
14
يكشنبه  28 مرداد 1397

 7 ذى الحجه 1439 19 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8762 

ادب و هنر

 ابراهيم حسن بيگى:

كافى شاپ هم بزنيم
 كسى سراغ نويسنده نمى آيد!

مهر: ابراهيم حســن بيگى مى گويد: نويسنده ها حتى اگر 
كافى شاپ و رستوران هم بزنند كسى براى گرفتن عكس و 
امضا سراغشان نمى آيد. هيچ نويسنده اى را سراغ نخواهيد 

داشت كه با اين ترفندها مشترى جمع كرده باشد.
ابراهيم حســن بيگى نويســنده و منتقد ادبى با اشــاره بــه اينكه اغلب 
نويسندگان بويژه نويسندگان ايرانى رابطه رو در رويى با مخاطبانشان ندارند 
و در ايران اصوال به دليل سرانه پايين مطالعه، كسى براى جماعت نويسنده 
چندان تره اى خرد نمى كند، عنوان داشت: نويسنده ها اغلب كتاب هايشان 
را مى نويســند و به ناشر مى دهند و ديگر نقشــى در زاد و ولد كتابشان 
ندارند. اگر ناشرى مراسم رونمايى و نقدى بگذارد، مى آيند و تعداد اندكى 
از مخاطبانشــان را مى بينند و رو در رو صحبت مى كنند. همين مراسم 
ناچيز هم شترى نيست كه درِ خانه بسيارى از نويسندگان بنشيند. البته 
در نمايشگاه هاى بين المللى تهران و نمايشگاه هاى استانى هم نشست هايى 
مى گذارند؛ اما اغلب با اين نشست ها هم آبى براى نويسنده و كتابش گرم 
نمى شود.وى ادامه داد: حتماً همه شما ديده ايد كه مراسمى از اين دست 
اصالً قابل مقايسه با رويدادهاى مشابه اش در فيلم، سينما و كنسرت هاى 
موسيقى نيست. وى در عين حال تصريح كرد: البته بى انصافى است اگر 
بگويم در اين ســى و چند سالى كه نوشته ام و كتاب چاپ كرده ام، كسى 
به من زنگ نزده است و از فالن كتابم تعريفى يا انتقادى نكرده؛ چرا بوده، 
اما خيلى كم. از اين جهت نويسنده ها آدم هاى خوشبختى هستند، چون 
برخالف ساير هنرمندان مى توانند براحتى در خيابان ها قدم بزنند، خريد 

كنند و در پارك ها بدوند بدون اينكه كسى مزاحم آن ها شود. 
اين نويسنده همچنين گفت: در فهرست پرمخاطب هاى دهه 90، كه رمان 
قديس و ناقوس ها به صدا در مى آيند هم در آن آمده، با اطمينان مى گويم 
كه اين فروش به نسبت خوب قطعاً مرهون تالش دو ناشر اين كتاب هاست؛ 
يكى «نشــر نيستان» كه ناشر معروفى اســت و «قديس» را 16 هزار جلد 
منتشــر كرده و ديگرى ناشر نسبتاً گمنام به نام «عهد مانا» در قم، كه هم 
ناشــر و هم كتاب فروش خوب و فوق العاده اى است. «عهد مانا» مخاطب 
شناســى و موقعيت شناســى بااليى در فروش كتاب داشته است. بدون 
برگزارى هيچ مسابقه اى، بدون استفاده حتى يك مورد تبليغات تلويزيونى، 
در كمتر از يك سال يكى از كتاب هاى من را جزو كتاب هاى پرفروش قرار 
داد. ايــن تنها كتاب از 120 عنوان كتاب هاى من اســت كه چنين فروش 
بااليى در چنين مدت كوتاهى داشته است و من اين را فقط در همت، تالش 
و فرصت شناسى ناشر مى دانم كه توانسته است اين كتاب را در سراسر كشور 
به خوبى توزيع كند و به فروش برساند. من با احترام به قابليت هاى برخى 
نويسندگان جوان، بايد بگويم كه يكى از علل كم مايه شدن ادبيات داستانى 

ما حمايت بى دليل برخى نهادها از كتاب هاى متوسط است.

