ﮐﺘﺎب “روزی ﮐﻪ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺑﻪ رودان
آﻣﺪ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﻠﺪا ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﮐﺘﺎب”روزی ﮐﻪ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺑﻪ رودان
آﻣﺪ” دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﻠﺪا ﺟﻌﻔﺮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  14ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در  500ﺟﻠﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺳﻤﺖ روﺷﻦ آﻣﺎده ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از  7داﺳﺘﺎن در  44ﺻﻔﺤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﯾﯿﻦ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ از داﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری
در ﺣﺎل ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮐﻪ دوره ﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را در ﮐﺎﻧﻮن ﻏﺪﯾﺮ داﻧﺶ
آﻣﻮزی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ” ﺟﻬﻠﻪ ﺑﻪ
ﻟﻮ” در  2ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ذر ﺳﺎل  97ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ رﺳﻮل در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
» ﯾﻠﺪا ﺟﻌﻔﺮی « اﻫﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن » رودان « در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺳﻦ دارد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن اﺧﯿﺮ دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ
ﺷﺪۀ اوﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ او را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ او در ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت در ﺳﯿﺎل ذﻫﻨﺶ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ  » :ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﺑۀ
ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد … « ﺟﻤﻠﻪ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺘﻦ  ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ وا
ﻣﯽدارد.
دﻧﯿﺎی ﯾﻠﺪا ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ،دﻧﯿﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪای اﺳﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮز
ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ او و دﻧﯿﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ  ،از اﯾﻦ رو وﻗﺘﯽ داﺳﺘﺎن روزی
ﮐﻪ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺑﻪ رودان آﻣﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ او ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﻮژه و ﺷﺨﺼﯿﺖ  ،ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻣﺮز ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽاش ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ او
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﻦ او ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .از ﯾﻠﺪا ﺟﻌﻔﺮی در اداﻣۀ راه
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
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