
اد بـيـات
 مسابقه سراسری داستان نويسی کودکان و نوجوانان در سمنان کليد خورد. اسماعيل همتی، مديرعامل مؤسسه فرهنگی 
«سمنگان کومش پارت» گفت: اين مؤسسه فرهنگی در سمنان با همکاری مراکز دوستدار ادبيات کودک، برای افزايش آثار 
تأليفی و دست يابی به داستان های تازه و مورد نياز کودکان و نوجوانان و چاپ و انتشار آن ها، جايزه ادبی «کومش» را برگزار 
می کند. او در ادامه عنوان کرد: اين جايزه ادبی با شعار «بعضی ها گم شده ای دارند و نمی دانند که آن يک داستان است!» 

برگزار می شود و برگزيدگان خود را از ميان آثاری که توسط کودکان و نوجوانان و يا والدين و مربيان خلق شده، می شناسد. 
او با بيان اين که اين مسابقه در دو بخش آزاد و ويژه برگزار می شود، گفت: در بخش آزاد هر داستان با هر موضوِع دلخواِه 
نويسنده اش می تواند شرکت کند. اما موضوع داستان های بخش ويژه الزاما «کارآفرينی؛ نوعی توانايی، کوشايی و فداکاری 

برای سودمندتر شدن انسان، زندگی و جهان» خواهد بود.

۹
دوشنبه ۲۰ خرداد  ۱۳۹۲ / شماره  ۲۲۰۷

مسابقه  داستان نويسی کودکان و نوجوانان 

استاد اديب برومند، در دهه نهم زندگی اش همچنان 
قبراق و سرحال به کار شاعری و تتبع در فرهنگ و ادبيات 
ايران مشــغول اســت؛ اخيرا دوره دو جلدي مجموعه 
اشــعار وی در نشــر نگاه چاپ شده اســت. اين كتاب 
دربرگيرنده هفت دهه شاعري آقاي اديب برومند است كه 
در آن به موضوع هاي مختلفي ميهني- سياسي، اجتماعي، 
عاشــقانه در قالب هــاي غزل، قصيده، مثنــوي و ديگر 
قالب هاي شعري پرداخته است. اين شاعر پيشكسوت 
چندان اعتقادي به شعر نو ندارد و معتقد است شعر نو 
به نوعي انحراف از شــعر اصيل پارســي است؛ در اين 
گفت وگو تاكيد دارد اگرچه شعر نو فتح باب خوبي بود 
اما از آن سوءاستفاده شد، برخالف نيما يوشيج كه وزن 
را در شعرش حفظ كرد بسياري ديگر وزن هم به كناري 
گذاشتند و به مهمل هايي روي آوردند به نام شعر سپيد. در 

اين گفت وگو با بحث درباره 
سياق شاعري اديب برومند و 
همچنين نظرش درباره شعر 
خوب پرداختم. او مي گويد از 
ديرباز دوست داشتم شاعری 
قدرتمنــد و کم نظيری شــوم 
و اشــعار ماندگاری از من به 
يــادگار بماند. آخــر اينكه از 
آكادمي نوبل ادبيات از اين  كه 
تاكنون به ادبيات ايران توجه 
نداشته است، تعجبي گله آميز 
دارد. اين شــاعر از سال های 
جوانی تاکنون درکار سياست 
هــم بــوده اســت. در همين  
روز های بهــاري به ديدارش 
رفتــم؛ در خانه ای دو طبقه و 
حياط وسيع و باغچه ای زيبا 
که بخش زيادی از آثار تمدن 
ايرانــی در مقاطــع مختلف 
تاريخ اعم از تابلو های نفيس 

و صنايع و مضروفات به ويژه دوره قاجار را در خودش 
جای داده است و همين سبب شده است که وی عالوه بر 
شاعری و فعاليت در عرصه سياست از مجموعه دار های 
پيشکســوت ايرانی باشــد. به قلم اين شاعر و نويسنده 
آثار متعددی چاپ شده است از آن جمله به کتاب های 
«ســرود رهايی»،«پيام آزادی»، «پژواک ادب» مي توان 

اشاره کرد. مشروح اين گفت  وگو را بخوانيد.
ــعار تان  ــد کليات اش ــب برومن ــاب ادي  جن
دربرگيرنده سروده هايي از سال های دهه بيست تا 
نود خورشيدی است؛ شعر های ديگری هست که 

در اين مجموعه نيامده باشد؟! 
بله به اندازه يک جلد ديگر شــعر مانده است که در 
دوره دو جلدی کليات اشعار نيامده است؛ بايد در مجلد 
سوم تدوين و ارائه شود. هم اکنون هم در کار تدوين آن 
مجلد پايانی هســتم. همين طور است که می گوييد اين 
همه اشعار من نيست جلد ســومی هم خواهد داشت. 
بــا موضوع های تازه، حرف های بکر، مضامين نو که در 
شعر های تازه هست. شماری از سروده های چاپ نشده 
در دهه اخير اســت که جاماند و به اين کليات نرســيد، 
همچنين پاره ای از اشــعاری هم پيش تر گفته ام را در بر 

می گيرد در اين مجموعه چاپ نشده است. 
 پيش تر گفتيد، شيوه شاعری شما متاثر از شعر 
ــت و خود را دنباله رو اين  ــروطه اس مکتب مش
ــما به شعر  مکتب می دانيد؛ علت عالقه مندی ش

