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گفتوگو با سيد علي ميرفتاح ،نويسنده كتاب «گيت دخاني»؛

روايــتم را پــس گرفتــم
نگاهی به یک کتاب عجیبوغریب

کشکول پرآب یک روزنامهنگار درویش
يادداشتهايي بر داستان «بيخوابها»از مجموعهداستان «نهنگ تاريك»

ایستاده در مرز انحطاط

«آيا بچههاي خزانه رستگار ميشوند؟»،

كانديد هشتمين دوره جايزه ادبي «جالل آل احمد»

كتاب «آيا بچههاي خزانه رســتگار ميشوند؟» نوشت ه مهدي اسدزاده ،كانديد بخش داستان كوتاه هشتمين دوره جايزه «جالل آل
احمد» شد.
اين جايزه ادبي از ســال  ،1387آذرماه هر ســال ،مقارن با تولد جالل آل احمد ،آثار برگزيده داســتاني را انتخاب و معرفي ميكند.
«آيا بچههاي خزانه رســتگار ميشــوند؟» اولين كتاب مهدي اسدزاده است كه ســال گذشته توسط انتشارات پيدايش منتشر شد.
اين کتاب از هشــت داستان به نامهاي «حکايت سوختن سرو به« ،»...جزر و مرگ»« ،کارگاه آرزوبافي»« ،يعني همه زنها،»...
تتتخخ»« ،شــب باشکوه شاپور درفشــي»« ،آيا بچههاي خزانه رستگار ميشوند؟» و «طلوع کن لعنتي بجنب»
«غغغييييزززژژ 
تشكيل شده است.
«آيا بچههاي خزانه رســتگار ميشــوند؟»  -داستاني که عنوان کتاب از نام آن برگرفته شده  -در بيست دقيقة متوالي به وقايع و
حوادث پانزده نقطة مختلف شهر تهران ميپردازد .از ديالوگهاي جواناني نئشه در بام تهران شروع ميشود؛ در بندهاي جداگانه به
سراغ مردي در حال خيانت به همسر ،يک مادر شهيد ،مردي ديوانه ،زني بيمار ،دختري دلربا و ...در نقاط مختلف تهران ميرود
و موقعيت و وضعيت آنها را به تصوير ميکشد .سپس دوباره به جوانان ابتداي داستان پرداخته ميشو د تا به اين ترتيب پازلي از
تهران امروز به تصوير کشيده شود.

بیعمر زندهام

(روزنامه شرق)
میرفتاح داستانش را با نقد جاافتاده این روزهای سینما که «مشکل اصلی از سناریو است» شروع میکند و در ادامه ،رمان در فضایی متفاوت و ماورایی پیش
میرود.
از فصل دوم رمان موجودات غریب و ماورایی به داستان میآیند و آن را پیش میبرند :اسمیگل ،عساکره ،عکرشه ،سردسته ،دکتر اسفاخیل ،صلیع ،مقرا و دیگران.
«آنی،مستقیم .باسمهتعالی .حضور محترم مدیرکل حراست جنیان ،سرور ارجمند ،جناب عکرشه ،سالم علیکم .قبل از اینکه
مصدع اوقات شریف شوم و تظلم نمایم ،الزم است به عرض آن مقام منیع برسانم که بسیاری از جن و انس مرا به خیرخواهی
و بزرگواری و عدالتطلبی حضرت عالی مطمئن ساختهاند و با نقل حکایت و خاطره معلومم کردهاند که جنابعالی و نیروهای
تحتامرتان بر ضعفا و شکستخوردگان  -از هر دو طایفه -رحیم و شفیقید و با جدیت تمام حقوق تضییعشده و بههرزرفته را
به جوی عدالت بازمیگردانید».
رمان اگرچه در بیشتر لحظات در فضایی ماورایی و دلهرهآور میگذرد ،اما در سراسر رمان علی میرفتاح حضوری چشمگیر دارد.
ت در مطبوعات و حضور در محافل فرهنگی ،بهصورت نقدها و تعریضهایی
تجربیات او از نوشتن فیلمنامه ،داستان ،طنز ،فعالی 
بوغریب و ناآشنا ،رمان خالی از اسامی اشخاص حقیقی از اهالی
در رمان آمده اســت .ازاینروست که جدا از اســامی عجی 
فرهنگ نیست .و سرانجام اگر راوی در نوشتن فیلمنامه ترسناک و دلهرهآور شکستخورد ،دقیقترش اینکه بدنش «رفت تا
با نرمافزار یک جن سههزاروصدوهشتادساله عجیبترین عشق دنیا را تجربه کند» و در عوالم دخانی با ترسها و زندگیاش،
خودش مواجهشد .نویسنده رمان «گیت دخانی» ،توانسته است فضایی وهمآلود و دلهرهآور بسازد با داستانهایی گرهخورده
در هم و سربسته که سرآخر هم امیدی به بازشدنشان نیست« .شاید در این بخش پایانی به جواب همه سوالهایتان نرسید
اما قبول کنید ادامه قصه  ...ماللآور و حوصله سربر خواهد بود. »...
و نویسنده خبر از ادامه روایت در جلدی دیگر را میدهد «شاید توی جلد دوم بتوانم همه گرههایی را که به دست خود کور کردهام با دندان
بازشان کنم».
و نوشــتن در نظر راوی شــاید ساختن همین گرههای کوری است که به دست باز نمیشود و مجالی دیگر میخواهد تا گرهها باز شود ،مجالی که شاید هرگز
فرانرسد« .گیت دخانی» در پنج فصل نوشته شده است« :دیدار اول :کلبه جنگلی»« ،دیدار دوم :شکویالغریب»« ،دیدار سوم :قلعه گبری»« ،دیدار چهارم :یک
شب خوش در کالنتری»« ،دیدار پنجم :بیعمر زندهام».
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(روزنامه شرق)
«نهنگ تاریک» عنوان مجموعه داستانی است از سعید بردستانی که بهتازگی در نشر پیدایش منتشر شده است .این مجموعه شامل
ده قصه با این عناوین است :پایان وضعیت ،بیخوابها ،ایستاده میمیریم ،دویدن ،برکت ،ماهی مقدس موسی ،آن باالیی ،فرشته
دستشویی ،تنبه هیرو و داستان آپارتمانی« .نهنگ تاریک» دومین مجموعه داستان سعید بردستانی به شمار میرود؛ پیشتر مجموعه
داستان «هیچ» از این نویسنده منتشر شده بود .فضای داستانهای «نهنگ تاریک» با داستانهای مجموعه «هیچ» متفاوت است
و عنصر طنز از ویژگیهای ده قصه «نهنگ تاریک» است .همچنین داستانهای این مجموعه از فضای واقعی فاصله دارند و
موقعیتهایی عجیب در داستانها به وجود آمدهاند .برای مثال در ابتدای داستان «ایستاده میمیریم» میخوانیم« :من و پدرم
سر میز صبحانه داشتیم زندگی میکردیم که ناگهان آن سوال گند را ازش پرسیدم .بالفاصله چنان سکوت ملیحی حاکم شد
که صدای سوخاریشــدن نان در تستر را شنیدم .من معنی مرگ را از پدرم پرسیدم .به او باید حق داد که طوری نگاهم کند
انگار لخت لخت سر میز نشستهام .البته خیلی زود بر خودش مسلط شد و مربای محبوب فندق را که من از اول صبح بهش
زل زده بودم ،دم دســتم گذاشــت و رو به آشپزخانه گفت :ببین بچهات چی میخواد زن؟ انگار که من فقط بچه مادرم بودم.
مادرم در آشپزخانه داشت نان تست میکرد تا ما از زندگی لذت بیشتری ببریم ،و این خیلی خوب بود ،خیلی خوب .بهخاطر
تمام لذتهایی که به من داده بود باید از او تشکر میکردم .ولی من این کار را نمیکنم .چون پدرم قبال این کار را کرده،
و من دوست ندارم کاری را که پدرم کرده ،بکنم .صدای موزیک رادیو بار دیگر به گوش رسید و بار دیگر پدرم از زندگی و
از لقمهای که در دهانش بود لذت برد .تا جایی که حافظه به من یاری میکرد این کاسه مربا یک ماهی بود که فقط میآمد سر میز و میرفت توی
یخچال .پدر و مادرم از کلسترول فندق میترسیدند و من از پدر و مادرم .تصمیم گرفتم دلی از عزا درآورم و بعد دوباره سؤال گندم را بپرسم .ولی ناگهان پرسیدم:
پدر تو تا حاال مردی؟ فنر تستر پرید .احتماال دو تکه نان قهوهای بیرون زد .همه صداها قطع شد ،حتی صدای رادیو .و چکهای خامه از گوشه دهان پدرم آویزان
شد .این بار نوبت مادرم بود که جو را بشکند .پس باید نان تست را برمیداشت و سر سفره میگذاشت .او این کار را با کمال میل کرد .انگار که اتفاقی نیفتاده
باشد جریان زندگی از سر گرفته شد .تا اینکه در خانه دو بار کوبیده شد .همه ما به هم نگاه کردیم؛ من به مادرم .پدرم به من .مادرم به پدرم و من به پدرم؛ یعنی
همدیگر را متهم کردیم که :با من کار ندارند ،با تو کار دارند».

