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ِھمايش خوانش رمان شنگری به زبان آلمانی در شھر آراو سويس، شام جمعه  ِ   آقای.  برگزار گرديد2010 جون 25ِِ
شنگری را چند بار خواندم و ھربار : فيشر برگزارکننده ھمايش که نويسنده کتابی تأريخی در مورد سويس است، گفت

ی ھر خواننده سخنی دارد که بايد عميق آن را خواند و به آن گوش شنگری برا. يی رو به رو شدم به چيزھای تازه
.فراداد  

 

 
 

:ِھای توضيحی در مورد رمان شنگری گفته شد در پاسخ و پرسش و گپ  
ھا ھم ارائه کننده معناھای ويژه  ھمان گونه که فشرده سخن گفته است، نام. بينيم ماليزم را می در شنگری  نوعی مينی

.ھا زيسته است ھا با اين پديده ِقيقت ترسيم کشوری است که سدهشق، جنگ و سياست، در حِميختن ع آ.ھستند  
تواند خوب باشد و  ِيابد، در ميان ھرملتی و سرزمينی، حتا سرباز تجاوزگر در آن می شنگری خوب و بد را ھمه جا می

.جنگجوی مقدس بد  
ِشوند که موتر مسافربری را حيوان بزرگی  رو به رو میترين مدنيت، با مردانی  وقتی باستانشناسان در جستجوی قديم

.نماياند ھا وابسته می ِپندارند، شنگری متمدن بودن را به جغرافيای درون آدم می  
ِنگاه طنزآلود شنگری به شعاردھنده معنايی فراتر » چرخ«يی که ھنوز روستاييانش برای  ِگان چپ و راست، در جامعه ِ

ِاتحاد کارگران جھان«و » ھای سرمايه ِخورد شدن زير چرخ«ند، ياب گی نمی ِاز چرخ ريسنده تواند  چه چيزی را می» ِ
 بگويد؟



ِزنند، از سوز غربت  ِ که شوھرش را پس از شرکت در جنگِ عراق، به جرم ھيچ به دار میِوقتی ھم آرا زن پناھجويی
.توان خنديد را می» برادری دينی«ِشود، شعار  ِ زيستن در آتش جنگِ وطن را ناگزير می،در پاکستان  

ِست که با خوانش پشت ناخن کودکی فرمان   ِگويد که دادگر دادگاھش ورد خوانی يی سخن می شنگری از حامعه ِ ِِ
.دھد محکوميت می  

ِھای زبان پارسی در کتاب، و باور پژوھشگرا آن گاه که از اسطوره ِن در مورد زادگاه زبان پارسی سخن به ميان آمد، ِ
ِيک زن آموزگار سويسی به سختی پذيرفت که زادگاه زبان پارسی سرزم ِ .خوانندش ينی باشد که امروز افغانستان میِ  

 

 
 

ِدر پايان ھمايش، ھيچ کسی بی خريد کتابی و داشتن دستخطی سالون را ترک نگفت، به ياد سخن حيدری وجودی افتا ِ دم ِِ
.جا دوصد جلد از کتابی به فروش برود، بسيار است اگر اين: گفت که می  

ِگان  نامور  ھايی يافتم از نويسنده ھای مطبعه دولتی پروان و کابل را پر از کتاب اين سخن را زمانی باورکردم که گدام
.وگمنام  

ِ منيژه نادری مسؤول بنياد يی از سرزمين سنايی خانم  از سوی بانوی فرھيخته2009ِشنگری در جنوری سال  ِ
ِتر از گشايش  ِ بی ھيچ چشمداشت مادی، در جايی که ھمميھنانش از بازشدن يک قصابی حالل بيش- ت شاھمامهانتشارا

. به چاپ رسيد-کنند ِکانون نشراتی استقبال می  
. شدو نشرنجی مھران به زبان آلمانی چاپ ِسالی پس از نشر فارسی، شنگری با برگردانی بانو فرزانه خ  

ِچاپ آلمانی شنگری در سايت آمازون در دسترس است ِ.  
 

 
 


