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فرهنگ و هنر

مترجم  فرهنــگ: 
اوه«  نــام  به  »مردی 
به تازگی کتابی منتشر 
کرده با عنــوان » تو 
نباید بکشی«. این اثر 
»کوله پشتی«  نشر  را 
منتشرکرده و بر خالف 
اثر قبلی حســین تهرانی، رمان نیست بلکه کتاب 
خاطرات جنگ اســت درباره سیاســت های جنگ 
طلبانه آمریکا. یورگن تودنهوفر، نویسنده این کتاب، 
خاطرات ســفرهایش به افغانســتان، لیبی، تونس، 
مصر، سوریه و ایران را در دوران بهار عربی و در اوج 
بحران اتمی ایران شرح می دهد. به گفته مترجم، این 
سیاستمدار و روزنامه نگار آلمانی طی سال ۲۰۰۸ به 
ایران سفر کرد و با چهره هایی چون آیت اهلل کعبی 
و معاونان وقت وزارت امور خارجه دیدار نموده و از 

نزدیک رآکتور تحقیقاتی تهران را بازدید کرد. 

خاطرات سیاستمدار آلمانی 
هفتمین  فرهنگ: 
به  کتاب  عصر  برنامه 
گرامیداشت  مناسبت 
7۰ ســالگی احمــد 
وکیلیــان سه شــنبه 
۲۶ بهمن مــاه برگزار 
احمــد  می شــود.  
وکیلیان نویســنده و پژوهشــگر فرهنگ مردم و 
صاحب آثار بســیاری در این حوزه است که از آن 
جمله می توان به »چیستان های خواندنی«، »مثل ها 
و افسانه های ایرانی«، »افسانه های ایرانی، به روایت 
دیروز و امروز« اشــاره کرد.  برنامه عصر کتاب ویژه 
گرامیداشت احمد وکیلیان ســاعت ۱۶ در سرای 
کتاب مؤسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقالب، 
بین خیابان فلسطین جنوبی و خیابان برادران مظفر 
جنوبی، شــماره ۱۰۸۰، خانه کتاب، طبقه منفی۲ 

برگزار خواهد شد. 

جشن 70 سالگی وکیلیان
فرهنــگ: همایش 
روز جهانی داســتان 
با تقدیر  کوتاه همراه 
از فریبــا وفــی روز 
بهمن  دوشــنبه ۲۶ 
ادبیــات  در کانــون 
برگزار می شود.   ایران 
مهــدی رضایی، دبیر کانــون فرهنگی چوک، در 
این باره گفت: این چهارمین ســالی است که این 
همایش را برگزار می کنیم. در سال ۹۰ با همکاری 
فرهنگسرای اخالق و در سال ۹۲ با همکاری مجله 
بخارا و سال ۹۴ با همکاری کانون ادبیات ایران این 
همایش را برگزار کرده ایم که برگزاری آن در سال 
۹۲ با بزرگداشت جمال میرصادقی و سال ۹۴ هم 
با بزرگداشــت قباد آذرآیین همراه بود.  وی افزود: 
امسال تصمیم گرفتیم عالوه بر برگزاری همایش 

روز جهانی داستان، از فریبا وفی تقدیر کنیم. 

تجلیل از وفی در روز داستان کوتاه 
ایرنا: معاون پارلمانی 
و  آمــوزش  وزارت 
پرورش گفت: از آغاز 
فعالیت دولت تدبیر و 
دانشگاه  بودجه  امید 
فرهنگیان حدود ۱۰ 
و  یافته  افزایش  برابر 
این امر نشانگر توجه ویژه دولت و مجلس شورای 
اســالمی  به این مرکز علمی  است.  یوسف نجفی 
افزود: تا قبل از ســال ۱3۹۲ بودجه این دانشگاه 
حدود 3۰ میلیارد تومان بود که اکنون به بیش از 
3۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.  نجفی از 
تصویب اعتبار حدوداً 3۰ میلیون دالری دولت از 
محل صندوق توسعه ملی برای تجهیز کارگاه ها و 
آزمایشگاه های دانشگاه فرهنگیان در بودجه سال 
۹۶ خبر داد و افزود: دولت حدود ۱۲ درصد بودجه 

دانشگاه فرهنگیان را افزایش داده است. 