مشروطه در چيست؟
بله همين طور اســت. مکاتب ادبی می تواند دوران 
زندگی طوالنی داشــته باشــند. مانند ســبک های شعر 
خراسانی، عراقی، بينابين و ديگر سبک ها سال هاست در 
عرصه ادبيات حضور دارند. البته برخی معتقد به سبک 
آذربايجانی هم هســتند و شاعری مانند خاقانی را بايد 
در ذيل سبک آذربايجانی نوشــت ولی اين گفتار مورد 
قبول اکثريت نبوده است. اين طور نيست که بگويم دوران 
سبک ها کوتاه است؛ از اين رو شعر مکتب مشروطه هم 
هنوز به حياتش ادامه می دهد. مکتب ادبی مشروطه بسيار 
جالب بود. می دانيد که شاعران دوران بازگشت به تقليد از 
شعر سبک های خراسانی، عراقی روی آورده بودند؛ زيرا 
فخامت و انسجام زبان شعر در سبک هندی از بين رفته 
بود و شعر ها دشوار و به شکل معما گونه در آمده بود، پس 

شاعران دوره بازگشت می خواستند با تقليد از شعر سبک 
خراســانی آن فصاحت و بالغت اشعار حافظ، سعدی، 
فرخی سيســتانی و ديگر شعرا را احيا کنند. هر چند تا 
حدی راه شــعر فاخر را همــوار کردند اما در حد تقليد  
 ماندند و با مدح ممدوح قصيده را تمام می کردند و هيچ 
مطلب تازه ای نداشتند که حاکی از دعوت مردم به تعالی 
و پيشــرفت باشــد. اين موضوع مهم در شعر های دوره 
بازگشت ديده نمی شد. شاعران در پی اقتباس فرهنگ و 
تمدن غرب نبودند و از نظر محتوا هيچ چيز ترقی خواهانه 
در آن ها ديده نمی شد. اينان همان طور که زبان را نجات 
دادند بايد از نظر معنا و محتوا هم مقلد قدما نباشند اما 
نتواستند. تا اينکه دوران مشروطيت رسيد از آن جايی که 
انقالبی پديد آمده بود برای جای انداختن مشروطيت و 
به کرسی نشاندن فکر آزادی خواه ها و مشروطه خواهان، 
به ادبيات بيشتر از گذشته نياز 
بود. در شــرايطی که بسياری 
فداکاری صــورت گرفته بود 
و درخــت مشــروطه بــه بار 
آمــد. در بســياری از شــئون 
تغيير هايــی حاصل شــد. در 
همــه ارکان و شــئون زندگی 
بايستی اين پيش رفت فراهم 
می  شد پس شــعر و فرهنگ 
هم که از برگزيده  ترين شئون 
ملــی و فرهنگی اســت. نثر 
و نظــم بايد گونــه ديگر پيدا 
می کرد. شعر مکتب مشروطه 
بر اســاس اين ضــرورت از 
پديده های انقالب مشروطيت 
بود؛ شــعری نوآيين از جهت 
مطالــب و معنايــی پديــدار 
شد. برخی شاعران مشروطه 
در سروده هايشــان مــردم را 
به پيشــرفت، ميهن دوســتی، 
آزادی خواهی و مشــروطه طلبی دعوت می کردند. علت 
تعلق خاطر من هم به شعر مشروطه از همين جهت است 
که در شعر مکتب مشروطه، بيشتر راجع به وطن دوستی، 
احتــرام به قانون و حقوق مــردم، حفظ تماميت ارضی 
سخن می رود. همچنين مردم را به اقتباس تمدن غرب و 
ترقی دعوت می کند از همين رو يک مکتب شعری مترقی 

بوده و هست. 
 جناب استاد، کليات اشعار شما متنوع است و 

موضوع های مختلفی 
ــده  ــرح ش در آن مط
ــت، اين ناشی از  اس

چيست؟! 
بله به خاطر اين که مکتب 
شعری ام اقتضا می کند که به 
آزادی خواهی توجه داشته و 
خواهان مسائلی باشم که به 
حيات ملی و جهانی ارتباط 
داشــته باشــد. آن هم جهان 
کنونی که مانند يک دهکده 
است. در نتيجه مسائل ملی 
و مملکتــی بر موضوع های 
جهانــی و بر عکــس تاثير 
می گــذارد. از طــرف ديگر 
زمينه ها سياسی – اجتماعی 
و فکری که من در آن رشد 
کردم در تنوع موضوع هايی 
کــه بــه آن بپــردازم تاثيــر 
داشته اســت. من به عنوان 

يک شــاعری که در ايران به دنيا آمــده ام و زندگی کردم 
ناگزيرم برای کشور های ديگر هم الهام بخش باشم و بايد 
حرف هايی بزنم که در دنيا هم خواهان داشته باشد. اين 
تنوع روی همين  فکر و مسائل گوناگون کشور بوده است. 
پس حرف هايی که می زنم فقط جنبه داخلی نداشته باشد، 
بلکه با مخاطب ديگر فرهنگ ها هم ارتباط بگيرم تا وقتی 
شعرهايم به زبان ديگر ترجمه شد مردم کشور های بيگانه 

هم هوا خواه آن باشند. 
 شما در قالب های مختلف شعر فارسی، اعم 
ــتزاد، ترکيب بند، مثنوی و...  از غزل، قصيده، مس

