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درس های داستان نویسی
زنده یاد محسن سلیمانی، مترجم و پژوهشگر زبده که اغلب کتاب های مفیدش در عرصه داستان 
و داستان نویسی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می شــد، در ابتدای کتاب »درس هایی 
درباره داستان نویسی« در یکی از نخستین درس ها در متن ترجمه می نویسد: »اگر داستان را با 
خالف آمد میل مخاطب آغاز کنید، خواننده می پذیرد. اما اگر داستان سرراست و عادی شروع 
شود، باورپذیری اش لنگ می زند.« این کتاب ســال ها پس از نوشتن »مدار صفر درجه« احمد 
محمود منتشر شد. اما محمود بدون خواندن این تئوری قاعده اصلی را به شکل نانوشته رعایت 
می کرد. در ابتدای رمان می خوانیم: »کوسه، زد، زد و برد.« و بعدا متوجه می شویم با آواهایی که 
مدام تکرار می شود، داستان مانند اغلب آثار محمود در اقلیم جنوب اتفاق می افتد. باران که بابا 
را »بابو« خطاب می کند، شاهد از دست دادن پدرش است. پس اصول و قواعد و تمرین ممارست و 
درونی شدن قواعد داستان نویسی الزم و ملزوم یکدیگرند اما در عین حال هیچ یک را از دیگری 

نمی توان جدا کرد و تئوری به تنهایی، کسی را داستان نویس نمی کند.

مکث

قاسمعلی فراست، داســتان نویس می گوید: »بین 
کالس داستان نویســی و کارگاه داستان نویســی، 
بهتر و مفیدتر و اثرگذارتر، کارگاه داستان نویســی 
است.  در کالس داستان نویسی ما با تئوری سروکار 
داریم. سخنانی که می شنویم و به ما یاد می دهند، 
حرف های تئوری و به اصطالح پا در هواست. کاربرد 
این ســخنان تئوری را به شکل عملی در کالس به 
شاگرد نمی آموزند. درحالی که کارگاه به این شکل 
اســت که افراد، هم با مبانی داستان نویســی آشنا 
می شوند و هم کاربرد آن مبانی را می آموزند. فرض 
کنید وقتی می گویند شــروع داســتان باید توجه 
مخاطب را جلب کند، اســتادی، مثالی می آورد و 

همراه با دیگران، آن مثال و داســتان را می خواند. 
سپس می گوید این 4داستان، شروعی دارد که ما را به 
بطن و متن داستان می برد و از همان نخست توجه ما 
را جلب و مخاطب را کنجکاو می کند اما به فرض، این 
دو داستان، چنین نیستند. در کالس، امکان عملی 
این آموزش، چندان وجود ندارد؛ لذا من بین کالس 
و کارگاه داستان نویسی، کارگاه را ترجیح می دهم. 
شاید یکی از دالیل اینکه زنده یاد هوشنگ گلشیری 
شاگردان زیاد و نسبتاً موفقی داشت، همین جنبه 
کارگاهی بودن آموزش های ایشان باشد. اما دانشکده 
هنرهای زیبای ما، با وصف بر اینکــه نام عریض و 
طویل دانشگاه را یدک می کشد و مرکزی آکادمیک 
محسوب می شود و اشخاص به عنوان استاد و دانشجو 
به آنجا می روند، یقین دارم که بازدهی و بهره دهی ای 

که اتاق کوچک گلشیری 
و امثــال او داشــت، 

نداشــته و نخواهد 
داشت.«

قاسمعلی فراست: تأثیر کارگاه داستان نویسی از کالس دانشگاه بیشتر است

جواد جزینی، داستان نویس و مدرس این حوزه 
می گوید: »طی 3سال اخیر همانطور که شاهد 
بودیم، بســیاری از فعالیت ها، ناچار شــدند به 
فضای مجازی بگریزند. بچه های شهرســتانی 
گالیه می کنند کــه آموزش های غیرحضوری 
قطع نشود اما به گمانم ما یاد گرفته  و دریافته ایم 
که در این فضای اجباری، چه امکانات بالقوه ای 
وجود دارد و پیش از آن برخی از عالقه مندان به 
فضای مجازی درگیر بخش ســطحی این فضا 
بودند اما امروز متوجه شده ایم که این فضا چه 
امکانات متنوعــی دارد و می توانیم با دورترین 
فرد عالقه مند در هر جای کشور ارتباط برقرار 
کنیم و همزمان خواندن کتابی را به او پیشنهاد 