گفتوگو با سيد علي ميرفتاح ،نويسنده كتاب «گيت دخاني»؛

روايــتم را پــس گرفتــم
پ شده به قلم «سید علی میرفتاح» و تازهترين اثر انتشارات پیدایش در حوزه ادبيات بزرگسال است.
کتاب «گیت دخانی» تازهترین اثر چا 
فیلمنامهنویســی برای نوشتن فیلمنامهای ترسناک به ارتفاعات دوهزار جنگلهای شمال میرود .آنجا بعد از باز شدن دروازههای ماورائی
و برخورد با موجودات غیر ارگانیکی که در فرهنگ ایرانی «جن» مینامیم معاملهای انجام میدهد .اسفائیل جن عاشقی که در رسیدن به
معشوق خود ناکام مانده ،بدن نویسنده را در ازای نوشتن فیلمنامهای ترسناک ،تسخیر میکند و ...
میرفتاح ســالها با روزنامههایي مانند شرق و نشرياتي چون «نمایه تهران» در سمتهای مختلف همکاری کرده است و در حال حاضر
سردبيري هفتهنامه «كرگدن» را بر عهده دارد .كساني كه مطالب او را در روزنامهها دنبال مي كنند به خوبی با سبک و سیاق او آشنا هستند.
طنزی آشنا که سعی میکند در کنار پیش بردن حرف اصلی ،گریزی به مسائل اجتماعی نیز بزند.
ن اصلی ،اهمیت قصهگویی را نیز به تصویر بکشــد .قصه و قصهگوییای که انسان را از ازل تا ابد با خود
«ماریو بارگاس یوســا» در کتاب «قصهگو» ســعی دارد در خالل داستا 
میکشــاند .شاید به جرأت بتوان گفت که در ســالهای اخیر کمتر کتابی دیده شده که قصهگویی ماهر ،نویسنده آن باشد .قصهگویی که شنوندهاش را بشناسد و او را در اوج و
فرودهای قصهاش آنچنان ســهیم کند که شنونده یا به تعبیر دیگر خواننده کتاب ،غرق در قصه شود و مجال تنفس را از خودش دریغ کند .از این منظر« ،گیت دخانی» عالوه بر
گویی خوب ،شیوة روایتی طنزگونه را نیز با خود به همراه دارد.
قصه
ِ
به مناسبت چاپ اين كتاب با سيد علي ميرفتاح به گفتوگويي كوتاه نشستيم؛ گفتوگويي پيرامون روزنامهنگاري ،نويسندگي و تجربهاش در تأليف «گيت دخاني».

