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ادبيات داستانی 

خرده روايت ها 

پیام وزیر ارشاد : تغییر فضای 
فرهنگی و بسط آزادی قلم 

کامران پارسی نژاد
بی ش��ک حی��ات ادبیات و هن��ر بس��تگی کامل به 
آزاداندیش��ی دارد. ادبیات ، هنر و آزاداندیشی  ارتباطی 
تنگاتنگی با یکدیگر دارن��د و به نوعی ض��رورت وجود 

آزاداندیشی در ادبیات و هنر بسیار احساس می شود.
هفته گذش��ته وزیر محترم فرهنگ  و ارشاد اسالمی 
در تاریخ  18دی در مراس��م اختتامیه اولین جش��نواره 
عکس طبیعت استان البرز پیرامون آزادی قلم ، اندیشه و 
مطبوعات و به طور کلی تغییر فضای فرهنگی و خط قرمزها 
صحبت کردند و بر این مسأله تأکید داشتند که آنچه در 
خصوص مسایل شرعی درحوزه فرهنگ و هنر اهمیت 
دارد، نگاه و دیدگاه مقام معظم رهبری است و خط قرمز ما 
در این حوزه نیز دیدگاه ایشان است، بنابراین نباید فراموش 
کنیم که در حوزه مسایل فرهنگی نباید از ایشان جلوتر 
افتاده و متعصبانه برخورد کنیم.وزیر ارشاد به صراحت بر 
این مسأله تأکید  ورزید که آزادی قلم به معنای ولنگاری 
نبوده و هرجا که هنرمندان این ح��وزه از چارچوب های 
تعیین شده پا فراتر بگذارند، مطابق قانون با آنها برخورد 
می شود.  ایشان در ادامه با قاطعیت گفتند:»وزارت ارشاد 
اجازه توزیع کتاب هایی را که باعث مس��مومیت فضای 
فکری جامعه می شوند، نمی دهد و از انتشار آنها جلوگیری 
می کند. این موضوع صرفاً به حوزه کتاب منحصر نشده و 
در خصوص تئاتر، فیلم ،موسیقی و سایررشته های هنری 

نیز اجرایی می شود.«
باید به این مسأله مهم توجه داشت که اداره کتاب وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با ریاس��ت آقای علی شجاعی 
صائین در طول حیات خود خوش درخش��یده است. بی 
ش��ک قانونمند کردن نحوه ارزیابی آثار مکتوب و دست 
یازیدن به اصول ومبانی تخصصی نقد و ارزیابی متون باعث 
شده تا اداره کتاب وزارت ارشاد در کار خود موفق باشد و 
بناچار ارزیابی آثار روند طبیعی و منطقی خود را طی می 
کند؛ این در حالی است که برخی از نویسندگان حرفه ای 
و عامه پسند به گمان اینکه شرایط حاکم اجازه هر گونه 
عملی را به آنها می دهد، از خط قرمزهایی که وزیر به آنها 
اشاره داشت، عبور کردند. مستهجن نویسی و پرداختن 
به توصیفات و صحنه های بیمار گونه اروتیکی از جمله 
مواردی است که در حوزه داستان و شعر دامنگیر برخی 
ادیبان دگر اندیش شده است.انگاری تنها دغدغه ای مردم 
در جامعه شهری و روستایی خیانت ، میل به جنس مخالف 
و رعایت نکردن هنجار ها و عرف حاکم بر جامعه است. انگار 
مطلب دیگری وجود ندارد تا درباره آن نوشت؛ البته همه 
نویسندگان روش��نفکر در پی این جریان بیمار گونه که 
حتی در غرب هم نمونه آن یافت نمی شود، نیستند. در 
غرب ادبیات جدی روند منطقی خ��ود را طی می کند و 
توصیفات اروتیکی هیچ گاه فضای داستان ها و اشعار  ناب را 
نمی گیرند؛ البته  ادبیات اروتیکی ژانر خاصی است که قالب 
آن کامالً با سایر گونه های ادبی متفاوت است. متأسفانه در 
جامعه ادبی کشور هیچ اثری از ادبیات اندیشه که محوریت 
آن درج آرا و باورهای تحلیلی است، دیده نمی شود.  شاید 
به دلیل نداشتن اطالعات ، تجارب و اندوخته های ناب است 
که برخی به این وادی کشیده می شوند. نگارش جمالت 
رکیک و زشتی که هیچ کس حاضربه بیانش نیست، چگونه  
و بر اساس چه ضابطه ای  فضای ادبیات جدی را باید اشغال 
کند؟عدم بروز اعتراض از سوی جناح های مختلف نشان 
از این دارد که اداره کتاب بر اساس ضوابط و قوانین محکم 
و متقن با آثار مکتوب برخورد می کند. براین اساس است 
که جمله هوشمندانه وزیر معنا پیدا می کند:»آزادی قلم 
به معنای ولنگاری نبوده و هرجا که هنرمندان این حوزه از 
چارچوب های تعیین شده پا فراتر بگذارند، مطابق قانون با 