دهیم. یکی از بچه ها می گفت، 
هیچ وقت فکــر نمی کردم 

روزی، داســتانم را برای 
فــالن اســتاد بخوانم 

و او آن را نقــد کند. این فرصــت طالیی برای 
نیروهای دور از مرکز ایجاد شده است؛ اینکه از 
چه استعدادهایی در این فضا بهره می بریم، یک 
روی موضوع است و سویه دیگرش این است که 
فضای مجازی به ما امکان توسعه فعالیت هایی 
را در ارتباط با داستان، هنر و کتاب داده است. 
وصل کردن صدها عالقه مند در سراسر کشور 
به یک مدرس و تخصــص اش، گویی تجربه ای 
کم نظیر بود که طی 3سال اخیر رخ داد. هر چه 
هم می گذرد گویی تجربه و وابستگی ما و یافتن 
امکانات در این فضا بیشــتر می شود و به نظرم 

نمی توانیم آن را رها کنیم.«

جواد جزینی: آموزش مجازی داستان نویسی؛  تجربه ای کم نظیر

این روزهــا کتاب های متعددی منتشــر 
می شــوند که نویسندگانشــان مدعی اند 
اصول رمان نویســی و داستان نویســی 
را به مــا می آموزند اما به هــر روی رمان و 
داستان نویســی اصولی دارد کــه باید با 
رعایت آنها و صد البته به قول علی اشــرف 
درویشیان)نویســنده فقید( با خواندن و 
نوشتن و دوباره خواندن و نوشتن مدام، آن 
اصول درونی خواهد شد و باعث می شود که 

از فرد یک داستان نویس ساخته شود. نجف 
دریابندری)مترجم نامدار( در گفت وگویی 
به ســال 1393به خبرنگار همشهری گفت: 
»ما در عرصه داستان نویسی همه چیز را از 
غربی ها فراگرفته ایم و همچنین باید بدانیم 
که خواندن تئوری خوب است اما راه به جایی 
نمی برد و ما را به جایی نمی رساند.« تئوری 
از قدرت شهودی نویســنده که با خواندن و 
خواندن و نوشــتن حاصل می شود ممزوج 
اســت و با یک خط فارق نمی توان این دو را 
از هم جدا کرد. در عین حال ممکن اســت 
نویسنده ای اصول داستان نویسی را با خواندن 
مداوم فراگرفته باشد و تئوری نداند اما به دلیل 

مطالعه داستان های درخشان آن 
اصول در ذهنیت او درونی 

شده باشد. با این مقدمه 
سراغ سخنان دو تن از 
مدرسان داستان نویسی 

حال حاضر ایران، 
ســمعلی  قا
و  فراســت 
جواد جزینی 

رفتیم و با آنها 
در این بــاره 
گــو  گفت و

کرده ایم.

خالقان: کریگ مازن و نیل دراکمن
بازیگران: پدرو پاسکال و بال رمزی

ســریال آمریکایــی پســاآخرالزمانی 
محصول اچ بــی او کــه خالقانش کریگ 
مازن )خالق مینی ســریال »چرنوبیل«( 
و نیل دراکمن هســتند. فصــل اول این 
مجموعــه، براســاس بــازی ویدئویــی  
به همین نام ســاخته شــده و داســتان 
آن 20ســال پــس از نوعــی همه گیــری 

جهانی، رقم می خورد که یک قاچاقچی 
به نام جوئل )پدرو پاسکال( نوجوانی به 
 نام الــی )بال رمزی( را در سراســر ایاالت 
متحــده همراهــی می کنــد. 9قســمت 
ایــن ســریال، تحســین  اول  فصــل 
منتقــدان را بــه دســتاورد و بــا تلفیــق 
ژانرهــای وحشــت و علمــی-  تخیلی در 
راضــی کردن تماشــاگرانش هــم موفق 

بوده است.

