
نامه ی سوم

راویان صدیق ادبیات کجایند؟

حمید نورشمسی

دنیای مــا دنیای خبــر و به 
فراخبــر  دنیــای  برخی هــا  قولــی 
اســت. خبر هرگــز نمی می میرد 
در  و  روزی  نمی شــود.  کهنــه  و 
جایی کســی پیدایش می شــود 
کــه از زیــر خروارهــا خــاک و غبار 
بیرونش بکشــد و بنشــاندش گوشــه ای و گپی بــا آن بزند و 
از حال روزش بپرســد و اینکه تا حاال چرا فریادی بلند نکرده 
و بعد هم خودش دست به کار می شود تا غبار از چهره اش 
پاک کند و دســتی به ســر و گوشــش بکشــد و بار دیگر فراتر 

از قبل عرضه اش کند.
ݢادبیــات و کتاب هــای داســتان مــادر تمامــی این ســالها  ݢ
ترجیــح داده بــرای ســاخت دنیــا و زندگــی مــا راهــی و کالمــی 
متفــاوت از راه و کالم آنهــا انتخاب کند و دســت به سانســور 
عجیب و خودخواسته آنها بزنند. دنیای عبوس داستان های 
مــا را ایــن روزهــا افرادی می ســازند که به ســادگی می تــوان در 
پیرامونمان دیدشان، ایستاد و نظاره شان کرد و قضاوتشان 
کــرد. افرادی که جذبه ُشــکه کردن مــا را ندارند، نمی توانند ما 
را به خودشــان مشــغول کنند و دست از ســرمان برندارند تا 
حســابمان را با آنها و راهشان تســویه کنیم. و به طبع چنین 

ادبیاتی دنبال کننده ای هم نخواهد داشت.
نوشــته  ایــران در جایــی  نویســندگان معاصــر  از  یکــی 
شــبیه  بیشــتر  مــا  امــروز  داستان نویســان  ژســت  اســت 
آنچــه  کــه  کنشــگران سیاســی و اجتماعــی اســت در حالــی 
از ادبیــات کالســیک مــا باقــی مانــده و لــذت بخــش اســت، 

انسان شناسانه و عاشقانه است.
اینکه به قول شــاین نویســنده چنین ادبیاتی به سوی 
، باشــید برای مجالی دیگر اما جان کالم  بیراهه اســت یا خیر
اینکــه ادبیــات بــدون قهرمــان و اســطوره واقعــی، قهرمان و 
اســطوره ای کــه مردم باورش داشــته باشــند و بــه افتخارش 
دمــی از جــای برخیزنــد و دســت از روزمرگــی بکشــند، پیکری 
مرده و بی جان، ســاخته شــده از کلمه و حرف نیســت. پیکر 
شــهید حــاج احمد متوســلیان چه خوب این روزهــا بار دیگر 
بدنــه بی جان ادبیات بی قهرمان و بی اســطوره معاصرمان را 

به رخمان کشید.
ادبیــات و اســطوره دو ریســمان تنیــده در جــان هــم به 
شمار می روند. دو پدیده  ناگسستنی از هم. به همین اعتبار 
اســت که ادبیات بــدون نگاه اســاطیری را نمی تــوان ادبیات 
نامیــد و اســطوره ها نیــز جــز داســتان بســتری بــرای جــاری 
شــدن در تاریخ ندارد. حال این ســوال باقی اســت که راویان 

اساطیری ادبیات را این روزها به کجا وانهاده ایم؟
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»خدایا خدایا«
 یا 

عاشقانه های یک کودک با خالقش

و  آشــنا  نــام  شــاعران  و  نویســندگان  از  کــه  طاقدیــس 
محبــوب حوزه ادبیات کودک و نوجوان به شــمار می رفت، در 

ایــن کتــاب با روایتــی مانــدگار از زبان کــودکان و برای 
مخاطــب کودک بــه بیان دعــا و نیایــش پرداخته 

اســت تــا مخاطبانــش بتواننــد بــه قدر وســع و 
فهــم خود از جهــان  و نظام های حاکم بر آن به 
شناســایی خداوند، نعمت ها و آفریده هایش 
دســت پیــدا کــرده و در دایــره ذهنــی خــود بــه 

شــکر داشــته ها، دانســته ها و نعمت هــای اعطا 
شده از طرف پروردگار خویش بپردازند.

الهــام  بــرای  اســت  تالشــی  هم چنیــن  کتــاب  ایــن 
بخشــی بــه گــروه مخاطبــان کــودک و نوجــوان بــرای تمیریــن 
نگارش به ســبک انشاء تا بتوانند جدای از تمرین ذهنی برای 
کشــف پدیده ها و جهان هســتی خــود در بازخوانــی و بازگویی 
آن  هــا بــرای مخاطبانــی از جنس خــود و بزرگتر از ســن خود نیز 
تــالش کرده باشــند. مخاطب مرجــع این کتــاب دانش آموزان 

کالس های دوم و ســوم و چهارم تعریف شــده اســت و مولف 
عنــوان کــرده که جــدای از موضوعــات معنوی در نــگارش این 
کتــاب ســعی داشــته تــا آن هــا را بــه ســمت شــروع نوشــتن و 
انشانویســی بــا نثــر خــود  هدایــت کند. امــا ماحصــل کار او به 
چنان شیوایی دست پیدا کرده که در آن می توان تمرینی برای 
ارتباط کالمی با خداوند و کشــف نام هســتی را برای مخاطبانی 

در تمامی گروه های سنی کودک و نوجوان کشف و ارائه کرد.
طاقدیــس در بخشــی از مقدمــه خــود در این اثر 
عنوان کرده است که با در نظر گرفتن میزان درک 
و تکامــل احساســات کــودکان و خردســاالن و 
استفاده از شیوه آزمون و خطا سعی کرده تا به 
این مهم دســت پیدا کند و تاکید دارد که این 
اتفــاق نیازمنــد تــالش و همــت جــدی والدین 
و مربیــان برای رســیدن به این مهم اســت. این 
کتــاب در کتــار متــن خــود از تصویرگری هــای ســارا 

کثیری نیز بهره برده است.
تصویرهــای او بــا تکنیــک آبرنــگ و قالبــی آمیختــه از رویا 
و واقعیــت ســعی کرده تــا آروزها، خیــاالت و دنیای کــودکان را 
در قالــب جــان بخشــیدن بــه المان هــای طبیعــی و واقعــی و 
تصویرکــردن ذهنیــات آن هــا در قالــب جان بخشــی به اشــیا، 

حیوانات و غیره به منهصه ظهور برساند.