بازتاب

حاشيه

خبر

سيد مهدى شجاعى:
«برج سكوت» ادبيات را 

به قبل و بعد از خود تقسيم مى كند 
ســيد مهدى شجاعى در نشست معرفى و بررسى 
رمان «برج سكوت» گفت: در تاريخ ادبيات جهان، 
نويســندگانى هســتند كه ادبيات را به زمان قبل 
از خود و بعد از خود تقســيم مى كنند. رمان برج 
ســكوت حس و حال چنين آثارى را برايم داشت.
سيد مهدى شجاعى در ابتداى صحبت هاى خود 
گفت: بعضى از آثار هســتند كه در تاريــخ ادبيات، جنبه نقطه عطف دارند. 
براى مثال، ادبيات قبل از ســعدى با ادبيات بعد از سعدى تفاوت دارد. يا در 
عرصه داســتان، براى من ادبيات بعد از ماركز با ادبيات قبل از ماركز بســيار 
فرق مى كند. وقتى رمان برج ســكوت را خواندم، چنين حسى نسبت به آن 
پيدا كردم. در حقيقت، وقتى كه80- 70 صفحه ابتدايى داســتان را خواندم، 
حــس كردم كه بــا اتفاق متفاوت و ويژه اى روبه رو هســتم كه در ديگر آثار 
چنين چيزى را نمى بينيم. نويســنده بدون اينكه از تكنيك هاى ارسطويى، 
گره افكنى ها وگره گشايى ها و... استفاده كند، مخاطب را پيش مى برد كه بسيار 
هم خوب اســت. اين اتفاق، اتفاق بســيار مهمى است و نشان از يك جنس 

ادبيات جديد و شخصيت پردازى هاى ويژه دارد. 

احمد دهقان: 
چرا هيچ كس «برج سكوت» را نديد؟

بــى توجهى بــه برج ســكوت و ديده نشــدن در 
جشنواره هاى ادبى مختلف موجب شد احمد دهقان، 
با انتشــار يادداشتى از اين بى توجهى ها انتقاد كند.

متن يادداشت احمد دهقان به شرح زير است: «در 
اين دوره و زمانه، واقعيت چنان از تخيل پيشى گرفته 
كه كمتر اثرى مى توان يافت كه خواننده را شگفت 
زده كند. «برج سكوت» نوشته حميدرضا منايى از آثارى است كه از وقتى شروع 
مى كنى و تا وقتى آن را تمام مى كنى و زمين مى گذارى، در بهت هستى. موضوع 
اصلى برج ســكوت، اعتياد است، اما بســيار فراتر از آن. او فقرنگارى نمى كند، 
نصيحت نمى كند، نسخه نمى پيچد، بلكه با هنرمندى تمام و شگفت انگيز، اين 
زندگى را فراتر از واقعيت به نمايش مى گذارد. نويســنده اين رمان سه جلدى 
آدمى را دلگرم مى كند به ادبيات و اكنون در اين زمســتان دودآلود كه نفس 
كشيدن مشكل شده و ابرهاى نازا مى آيند و مى گذرند، بى آنكه ببارند، جوايز 
ادبى كشور هم يكى يكى به پايان راه خود رسيدند و در هيچ كدام نامى از «برج 
ســكوت» نبود و نيست. اما شك نكنيد كه چند سال بعد، خوانندگان ادبيات 
با شــگفتى از خود خواهند پرسيد كه چرا هيچ كس «برج سكوت» را نديد؟

بدسليقگى در موضوع رمان «فرشته اى در برهوت»
روايتى كه واقعيت خارجى ندارد

ادب و هنر/ موسوى: بتازگى رمان «فرشته اى در برهوت»، نوشته 
مجيد پورولى كلشــترى در آســتانه  عيد مبارك غدير، منتشر شده 
اســت. اين رمان كه به همت انتشارات عهد مانا انتشار يافته، روايت 
زندگى دخترى اهل ســنت است كه در سيستان و بلوچستان زندگى 
مى كند وعاشــق پسرى از شيعيان مى شود؛ جلســه خواستگارى او 
بــه اثبات حقانيت اميرمؤمنان على(ع) مى گــذرد و خانواده  دختر را 
متحــول مى كند. اين جلســه با تعصب بزرگ خانــدان او به چالش 