آخرین بازمانده ما

رمز و راز نویسنده شدن
گفت وگو با قاسمعلی فراست و جواد جزینی درباره فوت و فن های داستان نویسی 

فرشاد شیرزادیگزارش
روزنامه نگار

2فیلم ایرانی در جشنواره 
فیلم لیفت آف انگلستان

۲فیلم ایرانــی در ســیزدهمین دوره جشــنواره 
لیفت آف)Lift-off( انگلســتان با دیگــر آثار این 

جشنواره رقابت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، فیلم سینمایی 
»پریســا« و فیلم کوتاه »آخرین رقص با یوزپلنگ 
ایرانی« از ساخته های محمدرضا رحمانی با حضور در 
سیزدهمین دوره جشنواره لیفت آف)Lift-off( در 
روز ۲۷مارس)۷ فروردین( با فیلم های دیگر به رقابت 
می پردازند. ســیزدهمین دوره جشنواره لیفت آف 
که در پلتفــرم جهانی لیفت آف به صــورت آنالین 
برگزار می شود، با هدف شناسایی فیلم های مستقل 
جهان و کشف استعداد های ناب فیلمسازی امکان 
اکران آنالین و ارتباط گسترده با مخاطبان را فراهم 
می آورد؛ آثار راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره 
در استودیوی معتبر پاینوود)Pinewood( منطقه 
آیور انگلستان  داوری قرار می شوند. پخش بین المللی 
فیلم در »چهارراه سینما«)way Cinema4( و به 

مدیریت سحر ناسوتی انجام می شود.

سینمای جهان

ادب و هنر

جشنواره

ملودی اصیل الفبای عبری
کتاب »ملــودی اصیل 
الفبای عبــری« عنوان 
مجموعه داستان های 
کوتاه برگزیــده جایزه 
ادبی اُهنری در ســال 
19۷8اســت کــه بــا 
ترجمه زهــره یاری از 
سوی انتشارات نیستان 

منتشر شده است.
این کتاب شامل 1۲داستان کوتاه از نویسندگانی 
است که اســامی سرشناســی چون وودی آلن 
و جویس کــرول اوتس نیز در میــان آنها دیده 
می شــود و همین ترکیب نشــان از تنوع نگاه 
و ســبک و ســیاق محتوایــی و ســاختاری 
در داســتان های ایــن اثــر دارد و در عین حال 
مروری اســت بر آثار داســتانی منتشر شده در 
دهه 80 ایاالت متحــده و دغدغه های فکری و 
روانی نویسندگان و مســائل جامعه ای که آنها 

نمایندگی اش را برعهده دارند.
جایزه ادبی اُهنری در این ســال ها نمایی است 
برگزیده از داســتان هایی که به زبان انگلیسی و 
در نشریات آمریکای شمالی منتشر شده است و 
همین موضوع دریچه تنوع گسترده ای را پیش 
روی سرویراستاران این جایزه برای انتخاب قرار 

می داده است.
انتشارت نیستان این مجموعه ۲16صفحه ای را 

به بهای 98هزار تومان منتشر کرده است.

