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یادی ازخالق
شبهای روشن
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داستان نویس های معروف سوژه هایشان را از کجا می آورند؟

...

من ازخودممینویسم

شعر

سروده ای در پاسخ به مطروحه رهبر انقالب

عشقجانانتا...
چهمیشدمیرسیدمدرمسی ِر ِ
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،در دیــدار شاعران آیینی
با رهبر معظم انقالب در تاریخ پنجم اسفند  ،1395به
درخواست جمعی از شاعران حاضر در جلسه ،حضرت
آیتا ...خامنهای «مطروحه» زیر را قرائت کردند تا شاعران
در جهت ترویج فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس شعر بسرایند
و آن را کامل کنند.
درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هم
لبی تر کرده زان صهبای جام پرفسون من هم
هزاران گام در راهاست و دل مشتاق و من حیران
که ره چون می توانم یافتن سوی درون من هم...
بر اساس این گــزارش ،در پاسخ به مطروحه «امین شعر
انقالب» ،مصطفی مطهریراد از شاعران کشورمانشعری
سرود:
وضو میساختم از چشمه سرخاب خون من هم
پریشان میشدم هر لحظه با شو ِر جنون من هم
ِ
قنوت عشق میخواندم «عرفنا» را
هنگام
به
ِ
و میگفتم ز دل «...انا الیه راجعون» من هم
پیش عزیزان گر چه اما کاش
سفر سخت است از ِ
مسافر میشدم این بار تا شه ِر درون من هم
دلم تنگ است دارم از سفر میآورم خود را
چه میشد میشدم در خون ،شهیدی الله گون من هم
عشق جانان تا
چه میشد میرسیدم در مسی ِر
ِ
حریم قدس و ِ
پاک «سابقون السابقون» من هم
توفان دل ای کاش
این
در
دریا،
زند
چه موجی می
ِ
که میشد پر بگیرم در شکوهی نیلگون من هم

...

لذت شعر
هنوز پر از دوستت دارمم

دریا با این همه آب
رودخانه با این همه آب
تنگ بلور حتی با این همه آب
رخصت نمی دهد این همه آب
تا بنگریم که ماهی چگونه می گرید!....
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بیژن نجدی

مترجـــم :امیلـــی امرایـــی -خیلـــی از نویســـنده ها بـــا افتخـــار اعـــام می کننـــد کـــه فـــان شـــخصیت کتـــاب را از روی فـــان شـــخصیت
آشنایش ــان س ــاخته ان ــد و آن یک ــی صحن ــه را از روی ی ــک تجرب ــه ش ــخصی .ح ــاال بیش ــتر اس ــتادان داس ــتان نویس ــی توصی ــه می کنن ــد ک ــه
تجرب ــه ه ــای ش ــخصی ت ــان را ج ــدی بگیری ــد .ای ــن ج ــا ب ــا س ــه نمون ــه از ای ــن اعتراف ــات نویس ــندگان روب ــه رو می ش ــویم و راز و رم ــز داس ــتان

هایش ــان را از زب ــان خودش ــان می ش ــنویم؛ در ای ــن مطل ــب از « همش ــهری ج ــوان» پ ــل اس ــتر از ماجراه ــای خ ــودش در نیوی ــورک می گوی ــد،
شــهر همــه داســتان هایــش .امیلــی نوتومــب از ایــن می گویــد کــه «تــرس و لــرز» داســتان واقعــی زندگــی خــودش اســت و باالخــره ریمونــد
کارور توضی ــح می ده ــد ک ــه پای ــان بن ــدی ه ــای خ ــاص داس ــتان ه ــای کوتاه ــش را چط ــور ب ــه دس ــت آورده اس ــت؟

