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ضمیمه کتاب و داســتــان روزنــامــه جامجم
سهشنبه    23شـهــریــور   • 1400شـمــاره 134

دبیر:محمدصادق علیزاده
دستیار دبیر :زینب آزاد
تحریریه :زهره صالحی ،عاطفه جعفری  ،مریم رحیمیپور ،نرگس موحدی ،مهدیه جاهد ،محدثه پالیزگر،
طاهره راهی،پونه فضائلی ،زینب مرتضایی ،نغمه رحیمیپور  علی رکاب ،محمدعلی یزدانیار و  کمیل فرحزادی

آب در غربال

اگر به داستانهایی با حال خوب که پستیها و بلندیهای یک زندگی را نشانمان میدهد و به عشق  ،اشک  ،لبخند ،
سختی و گشایشها عالقه دارید« ،آب در غربال» و زندگی روکمانی ،داستانی باب طبع شماست .آب در غربال ،داستانی
است بسیار لطیف و زیبا از زندگی  ،عشق  ،فقر  ،مرگ و بقا در روستایی دورافتاده در هند .داستان یک زندگی بسیار
متفاوت از زنی که خیلی زود با همسرش ازدواج میکند و ما داستان زندگی این خانواده را با محوریت زنی روستایی
دنبال میکنیم.
نویسنده :فریدون مجلسی
انتشارات :خوب
238صفحه 59000 /تومان

نویسنده :آنا سیوئل
مترجم :راضیه ابراهیمی
انتشارات :قدیانی
 280صفحه51000 /تومان

دژاوو

داستاندردورنجاسبهادر قرننوزدهمراشرحمیدهد
و ماجراهایی که یک اسب در دوران زندگیاش از سر
میگذراند .زیبای سیاهی که با خواندن کتاب معرفی
میشود بخش تاریکی را نشان میدهد که امید در آن
جریان دارد .با یک داستان از یک تشبیه زیبا روبـهرو
هستیم .آنا سیوئل به زیبایی مخاطب را وارد دنیای
اسبهایی میکند که رام و اهلی شدهاند و چه زیبا و
لطیف و زجرآور رابطه آدمی (تلخ یا شیرین) را بیان میکند.
کتاب بیان «گذشت» است.

زیبای سیاه

نویسنده این کتاب در جایی گفته است «دژاوو» خرده
داستانهایی اســت از موقعیتهای عجیبی که مردم
عادی در آن گرفتار میشوند .ماجرای این کتاب در کافهای
میگذرد و شخصیت اصلی آن در مواجهه با مهمانان
کافه ،قصههایی را شکل میدهد .در دژاوو ،با نثری طنز
روبـهرو نیستیم .در حقیقت این کتاب به دنبال آگاهی
بخشی به ضمیر ناخودآگاه خواننده است که با استفاده
از ویژگیهای خواب و رویا به فهم بیشتر داستان کمک
میکند.
نویسنده :مهرداد صدقی
انتشارات :کاشی
 92صفحه 38000 /تومان

