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خبر ادبي
ژانرهایی که به فراموشی سپرده شدند

شهس�واری ۵ :ژان�ر تریل�ر،
ترس�ناک ،فانت�زی ،جنای�ی و
علمیتخیل�ی در ای�ران کمت�ر
کار میش�وند.مهدی درس�تی-
خبرآنالين:محمدحسنشهسواری
نویس�نده ،منتقد و روزنامه نگار با
تجربهای است که س�ابقه سالها
فعالی�ت در ح�وزه نویس�ندگی و
تدریس داستاننویسی دارد.
شهسواری در تازه ترین پروژه خود با همکاری موسسه انتشارات هیال
مجموعه ای را با عنوان احیای ژانرهای فراموش شده در رمان فارسی را که
تاکنون چهار جلد آن منتشر شده آغاز کرده است.
با شهسواری درباره ژانرهای فراموش شده ادبیات ایران ،این مجموعه
توگویی کردهایم که میخوانید:
و همچنین اثر «مرداد دیوانه» گف 

ابت�دا درب�اره مجموعه رمان ژانری که ب�ه تازگی و به
دبیری ش�ما منتشر شده است توضیح دهید ،چه شد که
چنین س�وژه ای را آغاز کردی�د؟ رمان ژانر چه جایگاهی
در ادبیات ایران دارد؟

ادبیات ژانری در همه جای دنیا به لحاظ کمیت ادبیات غالب است،
در واقع جریان اصلی ادبیات ژانری اس�ت و جریان فرعی ،رمان ادبی
اس�ت که به نام ادبیات روشنفکری میشناس�یم .در ایران عکس این
موضوع اس�ت و جری�ان اصلی در این س�ال ها هم�ان جریان فرعی
ادبیات ش�ده اس�ت .بحث من تنها در حوزه کمیت اس�ت و کیفیت را
مد نظر ندارم زیرا که ما در هر دو جریانی اثر خوب و بد داریم.ادبیات
ژان�ری در ای�ران در قبل از انقالب ب�ا وجود غلبه رمان�س ،آثاری در
ژانرهای پلیسی ،جاسوسی ،ترسناک ،تاریخی و  ...وجود داشت اما در
دو سه ده ه گذشته متاس�فانه جریان ادبیات ژانری به رمانس محدود
ش�ده است .ما در رمان عاش�قانه ،هم تولید خوب و هم مصرف خوبی
داشتیم ولی در ژانرهای دیگر گرچه نمیتوان گفت وجود نداشته ولی
جریان منس�جمی نب�وده و از لحاظ کمی هم نمیتوانس�ته تاثیرگذار
باش�د .از چند سال پیش به نظرم رس�ید با توجه به این کمبود سراغ
این حوزه بروم .به همین سبب کارگاههای رمانم را به این سمت سوق
دادم .البته این فقط ش�روع یک حرکت اس�ت و باید دید مورد توجه
مخاطبان قرار خواهد گرفت یا نه؟
*
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سلمان؛ شاعري به طراوت جنگل
»»مهدي طوسي

سلمان هراتي ،ش�اعر ،در ا ّول فروردین سال
 ۱۳۳۸در روس�تای مزردشت تنکابن مازندران در
خانوادهای مذهبی متولد ش�د .درسهای ابتدایی
تا پای�ان دوران متوس�طه را در زادگاهش خواند.
سپس در دانشسرای راهنمایی تحصیلی پذیرفته
ش�د و پس از دو س�ال در رشته هنر ،مدرک فوق
دیپلم اخذ ک�رد .وی پس از پای�ان تحصیالت در
یکی از مدارس روس�تاهای دور لنگرود مش�غول
تدریس شد.
او در نهم آبان  ۱۳۶۵هنگام عزیمت به لنگرود
در یک س�انحه رانندگی درگذشت .در غرب شهر
تهران ،میدانی به نام این شاعر نامیده شده است.
آرام�گاه وی در حوالی ش�هر تنکابن واقع ش�ده
اس�ت .بر س�نگ مزارش ،این بیت نوش�ته ش�ده
است« :آه از پاییز سرد ،ای کاش من
از تو باغی در بهاران داشتم".

آثار سلمان:

س�لمان هراتی در جوانی درگذشت و بنابراین
آثار زیادی از او بر جای نمانده اس�ت :آسمان سبز

چاپ شده در سال  ،۱۳۶۴و دری به خانه خورشید
چ�اپ ش�ده در س�ال  ،۱۳۶۷پ�س از م�رگ او،
کتابهای دربردارنده ش�عرهای ویژه بزرگساالن
سلمان است .مجموعه دیگر او از این ستاره تا آن
ستاره در حوزه شعر نوجوان است.

