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”کولی کنار آتش“رمان   

منیرو روانی پوراثر    

  

 

  ۱۹۹۹نشر مرکز، تهران 

 معرفی کتاب: هانیه دری 

 مردانی و زنان رو پیاده در ای، زده یخ آیی، می بیرون کتابفروشی ای و زیادی، از غریبه، غریبه»

کنی، از  شان را احساس می هم بودن آیند، مهربانی با اب زیر بغل میکت هم، شانه به شانه که

 …گذرند گریزی و از نگاه کسانی که بساط دارند و از تمام رهگذرانی که می ها می چشمان آن

 پنهان خودش از حتی را خودش تواند می ای آدمیزاده چگونه نشد، دیده توان می چطور چطور،

بینند.  که چشم به دهان سخنگویی دارند، کسانی که تو را می کسانی …ها آدم کپه کپه، کند؟

ای  شود و تو به شاهزاده شوی، جمعیتی که سرانجام در انتهای روز خسته می قاطی جمعیت می

 تمام انگار اما …تواند خورشید را برای همیشه در دل آسمان نگه دارد اندیشی که می می

، منیرو. پور روانی. )«…بسامان کردن تاریکی است رکا در دستی و اند گریخته جهان شاهزادگان

 (۱۵۶ص ۱۳۹۴٫کولی کنار آتش. تهران. نشر مرکز. چاپ دوازدهم. 

داستان، دخترکی کولی به نام آینه است. او در قبیله کوچ نشینی زندگی ” کنار آتش کولی“

نامند،  ها را مانس می های مسافر که آن ها برای غریبه کند و به خواست و میل پدرش شب می

ها که  ها یکی از مانس کند. شبی از شب گونه برای پدرش کسب در آمد می رقصد و این می

http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/91412/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2--%D8%A8%D9%87--%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
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ها برای او داستان تعریف کند تا در نهایت در کتابی به  خواهد که شب نه مینویسنده است، از آی

پذیرد و  آن مرد شده بود، درخواستش را می  ها را چاپ کند. آینه که شیفته نام آینه آن داستان

برند، طبق  شود. وقتی که اعضای قبیله به این اتفاق پی می ای با مانس می در همین اثنا وارد رابطه

زنند، سپس او را از قبیله طرد  قبیله او را مجازات کرده و پنج شبانه روز بر بدن او شالق میقانون 

شود و در این مسیر اتفاقات  کنند. آینه در پی یافتن مانسش از جنوب ایران، راهی تهران می می

کند  یکند و مرد او را ترک م رود، با مردی ازدواج می دهد. او به شیراز می زیادی برایش رخ می

شود و  چینی مشغول می شود، در باغی به شغل گیالس ای مشغول به کار می و سپس در کارخانه

 انتهای در آینه …شود بعد با چند دانشجوی فعال سیاسی و اجتماعی در تهران، همخانه می

 .شد خواهد دست چیره نقاش یک به تبدیل داستان

، چقدر غیر قابل تعریف است و این قابل ”کنار آتشکولی “ها را گفتم تا بدانید داستان  همه این

تعریف نبودن آن به دلیل رئالیسم جادویی در این رمان است. طبق تعریف کلوین کوتیز از فرا 

کند، بعد فیزیکی کتاب برجسته شده  داستان،در این گونه داستانی: نویسنده به متن ورود پیدا می

ای چاپ شده در  گیرند. در مقاله مورد کاربرد قرار میای افراطی  و فنون داستان نویسی به گونه

های  اگر شبی از شب»بهارستان سخن که مربوط به بررسی تطبیقی این کتاب با کتاب   فصلنامه

نگر، تعریف ناپذیر  ایتالو کالوینوست، هاجر فیضی این اثر را ضد ساختار، نسبی« زمستان مسافری

دهد که فرا داستان یکی از انواع رایج  توضیح می و در یک کالم فراداستان خوانده است و

مدرن است که در واقع داستانی است که آگاهانه توجه خواننده را به تصنعی  های پست رمان

 کند. بودن خود جلب می

قلم در روستای جفره از توابع بوشهر به دنیا  ای خالق و خوش پور، به عنوان نویسنده منیرو روانی

شناسی از دانشگاه شیراز و نگارش این  التحصیل رشته روان نام، فارغ نده بهآمده است. این نویس

، بیش ”کولی کنار آتش“دانیم که  رمان به قلم توانای او چند سال طول کشیده است؛ بنابراین می

از هر چیز نشان از آشنایی زیاد و روح عجین او با فرهنگ جنوب کشور است. در ابتدا که شروع 

های زبانی و قلم  کشد تا با بازی ای، طول می کنی، با فضا و روایت آن غریبه می به خواندن کتاب

شوی، سخت است که از  ای که وارد داستان می افسار گسیخته نویسنده خو بگیری اما از لحظه

دنبال کردن رمان دست بکشی و خواندن آن را به زمان دیگری موکول کنی، دوست داری قصه 
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سبک خالقانه نگارش کتاب و استفاده خوب و بجا از زبان، به این میل  را تا پایان برسانی و

 کمک کرده است.