كشيده مى شود و....
به نظر مى رسد نويســنده محترم اين رمان تاكنون سفرى به مناطق و 
روستاهايى كه بافت جمعيتى آنان تركيبى از مذاهب اهل سنت و شيعيان 
است، نداشته و يا در صورت رفتن موضوعى خيالى و غيرواقعى را روايت 

كرده است. 
واقعيت اين است كه همه كسانى كه مدتى در اين مناطق زندگى كرده اند 
و يا آشنايى مختصرى با نوع رابطه پيروان مذاهب اسالمى با يكديگر دارند، 
از زندگى مسالمت آميز و سراسر صميمانه سخن مى گويند. هم اكنون در 
مناطق مختلف خراسان هم مسلمانان شيعه و سنى بدون كمترين بحث 
و جدلى درباره اختالفات مذهبى، دوشادوش يكديگر زندگى مى كنند و 
با يكديگر مراوده دارند. درواقع اين موضوع به هيچ عنوان مسئله مبتال به 

زندگى جارى ساكنان اين مناطق نيست.
فارغ از موضوع غيرواقعى اين رمان سؤال اساسى اين است كه مخاطب 
اين اثر چه كسى است؟ آيا پندار نويسنده محترم اين بوده كه با نوشتن 
يك رمان و داستان خيالى حقانيت شيعه را در عصر تفرقه افكنى دشمنان 
به اثبات برساند؟ يا اين نوشتار تنها روايتى از زندگى دو زوج عاشق است 
كه دوست دارند با يكديگر ازدواج كنند؟ اگر نويسنده رمان در پى اثبات 
يك امر تاريخى اســت كه قالب مناسبى برنگزيده و اگر تنها يك روايت 
ســاده از زندگى يك زوج جوان است كه به طور قطع در زمان مناسبى 

نوشته نشده است.

به مناسبت سالروز ورود آزادگان به كشورمان برگزار شد
اجراى سمفونى «پيروزى» در تاالر وحدت 

تسنيم: اركستر سمفونيك تهران به رهبرى نادر مرتضى پور، سمفونى 
«پيروزى» را در تاالر وحدت اجرا كرد.

اين سمفونى كه از ساخته هاى مجيد انتظامى، آهنگساز بزرگ كشورمان 
است، همزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به كشورمان اجرا شد.

ســمفونى «پيروزى» در چهار بخش «خيزش و اتحاد»، «ايســتادگى، 
مقاومت و مقابله»، «پيروزى، سازندگى و حركت در مسير پيشرفت» و 

«اقتدا و اميد به آينده» براى مخاطبان نواخته شد. 

گفت و گو با «حميدرضا منايى» كه 7 سال براى نوشتن رمان اجتماعى «برج سكوت» وقت گذاشته است

ترسناك تر از بحران، انكار آن است
 ادب و هنر/خديجه زمانيان   «برج سكوت» 
وقتى نوشته شد در محاق «سكوت »هاى خبرى 
و رسانه اى افتاد. كتاب سال 95 منتشر شد اما 
جايزه هاى ادبــى به آن بى توجهــى كردند تا 
آنجــا كه احمد دهقان به جايزه جالل به خاطر 
بى توجهى به اين اثر خرده گرفت. دو ســال از 
انتشــار رمان گذشت و كسى از «برج سكوت» 
چيزى نشنيد تا آنكه چندى پيش سيدمهدى 
شجاعى در نشســت معرفى كتاب گفت: «برج 
سكوت اثرى است كه مى تواند ادبيات را به قبل 

