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ادبيات داستانی 

خرده روايت ها 

 بحران بزرگ فرهنگی ادبی  درراه است
کامران پارسی نژاد

بی توجهی دول��ت به فرهنگ و ادب کش��ور باعث 
ش��ده تا بحران بزرگی در عرصه فرهنگ و ادب کشور 
رفته رفته ش��کل بگیرد و بی ش��ک پیامد های شدید 
آن دامنگیر جامعه، سیاس��ت و اقتصاد کشور خواهد               

شد.
براساس گزارش رسانه ها در الیحه تقدیمی  بودجۀ 
س��ال ۹۴ به مجلس شورای اس��امی، بودجۀ وزارت 
ارشاد و فرهنگ اسامی  رش��د ۲۳.۴ درصدی نسبت 
به سال قبل داش��ته اس��ت که جایگاه این وزارتخانه 
را از لحاظ میزان رش��د بودجه در میان ۱۷ وزارتخانۀ 
دیگر در رتبۀ یازدهم ق��رار می دهد.  در الیحۀ بودجۀ 
سال ۹۴، سهم وزارت فرهنگ  و ارشاد اسامی  از کل 
بودجۀ ۸۳۷ هزار میلیارد تومانی کشور، ۷۶۹ میلیارد 
و ۳۲۰ میلی��ون و ۷۰۰ هزار تومان پیش��نهاد ش��ده 
اس��ت. این رقم در قیاس با سال گذش��ته رشد ۲۳.۴ 
درصدی داش��ته است.بی ش��ک تبعات و پیامدهای 
چنین تصمیم گیری های نادرس��تی خودش را نشان 
می دهد.کس��ر بودجۀ این وزارتخانۀ مهم و سرنوشت 
س��ازی که قرار اس��ت پایه های فرهنگی ، اجتماعی، 
ادبی ، هنری ایران را ش��کل بدهد و جریان ساز باشد، 
یقیناً لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد می سازد 
و برای همین است که در اکثر کش��ورهای پیشرفتۀ 
جهان س��رمایۀ کافی در اختی��ار مراک��ز و نهادهای 
فرهنگی قرار می دهند. دولت های کشورهای پیشرفته 
می دانند که با حمایت همه جانب��ه از نهادهای ادبی ، 
فرهنگی و تدوی��ن برنامه های عظی��م فرهنگی ادبی 
 و هنری عمًا پش��توانۀ محکم��ی  در حوزه های دیگر 
مدیریتی خود به وجود می آورند. برهیچ کس پوشیده 
نیست که فرهنگ و ادبیات کش��ور اگر به درجۀ رشد 
و تعالی خود برس��د می توان��د دولت را در بس��یاری 
زمینه های سیاس��ی،اقتصادی، اجتماع��ی و...  یاری 
برساند.متأسفانه از آنجایی که هیچ گاه دولت متوجه 
این مس��أله نبوده و نخواهد ش��د ای��ران و ایرانیان با 
مشکات عدیده ای در این حوزه مواجه بوده و خواهند 
بود. دور از ش��أن و منزلت وزارتخانۀ فرهنگ و ارشاد 
اسامی  اس��ت که آنچنان دچار بحران مالی بشود که 
نتواند به ط��ور مثال حق الزحمۀ داوران کتاب س��ال 
جمهوری اس��امی  ایران را پرداخت کند و یا حقوق 
کارشناسان و بررسان ادارۀ کتاب را به تعویق بیندازد. 
بی پولی سایر نهادهای دولتی از جمله بنیاد حفظ آثار 
و  نشر ارزش های دفاع مقدس، حوزه هنری و... عمًا 
باعث شده تا تولید آثار فاخر قطع و جشنواره ها متوقف 
شود و در پی آن جریان س��الم و پویای ادبی و هنری 
در کش��ور به بیراهه برود.آنچنان که می بینیم معدود 
مراکز نشر و تولید کتاب که از حمایت های پشت پرده 
و پنهان برخی سازمان های دولتی غیرادبی  برخوردار 
هستند و هنوز توان نشر کتاب را دارند نیز عمًا به باند 
بازی مبادرت می ورزند و تنها آثار برخی از دوس��تان 