آنها برخورد می شود.«
ایشان امید دارند تا از هر طریق که می شود فرهنگ، 
ادبیات و هنر ایرانی را به جهانیان معرفی بکنند و به این 
ترتیب نام ایران را در جهان زنده نگاه دارند. توجه به این 
مسأله ضروری است که این امر مهم امکان پذیز نمی شود، 
مگر آنکه وزارت ارشاد برای ایجاد تحول عظیم فرهنگی 
برنامه و اهداف از پیش تعیین شده داشته باشد. اگر وزارت 
ارشاد بدون داشتن برنامه و طرح کارشناسی شده پیش 

برود، بی شک آرزوی زیبای وزیر محترم تحقق نمی یابد.

نویسنده ای
 که از دیوارها عبور می کند !

روز دوش��نبه براب��ر ب��ا 
12 ژانویه سالگرد تولد 66 
سالگی هاروکی موراکامی 
برجسته ترین نویسنده حال 
حاضر ژاپن است. به همین 
مناس��بت مقاله ای از او در 
روزنامه »گاردین« منتشر 

ش��د. او در این مقاله از دیواره��ای دنیای امروز 
صحبت کرده و اینکه با داس��تان هایش از این 
دیوارها عبور کرده است. قسمت هایی از این مقاله 
را اینجا می آوریم: برای ما رمان نویس ها، دیوار 
مانعی است که باید از آن عبور کنیم. نه کمتر و نه 
بیشتر. از دید استعاری، وقتی ما رمانی می نویسیم، 
از دیوارها عبور می کنیم، دیوارهایی که واقعیت و 
غیرواقعیت و خودآگاه و ناخودآگاه را از هم جدا 
می کند. ما آن سوی دیگر دیوارها را نگاه می کنیم، 
به سمت دیگر برمی گردیم و آنگاه با تمام جزییات 
مشاهداتمان را در نوشته مان توصیف می کنیم.ما 
فقط تالش می کنیم با تمام جزییات صحنه هایی 
را که دیده ایم به تصویر بکشیم. این کاری است که 
ما رمان نویسان به صورت پایه  ا ی و روزانه انجام 
می دهیم. وقتی فردی یک داستان می خواند و 
تحت تأثیر قرار می گیرد و هیجان زده می شود، 
همراه با نویسنده از آن دیوار عبور می کند. مسلما، 
وقتی کتاب را می بندد، باز همان جایی خواهد بود 
که مطالعه را در آن شروع کرده است. اگر حرکتی 
کرده باشد، در حد 10 یا 20 سانت است. واقعیت 
اطراف او تغییری نکرده و هیچ مشکل واقعی حل 
نشده است. اما خواننده مشخصا احساس می کند 
دیواری را رد کرده، به جایی رفته و برگشته است. 
او می ماند و احساس این که از نقطه شروع حرکت 
کرده، حتی اگ��ر فاصله کمی بوده باش��د و من 
همیشه اعتقاد داشتم تجربه این حس فیزیکی، 
مهمترین چیز در مورد مطالعه است؛ احساس 
واقعی که آزاد هس��تی، اگر بخواهی از دیوارها 
بگذری و به هرجا دوس��ت داری بروی. من این 
حس را غنیمت می شمرم و تا می توانم داستان  
می نویس��م، تا دوباره تجربه اش کن��م و آن را با 