تازه های دفتر

یخ داغ
نویسنده: جمعی از نویسندگان

ترجمه: لیدا طرزی

کتابــی تــازه از مجموعــه برگزیــدگان جایــزه ادبــی اهنری 
که طی ســال های اخیر در انتشــارات کتاب نیســتان منتشــر 
شــده اســت. داســتانهای ایــن مجموعــه نشــان دهنــده ی 
طرفــی،  از  و  نیســتند  نویســندگی  در  خاصــی  گرایش هــای 
گرایش های غالب در آنها که منجر به انتخابشــان نیز شــده 
اســت باعــث تــرس و رعــب نویســندگانی کــه اســتقالل رأی 
دارنــد نمی شــوند. ایــن مجموعه بیــش از هر چیز بــر حضور 
عنصــر تنــوع در داســتان های معاصــر آمریــکا تاکیــد دارد….. 
داســتانهای انتخاب شــده بهترین داســتانهای ســال 1985 
هستند. اینکه بسیاری از داستان ها به یک مضمون خاص 
می پردازند می تواند نشــان دهنده شــرایط دوره ای باشــد که 
در آن نگاشــته شــده اند. به هر حال نویسندگان هم انسان 
هســتند و در دنیــای واقعــی زندگــی مــی کننــد و تصاویر این 
، در آثارشــان منعکس میشــود، با  دنیــا، هــر چند تیــره و تــار
ایــن همــه، کیفیت بیش از مضمون در تعیین ارزش یک اثر 

موثر است.

طعم گس زندگی
تالیف: حمید رضا منایی

ج  بــا انتشــار رمــان ســه جلــدی »بــر حمیدرضــا منایــی 
ســکوت« نویــد تولــد یــک نــگاه و نویســنده تمــام عیــار را به 
ادبیــات داســتانی ایــران داد. رمانــی کــه بســیاری زا تاکنــون 
مبهــوت خــود کــرده اســت. کتاب داســتان  هــای کوتــاه او با 
عنــوان طعــم گــس زندگــی در واقــع تازه تریــن طبــع آزمایــی 
منتشــر شــده او در حــوزه داســتان اســت که تاریــخ نگارش 
ج ســکوت باز می گردد. در این کتاب  آن به قبل از نوشــتن بر
منایــی خــود را در قامت نویســنده ای به شــدت جزئی نگر به 
تصویر کشــیده اســت که البته به درون انســان و زیســت او 
ورودی قابــل اعتنــا دارد، او در ایــن داســتان ها خــود را چیره 
دســت در توصیف و پیوند زدن درون و روان با ظاهر نشــان 
داده اســت که می تواند یکی از ویژگی های ســبک نوشــتاری 

او نیز به شمار رود.
حمیــد رضــا منایــی داســتان های ایــن کتــاب را پیش از 
ج ســکوت نوشــته اســت امــا  نوشــتن رمــان ســه جلــدی بــر

انتشار آن را تا این روزها به تاخیر انداخته است. 

؟ از بانوان نویسنده چه خبر
نویسنده: جمعی از نویسندگان

ترجمه: ایدا طرزی

خبــر؟«  چــه  نویســنده  بانــوان  »از  داســتان  مجموعــه 
چهارمیــن تجربــه لیــدا طــرزی در انتخــاب و گــردآوری گزیــده 
داســتان های کوتــاه از نویســندگان جهــان به شــمار مــی رود. 
طــرزی کــه مترجــم بســیاری از آثــار مجموعــه یکصــد جلــدی 
برگزیدگان جایزه ُا. هنری به شمار می رود، در کتاب پیش روی 
گزیــده ای از انتخاب هــای خود از داســتان های زنان نویســنده 
نامدار جهان را گردآوری و ترجمه کرده است. در این مجموعه 
از نویســندگانی چــون  کاتریــن منســفیلد، شــرلی جکســون، 
از نامــدار  ویرجینیــا وولــف، دوروتــی پارکــر و جمعمــی دیگــر 
نویسنده زن در جهان آثاری گردآوری شده است که راوی نگاه 
متفاوت آنها به جهان و انسان و مناسبات حاکم بر آن است.

بــدون شــک خوانش داســتان هایی تازه و بکــر از بانوان 
تــراز اول نویســنده جهــان در ایــن مجموعــه خاطــره واتفاقی 
فرامــوش نشــدنی بــرای عالقه مندان بــه این دســت آثار رقم 
خواهد زد و تجربه ای ناب خواهد بود که شاید در کمتر کتابی 

از این دست تکرار شده باشد.

