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لشکرکشی ادبیاتیها

خواندنیهایهفته

کارگاههای داستاننویسی جریانساز ،بعد از انقالب

ابتدایانقالبآزادیهایایجادشدهباعثبهوجودآمدنتعدادزیادینشریهدرحوز هادبیاتشد.درکناراینها،تمایلبهادبیاتغیرسیاسیکمکمپررنگ
شدوایناتفاقمقارنباترجمههاینظریوورودمباحثتئوریدرحوزهشعروداستان،مخصوص ًاازطرفکسانیچونرضابراهنیشد.ادبیاتغیرسیاسی
و بحثهای جدید هنری ،راه چند صدایی شدن و به وجود آمدن جریانهای ادبی را باز کرد؛ مجموع ه اتفاقاتی که در طول سه دهه تعداد زیادی کالسهای
داستاننویسیایجادکرد.حتیدردورهایکهتعدادمجالتکمترشدایندورههاوکارگاههاوجلساتجایخالیآنهاراجبرانکردند.رشدروزافزونکالسهاو
کارگاههابهجاییرسیدکهحاالکسانیتنهابایککتابوگاهیحتیبدونکتابدستبهبرگزاریکالسمیزنند،امادراینگذرتعدادیازنویسندگانتأثیراتی
یبرجریانادبیاتگذاشتهاند.دراینمعرفیتنهابهکارگاههایتأثیرگذارترپرداختهشدهوبهکارگاههایکسانیمثلحسینپاینده،محمدرحیم
فراموشنشدن 
اخوت،شیواارسطویی،حسینمرتضاییانآبکنار،مهسامحبعلی،صفدرتقیپور،حسنمیرعابدینیاشارهنشدهاست.
کانون نویسندگان ایران

این کانون که از سال  ۱۳۴۸در تعلیق بود ،بار دیگر در
اواخر سال  ۱۳۵۶با برگزاری شبهای شعر و همچنین
باز شدن فضای سیاسی دوباره پا گرفت و بعد از انقالب
نیز به فعالیتهای خود ادامه داد .کانون بنا داشت در
آبانماه  ۱۳۵۸شبهایی با عنوان «آزادی و فرهنگ»
در زمین چمن دانشگاه تهران برگزار کند تا به تجزیه
و تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران از نظرگاه
مرامنام ه کانون بپردازد .اما عــدهای از اعضای کانون
که هوادار حزب توده بودند با این جلســات مخالفت
کردند و از طرف هیئت دبیران کانون اخراج شدند .به
دنبال این اتفاق  ۳۶نفر که جلسات شعر کانون را ضد
انقالبی میدانستند از آن کناره گرفتند و بدین طریق
کانون بار دیگر در بهار  ۱۳۶۰معلق شد .در سال ۱۳۶۹
نویســندگانی مثل ســیمین بهبهانی ،رضا براهنی،
محمود دولتآبادی ،هوشنگ گلشیری و جواد مجابی
با هدف جهت جمــعآوری پول بــرای زلزلهزدگان
گیالن ،تصمیم به برگزاری شب شعر کردند و هرچند
موفق به برگزاری شب شعر و داستانخوانی نشدند اما
تدوین منشور جدید کانون بر مبنای ضرورتهای
برای
ِ
روز تالش کردند .پس از سالها طرح ادامهکار کانون
به شکل یک تشکل صنفی در راستای دفاع از حقوق
پدیدآورنــدگان آثار ادبی مطرح شــد .از آن تاریخ تا
اکنون ،اهل قلم در مجالت مختلف درباره کانون نظر
میدهند و جلساتی برای تنظیم و تصویب اساسنامه
برگزار میکنند.