و بعد از خود تقسيم كند».
البته شايد «برج سكوت» استحقاق اين تعريف 
و تمجيدها را داشت. «حميدرضا منايى» براى 
نوشتن اين كتاب و انتشار آن، روزها و سال هاى 
سختى را متحمل شده تا توانسته چنين اثرى 
را بيافريند. اثرى كه به اذعان بسيارى مى تواند 
در عرصه ادبيات داســتانى افق روشنى را پيش 
چشم دوســتداران ادبيات بگشــايد. منايى در 
جلسه نقد و بررسى كتابش حرف هايى زده بود 
كه انتشار دوباره اش به عنوان مقدمه گفت و گو با 
او، خالى از لطف نيست. او گفته بود: «...خاطرم 
هســت كه يك روز همراه با دوستم بودم. به او 
گفتم كه از كتاب هايى كه منتشــر مى شود در 
حالى كه هيچ سر و پايانى ندارد، خسته شده ام. 
از من پرســيد كه چه كار بايد كرد؟ در جواب 
او گفتم كه دوســت دارم كتابى بنويسم كه هم 
خوش خوان و هم باالى 1000 صفحه باشد. او 
در آن زمــان به من خنديد و نگاهى شــبيه به 
نگاه عاقل اندر ســفيه به مــن كرد و گفت: برو 
بنويس! ماجرا تمام شد و من رفتم و هفت سال 
كار كردم تا رمان «برج ســكوت» را نوشتم. از 
اين هفت سال، دو سال اختصاص به تحقيقات 
ميدانى داشت و پنج سال نيز زمان برد تا خود 
اثر را نوشــتم. موضوع مهمى كه اشــاره شد و 
اصــًال اتفاق خوبى براى رمان «برج ســكوت» 
نبود، اين بود كه عــده اى آگاهانه يا ناآگاهانه، 
تمام شــأن داستانى و ادبى اين رمان را موضوع 
اعتياد اعالم كردنــد در حالى كه اين كتاب به 
تمام مســائل اجتماعى كه در 40 سال اخير با 
آن درگير بوده ايم مى پردازد و اعتياد تنها يكى 

از محورهاى داستان است».

چه شــد در ايــن رمان ســه جلدى به 
معتادان  زندگى  بويژه  و  اجتماعى  مسائل 
مسائل   به  داســتان  در  البته  پرداختيد. 
اجتماعى ديگرى كه جامعه ما با آن دست 
به گريبان اســت هم توجه كرده ايد؛ مثل 
جنگ، روابط اجتماعى و دغدغه هاى خرد 
و كالن مردم، امــا به اعتياد توجه خاصى 

داشته ايد.

رمان «برج سكوت» درباره انسان و انتخاب هاى 
اوست و ميلى كه به تاريكى و تباهى دارد. براى 
من بستر شكل گيرى چنين داستانى بحران هاى 
اجتماعى اســت كه از قضــا اعتياد و بخصوص 
در ايــن دوران، مواد مخدر صنعتــى، يكى از 
جدى ترين اين بحران هاست. اما آن چه به نظر 
من ترســناك تر از همــه  بحران هاى اجتماعى 

است، نپذيرفتن بحران و انكار آن است.
موضوع اعتياد در سينما بسيار مورد توجه 
است اما ادبيات كمتر به اين دست مسائل 
ورود پيدا كرده است. به طور كلى نظر شما 
درباره واكنش هاى كم رنگ نويســندگان 
امروز به پديده هاى اجتماعى چيست. آيا 
واگويه هاى  بيشتر  ايران  امروز  داســتان 

شخصى نويسندگان است؟ 
برعكس شــما من فكر مى كنم در ســينما هم 
خبرى از فهم و توجه به بحران اعتياد نيســت. 
درست اســت كه در اين چند ســال تعدادى 
فيلم با اين موضوع ساخته شد اما بيش ترشان 
سطحى و شعارزده و دچار محافظه كارى شديد 
هستند. وقتى به خروجى اين آثار نگاه مى كنيد 
مى بينيد هرگز يك فرد معتــاد توان ارتباط و 
همذات پندارى با چنين داســتان هايى را ندارد. 
خطاى رايجى بخصوص در ســينما وجود دارد 
كه آدم معتــاد را از باال نگاه مى كنند. اين نگاه 
از باال سبب شعارزدگى و ديگر آفت هاى ارتباط 
اثر با مخاطب مى شــود. به اين مسائل مى توان 
داســتان هاى ضعيف و تك بعدى را هم اضافه 
كرد كــه خروجى اش اثرى ضعيــف و كم مايه 