طبع آزمايی کرديد. 
بله همين طور است در همه قالب ها شعر نوشته ام و در 
همه قالب ها هم موفق بوده ام. نخست غزلسرا بودم ديدم 
اگر بخواهم فقط غزلســرا باشم نمی توانم موضوع های 
ميهنی – سياســی را در قالب غزل بيان کنم اين شد که 
فقط به غزلسرايی اکتفا نکردم. در همين کتاب دوجلدی 
کليات اشــعار ۳۶۰ غزل دارم، اگر واقعيت را بخواهيد 
حد غــزل را در حد توان خود ادا نموده ام؛ قصيده هايی 
هم که ســرودم از نظر خوانندگان همه سطح عالی بوده 
چون مســائل سياســی – ميهنی و اجتماعی جايش در 
قصيده است. از آن جايی که قصيده هايی در اين باب گفته 
و انتشــار داده ام بيشتر به قصيده سرايی شناخته شده ام. 
صرف نظر از قصيد ه هايی که گفتم قالب شــعری مثنوی 
را هم امتحان کردم؛ ديدم که در اين قالب شعری و ديگر 
قالب ها هم موفق هســتم. در اين ديوان دو جلدی شما 
ده بيت پيدا نمی کنيد که قدری از ديگر اشــعار پايين تر 
باشد. بسياری از شعرای بزرگ که در قالب های مختلف 
طبع آزمايی کردند من هم همين گونه رفتار کردم. سعدی 
هم غزلسرا هم نثر نويس و هم قصيده سرا بوده است. در 
همين کتاب يک مثنوی درباره اصفهان است که خوب 

درآمده است و مطالبش بی سابقه است. 
ــما هيچ وقت سراغ شعر نو نرفتيد   چه شد ش

اصال اعتقادی به شعر نو نداريد؟!
 درباره شعر نو خيلی فکر کردم. فتح باب آن کار جالبی 
بوده است اما از اين فکر چقدر ُحسن استفاده شده است 
يا به عکس؟!. به نظر من سوءاستفاده بيشتر بوده است. 
چيز هايی به نام شعر نو گفته شده است که نه تنها من بلکه 
اکثر سخن شناسان هم هرچه خوانده اند چيزی دستشان 

را نگرفته است. 
 به اعتقاد شما شعر نو انحراف از شعر فارسی 

است؟
انحراف هست و نيست، به اين معنی که وزن الزمه 
شعر اســت و بدون آن اصال نمی شــود کالم بی وزن را 
«شــعر» دانســت؛ اما بســياری آمدند وزن را به کناری 
گذاشــتند. نيما وزن را حفظ کرد. بسياری از نو پردازان 
وزن را زائد دانستند و شعر سپيد را عنوان کردند که يک 
نوع نثر بی جاذبه اســت و چنان که جاذبه معنايی داشته 
باشد نامش نثر ادبی و سخن شاعرانه است. اگر بی  معنی 
باشد ديگر مهمل است. در قديم هم نثر شاعرانه داشته ايم 
مثال در آثار عبدا...  انصاری و مقامات حميدی و غيره... 
کسی هم به آن نثر های مسجع عنوان شعر اطالق نکرده 
اســت. من اما درباره شعر نو يک قسمت را تاييد کردم. 
اسمش را گذاشته ام «شعر واره» 
خــودم هم چنــد نــوع از اين 
شعر واره ها گفته ام. کسی با يک 
فصاحتی شــعر می سرايد ولی 
مصرع ها را کوتاه و بلند می کند 
و وزن و معنی محفوظ اســت؛ 
ُخب اين گونه فرد «شعرواره» 
گويی اســت مبرز و ســخنش 
قابل تحسين اســت. اين نوع 
سخنان از ديد من از تبار شعر 
است، مستزاد و بحر طويل که 
از تبار شعر هســتند؛ اما شعر 
تمام معنا نيســت. اگر کسانی 
هــم «شــعر واره» را خــوب 
بگويند من با تحسين می پذيرم. 
خودم هم درباره فردوسی يک 
«شــعر واره» ســروده ام که از 

خواندنش لذت می برم. 
ــب برومند از  ــاب ادي  جن
ــما ويژگی شعر خوب  نظر ش

چيست؟!
اول بايد وزن داشته باشد؛ ديگر فصيح و فاخر باشد 
همچنين يک رهنمودی داشــته باشــد و خالی از حال 
و هوای شــاعرانه نباشد. اگر شــاعری می خواهد غزل 
عاشقانه بگويد حتما بايد مبتال به يک نوعی عشق شده 
باشد، بدون عشق به عزل روی نياورد بهتر است. همچنين 
در هر نوع ديگر گوينده بايد انگيزه ای قوی داشته باشد و 

سخنش بليغ و فصيح باشد.
 شما نه تنها به مسائل آزادی خواهی در ايران 
بلکه به مسائل مبتال به جهان هم پرداخته ايد اين 