مادرها و مادربزرگ هایی شبیه من
تالیف: مریم السادات میرحسینی

این اثر نخســتین مجموعه داســتان نویسنده به شمار 
مــی رود کــه پیــام آور کشــف و تولد نویســنده ای چیزه دســت 
و جــدی در فضــای ادبیــات داســتانی ایــران به شــمار مــی رود. 
میرحســینی در ایــن کتــاب داســتان های کوتــاه و در قالبــی 
خانوادگی روایت کرده است. داستان های میرحسینی در این 
کتــاب از نظر فرم شــاید اتفاقی تازه به شــمار نرود امــا یادآور و 
بازآفرینی کننده فضاهایی است که برای بسیاری از مخاطبان 
خاطرات شیرین و حس نوستالژیکی را به یاد و خاطر می آورد. 
داســتان های میرحســینی در ایــن مجموعــه بــا زبانــی به 
شدت ساده روایت شده است. زبانی که سعی دارد مخاطب 
خــود را بیش از هر موضوع دیگــری متوجه محتوای تاثیرگذار 
خــود کنــد و از زیــر و بــم روایت و زبــان پیچیده برای بیــان دور 
کند. میرحســینی با کنار گذاشتن خود به عنوان نویسنده در 
داســتان هایش مخاطب را در قالب شــخصیت های داستان 
می نشــاند و از آنهــا می خواهــد دمی کوتاه به مانند نویســنده 

بیاندیشند و تنفس کنند و جهان پیرامون خود را ببینند.

»هیچ کس همه چیز را نمی داند«
یا 

در محضر پیامبر افسانه ای

هیــچ کس همــه چیــز را نمی دانــد تازه ترین اثر داســتانی 
تالیف ســید مهدی شــجاعی است. شــجاعی که در سال های 

بــرای  ادبــی  تولیــد  بــه  را  قابــل توجهــی  اخیــر وقــت 
در  اســت  داده  اختصــاص  کــوودک  مخاطبــان 

ایــن اثــر نیز با بهــره گیــری از قصه ویــژه از زبان 
یکی از پیامبران آســمانی ســعی کرده اســت تا 
موضوعــی اخالقی را برای مخاطبــان خود بازگو 

کند.
ایــن کتاب برای گروه ســنی نوجــوان طراحی 

شــده به زبانی امروزی داستانی کمتر شنیده شده 
از خضــرت ســلیمان را روایــت می کند کهقابل تســری به 

تمامی شئون مختلف زیستی نیز هست و با تفکر را به خوبی 
در درون ذهن آنها می گشاید.

زبــان  از  را نمی دانــد«  کــس همــه چیــز  داســتان » هیــچ 
حضــرت ســلیمان روایــت می شــود. او تمامی حیوانــات را نزد 
خــود جمــع می کنــد تــا از آنها دربــاره خوردن آب حیات توســط 

خــودش، نظرخواهــی کنــد. همــه حیوانــات جــز یکــی بــا ایــن 
موضــوع موافقــت می کنند وهمــان یک تــن در نهایت موفق 
می شود نظر حضرت سلیمان را برای این مساله تغییر دهد.

روالــی  بــا  و  ســاده  بســیار  اســت  زبانــی  دارای  داســتان 
منطقــی بــه پیــش مــی رود. گرچــه بســیاری از اتفاقــای کــه در 
خوبــی  بــه  انســانی  عقــل  نظــر  از  می دهــد  خ  ر داســتان  دل 
امــکان تحقــق ندارد اما شــجاعی توانســته با ســاده نویســی 
کــه ویژگــی نثــر اوســت از ایــن موضــوع بــه نفــع بیان 
مفهــوم بهــره ببــرد و در نهایــت داســتانی را خلق 
کنــد کــه در آن بیــان نکتــه اخالقــی زیبایــی در 
اهمیت مشــورت گرفتن و انجام کار به صورت 
 جمعــی و بــا بهــره گیــری از خــرد جمعــی دارای

اولویت است.
از  داســتان  کنــار  در  امــا  کتــاب  ایــن 
تصویرگری های بسیار ویژه ای نیز بهره می برد که بر 
جذابیت این اثر بســیار افزوده است. این تصویرگری ها 
توســط فرهــاد جمشــیدی از تصویرگــران نامــدار ایرانــی انجام 
شــده اســت که در کارنامــه کاری خود تصویرگــری بیش از 400 

اثر را داراست.
تصویرگــری کتاب » هیچ کس همه چیز را نمی داند« یکی 

از متفاوت ترین و قابل اعتناترین آثار اوست. 
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از شما چه پنهان...



ین شرقی غربی تر

قــرن  نویســنده های  الگــوی  اصــواًل 
اســت.  بــوده  تئاتــر  صحنــه   اروپــا  نــوزده 
و  بــود  داســتان نویس  هــم  تورگنیــف 
خــود  نمایش نامه نویــس.  و  شــاعر  هــم 
تورگنیف ســودای نمایش نامه نویسی در 
ســر داشــت و اگر سانســور روســیه  تزاری 
جلو انتشــار و اجــرای نمایش نامه هایش 
تورگنیــِف  امــروز  نمی گرفــت  را 

نمایش نامه نویس را می شناختیم.
بازگشــت  روســیه  بــه  وقتــی  او 
روشــنفکری متجدد و خواســتار نوســازی 
عمیقــی  تأثیــر  دکابریســت ها  قیــام  بــود. 
بــر تاریخ روســیه گذاشــت کــه تأثیرش به 
داستایفســکی  و  تولســتوی  و  تورگنیــف 

هم رسید. 
یکــی از تبعــات آن سانســور روســیه  
تــزاری بــود کــه شمشــیری دو دم بــود؛ از 
از  می گرفــت،  را  ثــار  آ انتشــار  جلــو  طرفــی 
طــرف دیگــر موجــب خالقیــت می شــد و 
روشــنفکران را بــه یافتــن راه هــای جدیــد 
هدایــت  افکارشــان  بیــان  و  ابــراز  بــرای 

می کرد. 
بغرنجــی و سمبولیســم آن دوره بــه 
همیــن خاطر به وجــود آمد که بــه ادبیات 

روسیه هم خیلی کمک کرد.
بــه همیــن دلیــل می گویــم تورگنیف 
او  اســت.  روســیه  نویســنده  غربی تریــن 
رمان بی قصد می نوشت و می توان درباره  
ثــارش قضاوت هــای متضاد داشــت. اما  آ
تولســتوی  تــا حــدودی  و  داستایفســکی 

چنین نیستند.
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عمه مارفا ادامه داد: فکری ام  از زبان نویسنده
چرا گدنوفســکی نیامــد. معقول اگر 
می آمد با  دروغ و دبنگهایش 

سرت را گرم می کرد
آه عمــه! ســرگئی 
مــرد  پتروویــچ 
شــریفی اســت. 