مى شود.
امــا در ادبيات وضع به مراتب خراب تر اســت؛ 
اولين دليل ضعفى است كه در داستان نويسان 
ايرانى وجود دارد، كســانى كه نه تجربه زيسته 
دارنــد و نه توان تكنيكى؛ يك شــيوه از روايت 
را در كارگاه هاى داستان نويسى، شكسته  بسته 
آموخته اند و با همان تا پايان عمِر نويســندگى 
كار مى كننــد! دليل دوم نبود حمايت اســت؛ 
به اين معنا كه كاركــردن در حوزه بحران هاى 
اجتماعى كارى شاق و طاقت فرساست و توليد 
اثر در اين بســتر، بســيار زمان بر است. در اين 
وضعيت حتماً حمايت دســتگاه هاى دولتى يا 
حتى نهادهــاى خصوصى از نويســنده الزامى 
 اســت، هم براى تأمين معــاش و هم ضمانت 
اينكــه اثرى كه با اين حجــم از زحمت توليد 
مى شــود، به چاپ برســد و با انگ سياه نمايى 
نويسنده را به خاك سياه ننشانند. شايد همين 
انگ سياه نمايى جدى ترين عامل ترساننده براى 
نويســندگان و فيلمسازان است كه ميل شان را 
براى كاركردن در حــوزه بحران هاى اجتماعى 
كم مى كند. در اين ميان طبيعى است وقتى ما 

با زنجيره اى از ناتوانى ها و مشكالت ريز و درشت 
روبه رو هستيم، ادبيات تبديل مى شود به همين 
موجود در حال احتضارى كه مى بينيد؛ انباشته 
از واگويه هاى شخصى آپارتمانى، با اشتباه هاى 
فاحش روايى و تكنيكى، و تيراژ 400 جلد براى 

كشورى با 80 ميليون جمعيت!
«برج سكوت» براى خود شما حاشيه هاى 
زيادى داشت، بعد از انتشار هم آن طور كه 

بايد مورد توجه جوايز قرار نگرفت.
من هرگــز براى جايزه ننوشــتم. بعد از جايزه 
جالل هم از شركت در تمامى  جايزه ها انصراف 
دادم كه حرفى درباره جايزه خواهى من نباشد. 
آنچه اما آزاردهنده اســت، فســادى است كه 
جايزه هــاى ادبــى را از دولتــى تــا خصوصى 
فراگرفته است؛ هر دو گروه «سليقه» را مالك و 
ميزان جايزه دادن مى دانند. عنوان «سليقه» هم 
چيزى نيســت جز سرپوشى براى سوء استفاده 
از موقعيت، در حالى كه داستان نويســى علمى 

است با مالك هاى روشن زيباشناختى.

و  كتاب  مى خواســتيد  زمانــى  در  چرا 
دست نوشته ها را بسوزانيد؟ 

در يك سال و نيمى كه دنبال ناشر مى گشتم از 
سر استيصال و به پيشنهاد يك دوست كتاب را 
براى ســتاد مبارزه با مواد مخدر بردم. بيشتر از 
يك ماه كتاب دست شــان بود. روزى كه براى 
گرفتن كتــاب رفتم با مجموعه اى از حرف هاى 
بى سر و ته و بى معنا رو به رو شدم. ربع ساعتى 
با مسئول رسيدگى كننده حرف مى زدم، يادم 
اســت كه حرف هايش مرا به سرگيجه و تهوع 
انداخــت. حيرت زده بــودم از آن همه نادانى و 
نافهمى. اين احوال با تعداد زيادى از ناشران هم 