حداکثر افراد ممکن سهیم شوم.
نوبل خوانی با اکتاویو پاز

گروه هنر: دوازدهمین 
نشس��ت نوبل خوانی شهر 
کتاب به تحلیل و بررس��ی 
ش��عرهای اوکتاوی��و پ��از 
اختص��اص دارد.در ای��ن 
نشست که روز یکشنبه 28 
دی ساعت 16:۳0 در مرکز 

فرهنگی ش��هر کتاب برگزار می شود، اولیسس 
کانچوال )سفیر مکزیک در ایران(، فؤاد نظیری 
)مترجم شعرهای اوکتاویو پاز( و بلقیس سلیمانی 
درباره  آثار پاز سخن می گویند.اوکتاویو پاز، شاعر، 
مقاله نویس و اندیشمند سیاس��ی مکزیکی، از 
شاعران برجسته  قرن بیستم است که در ایران نیز 
شناخته و آثار او به فارسی ترجمه شده است. پاز 

در سال 1۹۹0 برنده  جایزه  نوبل ادبیات شد. 
یک کتاب ایرانی برگزیده یک

 انتخاب جهانی 
گروه هنر: کت��اب »تو 
لک لکی ی��ا دارکوب« علی 
خدایی ب��ه عن��وان کتاب 
برگزی��ده برای ک��ودکان با 
 IBBY 2015 نیازهای ویژه
شناخته شد. این کتاب که 
در کان��ون پ��رورش فکری 

کودکان و نوجوانان منتشر شده، بنا بر اعالم، به 
دلیل منحصر به فرد بودن و تاثیرگذاری ایده و 
تصاویر آن به عنوان کتاب برگزیده برای کودکان با 
نیازهای ویژه IBBY 2015 انتخاب شده است.

ريز و درشت از داستان

 چگونه می ت��وان مخاطب را 
خنداند، وقتی فضای کار، یک 
فضای کامالً عادی است، وقتی 
شخصّیت ها، شخصّیت های کاماًل عادی اند 
و منطِق حاکم بر کنش ها و واکنش هایشان 
نیز، کاماًل منطبق بر کنش ها و واکنش های 
عادی اند؟ آیا ِصرِف استفاده از زاویه دیِد دانای 
ُکل، و إشراف بر مافی الضمیِر شخصّیت ها و 
نشان دادِن تضاد و تقابِل درونِی آن ها با فضای 
موجود، می توان ایجاد طنز کرد و مخاطب را 

خنداند یا نکته دیگری در کار است؟ 
باید پذیرفت که طنز)چه ایج��اِد آن و چه 
درک و دریافِت عم��ِق آن( نیازمنِد داش��تِن 
ذهنّیتی متفاوت از ذهنّیِت فراگیر جامعه است؛ 
یعنی داشتِن نوِع نگاهِ خاص و ویژه و مسلّح بودن 
به چشم هایی متمرکز بر زوایاِی دیِد خاص برای 
ایجاد طنز ضروری اس��ت، و از سویی، داشتِن 
ذهنّیتی که درک و دریافت و هضِم آن نوِع نگاه 
و آن زاویه دید را میّسر کند، برای مخاطب الزم 
است. مجموعه داستان »وقتی شعله ها شما 
را در بر می گیرد«، نوشته »دیوید سداریس« 
و ترجمه »نادر قبله ای« که نشر مروارید آن را 
منتشر کرده است، نمونه ای از این دست آثار 
است؛ یعنی آثاری   که  با نوعی نگاهِ خاص و ویژه 
نوشته ش��ده و درِک طنِز موجود در آن ها نیز 

وابسته به درک مخاطب از آن نوِع نگاه است.

