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احضار حاكمان (روزنامۀ شرق)
«در برابر تخت» يا «امام العرش» ،کتابي است که آن طورکه مترجم آن هم اشاره کرده ،تحت عنوان «گفتوگويي بين
حاکمان مصر از منس تا سادات» معرفي شده اما به نوشتۀ مترجم ،اين کتاب چيزي فراتر از گفتوگويي معمولي يا حتي
انتقادي است« :نويسنده در اين کتاب حاکمان مصر را تکتک از گور درآورده و در برابر دادگاهي به استنطاق ميکشد .تا بعد
مورد داوري قرار گيرند .در مرحلۀ نخست اين حاکمان دوران فراعنه هستند که يکي پس از ديگري وارد دادگاه ميشوند.
اين دوره از «منس» يا «مينا» شــروع و به «بســماتيک» ختم ميشود .در دوره بعد حاکماني که تحت امپراتوريهاي
خارجي از جمله ايران و روم بر مصر حکومت ميکردند ،مورد نقد قرار ميگيرند و سپس در مرحله سوم حاکمان دوران
اسالمي و در نهايت حاکمان دوره معاصر مصر تا سادات» .گستره کتاب و کاري که نجيب محفوظ به عنوان نويسندهاي
ادبي در اين اثر انجام داده ،نشان ميدهد که او چقدر به تاريخ توجه داشته و ادبيات را ساحتي بيگانه از تاريخ نميدانسته.
احضار حاکمان مصر ،از گذشته تا امروز ،و محاکمه و نقد آنها ،نشان دهنده تسلط نجيب محفوظ بر تاريخ سرزمينش و نيز حساسيت او نسبت به وقايع
جامعهاش است .کتاب وقتي به جامعه معاصر مصر ميرسد ،پاي مسائلي مثل استقالل و مبارزه با استعمار و سوسياليسم و مدرنيسم را به ميان ميکشد و به
عبارتي به مسائل معاصر جامعه مصر ميپردازد.
«در برابر تخت» داراي ويژگيهايي است که از محدود شدن در ژانري خاص تن ميزند و آن طور که مترجم اثر هم اشاره کرده ،برخي از منتقدان اين کتاب
را به لحاظ ويژگيهاي سبکي اثري متفاوت در بين آثار نجيب محفوظ دانستهاند و به اعتقاد آنها نميتوان توصيف دقيقي از آن به دست داد .زيرا اين کتاب،
نه رمان است ،نه داستان کوتاه و نمايشنامه و نه حتي مجموعه مقاالت .بلکه ميتوان آن را ترکيبي از همه اينها دانست که نجيب محفوظ با درآميختنشان
اثرش را نوشته است .از سوي ديگر ،ميتوان اين اثر را مروري کوتاه بر تاريخ مصر از گذشته تا امروز هم دانست .مترجم در بخشي ديگر از يادداشت ابتدايي
کتاب نوشته« :در اين کتاب نويسنده دادگاهي خاص را ترتيب ميدهد که دست اندرکارانش تعدادي از الهههاي کهن مصر از جمله ايزيس و فرزندش حورس
هستند .در رأس اين دادگاه نيز اوزيريس قرار دارد که خدای بزرگ مصريها بوده است .دادگاه فضايي کام ً
ال اسطورهاي و متناسب با دوران قديم مصر دارد.
نحوت ،الهه کاتب ابتدا نام فرماندهان مهم را ميبرد که تا حدودي گلچين شدهاند .سپس معرفي مختصري از هرکدام ارائه داده و بعد اوزيريس از آنها ميخواهد
که از خود و اعمالشان دفاع کنند ».فصل آخر کتاب از بخشهاي خواندني آن است .در اينجا عصاره همه آموزههاي حاکمان در چند سطر خالصه و بيان شده
است .اين بخش نشان ميدهد که حاکمان مصر بايد به چه اموري توجه کنند و جامعه مصر به چه نوع حاکماني نياز دارد.
نگاهي به داستان كارگري «چال» (خبرگزاري ايلنا)
شروع داستان با روایت کودکی است از پدر معلول خود که معلولیتش به دلیل اعتصاب و برخورد متعاقب آن بوده .نمیدانم
چرا این واقعیت تلخ ،همیشه در زندگی کارگران ایرانی جریان دارد که با وجود تمامی تضییعهایی که در حق و حقوق آنها
میشود ،حق اعتصاب و اعتراض هم از آنها گرفته میشود و همچون تابویی به آن نگریسته میشود؟ این امر ،داستان
دیروز و امروز نیست .همه مسئوالن در شعارهای خود ،به دست کارگر بوسه زده و حرکت چرخ اقتصادی کشور را مرهون
این قشر و زحمات آنها میدانند ،اما مشخص نیست که این برخوردهای دیروز و امروز با کارگران و به خصوص آن عده
که جرأت اعتراض یافتهاند ،توسط چه فرد یا گروهی ،هدایت و رهبری میشود؟ هنوز هم رصد اخبار حوزه کارگری نشان
میدهد که بسیاری از فعاالن جامعه کارگری ،به جرم باال بردن صدای خود گرفتار بالیای مختلف ،از بیکاری گرفته تا
حبس و زندان میشوند.
از همین رو ،اشــاره دهقان به این موضوع را در مطلع کتابی که با حال و هوای کارگری نوشــته شده ،مناسب و دقیق
میبینم؛ موضوعی که از گذشته تا امروز ،مسبب آجر شدن نان خانوادههایی شده است که نانآورشان صدای خود را بلند
کرده و البته این باال بردن صدا ،به مذاق خیلیها خوش نیامده است.
رواج و همهگیری موضوعی به نام استاد  -شاگردی نیز در همین سالها بود ،هر چند این روابط کار ،پیشنیهای بسیار قدیمیتر
داشت .قرار بود کودکانی در اصناف مختلف با حقوقی که کرم استاد مشخص میکرد مشغول کار شوند و استادکار ،از آنها مرد بیرون بکشد؛ یکی مرد خیاط،
یکی کفاش ،یکی مکانیک و ....کتک زدن شاگردها ،بیتوجهی به تواناییهای جسمی و عواطف روحی این کودکان و دهها مورد مشابه از جمله عرفهایی بود
که نهایت ًا قرار بود مردی را از درون این کودکان بیرون کشد.
نگاهی واقعی به این موضوع از جانب علی دهقان را بسیار بهجا و بهموقع دیدم .یادمان نرفته است که برخی از مسئوالنمان ،در همین  ۳-۲سال اخیر تالش
داشتند تا بار دیگر این رابطه نامبارک در عرصه کار را رواج دهند .هرچند اقتصاد غیر رسمی و روابط حاکم بر بسیاری از اصناف همچنان از استاد – شاگردی
تبعیت میکند ،اما گوشزد کردن زشتیهای این رابطه در عصری که حقوق کارگران در سطح جهان بر اثر تالشهای سندیکاهای صنفی و فعاالن کارگری ،به
صورت نیمبند نهادینه شده است ،امری است که برای گوش بسیاری از تصمیمگیران و تصمیمسازان و حتی مردم جامعه باید مدام تکرار شود.
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نگاهی به مجموعه داستان نهنگ تاریک ،نوشته سعید بردستانی

(روزنامه شهروند /اسماعیل مسیحگل )
نخســتین داســتان مجموعه« ،پایان وضعیت» فضایی کافکایی دارد و آدم را به یاد مســخ و گرگور سامســا میاندازد:
«همین موقع زنی که شــبیه شپش بود از پشت فر گاز درآمد ».این داستان که شرح بیاختیاری و عقیمبودن آدمهاست،
تم تجاوز به حریم شــخصی را بازیچــه قرار میدهد تا از پس آن روابط چندشآور ما آدمها را پیش چشــممان بیاورد.
روابطی که امروزه شــکلی سرمایهداری و منفعتطلبانه به خود گرفته است .در این داستان روابط تابو به شکلی ماهرانه
به تصویر کشــیده شــده« :پرنسس داشت صدایم میزد .رفتم توی آشــپزخانه .دیدم موهاش را باز کرده »...همچنین
ناخــودآگاه یــا خودآگاه ماه بهمن در پس زمینه به کار رفته که از لحاظ فرهنگی و تاریخی برای ما یک فرامعناســت.
بدین ترتیب یک بکگراند تاریخی معاصر به طرزی نامحسوس برای داستان ترسیم میشود« .یکدفعه شپش گفت:
راســتی متولد چه ماهی هستی؟ گفتم :اگه اشــکال نداره با اجازهتون بهمن .پرسید :میدونی به بهمن چی میگن؟
گفتــم :فکر کنم دلو ،خانم ».اما در همین داســتان کاش مرد چاق که بعداً نویســنده ب ه عنوان مــرد حامله از او یاد
میکند ،مثل دیگر شــخصیتها ،یک صفت بیشــتر نداشت؛ (یا چاق یا حامله) تا شــخصیت او از این دوگانگی نجات یابد.
در داستان «بیخوابها» راوی ما که معلوم نیست چه مرگش شده به خواب نمیرود ،شاید با شواهد موجود در داستان بیخواب عشق است« .فکر میکردم
دختر همســایه است ...و خودبهخود حسودیام میشــد ».یا «...چهار راهی بود که هیچ شباهتی به چهار راه نداشت و من خیلی دوستش داشتم ،چون دختر
همسایه هر روز از این چهارراه رد میشد ».در این داستان هم راوی با تم عقیمشدگی مواجه است .تکیه کالم راوی که بیش از سه بار در جایجای داستان
تکرار میشــود و میخواهد کنشــگر بودن خود را به رخ بکشد ،بیش از هر چیز تمایل او را برای فرار از عقیمشدگی و بیاختیاری در دنیای پیرامونش به رخ
میکشد« :من اهل عمل بودم».