های زمانی و  بخش و کتاب از بازی بسیار ملموس و لذت” کولی کنار آتش“فضاسازی کتاب 

آن و   ای به جمله دیگر مخاطب کالم و یا گوینده مکانی سرشار است. در لحظه ای و از جمله

شوند؛ گرچه در ابتدا این به قول معروف به هم ریختگی  یت عوض میحتی زاویه دید روا

رسد و مخاطب را  روایت و درهم و برهم بودن آن یا همان آشفتگی، کمی گیج کننده به نظرمی

ها از  کند و این پرش کند اما خواننده خیلی زود به این شیوه نگارش خو می اندکی خسته می

شوند. در واقع کولی  اتفاقی تحسین برانگیز در داستان می موقعیتی به موقعیت دیگر تبدیل به

کند و این نوسان در  کنار آتش پایبند به یک زاویه دید نیست، مدام زاویه دید داستان تغییر می

  ساختار، بیش از هر چیز دیگر سرگردانی شخصیت اصلی داستان را در فضای مرد ساالرانه

خواننده نیز در داستان پیچیده آن به نوعی آشفتگی و  شود که دهد و باعث می اطرافش نشان می

ها منجر به همذات پنداری مخاطب با کاراکتر داستان  این  سرگردانی برسد و در نهایت همه

 شود. می

آینه، نشانی از زن مظلوم این دیار و پدرش و سایر مردان قبیله نیز نمادی از تفکر حاکم بر فضای 

های کالمی و اجتماعی و حتی بدنی در مورد زنان در  هنوز خشونتمردساالنه دیاری هستند که 

اش تا  قبیله  خواهد زیر یوغ مردساالرانه است که نمی  شود. آینه دختر سرکشی آن بسیاردیده می

های همیشگی زندگی کند. او گرچه در طول  آخر عمر کنار آتش برقصد، فال بگیرد و در کوچ

بازگشتش را به قبیله   خواهد که اجازه گردد و از پدرش می یداستان یک بار به محل قبیله برم

دانیم که این درخواست، ناشی از میل آینه به بازگشت به قبیله نیست بلکه  بدهد اما خوب می

گیرد که البته با مخالفت پدر و مردان قبیله  اش این تصمیم را می کسی دلیل سرگردانی و بی به

گردد. کتاب، ما را با فرهنگ فولکلوریک  ها باز می دگی بدون آنشود و به ناچار به زن مواجه می

های ادبی اشراف دارد. او روایت و  پور به آرایه کند. روانی نشین جنوبی آشنا می های کوچ کولی

 کشد. شناسد و از تک تک کلمات داستانش کار می پرداخت خوب را می
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 شاهنشاهی ساسانی 

 پروفسور تورج دریایی، ترجمه مرتضی ثاقب فر

۱۳۹۴نشر ققنوس،   

  

از پروفسور تورج دریایی، ریاست مرکز مطالعات خاورمیانه   است  کتابی  فارسی  اثر ترجمه  این

و متن فارسی آن   شده  نوشته  زبان انگلیسی  مخاطبان  برای  کهسامویل جوردن در دانشگاه ارواین 

 منتشر شده است. ۱۳۹۴توسط نشر ققنوس در تهران در سال 

خاورمیانه از سوی  ۀقیقی درباربهترین اثر تح ۀجایز ۀبرندنسخه انگلیسی این کتاب پس از انتشار، 

را در ” سقوط ساسانیان“قبال کتاب پروفسور دریایی انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه شد. 

 .ایران به چاپ رسانده بود و چند کتاب دیگر درباره همین موضوع نگاشته است

ر اعراب بسیار که میراث و اهمیت ساسانیان برای تمدن ایرانی از شکست در براباو معتقد است 

میراث مهمی که ساسانیان برای ایران به جا گذاشتند، به گفته او، شکل گیری  .فراتر می رود

صدها تا پیش از این تحقیق پروفسور دریایی، . مفهوم ایران به عنوان یک فرهنگ و ملت است

و   تاریخ  در باره  نگلیسیا  زبان  به  کتاب  یک  ولی ، بود شده  نوشته  باستان  روم  تاریخ ۀدربار  کتاب

 .  ساسانی  شاهنشاهی  کتاب  نگارش  شد برای  ای انگیزه  و این  وجود نداشت  ساسانی  تمدن

https://qoqnoos.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C#pic-0
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  فرهنگ سبک شناسی

 بئاتریکس بوسه، نینا نورگارد ،روسیو مونتورو

  مسعود فرهمندفر، احمد رضایی جمکرانی مان: مترج

 ۱۳۹۷ –انتشارات مروارید 

  

 

قصد دارد نمایی کلی از که به تازگی توسط نشر مروارید در تهران منتشر شده است، این کتاب 

های  شناختی مختلف و شاخه های زبان شناسی، ابزار قابل دسترس آن، انگاره جعبه ابزار سبک

روند و همچنین اندیشمندان اصلی این حوزه  ابزار تولید کرده یا به کار می شناسی که این سبک

 .را در اختیار خواننده قرار دهد

                                     

 

 

 

 

 

 

 

http://morvarid-pub.com/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88
http://morvarid-pub.com/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88
http://morvarid-pub.com/%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://morvarid-pub.com/%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://morvarid-pub.com/%D8%A8%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87
http://morvarid-pub.com/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://morvarid-pub.com/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://morvarid-pub.com/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1

