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گشتی در بازار کتاب و ذائقه خرید رمان در جوانان

رمانهای بزرگ دور از دسترس

سپند آرند

وقتی به کتابهای قفس��ه ب��اال نگاه میکنی،
مرد فروشنده میگوید خیلی وقت است همانجا
ماندهاند و کسی سراغش��ان نمیرود؛ بعد کافی
است چند ساعتی را میهمان او باشی تا مشتریان
را تماش��ا کنی و متوجه شوی که دستهایشان
با کدام کتابها بیش��تر الف��ت دارد .البته همه
الفته��ا را معطوف به قفس��ه رمانها کردیم تا
ساعاتی را در کتابفروشی بزرگی سپری کنیم
و ذائق��ه امروز جوانها را ببینیم .هنوز از گرمای
ظهر خردادی ،س��رخی چندی ب��ر چهرههای
عصر باقی است .مش��تریان وارد کتابفروشی
میش��وند تا چرخی می��ان جعبههای کلمات
بزنند .دختری که با دوستش از امتحان صحبت
میکند ،قفسه رمانها را دور میزند و میرسد
به «من چراغه��ا را خاموش میکنم» .بیهیچ
درنگ��ی آن را برم��یدارد و به ط��رف صندوق
میرود .از او سؤال میکنم از زویا پیرزاد کتاب
دیگ��ری خوانده اس��ت؟ که از س��ؤالم تعجب
میکند و میگوید« :این کتاب خیلی معروف
است .خودم دو بار آن را خواندهام و حاال برای
هدیه به یکی از دوستانم آن را میخرم».
وقتی میگوی��م« :جنگ و صلح هم خیلی
معروف است» سریع جواب میدهد« :دوستم
رمان خارجی نمیخواند ».پاسخ کوتاه بود و
جای بحث دیگری نمیگذاشت ،هر چند مرد
فروش��نده پیش از آن گفته ب��ود آمار فروش
رمانه��ای خارجی بهتر از ایرانی اس��ت؛ اما

وقتی به کتابهای قفس��ه ب��اال نگاه میکنم،
میگوی��د« :خیل��ی وق��ت اس��ت همانجا
ماندهاند و کس��ی سراغش��ان نم��یرود» .به
گفته فروش��نده ،در مورد آنها دیگر خارجی
و ایران��ی فرقی ندارد؛ مش��تری آنها هر روز
کمتر میش��ود .مس��أله فقط قیم��ت آنها
نیست که کسی سراغش��ان نمیرود؛ دختر
دانش��جوی دیگری وقتی به قفسه باال اشاره
میکنم ،میگوید«:حاال همه چیز فش��رده و
کوچک شده است ،کس��ی حوصله خواندن
آنها را ندارد ».درباره ش��اهکارهای ادبیات
از او میپرس��م ک��ه خیلی س��اده میگوید:
« ش��اهکارها هم تاریخ مصرف دارند ،حاال
دوره آنها گذش��ته است و نمیتوان انتظار
داشت استقبال زیادی از آنها شود».
پس��ر  ۱۸س��الهای همراه پدرش سراغ
رمانی از ارنستو ساباتو را میگیرد« :تونل».
به کتابهای قفس��ه باال که اشاره میکنم،
میگوی��د« :جوانه��ای ام��روزی اص� ً
لا
نمیتوانند کتابهای بزرگ بخوانند .همه
چیز فشرده و  mp3شده است».
دو مرد جوان که حدود  25س��ال س��ن
دارن��د ،خودش��ان وارد بحث میش��وند؛
یکی از آنها میگوید « :وقتی ش��بکههای
اجتماعی مجازی از نوشتههای بلند به یک
خ��ط جمله حکیمانه رس��یدهاند ،چگونه
میت��وان توقع داش��ت مردم «ب��رادران
کارامازوف» بخوانند ».مرد فروش��نده از
دور لبخندی میزند و پس��ر  ۱۸ساله در
جواب مرد جوان ادامه میدهد« :البته آن

داستانک

زهرا شعبانی

قصه دخترک

دخترک درون من نجیب و با وقار اس��ت .فقط بعضی وقتها هوس
ش��یطنت به س��رش میزند .دلش میخواهد بیهوا برود سراغ وسایل
آرایشم و خودش را زیبا که نه زیباتر کند .گاهی هوس میکند بر تن من
تیشرت صورتی با نقش باب اسفنجی بپوشاند تا هر دویمان ذوق کنیم.
بعضی وقتها دوس��ت دارد لوس و دختران��ه حرف بزند؛ مثل وقتی که
عروسک پاندا میبیند و ناخودآگاه میگوید«:ای جووووونم چه خوجل
موجله این .میخوامش» .بیهراس از مسخره شدن .سرزنش شنیدن.

