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فرهنگ روزنامـه صبـح ایـران

نگارش »شــین بی شــین« به پایان رســید  فرهنگ: محمدكاظم مزینانی از پایان نگارش رمان تازه اش خبر داد و گفت: عنوان این كتاب »شــین بی شــین« اســت و آن را به  تازگی تحویل مركز 
آفرینش های ادبی داده ام. مزینانی اظهار كرد: عنوان این كتاب را »شین بی شین« گذاشته ام، به این دلیل كه می خواستم هیچ وپوچ بودن را در این عنوان بگنجانم. داستان كتاب تجربه زندگی خودم و 

دخترم است و برای نگارش آن از مستندات تاریخی استفاده نكرده ام.

f a r h a n g @ q u d s o n l i n e . i r

 شعر و ادب  

با علی قانع به  انگیزه انتشار »سایه های سکوت« 

داستان اجتماعی نوشته ام نه جنایی
بازی در زمین شعر

 فرهنگ/ خدیجه زمانیان  علی قانع 
پس از نوشــتن چند مجموعه داستان و 
ترجمه چند اثر،  امسال اولین رمانش را 
در نمایشــگاه کتاب تهــران عرضه کرد. 
»ســایه های سکوت« عنوان اولین رمان 
این نویســنده و مترجم است که توسط 
نشــر آموت در نمایشــگاه کتاب عرضه 

شد.  
به گفته قانع، »سایه های سکوت« حاصل 
تجربه سال های اخیر او در مسیر ادبیات 
و ترجمه است. از علی قانع پیش از این 
»وسوســه های  داســتان های  مجموعه 
اردیبهشــت«، »مورچه هایی که پدرم را 
خوردنــد« و »راهپیمایــی روی ماه« و 
همچنین ترجمه آثار »اتاق«، »همســر 
ببــر«، »باغ های توکیو« و »آدمکش ها« 

منتشر شده بود.  
گفت وگــوی مــا را با این نویســنده و 
مترجم به انگیزه انتشار رمانش بخوانید. 

مجموعه  نوشتن  بین  چه تفاوتی    
داســتان و رمان وجود دارد؟ و چه 
شد که بعد از نوشتن چند مجموعه 
رمان  نوشتن  به  داستان 

روی آوردید؟
 ـ راســتش فکــر می کنم 
هرکــدام دنیای خــود را 
جذابیت هــای  و  دارنــد 
خودشــان را،  امــا شــاید 
می نویســد  هرکســی که 
از داســتان کوتاه شــروع 
کرده باشــد؛ قصه هایی که 
در ذهن شــکل می گیرند 
و کم کم رشــد می کنند و 
بارور می شــوند. داســتان 
کوتاه معموالً برشی از یک 
زندگــی، یک تصویر و یک 
اتفاق اســت و حجم نسبتاً 
محــدودی دارد. نمی توان 
به درون، گذشــته و آینده 
کــرد  ورود  شــخصیت ها 
چنیــن کاری  هــم  اگر  و 
بکنــی باید ســریع فضا را 
داستان  و  کنی  جمع وجور 
را بــه آخر برســانی، انگار 
یک مــداد برداشــته ای و 
دایــره ای بــرای خودت و 
که  کشــیده ای  داســتان 
نباید بیــش از آن فراتر بروی.  اما رمان 
همیشــه فرصتی به نویســنده می دهد 
که با کارش مهرورزی بیشــتری داشته 
باشــد، عاشقیتی که با داســتان دارد را 
ورز بدهد و لــذت ببرد و همان لذت را 
به خواننــده اش منتقل کند. به هرحال 
داســتان کوتاه و رمان هرکدام خواننده 

خودشــان را دارند. من هم بعد از چند 
مجموعه داستان، دوست داشتم در یک 
داســتان واحد، مدت زمان بیشتری را با 
خواننده ام باشــم و لذت داستانم را با او 

به اشتراک بگذارم.   
   