«انجمن ادبی صائب» باز شــد و بعد کارش به ُجنگ
اصفهان کشید .گلشــیری نیز چون براهنی تصمیم
داشت جلســات کارگاهی در زمینه داستان برگزار
کند .جلسات پنجشنبه گلشیری در سالهای  ۶۱تا
 ۶۷ابتدا هر هفته در خان ه یکی از اعضا تشکیل میشد.
دغدغ ه اصلی این جلسات ،بیشتر داستان و کار خالق
بود و کمتر از آموزش مستقیم استفاده میکرد .در این
جلسات هنگام نقد و بررسی اثر ،همیشه توجه زیادی
به ریزهکاریهای تکنیکی میشد .مجموعه داستان
«هشت کتاب» نخستین نتیجه این جلسات بود که به
چاپ رسید .گلشیری بعد از بازگشت از سفر اروپا در
سال  ۶۹سالنی در گالری کسری اجاره کرد و کارگاه
داستان را در آنجا تشکیل داد و جلسات چهارشنبهها را
آغاز کرد .او در همین مکان اما اینبار از طریق ثبتنام،
جلسات شنبه و دوشنبه را هم برگزار میکرد؛ شنبهها
به تدریس ادبیات معاصر ایران میپرداخت ،دوشنبهها
ادبیات خارجی و چهارشنبهها کارگاه داستان .اعضای
جلسات چهارشنبهها توسط خود گلشیری انتخاب
میشدند که در ابتدا هفت نفر بودند .بعد از تعطیلی
جلسات در گالری کسری ،او باز جلسات را در خانههای
اعضا ادامه داد.
ایرادی که بر شیو ه گلشیری گرفتهاند این است که او

کارگاه شعر و قصه رضا براهنی

براهنی ابتدا در سالهای  ۴۶و  ۴۷در دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران یک کارگاه شعر و قصه
دایر کرد .او در مدت اقامت دو سال ه خود در امریکا ،در
دو دانشــگاه ایندیانا و مریلند و کالج ایالت نیویورک
ادبیات خالق تدریس کرد .این تجربهها باعث شــد
در بازگشت به ایران و بعد از فرار شاه به فکر تأسیس
کارگاه قصه بیافتد .او این جلسات را ابتدا در خانههای
عالقهمندان و بعد در زیرزمین آپارتمان مسکونیاش
در خیابان پاسداران تشکیل داد و به این صورت کارگاه
شــعر و قصه براهنی به وجود آمد .کارگاه در ابتدا به
صورت کالسهای حافظخوانی شروع شد و بعد شکل
خود را عوض کرد .در این جلسات عالوه بر قصه (که
به نظر براهنی شکل کلیتری از داستان است) به شعر
و نقد ادبی هم پرداخته میشد .براهنی چهارشنبه و
پنجشنبههای هر هفته به طور مستمر کالس برگزار
میکرد؛ چهارشــنبهها کالس تئوری و پنجشنبهها
کارگاه شعر و قصه .جمعههای آخر هر ماه نیز د ِر کارگاه
خود را به روی همه میگشود تا هرکس که دوست دارد
بیاید و داستان و شعر بخواند .کارگاه براهنی چیزی
فراتر از یک کالس شــد و به زودی «جریان براهنی»
به وجود آمد ،جریانی که نه تنها شاگردان مستقیمش
بلکه بســیاری دیگر که حتی در آن کالسها حضور
نداشتند به این جریان منتسب شدند.
رضا براهنی دانش نظری زیادی داشت و به سه زبان
مسلط بود .اشکالی که بر او وارد میدانند این است که
او اعتقاد دارد تنها بر اساس نظریات مدرن میتوان به
آفرینش مدرن دست یافت .عدهای نقش براهنی را به
عنوان منتقد و رماننویس و شاعر مخرب میدانستند،
زیرا بنا به گفتهها ،بیشتر شــاگردان او تنها به حفظ
نظریاتی که او معرفی میکــرد میپرداختند و هیچ
ی را نمیتوانستند با آن نظریهها تحلیل
گونه متن فارس 
کنند .براهنی بیشتر خودش را در شاگردانش تکثیر
کرد ،به مخصوص در زمینه شعر .مهسا محبعلی و
شیوا ارسطویی از مشهورترین شاگردان او هستند.

