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خبر ادبي

شكسپيرانه ها! ...

در رونمایی «رویاها برگشتهاند؟!» عنوان شد؛

شاعر نمیتواند فقط به خیال بپردازد

به گزارش ایس�نا بر اس�اس خبر رس�یده ،در این نشس�ت که در

فروش�گاه مرکزی نشر چشمه برگزار ش�د ،الدن نیکنام  -نویسنده،

شاعر و منتقد  -گفت :چهارمین دفتر شعر آرش نصرتاللهی؛ «رویاها
برگش�تهاند؟!» با مقدمه شروع میش�ود ،انگار شاعر میخواهد شیوه
مواجهه مخاطب با کتابش را کدگذاری کند و نظمی به آن بدهد که به

نظرم شیوه جالبی است.

او افزود :مثل خیلی از ش�اعران مرد حرفهای در ایران ،ش�عرهای

آرش نصرتاللهی در فضاهای تغزلی و جامعهشناسانه  -سیاسی قابل

طبقهبندی اس�ت و آن چیزی که برای من که دههها روی ش�عر و نقد
کارکردهام ،جالب بوده این اس�ت که نصرتاللهی هر موقع به س�مت

فضاه�ای چالشبرانگیز اجتماعی و سیاس�ی یا منطق�های میرود ،به

زب�ان خودش و به تفس�یر خودش از جهان پیرامون�ش و پدیدههایی
که او را دربرگرفته ،نزدیکتر میش�ود اما در فضای تغزلی ،رس�یدن

به آن گفتمان ش�خصی برایش انگار فضای پرچالشی میشود .درست
برخالف این حالت را برای شاعران زن داریم.

نیکنام گفت :فکر میکنم چه در داس�تان و چه در ش�عر هرچه به

عینی�ت توجه کنی�م و آن را در درون خود به یک دریافت ش�خصی

برس�انیم ،آن امر با نظام علت و معلولی ذهنی ما میتواند درونی شود
و ما را به یک فردیت و وضعیت خاص زبانی برساند به خصوص در شعر

که زبان خیلی اهمیت پیدا میکند؛ اما جایی که از س�طح واقعی جدا

ش�ویم و به خصوصیات انتزاعی ذهنمان اکتفا کنیم ،با مشکل مواجه

میشویم .وقتی میگویم عشق ،آزادی ،آینده و امثال آن ،اگر به زمان

من ش�اعر یا نویس�نده
و مکان آن فقط به صورت مفهومی نگاه کنمِ ،
به فردیت الزم نمیرس�م .این است که فکر میکنم صرف شاعر بودن

یا نویس�نده بودن به م�ا اجازه نمیدهد که فقط ب�ه خیال بپردازیم و
نصرتاللهی در هر ش�عری که دقیق ًا به کده�ای عینی و واقعی توجه
کرده و ش�عر را به آن ارجاع داده ،ش�اعرانگی بیشتری داشته است.

البته این ممکن است به سلیقه من برگردد.

ای�ن منتقد اظهار ک�رد :آنچه ما از رس�انهها و به ص�ورت تجربه

ش�خصی و در مورد واقعیتها از س�ر میگذرانیم ،اهمیت زیادی برای

»»مهدي طوسي

اگر اشکی داری آماده شو تا آن را فرو بریزی.
**
هن�وز هنری خلق نش�ده که اف�کار را از روی
صورت بازسازی کند.
**
هر کس باید با ش�کیبایی نتیج�ه رفتارش را
تحمل کند.
**
وزن دش�من را بیش�تر از آنچه ب�ه نظر میآید
حساب کن.
**
سه ساعت زودتر بهتر از یک دقیقه دیرتر.
**
برای آن که کار درس�ت بزرگ�ی انجام بدهی،
اشتباه کوچک مرتکب شو.
**
زاده ش�دن همچون ربوده شدن است ،که بعد
از آن به عنوان برده فروخته میشوی.
**