به فکر  که    چه شــد 
موضوع  با  رمانی  نوشتن 

جنایی افتادید؟ 
 ـ مــن قبــول نــدارم که 
داستان جنایی نوشته ام، نه 
اینکه نوشتن این نوع رمان 
موضوع بدی باشــد، اما ژانر 
جنایی در عین دشواربودن 

و پیچیدگی هایی کــه دارد، انتخاب من 
نبوده  اســت.  اما این موضــوع را برای 
الیه های روی رمانــم انتخاب کرده ام و 
هدفم نگاهی روانشناسانه به این معضل 
اجتماعی است که اگرچه تلخ است ، اما 
نمی تــوان آن را انکار کرد. در این رمان 
واکاوی  سعی شده تک تک شخصیت ها 
شــوند، علت و معلول ها با نگاهی دقیق 

بازخوانی شــوند، و به جزئیات هرچند 
تلخ و ناگوارش پرداخته شــود. به عالوه 
سعی شده در طول داستان سؤال هایی 
پیــش روی خواننــده قــرار بگیــرد و 
درصورت  امکان همان جا و در فصل های 
بعد یا قبل به جواب هایش برسد. نوشتن 
این رمان که دو ســه سال 
طــول کشــید، زمینه های 
مطالعاتی بســیاری را طلب 
می کــرد. کتاب های زیادی 
مطالعه کــردم و با آدم های 
و  کــردم  زیــادی صحبت 
اســتفاده  تجربیاتشــان  از 
چندین بار  رمان  این  کردم. 
بازنویسی شــد و هربار صیقل بیشتری 
پیدا کرد، تا اینکه به جایی رســید که 

باید منتشر می شد.  
  

موضوع های  با  رمان هایی  معموالً    
اجتماعی در کشور ما چندان منتشر 
با  رمان  انتشــار  برای  است،  نشده 

مشکل مواجه نشدید؟

 ـ خب همیشــه باید از یک جایی شروع 
شود.  اما وقتی مشکلی هست چرا نوشته 
نشود؟ هرچیزی ممکن است زمانی تابو 
باشد،  اما گاهی این تابو ها خودبه خود رو 
می آیند و می شوند داستان روز. در مورد 
منتشرشــدن کتاب هــم چندین مورد 
ایراد ممیزی داشــت که به ناچار حذف 

و اصالحاتی صورت گرفت. 
  

  در داستان رمان »سایه های سکوت« 
دریچه  امیدی دیده نمی شود. مخاطب 
با انبوهی از راه های رفته شــخصیت 
داستان و دِر بسته برخورد می کند که 

حس بدی به او دست می دهد. 
ـ من با این نوع نگاه شــما زیاد موافق 
نیستم که در داســتان این رمان،  امید 
گم اســت. زشــتی و زیبایی درکنارهم 
خودشان را نشــان می دهند. سیاهی و 
سفیدی، تلخی و شیرینی و از این دست 
مسایل که در مقابله با همدیگر معنا پیدا 
می کنند و خودی نشان می دهند. تلخی 
داستان را قبول می کنم، ولی ایمان دارم 
که اگر کســی دنبال  امید و خوشبختی 
باشــد، می تواند بعــد از خواندن کتاب 
راهکارهایی برای خودش بیرون بکشد و 
ادامه زندگی را با آن بسازد. فکر می کنم 
هیچ معضلی در زندگی ما جاده یکطرفه 
نیســت و اگر کسی مســیری را برود، 
به راحتــی و یا با تحمل قدری ســختی 
می تواند راه بازگشــت را بیابد و از جاده 

مخالفش برگردد.
  

  به عنوان یک مخاطب به نظرم بهتر 
حذف  جراید  بریده  قسمت های  بود 
شــود. چرا اصرار داشتید مخاطب 
حتماً اطالعات کاملی )از طریق کتاب 

شما( راجع به موضوع داشته باشد؟ 
 ـ به قول دکتر ظریف که می گوید هرگز 
یک ایرانــی را تهدید نکنید، به شــما 
توصیــه می کنم هرگز به نویســنده ای 
نگویید که بهتر بود این را می نوشــتید 
یا نمی نوشــتید. من هیچ کدام از بندها 
و پاراگراف هــا را اتفاقی وارد داســتانم 
نکــرده ام، هرکدام هفته ها و ماه ها زمان 
بردنــد تا آماده قدم گذاشــتن به دنیای 
ما شــدند. نمی خواهم توضیح بدهم که 
چرا بریده روزنامه را وارد داستان کردم، 
چون اعتقاد دارم نویســنده حرفش را 
زده و حاال مخاطب است که باید با متن 
ارتباط برقرار کند و اگر این طور نشــود، 
یک جای کار می لنگد و ضعف نویسنده 
است.  اما با قدرت دربرابر آنچه نوشته ام 
و مدارکــی کــه به عمد وارد داســتان 
کرده ام، ایستاده ام و حمایتشان می کنم 

و فوق العاده دوستشان دارم.