چرا اسم «گيت دخاني» را براي كتاب انتخاب كرديد؟
در یکی از برنامههای رادیو نمایش حرف از سینمای هالیوود و توطئههای صهیونیستی پشت فیلمها
بود .در همان برنامه صحبت به فیلم «جنگیر» و «بچه ُرزماری» کشید و کارشناس از تركيب «گيت
دخاني» اســتفاده كرد و گفت عدهای معتقدند که بر روی کره خاکی دروازههایی هســت که آدمی
میتواند به واسطه آنها با موجودات غیرارگانیک مثل اجنه و دیو و شیطان ارتباط برقرار کند و ...همانجا
بود كه اين اسم را براي كتابي كه مشغول نوشتنش بودم انتخاب كردم.
داستان اين كتاب چقدر ريشه در تفكرات و باورهاي خودتان دارد؟
غير از دنيايي كه ما ميبينيم ،دنياي ديگري با موجودات ديگري هم وجود دارد كه قواعد و ضوابط
خاص خودش را دارد .تلقي ما ايرانيها دربارة جن با همه جاي دنيا متفاوت اســت .نگاه ما ايرانيها
نسبت به دنياي «اجنه» خيلي منحصر به فرد و ترسناكتر است .مثال ما هيچوقت نسبت به مسائل
حیات موجودات فضایی حســاس نبودهایم .هيچوقت از پديدههايي مثل «آدم فضايي» نترسيدهايم،
یا به موجودات دریایی هم فکر نکردهایم .افســانههای ما رنگ و بوی دیگری دارند .خیاالت ما هم
متوجه آسمان و دریا نیست .مثال برآمدن ماه از دل چاه مهمتر از باقی چیزهای دیگر بوده است .البد
ماه نخشب را در شعر و ادبیات فارسی دیدهاید که سمبل زیبایی بوده است .برعکس ما ،فرنگیها به
چیزهای دیگر عالقه دارند .مثال در متون انگلیسی جادوگر اهمیت فوقالعادهای دارد .اما در افسانههای
ما حضور جن و ر ّمال پررنگتر است.
خودتان با توجه به ســوژة نو و نحوه روايت طنزتان ،گيت دخاني را در چه ژانري
قرار ميدهيد؟
فصل اول اين كتاب را اولين بار در مجله «نمايه تهران» چاپ كردم و اصال قصد ادامه آن را نداشتم.
يعني به نظرم قصه تمام شده بود .كمي بعد با خودم فكر كردم حاال که خودم قهرمان داستان خودم
بودهام،سرنوشتم چه میشود .اگر یکی من را ببیند و بخواهد بین خودم و قصهام پیوند برقرار کند یا من
را دروغ میپندارد یا قصهام را .این بود که تصمیم گرفتم قصه را ادامه بدهم تا فرجام قهرمان را معلوم
کنم .آن موقع هم نميخواستم داستان مفصل شود .پس روایتم را پس گرفتم و قسمت دوم را با يك
روايت ديگر براي «نمايه تهران» نوشتم .آن موقع مرحوم سپانلو اين دو قسمت را در مجله خوانده
بودند .يك قراري گذاشتيم و به من گفتند تا به االن در ايران داستان ترسناك نوشته شده ،داستان
طنز هم نوشته شده ،اما ترسناك و طنز در كنار هم كار نشده ،تو اين كار را انجام بده .از سر بزرگواری
تشویقم کردند .اينطور شد كه داستان را ادامه دادم و «گيت دخاني» شكل گرفت.
دليل اين شوخي با «سيد علي ميرفتاح» به عنوان شخصيت اصلي داستان چه بود؟

من نميتوانســتم شخصيت ديگري به جز «علي ميرفتاح» براي اين داستان پيدا كنم .چه اهميتي
داشت اگر اين اتفاق براي كسي مي افتاد كه خيالي بود؟ اصال كششي نداشت .اگر شخصيتي به جز
ميرفتاح بود ،شايد داستان پا نميگرفت .عالوه بر اين  ،با حضور شخصيت واقعي نویسنده ،علي ميرفتاح
است که خواننده در الیههای داستان گم نمیشود .افرادي كه مواد توهمزا مصرف ميكنند برای اینکه
در خیال گم نشوند یک شی را نشانه میگیرند و مدام به آن برمیگردند ،مثل جستوجو در اينترنت
كه بعد از مدتي ميبيني آنقدر صفحه باز كردي كه گم شدي و يادت نميآيد از كجا شروع كردي.
براي همين ،آنها يك نقطه را در نظر ميگيرند تا يادشان نرود از كجا شروع كردند .من هم همين كار
را كردم .ميرفتاح ،ميدان ونك ،شاه عبدالعظيم و ...اينها اشیاء عيني من هستند براي اينكه خواننده در
خيال گم نشود .انگار من دست خواننده را ميگيرم و با خودم ميكشانم تا مسير را گم نكند.
عرصه روزنامهنگاري و نويسندگي را چقدر بهم نزديك ميدانيد؟ شيوه كار شما به
عنوان روزنامهنگار و نويسنده چقدر در اين دو عرصه متفاوت است؟
من روزنامهنگاري را كه نويسنده نباشد ،نمي فهمم .در واقع اصل كار روزنامهنگاري ،نويسندگي است.
اتفاقي كه االن افتاده است اين است كه آدمهايي در مطبوعات كار ميكنند كه بلد نيستند بنويسند.
روزنامهنگارند اما نميتوانند بنويسند .چطور ميشود؟ نويسندگي ،حرفهاي است كه شاخههاي مختلف
دارد .يكي از شاخههاي آن هم قصهنويسي است.
من خيلي به آن معناي مصطلحي كه امروزه از آن اســتفاده ميكنيم ،روزنامهنگار نيستم و بيشتر با
ادبيات و داستان سروكار دارم .ولي سعي كردهام كه هر روز در روزنامهها با ديدي متفاوت ،از مسائل
سياسي و اجتماعي بنويسم .اما در هر صورت سياستمدار يا جامعهشناس نيستم  .هر چه كه بنويسم
از منظر يك نويسنده مينويسم.
خیلی از نويسندهها مانند سلينجر در خانه میمانند و کتاب مینویسند ،در را به روی خود میبندند و در
خلوت خود مینویسند .اما ما روزنامهنگارها اينطور نيستيم .ما در بورس اخبار و بطن جامعه هستيم ،با
آدمها ارتباط داريم ،مدام آنها را ميبينيم و با آنها حرف ميزنيم؛ ما آدمها را ميشناسيم .من حتی کتاب
را هم البهالی کار روزنامه مینویسم.
چطور با چالش ديدگاه مخاطب كنار ميآييد؟ باالخره مخاطب روزنامه و نشريات با
مخاطب ادبيات فرق دارند؟
مخاطب به این شکل که میفرمایید تفکیکپذیر نیست؛ خوانندگان روزنامههای ما همانهایی هستند
که کتابهایمان را هم میخوانند .کال ما دو ،سه هزار نفریم که جور یک ملت را میکشیم و خواندنیها
را میخوانیم .اگر بدانيم روزنامهاي ضميمه خوبي دارد ميخريم ،اگر بدانيم كتابي داستان جالبي دارد
ميخوانيم .بهخاطر همين من خيلي مخاطب را تفكيك نميكنم.