یه احمق فکر میکنه عاقله اما یه عاقل میدونه و چیزهای دیگر از این قبیل ،نمک و چاشنی یک
انسان نیستند؟
که احمقه.
**
**
از دس�ت دادن امیدی پ�وچ و آرزویی محال،
خوبی زیادی هم بد از آب درمیاد.
خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.
**
**
بهتره احمق با حضور ذهن باش�ی تا با حضور
اگ�ر در این جهان از دس�ت و زب�ان مردم در
ذهن احمق.
آس�ایش باش�یم ،ب�رگ درختان ،غرش آبش�ار و
**
آن ک�س که ج�رأت انجام کارهای شایس�ته زمزمه جویب�ار هریک به زبانی دیگر با ما س�خن
خواهند گفت.
دارد ،انسان است.
**
**
اگ�ر دوازده پس�ر داش�تم و هم�ه را به طور
آن ک�س ک�ه م�ال م�را ب�دزدد ،چی�ز ب�ی
ارزش�ی را ربودهاس�ت ،ام�ا آنک�ه ن�ام نی�ک یکس�ان دوس�ت میداش�تم و یازده پس�رم را
م�را بربای�د ،جزئ�ی از وج�ود م�را میب�رد ک�ه در راه میه�ن قربان�ی میک�ردم ،بهت�ر از ای�ن
او را غن�ی نمیکن�د ام�ا در واق�ع م�را حقی�ر ب�ود که یکی پ�س از دیگ�ری در بس�تر خواب
بمیرن�د.
میسازد.
**
**
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م�اده خام ش�عری دارد .مثال ،ش�عر «رنگهای پنه�ان» .به نظرم در

همین شعر شما میتوانید به کدهای واقعی در ذهنتان برسید تا شعر

(155234) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

هم قابل لمس ش�ود و هم قابل تفس�یر و تأویل .این مسأله هم از نظر
زبانی مهم اس�ت و هم از نوع ورود ش�اعر به ش�عر چرا که از نظر من

ناهید طباطباییZ] ZÌM [Z¿ Ê¿Y¼ Á ÊÀ§ cZ»|y d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M:
»271014 d^i ÃZ¼ Ä] {Á|v» dÌ·ÂX
10103033110Ê¸» ÄZÀ Á

این دیگر فقط به مثابه ش�عر نیست ،به مثابه رسانه است که میتواند

ادبیات وضعیت خوبی دارد

مخاط�ب خودش را با یک واقعیت ب�زرگ در قالب وطن و تعریفی که

]1396/10/30 wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Ê»Â/¼ /¼n» Ä/¸neÂ {ZÀf/Y Ä
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یک ش�اعر از وط�ن دارد ،نزدیک کند .به نظر م�ن این رویکرد ،مورد
توجه هر ش�اعری قرار بگیرد ،به ماندگاری شعرش کمک خواهد کرد

و مهمتر از آن ،از نظر داشتن یک پنجره فردی و یک فردیت منسجم
برای هویت خود شاعر که بسیار مهم است.

نغمه
چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی
چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی
جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی
تو از نبات گرو بردهای به شیرینی
به اتفاق ولیکن نبات خودرویی
هزار جان به ارادت تو را همیجویند
تو سنگدل به لطافت دلی نمیجویی
ولیک با همه عیب از تو صبر نتوان کرد
بیا و گر همه بد کردهای که نیکویی
تو بد مگوی و گر نیز خاطرت باشد
بگوی از آن لب شیرین که نیک میگویی
گلم نباید و سروم به چشم درناید
مرا وصال تو باید که سرو گلبویی
هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشت
خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تویی
به دست جهد نشاید گرفت دامن کام
اگر نخواهدت ای نفس خیره میپویی
درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت
به ترک خویش بگوی ای که طالب اویی
همین که پای نهادی بر آستانه عشق
به دست باش که دست از جهان فروشویی
درازنای شب از چشم دردمندان پرس
تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی
ز خاک سعدی بیچاره بوی عشق آید
هزار سال پس از مرگش ار بینبویی