مهدي اسدزاده ،برگزيده جايزة «جالل آلاحمد»:

داستان ،راوي انديشه
هشــتمين دوره جايزة ادبي «جالل آلاحمد»  30آبانماه امسال برگزيدگان خود در بخشهاي مختلف را معرفي كرد .كتاب «آيا بچههاي خزانه رستگار
ميشوند؟» ،اولين اثر منتتشر شده از مهدي اسدزاده ،توانست در كنار كتاب «نگهبان تاريكي» نوشتة مجيد قيصري ،برگزيده بخش داستانكوتاه شود.
به همين مناسبت با مهدي اسدزاه به گفتوگو نشستيم تا از جهان ،زبان و ايدههاي داستانياش بگوييم .گفتوگويي طوالني كه از وضعيت كارگاههاي
داستاننويسي به تفاوتهاي نسلي و نتيجهاش بر شكلگيري ايدههاي داستاني رسيديم.
مهدي اسدزاده متولد سال  1366است و در مقطع كارشناسي ارشد رشتة «حقوق بشر» تحصيل ميكند .او داستاننويسي را از كارگاههاي نويسندگي
شروع كرده اما ادبيات همواره دغدغة شخصياش نيز بوده است.
بعد از اولين مجموعه داستانش« ،آيا بچههاي خزانه رستگار ميشوند؟» ،كتاب ديگرش «قوچ» ،سال گذشته توسط انتشارات چشمه منتشر شد.

 به عنوان يك نويســنده جوان برگزيده شــدن اثرتان در جایزۀ «جالل آل احمد» را چقدر مثبتارزيابيميكنيد؟
نتيجه خيلي خوبي كه داشــت این بود که باعث دیده شــدن كتاب شد .چون معرفی یک اثر برای
نویسندهای که کار اولش است و دستش به جایی بند نیست کار سختی است .مثال وقتی این اتفاق افتاد
چند جلسه نقد و بررسی برای کتاب برگزار شد .منتها اگر ما توقع بیجا داشته باشیم و به این بپردازیم
که یک جایزه ادبی – چه دولتی و چه غیر دولتی -قرار است چه کارکرد و معنیای داشته باشد اشتباه
است .جایزه ادبی تنها کارکردی که میتواند داشته باشد این است که سلیقه داوران و برگزارکنندگانش
را نسبت به اینکه این اثر استانداردهای الزم را دارد یا نه نشان دهد .اما نباید سبک و سلیقه من را شکل
دهد و جلوی تجربهگراییام را بگیر د تا از این به بعد به همان سبك بنویسم.
به نظر من از مواضعي كه عليه اين دوره از جايزه جالل گرفته شد ميتوان به كيفيت و موضع آن در
انتخاب آثار پي برد.
 کتاب «آیا بچههای خزانه رستگار میشوند؟» حاصل كارهاي كارگاهي شما است؟ اين كارگاههاينويسندگي چقدر باعث شد شما نويسندگي را ياد بگيريد؟
هم بله و هم خير .در واقع داســتانهاي اين كتاب ،حاصل دوره زمانياي بود كه ســعي ميكردم
سبكهاي مختلفي را در نوشتن امتحان كنم و ياد بگيرم .در سبكهاي مختلف يكسري داستان
مينوشتم ،درباره آن مطالعه تئوريك ميكردم و بهترينشان را انتخاب ميكردم.
به نظر من كارگاههاي نويسندگي ميتوانند آدم را نويسنده كنند اما نه كارگاههايي كه در ايران است.
اينجا كارگاههاي نويسندگي نمونه ناقصياند از كارگاههاي براهني و گلشيري .در اين كارگاهها بيش از
اينكه به من چيزي آموزش داده شود ،برايم ايجاد دغدغه كرد تا به سراغ مسائل مختلف بروم و درباره
آنها مطالعه كنم .وظيفه كارگاه داستاننويسي تكثير نويسنده نيست .متأسفانه وقتي به اعضاي يك
كارگاه نويسندگي نگاه ميكنيد ميبينيد پرستيژ ،برخورد ،جهانبيني و موضعگيري فرد تا حد زيادي
شبيه مدرس آن كارگاه شده است.
از اين منظر كارگاههاي فعلي داستاننويســي در ايران دو كاركرد دارند (كه كاركرد دوم به نظر من
مهمتر است) :يكي اينكه تئوريها و نظرياتي را كه ما مستقيما مطالعه نميكنيم به ما ياد ميدهند.
مثال ما خودمان مطالعه جدي روي شخصيتپردازي و ريتم نميكنيم و اين در كارگاه داستاننویسی
به ما آموزش داده ميشود.
اما كاركرد دوم اين اســت كه كارگاهها در نقش گعدههاي ادبي ،در فرد الزام و اشتياق نوشتن ايجاد
ميكند .داستاني نوشته و نقد و بررسي ميشود و اين در فرد انگيزه نوشتن ايجاد ميكند .كارگاههاي
داستان مهسا محبعلي ،حسين سناپور و مصطفي مستور از همين لحاظ براي من ارزشمند بود.
 شما به عنوان كسي كه در همين موقعيت بوده چگونه جلوي اين موضوع ميايستاديد؟ چگونه سعيميكرديد به اين تكثير و تكرار نيفتيد؟
در ايــن قضيه  50درصد مدرس نقــش دارد و  50درصد هنرجو .به نظر من نقطه قوت كارگاههاي
داستاننويســي مهسا محبعلي همين اســت كه جلوي تكثير و تكرار خودش در هنرجوهايش را
ميگيرد .من و پژمان تيمورتاش ،هر دو شاگرد او بوديم اما كتابهايمان نه ب ه هم شباهت دارد ،نه به
مهسامحبعلي.
دليل ديگرش هم برميگردد به اينكه فرد بايد به مدرس اين كارگاهها به عنوان يكي از گزينههاي
پيشرو در توسعه انديشه ادبي خود نگاه كند .موالنا ميگويد پيش چشمت داشتي شيشه كبود /زان
سبب عالم كبودت مينمود .اگر بخواهي با شيشه كبو ِد نويسنده به دنيا نگاه كني ،دنيا را كبود ميبيني.
فرد بايد تكثر منابع دريافتي داشته باشد و جهانبيني مدرس اين كارگاهها فقط يكي از اين منابع باشد.
من عالوه بر اينكه خودم سعي كردم اين تكثر منابع دريافتي را داشته باشم ،شيوه مهسا محبعلي در
تدريس هم كمكم كرد .او حتي به ما ميگفت به كارگاه من اكتفا نكنيد و كارگاه نويسندههاي ديگر
هم برويد .پس اين اتفاق به صورت دو جانبه ،هم از جانب مدرس ميافتد ،هم هنرجو .به نظر من اگر
ما يك الگوي درست در كارگاهها داشته باشيم ،سطح كيفي بقيه كارگاهها هم باال ميرود.
 برگرديم به بحث كتاب .يكي از مسائل مورد توجه در كتاب شما زبان خاص آن است .وقتي براياين سبك از زبان نمونههاي عيني مشخصي وجود ندارد ،چگونه حد و مرز و اصول مناسب را براي
نوشتهتان مشخص ميكنيد؟