نظر کردۀ خود را چاپ می کنند.
البته به این مس��أله باید توجه داشت که ایراد کار 
تنها به تخصیص بودجۀ کافی ختم نمی ش��ود، بلکه 
برنامه ریزی نادرس��ت وصرف نادرس��ت بودجه برای 
برنامه ه��ای غیرضروری در نهاده��ای فرهنگی عمًا 
باعث شده تا ش��ایعات زیادی درخصوص جابه جایی 
بودجه های کان به وجود بیاید. جدای از این، نداشتن 
اهداف مش��خص و بزرگ فرهنگی ، ادبی و هنری و از 
میان بردن س��رمایه ها از دیگر مش��کات عظیم این 

وادی است. 
متأسفانه در ایران به دلیل نداشتن سیستم نظارتی 
در عرصه های فرهنگی و ادبی هیچ نهادی پاسخگوی 
اعمال و رفتار خود نیس��ت.هر اتفاق��ی در این مراکز 
می توان��د رخ دهد و هیچ س��ازمانی قادر ب��ر نظارت 
بر بودجه و برنامه های کاربردی آنها نیس��ت. ش��اید 
ناکارآمد بودن نهادهای فرهنگی،ادبی و  دولتی باعث 
شده تا بودجۀ آنها کاهش بیاید.در هر حال آنچه اتفاق 
افتاده خوشایند نیست و بی شک در آینده نه چندان 

دور به یک بحران بزرگ ملی مبدل خواهد شد. 

تنابنده و عطاران تنور »گینس« 
را داغ کردند 

گروه هنر:  نخس��تین اکران مردمی فیلم 
»گینس« به کارگردانی محسن تنابنده شامگاه 
شنبه ۶ تیر در س��ینما قدس و سینما آزادی  

برگزار شد.
محس��ن تنابنده و رضا عطاران که در این 
فیلم با هم همبازی هستند، ساعت ۲۰:۳۰ به 
سینما قدس و ساعت ۲۲:۴5 به سینما آزادی 

رفتند تا در کنار مردم این فیلم را ببینند.
 حضور محس��ن تنابنده و رضا عطاران در 
این دو سینما با استقبال بس��یار خوب مردم 
و افرادی مواجه ش��د که برای تماش��ای  فیلم 
بلیت خریداری ک��رده بودند.ب��ه گونه ای که 
ظرفیت  سالنهای س��ینما کاما تکمیل شد 
و جمعیت زیادی نیز در س��الن انتظار سینما 

منتظر بودند تا با محسن تنابنده و رضا عطاران 
گفت وگو کنند. حضور بازیگ��ران فیلم ها در 
برخی س��یانس های نمایش فیل��م از ابداعات 
تازۀ سینمای ایران برای جذب مخاطب است 
که به نظر می رسد این شیوه دربارۀ فیلم گینس 

جواب داده است. 

بهاره کیان افشار:

بازخورده�ای » گاهی به پش�ت 
سر نگاه کن « مثبت بوده است

بهاره کیان افشار که بازی در سریال »گاهی 
به پشت س��ر نگاه کن« مازیار میری، دومین 
تجرب��ه کاری اش در قالب س��ریال تلویزیونی 

اس��ت در خص��وص این 
سریال به ایس��نا، گفت: 
کار طن��ز و مل��ودرام هر 
دو بس��تگی ب��ه کیفیت 
دارند، از طرفی مردم هم 
به کارهای طنز، لطیف و 
خنده دار نی��از دارند و هم 
اینکه دلش��ان می خواهد 

قصه های جدی خوبی را دنبال کنند. به نظرم 
اتفاق خوبی است که سریال »گاهی به پشت 
س��ر نگاه کن« در کنار دو مجموعه طنز دیگر 
قرار گرفت و خدا را شکر تاکنون بازخوردهای 