پلاستر

امیلینوتومب

ریموندکارور

ادایدینبه بی پول هایجهان

ما آدم های عجیبی هستیم

من یک شاهد هستم

نویسندگی زیر و زبرهای زیادی دارد .همیشه سرکالس های نویسندگی خالق به دانشجویانم
میگویم که اول از همه چیز باید با خودشان رو راست باشند ،همین که نویسنده ای خودش را
پنهان نکند ،همین که از خودش و تجربه هایش ابایی نداشته باشد ،همه چیز درست میشود.
از یک جایی خودم را رها کردم و دیدم که تصویرها ،برخی گفت و گوها و حتی لحظه های
فالکت بار زندگی قهرمان های داستان هایم برایم آشنا هستند؛ یعنی این یک تصمیم از پیش
گرفته شده نبود ،یک دفعه دیدم که همه اینها از زندگی واقعی من سردر میآورند و خب چون
این لحظه ها تجربه شده اند ،باور پذیر هستند و خوشایند .اما در این زمینه یک نمونه عینی
دارم؛ نمونه ای که حداقل برای من خوشایند بود .در کتاب «دست به دهان» که در واقع اثری
اتوبیوگرافیک بود به این تجربه رسیدم و بعدها هم ادامه اش دادم .در واقع همیشه میخواستم
چیزی درباره پول بنویسم ،نه این که درباره کسب و کار و سرمایه داری بلکه درباره تجربه
بی پولی تاسرحد فالکت .سال های زیادی درباره این پروژه فکر کردم .هربار که میخواستم
نوشتن را شروع کنم دست آخر به نظرم خیلی خشک و قرن هجدهمی از آب در می آمد .یک
جایی تصمیم گرفتم یک کار جدی و فلسفی از این تمنای درونی ام بسازم .اما دست آخر
نشستم به نوشتن و همه چیز عوض شد« .دست به دهان» از آب درآمد؛ قصه کلنجارهایی که
من با پول داشتم ،نه با خود پول بلکه با نبودنش ،هر چند غم انگیز بود اما کلیت خنده داری
پیدا کرد .البته باید بگویم که کتاب تنها درباره من و بدبختی هایم نبود ،فرصتی دست داد تا
من درباره همه آن آدم های عجیبی که در روزگار جوانی هرجا و هربار به نوعی با آنها مالقات
کرده بودم ،حرف بزنم؛ شاید یک جور ادای دین بود .آن روزها نمی توانستم خودم را در بند
یک میز و یک دفتر کارکنم ،هر چند زندگی غیر از این هم سخت بود
اما همین جابه جایی ها و از این جا به آن جا رفتن ها شرایطی
را فراهم کرد تا با آدم هایی روبه رو شوم که نه خودشان و نه
دنیایشان شبیه من بود؛ آدم های دانشگاه نرفته ،آدم های
کتاب نخوانده .بدبختی این جاست که ما در این مملکت
عادت کرده ایم که به هوش و دنیای آدم های زحمتکش
ارزشی نگذاریم اما تجربه به من ثابت کرده است که این
آدم ها در بیشتر موارد از آدم هایی که دنیا را اداره می کنند،
هوشمندتر هستند .نکته اصلی این جاست که این آدم ها جاه
طلب نیستند اما ایده های جالب و گاهی هم بامزه ای دارند.
تو مدام مجبوری برای حفظ رابطه با این آدم ها تالش کنی
چون هیچ کدامشان شبیه دیگری نیست و توباید هربار
راهتازه ای را پیدا کنی.