به نظر من اين سادهترين بخش كار يك نويسنده فارسيزبان
است .زبان ما آنقدر غني است كه اگر به گنجينه آن رجوع
كنيم تا مدتها ميتوانيم از الگوهاي ديگر بينياز باشــيم .از چوبك ميپرسند اگر
بخواهيم داستاننويس شويم چه كاري بايد بكنيم؟ او ميگويد «گلستان سعدي» و «تاريخ بيهقي»
را بخوانيد.
مهمترين چيزي كه يك داســتان را شكل ميدهد ،بنمايه ادبيات داستاني ،يعني «كلمه» است .ما
اينجا دو الزام داريم :يكي الزام رعايت بايستههايي است كه ايده داستاني به نويسنده تحميل ميكند
(اينكه داســتان از زبان يك كودك ،ديوانه و  ...روايت شود يا در يك زمان تاريخي مشخص اتفاق
بيفتد) ،ديگري هم امكانات و محدوديتهايي است كه ساخت زبان در اختيار فرد قرار ميدهد .اين دو
الزام ،زبان داستان را تعيين ميكند .به نظر من آن بخش از كار نويسنده كه اثرش را متمايز ميكند
ايجاد خالقيت با استفاده از همين گنجينه غني زبان فارسي است.
 نتيجهاي كه من از صحبتهاي شما گرفتم اين بود كه بخش مهمي از اين تمايز و خالقيت دربهكارگيري زبان ،به ايدهها و موضوعاتي برميگردد كه شــما در داستانهايتان به آن ميپردازيد .به
نظر من موضوعاتي كه شــما براي داستانهايتان انتخاب كردهايد از سطح دغدغههاي شخصي و
فردگرايانه نويسنده گذشته و به تبع آن زبان متفاوتي براي اثرتان ايجاد كرده .حاال سؤالي كه اينجا
مطرح ميشود اين است كه پرداختن به اين سوژهها چقدر آگاهانه بوده؟
بخش مهمي از اين قضيه به شخصيت من برميگردد .من در نگاه به موضوعات و سوژههاي مختلف
چه داستاني و چه غيرداستاني -دو سطح تحليل دارم .يكي سطح تحليل فردي و جزئي ،يكي سطحتحليل كلنگر .به نظر من هر نویسندهای روی ایده داستانیاش باید یک نگاه ترکیبگر کلنگر داشته
باشــد که شما ببینید این آدمی که االن در این فضا نشسته میتواند سمبل و نماد چه چیزی باشد.
ش است؟ برآمده از چه شرایط اجتماعی ،سیاسی و
این فرد برآمده از چه مسائلی در گذشته تاریخیا 
فرهنگی است؟ و اینکه داستان این فرد در یک فضای محدود چه تأثیری بر محیط ،افراد اطرافش،
کلیت جامعهاش و کلیت هستی ممکن است بگذارد.
وقتی این مسائل باهم ترکیب میشوند شما میبینید که یک قصه دو وجه دارد؛ وجه درونی جزءنگر و
بخش بیرونی کلنگر .مثال اگر شما قصه دوم کتاب -که اسم کتاب هم از روی آن برداشته شده -را
ببینید ،متوجه میشوید که داستان دقیق ًا بازنمون عینی همین ایده است.
به نظر من اصال رویکرد درست یک نویسنده ،در مقام فردی که قرار است یکسری از مسائل را در
کنار داستانی کردن ،تحلیل فلسفی هم بکند و به دیگران انتقال دهد ،دقیقا همین است.
 پرداختن به یک سلسله مسائل مشخص و خاص مثل درگیریها و مسائلی که عموم ًا دهه شصتیهابا آن دست و پنجه نرم میکنند و یا ارجاعات خاص به مکانهای مشخص در داستانهای شما خیلی
به چشم میخورد .به نظر شما این موضوع باعث محدود شدن دایره مخاطبان داستانتان نمیشود؟
مگر چند درصد از مخاطبان شما دهه شصتی هستند و این دغدغهها را دارند؟
این ســؤال دو جواب دارد .اول اینکه اص ً
ال من چقدر میتوانم صادق باشم اگر درباره ایدهها و جهان
داستانی خودم ننویسم؟ من باید درباره آن چیزی بنویسم که برآمده از ذهن و جهانبینی خودم است.
اگر من بخواهم داستانی بنویسم که آقا و خانم  a، b، xو  Yبپسندند ،دیگر صادق نیستم چون دارم
کاالی فرهنگی تولید میکنم.
 پس شما در آثارتان در پی تولید جهانبینی خاصي هستید.بله اما باید به این توجه کنید که خوراندن مفهوم به مخاطب کار درستی نیست .اینکه بگوییم «این
هست و جز این نیست» کار نویسنده نیست ،کار فیلسوف است.
منظور من از جهانبینی این است که بعد از مرگ نویسنده کارهایش را تحلیل کنیم و بگوییم این
فرد عالوه بر جهان داستانی یک جهان معرفتی هم دارد .مانند احمد محمود .من بعد از سالها وقتی
ک مجموعه اندیشه .یعنی ارتباطی
ک مجموعه احساسات دریافت میکنم ،ی 
کارهای او را میخوانم ی 
که او با حقیقت برقرار کرده را میفهمم .تمام نویسندههای بزرگ این ویژگی را دارند .به نظرم ایراد
من و همنسلهایم هم این است که به سمت ایجاد این اندیشه نمیرویم.

نگاهی به تازهترین کتاب شیوا ارسطویی

متولد مرزهاى نامشخص
		

در رمان «نينا» همه رخدادها با توجه به مركز ثقل متن ،يا همان شخصيت اصلي ساخته مىشود.
ما با دخترى مواجه هستيم كه تمام كودكىاش به شكلي خاص سپرى مىشود« .نينا» از آن دسته
رمانهاى زمانمند و مكانمند اســت كه همواره با دادن كدهاى مشخص تاريخى و جغرافيايي ،ما
را با خود همراه مىكند .اين رمان با توجه به معماري شــهر تهران در دهه پنجاه و شصت ،در ذهن
ما شــكل ميگيرد .اما با وجود تمام نشانههاى واقعى تهران
و به خصوص بانوى سرخپوش ميدان فردوسىاش ،آرام آرام
جهان كوچك و خيالي مردي به نام سيروس در برابر ديدگان
رنگ ميگيرد .گويي خانواده قهرمان رمان در دنياي خودشان
زندگى مىكنند .آنها منفك از جهان بيرونى دور و بر خود ،در
فضايي بيشتر سورئال غوطهورند .شايد كه نشانههاى زندگى
غيرواقعى را با خود يدك نكشند؛ اما خوشبختى آنها عجيب
و مستحكم به نظر مىرسد .به همين دليل است كه نینا هم
براى ما در عين واقعى بودن شبيه يك نوع عروسك فانتزي به
نظر مىرسد .البته نويسنده هم بارها بر وجه عروسكى زندگى
او تأكيد مىكند .در اين شكل و شمايل است كه هم به شهروز
نزديك مىشــود و هم دور؛ همچنــان كه جنس ارتباط او با
احمد جهان هم نامشخص است .حتی وقتى با انقالب و جنگ
روبهرو میشــود همه چيز براى او دور و گنگ است .انگار كه
خواب مىبيند .شايد هم اين ويژگى نسلي است كه در اين ايام
است ،كه كودكى و نوجوانىاش را مىگذراند .همه چيز براى
او روى مرز واقعيت و فراواقعيت ســاخته میشود .متن روى
مرزهاى ذهنى نینا زنده مىشــود و ارسطويي مىكوشد ما را
آرام آرام وارد جهان ذهنى شخصيت نینا كند .ما او را با وهمها
و هذيانهایش مىشناسيم و رد پاى تحوالت اجتماعى را بر
ذهن او شــاهديم .او تالشى براى تفسير و تأويل رخدادهاى
اجتماعى نمىكند ،اما همه چيز را خوب تماشا مىكند .حاصل
تماشــاى او هم چيزى نيســت جز ولع براى دريافت بيشتر؛
جستوجوى بيشتر كه سرانجام مىخواهد گونهاى از مشاركت
را هم تجربه كند .اين اثر با توجه فراوان به فرم اجرا ســاخته
شــده است .در تمام بخشها نويسنده از تصويرهاى كليدى تكرار شونده استفاده كرده است .ما هم
با پس زمينههاى خانوادگى نینا آشنا مىشويم ،هم با دنياى درونىاش وقتى با پدر و مادر و شهروز و
احمد مواجه مىشود .بردارهاى رفتار متقابل همه معطوف به خود نینا است .او در مركز روايت به شدت
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ملموس و باورپذير است .از تشخص بااليى برخوردار است.
همواره اوست كه در پيشگاه خانواده و جامعه خود را در معرض رويدادهاى مهم و حوادث تكاندهنده
قرار مىدهد .انگار به طريقي سوداي قربانى شدن در سر مىپروراند .از نقش اسطورهاى خود لحظهاى
غافل نيست .او هم دوست دارد به عشق و تغزل تن بدهد؛ هم مىخواهد عاشق ِخود را به دغدغههاى
جدىترى دعوت كند .شــايد نمىخواهد عشق را باور كند.
شايد عشق لباسى نيست كه اندازه او شود .او نمىتواند خود را
تا اين حد دست پايين بگيرد كه لنگ عشق و ازدواج بماند .او
در شبكه آرمانىاش از مقامى باالتر برخوردار است .نینا سمبل
نسلى است كه درگير آرمانهاى اجتماعى بوده و حضور عشق
را در وجود خويش همواره انكار مىكرده.
نینا رمانى است كه ردپاى تحوالت اجتماعى و سياسى را بر
ذهن يك دختر نوجوان نشــان مىدهد .سالهاى پر شتاب
نوجوانى و جوانى كه همه چيز روى مرزهاى محو ســاخته
و همزمــان از بين مىرود .ما شــاهد نوعى از گيجى براى
تصميمگيرىهاى مهم و سرنوشتســاز او هستيم .ما او را
كام ً
ال درك مىكنيم .همراهش مىشــويم ولى بارها از خود
مىپرســيم« :اگر ما جاى نینا بوديم نوع ديگرى از كنش را
انتخابنمىكرديم؟»
كسى نمىداند ...هيچكس نمىتواند بفهمد در دنياى فانتزى
خانه و خانواده نینا چه نگاهى حاكم بوده است كه او حياتى
عروســكى را برگزيده و فقط تماشــا مىكنــد .گاهى غذا
نمىخورد و گاه قرار اســت خودش را شبيه عروسك كند و
درگير فال سيب و قهوه شود .او در مركز دايره اجتماعى خود
قرار نمىگيرد و فاصله قانونىاش را با تحوالت و پديدههاى
پيرامونش حفظ مىكند .او شــاهزادهاى است تنها در گوشه
نيمه تاريكى از اين جهان .شبيه لنز يك دوربين كه تهران را
با بخشى از تاريخ و جغرافياى خود پيش چشمهاى ما حاضر
مىكند.
اين چنين اســت كه متن رمان «نىنا» بهخوبى آينه روزگار
ماست و فرزند زمانه خويش؛ ما را به سمت گونهاى از موضعگيرى دعوت مىكند و در اين موضعگيرى
نه همیشه مىتوانيم به نینا حق بدهيم نه او را يكسره سرزنش كنيم .او نمايندۀ نسلى است كه روى
مرزها زندگى مىكند و شايد چارهاى جز اين نداشته است.