تكرار شد! همين امروز من دغدغه جدى پخش 
نامناســب كتاب را دارم كه در كتاب فروشى ها 
پيدا نمى شود. سراغ پخش كننده كتاب رفتم، 
بى نتيجه بود. نمى خواهم بگويم او مقصر است، 
مــا در دور باطلى افتاده ايم كه نتيجه ناگزيرش 
همين هاســت. مــردم هم كه به هيــچ عنوان 
كتابخوان نيستند، نه حاال كه مشكل اقتصادى 
دارند و نه آن هنگام كه نداشــتند. پِس اين ها 
به ناچار به اين پرســش مى رســم كه پس من 
براى كه مى نويســم؟ چه اهميتــى دارد وجود 
اثرى مثل «برج ســكوت» در شرايطى كه دوغ 

و دوشاب فرقى نمى كند؟

يكى از مسائل  قابل توجه در كتاب شما اين 
است كه خودتان را در معرض سوژه كتاب 
چقدر  امروز  نويســنده هاى  داديد.  قرار 
هزينه هاى اين چنينى براى كتاب شــان 

مى كنند؟ 
خود را در معرض ســوژه و بحــران قرار دادن، 
جداى از داليلى كه پيشــتر اشاره كردم، كارى 
طاقت فرساست. بعد از مدتى آن چنان به لحاظ 
روانى فرســايش پيدا مى كنيد كه قابل جبران 
نيست. من بعد از گذشت نزديك به سه سال از 
پايان نوشتن «برج سكوت» هنوز از پس خيلى 
از زخم هايم كه نتيجه نزديكى به ســوژه است 
برنيامده ام. هر چند گله هم ندارم؛ من به عنوان 
يك نويســنده بايد زخم سوژه ام را داشته باشم 
و يــا حتى اين زخــم را در خودم ايجاد كنم تا 
بتوانم صادقانه روايت كنم. اما اين را كه چه قدر 
نويسنده هاى امروزى به اين حرف ها معتقدند، 

نمى دانم، فقــط مى توانم بگويم مدت هاســت 
چيزى نخوانده ام كه جانم را بلرزاند.

ســيدمهدى  گفته هاى  به  راجع  نظرتان 
افرادى مثل احمد  شــجاعى و دفاعيات 

دهقان درباره اين كتاب چيست؟
بگذاريد نــام محمد محمدعلــى را هم به اين 
نام هاى شريف اضافه كنم. اين نام ها فراى زمان 
و مــكان و حب و بغض هاى جــارى به ادبيات 
ايران خدمت مى كنند. من تا پيش از آنكه «برج 
ســكوت» به طور اتفاقى دست «نشر نيستان» 
برســد هيچ شــناختى از جناب ســيدمهدى 
شــجاعى نداشــتم. اما حاال افتخار مى كنم كه 
ناشرم مردى اين چنين فرهيخته و محترم است 
كه از عزت و احترام به نويســندگان چيزى كم 
نمى گذارد. اما آقاى دهقان تنها كســى بود كه 
درباره اجحافى كه به «برج ســكوت» در جايزه 
جالل شد اعتراض كرد و مطلب نوشت و حتماً 
چنين واكنشــى كه اتفاقاً تنها واكنش هم بود 

براى من ارزشمند است. 

چطور رمان در ســه جلد نوشته شد. آيا 
مخاطب امروز از يك داستان چند جلدى 

استقبال مى كند؟
اقتضاى داســتان بود كه رمان در ســه كتاب 
درآمد. اتفاقاً تنها خوشــبختى «برج سكوت» 
براى من اين است كه خوانندگان دنبال بقيه اش 
مى گردند. بارها شــنيده ام وقتى خوانندگان به 
نيمه كتاب ســوم مى رسند از اينكه رمان رو به 

پايان است ناراحت اند.

آنچه مى خوانيد

در ســينما هــم خبــرى از فهم و 
توجه بــه بحران اعتياد نيســت. 
درســت اســت كه در ايــن چند 
سال تعدادى فيلم با اين موضوع 
ساخته شد اما بيش ترشان سطحى 
و شــعارزده و دچار محافظه كارى 
شديد هستند. وقتى به خروجى 
ايــن آثار نــگاه مى كنيد مى بينيد 
هرگــز يــك فــرد معتــاد تــوان 
ارتبــاط و همذات پندارى با چنين 

داستان هايى را ندارد