فرهنگ عمومی

باید فرهنگ را
 به خانواده ها منتقل کنیم

ایســنا: وزیــر خانواده 
از  بازدیــد  در  واتیــکان 
ایــران  کتابخانــه ملــی 
بتوانیم  اینکه  برای  گفت: 
بــرای ارزش های افراد در 

خانواده ها کار کنیم، الزم اســت فرهنگ را 
به خانواده ها منتقــل کنیم. وی با تأکید بر 
اینکــه به زودی کتاب هایی کــه در واتیکان 
درخصــوص خانــواده نوشــته شــده را به 
کتابخانه ملی ایران اهدا خواهد کرد، گفت: 
در واتیکان موضوع مهمی اســت که دوست 
داریم هرچه سریع تر روی آن کار و پژوهش 

شود. 
اگر مــا خانواده را به عنــوان یک مدل قرار 
دهیــم، می توانیم در بحث هــای جامعه و 

فرهنگ پیشرفت آن را شاهد باشیم.

ادبیات

شاعران چگونه
 به رمضان پرداخته اند؟

ایســنا: محمـــــــود 
دربــاره  حبیبی کســبی 
بازتــاب مــاه رمضان در 
شعر فارسی گفت: رمضان 
در شــعر فارســی مانند 

دیگر موضوعــات مذهبی و دینی در تاریخ 
ادبیات فارسی حضور دارد و شاعران بزرگی 
از ســپیده دم ادبیات فارســی به جنبه های 
مختلــف ماه رمضــان پرداخته  انــد. مدیر 
انجمن شــعر آیینی حــوزه هنری با تأکید 
بــر متفاوت بودن قالب های مورد اســتفاده 
رمضانیه هــا بیان کرد: آمــدن و رفتن ماه 
مبارک رمضان، روزه داری، تقوا، پرهیزگاری 
و بیش از همــه این ها اینکــه رمضان ماه 
تزکیــه نفس و دوری از گناه، پلشــتی و... 

است، مورد بررسی قرارگرفته است.

دانشگاه

آیین نامه پردیس های 
خودگردان نهایی نشده است

آموزشــی  معاون  مهر: 
گفـــــت:  وزارت علــوم 
فعالیت بــرروی بازنگری 
پردیـــس های  آیین نامه 
دانشـــگاه ها  خودگردان 

در این وزارتخانــه وجود دارد و هنوز این 
بازنگری به مرحله نهایی نرســیده است.  
مجتبی شــریعتی نیاســر گفت: بازنگری 
ایــن آیین نامــه در دســت بررســی در 
وزارت علوم قــرار دارد، اما نمی توان برای 
یک فعالیت کارشناســی زمان تعیین کرد 
و گفت چه زمانی به اتمام می رسد. معاون 
آموزشــی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در 
ایــن وزارتخانه فعالیت هــای زیادی برای 
بازنگری آیین نامه پردیس های خودگردان 

دانشگاه ها صورت گرفته است.

کتاب

کتاب بعدی محمدرضا شمس 
درباره خون آشام هاست

ایسنا: محمدرضا شمس 
از عزم خود برای نوشتن 
»قصه هــای ترســناک« 

ویژه کودکان خبر داد.
این نویســنده بنــا دارد 

به مدد موجوداتی  را  ترسناک«  »قصه های 
خیالــی مثل هیوالها، خون آشــام ها و... با 
زبان طنز ویژه کودکان بنویســد. تاکنون 
قریب به 10 داستان از این مجموعه نوشته 
شده و شــمس همچنان برای تکمیل این 
اثر دســت به قلم اســت. او همچنین گفت 
در فاصلــه کمتر از شــش ماه مجموعه ای 
از آثارش توســط نشــر هوپا تجدید چاپ 
شده  اســت. »قصه های الفبا«، رمان »عمه 
گیالس« و مجموعه »اســکلت بخشنده« 

این مجموعه را تشکیل می دهند.