او خیلــی به شــوهر بیچاره من ارادت داشــت. حتی 
االن هم که االن است وقتی از کالیتین حرف میزند 

حالش منقلب میشود
خجالــت  ســالش  و  ســن  آن  از  ولــی  آره، 
نمیکشــد. با آن موهای سفیدش وقتی دهانش را 
بــاز میکند جز دروغ و مزخرف چیزی نمی گوید. تازه 
اصل و نسب اشرافی هم ندارد. پدرش توی دهات 

یک کشیش که بیشتر نبود!
دانــم  مــی  عمهجــان.  خداســت،  بی خــار  گل 
حســابی  و  درســت  ســواد  پتروویــچ  ســرگئی 
ولــی  نیســت،  بلــَد  هــم   فرانســه  زبــان  نــدارد، 
میخواهــی  هرچــه  شــما  حــاال  اســت.  خوبــی   آدم 

بگویی بگو...
.بخشی از خالصه رمان »آشیانه اشراف«

انتشارات کتاب نیستان به منظور 
فراهــم کــردن بســتری بــرای مخاطبــان 
ثــار بــزرگ ادبیات  نوجــوان و جــوان بــا آ
جهان طی قرون گذشــته اقام به تولید 
»خالصه رمان هــای  از  مجموعــه ای 
مشــهور جهان« کرده است. نخستین 
مجلــد از این مجموعه که به کوشــش 
لیدا طرزی منتشر شده است، به رمان 
» آشــیانه اشــراف« اثــر ایــوان تورگنیف 
اختصــاص  روســیه  شــهیر  نویســنده 
دارد. خالصــه این رمان به انتخاب لیدا 
طــرزی انجــام پذیرفتــه و کتــاب شــامل 
آشــیانه اشــراف« و »پــدران و  اثــر »  دو 

پسران« از تورگنیف است.
اما چرا این دو داستان بلند از 
چنان اهمینــی برخوردارند که حتی 
در فضای ادبی جهان برخی ناشران 
انتشــار  بــه  اقــدام  ویراســتاران  و 
خالصه هایــی از این دو اثــر می کنند 
کــه از قضا با مخاطبــان پر و پا قرصی 

نیز همراه هستند.
تورگنیــف رمان نویــس، شــاعر و 

نمایش نامه نویــس روس در ادبیــات 
جهــان بــه این جهت شــهره اســت که  
بــار کشــورهای غربــی  بــرای نخســتین 
ثــار او  را بــا ادبیــات روســی، آشــنا کــرد. آ
عطوفــت  پــر  و  واقع گرایانــه  تصویــری 
دهقانــان  ویــژه  بــه  روســیه  مــردم  از 
روس بــه جامعــه جهانــی عرضــه کــرد. 
بررســی های تیزبینانــه ای کــه او از طبقه 
در  کــه  روســیه،  جامعــه  روشــنفکر 
تقــالی ســوق دادن کشــور بــه عصــری 

نوین بودنــد، در داســتنان هایش ارائه 
کننــده  مســتند  و  نمایشــگر  می دهــد 
دوره ای خــاص و مهــم در تاریخ روســیه 
و جهان به شــمار مــی رود که در رزندگی 
و سرنوشــت ملت هــای بســیاری تاثیــر 
گذاشته اســت. از این منظر آثار وی به 
ویژه رمان »آشــیانه اشراف« اثری مهم، 

ستودنی و خواندنی است.
در  را  زیــادی  ســال های  تورگنیــف 
اروپــای غربی و به ویژه در کشــور آلمان 
زندگــی کــرد و از گــذر ســالیان زندگــی در 
ایــن منطقــه هم بــه عنوان یــک لیبرال 
تــزاری  حکومــت  شــاهد  آزادی خــواه  و 

ارتجاعــی رومانف ها در وطنش بود و از 
ســوی دیگــر در محافل هنــری و علمی 
روســیه نیــز روح انقالبی گــری رادیــکال 
چنیــن  در  او  می دیــد.  جریــان  در  را 
وضعیتی تصمیم گرفت بخشی از آنچه 
روســیه  در  تــزاری  ارتجاعــی  حکومــت 
طبقــه  ویــژه  بــه  هموطنانــش  ســر  بــر 
دهقان و کشــاورز آورده بود را در قالب 
داســتان روایت کند. داســتان هایی که 
هــم نمایشــگر عمق فشــار و وضعیت 

اســفناکی اســت که بر مردم 
روا  او  عصــر  در  روســیه 
می شــود و از ســوی دیگــر 
حرکــت  اســت  متن هایــی 
اشــتیاق  و  شــور  و  دهنــده 

انقالبــی  جریــان  بــه  بخــش 
مردم در عصر خود. 