بهآهستگي ،در بطن زندگي
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«نينا» ،تازهترين اثر شيوا ارسطويي ،نگاه تازهاى به جنگ و انقالب  ٥٧دارد؛ نوعى نگاه زنانه ،لطيف و
در عين حال جزئىنگر .نويسنده ،اينبار براى نشان دادن زخم ،درد و يا مرگ آدمها در جنگ ،سراغ تير
و تركش و خون نمىرود ،او بهآهستگى ،به بطن زندگى مىآيد و از هم پاشيدگى و متالشى شدن فرد
ن چيزي كه جنگ هست .همان چيزي كه بايد
فر ِد آدمها را به مخاطب خود نشان مىدهد .درست هما 
باشد .نه فقط جسدهايي كه افتادهاند روي خاك ،بلكه بدنهاي بيجاني كه هر روز در فضاي مسموم
جنگ و بعد از آن راه ميروند« .نينا» داستان زندگى سياوس ،فخرى و نينا در بحبوحة سالهاي بعد
از انقالب و جنگ است .خانوادة خوشبختى كه تمام تالششان دور نگ ه داشتن خودشان و هوايي كه
در آن نفس ميكشند از جنگ و انقالب است .اما دريغا كه باز هم جنگ ،باز هم انقالب ،از درون نفوذ
ن خانواده كوچك و بهظاهر خوشبخت ،با تمام آدمهاي
ميكند و خوشــبختى را از آنها مىگيرد .اي 
اطرافشــان ،بيانگر جامعه كوچكي از دهه شصت هستند .سيروس ،نينا ،احمد هركدام به تيپهايي
تبديل شدهاند كه سرنوشت آشنايشان گويي از ابتداي داستان در ذهنمان رقم ميخورد .احمد جهان،

سرباز فرارى از جنگ ،كه پدر و مادرش بهخاطر گرايش سياسيشان دستگير شدهاند ،به خانة سيروس
رخنه مىكند .خودش را دل آنها جا ميكند و در هيبت ترســي مداوم در بطن خانه ساكن ميشود.
كمي آن طرفتر ،نينا عشق به شهروز را در دل دارد .شهروزي كه سوداى انقالب دارد اما بعد از انقالب
براى هميشه مىرود .ميرود و ناپديد ميشود .درست مانند معشوق بانوي سرخ پوش ميدان فردوسي.
نينا ،سرگردان است .در راهپلههاي خانةهاسميك ،بين خواب و بيداري و بين سوگوارى براى عشق
گمشدهاش .بين رسوخ احمد جهان به خانه يا خوشىهاى ظاهرى فخرى و سياوس كه بيشتر از آنكه
حال خوشي داشته باشد خبر از ترس و ازهمپاشيدگي آنها ميدهد .خبر از سكون و خوشبختي از دست
رفتهاي كه چنگ ميزنند تا آن را حفظ كنند ،بيآنكه بدانند از دستشان ميرود و اين ندانستن براي
آنكسي كه ميبيند وهمآلود ،ترسناك و داراي زخمي عميق است .آيا نينا آن كسي است كه ميبيند؟
نويسندهاي است كه ميداند؟ يا خوانندهاي كه مدام با خودش فكر ميكند؟

«افغانيكشي» به روايت نویسنده

همهمان تنها ،همهمان غريب
		

محمدرضا ذوالعلي /نويسنده

نوشتن از مردمی این همه دور و این همه شبیه ،وسوسهای است که تمام کسانی را که توی
کرمان قلم میزنند ،همراهی کرده است .یکجور نامحسوس ،مظلوم و رمیده اما سمج و پیگیر
فلزی برجهای ده-دوازده طبقه هستند .در عمق چاههای
همهجا هستند .باالی اسکلتهای ِ
ســی چهل متری هستند .توی کانالهای در حال حفر هستند .در حال گچکاری ،آجرچینی،
کفاشی ،جوشکاری و ...؛ همهجا هستند .با چشمها و صورتهای ژاپنیشان .با بوی مخصوص
تنشان .با لبخندهای خجول و ترسیدهشان هستند .یکجور دور و مبهمی ،یکجور غمگینی
هستند .نباید پرسید چرا نوشته میشوند ،باید سؤال کرد چرا بیشتر نوشته ،دیده و موشکافی
نشدهاند؟
از زمان بچگی من اینجا بودند .سالهای دهة شصت بود .با دوچرخههایشان ،با دوتارهایی که
پیت خالی روغن نباتی میساختند اینجا بودند .مستأجرمان بودند .هر ماه
با نخهای کفشدوزی و ِ
برای جمع کردن کرایة خانه میرفتم .معمو ًال دمدمهای غروب .کرایهشان را جمع میکردم.
دوری هم توی حیاط میزدم و ادای مالکها را درمیآوردم .بوی تنشان میپیچید توی دماغم.
بوی غریبهاي مخلوط از بوی آجر ،سیمان ،گچ ،خستگی و البته ناس.
باید نوشته میشدند .جرقهاش را هم همان مادر و دختر توی ماشینم زدند .دختر آرایش غلیظی
داشــت .نقاشی شده بود .سبز ،آبی ،حنایی و بلوند .چشمهایش اما خاکستری بود .خاکستری
و خیس .اشــک میریخت .داشت برمیگشت کشورش اما به آنجا تعلق نداشت .نمیدانست
افغانستان کجای جهان است؟ از مردمش ،خاکش ،آسمانش ،از مردهای متعصب و خشنش؛ از
همه چیزش میترسید .گفت« :من که ایرانی هستم .تمام عمرم اینجا بودهام».
راست میگفت .وقتی تمام عمر جایی باشي ،وقتی جایی به دنیا بیایی ،آنجایی حساب میشوی،
اما دختر اینجایی هم نبود .پس کجایی بود؟
اولين بار فکر کردم داستان کوتاهی است .نوشتمش .داستان طغیان کرد .بند نشد توی هفت
هشت صفحهای که من برایش در نظر گرفته بودم .ریخت بیرون روی سپیدی کاغذ و راه افتاد.
حق داشت .بیریشگی را که نمیتوانستم توی ده صفحه جا بدهم .رهایش کردم .گذاشتم بماند
تا خوب برسد .رسید .انار ترکخوردة غمگينی شد که نه میشد گذاشت باالی درخت بماند ،نه
میشد چید و خورد و نه ميشد واگذارش کرد به کالغهای روزمرگی.
فیروزه ده ماهی با من ماند .دلبریهایش را کرد .گریههایش را کرد .زورش را زد و تبدیل شد
به داستانی که دیدهاید ،یا میبینید .امیدوارم که ببینید.
مهاجرت حتم ًا کار سختی است .ریشههایت را بگیری دستت و راه بیفتی دور دنیا .بعد بنشینی
و ببینی یکی دارد داد ميزند« :هی ...پاشو ...اینجا جای منه »...حتم ًا کار سختی است .میزبان
شدن هم کار راحتی نیســت .باغچة غریبهای شدن و ریشههایش را کنار ریشههای خودت
تحمل کردن هم کار راحتی نیست .باید چه کار کرد؟ نمیدانم ولی باید کسی بداند .باید نشست
و فکر کرد .کســی باید بداند .فونداسیون داستان اینجوری ریخته شد .اسکلتش را اما رسول
ساخت .با دماغ له شدهاش .دستاورد مسابقات بوکس بیسرانجامش .رها کرد .زن گرفت .زنش
مهریهاش را اجرا گذاشت .به زندان رفت .فیروزه رویای شناسنامة ایرانی را ميدید .شبنم دست
پسرهایش را گرفت و با مردها سینما رفت .مهتاب هنوز دانشگاهش را میرفت.
زندگی اینجوری اســت .راه خــودت را میروی و بعد یکهو جایی با غریبهای دیدار میکنی.
غریبههای زندگی رسول اینها بودند .شاید خودش هم غریبه بود .برای خودش .برای زنش.
برای حتی مادرش که زود مرده بود ،غریبه بود.
رسول ،تنهای تنهای .شبیه باقی ما .همهمان تنها نیستیم؟ غریب نیستیم؟
غریب تنهای درک نشدنی و
رســول تنها بود و مهتاب و شــبنم و فیروزه .چهار تا آدم گندة
ِ
تســلیم ،ریختند توی کاغذها و خودشان را باال آوردند .البد سهمشان را میخواستند .از چه؟
درست نمیدانم.
داســتان اینجوری نوشته شد .توی هفت فصل .خودش شد یا من خواستم؟ یادم نیست .بعد
روزهایی رسید که فیروزه از کتاب بیرون آمده بود .مریم موسوی شد .دختری هزاره با چشمها
و گونههای ژاپنی و موهایی بلوند شــده و فر .سگشور را او یادم داد .غمگینترین سگی که
توی عمرم شنیدم.
زهرا یوســفی بعدها آمد .با چشمهای درشت سیاه و مصممش .با مانتوهای رنگ شادش ،با
اشکهای رنگ سكوتش .تاجیکی از کابل .گفت :از ایران ،ما فقط همین لچک را به سر داریم.
کسی نفهمید منظورش چه بود .هیچکس توی ذهن من که نفهمید .سادهتر از آن گفته بود که
بفهمم .حرفهای ساده که فهمیده نميشوند .همانطور که هیچکس نخواهد فهمید این جمله
چه معنایی میدهد :پس من کجایی هستم؟