شعر جنگ:

س�لمان هراتی ،ج�زو پانزده ش�اعر برگزیده
بیس�ت سال شعر جنگ اس�ت که در سال ۱۳۷۹
معرفی ش�د .در ش�عر او جنگ عنصری ضدبش�ر
و منفی نیس�ت ،بلکه زیبا و واجب اس�ت« :وقتی
که از هوای گرفته بودن/به س�مت جبهه میآیی/

تمام تو در معیت آفتاب اس�ت/زیر کسای متبرک
توحید».
نگاه هراتی به دنیای امروز ،نگاهی است آمیخته
به نکوهش مدرنیته و تمدن غرب و سرس�پردگی
به باوره�ای دین�ی .از این رو میس�راید« :وقتی
یک جرع�ه آب صلواتی/عطش را میخش�کاند/
دیگ�ر به من چه که کوکا ،خوش�مزهتر از پپس�ی
اس�ت» ،و به تحقیر میگوید« :اگرچه هوای جهان
توفانی است/سازمان هواشناسی/همیشه گزارش
معتدل ب�ه دنیا میدهد/و خواب خوش�ی را/برای
شنوندگان/آرزو میکند".

ب�رای آنکه ما به س�بکهایی که جایش�ان در فضای
ادبیات مالی خالی اس�ت بپردازیم تا فتح بابی شود برای
آین�ده چ�ه باید کرد؟چگون�ه میتوان ادبی�ات را از یک
جهتی و یکسویی خارج کرد؟

همان طور که عرض کردم این ادبیات کامال وابسته به مخاطب است.
من طی بررس�ی که کردم متوجه شدم پنج ژانر تریلر ،ترسناک ،فانتزی،
جنایی و علمی تخیلی در ایران کمتر کار می شوند .به همین منظور تمرکزم
را روی این حوزه ها گذاشتم و خبری از ژانرهای کمدی ،تاریخی ،عاشقانه و
 ...نیست .و دیگر این که مسئل ه اصلی نگارش و چاپ مستمر و زیاد این آثار
است .زیرا که با چهار اثر ما که اتفاقی رخ نمی دهد.
به قول معروف با یک گل بهار نمی ش�ود؛ باید حدود  40 ،30اثر که از
حداقل هایی برخوردار هس�تند به مخاطب عرضه شود تا مخاطب به آن
اعتماد کند .ممکن اس�ت تازه آن موقع آن ه�ا را به آثار خارجی ترجیح
بدهد .این مجموعه ادامه دارد و س�ه کار دیگر هم برای چاپ آماده شده
اس�ت .رمان های ادبی ما امروز قافیه را به نمونههای خارجی باخته اند و
اعتماد به آثار خارجی بیشتر است.

شهریار زمانی عنوان کرد

ِ
معضل خاص شدن ادبیات در کشور ما

شهریار زمانی میگوید :اینکه ادبیات (شعر و
داستان) در کشور ما خاص شده ،معضل است.
ای�ن نویس�نده در گفتوگو با ایس�نا ،درباره
ت�ب نوش�تن و نویس�نده ش�دن اظهار ک�رد :در
دورهای قرار داریم که قشر جوان و تحصیلکرده
ب�ه دنب�ال راههای�ی هس�تند ک�ه ش�ناخته
شوند.
هنر یکی از این راههاست که سهلالوصولتر
است و در ظاهر به زمینه خاصی نیاز ندارد .در بین
هنرها نیز نویسندگی نسبت به سینما و موسیقی
در دسترستر است .آنها ظرفیت خاصی دارند و
محدودترند.
وارد شدن به این رشتهها و فراگیریشان زمان
بیشتری میخواهد اما ابزارهای الزم برای نوشتن،
ی اس�ت و به راحت�ی میت�وان وارد آن
دم دس�ت 
شد.
او در ادام�ه اظه�ار ک�رد :فض�ای مج�ازی،
نوش�تن را راحتت�ر کرده اس�ت .ف�رد در خانه،
مح�ل کار و یا هر جایی هر نوش�تهای را میتواند
علن�ی و عموم�ی کن�د .در گذش�ته اگ�ر ف�رد
میخواس�ت داس�تان منتش�ر کند باید در مجله