رمــان »آشــیانه اشــراف« در 
ایــن میــان اثری اســت کــه در آن 
و  زندگــی  توصیــف  بــه  نویســنده 

جامعــه  از  طبقــه ای  روزگار  ســپران 
قرن نوزدهم روســیه پرداخته است 
کــه در حــال زوال و نابــودی اســت و 
در عیــن حال چاره ای جــز امیدواری به 
آینده ای روشــن تر ندارد. آدم های مورد 
توجــه تورِگینــف در »آشــیانه اشــراف«، 
آنطــور کــه از اســم ایــن اثــر بــر می آیــد 
افــرادی  بلکــه  اشــراف نیســتند،  فقــط 
از طبقــات پاییــن جامعــه و حــال و روز 

درونی شــان نیــز در این اثر مــورد توجه 
قرار گرفته اند.

کتاب دیگــر در این مجموعه یعنی 
پــدران و پســران نیــز اثــری داســتانی امــا 
ایدئولوژیک از نویسنده به شمار می رود 
کــه ســعی دارد تفــاوت میــان دو نســل 
زیســتی در روســیه قــرن نوزدهــم را بــه 
نمایش بکشد. تورگنیف در این اثر راوی 
زندگی پدران و پســران روس اســت که از 
لحاظ زمانــی و ایدئولوژیکی مربوط به دو 

دوران متفاوتــی هســتند. پــدران نمــاد 
گرایــی  ســنت  و  کار  محافظــه  افــراد 
هســتند کــه در وجودشــان اصالحات یا 
بــه کندی پیش می رود یــا اصاًل به وجود 
نمی آیــد و در مقابــل پســران کــه کانــون 
توجه نویســنده هســتند افرادی بسیار 
رادیکال را شکل می دهند.  قهرمان این 
داســتان به نام بازارف جوانی است پیرو 
مــاده گرایــی مفرط و در جــدال با مکتب 
مخالــف خود کــه نمــادش پدر اوســت. 
داستان با مناظره هایی که بازارف با افراد 
مخالف نگاهش انجام می دهد به 
اوج خود می رســد به ویژه در زمانی 
کــه بــازارف بــا متانت و خونســردی 
کامــل گاه عصبانیــت آن هــا را هــم  

برمی انگیزد.
ادبیــات  منتقــدان  از  بســیاری 
هــگل  از  تاثیرپذیرفتــه  را  تورگنیــف 
ســال  دو  باورنــد  برایــن  و  می داننــد 
بــا  آشــنایی  و  آلمــان  در  او  حضــور 
مکتب فلســفی عصیانگــر هگل تاثیر 
بســزایی در نــگاه و ادبیــات منتقدانــه 
وی داشــته اســت و او ســعی کــرده بــه 
هــگل  دیدگاه هــای  و  اندیشــه  نوعــی 
و راهکارهــای او بــرای رهایــی را در دل 
جامعــه روســیه در عصــر خــودش طبع 
آزمایی کند و با نوشتن داستان هایش 
مردم عصــر خود را به نوعــی کنش گری 

اجتماعی فرابخواند

سرزمین یخ  و داستان و احساس

از البه الی صفحات کتاب



کتــاب  تازه تریــن  ابریشــم بی حاصــل«  »درخــت 
که  کتابی  منتشــر شــده از محمدرضــا بایرامی اســت. 
کــه خودش، زندگی  مجموعه ای از یادداشــت های او 
بایرامــی  اســت.  بــوده  آن  نــگارش  بهانــه  ادبیــات  و 
و  نویســنده ای پختــه  ایــران حــاال دیگــر  ادبیــات  در 
کــه در جغرافیای  گفت  کامــل اســت و تقریبا می تــوان 
کــه یــک  ادبیــات داســتانی ایرانــی بــه هــر جایگاهــی 
کنــد، او آن را مزه  نویســنده می توانســت دســت پیــدا 
که هنوز اســت در  کــرده اســت با ایــن همه هنــوز  مــزه 
گرفــت.  او هیــچ نــوع محافظــه کاری نمی تــوان ســراغ 
کالمش دارد  صریح اســت و طنــزی تلخ و ســنگین در 
که در ســطور یادداشــت هایش در »درخت  همانطــور 
کتاب و  ابریشــم بی حاصــل« می تــوان آن را دید. ایــن 
خ داد به نوعی روز شمار  یادداشت هایش از نظر زمان ر
زندگی او به شــمار می رود و از سوی دیگر سوگنامه ای 
است برای مدیریت فرهنگی و ادبیات در ایران و آنچه 
کتــاب در ایــران می رود. بــا وی به  کلمه و  بــر خالقــان 

کردیم گفتگویی  کتاب  بهانه این 

آقای بایرامی این کتاب مجموعه یادداشت هایی 
تلخ و شــیرین از روزگار و زمانه یک نویسنده است آن 
هم در ایران. چه چیزی یک نویســنده را وا می دارد جز 
نوشتن دست به نگارش یادداشت هایی این چنینی 

که بعضا تلخ هم هستند بزند؟
می دانیــد کــه قبــاًل اعــالم کــرده ام اگــر کار نزدیــک 
بــه داستان نویســی پیــدا کنــم، نوشــتنی را کــه معادل 
. امــا مــن از  داستان نویســی می گیریــد، می گــذارم کنــار
ابتدای کارم هم فقط داستان نویس نبوده ام. در همان 
سال های دهه  ۶0، اولین رمان ها و داستان هایم، تقریبًا 
همزمــان بــا یادداشــت هایم چــاپ شــدند. گــزارش و 
سفرنامه هم نوشته ام گاهی. نقد و مقاله و حتی تئوری 
داســتان هــم) هرچنــد به صــورت کتاب چــاپ نکرده م 
آن هــا را(بــه عنوان یک خواننده، خــودم هم این جوری 
نبــوده کــه فقــط دوســت داشــته باشــم داســتان های 
یــک نویســنده را بخوانــم. در ســال های دور، خوانــدن 
گــزارش و خاطــره و یادداشــت های نویســندگانی مثل 
همینگوی، جان اســتاین بک، داستایوفسکی، اورول 
و ...برایــم گاه جالب تر از داســتان های آن هــا بوده. چه 
بســا بــرای خواننــده  آثار من هــم همین جوری باشــد. 