«افغانيكشي» ،روایت نسلی سرگردان
رضا زنگیآبادی /نويسنده و منتقد

جنگ ،خشنونت ،افراطیگری و نابرابری پدیده غالب جهان کنونی ماست .پیامدهای برآمده از
این وضعیت گریبان همه را گرفته است .مهاجرت یکی از پدیدههایی است که هم ه جهان را
درگیر خودش کرده است .تصویر مهاجران سرگردان بر روی آب و گرفتار در پشت مرزها تبدیل
به تصویری آشنا برای همه شده است .در حالیکه بسیاری از ایرانیان هم مهاجرت کردهاند اما
ما سالهاست که پذیرای مهاجرین افغانی هستیم .تبعات مهاجرت مشترکاتی دارد از جمله این
مشترکات که در نسل دوم مهاجران رخ میدهد احساس سرگردانی و بیریشگی است جایی که
تقابل خانواده و فرهنگ جامعه میزبان نوعی تضاد و سردرگمی را ایجاد میکند.
فیروزه شخصیت رمان «افغانیکشی» از نسل دوم مهاجران افغان است که در ایران (کرمان) به
دنیا آمده ،بزرگ شده ،درس خوانده و عاشق شده است .تمام خاطرات او مربوط به ایران است
و او خودش را ایرانی میداند اما خانوادهاش افغانی اســت و حاال او باید به افغانستان بازگردد،
کشوری که هیچ خاطرهای از آن ندارد .سفر فیروزه همراه با مادرش و رانندهای ایرانی که قرار
اســت آنها را از کرمان به زاهدان برســاند ،کلیت رمان افغانیکشی را شکل میدهد .راننده
(رســول) کمحرف و ساکت اســت اما تجربیاتی از گذشتة ناشادش دارد .او هم انگار در وطن
خودش غریبه است ،خانوادهای از هم پاشیده و تنهایی او را سرخورده و ساکت کرده است .همین
سرخوردگی و تنهایی شاید وجه مشترک او و فیروزه و حتی مهتاب است( .شخصیتی که در
فصلی از رمان ظاهر میشود) مهتاب هم به گونهای در محیط زندگیاش غریبه است .دختری
روستایی که به شهر آمده درس خوانده اما نتوانسته شغلی پیدا کند .حاال به روستا بازگشته است؛
اما مردم روســتا با او مثل یک غریبه رفتار میکنند .انگار هیچچیز در گوشه از جهان آدمها را
راضی نمیکند و آنها به دنبال فرار از موقعیتی هستند که در آن گرفتارند .مهتاب و رسول دل
خوشــی از کشورشان ندارند ،در حالیکه ایران برای فیروزه همهچیز است .او دلش میخواهد
خودش را ایرانی جا بزند و از بازگشــت به افغانستان بیزار است .انگار شخصیتها نمیتوانند
با ریشــ ه و خاکی که از آن برآمدهاند به اتحاد و یکپارچگی برســند .آنها تالش میکنند که
ریشههای خودشان را انکار کنند .همان حسی که فیروزه نسبت به افغانستان دارد اینجا مهتاب
نسبت به روستایی دارد که در آن به دنیا آمده و بزرگ شده است.
از دیرباز سفر و ماجراهای آن فرم مناسبی برای قصهگویی بوده است سفری که در طی آن
شخصیتها دچار تغییر و تحول میشوند .محمدرضا ذوالعلی در رمان «افغانیکشی» از همین
فرم برای روایت قصهاش بهره میگیرد .فرمی که در سینما هم ژانر جذاب فیلمهای جادهای
را به وجود آورده اســت .در اینگونة سینمایی معمو ًال شخصیتهایی که با هم تعارض دارند
همسفر میشوند .در طی این سفر به سمت هم جذب میشوند و درمییابند علیرغم تعارضها
وجوه مشترکی دارند .افغانیکشی ما را به یاد اینگون ه سینمایی میاندازد .توقفهای بین راه
ترجیعبندهای این روایت است با هر توقف که بر اثر حادثهای رخ میدهد شخصیتها درک
بهتری از هم پیدا میکنند تا اینکه در نهایت به این نتیجه برســند که باید برای همیشه در
کنار هم باشند.
«افغانیکشــی» شخصیتهای چندان زیادی ندارد و یکی از شخصیتهای اصلی آن بسیار
ســاکت و کم حرف است ،در نتیجه حوادث پیشآمده در این سفر رمان را به پیش میراند و
شــاید بتوان گفت که رمانی حادثهمحور اســت .حوادثی که این سفر را طوالنیتر از معمول
میکند .توقفهایی اجباری که باعث میشــود ما با شخصیتهای دیگری هم آشنا شویم.
ف آنها در میانه راه ما را با خانواده
بیماری رســول و توق 
و شخصیتی جذاب آشنا میکند و فصل مربوط به بیبی
را تبدیل بــه یکی از فصلهای جذاب این رمان میکند.
فضای کویری ،خشن و آدمهایی که در این مسیر کار و
زندگی میکنند و خشونتهایی که از آنها سر میزند،
و اساس ًا شغل افغانیکشی که همراه با خشونت و مرگ
است ،تصویری کمتر دیده شده از این منطقه را در این
رمان به نمایش میگذارد .اما تأکید بر حوادث بیرونی به
جای عمیق شدن در الیههای زیرین که این خشونتها
برآمده از آن است ،روایتی شتابزده را شکل داده است.
ذوالعلی را از کارگاههای داستانم میشناسم و از توان و
استعداد او به خوبی آگاه هستم .رمان «افغانیکشی»
میتوانســت در کنار رمانهای موفق این سالهای
نویسندگان کرمان قرار بگیرد ،اگر با صبر و حوصله
و کمی تأمل نوشته میشد.