اما انتظارات از مقاله و كتاب متفاوت اســت .مثال دغدغه مخاطب كتاب شما اين
است كه «گيت دخاني» متعلق به چه ژانري است ،اما آيا دغدغه خواننده ستون شما
در روزنامه هم همين است؟
بله اتفاقا همين است .مثال وقتي من ستون طنز «كرگدن نامه» را مينوشتم ،همين نگاه جدي وجود
داشــت .اين بستگي به نويسنده دارد .اگر نويسندهاي جدي و حرفهاي بنويسد ،مطلبش در روزنامه
هم ديده ميشــود ،اما اگر سهلانگار باشد ،كتابش هم ديده نميشود .مهم حرفهاي و جدي بودن
نويسنده است.
فكر نمي كنيد روزنامهنگاري با شتابزدگياي كه دارد موجب سهلانگاري در فرم
ميشود؟ بخصوص نويسندگاني كه در كنارش حرفه روزنامهنگاري را دنبال ميكنند
يا بالعكس.
هيچ چيزي اين را توجيه نميكند كه چون من هر روز در روزنامه مينويسم ميتوانم سست و غلط و
شتابزده بنويسم .من هرجا كه هستم بايد صحيح و جذاب و ارزشمند بنويسم و اگر جز اين باشد ،مشكل
نه به روزنامهنگاري برميگردد و نه به نويسندگي .بلكه مشكل به خود من بر ميگردد که ناتوانم.
از طرف ديگر اگر توجه كنيد ميبينيد كه اين بيسوادي ،شتابزدگي و شلختي در كتابها هم به چشم
ميخورد .اينها نكاتي هســتند كه از نظر من در هيچ زمينهاي ،مورد قبول نيستند .چرا مردم كتاب
نميخوانند؟ حداقل يكي از داليل آن همين كيفيت پايين كتابها است .نويسندههاي نسل قبل تحليل

رفتهاند و كساني كه در حال حاضر مينويسند ،غالبا
براي نوشتن زحمت زيادي نميكشند.
در كنــار دو كتاب قبلي كــه مجموعه
يادداشتهاي شما در روزنامهها بودند،
«گيت دخاني» اثر مســتقلتري است.
تجربه اين مســتقل بودن چه تاثيري
روي نويسندگي و روايتتان داشت؟
همانطور كه گفتم «گيت دخاني» هم در ابتدا
قرار نبود رمان شــود .اما كم كم متوجه شدم
قصه كشش رمان شدن را دارد .كتاب بعديام
«شمسيه لندنيه» هم همينطور اســت .در «گيت دخاني» انسجام و
پيوستگياي وجود دارد كه با يك اراده نوشته شده است .من اين كتاب و «شمسيه لندنيه» را -كه
هنوز چاپ نشــده  -بيشــتر از بقيه دوست دارم و فكر ميكنم يك سرو گردن نسبت به بقيه باالتر
هستند.

نگاهی به یک کتاب عجیبوغریب

کشکول پرآب یک روزنامهنگار درویش
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من بهاین سیدعلی میرفتاح مشکوکام .از هر نظر .او صاحب قلمی شیرین ،طناز و روان است مثل
آب .نثری ویژه دارد کهآمیزهای از هزل و جد است .اصال راحتتان کنم ،در او ویژگیهایی دیدهام که در
کمتر نویسندهای سراغ دارم .بههمین دلیل فکر میکنم او جزو از ما بهتران است .قبال بهاین موضوع
شک کرده بودم اما با خواندن آخرین کتابش با نام «گیت دخانی» بهاین باور رسیدم که با یک جن
در جلد آدمیزاد روبهروییم .چون این رمان حیرتانگیز ،شامل گزارش پنج دیدار از برخورد با از مابهتران
اســت .یک رمان دلهرهآور با این توضیح که به استناد نوشته پشت جلدش« ،گیت دخانی ،دروازهای
است به جهان ماورا که در زمانی معین و در بعضی نقاط زمین قرار دارد» قهرمان اصلی فیلمنامهنویسی
است که با تهیهکنندهای قرارداد میبندد تا یک فیلمنامه ترسناک بنویسد .و «روی دست جنگیر بلند»
شود .اما حاصل کار از پارکوی هم آبکیتر از کار در میآید .بنابراین برای اینکه خود وحشت را تجربه
کند و فیلمنامه اورجینالی بنویسد ،راهی کلبهای در حوالی منطقه ییالقی دوهزار تنکابن میشود ،تا
در آن مکان مخوف  ،یک «هارور» ایرانی بنویسد؛ در آنجا با «سید علی میرفتاح» آشنا میشود .یک
بازی پیچیده با راوی که گاه سومشخص است و گاه اولشخص .روزی که هوا گرفته و مهآلود است،
دختر جوانی دقالباب میکند و راوی که دچار نوعی بیماری و کابوس ناشی از آن شده ،در را میگشاید.
«دختری بود با لباس محلی .گفت چوپان است .اما نه گلهای دیدم ،نه سگ گلهای .بدون سالم گفت
شــکر دارین؟ گفتم شکر؟ گفت نمک هم باشه خوبه .گفتم نمک؟ گفت برنج هم میخوام .شستم
خبردار شد که آدمیزاد نیست .از ما بهترانند که روی نمک و برنج و شکر حساساند» و از همین برخورد
است که نویسنده به آرامی و بدون ادا ،واقعیت و خیال را در هم میآمیزد و ما را با دنیایی آشنا میکند
که دربارهاش افسانهها گفته و نوشته شده .ادبیات عامیانه ما هم مشحون از داستان پریان است ،اما در
ادبیات اجتماعی بهجز محمد محمدعلی در یکی دو رمانش از جمله «از ما بهتران» کسی سراغ این
دنیای سرشار از فانتزی نرفته است .میرفتاح بهگونهای ظریف ،بهسراغ این دنیا رفته و چنان واقعیت و
خیال را به هم پیوند زده که تو گویی با واقعیت محض سر وکار داریم نه توهم وخیال .این دو مقوله،
واقعیت و خیال ،چنان ماهرانه در هم تنیده میشوند که هم خیال رنگ واقعیت به خود میگیرد و هم
واقعیت بدل به خیال میشــود .این درهمآمیزی تا پایان داستان ادامه مییابد و خواننده بین این دو
دنیا درگیر میشود .پس از بازگشت راوی از ارتفاعات دو هزار ،قلعه گبری واقع در شهرری به یکی از
لوکیشنهای اصلی داستان تبدیل میشود .میدانیم که میرفتاح بچه شاهعبدالعظیم (شهرری) است
و گویا هنوز هم در آن حوالی زندگی میکند .درمورد قلعه گبری و کوه بیبیشهربانوی این منطقه،