انتقادبراهنیبهگلشیریاینبود
کههرچندگلشیرینثرفارسیرا
خوبمیشناسدوفارسینویسی
ماهر اســت اما چیزی در مورد
داستان نمیداند! بهزعم براهنی،
رمان «شازده احتجاب» ضعف
شدیدی در شخصیتپردازی
دارد .همچنین او گلشیری را به
«ســردرگمی تئوریک» متهم
میکرد .گلشیری نیز براهنی را
نویسندهای درازگو مینامید.

میپنداشت بر اساس درکی که از «داستان نو» دارد
میتواند ،رمان مدرن بنویســد .از این رو جنبههای
بیرونی داســتان و صورت یا شــگردهای داستان در
کارهای او رنگ بیشتری دارد.
گلشــیری بنا به گفتهها ،مانند هر نویسنده خوبی،
نویسندگانی را پروراند که پا جای پای او گذاشتند و
از این رو در کار آنها هم ،فرم و شگردهای داستانی
پررنگتر اســت .هرچند او در مصاحبههایش گفته
در هر کس به دنبال ویژگی فردی میگشــته تا روی
آن فردیت و مشخصه شــاگردش کار کند ،اما برای
مثال شاگردانش را شدیدا ً تشــویق میکرد تا از هر
نوع رئالیســم جادویــی ،به خصــوص از نمونههای
مارکزیاش ،فاصله بگیرند .با ایــن حال کم نبودند
شاگردانی که توانستند مسیر خود را پیدا کنند و به
صدای شخصی خود برســند .به عنوان مثال حسین
ســناپور داســتانهای خودش را مینویسد و حتی
حسین مرتضاییان آبکنار با وجود عالق ه شیفتهوار به
شاگردان او
استاد ،راه خود را پیدا کرده است .بعضی از
ِ
معتقدند امروزه کسانی که به طور جدی قلم میزنند و
داستانهایی مینویسند که مورد توجه قرار میگیرد،
ردپایی از گلشیری دارند و مستقیم یا با واسطه شاگرد
او هستند.
انتقاد براهنی به گلشیری این بود که هرچند گلشیری
نثر فارسی را خوب میشناسد و فارسینویسی ماهر
اســت اما چیزی در مورد داســتان نمیداند! بهزعم
براهنی ،رمان «شــازده احتجاب» ضعف شدیدی در
شــخصیتپردازی دارد .همچنین او گلشیری را به
«ســردرگمی تئوریک» متهم میکرد .گلشیری نیز
براهنی را نویسندهای درازگو مینامید.
کالسهای جمال میرصادقی

میرصادقــی از قدیمیترین اســتادان کارگاههای
داستاننویسی در ایران است و به شدت اعتقاد دارد
که داستاننویســی باید آموزش داده شود .او چیزی
نزدیک به بیست ســال داستاننویسی تدریس کرد.
میرصادقی عالوه بر کالسهایی که در این سالها در
منزل خود برگزار کرد ،در دانشگاهها ،از جمله دانشکده
هنرهای زیبا نیز به تدریس داستاننویسی و ادبیات
معاصر پرداخت .جمال میرصادقی چند ســال پیش
به خاطر وضعیت جســمانی ،تدریس در دانشگاهها
را کنار گذاشت.
از مشهورترین شاگردان او که از این کالسها بیرون
آمدند میتوان به منیرو روانیپور ،سارا ساالر ،گیتی
رجبزاده ،فریبا وفی ،هوشیار انصاریفر ،احمد نادعلی
و ...اشاره کرد .میرصادقی عالوه بر تدریس ،کتابهای
تئوری و نظری درباره داستان و داستاننویسی تألیف
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بعضی از شاگردان د راین شجرهنامه آمدند