«در برابر تخت» ،جديدترين اثر ترجمهشده از نجيب محفوظ

خـالـقسمـفونـیکلمـات
محمدعلی عسگری /مترجم

ا ولین متنی که من از نجیب محفوظ ترجمه کردم به
سالهای ابتدایی دهه هفتاد برمیگردد .مجله معروف
«الناقد» مصاحبه مفصلی را از او به مناسبت گرفتن
جایزه نوبل منتشــر کرد .من آن مصاحبه را ترجمه
کردم کــه آن زمان تحت عنــوان «بومی بودن و
جهانی اندیشیدن» در مجله «تکاپو» به چاپ رسید.
به نظرم این یکی از اولین مصاحبههای محفوظ باید
باشد که در ایران منتشر میشد .آخرین اثری را هم
کــه از محفوظ خواندم همین چند وقت پیش بود
که بخشهایی از کتاب «احالم فتره النقاهه» یا
«رویاهای دوران بهبودی» را خواندم .نوشتههای
کوتاه رویا مانند که هم خواب است و هم واقعیت.
هم یک رمان بلند اســت و هم قصههای کوتاه
چند ســطری .روزنامه «الشــروق» چاپ مصر ســال گذشته
بخشهای دیگری از این «رویاها» را به چاپ رســاند و گفت بعد از مرگ محفوظ توســط دخترش
کشف شده است .شاید در آینده نیز مطالب منتشر نشده دیگری از محفوظ به چاپ رسد .این را برای
این گفتم که گفته باشــم مصریها تصورشان بر این است که گویی محفوظ هنوز درکنج خانهاش
نشسته و دارد مینویسد .برای آنها محفوظ شخصیتی جاودانه و نامیراست.
در ایران ،چنان که رسم بوده ابتدا باید نویسندهای در جهان غرب معروف شود تا بعد آثارش در ایران
ترجمه و نشر یابد .حتی به درستی گفته میشود محفوظ نیز تا جایزه نوبل را در غرب نگرفته بود کسی
در ایران به فکر ترجمه یا خواندن آثارش نمیافتاد .حال آنکه محفوظ نویسندهای جهان سومی است.
فردی که درخانوادهای به شدت مذهبی و مسلمان متولد شد ،دوران تحصیلش را نه در دانشگاههای
اروپایی و آمریکایی بلکه در همین دانشــگاههای زهوار در رفته خاورمیانهای ســپری کرد .هرگز از
کشورش مهاجرت نکرد و هرگز چنان که میگویند ارتباط تنگاتنگش را با مردم از دست نداد .در همان
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َنجیب َمحفوظ پدر رمان معاصر مصر و برنده جایزه نوبل ادبیات (سال 1988م)؛ در  ۱۱دسامبر ۱۹۱۱
در یکی از محالت قاهره بهنام «جمیلیه» ،به دنیا آمد و در  ۳۰اوت  ۲۰۰۶پس از یک عمل جراحی
در بیمارستان درگذشت .از او به عنوان تولستوی ،داستایوسکی یا دیکنز مصر یاد میکنند؛ کسی که
تجسمبخش روح مصر معاصر است .نوشتن و ادبیات برای محفوظ نه یک شغل ،رسالت یا سرگرمی،
که تمامی زندگی او بود .او با اينكه فلسفه خوانده بود به ادبیات روی آورد و برای همیشه در این عرصه
ماند .میگویند محفوظ دو چیز را بیشتر از همه دوست داشت :آواز خواندن و فوتبال! و دو چیز را هرگز
رها نکرد :یکی کار رسمی و اداریاش و دیگری کافههای قاهره ،جایی که با مردم پیوندی مأنوس
داشت.
او که فرزند یک کارمند دولتی بود ،در قســمت فرهنگی خدمات کشــوری مصر از ســال  ۱۹۳۴تا
زمان بازنشســتگیاش در ســال  ۱۹۷۱کار کرد .اولین رمان او «رادوبیس» در سال  1943و آخرین
کتاب او «احالم فتره النقاهه» در سال  2004یعنی دو سال پیش از مرگش به چاپ رسید .محفوظ
دیدگاه منتقدانهای نسبت به اوضاع اجتماعی و سیاسی مصر داشت و از رژیم سلطنتی قدیم ،استعمار
انگلیس ،مقامات دولتی تا جوانان ولگرد ،تحصیلکردگان روشــنفکر و ســرخورده ،زنان و زندانیان
سیاسی ،پادشاهان قدیم و جدید انتقاد میکرد .شخصیتهای بسیاری در رمانهای او حضور دارند که
برخیشان را حتی اطرافیانش برگزیده است .بسیاری از آثار او به صورت پاورقی در نشریات منتشر شد.
از جمله «بچههای محله ما» و «کوچه مدق» که بر اساس آنها فیلمهایی نیز ساخته شد .در ایران
نیز آثار متعددی از او ترجمه شده است که « در برابر تخت» یکی از آنهاست .محفوظ  55اثر ادبی دارد
که تاکنون به بیش از  30زبان ترجمه شده است .همچنین او بيش از  300مقاله و  400گفتوگوى
مطبوعاتى از خود بر جاى گذاشت و دیگران نیز بيش از  40كتاب و صدها مقاله و پایاننامه درباره او
نگاشتند .محفوظ خود را وقف هنر و ادبياتش كرده بود.

نخستین مصاحبهای که از او ترجمه کردم نجیب محفوظ تمام زندگیاش را در این جمله کوتاه خالصه
کرده بود« :باید بومی بود اما جهانی اندیشید».
او میگفت«:من فرزند دو تمدن هستم ،تمدن مصری و تمدن اسالمی ،این دو تمدن در طول تاریخ در
کشور من آمیختگی شورآفرینی داشتهاند .تمدن نخست هفت هزار سال پیشینه دارد و تمدن اسالمی
 1400ســال از عمر آن میگذرد ...در تمدن اسالمی ،مسلمانان در جنگ با رومیان اسرای جنگی را
با کتابهای پزشکی ،ریاضی و فلسفی مبادله کردند« .او میدانست در کجا قرار دارد ،قدر موقعیت
خود را به عنوان یک داســتاننویس میدانست .از این رو همیشه با «قدرت» و «حکومت» زاویه و
فاصله داشت .شکیبایی و خالقیت مدام ،سرانجام او را در تاریخ ادبیات مصر و جهان تثبیت کرد .نجيب
محفوظ صبر اعجابآوری داشت .میگویند رمان «بچههای محله ما» بیش از پنجاه سال در مصر
انتشارش ممنوع بود اما او خم به ابرو نیاورد و ذرهای از آفرینندگی هنریاش کاسته نشد .این روزها از
هر روزنامهفروشی در قاهره سراغ این کتاب را بگیرید چندین چاپ آن را به شما عرضه خواهد کرد.
او در طول زندگیاش بارها طعم سانسور را چشید اما با کار بیوقفه خود به اشکال گوناگون سانسور
را زمینگیر میکرد.
وقتی محفوظ جایزه ادبیات نوبل را گرفت ،انور الجندی ،همان کســی که در سال  1955با کارد به
او یورش آورد نوشــت«:ادبیات محفوط تمامش فسق و فجور است ...اساس ًا داستاننویسی یک هنر
استعماری برای مخالفت با اسالم و قرآن است ».بعدها او در بازجوییهای خود گفته بود« :هیچیک از
کتابهای محفوظ را نخوانده است».
هرجا قدرت و جهالت درهم آمیزند ،ادبیات مانند رودخانهای شیرین جاری میشود تا با یک عرقریزان
روح از دل تاریکیها و ســیاهیها ،فرداهای روشنی را بیرون کشد .محفوظ درباره کارش گفته بود:
«واژهها در داستان مثل نت در موسیقی و رنگ در نقاشی است .یک نت نابهجا ،یک انحراف کوچک
قلمموی نقاش ،کار را ویران میکند .من بارها عبارت را در ذهنم مینویسم ،با عبارت زندگی میکنم،
دنبال واژه میگردم ،رمان را میبینم ،صدای رمان را میشنوم ،آن وقت مثل دریايي میشوم که موج
میزند .ما داستاننویسها کارمان این است که به یاد بیاوریم .هم خودمان به یاد بیاوریم و هم این
یادآوری را ثبت کنیم که مردم هم به یاد بیاورند و روشنایی امید را گم نکنند».