این سریال خیلی خوب بوده است.
بازیگر نقش شبنم تابش در سریال »گاهی 
به پشت سر نگاه کن« همچنین افزود: به نظر 
می رس��د مخاطبان با حوصله بیش��تری این 
مجموعه را دنبال می کنند؛ چراکه اصوال در ماه 
مبارک رمضان مردم بیشتر در خانه می مانند و 
گویا یک سنت شده که مردم بعد از سفره افطار 
پای تلویزیون می نشینند و فیلم و سریال ها را 
تماشا می کنند. کیان افش��ار که در سریال در 
حال پخش مازیار میری نقش دختر امین تارخ 
را ایفا می کند، درباره  ایفای نقش در کنار این 
هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون اظهار 
خرسندی کرد و گفت: بازی در کنار آقای تارخ 
واقعا لذت بخش بود. ایشان در کارش جدی اما 
در عین حال آدم  مهربان و همراهی است و به 
نظرم بازیگر فوق العاده توانمندی است. در کل 
همه عوامل در این مجموعه به نظرم درجه یک 

بودند و از همکاری با آن ها لذت بردم.

منهای داستان 
زنی رش��ید، زیب��ا و البته 
ش��وربخت قهرمان اصلی 
تازه تری��ن اثر داس��تانی 
یوسف علیخانی اس��ت. داستان نویسی 
که س��رانجام از قص��ه کوت��اه دل کنده 
و رمان نوش��ته اس��ت و این، نخس��تین 
رمان��ش بازهم در همان فضای آش��نای 
داستان های او یعنی در میلک می گذرد.

»میلک« در جهان داستانی نویسنده 
روس��تایی اس��ت در محاص��رۀ کوه ها و 
مردمانی که ارتباطشان با مردمان دیگر 
مناطق اطراف، سخت و گاه ناممکن است. 
این مسأله را از س��ختی زمستان هایش 
می شود فهمید؛ زمس��تانی که در » بیوه 
کشی« هم نمود پیدا کرده است و چنان 
برفی می بارد که م��ردم مجبور به کندن 
تونل برای ارتباط با یکدیگر می شوند.این 
وضعیت س��خت محیطی باعث می شود 
که م��ردم میلک بیش��تر به خودش��ان 
بپردازند تا دیگران. آنها از ارتباط گرفتن 
با مردمان دیگر واهم��ه ای پنهان دارند، 
چرا که برای بیرون آم��دن از الک خود 
و با دیگ��ران وارد ارتباط��ات اجتماعی 
شدن، نیازمند سهولت شرایط ارتباطی 
هس��تند. اگر بپذیریم برای داشتن یک 
فراگرد ارتباطی سالم ، یکی از مهم ترین 
عناصر الزم، کانال ارتباطی درست است، 
آنگاه به این نتیجه می رسیم که محاصره 
بودن میل��ک در میان کوه ه��ا و راه های 
مواصاتی س��خت، امکان داشتن کانال 
ارتباطی س��هل را از مردمان این روستا 

گرفته است.
به دلی��ل همین ارتباطات س��خت و 
ناممکن است که مردم روستا، انسان هایی 
درون گرا و بیش از ح��د خرافی بار آمده 
اند و چون دغدغۀ دیگ��ری ندارند، دایم 
برای ه��م »قصه می س��ازند« و یکدیگر 
را به بهانه های نادرست می آزارند و طرد 

می کنند.

   میلِک فراموش شده 
»میلک« در داستان های کوتاه علیخانی 
بیشتر به چشم می آمد و به همین دلیل 
می توانست نقش نمادین خود را بیشتر 
نشان دهد. در رمان نویسی ، حساسیت 
نویس��نده به پرداخت همزمان چندین 
ش��خصیت و ب��ه جل��و راندن داس��تان 