سیاست و تاریخ

فلسفه سیاسی

مجموعه داستان

خاستگاه مفاهیم سیاسی 
کتــاب »خاســتگاه مفاهیم 
سیاسی جدید در دوران میانه« 
به همت سیدعلیرضا بهشتی و 
کامیار صفایی نوشته و توسط 
نشر روزنه منتشــر شده است. 
نویسندگان در متن کتاب دلیل 
اصلی نــگارش کتابــی درباره 
خاستگاه مفاهیم سیاسی جدید 
در دوران میانه در اروپا را اهمیت 

این دوران تاریخی بر شکل گیری تفکر و چارچوب دانشی جدید 
می دانند. طی دو ســده اخیر، زندگی روزمره ما ایرانیان چنان 
از تأثیرات تمدن مغرب زمین متأثر بوده اســت که بازتاب آن را 
درخواست همگانی دفاع از هویت خویش و واکنش فرهیختگان 
این مرز و بوم در برابر بی هویتی و بحران های منتج از آن شاهد 
بوده ایم. ابعاد تأثیر فناوری، علم و نهادهای اجتماعی و سیاسی 
غرب بر فرایند تجدد جامعه ما نیاز بــه یادآوری ندارد. بنابراین، 
شناخت تمدن غرب، شانه به شانه شناخت مان از هویت خودمان 
می ساید و از آن گریزی نیست و برای دستیابی به آن، به شناخت 
اندیشه های سیاسی و اجتماعی آن، که هم در بنای آنچه به نام 
غرب می شناســیم مؤثر بوده و هم آیینه تمام نمای آن اســت، 
نیازمندیم. واقعیت این اســت که جامعه لیبرالی متجدد امروز 
در غرب، بیش از آنچه خود آگاه باشد، متأثر از میراثی است که از 
دوران میانه بدان رسیده است. تصویری که از غرب متجدد بدون 
درک اروپای میانه به دست آمده باشد، تصویری ناقص است. فهم 
وضعیت ما نیز به دو طریق به درک دوران میانه مربوط می شود: 
یکی از طریق تأثیر و تأثری که در آن روزگاران میان این دو تمدن 
وجود داشته و دیگری به لحاظ تأثیری که غرب دوران میانه بر 
شکل گیری نهادهای سیاســی و اجتماعی ما داشته و دارد. این 

کتاب 14۷صفحه ای به بهای 95هزار تومان منتشر شده است.

لیبرالیسم و ناراضیانش
کتــاب »لیبرالیســم و 
ناراضیانــش« توســط 
یوشــی هیرو فرانسیس 
فوکویاما فیلسوف، استاد 
دانشــگاه و نویســنده 
برجسته در حوزه فلسفه 
سیاسی و اقتصاد سیاسی 
به رشــته تحریر درآمده 
اســت. فوکویاما از سال 
19۷9 در دانشــگاه جان 

هاپکینز مشغول به تدریس و پژوهش بوده است. فوکویاما در 
ایران به خاطر نگارش کتاب »پایان تاریخ و آخرین انســان« 
شناخته شده است. او در ایران به غلط به عنوان یکی از پیشگامان 
نئولیبرالیسم شناخته می شــود درحالی که او خود را یکی از 
منتقدان این تفکر می داند. بر کسی پوشیده نیست که لیبرالیسم 
همیشه به آرمان های خود عمل نمی کند. در آمریکا، بسیاری از 
مردم از برابری در برابر قانون محروم بودند. افرادی که به عنوان 
انسان های کامل و شایسته حقوق جهانی به حساب می آیند، 
قرن ها مورد مناقشه قرار داشتند و تنها اخیرا این دایره به زنان، 
آمریکایی های آفریقایی تبار و دیگران گســترش یافته است. 
محافظه کاران شــکایت دارند که لیبرالیسم زندگی مشترک 
را از معنا تهی می کند. همانطور که فیلسوف سیاسی مشهور 
فرانسیس فوکویاما در کتاب لیبرالیسم و نارضایتی های آن نشان 
می دهد، اصول لیبرالیسم نیز در دهه های اخیر از سوی راست و 
چپ به افراط های جدید کشیده شده است. کتاب »لیبرالیسم 
و ناراضیانش« نوشته »فرانسیس فوکویاما« را رحمن قهرمانپور 
به فارسی برگردانده و از سوی انتشارات روزنه در 155صفحه، به 

بهای 100هزار تومان منتشر شده است.