بـرگبـرنـده

محسن شریف /نويسنده و منتقد

«نهنگ تاریک» نام مجموعه داستانی است به تألیف سعید بردستانی
که نهنگ را و تاریکی را و مفاهیم این هر دو را ،با ذهنیتی اثرگذار و
انکارناپذیر به تمامی داستانهای این مجموعه تسری داده و نام آن
داستانها را نیز به ترکیب خود گرفته است ،که البته این اتفاق شاید
نه از قصد مؤلف یا از ساختار داستان برآمده ،که هرچه باشد «نهنگ
و تاریکی» با ذهنیت خاصی درآمیخته بوده تا به ده داستان درخور
به شاکله دلپذیر به تصویر درآمده .این وجه مشترک ،داستانهای
مجموعه را نه یک شــکل و نه به یک هنجار مقلد ،بلکه از بیخ و
بن متفاوت نمایانده است .من البته خیلی کم به مجموعه داستان
کوتاهی دسترسی یافتهام که نام آن تا این حد با مجموعه همخوان
باشد .داستان «پایان وضعیت» به همان اندازه نهنگ تاریک است
که «بیخوابها» و این خود به همان اندازه متفاوت است که «ایستاده میمیریم»
و قصه «دویدن» به همان اندازه بر مفاهیم آن منطبق است که «برکت» و «آن باالیی» چنان
خاص و منحصر است که «فرشته دستشویی» و «تنبیه هیرو» به همان اندازه تاریک است که
«داستان آپارتمانی» و طرح روی جلد داستان! که مناسبترین صورت رونمای داستان است.
و گفتنی است هر اثر ادبی و هنری که خلق میشود لزوم ًا بر این اراده و نیت است که موجودیت
آن و چگونگی رویکرد آن به دنیا و زندگی باورکردنی و محتمل باشد .به این معنی که اثر یا
رویکرد نمایشی دارد یا تصویری و تجسمی و یا به گونههای سرایش و روایت است که اگر به
همین چند گونه هم اکتفا شود باید گفت که اینها هر یک خود کهکشانی در خود دارد و با
خورشید و ماه و ستارهای از عالم ذهن و ضمیر آدم ،کهکشانی از تابش غرورانگیز هنر به تاریکی
جهان و روزگار آدمی ،و از آنجا که این اثر در حوزه ذهن آدم گونهسازی و فراهم شده ،قابلیت
خلقت یافته ،تا متبلور یا متولد شده باید که موجودیتش با تمامی پنهان و پیدای خلقتش توأم
باشد .باید که ساختار آن با چرایی آن بخواند تا بماند و ماندگاریاش مؤثر باشد .که یعنی تولد از
وقتی که در پیشین ه خود با زمان پیوند میخورد و با زندگی درمیآمیزد ،از دوران رحمگردانی تا
فبُران باید به موجبات بودن و شدن ،به معرفت نمادین ،به ساز و حیثیت گونهسازی شدهاش
نا 
نائل باشد که اگر نباشد یا افلیج است یا ابله یا بیمار مادرزادی و رنج میبرد .اما این هنر از مرحله
بلوغ است که خط و ربطش را از خالقش وامیگرداند ،بر مقام خالقش و حیثیت گونهسازی شده
خالقش میتازد و یاغی میشود و دیگر مرگ ندارد.
هنر بالغ ،هنر یاغی است .هنر یاغی همیشه میماند تا به کهکشان هنر میرسد .هنر یاغی سر
برمیدارد ،بعد از آن دیگر قاعدههای روزمرگی برایش پوچاند .هنر یاغی نمیخواهد و نمیتواند
قاعدهمند و قراردادی باشد یا میان تعلقات خالقش سردرگم باشد .نمیخواهد و نمیتواند اهل
بدهبستان باشد .چرا که تعلقات در مقول ه بودن و نبودن منتهی شده .خالقی هم که متعلق باشد
میان مقول ه بودن باید مدارا کند ،اطاعت کند ،سر بسپارد ،دل و دانش بسپارد .باید خواب و خور
خالق متعلق به خدمت دالل و درویش و گدا درمیآید ،از سر ناچاری و حکم
و آسایش بیاموزدِ .
روزگار ،و سکههای بدل ضرب میکند ،هنر سفارشی و بدلی درمیدهد ،شعر سفارشی ،قصه
سفارشی ،تابلوی سفارشی و تحلیلهای گوناگون سفارشی!! هنر یاغی اما مثل ققنوس است .در
فوران آتش خود میزاید و میزایاند و بر نگارخانه عالم در بیستون و تاج محل به تندیس عشق
درمیآید .هنر یاغی اگر چه در مقوله بودن فرامیروید ،در مقول ه درد و داغ و شکنجهی نامرادی،
در گذار پر از فتنه مقدر و خار تمامی فتنهها در تنش خلیده ،اما بهشت شکفتن را برمیتابد.
مجموعه داستان «نهنگ تاریک» اما در نوع خود و در مفهوم داستانهای متفاوت یک اثر یاغی
است .به هیچ یک از آثار و نگارش پیشین مؤلف و هیچ نگارش دیگری درنیامیخته ،از تمام آنچه
مؤلف در سابقه آثار خود دارد جدا شده و نوع نگاه دیگری دارد .این مجموعه در قواعد داستانی
کوتاه نیز از تمام ویژگیهای آن برخوردار اســت .اول این که هرکدام آنها را میشود در یک
نشست محفلی به پایان برد .بعد هم تمام اجزاء و مراتب آن در بیان یک پیشامد و موضوعاند.
سوم این که جوری موجز و گویا و بسندهاند که نمیشود هیچ کالمی از آن برداشت یا افزون
کرد و نهایت ًا که هر قصه خود به تنهایی معرف خود و تعریف درونیاش بوده و نمیشود به طرز
دیگری تعریفش کرد.
در این مجموعه دهگانه محتوای تمام آثار همه رقتانگیز و ادبارند .در داستان «پایان وضعیت»
تمامی مزایای انسانی حذف شده ،هرکسی به هر رذالتی پاسخ مثبت میدهد ،در خانواده و جامعه
تمامی مزایای انســانی حذف شده ،پوچ و بیهوده و باطل شده ،هیچکس صاحب هیچچیزش
نیست و با رضایت خاطر ،خود را از هستی ساقط میکند و همباره زن و خواب و شپش میشود.
در داســتان دوم بیخوابی از جامعه رخت برمیبندد اما هیچ تنابندهای بیدار نیست .هم خواب
و هم بیداری با گونههای معمولشان تفاوت دارد .جامعه غافل ،ناخودآگاه ،سرشار از روشهای
زننده تکراری .جامعه خموش و خفته و فراموش ،بیدار هم که باشد خُ لواره و خاموش است.
مهمان ناخوانده ایستاده میمیرند ،به روایت دستها در شلیک
در داستان سوم آدمها در حضور
ِ

نگاهي به تازهترين كتاب سيد علي ميرفتاح؛

کاش از گیت دخانی رد میشدیم
شرمين نادري /نويسنده و روزنامهنگار

اسفاخیل ،عساکره ،شــموخیر ،مقرا و صلیح قهرمانهای
قصه علی میرفتاح هســتند  ،مردمــی از جهان دیگر که
از گیت دخانی رد میشــوند و بــه دنیای ما میآیند و در
این دنیای پر از ماجرای ما ،پزشــک و معتاد و عاشــق
و دیوانه میشوند و قصههایی میسازند که اتفاق ًا خیلی
بیشتر از قصههای تلخ واقعی روزنامهها به داستانهای
محیرالعقول دنیای ما نزدیک است .
میرفتــاح قصــهاش را از جایی همیــن دور و بر آغاز
می کند .داســتان نویســندهای که دلش میخواهد
ترسناکترین قصه ایرانی را بنویسد و نمیخواهد که
قصهاش با حضور خونآشامهای اروپایی و زنهای
ترسناک فیلمهای ژاپنی ،خندهدار شود .او یک هول
و تکان کام ً
ال ایرانی می خواهد و راه میافتد که در
یک کلبه جنگلی با تنهایی و ترس روبهرو شود و فیلمنامهاش را خلق کند .
بعد اما خواب و خیال جن میبیند ،احضار روح میکند ،با دختران نیست .در جهان چوپان حرف
میزند و دست آخر میافتد به تور یک از ما بهتران کالهبردار عجیب با یک اسم ناشناخته که
مرام و حرف زدن و رفتارش خیلی هم همین دنیایی و آشناست .میرفتاح از اسفاخیل رمز و راز
ترس میخواهد و اسفاخیل در مقابل ،تقاضای جسم نویسنده را میکند ،یعنی درست برعکس
تقاضای شــیطان از فاوست  ،آن هم برای اینکه با جسم تازه به سراغ دختری برود که بعد از
هزاران سال دلش را برده و از اجنه میترسد ،بیخبر از اینکه روح مهمترین بخش اتصال دو
عاشق است .
میرفتاح البته در دم موافقت میکند و میافتد در دامی عجیب و بیپایان  ،از گیتهای دخانی رد
میشود  ،با اجنه و از ما بهتران محشور میشود  ،بدنش را از دست میدهد  ،با معتاد و دودی و
دزد و جنایتکار محشور میشود و دست آخر با بدنی ویران در قالب پیرزنی کژ و مژ باز میگردد
که آخرین تکههای وجودش را نجات دهد و در دام عشق میافتد و وضعش بدتر میشود .
دنیایی که گیت دخانی اســت ،دنیای بامزهای است .همانجایی که از ما بهتران ،بدن بیروح
پیرزنان بدبخت را به آدمهای گولخورده توصیه میکنند .دنیایی که توی زیرزمینهایش به
جای معتادهای از دست رفته ،از ما بهتراني نشستهاند که میتوانند از جهانهای مختلف بگذرند.
دنیایی که آدمهایی مثل نویسنده صد سال به خاطر عشق در بدنی پیر و زخمی منتظر مینشینند
تا فرصت خلق دوباره معشوق برسد و به یمن وجود علم ژنتیک و عملیات جنگیری ،لیلی را به
مجنون برگردانند .دنیایی که هرجور حساب کنی جای بهتری از دنیای ماست .
چهمیدانم ...این همه دود و بدبختی و عجایبش حداقل دالیل محیرالقعول و ناشناخته دارند
که کاری نمیشود برای اصالحشان کرد .آدمهایش همه نیمی اجنههایی با اسامی عجیب و
غریباند که اص ً
ال دلیل خوبی و بدیشان به سادگی دالیل ما نیست و در نتیجه نمیشود که
تغییرشــان داد ،آیندهاش هم به یمن وجود اجنه و علوم ماورا خیلی بهتر از آخر این دنیاست ،
حداقل شاید بشود آدم بدهایش را توی شیشه حبس کرد یا چه میدانم با دود بهمن کوچیک
و دعا و نفرین شرشان را کمتر کرد .
همين هم هست که میگویم علی میرفتاح با خلق این دنیا راه دوری نرفته ،فقط قصههایی
گفته که راحتالهضمتر از داستانهای تلخ امروز ما هستند ،یک عاقبت خوش محیرالعقولی هم
برایش تراشیده و بعد سیاهترین و پردودترین روزهای این دنیا را با شیرینترین قصههای جن
و پری مخلوط کرده و خوراکی آفریده که هر کتابخوانی را حداقل برای مدت کوتاهی از این
سرزمین بیمزه و خشک و تغییرندادنی دور میکند .