بایدی هم در کار نیست.
در مــورد تلخــی هــم موافــق نیســتم. اینهایی که 
تلقــی تلخی داریــد ازش، برای ما یومیه اســت. تازه به 
خیال خــودم، در بخش هایی مثل پرســنگ، کلی ظنز 
هســت که زهر هر نــوع تلخی را می تواند بگیرد. شــما 
 » در تلختریــن کار مــن هــم که شــاید»آتش بــه اختیار
باشــد، تلخــی محض پیدا نمی کنیــد. در این کار تلخی 

به هجو گرفته می شود.

اســم کتاب شــما هــم یک تعبیــر پرمعنــا و البته 
متناقــض اســت: درخــت ابریشــم بی حاصــل. درباره 

این نام و وجه تسمیه انتخاب آن صحبت کنید
به نکته  ریز و البته دقیقی اشــاره کردید. اما اجازه 
بدهید به توضیــح خود کتاب اکتفا کنیم. به خصوص 
در آن فصــل بیوگرافیک که لب آن به نوعی در پشــت 
جلــد هــم آمــده. امــا یــک چیــز فرعــی بگویــم: اولیــن 
مواجهــه  نزدیک مــن با درخت ابریشــم، در دانشــگاه 
باِبــل اســتان حله  بود. برای شــرکت در یک جشــنواره  
بیــن المللــی به عــراق رفته بودیــم و در حیــن بازدید از 
دانشــگاه، بــا دکتــر ظریف نامــی که اهل یمن بــود، زیر 
درخــت ابریشــم نشســتیم بــه اســتراحت. ایــن دکتــر 
ظریــف، عیــن ظریــف خودمــان، بســیار خــوش خنــده 
بــود. کلی از کشــورش و زیبایی هــای آن تعریف کرد به 
خصوص در مناطق کوهســتانی اش. آن موقع ها هیچ 
خبــری از جنگ یمن نبود. همان جا درخت ابریشــم با 
آن شکل و شمایل خیال انگیزش، در ذهنم حک شد 

ع و بعدتر هم از این کتاب سر در آورد. و بعد از لم یزر
آقــای بایرامــی یکــی از نــکات قابــل توجــه در این 
ع نــگاه مدیریــت فرهنگــی در ایران  متــن ترســیم نــو
کنده  بــه مقوله ادبیات و نویســندگی اســت. نگاهی آ
فکــر  شــما  بی تدبیــری.  و  تفاهــم  ســوء  و  نافهمــی  از 
می کنید چــرا مدیریت فرهنگی در ایــران همواره و در 
گذرزمان بی فرهنگ و بی خاصیت و بی اثر شده است 
و کــم پیش آمده تا بتواند نویســنده و یا هنرمندی را 
به اصطالح پاسپورت کند و به جایی برساند که بیش 

از آنچه روال است شناسانده و فهمیده شود؟

به نظــرم تقریبًا تو عرصه های مختلف کشــور، یک 
مشــکل بیشــتر وجود ندارد و آن این که، بیشــتر افراد، 
ســرجای خودشــان نیســتند و اول پســت گرفته و بعد 
سعی می کنند آن کار را یاد بگیرند، تازه اگر که قرار باشد 
یاد بگیرند.. چرا ما این همه به بن بســت برمی خوریم و 
تا ســرمان هم نشکند، کسی به فکر راه حل نمی افتد؟ 
منظورم فقط گرفتاری امروزه  ما مردم برای گذران زندگی 
نیســت کــه همه مــان را درمانــده و اســیر و بلکــه ذلیل 
کرده و به هرحال سیاستمداران ما مسوولش هستند 
صــرف نظــر از این کــه جوابگو باشــند یا نــه. در چیزهای 
ســاده تری مثل حضور زنان در استادیوم ها هم هست 
که مســئولین فقط وقتی به فکر می افتند که آیا اســالم 
راه حلــی بــرای این جور قضایا دارد یا نه که با محرومیت 
و طرد جهانی روبه رو شده باشند. قبلش اصاًل ککشان 
هم نمی گزد. درخواستی هم اگر باشد، توجهی نمی کنند.

بــدون  و  هرجهــت  بــه  بــاری  وقتــی  آدم  گاهــی 
عمدتــًا  ـ  مالحظــات  اســاس  بــر  صرفــًا  و  شایســتگی 
سیاســی ـ و بلکــه مطیــع و مهره بودن صــرف برگزیده 
شــود در پســتی و از جمله پست های فرهنگی هنری، 
ببینــد  را  واقعــی  مشــکالت  کــه  اســت  بعیــد  خیلــی 
آن بشــود. حتــی  رفــع و تعییــن تکلیــف  و خواســتار 
کتمانــش هــم می کنــد تــا نشــان بدهد کــه اوضــاع بر 
وفــق مــراد اســت و همه چیــز آرام! و البته تــا وقتی که 

بن بست مجبور به واکنشش نکند.
از چنیــن مدیرانــی خب به طــور طبیعی نمی توان 
انتظار چندانی داشت. فرقی هم نمی کند که فرهنگی 

باشند یا سرهنگی.  

شــکل ســینما و به طور مشــخص تر 
تلویزیون این اســت که خیلی وقت ها در 
آن، امور سالم پیش نمی رود و گاه دست 

هفت خط هاست. 
ورزشــکاری  دونــده   هیــچ  بنابرایــن 
نمی توانــد اطمینــان داشــته باشــد کــه بــا 

اتکا به توانش، در آن به ته خط برسد. 
تــه خــط را غیــر دونده های با تاکســی 
بیشــتر  قبــل.  از  کرده انــد  اشــغال  آمــده 
وقت هــا بدون تــوان و صالحیت. ولی چرا 

این جوری است؟ 
کســی واقعــًا نمی فهمد ایــن را؟ چرا! 
اما همین اســت که هست و کاریش هم 

نمی شود کرد.