 بس�یار س�فر باید تا طنزنویس شود 
»سداریس«

دیوید س��داریس، طنزنوی��س، کمدین، 

مجری رادیو و نویس��نده آمریکایی، در سال 
1۹56 متولد شد. از او مجموعه داستان های 
بس��یاری منتش��ر ش��ده که از میاِن آن ها، 
مجموع��ه داس��تان کوتاه »وقتی ش��عله ها 
ش��ما را در بر می گیرند«، در سال 2008، در 
فهرسِت پرفروش ترین کتاب های نیویورک 
 تایمز قرار گرفت. جذابّیِت داستان های دیوید 
سداریس، در صراحتشان است؛ شخصّیت های 
داس��تان های او اغلب، شخصّیت های واقعِی 
زندگِی خودش هستند)بیشتِر اوقات اعضای 
خانواده اش(. او با این سادگِی شخصی، که خود 
آن را از ریشه یونانی اش می داند، پدر و مادر و 
خواهر و برادرِ خود را وارد داستان هایش کرده، 
و آن ها را موضوع شوخی های شخصِی خود 
می کند. او در داس��تان هایش که در مجالت 
معتبر منتشر می شده و بس��یاری از آن ها را 
نیز در برنامه های تلویزیونی اش اجرا می کرده، 
به مس��ایل گوناگونی از قبیِل اتفاقاتی که در 
دوران جوانی اش افتاده، زندگِی خانوادگی اش، 
تحصیالتش، تقابلش ب��ا فرهنگ های دیگر 
کشورهای جهان، مشکالِت داخلی آمریکا، 
روابط انس��ان ها، برخورِد آن ها با م��رگ و... 

می پردازد.
دیوید س��داریس، س��فرهای زی��ادی به 
کشورهای گوناگون داشته و همین مسأله بر 
توانایِی او در شخصّیت پردازِی داستان هایش 
افزوده است. درحقیقت سداریس، به واسطه 
سفرهایش به کش��ورهای گوناگوِن جهان، 
و گاه��ی س��ال ها زندگی ک��ردن در آن 
کشورها، براحتی مردِم این کش��ورها را وارد 

داستان هایش می کند و از آن ها، موضوعاتی 
برای خلِق داستان ها و فضای داستان هایش 
می آفریند که مخاطب را وام��ی دارد تا بدوِن 
داشتِن کوچکترین اطالعی از پیشینه فرهنگِی 
مردمی که در داستان های او هستند، به تضاد و 
تناقِض موجود در رویدادها و رفتارها بخندد. 

نکته جالِب توج��ِه داس��تان های دیوید 
سداریس، موقعّیتی است که شخصّیِت اصلِی 
آن، یعنِی خوِد نویسنده در آن قرار می گیرد و 
طنز و فکاهی ناخواسته از همین موقعّیت خلق 
می شود؛ خواه این موقعّیت در پروازی شبانه از 
آمریکا به فرانسه باشد، یا حضور عنکبوتی در 
زندگی اش. او هرگز سعی  نمی کند، موقعّیت 
را در داس��تان هایش ایجاد کن��د، بلکه این 
موقعّیت ها هستند که داستان های او را خلق 
می کنند. از س��ویی، با وجود آنکه شخصّیِت 
اصلی در تمام داس��تان های کوتاه مجموعه 
مذکور، یک نفر هس��ت )نویس��نده اصلی(، 

سداریس با ایجاد تغییراتی در موقعّیت های 
س��ّنی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و...، 
هربار موقعّیِت فکاهِی تازه ای خلق می  کند. 
مثاًل جایی شخصّیِت اصلی، مردی جاافتاده 
اس��ت و در محل کارش، با اجسادی  که برای 
کالبدش��کافی آورده ان��د مواجه اس��ت، و از 
زاویه دیِد مردی تقریباً چهل س��اله، تضاد و 
تقابِل ذهنِی چنین ش��خِصیتی را با جامعه، 
به موقعّیتی طنزآمیز ب��دل می کند، و جایی 
که شخصّیِت اصلی، نوجوانی است در فضای 
محدوِد خانواده، با همان زاویه دید به تماشای 
فضای پیرامون می پ��ردازد و با منطِق حاکم 
بر ذه��ِن نوجوانی متعارض ب��ا محیط، مثاًل 
آنجاکه از وجود »کرم پی��وک« در پای زنی 
می نویس��د، اینگونه با بیان موقعّیت ذهنِی 
خود، ایجاد طنز می کند: »اگر من بچه بودم و 
می دیدم چیزی از سوراخی از پای مادرم بیرون 
می خزد، رژه کنان به نزدیک ترین یتیم خانه 
می رفتم و خودم را ب��رای فرزندخواندگی به 
آن جا معرفی می کردم؛ تمام عکس های که از 
مادرم داشتم، می سوزاندم، هرچیزی را که به 
من داده بود از بین می بردم و همه چیز را از اول 
شروع می کردم، چون این نفرت انگیز است. 
پدرها اجازه دارند بین انگل ها بخزند و این کار 
هیچ اشکالی هم ندارد، ولی برای یک مادر، نه؛ 