ناشی از کجاست؟! 
برخی ها فارغ از مســائل پيرامون هستند و برخی ها 
مانند من هم بی اعتنا نيستند و از يک رقت قلب و تندی 
احساس برخوردارند و نسبت به ظلم و بيداد در جهان 
خاموش نمی مانند. در موضوع خيزش های ملی در جهان 
و همواره موضع گيری کرده ام و نسبت به همه آنها همدلی 
کرده ام. برای قيام ديگر کشــور ها طوری شعر گفته ام که 
انگار بــرای خود ايران می گويم. مثال دوســت شــاعر 
فرانسوی داشتم.من شعري برای قيام مردم الجزاير گفته 
بودم به آن زبان ترجمه شد و با واکنش های بسيار خوبی 
در سال ها پيش همراه شد. آن دوست من می گفت شعر 
بسياری از شاعران الجزايری را خواندم اما هيچ کدام به 
زيبايی و احساس اين شعر من نبوده است. بهم می گفت 
مثل اين  است که اين شعر را برای ايران گفتيد، همان جور 
که برای ايران از بن دندان شــعر می گوييد برای الجزاير 
هم شعر گفته ايد. کتاب «پيام آزادی» من سرتاسر تاييد 
قيام های ملی در کشور های آسيايی، آفريقايی و آمريکای 

التين است که به ۲۸ زبان ترجمه شده است. 
ــی  ــای مهم سياس ــاره موضوع ه ــما درب  ش
ــت نفت و  ــدن صنع ــی مانند ملی ش – اجتماع
همين طور دگر رويداد های اجتماعی شعر گفتيد، 
آيا همين مساله برای ماندگاری شعر کافی است 
يا شاعر بايد به مسائل بالغی و زيبايی شناسی هم 

در شعرش توجه کند؟! 
همه اين شعر ها که جنبه سياسی داشته است، سعی 
کردم همه شرايط بالغی و تزئينی آن را برای حفظ جنبه 
شــعر ي رعايت کنم. تا اگر کســی عالقه مند به مسائل 
سياسی – تاريخی هم نباشد شاعرانگی اثر او را جلب 
کنــد. مخاطب را مجاب کند تا آخــرش را بخواند. اين 
ويژگی های اشــعار من اســت که ازهمه صنايع ادبی و 

تناسبات و ريزه کاری های استادانه برخوردار است. 
 برخی می گويند بعد از جامی، غزل رو به افول 
گذاشت؛ در حالی که بخش زيادی از سروده های 
ــخ تان به منتقدان غزل  ــما هم غزل است پاس ش

چيست؟!
به نظرم اين حرف کامال اشتباه است. اين طور نيست 
پس از او غزلســر های خوبــی آمدند، طبيب اصفهانی، 
مجمــر اصفهانی، فروغی بســطامی، يغمــای جندقی، 
عاشــق اصفهانی و ديگران همچنيــن در دوران معاصر 
هم امثال اميرفيروزکوهی، محمدحســين شهريار، رهی 
معيری، ابوالحســن ورزی و گلچين معانی غزل هايشان 
کم از جامی نيســت. اين جور نيست که می گويند آن ها 
از غــزل اطالع نــدارد که چنين می گويند حرف مطالعه 
نشده بی ربطی است. غزل چون زبان گويای احساسات 
گوناگون بشری است تا در کره زمين آدم هست غزل هم 

پايدار است و هيچ گاه کهنه نمی شود.
ــروده های شما کالسيک   برخی می گويند س

است، مانند قدما شعر می سراييد ُخب اين... 
بله. من خوش وقتم که در مسير صحيح سخن سرايی 
گام برداشــته ام. اســتخوان بندی شعر های من کالسيک 
اســت اما محتوای آن ها تازه است و به زبان امروز گفته 
شــده است. از اين جهت شــاعری نئوکالسيک هستم. 
حرف هــای تازه ای کــه من گفتم در ادبيات کالســيک 
ما نيســت و نمی شود آن ها را کالســيک دانست بلکه 

نئو کالسيک است. 
ــتيد و هفت دهه شاعری  ــاعر هس  ازاينکه ش

کرديد چه احساسی داريد؟
از ديرباز آرزوی من اين بود که شــاعری قدرتمند و 
کم نظيری شوم و اشعار ماندگاری از من به يادگار بماند 
بزرگ تريــن افتخار برای من اين بود که از اين طريق به 
ميهنم خدمت کنم و با اين که تمام عمرم در سياســت و 
مبارزات آزادی خواهانه گذشته است؛ هيچ گاه برای کسب 
مقامات عالی قدم بر نداشتم و به آن چه از اين بابت برايم 
فراهم آمده نپذيرفتــه ام و زير بار مناصب نرفته ام. هيچ 
چيزی به اندازه ســرودن يک شــعر مرا ارضاء نکرده و 
نمی کند. معادل آن خدمت به کسانی است که استحقاق 
دارنــد. اين روزها و ســال ها بزرگ ترين وقت خوش و 
خرم زندگی من اين است که سرم خلوت باشد تا کليات 
دو جلدی را در بيــاورم همين طور آن ها را ورق بزنم و 
گاه تعجب می کنم من کی اين شعر ها را گفتم. ديگر آن که 
شــاکر خداوند هستم و اين را ناشــی از تاييدات الهی 

می دانم. 
ــای نوبل ادبيات دارند،   معموال خيلی ها روي
ــته ايد و  ــت رويا ها داش ــما هم آيا از اين دس ش