اولیــن مواجهه  نزدیک مــن با درخت 
ابریشــم، در دانشــگاه باِبــل اســتان حلــه  
بــود. بــرای شــرکت در یــک جشــنواره  بین 
المللــی بــه عــراق رفتــه بودیــم و در حیــن 
بازدیــد از دانشــگاه، بــا دکتــر ظریــف نامــی 
کــه اهــل یمــن بــود، زیــر درخــت ابریشــم 
نشستیم به اســتراحت. این دکتر ظریف، 
خــوش  بســیار  خودمــان،  ظریــف  عیــن 
خنــده بود. کلی از کشــورش و زیبایی های 
بــه خصــوص در مناطــق  کــرد  آن تعریــف 
کوهســتانی اش. آن موقع ها هیچ خبری از 
جنگ یمن نبود. همان جا درخت ابریشم 
با آن شــکل و شــمایل خیال انگیــزش، در 

ذهنم حک شد .

کوتاهــی  مطلــب  پیــش  ســال ها 
نوشــتم و منتشــر کــردم بــه نــام کشــتن 
کــه  بــودم  داده  توضیــح  آن جــا  در  امیــد. 
وقتــی امــور وارونــه پیــش بــرود و زدوبند 
و باندبــازی و فامیــل بــازی و درصدگیــری 
و ایــن جــور چیزها رایج شــود و کســی هم 
نگویــد خرت بــه چند، چه تاثیــر مخربی بر 
همه و به خصــوص روی افرادی می گذارد 
و  تــوان  و  صالحیــت  بــا  و  درســت  کــه 
اســتعداد، در حــال کار کردن هســتند. در 
نظر بگیرید قرار باشد در راهی بدوید برای 
اســت  معلــوم  اولیــه  شــرط  مســابقه ای. 
. هرکسی قوی تر و ورزشکارتر است،  دیگر

باید برنده  طبیعی باشد. 

االن هــم چنــان بلبشــویی اســت که 
آی دزد!  آی دزد!  دزدان هــم داد می زننــد 
بگیریدش! یعنــی کاری کرده اند که آفتابه 
بردارنــد بــه هرچــه انتقاد، طــوری که وقتی 
طــرف داد می زند، هیــچ نمی دانی خودش 
هم بخشــی از مشکل است و یا خواستار 
راه حــل واقعًا؟ می بینــی از مافیا و انحصار 
ایــن جــور چیزهــا دم می زنــد در  و  طلبــی 
حالی که خودشــان اصل جنس هســتند 
و آدم در می مانــد ایــن خورده ها و برده ها 
واقعــًا  اگــر  البتــه  می گوینــد!؟  چــه  دیگــر 
نقشــه  عالیــه ای وجــود داشــته باشــد بــا 
طرحی از این دست که با قاتی کردن سره 

و ناسره، ارزش همه چیز  از بین می رود. 4
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گفتگو با محمد رضا بایرامی

مدیریت فرهنگی و مدیریت سرهنگی

فراتر از گفتگو



نیستان را بشنوید!
کتــاب نیســتان بیــش از 85 اثر خــود را درقالب 
داده  قــرار  دســترس  در  شــما  بــرای  صوتــی   کتــاب 

است. 
ثــار نیســتان در  آ از  ثــار شــامل منتخبــی  آ ایــن 
مــی رود  شــمار  بــه  آن  فعالیــت  زمینه هــای  تمامــی 

و حاصــل همــکاری میــان نیســتان و ســامانه های 
کتاب راه، نوار و فیدیبو برای عرضه است. 

ســایت  در  صوتــی  کتاب هــای  از  عنــوان  هــر 

  www.Neyestanbook.com بــه نشــانی انتشــارات 
و نیز ســایت و اپلیکیشــن کتــاب راه و فیدیبو  و نوار 

قابل تهیه و استفاده است. 
کتاب هــای صوتی نیســتان با ترکیبی دلچســب 
و کالم و کلمــه و صــدا و موســیقی پیونــدی تــازه و 
دلچســب میــان شــما و کلمــات ایجــاد خواهند کرد 
تنگ تریــن  دل  از  را  شــما  لحظه هــای  ناب تریــن  و 

زمان های روزانه تان می سازند.

یک نظر داستان
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دزد ناشی
سید مهدی شجاعی

وقتــی از پش پنجــره داروخانه دیدم یک نفر 
دارد با قفل ماشینم کلنجار می رود، ابتدا نزدیک 

بود بی اراده فریاد بزنم: دزد! دزد!
ولــی بعــد فکــر کــردم بــا یــک خیــز خــودم را 
و  را بگیــرم  بــه ماشــین و خفــت طــرف  برســانم 
حالش را به جا بیاورم. نســخه را در جیب فشردم 
و خــودم را از داروخانه بیرون انداختم و پرشــتاب 
به سمت ماشین دویدم. اما هنوز به چند قدمی 
ماشــین نرســیده، تصمیــم گرفتم تمام تالشــم را 
بــرای حفــظ آرامش بــه کار گریم بلکــه بهتر بتونم 
دزد را گیــز بیاندازم و او را تحویل مقامات مربوطه 
بدهم. پس قدم هایم را کند کردم و با خونسردی 

و آرامش به سمت ماشین و دزد پیش رفتم.
دزد بی آنکه پیشرفتی کرده باشد، همچنان 

اطراف را می پایید و با قفل کلنجار می رفت.
حــاال بــه یک قدیم او رســیده بــودم و به راحتی 
دور  بــه  دســت  یــا  بپــرم،  او  روی  بــه  می توانســتم 
گردنش بیاندازم یا دست هایش را از پشت ببندم، 
یا مشتی حواله پهلوی او کنم، یا با ضربه محکمی به 
پشت سرش او را بر زمین بیاندازم...اما ترجیح دادم 
که هیچکدام از این کارها را نکنم. آرام و خونسرد در 
کنار او قرار گرفتم و پرسیدم: نشکلی پیش اومده؟

دزد که سعی می کرد دستپاچگی اش را پنهان 
کند، گفت: نه...فقط...در ماشینم باز نمی شه.