نویسندهها آدم های عجیبی هستند ،با تجربه های عجیب و غریب .خب این اتفاق طبیعی
است،بدهمنیستکهگاهیوقتهااینعجیببودنرابهرخبقیهبکشیم.منازتجربههای
عجیبوغریبمحرفمیزنم.هیچوقتهمازاینعادتاحساسسرشکستگینکردهام،خب
اینهمیکعادتعجیبدیگربراینویسندههاست.البدخیلیازآدمهاسرکارشاناذیت
میشوند و ماجراهای وحشتناکی را پشت سر میگذارند اما به خیالشان نباید درباره این
تجربههاحتیبادوستاننزدیکشانهمحرفبزنند.امامنخجالتنمیکشم،بلهداستان
بلند«ترسولرز»سرنوشتواقعیمناست.بلهمندرژاپنمجبورشدمتوالتبشویم.البته
شاید ژاپنیها خیلی از دست من عصبانی باشند اما به هر حال شد .انتخاب خودم بود ،آن
روزهاهمفکرنمیکردمکهقراراستیکروزیکیازکتابهایمحبوبمریشهدرژاپنداشته
باشد .آن موقع راهی ژاپن شدم ،برای این که ترجیح میدادم ژاپنی باشم تا یک انقالبی.
من آن قدر در آن شرکت دوام آوردم که دست آخر آخرین پست ممکن یعنی مسئولیت
شستوشویتوالتهایشرکتژاپنیرابهمنواگذارکردند«.ترسولرز»اولینکتابمن
بود.برایهمینهمسرشارازتجربههایشخصیاست؛آنقدرکهمیتوانماعترافکنمکه
بیشترازاینکهیکرماننوشتهباشم،یکگزارشتحویلخوانندهامدادم.همانموقعهم
گفتمکهاینصرفایکروایتاستواصالقصدمانتقامگرفتنازژاپنیهانیست.ژاپنیهابا
خودشانهمهمینطوررفتارمیکنند.بلهمنهمهماجراهاییراکهبهسرمآمدهبود،روایت
کردهام،دختریکهدریکشرکتژاپنیکارمیکندونمیخواهدازروبرودومیخواهدکهبا
قوانینسرسختژاپنیهاکناربیاید،خودمنبودم.حتیدررمان«خرابکاریعاشقانه»هم
ماجرا همین بود .اما همین جا اعتراف میکنم که نوشتن از واقعیت زندگی برای نویسنده
بسیار لذت بخش تر است ،یک جور حس رهایی است؛ انگار یک باری را ازروی دوشت
برداشتهوخودتراخالصکردهای.هرنویسندهایهمکهجزاینادعاکند،احتماالدروغ
میگوید.بههرحالنویسندههادروغگوهایخوبیهمهستند.وقتیازتجربههایشخصی
ات مینویسی ،یک حس خوبی سراغت میآید .وقتی شما
یکنوعزندگیراتجربهمیکنید،آنموقعتصویردرستی
از موقعیت تان ندارید اما درست لحظه ای که شروع
میکنیدبهنوشتنآنتجربهتان،تازهمیفهمیدقضیه
از چه قرار بوده است .موقع زندگی کردن شما هیچ
تصوردرستیازآنچهبهسرتانمیآید،ندارید.البته
گاهی وقتها هم ممکن است از شرایط تان راضی
باشید اما درست وقتی شروع به نوشتن میکنید
تازهمیفهمیدکهچهجهنمیبرپابودهاست.

همه نویسنده های مورد عالقه من یک سر داستان هایشان ریشه در واقعیت زندگی
شان دارد؛ گی.دو.موپاسان و آنتوان چخوف .چخوف برای من از همه این ها محبوب تر
است .در همه آن انبوه داستان های کوتاهش همیشه خطوط مرجعی از دنیای واقعی
اش را میتوان پیدا کرد .پزشک داستان های چخوف همیشه باور پذیر است ،آدم هایی
که او می شناسد ،همین طور یک دفعه در برابر چشم یک نویسنده نمی آیند .در واقع
شناخت چخوف داستان نویس از این آدمها ناشی از زندگی واقعی اوست؛ او که در عین
حال یک پزشک هم بود .برای من هم همین طور است ،البته منظورم از وجود رگه هایی
از واقعیت زندگی ام در مجموع این نیست که از اول زندگی ام شروع می کنم و هربار
تصمیم می گیرم که یک بخشی از زندگی واقعی ام را توی داستان بچپانم .نه منظورم
این است که عناصراتوبیوگرافیک همیشه خواه ناخواه از داستان هایم سر در میآورند.
خیلیوقتهاپرداختنبهاتفاقاتزندگیامدرمیانهیکداستانکامالناخودآگاهاست؛
یعنی چیزی که شنیده ام ،تصویری که یک بار دیده ام و انگار یک جوری در ناخودآگاهم
ماندهسرازداستانمدرمیآوردامابیشتروقتهاحواسمراجمعمیکنموشکلوشمایل
اتفاقی را که افتاده است کمی عوض می کنم .به هر حال خیلی از نویسنده ها دوست
ندارند به وجه اتوبیوگرافیک بودن داستان هایشان اعتراف کنند .من هم قبول دارم،
دلسپردنبهتخیلبخشیازلذتداستاناست.تخیلهمانچیزیاستکهدرزندگی
دیگرانی که نویسنده نیستند کمتر است .اما همیشه یک جرقه ای باید باشد ،داستان
که از هوا نمی آید ،باالخره یک چیزی باید باشد که پای نویسنده را به زمین وصل کند.
شخصا همیشه برای داستان هایی از این دست احترام بیشتری قائلم .گاهی وقت ها
در این داستانها سراغ اتفاق هایی میروم که در روزگار جوانی هر روز با آنها دست و
پنجه نرم میکردم ،شما که میدانید جوانی های
من هیچ زندگی راحتی نبود .بچه ،بی پولی،
اعتیاد و هزار و یک چیز دیگر که اجازه نفس
کشیدن و لذت بردن از زندگی را نمیداد،
بــرای همین هــم سروکله ایــن جور
آدم هــا در داستان های کوتاه من
خیلی زیاد پیدا می شود .گاهی
وقت ها هم همان طور که گفتم
این ماجرا ناشی از یک تصویر
یا یک روایت در زندگی واقعی
ام است.