 کنسرت های موسیقی
تا نیمه ماه رمضان برگزار می شود

وزارت ارشاد اعالم کرده است برنامه ها و رویدادهای هنری 
موسیقایی زیرنظر وزارتخانه همانند سال های گذشته صرفاً 
تا نیمه ماه رمضان و میالد امام حسن مجتبی)ع( در سراسر 

کشور برگزار می شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی وزارت ارشــاد، پس از انتشار 
اخباری مبنی بر برگــزاری کنســرت ها در ایام ماه رمضان 
برای نخستین بار در سالی که گذشــت، به اطالع می رساند 
برنامه های موسیقایی و هنری همانند سال های قبل صرفاً 
تا نیمه این ماه و در زمــان فراغــت از روزه داری مومنان و 
نمازگزاران برگــزار خواهد شــد. بر همین اســاس، دفتر 
موسیقی وزارت ارشــاد با توجه به تقارن نوروز 140۲ با ماه 
رمضان و با احترام به دغدغه های جامعه مومنان کشــور با 
صدور دستورالعمل های ویژه ای برای برگزاری رویدادهای 
موســیقایی برای نوروز پیش رو که متقــارن با ماه مبارک 
رمضان است برنامه گذاران را موظف کرده تا با رعایت کامل 
موازین شرعی و قانونی به اجرای برنامه بپردازند. همچنین 
درصورت تخطی از قوانین، طبق مقررات با متخلفان برخورد 

خواهد شد.

اگر تصمیم دارید همه نوروز را به گشــت و گذار، دیــد و بازدید یا 
استراحت و جبران کسری خواب نگذرانید و قدری هم از دیدنی ها و 

خواندنی ها لذت ببرید، پیشنهادهایی برای شما داریم. این فهرست 
از فیلم ها، سریال ها، کتاب ها را دم دستتان بگذارید تا هر وقت که دل 
و دماغش را داشتید، نگاهی به آن بیندازید و قدری با آنها سرگرم 
شوید. نخواستیم با پیشنهادهای پر تعداد خسته تان کنیم. همین ها 

را ببینید و یکی دو تا از آنها را هم بخوانید، برای عید کافی است.

پیشنهادهای فرهنگی جمع وجور برای نوروز 140۲

به وقت خوِش فراغت

فیلم خارجی

سریال

کارگردان:
دانیل کوان و 

دانیل شاینرت
بازیگران:

میشل یئو، که 
هوی کوان و 

جیمی لی کرتیس

کارگردان: 
دارن آرونوفسکی

بازیگران: 
برندن فریزر، 

سیدی سینک و 
هنگ چائو

کارگردان: 
ادوارد برگر 
بازیگران: 

دانیل برول، 
آلبرشت شوخ و 
سباستین هالک

فیلمــی کــه برنــده 7جایــزه اســکار شــد. 
اسکارهای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی 
و 3جایزه بازیگری نقش اول زن و نقش های 
مکمــل مــرد و زن، حســابی نامش  را بر ســر 
زبان هــا انداختــه اســت؛ فیلمــی مفــرح و 
ســرگرم کننده که به کلــی فیلم دیگــر ارجاع 
می دهد و حسابی تماشاگرش را درگیر بازی 
»اینجــاش عیــن اون فیلم ســت« می کند. از 
فیلم هــای رزمــی هنــگ کنگــی تــا فیلم های 
علمی- تخیلی هالیوودی رد و نشانی در فیلم 

است؛ کوالژی پست مدرن و عامه پسند.