هيچ وقت به اين جايزه فکر کرده ايد؟! 
 مــن هم فارغ از اين فکر نبــوده ام و از اين که ايران 
ســرزمين شــعر و ادب بوده تاکنون جايزه نوبل ادبيات 
نصيبش نشده است تعجبی گله آميز دارم. چند سال پيش 
خانم روزنامه نگار فيليپينی با نام رودا ربيسانتو در مالزی 
ترجمه انگليســي کتاب «پيــام آزادی» مرا خوانده بود؛ 
سخت تحت تاثير آن قرار گرفت. بيش از حد مجذوب 
اين کتاب شد که سراسر همگامی با قيام استقالل طلبانه 
کشــور های آســيا، افريقا و آمريکای التين بود. يک بار 
ديگر ترجمه انگليسی کتاب را چاپ کرد و خودش آن 
را به محافل ادبی کشور های مختلف فرستاد. بعد از آن 
به عده ای از مترجمــان ديگر داده بود، آنها هم با عالقه 
شــعر های آزادی خواهانه و ضد استعماری کتاب را به 
زبان های ديگر ترجمه کردند، در نهايت به بيست و هشت 
زبان ترجمه شد که ترجمه کتاب به زبان های مختلف در 
رســانه ها به عنوان يک خبر مهم منتشــر شد. بعد از آن 
دو -  ســه تن از دوســتان جوان من سايتی را در مالزی 
را ه انــدازی کردند. غير از کتاب «پيام آزادی» غزل هايی 
از من ترجمه شــده و در سايت قرار گرفته است. خانم 
رودا ربيســانتو ترجمه  ای از آثارم را به کميسيون مربوط 
به جايزه نوبل در ســوئد فرستاده است. همچنين من از 
طرف جمعی از ادبای فرنگی به کميسيون نوبل معرفی 
شدم تا بعد آن ها آثارم را بررسی کنند مرا به عنوان نامزد 

نوبل معرفی کنند يا نه؟

گفت وگو با استاد اديب برومند درباره  هفت دهه شاعري  اش

از ديرباز آرزو داشتم شاعري بي نظير باشم 

نـكـتـه        
فعاليت ناشران زير سايه انتخابات

فعال کتابی به ارشاد نمی فرستيم
برخی ناشران به دليل جابه جايی های معمول در پايان و 
آغاز دوره رياست جمهوری، کتابی برای بررسی و دريافت 
مجوز به وزارت ارشاد نمی فرستند. بعضی هم منتظرند با 
تغيير رويکردها، کتاب هايی که احتمال می دهند در اين دوره 
مجوز نگيرد، در دوره آينده به اين وزارتخانه بفرستند. آنها 
حتی به پديدآورندگان آثار اعالم می کنند که دست کم تا ۶ 
ماه ديگر اثری چاپ نمی کنند. يکی از ناشرانی که تصميم به 
فعاليت محدود در ۶ ماه آينده گرفته است، نشر قطره است 
که تا مشخص نشدن نتيجه انتخابات رياست جمهوری 
از پذيرفتن کارهای تازه خــودداری می کند. چرا که آنان 
معتقدند تا سياست ها روشن و مشخص نشود و معلوم 
نباشد که وزارت ارشاد در دولت آينده چه تدابيری را در 
نظر می گيرد و راهکارهايش کدام است، بهتر است کتابی 
به ارشاد نفرستند. دبير بخش ادبيات نشر قطره در گفت وگو 
با مهر با اشاره به اين که اين انتشارات تا مشخص نشدن 
نتيجه انتخابات رياست جمهوری از پذيرفتن کارهای تازه 
خودداری می کند، گفت: فعال همه چيز در هاله ای از ابهام 
فرو رفته و سياست ها و تدابير وزارت ارشاد در دولت آتی 
مشخص نيست. از اين رو تا زمانی که نتيجه آرا مشخص 
نشود، نشر قطره کار تازه ای قبول نمی کند و تنها به انتشار 
کارهای پيشين خود که تاييد و ويرايش شده اند، می پردازد  
اين در حالی است که برخی ناشران پرکار و فعال در حوزه 
داستان، مانند شهرستان ادب نيز از مدت ها قبل نسبت به 
دوره طوالنی صدور مجوز نشر از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گاليه مند بودند و ادعا می کردند که به همين 
دليل، آثار فراوانی از آنان به بيســت و پنجمين نمايشگاه 
بين المللی کتاب تهران نرســيده است. شنيده می شود که 
برخی ديگر از ناشران نيز در تصميمی مشابه، به نويسندگان 
خود اعالم کرده اند که تا روشــن نشدن وضعيت وزارت 
ارشاد و اداره کتاب از ارسال اثر به اين اداره برای بررسی 

و صدور مجوز خودداری خواهند کرد.

حسن همايون 

آخرين رمان اميرحسين فردی 
آخرين رمان اميرحســين فردی بعد از درگذشتش 
منتشر شد. رمان «گرگ سالی» نوشته امير حسين فردی 
از سوی انتشــارات سوره مهر به چاپ رسيده است. 
اين نويسنده فقيد درباره اين کتاب به ايسنا گفته بود: 
«گرگ سالی» در واقع جلد دوم رمان «اسماعيل» است 
و جغرافيای اين رمان برعکس «اسماعيل» که در تهران 
و پايتخت می گذشت، در دامنه های سبالن می گذرد. در 
پايان جلد اول رمان «اسماعيل»، برای اين شخصيت 
انقالبی شــرايطی به وجود می آيد که ناگزير می شــود 
برای امنيت بيشتر پايتخت را ترک کند و به روستايی 
در دامنه سبالن، نزد مادربزرگش برود که با مشکالتی 
روبه رو می شود. مهم ترين اتفاقی که برای اسماعيل در 
ســبالن رخ می دهد، اين اســت که از اهالی آن منطقه 
می شنود که آمريکايی ها که در آن زمان کشت و صنعت 
مغان را در دســت داشتند، می خواهند به اصالح  نژاد 
گرگ های دامنه سبالن اقدام کنند و گرگ هايی با مدل 
آمريکايی داشــته باشــند. آمريکايی هــا، اصالح نژاد 
گرگ ها را با هدف  توليد گرگ های آدم خوار پی گيری 
می کردند که بتوانند از آن ها در جهت نابودی و کشتن 

افراد انقالبی استفاده کنند. 