...

موسیقی

کمانچه به نام ایران ثبت یونسکو خواهد شد

خانه در حسرتت ای ماه ،همیشه ابری است
دوری از تو ،به خدا تجربه خوبی نیست
"عشق" پیچیده ترین کشف بشر در "هیچ" است!
راستی ،فلسفه عشق نمی دانی چیست؟
هرکسی عشق تو را در غزلم حس کرده
آفرین گفته و داده است به چشمانت بیست
چارراه دل من از سه طرف مسدود است
رد شو ،مانند همه پشت ترافیک نایست
این غزل ،درددل ماهی رود و ماه است
ماهی از حسرت ماهش همه عمر گریست
بعد فهمید که ماه ،عاشق خورشید شده
خشک شد اشکش ...اما دو سه شب بیش نزیست!
امید صباغنو


مدیرکل ثبت آثــار و حفظ و احیای میراث معنوی و
طبیعی کشور گفت« :پرونده های «چوگان» و «کمانچه»
به نام ایران ،در ارزیابی های کمیته بین الدول یونسکو
پذیرفته شد ».فرهاد نظری ،روز پنج شنبه  18آبان ،در
گفت وگو با خبرنگاران از پذیرفته شدن بازی چوگان،
نواختن کمانچه به
به صــورت ملی و هنر ساختن و
ِ
شکل مشترک با جمهوری آذربایجان خبر داد و افزود:
«اعالم و ثبت رسمی این دو میراث ایــران ،در نشست
ساالنه یک مــاه دیگر یونسکو در کــره جنوبی انجام
خواهد شد .اسباب خرسندی است که نتیجه داوری
های فنی و محتوایی و مذاکرات طوالنی ،به ثبت این
دو میراث ارزشمند و فرهنگی تاریخی ما منجر شده
اســت ».بــراســاس اسناد و شــواهــد ،بیش از سه هزار
سال پیش در ایران ،بازی چوگان توسط پادشاهان و
بزرگان این سرزمین برگزار می شد .داریوش در تخت
جمشید ،بــازی چوگان را برگزار می کرد .همچنین
میدان نقش جهان در اصفهان بــرای برگزاری بازی
چوگان در حضور شاهان صفوی طراحی شده است.

در آثــار شاعران بزرگی همچون فردوسی و رودکــی،
به رواج این بازی در ایران بارها اشاره شده است؛ اما
عنوان
جمهوری آذربایجان هم مدعی ثبت این ورزش به
ِ
یک میراث ناملموس به نام خودش در فهرست جهانی
یونسکو بود .مهم است بدانیم با ثبت یک اثر در فهرست
میراث جهانی یونسکو ،توجه و حمایت های جهانی به
سوی اثر ثبت شده معطوف می شود .آثاری که در این
فهرست قرار می گیرند ،بر اساس کنوانسیون حفاظت
از میراث جهانی ،متعلق به تمام انسان های زمین،
فارغ از نژاد ،مذهب و ملیت خاص محسوب می شوند
و دولت ها موظف به حفظ و نگهداری این آثار هستند.
با ثبت این دو میراث ناملموس ،ایران صاحب  13اثر در
فهرست میراث ناملموس جهانی خواهد شد و چوگان و
کمانچه ،در کنار مفاهیمی چون «جشن نوروز»« ،ورزش
زورخانهای»« ،دانش ساخت لنج»« ،مراسم قالیشویان
مشهد اردهال»« ،ردیف های موسیقی سنتی ایرانی»
و ...در فهرست میراث معنوی ایــران ،ثبت شــده در
یونسکو قرار می گیرند.

...