اگر فیلــم »پــدر« بــا بــازی آنتونــی هاپکینز را 
دیده ایــد و از آن خوشــتان آمــده، احتمــاال از 
دیــدن »نهنگ« هــم خوشــتان می آیــد. این 
فیلم براســاس نمایشــنامه ای به همین نام 
نوشــته ســاموئل دی هانتــر ســاخته شــده 
و تقریبــا تمــام داســتانش در یک لوکیشــن 
می گذرد. برگ برنده فیلم بازی برندن فریزر 
اســت کــه دهــه 1990ســتاره هالیــوود بــود و 
مدت ها از او خبری نبود تا اینکه در بازگشتی 
غافلگیرکننده به پرده ســینما، در قد و قواره 

یک نهنگ ظاهر شده است.

ایــن فیلــم کــه برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم 
غیرانگلیسی زبان اسکار امسال شد، اقتباسی 
از رمــان معــروف اریــش ماریــا رمــارک و در ژانر 
جنگی است. امسال که جنگ اوکراین و روسیه 
یک ساله شد، ساخت و نمایش چنین فیلمی، 
بیش از همیشــه ضروری به  نظر می رسد. این 
فیلم می کوشــد تــا بیهودگی جنگ و دهشــت 
و تــرس ناشــی از آن را بــه تصویــر بکشــد و بــه 
تماشاگرش یادآوری کند که فاصله کمی دارند 
و جنگ چه به ســرعت می تواند میــان آدم ها و 

اخالقیات فاصله بیندازد.

در جبهه غرب خبری نیستنهنگهمه چیز، همه جا، یکباره

کتاب

کتاب روسیه بدون 
پوتین؛ پول، قدرت 
و افسانه های جنگ 

سرد نوین

سیاسی

 نویسنده: تونی وود  مترجم: احمد 
اشرف  ناشر: جهان کتاب

سینمای آمریکا؛ 
کارگردانان و 

کارگردانی 1968ـ 
1929

سینما

 نویسنده: اندرو ساریس  مترجم: 
رحیم قاسمیان  ناشر: هرمس

بیشترین کار خیری 
که از دست تان 

برمی آید

علوم اجتماعی

 نویســنده: پیتــر ســینگر  مترجــم: 
محمدرضا مردانیان  ناشر: تمدن علمی

سبیل
 نویسنده: 
امانوئل کارر
 مترجم: 

مهستی بحرینی
 ناشر: مد

داستان خارجی

جاودانگان
 نویسنده:
رضا جوالیی

داستان ایرانی

مجله

آل پاچینو دوباره در »مخمصه«

آل پاچینو در فیلم »مخمصه۲« به کارگردانی مایکل مان بازی 
خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، آل پاچینو در 
حال مذاکره نهایی است تا با مایکل مان برای بازی در »مخصمه ۲« 
همکاری کند. وینسنت هانا کارآگاه زبده فیلم یکی از نقش های 
مهم در کارنامه طوالنی و درخشــان پاچینو است که به لطف 
این فیلم رقم خورد. پاچینوی 8۲ساله آخرین بار با فیلم »خانه 
گوچی« ساخته ریدلی اسکات در سال ۲0۲1 روی پرده بزرگ 
دیده شد. این دنباله قرار است فلش بک هایی از سال های جوانی 
وینسنت ونیل )شخصیتی که رابرت دنیرو بازی کرد( داشته باشد. 
کریس )شخصیت کیلمر( نیز تمرکز اصلی خواهد بود و احتمال 
می رود این شخصیت با حضور آستین باتلر شکل بگیرد. در اواخر 
ســال ۲0۲۲، شــایعاتی در مورد احتمال بازی آستین باتلر در 
دنباله »مخصمه« مایکل مان شنیده شد. سپس باتلر  ماه گذشته 
مهمان پادکست محبوب WTF مارک مارون بود و آنجا درباره 
اینکه به تازگی دوباره »مخمصه« را دیده و »دزد« مان را در لیست 

فیلم هایش برای تماشا قرار داده است، صحبت کرد. 

 کتاب مجله 24
وی ژه 100فیلم برتر 
تاریخ سینما

سرزمین من
ویژه راهنمای 
گردشگری تهران

گروه فرهنگیگزارش