احمدطالبينژاد

افسانهها بر سر زبانهاست اما اینک هر دو مکان ،به پاتوق بنگیها و سیاهکارها تبدیل شده است.
میرفتاح از این ویژگیها در ذهنی کردن داستانش بهره بسیار گرفته و در همان مکان با شخصیتهایی
با نامهای «اســفاخیل ،اسمیگل ،مقراعشی و عکرشه آشنایمان میکند که در باطن جزو اجنهاند اما
خصلتهای آدمیزادی دارند و حتی در مقام مسئول سرنوشت شهروندان را به دست دارند و برای هم
نامههای اداری مبسوطی مینویسند .زبان نوشته بهویژه در دیالوگنویسی ،چنان سیال و روان است
که گویی نویسنده ضبط صوتی برداشته و به درون جمع چرسیان و بنگیان رفته و گفتارشان را ضبط
کرده و مورد استفاده قرار داده است.
«-چی میزنی؟
میگی البد یارو بنگ مزارشریف زده ،توپ کرده داره مخ تیلیت میکنه. تو بولتن نیرو (نیروی انتظامی) خوندم که یه متاعی اومده که در اصل مال اسبه .استعمال کهمیکنن میرن تو هپروت.
 هپروت کجا بود؟ هوش و گوشم سر جاشه .ازم امتحان بگیر .جدول ضرب بپرس .اونی که توهپروته ،ازش بپرسی چار چارتا ،میگه قورمهسبزی .میگه سهشنبه .بعد هم سهشنبه رو از قورمه
سبزی کم میکنه میگه بیست و پنج .ولی من هشیارم .میشه شونزده تا .هفلشتا میشه پلنگ و
شیش تا .جدول مندلیف هم حفظم .انآ سیال میدونی عدد عنصریش چنده؟»
و از این دست دیالوگهای پر نکته با اشارات صریح به ادبیات و علم و خرافه .کلیت کتاب همآمیزهای
از همه اینهاست .مجموعهای از واقعیتهای اجتماعی ،خرافات ،باورهای دینی و اخالقی و خالصه
اینکه «گیت دخانی» ،که گمان میکنم این اســم هم زاییده ذهن نویسنده باشد ،کشکولی است از
همه آنچه میدانیم و نمیدانیم .پس از رمان «عقاید یک دلقک» هاینریش بل که پس از خواندنش
دچار سرگیجهای عجیب شدم ،این دومینبار است با خواندن کتابی دچار چنین حالتی شدهام .حیف
است که این کتاب خوانده نشود .پس بشتابید .اگر هم از خواندنش پشیمان شدید ،من برای هرگونه
تنبیهی آمادهام .در میان شما حتما هستند کسانی که بنده را بهجا میآورند و میدانند اهل مداهنه و
نان قرض دادن نیستم.
*اين يادداشت در تاريخ  1394/8/9در روزنامه «بهار» به چاپ رسيده است.