»»سعدی

ناهی�د طباطبای�ی میگوی�د:
ادبیات از وضعیت خوبی برخوردار
اس�ت؛ از نظ�ر کمی�ت تع�داد
کتابه�ا بیش�تر ش�ده ،همچنین
ت خوب�ی ه�م
کتابه�ا کیفی� 
داشتند.
ن داستاننویس در گفتوگو
ای 
ب�ا ایس�نا در ارزیاب�ی خ�ود از
وضعی�ت ادبی�ات در س�ال جاری
اظهار کرد :ادبیات در س�ال جاری
از وضعی�ت خوبی برخ�وردار بوده
است.
علیرغ�م تع�داد زی�اد

کتابهای چاپش�ده ،آنهایی که
کیفیت بهتری داش�تند به چش�م
آمدند.
با توجه ب�ه اینکه داوری چند
جش�نواره را نیز برعهده داش�تم
و مجموعه داس�تانها را خواندم،
کیفیت داستانهای کوتاه نیز بهتر
شده است.
او س�پس بی�ان ک�رد :می�ل
به نوش�تن رم�ان افزای�ش یافته
است.
با ان�واع مختلفی از تکنیکها،
س�وژهها و فکره�ای ن�و روب�هرو
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تازههاي نشر
توسط کتابسرای تندیس؛

انتشار نسخه مکتوب فیلم "لبه فردا"

رم�ان «هم�ه کاری ک�ه بای�د بکنی کش�تن اس�ت» نوش�ته
هیروش�ی س�اکورازاکا ب�ا ترجم�ه س�ارا پورحس�نی توس�ط
انتش�ارات کتابس�رای تندی�س منتش�ر و راه�ی ب�ازار نش�ر
شد.
به گزارش مه�ر ،رمان علمی تخیلی «همه کاری که باید بکنی
کشتن است» نوشته هیروشی ساکورازاکا به تازگی با ترجمه سارا
پورحسنی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار
نشر شده است.
هیروش�ی س�اکورازاکا متولد  ۱۹۷۰در ژاپن ،نویس�نده الیت
ناول های علمی تخیلی و فانتزی اس�ت .این کتاب ش�ناخته شده
ترین اثر نویس�نده اش در حوزه ادبیات علمی تخیلی است که در
س�ال  ۲۰۱۴کمپانی برادران وارنر با اقتباس از آن ،فیلم سینمایی
«لبه فردا» را ساخت.
داس�تان رم�ان از این قرار اس�ت که هنگام حمل�ه فضایی ها
کیجی کی ریا فقط یکی از تازه سربازانی است که لباس نظامی به
تن کرده و به عنوان گوشت دم توپ به میدان نبرد می فرستندش.
کیج�ی در جنگ می میرد و در نتیجه یک س�ری حوادث هر روز
صب�ح دوباره زنده می ش�ود تا دوب�اره و دوباره بجنگ�د و دوباره
بمی�رد .او در صد و پنجاه و هش�تمين چرخ�ه زندگی اش متوجه
چیزی متفاوت می ش�ود؛ چیزی که انتظارش را ندارد یعنی سرباز
زنی که او را با نام عوضی تمام فلزی می شناختند.
س�والی ک�ه در ادام�ه داس�تان پیش م�ی آید این اس�ت
ک�ه آی�ا عوض�ی کلی�د ف�رار کیجی اس�ت ی�ا مس�بب آخرین
مرگ او؟
داس�تان «همه کاری که باید بکنی کش�تن اس�ت» در آینده
نزدیک نامعلوم�ی رخ می دهد که در آن موجوداتی فضایی به نام
میمی�ک به زمین حمله ک�رده و نه تنها نژاد بش�ری ،بلکه حیات
تمام�ی گون�ه های گیاه�ی و حیوان�ی را در معرض انق�راض قرار
داده اند.
این داس�تان در واقع روایتی از گذار ش�خصیتی دو انسان
معمولی کیجی کی ریا و ریتا ورتاس�کی اس�ت که مجبور به انجام
کاری غیر عادی می ش�وند .آن ها با پش�ت س�ر گذاش�تن مسیر
درون�ی و بیرونی دش�واری باید زمین را از دس�ت حمله بیگانگان
نجات دهند.
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