن ــد ،زی ــرا چخ ــوف
ب ــه دلی ــل بیم ــاری مجب ــور ب ــه زندگ ــی در منطقــهای دور از مس ــكو ب ــود و اول ــگا نی ــز ب ــه خاط ــر
ب ـــازی در تئات ـــر ت ـــوان همراه ـــی همس ـــرش را نداش ـــت ت ـــا اینك ـــه ب ـــا م ـــرگ چخ ـــوف ای ـــن
رابطـــه بـــه پایـــان میرســـد ،هرچنـــد همســـر او تـــا پایـــان عمـــر ازدواج نكـــرد و بـــر عشـــقش
ب ـــه چخ ـــوف پایبن ـــد مان ـــد .بس ـــیاری ب ـــر اینك ـــه ای ـــن نامهه ـــا عاش ـــقانهترین نامهه ـــای
جه ـ ــان اس ـ ــت ،اعت ـ ــراف كردهان ـ ــد.

گیرنده :دخترم

ایــن كتــاب در واقــع گــردآوری نامههــای چهرههــای
سرشــناس ایرانــی بــه دخترانشــان اســت .اثــری كــه
میخوا هــد باز تــاب دهنــده عمــق رابطــه پــدران بــا
دخترانشان باشد.
در ایــن اثــر خواننــده میتوانــد بــه اهمیــت برقــراری
رابطــه میــان والدیــن و فرزنــدان پی ببــرد و عــاوه بر
آن ســختیهای این ایجــاد رابطه نیز به خوبی نشــان
داده شده است .مولف كوشش كرده از چهرههایی
نظیر ســیدمهدی شــجاعی ،مصطفی رحماندوســت
و ...نامههایــی خطاب به دخترانشــان جمعآوری كند
تا از فــراز ایــن قالب خواننــده بتوانــد تصویــری كمتر
دیده شده از این افراد را به تماشا بنشیند.
ایــن اثــر در کنــار اینکــه نشــاندهنده رابطــه میــان
دختــران و پــدران اســت از
ســوی دیگــر بــه اهمیــت نامه
در بیــان مکنونــات قلبــی افراد
نیــز اشــاره میکند .اثــری که
در کنــار اهمیــت اد بــی،
کارکرد هــای تربیتــی و
پرورشــی برای مخاطبان
بههمراه دارد.

مثل خون در رگهای من
بســیاری بــر ایــن باورنــد كــه دوره ســوم زندگــی احمــد
شــاملو تاثیر بســیاری در جهان فكری و ســیاق شــعری
او دارد بــه همین خاطــر مــرور نامههــای او كه بــرای آیدا
نوشته شده میتواند تاثیر شگرف این رابطه در جهان
شــاملو را به خوبی عیان كند .نامههایی كه در آنها ســیر
تغییر شــاعر كوچه را میبینیــم و تاثیری كه عشــق بر او
میگذارد را بــه وضوح حس میكنیم.
یوســفعلی میرشــكاك از تاثیــر ایــن
دوره بــر شــعر شــاملو ســخن
میگویــد و در ایــن كتــاب ایــن
مساله به خوبی دیده میشود
كه چطور عشــق میتوانــد فرد
را از ورطه ناامیدی نجات دهد.