مجموعه داستان «نهنگ تاريك» نوشتة سعيد بردستاني

طنـــز در فضايـــي سوررئـــال
مجموعه داستان «نهنگ تاریک» نوشتة سعید بردستانی ،دوازدهمين اثر انتشارات پيدايش در حوزه
ادبيات بزرگسال است كه بهتازگي منتشر شده است.
«نهنگ تاریک» از ده داســتان به نامهای «پایان وضعیت»« ،بیخوابها»« ،ایستاده میمیریم»،
«دویدن»« ،برکت»« ،ماهی مقدس موسی»« ،آن باالیی»« ،فرشتة دستشویی»« ،تنبیه هیرو» و
«داســتان آپارتمانی» تشکیل شده که همگی با فضایی سوررئال ،تجربة جدیدی را برای مخاطب
رقم میزنند.
نويسنده در اولين داستان كتاب« ،پايان وضعيت» ،ماجراي مردي را روايت ميكند كه با ورود به خانه
خود متوجه حضور دزدانی ميشــود و به جاي اعتراض ،در دزديدن وسايلش به آنها كمك ميكند.
بردســتاني با روايت طنز خود به خوبي نشان ميدهد كه شخصيت اصلي داستان چگونه در خدمت
كساني است كه به حريم او تجاوز كردهاند .او بدون هيچ اجباري ،با ميل خود عالوه بر همه دارايياش،
اعضاي بدنش را هم به دزدها ميبخشد .در بخشي از داستان آمده« :به خانه كه رسيدم آنها را ديدم.
سه نفر بودند و هر سه سخت مشغول كار .سرم شروع به خاريدن كرد .همان كه چاق بود رو به من
كه بيكار ايســتاده بودم گفت« :چرا وايسادي؟ الاقل يه دستي برسون ».شرمنده شدم كه چرا خودم
دست به كار نشده بودم .پس كمك كردم و سر ديگر كاناپه را گرفتم تا به جاي دلخواه مرد رسيديم».
در داستان «ایستاده میمیریم» نويسنده با پرداختي طنز به يك سوژة قديمي و دغدغه افراد در مواجهه
با آن ميپردازد؛ مرگ .داستان با اين جمالت آغاز ميشود« :من و پدرم سر ميز صبحانه داشتيم زندگي
ميكرديم كه ناگهان آن سوال گنده را ازش پرسيدم .بالفاصله چنان سكوت مليحي حاكم شد كه
صداي سوخاري شدن نان در تستر را شنيدم .من معني مرگ را از پدرم پرسيدم .به او بايد حق داد كه
لخت لخت سر ميز نشستهام ».نويسنده براي پاسخ به اين سوال ،شخصيت
طوري نگاهم كند انگار ِ
اصلي را در يك فضاي امن و آرام در مواجه با مرگ قرار ميدهد.
در داســتان «دويدن» ،نويسنده بيش از هر چيز با زبان داستاني خود؛ جمالت كوتاه و تأثيرگذار ،به
داستان قوام بخشيده است .اينجا راوي اول شخص ،تنها ميدود و مخاطب را با جريان آزاد تخيلش
هنگام دويدن همراه ميكند .دويدني نه مثل آنچه در داستان «تنهايي دوندة استقامت» نوشتة آلن

ســيليتو ميخوانيم ،كه دويدني انتزاعي در تمام طول زندگي.
گويي او براي فرار از يك موجود خيالي ميدود اما در انتهاي
داستان ميگويد« :وقتش بود .وقتش بود تا به تمام دويدنها
پايان دهم .بيشك نميتوانستند به اعماق دره بدوند .آنها آن
باال ميايستادند و با حسرت به دويدن من خيره ميشدند.
پايان دويدن من ،پايان دويدن آنها بود .جز اين راهي نداشتند .اما دويدن ،زندگي
من بود .پايان دويدن من ،پايان زندگي من هم بود».
و اما در داستان «تنبيه هيرو» ،كه يكي از قابل توجهترين داستانهاي كتاب است ،نويسنده ماجراي
فداكاري «ريزعلي خواجوي» معروف به «دهقان فداكار» را با زباني طنز ،در فضاي امروزي بازگويي
ميكند .اينبار قهرمان داستان با ديدن ريزش كوه بر ريل قطار نه عالقهاي به فداكاري دارد و نه حتي
با اين فداكاري از او استقبال و تقدير ميشود« :راننده و نگهبانها سراسيمه از قطار پايين پريدند و با
داد و فرياد به استقبال من دويدند .در آستانة قهرمان شدن قرار داشتم .چشمها را بستم و خودم را به
دستها سپردم .ولي يكمرتبه دستها باراني از مشت و لگد فرود آوردند .فرياد ميزدند«:پدرسوخته
چــرا راه قطارو ميبنــدي؟» و بعد فحش به زبان اصلي و بعد به لهجهها و بعد به گويشهاي زبان
فارســي فرود آمد .لحظة باشكوهي توي زندگي من بود .و همينطور توي زندگي كاركنان قطار .و
همينطور توي تاريخ رجا».
گويي تكنيك بردستاني در اكثر داستانهاي كتاب ،همين به سخره گرفتن سوژههاي جدي و تلخ
زندگي روزمره است .او در تمامي داستانهايش با پرداختي خالقانه و غيرمعمول ذهن مخاطب را به
سمت بنمايه روابط انساني ميكشاند .مسائل مهمي كه در ادبيات داستاني ما مستقيما سوژه داستان
ميشــوند ،اينبار با پرداختي طنز ،به صورت غير مستقيم ،در پس فضاهايي سوررئال سوژة داستان
شدهاند .نويسنده با اين تكنيك ،به جاي بيان مستقيم پيام و موشكافي سوژه ،مخاطب را وادار به كشف
دغدغة پنهان در پشت داستان ميكند.

يادداشتهايي بر داستان «بيخوابها»از مجموعهداستان «نهنگ تاريك»

ایستاده در مرز انحطاط

هادي تقيزاده :داستان «بیخوابها» را اگر نتوانیم خوب بنامیم چه صفتی را میتوانیم به آن اطالق
کنیم؟ به نظرم از میان دهها صفتی که در مخیلهام میچرخد ،برازندهترین decadent :است؛ منحط؛
روبه فســاد! اما منحط به چه منظور؟ منحط همچون پنیر فرانسوی؛ پنیری در مرز فساد و بهترین
حالتش برای خورده شدن .نه دیر ،نه زود .بلکه ایستاده در مرز انحطاط .داستان «بیخوابها» برای
من در مرز انحطاط ایستاده است .داستان بیخوابها از بیخوابی میگوید و طبیعتا از خواب ،یا نه!
دقیقتر بگویم از بازی خواب و بیداری میگوید .در این داستان به شکلی سرسامآور و هذیانی سوژه و
ابژه در حال مبادله جای خویشتن هستند .سوژه به ابژه بدل میشود و بالعکس .خواب به بیداری .مرد
جنتلمن به مرد حراف .پیاده به سواره و ...تا نهایتا به مدینه فاضلهای برسند .به اتوپیا  utopiaو این
غایت نیز چیزی نیست جز  city desolateشهری ویران .برای همین میگویم این داستان واگوی
ی است .پارک برای خوابها در روز نقش اتوپیا را بازی میکند .در شب
مرز انحطاط در لبههای هست 
برای بیخوابها به آن نقش در میآید و در عین حال برای هر دو گروه همان شــهر ویران است و
البته جایی برای بازی و گذراندن وقت ،سپری کردن عمر .و شاید از همین راه شالوده بازی خواب و
بیدار شکسته شده است .نثر داستان نیز دقیقا تابع بازی یا بازیهای داستان است .تکرار یک حالت.
جابهجا کردن آن حالت مثل ســؤال و جوابهای مکرر و تکراری .مثل پابهپا کردن و دستبهدست
مالیدن و ...این نثر هم در مرز انحطاط ایستاده ،درست همان لحظه که میخواهی بگویی :بس کن!
متوقف میشود و شروع میکند به توضیح جزییات؛ جزییات پیش پا افتاده ،اما اینبار از زاویهای نو
و تازه .سرشار از کشف رفتار ،کشف ظرفیتهای کلمه که در شیء نهفته شده و آغاز بازی دیگری،
وقتی بازی پیشین به پایان میرسد .همین خصیصه است که ما را به لبخند زدن وامیدارد .باز هم در
مرز خنده و نخندیدن! و به راستی مگر زندگی چیزی جز این است؟
*نویسنده رمان «گراف گربه» و مجموعه داستان «باواریا»