افزایش بودجه دانشگاه فرهنگیان 

کوتاه - خواندنی

فرهنگ: یک نویسنده از بی توجهی ناشران به محتوای آثار داستانی نوجوان انتقاد 
کرد.  فاطمه ســلیمانی، نویسنده کتاب »به سپیدی یک رؤیا«، گفت: با توجه به 
اینکه آثار داستانی با محتوای مذهبی در حال حاضر برای گروه سنی نوجوان بیش 
از گروه های دیگر منتشر می شود، با خواندن این داستان ها متوجه می شویم بسیاری 
از این آثار ادبیات ضعیفی دارند و این مسأله بی توجهی ناشران را به محتوای غنی 

کتاب ها نشان می دهد.  
این نویسنده همچنین درباره نکات مهم برای نویسندگان داستان های مذهبی که 
برای گروه ســنی نوجوانان می نویسند، گفت:گاهی دیده می شود نویسنده ای که 
برای مخاطب نوجوان می نویســد هنوز با مقتضیات زبانی این سن آشنا نیست یا 
اینکه گاهی دیده می شود زبان این کتاب ها بسیار کودکانه است و نوجوان رغبت 

نمی کند این داستان ها را بخواند.
وی افــزود: با تغییر ســبک زندگی، زبان و نگاه نوجوان امــروز هم تغییر کرده و 

نویسنده باید از این مسأله آگاه باشد. 

کتاب

انتقاد از ناشران برای 
چاپ آثار ضعیف دینی 

فرهنگ: یک نویسنده معتقد است: سوژه های تضمینی برای نویسندگان راحت تر 
است. برای همین نویسندگان کتاب های نوجوان به سراغ سوژه های جدید نمی روند 
و به سوژه های تضمینی تکیه می کنند؛ مثالً سوژه نوجوانی که مادربزرگی دارد و 

نوه کار اشتباهی انجام می دهد و بعد جبران می کند. 
خسرو باباخانی با بیان اینکه ما قافیه را به شبکه های مجازی باخته ایم، افزود: البته 
این گالیه را باید از نویسندگان و فرهنگسازان کشور کرد که کار خوب، کم تولید 

کرده اند. کارهایی که مردم را تشویق به خواندن کتاب کند، محدود است. 
او پیشنهادی برای ترویج کتابخوانی در بین نوجوانان و حمایت از نویسندگان این 
حوزه هم ارایه داد و گفت: هر کتابی که برای نوجوانان چاپ می شود، کانون پرورش 
فکری به تعداد کتابخانه هایــش از آن کتاب بخرد، همچنین آموزش و پرورش و 

وزارت ارشاد هم بخرند. 
برای این نهادها هزینه چندانی ندارد. مثالً چه می شــود که کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان 5۰۰ جلد کتاب بخرد؟ 

ادبیات

سراغ سوژه های تضمینی 
نروید 

خوانش

جرأت جرقه
خوانش شعری از ایوب علی زاده

 حمیدرضا شكارسري  »به شــنیدن چــراغ/ زیر زبان هزار کبریت 
خیس را می کشم/ در حافظه یکیش/ حتماً/ جرأت جرقه پنهان است.«* 
تصورکردن شــعری بدون آرایه های ادبی همانند تصورکردن استخری 
خالی است. استخر خالی استخر هست و نیست؛ استخر خالی پتانسیل 

به فعل درنیامده است. 
اگر بتوان شعری بدون آرایه های لفظی را تصور نمود )که این تصور در 
روزگار پس از »نیما« و رونق شــعر نو بسیار رایج است(، اما تصورکردن 
شعری بدون آرایه های معنوی که به »بیان« خیال می انجامد، غیرممکن 
است.  شعر ایوب علی زاده کلکسیونی از آرایه هاست. او در فرصتی کوتاه 
و ویترینی کوچک، با مهارت بسیار به نمایش انواع آرایه ها پرداخته و به 