کرده است ،از جمله «قصه ،داستان کوتاه ،رمان» و
«عناصر داستان».
حلقه خوزستان

داستان خوزستان با برگزاری جلسات نقد و بررسی
ادبیات با حضــور مترجمان موفقــی مثل صفدر
تقیزاده ،نجف دریابندری و ابراهیم گلستان مطرح
شد .سپس محمدعلی صفدریان در دفتر کارش در
شرکت نفت کالسهایی کارگاهمانند را برگزار کرد.
بعد از آن ماهنامه هنر و ادبیات جنوب با همکاری
منصور خاکسار ،نظام رکنی ،قاضی ربیحاوی ،اصغر
عبداللهی ،ناصر تقوایی ،احمد محمود ،محمد بهارلو،
عدنان غریفی ،نسیم خاکسار ،شهرنوش پارسیپور،
ناصر مؤذن نقطــه عطفی در شــکلگیری حلقه
داستاننویسان خوزســتان بود .با شروع جنگ در
خوزستان این حلقه عم ً
ال از هم پاشید.
کالسهای محمد محمدعلی

محمدعلی در ســالهای  ۱۳۶۰تا  1364با برخی
از نویسندگان و شاعران هم دوره خود کالسهای
نویســندگی و شــعر برگزار کرد و در سال ۱۳۷۷
سردبیر داستانهای ویژهنامههای ادبی مجله آدینه
شد .او بعد از گلشیری چند دوره در مؤسس ه کارنامه
به تدریس داستاننویسی پرداخت و حاال کالسهای
داستاننویسیاش را بیرون از ایران در ونکوو ِر کانادا
برگزار میکند.

کالسهای امیرحسن چهلتن

هوشنگ گلشیری مشهورترین کارگاه داستاننویسی را داشت

مندنیپور

جمال
میرصادقی

کالسهای شهریار مندنیپور

کارگاه داستاننویسی هوشنگ گلشیری

هوشنگ
گلشیری

قصهها،نوشتهغسانکنفانی
ترجمهغالمرضاامامی

شهریار مندنیپور مدتی در تهران بعد از گلشیری
در مؤسس ه کارنامه و مدتی در شیراز داستاننویسی
تدریس کرد و از آنجا که به تجربههای جدیدی در
زبان داستانی دســت زده بود ،کالسهای موفقی
داشت .مندنیپور در ســال  ۱۳۸۳درسنامههای
کالس داستاننویسی خود را در کتابی به نام «ارواح
شهرزاد» منتشر کرد.

گلشــیری از ابتدا عالقهای بــه انجمنها و کالسها
داشــت و به همین علت ،پای او نیز از ســال  ۳۹به

چهلتن هم مدتی در مؤسس ه کارنامه درس میداد.
او که خود ســالها در جلســات گلشیری شرکت
کرده بود عالوه بر کالسهای کارنامه ،جلساتی را به
صورت کارگاهی در منزل خود اداره میکرد .حامد

اسماعیلیون یکی از شاگردان کارگا ه چهلتن است.
کالسهای محمد بهارلو

بهارلو از اوایل دهه هفتــاد در دفتر مجله «دنیای
سخن» کارگاه داستاننویسی خود را به راه انداخت.
این کالسها بعدتر به دفتر مجله «آدینه» و دفتر
فیلمسازی یکی از کارگردانان سینما منتقل شد.
بهارلو نزدیک به هشت ســال در خانه هنرمندان
تهران داستاننویســی تدریس کرد .بعد از تعطیل
شــدن این دورهها در خان ه هنرمندان ،کارگاهش
به «ایوان شمس» منتقل شــد .در سالهای اولیه
برگزاری این کارگاهها ،نویســندگان بزرگی چون
بیضایی ،تقوایــی و غیره به عنــوان مدعو در این
جلسات شرکت میکردند.