ی�ا هفتهنامه چاپ�ش میکرد .هرچن�د االن مجله
ی�ا هفتهنام�ه خاص�ی که داس�تان منتش�ر کند
نداریم.
او همچنی�ن گفت :فقدان نقد نیز باعث ش�ده
کارهای خوب در انبوه کارهایی که چاپ میش�ود
دیده نش�ود .نب�ود نقد ادبی ضربهه�ای زیادی به
ادبیات زده است مثال اینکه فرد فکر کند میتواند
بنویسد.
کماطالع�ی در ح�وزه ادبیات نیز باعث ش�ده
قداس�تی که قلم و نوشتن داش�ت ،کمرنگ شود.
هچنین نوعی بیتفاوتی در ادبیات ما شکل گرفته
است و برای نویسنده اهمیت ندارد که کار او وهن
ادبیات است.
ب�ه قول یکی از دوس�تان خیلیها با کاری که
ارائه میدهند بیسوادی خود را عمومی میکنند.
ش�اید ای�ن موض�وع یک�ی از ویژگیه�ای دوره
جدید اس�ت که برای فرد مهم نیست هنرش یک
چیز نازل و بازاری باش�د و فقط دیده ش�دن مهم
است.
ش�هریار زمان�ی همچنی�ن درب�اره تأثی�ر
کارگاهه�ای نویس�ندگی ب�ر افزای�ش رغبت به

نوش�تن ،گفت :کارگاهها بر اساس عرضه و تقاضا
شکل میگیرد؛ حتما افرادی میخواهند نویسنده
شوند که این کارگاهها شکل میگیرد .یکی دیگر
از خصلته�ای دوره فعلی این اس�ت ک�ه افراد
خیلی راحت و س�ریع میخواهند بنویس�ند .در
گذش�ته چنین ش�تاب و عجلهای در کار نبود که
فرد بخواهد خیلی سریع و بدون زحمت نویسنده
شود.
او س�پس در پاسخ به اینکه چگونه نارضایتی
از می�زان مطالع�ه م�ا و چ�اپ بیروی�ه کتاب در
تناسب قرار میگیرند ،اظهار کرد :در هر رشتهای
یکس�ری افراد هس�تند که کتاب مینویس�ند و
تعداد محدودی از عالقهمندان این رشته کتابها
را میخوانند.
تی�راژ کت�اب نی�ز محدود ش�ده اس�ت زیرا
ب�ا عموم مردم س�ر و کار ن�دارد .میت�وان گفت
کتابه�ا خ�اص ش�دهاند .البت�ه در کش�ورهای
دیگ�ر نی�ز کتاب تخصص�ی خاص اس�ت؛ در این
مورد مش�کلی نیس�ت ام�ا اینکه ادبیات (ش�عر
و داس�تان) در کش�ور م�ا خ�اص ش�ده ،معض�ل
است.

نغمه
آفتاب ،رد پاها را پاک کرد
از این سو تا آن سوی اتاق
کوک ماشین هایم دوام داشت
از این سوتا آن سوی شهر
کوک ماشینم دوام دارد
و کوک آن آمبوالنس عجول !!!
*****
باران ،اثر انگشت ها را شست
آفتاب ،رد پاها را پاک کرد
ابرها گریختند و گناه سیل
به گردن آسمان افتاد
مظنون همیشگی !!!
*****
ابرها کسی را به جا نیاوردند
و بدون سالم و علیک
از سر شهر گذشتند.
*****
برف
آنقدر که مرزها را گم کردیم
برای هم دست تکان دادیم
دور یک آتش نشستیم
و برای هم چای ریختیم

»»حمیدرضا شکارسری

زاهدیمطلق:

استقبال نویسندگان جوان از بومینویسی

مدرس کارگاههای داستاننویس�ی بنیاد شعر
و ادبی�ات داس�تانی ،پ�س از ش�رکت در کارگاه
داستاننویسی شمالغرب کشور در اردبیل گفت:
موضوع کارگاه من ،بومینویسی بود و نویسندگان
مستعد منطقه آذربایجان و اردبیل از این موضوع
به خوبی استقبال کردند.
به گ�زارش ایبن�ا ،به نق�ل از رواب�ط عمومی
بنیاد ش�عر و ادبیات داس�تانی ایرانی�ان ،ابراهیم
زاهدیمطلق ،نویس�نده و مدرس داستاننویسی،
با اش�اره به سیاس�ت تمرکززدایی این بنیاد برای
برگزاری کالسها و دورههای آموزشی در استانها
اظهار داش�ت :اردبی�ل ،اولین اس�تانی بود که در
تابس�تان  96برای برگزاری کارگاه داستاننویسی
اعلام آمادگی کرد و توانس�ت بی�ش از  60نفر از
نویس�ندگان ج�وان اس�تانهای آذریزبان مثل
آذربایجانهای غربی و ش�رقی ،اس�تان اردبیل و
زنجان و همچنین نفراتی از اس�تانهای کردستان
و گیالن را در این کارگاه شرکت دهد.
وی ادامه داد :از این دوره کارگاهی ،اس�تقبال
قابل توجهی ش�ده بود و بچههای داس�تاننویس،
آث�ار خیلی خوبی داش�تند .چهرهه�ای جدیدی