باعث ش��ده اس��ت، یک��ی از مهمترین 
عناص��ری که می توانس��ت به داس��تان 
کمک کند، فراموش شود و آن هم خود 
»میلک« اس��ت. نویسنده س��عی کرده 
اس��ت در بخش هایی از داس��تان دربارۀ 
جغرافی��ای روس��تایی که از آن س��خن 
می گوید، توضیحاتی بدهد اما آنچه من 
از آن س��خن می گویم، چیزی بیشتر از 
»تش��ریح جغرافیای محل« است. میان 
باوره��ای جادوی��ی و افس��انه هایی که 
مردم محلی در ذهن خود س��اخته اند و 
ما بازای بیرونی آن یعنی رازناکی کوه ها 
، دره ها، چشمه ها و همۀ آنچه جغرافیای 

پیرامونی را می س��ازد، ارتباط پیوس��ته 
و تنگاتنگی برقرار نش��ده است و اگرچه 
داستان نویس سعی کرده است، در این 
خصوص داده هایی را در متن تعبیه کند، 
اما نتوانس��ته اس��ت این پیوند را چنان 
برقرار کند که جغرافیا نقشی فراتر از محل 
رویداد بازی کند و به یکی از مؤلفه های 

اساسی داستان بدل شود.
علیخانی در انتخاب س��وژه مورد نظر 
برای رمانش ب��ه تلفی��ق همزمان چند 
ژانر توجه داش��ته اس��ت. داستان گاهی 
رنگ و بوی مل��ودرام به خ��ود می گیرد 
و گاه رنگ��ی از حادثه پ��ردازی به خود 

می گیرد. در این داس��تان هم درونیات 
ش��خصیت ها اهمیت دارد و ه��م روابط 
بیرونی میان ش��خصیت ها، ضمن اینکه 
برخی شخصیت های داستان نیاز به کار 
بیش��تر برای پرداخت دقیق داشته اند، 
) ش��خصیت اصلی رم��ان(، اژدر، بزرگ 
و پی��ل آق��ا . نویس��نده در پرداخت این 
شخصیت ها بخوبی عمل کرده است، اما 
این پرداخت دقیق و صحیح باعث شده 
است که گاهی تعادل مورد نیاز در حفظ 
ضرباهنگ رمان از دس��تش خارج شود. 
داستان تا یک سوم پایانی اش با شتابی 
معقول و تعادلی قابل قبول در پرداخت 
شخصیت ها و حوادث پیش می رود، اما از 
جایی به بعد که قرار است خوابیده خانم 
یکی یکی به عقد برادران همسرش درآید 
و آنان بمیرند؛ ش��تاب گرفت��ن ناگهانی 
روایت داس��تان نش��ان دهندۀ آن است 
که نویس��نده خودش هم حوصله اش از 
این روایت تکراری و پی در پی، و طراحی 
نخس��تین خود برای پیش��برد رمان به 

سرآمده است.
ب��رادران کوچک ت��ر ب��دون اینک��ه 
فرصتی برای آش��نایی با روحیاتش��ان و 
نیز موقعیت دراماتیک پیش آمده میان 
آنان و همسرشان ، به خواننده داده شود؛ 
به کام مرگ فرستاده می شوند تا داستان 

وارد مرحلۀ نهایی اش شود.
این در حالی اس��ت که پایان داستان 
و راز مرگ پیاپی مردان زندگی خوابیده 
خانم، تقریب��اً از همان مرگ نخس��تین 
قابل حدس زدن بود و پایان بندی رمان 
می توانست به شکلی روی دهد که امکان 
لذت بردن از یک اتفاق غیرمنتظره کام 
خواننده را پس از خواندن بیش از ۳۰۰ 

صفحه داستان شیرین کند.
»بیوه کش��ی« رمان خوبی اس��ت اما 
رمان خوبتری می ش��د، اگر می توانس��ت 
نس��بت میان خود و واقعی��ت پیرامونی را 
تعریف دقیقی کند؛ رمانی که می توانست 
در دریای��ی از ج��ادو و ش��گفتی غوط��ه 
خورد، ام��ا تصمیمش از اول ای��ن بود که 
از رازهای پیچیدۀ زندگی های نیمه بدوی 
رازگش��ایی کند و به همی��ن دلیل مجبور 
اس��ت دس��ت هایش به عامت تسلیم در 
برابر دنیای سترون ش��ده از تخیل و جادو 

باال ببرد.  