به قول دکتر ظریف 
که می گوید هرگز 
یک ایرانی را 
تهدید نکنید، 
به شما توصیه 
می کنم هرگز به 
نویسنده ای نگویید 
که بهتر بود این 
را می نوشتید یا 
نمی نوشتید. من 
هیچ کدام از بندها 
و پاراگراف ها 
را اتفاقی وارد 
داستانم نکرده ام، 
هرکدام هفته ها و 
ماه ها زمان بردند تا 
آماده قدم گذاشتن 
به دنیای ما شدند

بــــــــرش

خوانــش

و در ایــن نزدیکی

مناظر مختلف یک شعر
خوانش شعری از آیدا عمیدی

 »در من صحراهای زیادی است/ صحراهایی همه صحرای محشر/ هرروز سر 
بریده ای به دامنم می افتد/ من اللم/ و کلماتی که از گلوهای بریده می چکد/ 

زبان مرا باز نمی کنند«*
 کارکرد کلمه در شــعر، هم از نظر معنایــی و هم از نظر فیریکی )به عنوان 
دل( آن را به منشــوری بدل می کند که از جهات مختلف مناظر گوناگونی 

را به نمایش می گذارد؛ مناظری که به طورکلی به دو نوع تقسیم می شوند:
منظر معنایی

منظر تصویری
در شــعر »آیدا عمیدی« منظر معنایی شــعر، هراس و دلشوره و استیصال 
اســت. منظری که چون هر شعر خوب دیگر در غیاب معنا شکل می گیرد و 
درواقع حســی است که شــعر به مخاطب القا می کند. درواقع این خواننده 
اســت که منظر معنایی شعر را ترســیم می کند؛ منظری که شاید با منظر 

خواننده دیگر متفاوت باشد.
منظر تصویری اما در شــعر »عمیدی« همان مضمون شعر اوست که فضا را 
برای معنایابی خواننده فراهم می کند. آیا در فضای صحرای محشر جز ترس 
و دلشــوره و ناتوانی چه حس دیگری را می توان سراغ گرفت؟ در آن غوغا، 
سر بریده ای بر دامنت بیفتد و نتوانی فریاد بزنی، و کلماتی سرخ از گلوهای 

بریده بریزد و زبانت باز نشود، عجز از این هولناک تر؟
و وقتی این همه در درون راوی اتفاق می افتد، او در چه حالی است؟ آیا راوی 
شعر »عمیدی« در آستانه جنون و انفجار نیست؟ مناظر معنایی و تصویری 
این شعر کوتاه چنان درهم تنیده اند که قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر 

همراهی فرم و محتوا از این متن، شعری جاندار و ساختمند آفریده است.
نگارنده در خوانشی مؤلفانه و خالق، سطر چهارم )من اللم( را حذف می کند 

تا ضمن ایجازی بیشتر، وجه اجرایی دو سطر آخر شعر پررنگ تر گردد.
*کتاب  هفته  خبر/ شماره 79 )16 آبان 1394(/ صفحه 102.

امان از اینهمه دوری ...
برای شهدای حرم

  
در این حماسه مکتوب، وارث قلمی تو
برای شرح تب و تاب، وقت مغتنمی تو

 شناسنامه ات ای گل، شده ست غرق گالیل
ترانه خوان شده بلبل، نسیم صبحدمی تو

 چنان بزرگی و جاوید، که همچو مجمر خورشید
شود ز نور لبالب، ز هرکجا  بدمی تو

 در این زمانه فانی، چه جای مرثیه خوانی ؟
که بر کتیبه تاریخ، شعر محتشمی تو

 در این جهان خیالی، اگر سبو شده خالی
چه جای حزن که آیینه دار جام جمی تو

 اگر به حربه دشمن، سرت جدا شده از تن
چه جای اشک که در جمع قدسیان، صنمی تو 

 اگر دو دست علمدار، سهم تیغ جفا شد
چه جای ترس که امروز حافظ َعلَمی تو

 قسم به پیکر پاکت، قسم به سینه چاکت
همیشه در نظر عرش و فرش، محترمی تو

 غالم تربت عشقی، مرید خاک دمشقی
مقیم کوی بهشتی، مدافع حرمی تو

 به پای غیرت و اسالم، نقد جان هبه کردی
ولی نخواستی از کیسه ریا، درمی تو

 به مادرت چه بگویم؟ که بسته راه گلویم
دلم خوش است فقط با حسین)ع( همقدمی تو
 نشسته ام به صبوری، امان از اینهمه دوری ...