بیانی زیبا رسیده است.  
واج آرایی های پیاپی متن شــعر را به موسیقی جذابی رسانده است. به 
تکرار صامت »ز« در ترکیب »زیر زبان هزار کبریت« که با حضور صامت 
»ظ« در حافظه ســطر بعد حتی تقویت هم می شــود، دقت کنید! به 
هم صدایی »ه« و »ح« در کلمات هزار، حافظه و حتماً یا به شیطنت »ج« 
در ترکیب »جرأت جرقه« گوش بفرمایید! به تکرار عامدانه مصوت های 

بلند »ی« و »آ« هم ایضا! 
سجع متوازن کلمات »چراغ« و »هزار« و نیز سجع مطرف بین کلمات 
»زبان« و »پنهان« هم جالب توجه اســت.  شــعر علی زاده از آرایه های 
معنوی هم خالی نیســت. مراعات النظیر میان کلمات چراغ، کبریت و 
جرقه یکی از آنهاست. حس آمیزی پنهان در ترکیب »شنیدن چراغ«، 
تشخیص و نسبت دادن شــخصیت انسانی به کبریت خیس، اغراق در 
تعداد کبریت ها و ارســال المثل ظریف »زیر زبان کسی را کشیدن« در 

سطر دوم شعر هم از دیگر آرایه های معنوی این متن است. 
ظاهراً استخر شعر ایوب علی زاده لبریِز لبریز است!با این همه اما تشخیص 
تصنع یا صمیمیت متن، قضاوت دلپسند یا دل آزار بودن متن و در یک 
کالم داوری خوب یا بدبودن این شعر مسأله ای کامالً شخصی است که 
چه بســا میان مِن نویسنده و شمای خواننده متفاوت باشد... و این حق 
مخاطب است. *»برای نوشتن کمی  از روشنی«، ایوب علی زاده، شاملو، 

۱3۹3، صفحه ۲5. 

خــبر

مدیرکمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب: 
زمان ثبت نام ناشران به زودی اعالم  می شود 

فارس: مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب از آغاز به کار کمیته 
ناشران داخلی خبرداد و گفت: هنوز زمان ثبت نام ناشران داخلی مشخص 
نشــده است.  هومان حسن پور درباره زمان ثبت نام ناشران داخلی برای 
دوره سی ام نمایشگاه اظهار داشت: کارهای ابتدایی انجام شده است اما 
هنوز زمان دقیق ثبت نام مشــخص نیســت که در اولین فرصت اعالم 

خواهد شد. 
مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب با بیان اینکه تالش سال های 
گذشته بر ثبت نام ناشران در سامانه بود و نرم افزارهایی تدارک دیده شده 
بود، برای سال ۹۶ چه تدبیری اندیشیده شده و آیا اصرار بر روش سنتی 
است، تصریح کرد: اتفاقاً اصرار ما استفاده از روش های تازه و بدیع است 

و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. 
حسن پور در ادامه ضمن تأکید بر اینکه اولویت ها را برای بخش ناشران 
داخلی احصا شــده است، گفت: پس از اتمام نمایشگاه بیست و نهم از 
ســوی کمیته ناشران داخلی و ارشــاد، گزارش هایی جامع برای نقاط 
ضعف و قوت آماده شده تا به تقویت و یا برطرف کردن آنها در این دوره 
بپردازیم. بنابراین در حال کار برای مرتفع کردن نقاط ضعف هستیم که 
بسیار هم اندک بود. هرچند محل نمایشگاه کتاب جایی است که از نظر 
جغرافیایی عوامل محیطی بر آن تأثیرگذار است اما درپی مذاکرات نهایی 

برای آماده سازی شرایط هستیم. 
مدیر کمیته ناشران داخلی در پایان در پاسخ به این سؤال که نخستین 
نشست کمیته ناشران داخلی چه زمان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: 
این نشست روز شنبه )امروز( با برخی همکاران برگزار می شود. هومان 
حســن پور چند روز پیش با حکم سیدعباس صالحی به عنوان »مدیر 

کمیته ناشران داخلی« سی امین نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شد.