واقعاً غیرقابل بخشش است«.
دیوید سداریس، در اغلِب داستان هایش، 
اعضای خانواده اش را به عنوان شخصّیت های 
داستان، دستمایه ایجاد موقعّیت های طنزآمیز 

کرده و نارضایتِی آن ها را  شرح می دهد. 

نگاهی به مجموعه داستان »  وقتی شعله ها شما را در بر می گیرند« نوشته دیوید سداریس

طنزنویسیکهشماراباعنکبوتوجسدمیخنداند
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قدس آنالین- زمانیان: محمد اس��ماعیل حاجی 
علیان، نویسنده رمان »ایوار« در پاسخ به این سؤال که 
چرا تعداد نویسندگان امروز از تعداد کتابخوان ها بیشتر 
شده است، گفت: بزرگترین معضل ادبیات ما همین است. زمانی که 
تیراژها 5 هزار نسخه بود و به ۳ هزار نسخه نزول کرد، آقای گلشیری در 
جلسه ای به این مسأله واکنش نشان دادند و گفتند: ما 200 نویسنده 
ایم که کتاب می نویسیم و کتاب هم می خوانیم، حاال بقیه مردم معلوم 
نیست که می خوانند یا نه چون اگر می خواندند اوضاع ادبیات ما چنین 
نبود.  وی ادامه داد:  بنا بر گفته گلشیری تیراژ 1000 نسخه ای ما نشان 
می دهد 5 هزار نویسنده امروز داستانخوان نیستند؛ در حالی که به نظر 
من  بزرگترین مکتب آموزشی و تحصیلی برای نویسندگان خواندن 
کارهای یکدیگر است، ولی متأسفانه نمی دانم چرا دوستان این موهبت 

را از خودشان دریغ می کنند. 
حاجی علیان افزود: فضای فرهنگی جامعه ما به سمتی پیش می 
رود که  تعداد نویسندگان خیلی بیشتر از تیراژ کتاب هاست؛ البته تعداد 
زیاد نویسنده اتفاق بدی نیست، چون با  تجاربی که نویسنده ها بعد این 

همه سال به دست آورده اند، می توانند از این تجارب استفاده کنند، اما 
این نویسنده ها  رمان ایرانی ، داستان کوتاه ایرانی یا کتاب های علمی 
نمی خوانند و متأسفانه فکر می کنند، جهان همان چیزی است که در 
دریچه ذهنی آن ها اتفاق می افتد. نویسنده رمان »چهار زن« در ادامه 
گفت: با همه این شرایط  برخالف چیزی که در افواه هست و می گویند، 
ادبیات ما نسبت به ادبیات دهه 40 مسیر نزولی را طی می کند به نظر 
من اینطور نیست و اتفاقاً ادبیات ما گونه های قشنگی را پرورش می دهد 

و فضای زیبایی را به دست آورده است . 
حاجی علیان تصریح کرد:  ما اگر در دهه 40 در یک شاخه ادبی توانا 
بودیم، در این دهه در همه شاخه ها نویسنده هایی هستند که یک ، دو و 
یا چند تجربه موفق را دارند، اما دیده نشده اند و فکر می کنیم ادبیات ما 
رو به نزول است، در حالیکه ادبیات ما رو به صعود است و نسل ادبی که 
در حال شکل گرفتن است،  اگر به این ورطه نیفتند که دانای عالم اند 
ادبیات ایران را زیرورو می کنند، چون میراث دار یک سنت کهن اند و 
باید قدر دانسته شود. ما در داستان نویسی قدمتی نداریم، اما تجربه های 

خوبی داریم که باید قدر این تجربه های خوب را دانست.

محمد اسماعیل حاجی 
علیان پاسخ داد 

بزرگترین 
معضل ادبیات 
امروز 

م 
زو