انتشار«پیشینه آموزش زبان فارسی در ایران»

انتشار سه کتاب تازه از خاطرات شهدای
هوانیروز ارتش

علت این اقبال کم نویسندگان ایرانی به ادبیات ژانری
چیست؟

س�خت بودن نوش�تن این آثار اصلی ترین دلیل است .مهم ترین
ویژگی هر داس�تان ،علی الخصوص داستان ژانری جذابیت و کشاندن
مخاطب به دنبال خود اس�ت که کار بسیار سختی است .من به عنوان
ی�ک نویس�نده و معلم داس�تان نویس�ی بهتان میگویم ک�ه یکی از
س�خت ترین کارهایی که یک نویس�نده می توان�د انجام دهد همین
کار اس�ت.اگر نویسنده این کار را نتواند انجام دهد ،که عموما ما نمی
توانیم آن را انجام دهیم ،کارش تمام است؛ سایر اهداف در درجه دوم
قرار دارد ،عمق ،حرف های مهم و تکنیک های داستاننویسی همگی
در مرتبه بعدی قرار دارند و اصل بر این جذابیت و کشش�ی اس�ت که
مخاطب را باید با اثر همراه کند.
*

تازههاي نشر
کتاب «پیش�ینه آموزش زبان فارس�ی در ایران» نوش�ته فریدون
اکبری شِ لدره با موضوع آشنایی با رویکردها و روشهای آموزش زبان
فارسی در ایران منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،کتاب «پیش�ینه آموزش زبان فارسی در ایران»
در  ۳۸۰صفحه از سوی انتشارات مدرسه به چاپ رسیده است.
در معرفی ناش�ر از این کتاب آمده اس�ت :ش�ناخت زبان فارسی
و اطلاع از ریش�هها و بنیانهایی ک�ه این زبان را پی�ش روی ما قرار
داده اس�ت ضروریترین ش�ناخت در میان فارسیزبانان است .کتاب
«پیش�ینه زبان فارس�ی در ای�ران» هرچند از نامش پیداس�ت که به
بررس�ی وضعیت آموزش زبان فارس�ی میپردازد لیکن در اثنای این
بررسی بسیاری از بنمایههای اساسی این زبان را بر ما میگشاید.
کتاب «پیش�ینه آموزش زبان فارسی در ایران» پژوهشی است در
قلمرو زبان فارس�ی به عنوان زبان رس�می و ملی در ای�ران و به طور
خاص ،رویکردها و روشهای زبان فارسی را در گام نخست زبانآموزی
در بستر تاریخی آن بررسی میکند.

ویژگیهای شعر سلمان:

خواننده ش�عرهای س�لمان هرات�ی ،در وهله
نخست بیش از هر چیز با ایدئولوژی شاعر مواجه
میش�ود .بیشتر اش�عار سلمان ،مس�تقیم یا غیر
مس�تقیم به بازگوی�ی اعتقادات و برداش�تهای
اجتماعی و سیاس�ی او میپردازد .س�لمان هراتی
ش�عر را ب�رای ادای تعه�د اجتماع�ی و حتی گاه
سیاسی خود میداند .به نوشته کامران شرفشاهی
«بعضی از س�رودههای او همانند ش�عرهای سپید
مرب�وط ب�ه دوران دف�اع مق�دس ،ح�ال و هوای
شعرهای پر التهاب عصر مشروطیت را دارد ».او از
سهراب سپهری و فروغ فرخزاد تأثیر گرفته بود.

(دوره جديد)
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را در ای�ن کارگاه دی�دم که به نظ�رم میتوانند به
چهرههای�ی که بنی�اد از دورههای قبل ش�ناخته،
اضافه شوند.
این نویس�نده با بیان اینکه برای بنیاد شعر و
ادبیات داس�تانی و استانها جای خوشحالی دارد
که حداقل نیمی از مجموع ه ش�صت ـ هفتاد نفره
این هنرجویان میتوانند در آینده نویس�ندههای
خوبی برای این مملکت باش�ند ،اظهار داشت :در
این کارگاهها با یکی ـ دو منتقد برخورد کردم که
داستانها را بسیار فنی نقد میکردند که پیشنهاد
کردم آنها به جمع منتقدان پایگاه تازهتاس�یس
نقد داستان معرفی شوند تا بشود از آنها به خوبی
استفاده کنند.
زاه�دی مطلق افزود :این منتقدان جوان ،آثار
را خیلی فنی ،تکنیکی و منصفانه نقد میکرد و اگر
با داستان یک جوان یا نوجوان برخورد میکردند،
میدانستند چطور اثر را بررسی کنند که نویسنده
مأیوس نشود.
این م�درس داستاننویس�ی همچنین گفت:
در کارگاه ش�مالغرب کشور ،کس�انی آمده بودند
که اولین داستانش�ان را مینوش�تند ،اما به نظرم