میزگرد بررسی رمان برگزیده کتاب سال در روزنامه »قدس« )بخش نخست( 

نویسنده باید خطر پذیر باشد
 فرهنگ/ آرش شفاعی   هفته گذشته در 
مراســم اعالم برگزیدگان کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران، رمان »لم یزرع« نوشته محمدرضا 
بایرامی که در جایزه جالل آل احمد حایز عنوان 
رمان برگزیده شده بود، به عنوان کتاب سال در 

بخش رمان معرفی شد. 
در گــروه فرهنگ روزنامه قــدس در میزگردی 
با حضور محمدرضا بایرامی، نویســنده کتاب و 
محمدرضا گودرزی، داســتان نویس و منتقد، به 
بحث درباره این کتاب و ادبیات داســتانی کشور 
پرداخته ایم که گزیده ای از مباحث این میزگرد را 
در ۲ قسمت می خوانید. برای خواندن متن کامل 
مباحث به پایگاه خبری- تحلیلی »قدس آنالین« 

مراجعه کنید. 

 خطرپذیری نویسنده در نوشتن
محمدرضا گودرزی در این نشست با بیان اینکه 
چگونــه گفتــن، ارزش ادبی متن را مشــخص 
می کند، می گوید: خیلی ها ممکن است تنها به 
چیزی که می گویند توجه کنند. چه گفتن بخش 
تأویلی متن است اما چگونه گفتن به بحث مهارت 

نویسنده برمی گردد. 
وی با بیان اینکه بایرامی از نویسنده های جدی 
و دقیق در ادبیات داســتانی ماســت و کارهای 
متفاوتی از او خوانده ایم، شاهکار بایرامی را رمان 
»آتش به اختیار« می داند که یک داستان عجیب 
و قابل مقایســه با شاهکارهاست. وی می افزاید: 
»لم یزرع« هم در دنباله کارهای قبلی اوســت. از 
نظر موضوعی هم می توان گفت هم دفاع مقدس 
و هم عاشقانه است. اما این باعث نمی شود بگوییم 
که این اثر، رمانی عاشقانه است که از پس زمینه 
جنگ اســتفاده کرده اســت و رمانی است که 
دغدغه هــای متفاوتی دارد؛ هــم اجتماعی، هم 

فلسفی و هم روان شناسی. 
یک ویژگــی کارهای بایرامی این اســت که او 
نویسندة پخته خواری نیست و ریسک در کارش 
هســت. از نویســنده رمان می پرسیم  که چه 
شد این ریســک را پذیرفتید و تصمیم گرفتید 
داستان را در فضایی کمتر تجربه شده ببرید؟ و او 

می گوید: اساســاً اگر بتوانی از پس داستان های 
ناممکن بربیایی، نویسنده هستی. برای نویسنده 
آن بخشی که قصه گو نیست،یکی بود یکی نبود 
مهم نیست بلکه سهم و توان او برای نشان دادن 
توانایی اش و برآمدن از پس چنین چیزهایی است 
که خالقیت او را در محتوا و فرم نشان می دهد. 
در راســتای همین نوع نگاه بود که »لم یزرع« را 
هم چندین سال مضمضه کردم تا ببینم اساساً 
می توانم به آن نزدیک شوم یا نه؟ درابتدای امر به 
نظرم می آمد که به خاطر مالحظاتی مانند فضای 
عراق، این داستان برای مِن نویسندة تجربه گرا در 
نمی آید و واقعاً هم درنمی آمد. ولی دوست داشتم 
این داســتان نزدیک به ناممکن را، هم از نظرم 
فرم و هم  موضوع  انجام دهم و بعد از چند سال 
توانســتم از پس آن برآیم.  گودرزی نیز در ادامه 
معتقد است: درباره مســأله مکان در داستان ۲ 

دیدگاه وجود دارد. یکی دیدگاه کالسیک است 
که مطالعات فرهنگی آن را بیشتر مطرح می کند. 
این دیــدگاه می گوید وقتی مکان در داســتان 
مطرح شد، از روی آن متن بتوانیم ابعاد دیگر شهر 
را دریابیم. به همین دلیل خواننده دنبال این است 
که نویسنده کجا اشتباه کرده و فرهنگ آن شهر 