کتاب های يک نويسنده در اينترنت 
آثار محمد نژد در حوزه ادبيات کودک، به مرور روی 
سايت اينترنتی رامين قرار گرفته و به طور رايگان برای 
مخاطبان قابل دسترسی خواهد بود.محمد نژد نويسنده 
ادبيات کودک در گفت وگو با مهر، با اعالم اين خبر گفت: 
با توجه به اينکه سال هاست در حوزه ادبيات کودک قلم 
می زنم و ســن و سالم باال رفته است، گفتم آثارم را به 
طور رايگان و مجانی در اختيار عالقه مندان قرار بدهم 
تا بتوانند از آنها استفاده کنند. وی افزود: به اين ترتيب 
قرار شد که کتاب هايی که برای بچه ها نوشته ام، به مرور 
در سايت انتشارات رامين قرار بگيرند. در حال حاضر 
متن و تصاوير ۹ کتاب من در سايت اين ناشر قرار گرفته 
است و قرار است از هفته ديگر، فرهنگ دانستنيها اثر 
ديگرم که ۲۰۰۰ صفحه حجم داشــت، هم به روز شود 
و هم روی اين پايگاه اينترنتی قرار بگيرد. اين نويسنده 
در ادامــه گفت: بعد از قرار گرفتن فرهنگ دانســتنيها 
روی ســايت مذکور، باقی آثارم هم در اين ســايت در 
دسترس مخاطبان قرار می گيرند. اين کتاب ها شامل همه 
عناوينی هستند که با ناشران مختلف کار کرده ام. يعنی 
هم کتاب هايی که نشــر رامين از من چاپ کرده و هم 
آثاری که ناشران ديگر از قصه هايم به چاپ رسانده اند.

محمد نژد در سال ۱۳۱۹ در تبريز متولد شد. او در سال 
۱۳۳۳ با خانواده اش به تهران مهاجرت کرد و اولين اثر 
داستانی اش که داستان کوتاهی به نام «شيطنت» بود، در 
شانزده سالگی اش در مجله دانش آموز وابسته به موسسه 

اطالعات به چاپ رسيد. 

خـبـر   

نـگـاه  
نگاهی جامعه شناسانه به رماِن «اينجا؛ نرسيده به پل»