کویر تشنه لبم من، فراِت الجرمی تو
 تمام عمر دویدم، به وصف تو نرسیدم

نه شادمانی دایم، نه یادگار غمی تو
 رسوب شد کلماتم، به خون تپید دواتم
شهید راه والیت، بدون بیش و کمی تو

 به حّق یوسف زهرا )س(، به حّق زینب کبری )س(
بخواه حاجت ما را، که صاحب َکَرمی تو

دیدگــاه

یک نویسنده پاسخ داد
چرا مخاطب ایرانی از خواندن آثار بومی  استقبال 

نمی کند؟
 فرهنگ/ خدیجه زمانیان   یک نویســنده در پاســخ به این ســؤال که 
چرا برخالف گفته صاحبنظران که هرچه داســتانی رنگ وبوی بومی داشته 
باشــد به جهانی شدن نزدیکتر است، در کشــور ما مخاطب از خواندن آثار 
بومی  هراس دارد، می گوید: اصوالً ما خیلی چیزهایمان با معیارهای جهانی 

متفاوت و حتی متناقض است که این مساله هم یکی از آن هاست. 
لیال صبوحی خامنه در ادامه با اشاره به اینکه اما من گمان نمی کنم این گفته 
خیلی فراگیر باشد، توضیح داد: اتفاقاً خیلی از داستان هایی که توانسته اند در 
این حدود صدسال در ادبیات ما ماندگار شوند، رنگ وبوی بومی  داشته اند. از 
کلیدر و جای خالی ســلوچ گرفته تا آثار رضا براهنی و غالمحسین ساعدی 
و نویسندگان جنوب مثل منیرو روانی پور و شیرازی نویس هایی مثل دانشور 
و چوبک. اگرچه در ســال های اخیر وضعیت کمی  فرق کرده و نویسندگان 

تمایل کمتری به پرداختن به مسایل بومی  دارند. 
نویسنده رمان »پاییز از پاهایم باال می رود« از بین  رفتن »بوم« و »اقلیم« را 
یکی از دالیل این مساله عنوان می کند و می گوید: مناطق مختلف از لحاظ 
فرهنگ و زبان با ســرعت خیره کننده ای به سمت ایجاد یک زبان و فرهنگ 
معیــار می روند. بنابراین پرداختن به ویژگی هــای بومی  یک معنای ضمنی 
در خود مســتتر می کند و آن هم این اســت که: »این داستان در گذشته 
نسبتاً دورتری اتفاق افتاده« و خوانندگان و نویسندگان از این مسأله دوری 

می کنند نه از بومی نویسی.   

مثل حمید حمیدی نباشید!
 فرهنــگ/ لیال کردبچــه   در اینکه 
پــای ما ایرانی ها به هر فضای مجازی که 
می رسد، کاربری آن را یکسره تغییر داده 
و از آن به گونه ای اســتفاده می کنیم که 
گاهی حتی عقل مؤسســان آن فضا که 
هیچ، عقل جن هم به آن نمی رسد، شکی 

نیست. 
مثاًل خیلی طبیعی اســت که از فضاهایی 
چــون وبــالگ و فیس بــوک و تلگرام و 
اینســتاگرام و... به جــای ثبت و انعکاس 
برخــی لحظات زندگی به روایت تصویر یا 
کالم، برای معرفــی و تبلیغ فالن کافه و 
یا فالن برند پوشاک کودکان و... استفاده 
کنیم، و باز خیلی طبیعی اســت که مثاًل 
هنرمندانمــان از این فضاها برای گزارش 
لحظه به لحظــه فعالیت هــای هنــری و 