را رعایت نکرده است. ولی دیدگاه دوم، دیدگاهی 
است که مکان را استعاری و تخیلی می بینید. در 
اینجا منطق خود متن می گوید که نیازی به این 
نیست که مرا با واقعیت قیاس کنی. بایرامی در 

مرز بین این ۲ دیدگاه حرکت کرده است. 
نویســنده خیلی روی مکان مکث نکرده است تا 
ریسک به خطر نیفتد؛ یعنی کلیاتی را که به پالت 
داســتان ربط دارد، رعایت کرده است. عالوه بر 
مسأله مکان می توان به مسأله تفکر شخصیت ها 
هم پرداخت. نویســنده بدون اینکه در دام اینکه 
کدام درست و کدام نادرست است بیفتد، به خوبی 

از عهده کار برآمده است.  

 داستان میانه 
نکته دیگــری که درباره رمــان می توان مطرح 
کرد این اســت کــه »لم یزرع« داســتان میانه 

اســت؛ یعنی هم بین ژانری است و هم می توان 
از آن خوانش های مختلف داشت. یعنی داستان 
امکانات مختلفی برای خواننده دارد و در یک جا 
متوقف نمی شود. سؤال اینجاست که اگر نویسنده 
یــک طرف را می گرفــت و در آن ورود می کرد، 
بهتر نبود؟ گودرزی با این نگاه موافق نیســت و 
می گوید: الزامات متن ایجاب می کرد که دوگانه 
باشــد. چون در هر کدام از آنها متمرکز می شد، 
آن ریسک از بین می رفت و تبدیل می شد به یک 
رئال شناخته شده که مثالً جنگی است یا سیاسی 
و یا روان شناسی. یعنی آن بُعدهای دیگرش را از 
دست می داد. اگر نویسنده با این میانه برگزیدن 
به مشکل می خورد، آن وقت می گفتیم چرا این 
کار را کردی؟ ولی می بینیم که متن اصالً دغدغه 
میانه و غیرمیانه ندارد. دغدغه اش این است که در 
موقعیتی، انسان هایی را که دغدغه های متفاوت 
دارند، نشان دهد.  بایرامی از تعبیر»میانه« درباره 
داســتان خود خوشش آمده اســت و می گوید: 
حرکت در میانــه در مواجهه با تاریخ یا حوادث 
عظیم اجتناب ناپذیر است چون همگانند که همه 
چیز را می دانند. حتی کسی که تاریخ را نوشته 
و زورش بیشــتر بوده و بیشتر هم نوشته، لزوماً 
درســت نمی گوید. االن تاریخ و چیزی را که ما 
دیده ایم، جلوی چشــم ما، در رسانه های ما جور 
دیگری به ما نشان می دهند. می دانند که دروغ 
اســت و می دانیم که دروغ اســت. دیگر کسی 
صبر نمی کند ســال ها بگذرد و بعد دروغ بگوید. 
دروغ باید در همین لحظه ثبت بشــود. چون به 
مدد فضای مجــازی، دیگر از بین نمی رود. مثاًل 
فردی نمی دانم در کجا و از ســر ســهل انگاری، 
دروغی در مورد سال تولد من نوشته است. االن 
هرجا بــروم آن دروغ را تکرار می کنند؛ در قالب 
بروشور و بیوگرافی. جلویش را هم دیگر نمی شود 
گرفــت. من هم دیگر تکذیب نمی کنم. بنابراین 
نمی شود به مقوله ای کامالً سیاه یا کامالً سفید 
نگاه کرد. وقتی به تعبیر شــما ســعی می کنیم 
در میانه حرکت کنیم، یعنی ســعی می کنیم به 
اصل واقعیت نزدیک شــویم و جایی را هم برای 
درصدهای خطا یا سهل انگاری یا دروغ نگه داریم.

آنچه می خوانید

رمان »لم یزرع« نوشته محمدرضا 
بایرامــی، برگزیــده کتاب ســال 
جمهوری اســامی، نــه برخوردی 
صرفاً واقع گرایانه با ســوژه خود 
دارد و نه به واقعیت های بیرونی 

بی اعتنا بوده است