با تاملی بر نگاه باختين به مقوله رمان

«اينجا؛ نرســيده به پل» نام اولين رمان آنيتا يارمحمدی است که 
توســط انتشــارات ققنوس در بهار ۹۲ به بازار کتاب راه يافته است. 
رمان با استفاده از ديدگاه اول شخص و با رعايت توالی خط زمانی، 
به برهه ای از زندگی ســه دختر دانشــجو در کالنشهری چون تهران 
می پردازد. ســه دختر دهه شصتی که هريک دارای دغدغه های ذهنی 
جداگانه به خود هســتند. يکی درگير مشــکالت اقتصــادی - مالی 
بــرای ادامه تحصيل اســت و ديگری با کنــکاش در روابط عاطفی 
از دســت رفته اش روزگارش را به مالل گره می زند و ســومی درگير 
کشمکش های خانوادگی – دانشجويی است.نويسنده گرچه با انتخاب 
روايان اول شخص متعدد و با تمرکز روی سه زبان و سه نثر جداگانه 
از سه راوی در لحن موفق عمل کرده و با ايجاد تمايز لحنی توانسته 
از پس خلق و تمايز شخصيتها برآيد ولی به چند زبانی الزم که دليل 
وعلت استفاده از اين نوع تکنيک(راويان متعدد) است، بر نيامده. در 
اين مقوله قصد دارم بنابر عقايد باختين و ديدگاه جامعه شناسانه لوئی 
آلتوســر کتاب را مورد بررســی قرار دهم. به گفته باختين زبان رمان، 
گفت و شــنودی و چند زبانی اســت و به همين دليل به معنای دقيق 
کلمه عرصه مبارزه است تا گفته های تک معنا و تک گويانه ای را که 
مشخصه زبان رسمی و تمرکز يافته است را شکست دهد و يا دست 
کم تقليد نقيضه ای آن باشد. در رمان مذکور آنچه که به چشم نمی آيد 
عرصه مبارزه شــخصيت ها در برابر صدای تک گو به عنوان گفتمان 
غالب فرهنگی- اجتماعی است. شخصيت های رمان آنچنان منفعالنه 
رفتار می کنند و در انتهای کتاب تن به ماهيت گفتمان غالب فرهنگی- 
اقتصادی- خانوادگی می دهند و چنان بدون پيش زمينه الزم زمانی و 
سببی در برابر تمامی ايدئولوژی غالب سر فرود می آورند که متن را به 
جای چند زبانی به يک زبان و يک صدا رهنمون می کنند. اينجاست 
که بايد باز به عقايد باختين توجه کنيم که در برابر چند زبانی توضيح 
می دهد «متن تک گويانه طوری عمل می کند که انگار کليتی نفوذناپذير 
و خود بسنده است.» (مری کليگز، ۱۳۸۸: ۱۹۱). حال اين سوال پيش 
می آيد آيا استفاده از تکنيک چند زبانی- چند لحن و چند راوی بدون 
ايجاد تمايز ايدئولوژی های متفاوت و عملکرد های متفاوت -در متن 
جايز است يا خير؟ آيا نويسنده تنها به بهانه ايجاد چند زبان متفاوت 
و چند راوی می تواند به چند صدايی برسد يا اينکه بهتر است وقتی 
نويسنده از اين تکنيک سود می جويد، به ايجاد ديدگاه ها و تفکرات 
فکری متفاوت و حتی عملکرد مجزا در شــخصيت ها توجه داشته 
باشد. سه شــخصيت اصلی رمان «اينجا نرسيده به پل» عملکردی 
يکسان دارند! در انتهای کتاب مذکور، اين سه دخترهر يک به نوعی 
تــن به گفتمان غالب داده و بی دليل و خوشــبينانه متحول و دگرگون 
می شــوند. «ناراضی بــودن از عالم وآدم را گردن چــی می اندازم؟... 
يا... چرا حق می دهم به خودم که طلبکار باشــم؟ چرا يک عمر قدر 
بيست سال...، هميشه ازش طلب داشتم؟...انگار همه شان آنقدری که 
بايد خوب هســتند. يا هميشــه بودن. فقط من دائم عزا گرفته شاکی 
بوده ام و هســتم و غر می زنم....» (۱۹۹ص). واقعا به راســتی ديدگاه 
اول شخص قابل اطمينانی که تا صفحه ۱۹۸ نظرگاهش را نسبت به 
جامعه- خانواده به گفته خودش غرغرانه است، بر اساس چه اتفاق 
بيرونی – درونی- ذهنی به تشــرف و بلوغ فکری رســيده است که 
خواننده بخواهد يا بتواند که از پذيرش اين کنش و عکس العمل برآيد 
و آن را باور کند؟ اينجاست که بايد گفت متن به لحاظ پرداخت فنی 
و پيرنگ مناســب (علی و معلولی) لنگ می زند. حال جای آن دارد 
که متن را از ديدگاه جامعه شناسانه بررسی کرد تا متوجه شويم چرا 
شخصيتها دست به چنين رفتار و کنشی های غيرمنطقی و معقوالنه ای 
می زنند و آيا از اين ديد گاه، کتاب متنی چند صدايی است که الزامند به 
روايت، راويان متعدد باشد يا اينکه اين روايان تنها به جهت استفاده از 
يک تکنيک در متن گنجانده شده اند. باختين در ادامه سخنانش يادآور 
می شــود «زبان هم به لحاظ ســاختاری و هم از نظر محتوا، هميشه 
ماهيت ايدئولوژيک دارد.» (همان، ۱۸۵ص) و اين دقيقا تفکری است 
که لويی آلتوسر ساختارگرا به آن اشاره می کند. همه ما تابع ايدئولوژی 
هستيم، ما هميشه درون ايدئولوژی هستيم، ايدئولوژی نظامی است که 
ما در آن به سر می بريم.چراکه تکيه گاه ما بر زبان واقعيت ما را شکل 
می دهد. «ايدئولوژی تجسم رابطه خيالی افراد با شرايط واقعی است 
که در آن زندگی می کنند.» (همان، ۱۸۰ص). در رمان «اينجا نرسيده 
به پل» آنچه که ماهيت و فرديت شــخصيت ها را می سازد، جايگاه 
اقتصادی- مالی- خانوادگی شخصيت هاســت. اين جامعه است که 
شخصيت و جايگاه هويتی تک تک دخترهای رمان را شکل می دهد. 
رويا و آيدا با گذشــته خانوادگی خود به شکل عاطفی درگيرند. اين 
درگيری در مهتاب به شکل ديگری به لحاظ مالی نيز نمود می يابد. اين 
جامعه و گفتمان غالب فرهنگی- فکری است که برای مهتاب زيبايی 
را تعريف و مشخص می کند. اين صنعت است که می گويد کدام بينی 
زيبا اســت. چه کسی خوشبخت است و در رفاه کامل به سر می برد. 
جامعه و جايگاه زيستی مهتاب فکر پولدار شدن را در سر او رشد و 
نمو می دهد تا مثل پدر نباشــد که مجبور است «صبح تا شب بنشيند 
توی آن دخمه و دلش به اميد سر ظهر باشد که بچه ها تعطيل می شوند... 
که بچه دماغو های مدرســه ای بيايند و ازش عکس برگردان بخرند و 
هی اســترس...» (ص۳۹). اينجاست که بايد گفت، چگونه ارزش ها، 
تمايالت و آرزو های افراد را گفتمان غالب شــکل می دهد و چگونه 
جامعه حدود متعلقاتی را که می تواند داشته باشند را مشخص می کند. 
جامعه دهه شصت از اين سه دختر افرادی منفعل می سازد تا روحيه 
پرسشــگری خود را به نابودی کشانده و تصويری از خود ارائه دهند 
که جامعه آن دوران خواســتارش است. بنابر استدالل آلتوسر متن و 
شخصيت های درون متنی نيز در اين دوره چون ابزاری برای فراخوانده 
شدن ايدئولوژی عمل می کند. افراد منفعلی که نمی توانند عليه گفتمان 
غالب عکس العملی نشان دهند، فقط و فقط دست به سازش با محيط 
می زنند و سعی می کنند با آن کنار بيايند. «چراغ های روشن هم بيشتر 
شــده اند. نگاه می کنم به دود سيگار. به دود خاکستری اش و بويی که 
آزارم داده هميشــه، اما حاال حســی ندارم بهش. هيــچ» (ص۲۰۹). 
در انتها تنها بايد گفت «اينجا نرســيده به پــل» اولين رمان آنيتا يار 
محمدی بيانگر نويسنده ای جوان است که نثر راحت و روانش بانی 
خوش خوانی اثرش شــده و برای اولين کار از يک نويسنده جوان و 