عکاسی

نقاط طالیی برای ترکیب بندی خوب تصویر

آسمان آبی
بیپرنده
بینسیم
به درد همین روزها میخورد
که میخواهی گریه کنی
ولی بهانه نداری
حمیدرضا شکارسری

***
و زنان در حوالی سی سالگی
شاید دیگر
قلبی روی بخار شیشه نکشند
اما هنوز هم پر از دوستت دارمند
چند تا از دوستت دارم هایم را
برایت
مربای آلبالو درست کرده ام
چند تا را
گرد گرفته ام از اشیا
با یکی از آن ها
پیرهنت را اتو کرده ام
و با یکی
با یکی دارم
این شعر را برایت می نویسم...
رویا شاه حسین زاده


زهــرا الوندی  -در تشخیص خوبی یا بــدی خیلی از
آثار هنری میزان شمایید ،نه آن چه کتاب ها و قواعد و
مفسران می گویند .در عین حال قواعد خالی از فایده
نیستند و گاه در تحلیل آثاری هنری به ما کمک می کنند
و برای لذت بردن از آنها به ما نگاه می دهند؛ این قواعد
حاال آن قدر اصالت پیدا کرده اند که دیگر شاید یادمان
هم نمی آید مبنای این اصول خود ما بوده ایم.
نمونه هایی از این میل ذاتی و زیبایی شناسی ذهنی
را می توان در عکاسی و نقاشی و برای مثال در آن چه
«خطوط و نقاط طالیی» نامیده می شوند ،دید .چشم ما
به طور ناخودآگاه به بخش هایی از یک کادر (هرکادری)
کشش و توجه بیشتری نشان می دهد .این نقاط مورد
توجه ناخودآگاه چشم ما را «نقاط طالیی» نام گذاشتهاند
که جاهایشان به این ترتیب مشخص می شود :اگر طول
و عرض کــادر را به سه قسمت تقسیم کنیم و خطوط
را ادامه دهیم (در واقع بااین کار ،کادر را به 9قسمت
مساوی تقسیم کنیم)« ،خطوط طالیی» حاصل می
شود .از تالقی این چهار خط (دو خط عمودی و دو خط
افقی) چهار نقطه به دست می آید که نقاط طالیی اند.
آن وقت اگر سوژه را روی یکی از این خطوط (بسته به
افقی یا عمودی بودن سوژه ،جهت نگاه و )...و مهم ترین
و مورد تاکید ترین بخش عکس یا سوژه را در یکی از نقاط
طالیی قرار دهیم ،عکسی خواهیم داشت که کادربندی
استاندارد و قابل قبولی دارد .به زبان «ذاتی» خودمان
می شود این که چشممان از دیدن این تصویر قاب گرفته
شده خوشش می آید ،یا الاقل آزار نمی بیند.
برای درک بهتر ماجرا عکس باال را همچنان که گفته شد،
تقسیمکنید.میبینیدکهدرختدرسترویخطعمودی

سمت راست قرار گرفته و مهم ترین بخش از این سوژه در
نقاط طالیی واقع شده است .این جا دادن اجزای عکس
درایننقاط،حالتیازتعادلبهوجودمیآورد.البتهفضای
منفی «هدروم» (یعنی فضای باالی درخت) و «لیدروم»
(یعنی فضای مقابلش) هم در کامل شدن تعادل و ترکیب
بندی بهتر و زیبا شدن کمک کرده اند .اینها همه ویژگی
هاییککادرتصویرخوباستکهفرداگرچهممکناست
عناوین پرطمطراقشان را نداند اما هنگام دیدن آن توقع
حضور به موقع و به جایشان را دارد .در غیراین صورت بی
هیچحرفیازآنرویبرمیگرداند.میگوییدنه؟امتحان
کنید .با قرار دادن تکه کاغذهایی حول این تصویر ،در
کادرعکسدستببریدوآنراازجهاتمختلفکوچکتر
کنید؛ طوری که نقاط طالیی تازه ای برای هر کادر تازه به
دستبیاید.هربارکهاینکاررابکنید،میبینیدنگاهتان
آزرده است و احساس ناآرامی و عدم تعادل به شما دست
خواهدداد،طوریکهدلتانمیخواهدسریععکسرارد
وحواستانرابهچیزدیگریجلبکنید.مهمنیستتاقبل
از این نمی دانستید لیدروم یعنی چه؛ مهم این است که به
هرحالچشمشمابهطورطبیعیداردبراساستعادالتو
زیباییشناسیذاتیذهنتانعملمیکند.
CMYK