اولین اثرش�ان ،خیل�ی خوب و حتی ش�گفتآور
بود .چارچوب و قالب یک داستان را میشناختند
و پی�دا ب�ود ک�ه کتابه�ای زی�ادی مطالع�ه
کردهاند.
این نویس�نده با بی�ان اینکه موضوع س�خن
او در کارگاه داستاننویس�ی ش�مالغرب کش�ور،
بومینویس�ی بوده است ،گفت :ش�رکتکنندگان
خیل�ی از ای�ن موض�وع اس�تقبال کردن�د .م�ا
بحثهایمان را در مورد بومینویسی تقسیمبندی
کردیم.
اینکه بومینویس�ی چیس�ت ،بوم یعنی چه و
بوم یک شخص کجاست .بوم یکی روستای اوست
و ب�وم یکی دیگ�ر ،قوم و قبیلهاش .ممکن اس�ت
ب�وم یکی ،آیی�ن او و بوم یکی دیگ�ر ،اعتقادات،
فرهن�گ خانوادگی ،کش�ور و  ...باش�د .بحث بوم
معانی مختلفی برای انسانها دارد .نمونههایش را
ه�م از آمریکای التین ،از ش�رق ،از موراکامی و از
چخوف مثال زدم و گفتم که بهترین نویسندههای
دنیا همیشه کسانی بودهاند که بومی نوشتند؛ ولی
در بومی نوشتن ،مسئلههای جهانی و مسئلههای
انسانی را مطرح کردهاند.

سه کتاب تازه بر مبنای زندگی خلبانان و شهدای هوانیروز ارتش
توس�ط انتشارات سوره س�بز منتشر ش�د.به گزارش مهر ،انتشارات
موسس�ه فرهنگی س�وره س�بز با همکاری گ�روه مع�ارف و فرهنگ
هوانی�روز ارت�ش جمهوری اسلامی ایران س�ه عنوان کت�اب تازه با
موضوع زندگینام ه فعاالن ارتش در هش�ت س�ال دف�اع مقدس را با
عنوان «آس�مانیتر از عش�ق»« ،چند روایت درخشان از یک مرد» و
«س�ه فرشته سفیدپوش» منتشر کرد.کتاب «آسمانیتر از عشق»
بر اس�اس زندگی شهید سرلش�کر خلبان س�یدنصراهلل آسیایی،
فرمانده پایگاه هوانیروز مس�جد سلیمان و توسط محمد عبدی تالیف
شده اس�ت .این کتاب داستان بلندی است که بر اساس سفر دختری
جوانی که فرزند شهید به شمار میرود به مناطق علمیاتی غرب کشور
صورت میگیرد و در این س�فر او ارجاعاتی به زندگی این شهید ارائه
میکند.کتاب «چند روایت درخشان از یک مرد» نیز بر اساس زندگی
سرلش�کر شهید خلبان محسن درخش�ان و توسط مهرداد رضاییفر
تالیف ش�ده است.نویس�نده در این کتاب س�عی کرده ضمن مرور
زندگی این خلبان س�رافراز ارتش ،روایته�ای مختلف از ماجرای
ش�هادت وی که به دنبال اس�یر ش�دنش به دس�ت ضد انقالب در
ناآرامیهای ش�هر س�نندج رخ داده را از زبان ش�اهدان و افراد آگاه
مختلف روایت کند.کتاب «س�ه فرش�ته س�فیدپوش» نی�ز روایتی از
زندگی زرینتاج گودینی ،سلطنت علیخانی و اقدس احمدوند از بانوان
امدادگر نظامی در هش�ت س�ال دفاع مقدس که توسط سه نویسنده
ش�امل فاطمه دانش�ور ،ثریا منصور بیگی و رقیه مهری آسیابر تالیف
ش�ده است که هر سه روایت از این سه تن در قالبی داستانی و کوتاه
در کتاب قرار گرفته است.
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