روزهایفلسطینی

در تاریخ ترجمــه ایران ،بــه ادبیات عرب
با توجه به غنای زیاد و تمــام ویژگیهای
مثبت و نزدیکی فرهنگی به ایران ،آنچنان
بها داده نشده است .ایرانیها نویسندههای
اروپایی را بیشتر از نویســندههای جهان
عرب میشناسند و جز عدهای انگشتشمار،
نویسندگان این کشــورها در ایران مهجور
ماندهاند .غســان کنفانی ،فلســطینی و از
مشهورترین نویسندهها و روزنامهنگارهای
این کشور اســت .او یکی از اعضای رهبری
جبهه مردمی برای آزادی فلســطین بوده
اســت .داســتانهای کنفانی اکثرا ً درباره
زندگی و مفهوم آن اســت و از داستانهای
او فیلمهای مهمی مثــل «المخدوعون»
ساخته شده است.
کنفانی ســال  ۱۹۷۲در بیروت ترور شد.
کتاب قصهها ،شــامل  ۲۶داستان کوتاه از
این نویسنده است که امامی خودش آنها
را انتخاب کرده است .داستانها به ترتیب
زمان نوشته شدن ،مرتب شــدهاند .اولین
ِ
داستان در ۲۶سالگی نویســنده و بقیه در
باقی عمر کوتاه  ۳۶ســالهاش نوشته شده
است .خواندن داســتانها عالوهبر تفکر،
اطالعاتــی از گذر زمــان در جامعهای که
او در آن زندکی میکرده را هم به دســت
میدهد .کتاب ،مقدمهای مفصل درباره او
و نوشــتههایش دارد و با شعری از محمود
درویش آغاز و با شعری از نزار قبانی پایان
مییابد .جالب است که داستان اول کتاب
به نام «چیزی که از بین نمیرود» در ایران
میگذرد .این داســتان ،برنده جایزه ادبی
کتاب لبنان و مسابقه داستاننویسی مجله
معارف شده است.
کتاب به فرم نفیس چاپ شــده و طراحی
و جلــد آن کار ســاعد مشــکی اســت و
نقاشــیهایی از یورهان کرکولــی و ضیا
الغرابی در کتاب چاپ شــده اســت .این
کتاب را قرار بود نشــر کارنامه منتشر کند.
داستانها  ۸سال در اختیار مرحوم زهرایی
بود اما فوت او این جریان را منتفی کرد و در
نهایت ،کتاب قصهها را انتشارات روزبهان
در  ۳۲۰صفحه منتشر کرده است.

کالسهای حوزه هنری

دفتر ادبیات داســتانی وابســته به حوز ه هنری از
مؤسساتی بود که بعد از انقالب اسالمی به برگزاری
کالسهای داستاننویسی پرداخت .در این کالسها
اســتادانی چون رضا رهگذر ،ناصر ایرانی ،محسن
سلیمانی و جواد جزینی به تدریس میپرداختند.
محسن سلیمانی مدت کوتاهی در دانشکده هنرهای
زیبا داستاننویسی تدریس میکرد .جواد جزینی
در عمر دو سال ه هنرستان داستاننویسی ،مدیریت
آن را بر عهده داشــت .رویکــرد کالسهای دفتر
ادبیات داستانی ،بیشتر ارزشهای انقالبی و دفاع
مقدس بود.
کالسهای محمدحسن شهسواری

در چند سال اخیر شهسواری مجموعه کالسهایی
تحت عنوان کارگاه رمان به راه انداخته است .در این
کالسها که با حمایت شهر کتاب برگزار میشود،
بناست هر یک از شاگردان و یا شرکتکنندگان در
طول دوره و زیر نظر شهســواری رمانی بنویسند.
در واقع شهســواری با خواندن طرحهای رمانها،
شاگردانش را انتخاب میکند .این کارگاه در حال
حاضر از موفقتریــن کارگاههاســت و درنهایت
رمانهای موفقی از دل این جلســات بیرون آمده
است .رمانهای «احتماالً گم شدهام»« ،یوسفآباد
خیابان سی و ســوم»« ،گلف روی باروت»« ،زیر
آفتاب خوش خیال عصر» و ...از این دست هستند.