رمانها را هم باید خواند ،اما نه برای این دوره،
ای��ن کتابها را باید در دوران بازنشس��تگی
و س��المندی بخوانیم که وق��ت آزاد زیادی
داری��م ».این را که میگوید ب��ه پدرش نگاه
میکن��م که موهای س��فیدش خبر از همان
دوران میدهد .پدرش هم نگاهی به قفس��ه
باال میاندازد و بعد خیلی زود ،نگاهش پایین
میآید و «سرزمین گوجههای سبز» از هرتا
مول��ر را برمیدارد و ورق میزند« :این کتاب
شاهکار است» .پسرش در تأیید او ،میگوید:
«بدون شک» .غروب که میشود ،چراغهای
جلوی کتابفروش��ی را هم روشن میکنند
و م��ن نگاهم به نوبت چ��اپ «من چراغها را
خاموش میکن��م» میافتد که حاال در حال
گذر از مرز دو رقمیهاس��ت تا به نوبت چاپ
سهرقمی برسد ،آن هم در شرایطی که اکثر
آثار ادبی ام��روز ،به زحمت چ��اپ دوم و یا
سوم را تجربه میکنند .قفسه باال« ،کلیدر»
هم آرام و بی س��رو صدا مثل کویر ،گوشهای
نشسته است .دستهای خریداران دیگر هم
یکبهیک میآیند و تن کتابهای کمحجم
را نوازش میکنند و شاید کتابی هم بخرند.
بعضی اس��مها بیشتر ش��نیده میشود،
اما وجه اش��تراک اکثر آنه��ا ،حجم پایین
رمانهای��ی اس��ت که اس��تقبال بیش��تر
جوان��ان را به همراه دارد ،ت��ا کتابفروش
ها مجبور ش��وند خیل��ی از کتابه��ا را به
قفس��ههای ب��اال منتق��ل کنن��د و در این
میان« ،در جستجوی زمان از دست رفته»
دیگر در همان قفس��ههای ب��اال هم جایی
نداشته باشد.

کودک درون من تنهاس��ت و خواهر ندارد .گاهی که دلش میگیرد
بیصدا در من اش��ک میریزد و فین فین دماغش را با آستین لباس من
پاک میکند .یکبار هم س��رش را آورد نزدیک گوشم و گفت« :مردا که
متوجه حال خوب و بد ما نمیشن مگه نه؟» گفتم « :خرده نمیشه گرفت
بهشون .ولی تو حرف بد نزن».
دخت��رک درون من لجش میگیرد وقت��ی او را نمیبینند از اینکه
حس��ابش نمیکنند .وقتی دلش میخواهد رادیو هفت ببیند و مردان
مقابلش کنترل تلویزیون به دس��ت میگویند «ما سه نفریم تو یکی .ما
میخوایم فیلم اکشن پلیسی ببینیم».
همیش��ه سه از یک و حتی دو بیشتر است .از اول خلقت علم ریاضی،
تا ابد.
من ولی میفهممش .دس��تان نرم کوچولویش را میگیرم و برایش
ذرت بو میدهم .بستنی یخی پرتقالی میخرم .برایش جوک میگویم
و هر دو با هم ریز ریز میخندیم .من هوایش را دارم .خودم به تنهایی.

کارگاه داستاننویسی

قلم را بردارید
وبنویسید

کارگاه داستاننویسی ایران جوان به تازگی
راه افتاده است .در کارگاه قبلی جواب این سؤال
را دادیم که «آیا نویسندگی مادرزادی است؟»
که پاسخ روش��ن بود ،خیر .مادرزادی نیست،
همانطور که فوتبالیس��ت حرفهای شدن هم
مادرزادی نیس��ت؛ همانطور که موسیقیدان
مشهور ش��دن هم مادرزادی نیست؛ اص ً
ال همه
اینها به خودتان بستگی دارد ،به اینکه تصمیم
بگیرید و بعد هم برای تصمیم تان تالش کنید.
اما درس اول برای نویس��ندگی آن بود که زیاد
کتاب بخوانید .شما هم از همین حاال دست به
کار شوید ،فهرس��تی از رمانها و داستانهای
بهدردبخور را بنویسید و برنامهای برای مطالعه
منظم ،تنظیم کنید.
با این مقدمه برویم س��ر نکته اصلی کارگاه
این هفته که بحث نوش��تن است .اجازه دهید
تع��ارف را کن��ار بگذاریم ،خوان��دن و مطالعه
رم��ان و داس��تان ،اهمیت باالی��ی دارد و در
کارگاه قبلی در م��وردش حرف زدیم ،اما پایه
و اساس نویس��ندگی ،نوشتن است؛ یعنی اگر
میخواهید نویس��نده ش��وید ،باید اول سراغ
خودتان بروید و بیتعارف از خودتان بپرسید
آیا نوش��تن را دوست دارید؟ در واقع برای این
کار ش��ما باید به مرحلهای برسید که نتوانید
ننویس��ید؛ یعنی اگر روزی چیزی ننوشتید،
حالتان بد باش��د .هیچ چیز به اندازه نوش��تن
نباید شما را راضی کند .حاال به شما میگوییم
ک��ه چطور باید این میل به نوش��تن را تقویت
کرد .مهم آن است که شما پیوسته بنویسید،
هم��ه چیز را ثبت کنید .وقت��ی حالتان خوب
اس��ت بنویس��ید .وقتی حالتان خوب نیست
باز هم آن را بنویس��ید .وقتی بیمار هستید از
هم��ان وضعیت بیماریتان بنویس��ید .وقتی
کاب��وس میبینی��د ،تصاویر آن را بنویس��ید.
وقتی در خیابان تخیل ش��ما ب��ه کار میافتد
و فکر میکنید در ی��ک لحظه میتوانید همه
ماشینها را متوقف کنید تا هیچ صدایی نیاید،
همان را بنویسید .اینها همه ،تمرین نوشتن
اس��ت .تمرین تقویت تخیل و ثبت کردن آن؛
باید از احساستان شروع کنید ،هر چه را حس
میکنید بنویسید؛ اما فکر نکنید که حتماً این
نوشتهها ،داس��تان هم هستند .برای آنکه این
نوشتهها داستان شوند ،هفتههای بعد کارگاه
داستاننویسی را دنبال کنید.