درازکش تن صدای مورچه را میشنید .بیگمان در تدارک جویدن او بودند.
مصنوعیشان و راوی به
ِ
پی نازنین خانه هم با تن راوی در حال پوســیدن بود و ریشــه در خاکشان داشت قد میکشید .در
گذشــتههایی که من در آن نوجوان بودم بر الیههای اجتماعی ،نام و نشانهها و تلقی خاصی منظور
میشد و رفتارها با آنان نیز در همان تلقی به سرانجام میرسید .همکاری و ازدواج و همنشینی با آنها
ننگین بود .طایفههای دالل و َجت و ُجل َهر (جوال) و پینهدوز و بازیار و دالک و قصاب و کیسهکش و
چوپان و َچهبان و نزولخور و خرکچی و گاوچران از الیههای پست اجتماعی بودند .باقی وازدگان
اجتماعی نیز هر یک عنوانی به تحقیر نامشان ســر زبان میافتاد ،میرآقا و میرآشی و میران و . ...و
مؤلف این تحقیرها را به گونهای مثالزدنی در اثر خود گنجانده اســت .داستانهای این مجموعه ،
ت بودنشان «نهنگ تاریک» را در سفید و سیاه داستانی از سرحدهای یک اثر برجسته
فراخور متفاو 
فراتر بردهاند

رویـــــداد
نشست تخصصی نقد و بررسی رمان «گهوارة مردگان»
نشست تخصصی نقد و بررسی رمان «گهوارة مردگان» نوشته مهدی بهرامی با همکاری
کانون داستاننویســان کرمان و نشریة «بیداری» در سالن شماره یک سینما شهرتماشای
کرمان برگزار شد.
یوسف انصاری یکی از منتقدان مدعو در ابتدای این نشست در توضیح چرایی آمدنش به این
جلسه گفت« :زمانی که برای اولین بار این رمان به دستم رسید طبق معمول میخواستم چند
صفح ه اول این رمان را بخوانم تا ببینم چقدر کشش دارد اما ناگهان متوجه شدم صد صفحه
از آن را با صدای بلند خواندهام و دیگر نتوانستم رمان را رها کنم».
انصاری در ادامه صحبتهايش اضافه كرد« :رمان در خیلی از قســمتها خودش را توضیح
میدهد .نویسندههای داخل متن یا همان نویسنده ضمنی -که نویسنده ضمنی بیشتر از هر
نویسندهای به خود مولف نزدیکتر است  -ساختار رمان را توضیح میدهد و با توضیح دادن
خودش ما را از نقد این اثر بینیاز میکند .این تکنیک در رمان اروپایی توسط نظریهپردازان
زیادی بررسی شده است و رماننویسهای امروز از این تکنیک زیاد استفاده میکنند چرا که
بین نظریه رمان و رمان فاصلهای نیست .چیزی که در رمان فارسی خیلی کم است .خوشحال
هستم که مهدی بهرامی در شهرکرمان رمانی نوشته که در سطح اول ادبیات فارسی است».
در ادام ه این جلسه احمد ابوالفتحی دیگر منتقد حاضر در مورد قهر مخاطب ایرانی با داستان
فارسی و نقش رمان «گهوارة مردگان» گفت« :عم ً
ال نوعی قهر مخاطب با داستان رخ داده
است و میتوانیم در این فضا رمانی را معرفی کنیم که هم توانایی این را دارد که هم حرفی
نو برای ارائه به فضای ادبی ایران داشــته باشد و هم بتواند به راحتی با مخاطب خود ارتباط
برقرار کند».
نویســنده کتاب «پلها» در ادام ه گفت« :این رمان دو روایت موازی عمده دارد که یکی از
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اسفندماه  1394توسط حوزه هنری و دانشگاه خلیج فارس
برگزار شد .اين نشست با حضور سعيد بردستاني ،نويسنده
كتاب ،محمود سعيدنيا ،منتقد و مهدي انصاري برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی حوزه هنری پس از قرائت داستان
«ایستاده میمیریم» توسط بردستانی ،محمود سعیدنیا
باب نقد را باز کرد و مجموعه «نهنگ تاریک» را چند گام
به جلو در کارنامه بردستانی دانست .وی داستانهای «نهنگ
تاریک» را داستانهای نئوکالســیک خواند .از این جهت که داستانها هنوز پایه در روابط
ارســطویی آغاز ،میانه و پایان دارند ،ولی نگاه نویی دارد و از الگوی کالسیک آشناییزدایی
میکند .سعیدنیا داستان «آن باالیی» را موفقترین داستان این مجموعه دانست و عنوان نمود
که در این داستان نویسنده روایت را با یک استراتژی دلبخواهی و رها نوشته است .در ادامه
سعیدنیا افزود :در هر مجموعه داستانی ،هم داستان ضعیف و هم داستان قوی وجود دارد و این
مجموعه هم از این امر مستثنا نیست.
مهدی انصاری نیز مجموعه را جســورانه و بسیار متفاوت با مجموعه قبلی خواند و رویکرد
داســتانها را مدرن دانســت .او افزود «پایان وضعیت» تلویح ًا اشــاره به تمام شدن پایان
وضعیتهای نوشــتن دارد .انصاری به زیر متن کار اشــاره کرد و در بعضی از داستانها زیر
متن را با فاصله از فضای داســتان خواند و اضافه کرد چندان سهلالوصول نیست و بعضی
از داستانها نمایی فلسفی دارند .آیا این داستانها بازنمایی وضعیت موجود ماست یا کام 
ال ً
انتزاعی هستند؟ داستانها بسیار رندانه و تأویلپذیر هستند و آنها را به زمینههای اجتماعی
و سیاسی روز میتوان ربط داد ،ولی در غیر این صورت هم چندان مهم نیست .بزنگاه در آثار
جویس و چخوف نمونههای خوبی هستند و یکی از پایانهای خوب پایان «بیخوابها»ست

خالل یادداشتهای روزانه دو برادر درباره سرگذشتشان ارائه میشود و یکی هم با روایتی
که یک افسر پلیس با در هم آمیختن روایت زندگی خود با روایت زندگی دو برادر و رمانی که
یک نویسنده با الهام از آن یادداشتها نوشته ارائه میدهد .در اینجا عم ً
ال با چندین رمان و
متن روبهرو میشویم .جایی که افسر میخواهد در مورد اینکه کار آن نویسنده که بر مبنای
یادداشت ها رمانی را نوشته سرقت نبوده است جملهای دارد به این صورت که :اگر دفتر آنها
به همان شکل چاپ می شد یک نسخه هم نمی فروخت .ما در این رمان با همان یادداشتها
مواجه هستیم .به عبارتی بهرامی یادداشتها را به همان صورت که برادرها نوشتهاند داخل
اثرش آورده و حاال از زبان افسر پیشبینی میکند که در این حالت یک نسخه از رمان هم
فروش نمیرود .این به نوعی شــوخی بهرامی با خودش و رمانش هم محسوب میشود و
اینگونه بازیها جذابیت طنزآمیزی به رمان داده است».
وی در انتهــا «گهوارة مردگان» را از جمله آثاری دانســت که در صورت وجود ســاز و کار
درســت برای ارائۀ آثار فارســی به فضاهای ادبی جهانی با توجه به بداعت فرمی و در عین
حال درگیریاش با مضامین مسئلهزا برای تمام فرهنگها ،میتوانست در سطوحی فراتر از
محدوده جغرافیایی ایران نیز بدرخشد.
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كه یکی از نقاط اوج این مجموعه داستانیاست.
در ميان حاضران در اين نشســت ،چهرههاي پيشكسوت و آشنايي از جمله محسن شریف
نویسنده توانا و پیشکسوت بوشهری و همچنین ابوالقاسم ایرانی نیز ديده میشد.

بيستمين جلسه «يك كتاب ،يك نقد» در كتابخانه دكتر حسابي ،به كتاب «آيا
بچههاي خزانه رستگار ميشوند؟» نوشته مهدي اسدزاده اختصاص يافت .در اين
نشست مهدي اسدزاده به همراه فرحناز عليزاده ،نويسنده و منتقد ادبي ،به نقد و
بررسي اين كتاب پرداختند.