لذت در ادبیات

قهو ه ادبیات
جیانلوکابیسکالچین،ترکیب
دو لذت بــزرگ دنیا یعنی
کتاب و قهوه را در قالب یک
تصویرسازی بسیار مشهور
به نام قهو ه ادبیات منتشــر
کرده اســت .در این تصویر،
قهوه بــا المانهای خاص هر
نویسنده ترکیب شده است.
ترکیبی که هم سرگرمکننده
وهمکنجکاویبرانگیزاست.با
دقتبهآنهامیتواناطالعات
ادبی را هــم محک زد .بدون
اینکهاسمنویسندهرابخوانید
میتوانیــد بفهمید تصویر
مربوطبهکدامنویسندهاست؟

.

w

w

w

تقوایی «صادق کرده» را سال  ۱۳۵۱نوشت ،فیلمی که سعید راد ،محمدعلی کشاورز و عزتاله انتظامی در آن بازی کردند« .صادق کرده» تنها فیلمی است که تقوایی در آن از فالشبک استفاده
کرده و فرمی است که اتفاق ًا فرم مورد عالقهاش هم نبوده است .تقوایی «نفرین» را سال  ۱۳۵۲نوشت ،فیلمنامهای بر اساس داستان نه چندان برجسته «باتالق» میکا والتاری و فیلم مورد عالقه
خود تقوایی که هرچند که با اقبال عمومی مواجه نشد اما مورد توجه منتقدان قرار گرفت .او به خاطر این فیلم نشان نقره ششمین دوره جشنواره سینمایی سپاس تهران را گرفت.

استیونسون

ژرژ سیمنون

آگاتا کریستی

اسکار وایلد

برام استوکر

پروست

کافکا

بکت

شکسپیر

دانته

بورخس

ناباکوف

بودریار

جین آستین

خواب نیلبک ،نوشته هرمان هسه
ترجمهسروشحبیبی

آمیزهشرقوغرب

خواب نیلبک یکی از کتابهای تازه نشر ماهی
است .این کتاب مجموعه  ۱۴داستان کوتاه از
هرمان هسه ،نویسنده آلمانی است .هسه ،به
خاطر نگاهی که به شــرق و عرفان شرق دارد
مشهور است و این نگاه باعث میشود در ایران
طرفدارانی داشته باشــد .اما نوشتههای او را
شاید نتوان به طور معمول ،داستان خواند .هسه
داستان را با اعتقاداتش در هم میآمیزد .این
کتاب مقدمهای از دیوید فرامتن دارد که در آن
نوشته شده است« :این قصهها بازتاب ضایعات
عاطفی و تردیدهای شاعر آلمانی جوانی است
در آغاز قرنی پرتالطم .هسه مانند بسیاری از
نویســندگان اروپایی ،تحوالت سترگ جهان
خود ،پیشرفت ســریع منطق صنعتی ،شدت
گرفتن مادیگری ،جنگهای جهانی ،انقالب
و تورم و بحرانهای اقتصادی را شاخص افول
تمدن غرب دانســته اســت .او از طریق هنر
به ویژه قصه کوشــیده اســت با آنچه تهدید
ناخجستهگون ه علم و سودپرستی و بازاریگری
میشمارد ،بستیزد».
داســتانهای خــواب نیلبــک؛ گــورزاد،
بازی ســایهها ،رؤیای زیبا ،خــواب نیلبک،
آوگوستوس ،شــاعر ،جنگلی ،خبری عجیب
از ستارههای دیگر ،فالدوم ،راه دشوار ،طومار
خواب ،نقاش ،مسخ پیکتور و پرنده نام دارند.
این کتاب در  ۲۰۲صفحه و با قیمت  ۱۲هزار و
 ۵۰۰تومان به بازار آمده است.