قیافــه اش بــه دزدها نمی مانســت. هر چند 
که دزدها قیافه مشــخصی نباید داشــته باشــند 
اما ناشــیگری و دســت پاچگی نشــان مــی داد که 
الاقــل حرفه ای نیســت. قیافه و رفتــارش به نحو 
فوق العــاده ای ترحم برانگیز بــود. آنقدر که ناجار 

شدم بگویم: کمکی از دست من بر می آد؟
همچنــان که بــه قفل ور می رفــت، گفت: نه 
متشــکرم. کلیدش گم شــده، دارم سعی می کنم 

با سیم بازش کنم.
بــا خــودم گفتــم: عجــب رویــی! و همچنــان 
نگاهش کردم. ناگهان به ذهنم رسید که همین 
مســیر را پیــش بــروم ببینــم بــه کجــا می خواهــد 
برســد. بخصــوص کــه هــم دزد و هم ماشــین در 

دسترس بود و جای هیچ نگرانی نبود.
گفتــم: می خواین دســته کلید منــو امتحان 

کنین؟ نگاهی به من کرد و گفت: بد نیست.
بــرای اطمینان قلبی خودم گفتم: به شــرطی 

که اگر خورد منو هم تا جایی ببرین...
ادامه دارد...

در نیستان بشنوید

لطفا نظرات، نقدها و 
یادداشت های خود را برای 

نیستان نامه در پیام رسان 
واتس آپ و تلگرام به 

شماره 09128351201 ارسال 
فرمایید. این مطالب از 

تی و به صورت  شماره های آ
منتخب منتشر می شود

نیستان به روایت نیستان*
دامان مادر و شخصیت فرزند

چرا پسر شیخ فضل اهلل 
در پای جنازه پدر کف می زند؟!

سمیه علوی

پــس از صــدور حکــم اعــدام مرحــوم شــیخ  و 
اجــرای حکــم در میــدان توپخانــه تهــران، پســر او 
یعنی همین شــیخ مهدی در پیشاپیش جمعیت 
پای چوبه دار کف می زند و هورا می کشــد. این اوج 

قساوت و خباثت فرزند است. 

امــا همــه مســاله نیســت. پیــش از ایــن نیــز 
شــیخ از ایــن فرزنــد، حــرکات و ســکنات و عالئــم و 
نشــانه هایی دیده اســت که او را به تامل و تدقیق 
واداشــته اســت. نتیجه تحقیق این شده که چون 
محــروم  مــادر  نعمــت  از  کودکــی  دوره  در  مهــدی 
شــده و ناگزیــر او را بــه دایــه ای ســپرده اندو....آن 
دایــه بی آنکــه بداننــد ناصبیــه بوده است....شــیخ 
افســوس می خــورد امــا کار از کار گذشــته اســت. 
شــیخ می دانــد که محبت اهــل بیــت)ع( و تبعیت 
از حــق و طــی مســیر صــالح و ســعادت موهبتــی 
آســمانی است که با شــیر مادر در عمق دل و جان 
فرزنــد می نشــیند و در سراســر روح و وجــود او 

رسوخ می کند.....

نخ تسبیح پاره شده

سلمان مسلم

در ایــن روزهــا دیگر خیلی هــا برگرد نخ 
ریشــه  و  نمی گردنــد  خداخواهــی  تســبیح 
ج هــا گره افکنی هــا،  ج و مر تمامــی ایــن هــر
کردن هــا،  اســتفاده  ســوء  کارشــکنی ها، 
طلبی هــا  قــدرت  رشــوه ها  و  دزدی هــا 
ولــی  رودروری  و  پرســتی ها  مقــام  و 
شــدن  پــاره  همیــن  ایســتادن ها،  امــر 

تســبیح  نــخ 
اســت.  خداخواهی 

وقتــی  راســتی  بــه 
خداخــواه  انســان 

والیــت،  نباشــد، 
ایســتادگی،  تکلیــف، 

لقمــه  تقــوا،  مبــارزه، 
معنایــی  و....چــه  حــالل 

خودخــواه  انســان  دارد؟ 
دارد،  تکلیــف  یــک  فقــط 

مســب منافع شــخصی! همین و بس. حال چه 
بــاک که برای اینجــام این تکلیف 
از ســابقه خداخواهــی خــودش 
ریــاکاراه  لبــاس  یــا  بگیــرد  وام 
نمایــد.  تــن  بــر  خداخواهــی 
حــال در مقابل به دشــمنان 
نگاه کنید. بــه جوامع آنها با 
دقت بنگرید...تمامیشــان 
و  همســو  و  متحــد 
هماهنــگ بــر جــول یــک 
نــخ تســبیح می گردنــد و 
بــا تمــام همــت و تــوان 
بر سرعت خود در این 

جرخش می افزایند. 
نــخ  آن  و 
تسبیح، نخ تسبیح 
و  طلبــی  دنیــا 
انلذت جویی است.
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بهارستان
با صدای مریم محبوب

مثنوی معنوی
با صدای ساعد باقری

غ صفیر سیمر
با صدای مریم محبوب