معصومه میر ابوطالبی :داستان«بیخوابها» لحن زنده و پویایی دارد .با اینکه راوی ،خود ،از دست
زمانی که نمیگذرد شاکی است و تحمل این شب طوالنی را ندارد ،اما زمان را برای ما خیلی تند
و پرشتاب روایت میکند .شتابی که به نظرم خواننده را به خوبی درگیر میکند .شتابی که با دویدن
و طی کردن خیابانهای تاریک شــروع میشود و با سوار شدن به استیشن به مرحله دیگری وارد
میشود .در واقع به زعم من ورود استیشن ،داستان را وارد مرحله دیگری میکند تا آن را از یکنواختی
محیط شبانگاهی خارج کند.
نکته مهم دیگر لحن راوی است که علیرغم دشمنیاش با همسر ،واقعا طنز آمیز و پرکشش است.
اینکه راوی و دوستش در پایان ،به عالقه خود به شش ماهه روز اشاره میکنند و به عالقه زنانشان
به شش ماهه شب ،گریزی است به دنیایی که باید کامل شود؛ شش ماه با نیمی از آدمها و شش
ماه آن با نیمی دیگر .تنها موردی که میماند حضور آن دو زن در پارک است که این مرزبندی زنانه
مردانه را به هم میریزد و از قطعیت دو نیم کردن دنیا میکاهد.
*نویسنده رمان «از باغ ها به بعد» و مجموعه داستان «مثل یک بوم سفید»

«چال» با حضور کارشناسان حوزۀ ادبیات نقد شد؛

داستـــان،روایتـــگرتــصویــر
پنجمين نشست از سلسله نشستهاي انتشارات پيدايش 15 ،مهرماه  1394در دفتر اين انتشارات برگزار شد .اين نشست كه به نقد و بررسي كتاب «چال» اختصاص داشت،
با حضور علياصغر شيرزادي و علي شروقي به عنوان منتقد و همچنين نويسنده كتاب ،علي دهقان برگزار شد .علي دهقان سالها به عنوان روزنامهنگار در مطبوعات قلم زده و
«چال» اولين اثري است كه از او منتشر ميشود.
ايراني
داستاني
كتاب «چال» با وجود اينكه اولين اثر نويسندهاش است ،به دليل موضوع و درونمايۀ خاص آن ،مورد نقد و بحثهاي زيادي قرار گرفت .چرا كه برخالف اكثر آثار
ِ
ِ
منتشر شده از دهه  80به بعد ،نويسنده با فاصله گرفتن از موضوعات شخصي و انتزاعي ،سوژهاي اجتماعي و سیاسی را براي اثرش انتخاب كرده است.
اين كتاب روايتگر ماجراي پســر  14سالهاي است كه به دليل مشكالت مالي و خانوادگي مدرسه را كنار ميگذارد و به كار در يك مكانيكي مشغول ميشود .نويسنده با انتخاب
اين پســربچه و صاحبكارش «آقا ولي» ،به عنوان شخصيتهاي اصلي داســتان ،اثرش را تا حد زيادي به مرزهاي «ادبيات كارگري» نزديك كرده است .در توضیح این کتاب
آمده است« :چال برشی از زندگی آدمهایی است که در هالۀ عظیم دود ،آهن و سیمان؛ روزگارشان را با رنج و زخم وصله میکنند« .داستان کارگری» و یا در مفهومی گستردهتر
«ادبیات کارگری» مجالی است که شاید میتواند به اندازه یک گمان روشن این آدمها را از کالبد خاکستری شهر بیرون بکشد و آنها را در ذهن ما دوره کند که انسان بودنشان
را از یاد نبریم .چرا که این نوع از ادبیات ماهیتی پرسشگر دارد که مناسبات اجتماعی را به چالش میکشد».
در اين نشســت شيوه روايت استعاري نويسنده ،شــخصيتپردازي و درونماية اجتماعي اثر مورد نقد و بحثهاي زيادي از جانب منتقدان و مهمانان نشست قرار گرفت كه در
صفحاتپيشرو مشروح آن را ميخوانيد.
نشست نقد و بررسی کتاب «چال» با حضور جمعي از نويسندگان و كارشناسان حوزه ادبيات از جمله يونس تراكمه ،محمد تقوي ،شيوا ارسطويي ،آذردخت بهرامي و علياصغر
سيدآبادي برگزار شد.
علياصغرشيرزادي:
غلبه موقعيت بر شخصيت
علیاصغر شــیرزادی در این نشســت با اشــاره به جملهای از یک
جامعهشناس بزرگ که گفته پایان وحشتناک دهها بار بهتر از وحشت
بیپایان اســت ،گفــت« :کتاب چال از جمله کارهایی اســت که به
هیچکس بدهکار نیست».
وی با بیان اینکه کتاب میتوانســت نام بهتری داشــته باشد گفت:
«در قســمتهايي از کتاب -بهخصوص در هیوال نشان دادن برخی
از اشــخاص -مبالغه شده اما نويسنده در ابتداي داستان با ایجاد یک
وحشت و ادامه دادن آن با نمادهایی مانند بنزین و روغن ،که در کنار
این وحشت کاربردی شدهاند ،مخاطب را تا انتهاي اثر ميكشاند».
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد و در کار بهترین نویسندگان
دنیا رعایت میشود این است که هیچجا اطالعات را نباید به بیرون از
کتاب ارجاع داد .هر كدام از اين ســه پسربچهاي كه در مكانيكي كار
ميكنند يك پسزمينه دارند و نويسنده تنها به پسزمينة زندگي يكي
از آنها اشاره کرده است.
شیرزادی پایان کتاب را قدری شتابزده دانست و اظهار کرد« :توحش،
جهل ،ویرانی و پارگی مناســبات انسانی در این اثر به خوبی ارائه شده
است .همچنین یکی دیگر از ویژگیهای رمان «چال» این است که
موقعیت بر شخصیت غلبه دارد و آدمها اسیر يك وضعيت هستند .ما
در این کتاب در تمام مدت با وحشتهای بیپایان روبرو هستیم که در
نهایت با وحشت نهایی ،وحشتهای بیپایان از بین میرود».