معاصر کاری در خور توجه و تعمق بر انگيز است.
كـوتـاه   

«سه کاهن» نقد می شود 
رمان ســه کاهن نوشــته مجيد قيصــری با موضــوع دوران زندگی 
پيامبر(ص) در برنامه ای با عنوان «حلوای نقد» عصر روز دوشــنبه (۲۰ 
خرداد) در تاالر مبارک فرهنگســرای بهمن نقد می شود. در اين نشست 
که نخستين نشست از جلســات نقد کتاب اين فرهنگسرا خواهد بود، 
محمد علی علومی و محسن فرجی به عنوان منتقد، نظرات خود را درباره 
کتاب در حضور عالقه مندان طرح خواهند کرد. سه کاهن روايت داستانی 
مجيد قيصری از زندگی پيامبر اسالم (ص) است که سال گذشته توسط 
انتشارات بنياد ادبيات داستانی منتشر شد و به چاپ دوم رسيده است. 
نشســت يادشده ســاعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه  روز دوشــنبه ۲۰ خرداد آغاز 
می شــود و مديريت آن بر عهده کامران محمدی اســت. قبل از اجرای 
اين برنامه، به همت مديريت کتابخانه شهيد فهميده فرهنگسرای بهمن 
تعدادی از اين کتاب برای مطالعه و آشنايی بيشتر با موضوع داستان در 

بين مخاطبان توزيع خواهد شد. 

فرحناز عليزاده

برای نقد و بررسی کتاب «پسری روی سکوها»
  فردوسی پور و ظلی به صدر می رسند

 نشست نقد و بررسی کتاب «پسری روی سکوها»  
نوشته حميدرضا صدر از ساعت ۱۷ شنبه هفته آينده (۲۵ 
خرداد) با حضور عادل فردوسی پور، مجری تلويزيون، 
نويســنده و مترجم آثار ورزشی و فرامرز ظلی، يکی از 
پيشکســوتان اين ورزش در سرای اهل قلم خانه کتاب 
برگزار خواهد شــد. به گزارش ايبنا، کتاب پسری روی 
سکوها، آخرين تاليف دکتر حميدرضا صدر و دربرگيرنده 
اتفاقات چهار دهه فوتبال ايران اســت. نويسنده در اين 
کتاب از تکنيک های داستان نويسی برای روايت آن چه 
طی ۴۰ ســال بر فوتبال ايران گذشت، بهره گرفته است. 
دکتر حميدرضا صدر متولد ۲۸ اســفند ۱۳۳۴ نويسنده 
آثار ورزشی و سينمايی است. تاکنون کتاب های «روزی 
روزگاری فوتبــال»، «يونايتد نفرين شــده» و «نيمکت 
داغ» به قلم وی در حوزه فوتبال منتشــر شده اند. کتاب 
پسری روی سکوها با شــمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و 
بهای ۱۹ هزار تومان که ماه گذشــته از سوی انتشارات 
زاوش روانه بازار نشر ايران شده بود، در روزهای پايانی 
بيســت و ششمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در 
اين نمايشــگاه کتاب تهران عرضه شد و مورد استقبال 
عالقه مندان به کتاب های ورزشــی قرار گرفت. ســرای 
اهل قلم خانه کتاب در خيابــان انقالب، ابتدای خيابان 
فلسطين جنوبی، کوچه خواجه نصير، شماره ۲ واقع شده 
اســت و حضور در برنامه های اين سرا برای عموم آزاد 
است. عالقه مندان برای دريافت اطالعات بيشتر می توانند 

با شماره ۶۶۹۶۶۱۵۶ تماس بگيرند.

د ريـچـه    

شاعران دوران 
بازگشت به تقليد 
از شعر سبک های 

خراسانی، عراقی روی 
آورده بودند؛ زيرا 
فخامت و انسجام 

زبان شعر در سبک 
هندی از بين رفته بود 
و شعر ها دشوار و به 
شکل معما گونه در 

آمده بود

بسياری از نو پردازان 
وزن را زائد دانستند 
و شعر سپيد را عنوان 
کردند که يک نوع 
نثر بی جاذبه است 
و چنان که جاذبه 

معنايی داشته باشد 
نامش نثر ادبی و 

سخن شاعرانه است 
اگر بی  معنی باشد 
ديگر مهمل است