نگاهی به رمان » بیوه کشی« نوشتۀ یوسف علیخانی

دنیایی از تخیل و جادو 
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علی قانع : » باغ های کیوتو « کتاب شماره یک من است    
گروه هنر : در ستون این هفته به معرفی 
چند کتاب در حوزه داستان می پردازیم .  

عاشقانه های جنگ 
رمان عاشقانه »باغ های کیوتو« نوشته 
کیت والب��رت با ترجمه علی قانع توس��ط 
نشر ققنوس منتشر و به بازار کتاب آمد. این 
کتاب برای آن دسته از مخاطبانی که تمایل 
به مطالعه داستان های عاشقانه دارند، کتابی 

خواندنی است. 
داس��تان این رمان در حاش��یه وقایع و 
حوادث جن��گ جهان��ی دوم رخ می دهد. 
دختری نامزد خود را در خال جنگ جهانی 
دوم از دس��ت می دهد و بعد از این حادثه، 
سعی می کند به نگهداری و جزئیات جالبی 
که درب��اره باغ های کیوتو وج��ود دارد، رو 
بیاورد. کیوتوها، باغ های سنتی ژاپن هستند 
که از سنگ، کاغذ و چوب ساخته می شوند 
و با ظراف��ت زیادی که دارن��د، دربردارنده 
یک روح و حالت مینیاتوری هس��تند. این 
باغ ها در واقع ب��رای امپراتورهای ژاپنی و 

تفریح آن ها ساخته می شدند.علی قانع در 
خصوص ترجمه این اثرش گفته:» داستانی 
که  کیت والبرت روایت کرده رمان بس��یار 
زیبایی است. به طوری که می توانم بگویم 
در میان ترجمه هایی که تا به حال داشته ام، 
»باغ های کیوتو« کتاب شماره یک من است 

و از ترجمه اش خیلی لذت بردم.«  
این کتاب ب��ا ۳۳۴  صفحه و قیمت ۱۸ 
هزار تومان در دس��ترس عاقه مندان قرار 

گرفته است. 

چالش های پیش روی زندگی مشترک
رمان بعدی که به معرفی آن می پردازیم 

یک رمان ایرانی است که توسط نشر چشمه 
منتشر شده است. زکریا قائمی در دومین 
رمان خود با عنوان »تجریش« چالش های 
پیش روی یک زندگی مش��ترک را سوژه 
رمان خود قرار داده است و زندگی مشترک 
زن و مرد را از دیدگاه خودش��ان  به تصویر 
کشیده اس��ت. این رمان با  ۱۸۷ صفحه و 
قیمت ۱۳ هزار و 5۰۰ تومان به بازار کتاب 

آمده است .

آکواریومی از داستان  
اثر بعدی که آن را معرفی می کنیم یک 
مجموعه داس��تان ایرانی است. » آکواریوم 

شماره چهار« نوشته میترا داور توسط نشر 
آموت بتازگی منتشر شده است.

  نویسنده در مجموعه داستان » آکواریوم 
شماره  چهار« تاش می کند  تا  تازه ترین 
تجربه ه��ای داستان نویس��ی اش را  در 
راستای فشرده نویسی، رمزپردازی و خلق 
فضاسازی غیرمتعارف و شاید »کافکایی« 

به کار گیرد.
محت��وای اغلب این مجموعه داس��تان 
در خواننده نوعی تام��ل و درنگ را موجب 

می شود.
به نظر می رسد شاکله اغلب داستان های  
این کتاب بر همکاری مخاطب با نویسنده 
در جهت تکمیل داس��تان بنا ش��ده است 
و به کارگیری نماد در فضای داس��تانی از 

مشخصات دیگر این کتاب است.
این مجموعه ش��امل ۱5 داستان کوتاه 
است که در ۱5۰  صفحه و به قیمت هشت 
هزار و 5۰۰ تومان در دسترس عاقه مندان 
به خواندن مجموعه داس��تان قرار گرفته 

است.  
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