جلساتشان استفاده کنند. 
اما چیزی که در این میان عجیب اســت، 
تبلیغات برخی تولیدات فرهنگی اســت 
کــه با آن هــا به مثابه کاالیــی اقتصادی 
برخورد می شــود و گاهی این تبلیغات با 
صورت  ممکن  شــیوه های  مضحک ترین 

می گیرد.
در اینکه برخورد با شعر، به عنوان کاالیی 
اقتصادی اساســاً اشــتباه اســت، شک 
نداریم، اما بررسی شیوه های تبلیغ همین 
کاالی به زعم برخــی اقتصادی در فضای 

مجازی نیز خالی از لطف نیست. 
اساســاً تبلیغ شــعر در فضای مجازی به 
دو شــیوه عمده آشــکار و پنهان صورت 
می گیرد. در شــیوه آشــکار، صاحب اثر، 
ناشــر اثر، دوســتان صاحب اثر، و برخی 
مخاطبان اثر به معرفی اثر )اشعار( مذکور 
می پردازند که درصورت افراط در معرفی، 
رنگ وبوی تبلیغ به خود می گیرد. اما در 
شیوه پنهان، از آنجایی که معرفی کننده یا 
تبلیغ کننده اثر، شخصی حقیقی و با نام 
حقیقی نیست، افراط بیشتری در معرفی 

و تبلیغات به چشم می خورد. 
شیوه  شناخته شــده ترین  حال حاضر  در 
پنهان تبلیغات شــعر در فضای مجازی، 
ســاخت صفحات مختص شعر است؛ به 
این شــکل که صفحه ای برای درج اشعار 
زیبا می ســازند، اما در آن عماًل به تبلیغ 

یک یا چند شاعر خاص می پردازند. 
مجازی،  فضاهای  بررســی چندســاعته 
از رشــد روزافزون این قبیــل صفحات و 
گروه هــا، کانال ها و... که اغلب توســط 
خود شاعران، اما با نام هایی مستعار ایجاد 
شــده اند، خبر می دهد که مخاطبان را با 
خیل عظیم نام هایی چون شعر ناب، شعر 
امروز، عطر شــعر، بوی شعر، شعر مدرن، 
شعروگرافی، کافه شعر، چند جرعه شعر 
و... مواجــه می ســازد. اما دقــت و تأمل 
در اشــعار انتخابــی در صفحات مذکور، 
به ســرعت می تواند مخاطب  و  به راحتی 
با  آشــنایی مختصری  درصورتی کــه  را 
شعر امروز داشــته باشد، به نتایج جالبی 

برساند.
فــرض کنید شــاعری بــا نــام فرضِی 
»حمیدحمیــدی« صفحه ای یــا کانالی 
بســازد. در  با عنوان »بهترین شــعرها« 
شــعرهای  احتمالِی  ترتیب  این صــورت 
منــدرج در صفحه چنیــن خواهد بود: 
مهــدی اخوان ثالــث، فــروغ فرخــزاد، 
شفیعی کدکنی، شهریار، حمید حمیدی، 
هوشــنگ ابتهاج،ـ یداهلل رؤیایی، فریدون 
مشیری، احمد شــاملو، حمید حمیدی، 
منوچهر آتشــی،  ســپهری،  ســهراب 
حمید  شمس لنگرودی،  سیمین بهبهانی، 
نادرپور،  نادر  حمیدی، حافظ موســوی، 
منزوی،حمیــد  حســین  نیمایوشــیج، 
حمیــدی، حمیــد مصــدق، محمدعلی 
بهمنی، سیدعلی صالحی، قیصر امین پور، 

حمید حمیدی و...
نکتۀ جالب توجه دیگری که در بررســی 
این قبیل صفحات خود را نشــان می دهد 
این اســت که در صفحات مذکور اثری از 
شعر رقیبان و دشمنان حمید حمیدی ها، 
و حتی فراتر از آن، در اغلب موارد نشانی 
از شــعر هیچ شــاعر جوان و حتی زنده 

دیگری در این صفحات نمی بینید!

نویسنده ای كه با داستان های كوتاه و ترجمه هایش شناخته می شد، امروز نخستین رمانش 
را به مخاطبان ارایه كرده است
عكس: سایت انتشارات آموت

حمیدرضا شكارسری

سارا جلوداریان