۶
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علي شروقي:
عدم آشنا زدايي براي مخاطب
در ادامه علی شروقی از کارشناسان حوزه کتاب اظهار کرد« :ما در ادبياتمان آثاري داريم كه به نوعي بيانگر رابطه
ارباب و بندهاي باشند ،مانند داستان «انتري كه لوطياش مرده بود» نوشتة صادق چوبك .در اينگونه داستانها
هدف اين است كه قصه از اليۀ اوليهاش خارج و وارد اليههاي معنايي ديگري شود .اما نكتة مهم اين است كه
آن اليه اوليه ،يعني قصه ،بايد تمام عناصرش درست و دقيق كنار هم چيده شده باشند تا اليه معنايي بر اليه
اول غلبه نكند .چرا كه مخاطب در صورت چينش درست عناصر داستاني است كه با داستان ارتباط برقرار ميكند
و داستان برايش باورپذير ميشود .به نظر من ضعف داستان «چال» در شخصيتپردازي ،برقراري روابط علّي و
چينش همين اليههاي اوليه است .براي نوشتن از يك طبقه خاص نويسنده بايد به خوبي آن طبقه را بشناسد و
توصيف كند اما در عين حال بايد از نگاه احساسي و مشفقانه نسبت به آن طبقه نیز خودداري كند .مانند رويكردي
كه ساعدي و چوبك در داستانهايشان داشتند».
او در ادامه گفت« :در ســالهای اخیر بیشتر کارهای داستانی که از نویسندههای این نسل منتشر ميشود در
فضاهایی با شخصیت و کاراکتر نزدیک به محیط نویسنده میگذرد .اما اخیرا کارهایی میبینیم که کاراکترها

متفاوت از طبقة روشنفکر هستند و بعضا از طبقه کارگر انتخاب میشوند».
وی با بیان اینکه «چال» گرایش به تمثیلی شدن دارد ،در نقد کتاب گفت:
«کاراکترها تیپ آشــنا از این قشــر را به ما نشان میدهند و چیزهایی را
براي ما توصیف میکند که از قبل آمادگی شنیدن آن را داریم در حالیکه
در ادبیات باید با چیزی مواجه شویم که از قبل منتظر شنیدنش نبودیم».
در این میان علی اصغر شیرزادی مجددا در اظهار نظری گفت« :اشارهای
كه در مورد آشنا زدایی گفتید درست است و شخصیتها كم و بیش طبق
الگوهای آشنا ساخته شدهاند .درست مثل تابلوهایی که سر خیابان است و
ما اینقدر آنها را میبینیم که نادیدهشان میگیریم».
يونس تراكمه:
«چال» شيوۀ روايتش را توجيه نميكند
یونس تراکمه نیز در این نشست با انتقاد از نوع روایت کتاب «چال» گفت:
«هنرمند میتواند در کارش خالقیت به خرج دهد به شرط اینکه توجیه الزم
را داشــته باشد .در حالی که من هيچ دلیل ساختاری برای این نحو روایت
پیدا نکردم و نمیدانم اگر داســتان سرراست روایت میشد چه چیزی را از
دست میداد و حاال چه چیزی را به دست آورده .بنابراین از نظر من کتاب
اشکال روایتی دارد .این نوع شاعرانگی دایره لغات مشخصی میخواهد ،اما
مگر راوی این داستان چقدر سواد دارد و کتاب خوانده است؟ نكته مهم اين
است كه عمق داستان در اينگونه روايت شدن نیست و از طريق ديگري
به دست ميآيد .وقتي داستان در قدم اول نتواند منطق روايتي درستي را به
مخاطب نشان دهد چگونه ميتواند به اليههاي معنايي زيرين دست پيدا كند؟
ن شکل از روایت نه تنها
متأسفانه من روش نوشتن نویسنده را نمیفهمم و معتقدم اثر اصال داستانی نیست .ای 
مطالب داستاني را حرام كرده ،بلكه بر روي کاراکترها نیز تاثير گذاشته و آنها را به ضعف کشانده است».
تراکمه همچنین گفت« :به اعتقاد من ،همانطور که نمیتوان برای هنرمند دستورالعمل صادر کرد اما اثر باید
خودش را توجیه کند».
محمد تقوي:
روايت به واسطه تشبيه
محمد تقوي با تأييد صحبتهاي تراكمه گفت« :من هم مشكل كتاب را تا حد زيادي در روايت آن ميدانم.
بيژن نجدي به لحاظ اســتفاده از زبان شاعرانه در ادبيات داستاني ما يك استثنا است .نوع استفادهاي كه او از
زبان شاعرانه ميكند او را به نوعي سبك نزديك ميكند .فراموش نکنیم که اولين درس داستاننويسي مسئله
«باورپذيري» است .در رابطه با شخصيت اصلي داستان «چال» ،نوع روايت و زبان انتخاب شده براي او سبب
شده مخاطب راوي را گم كند .به همين خاطر است كه سن راوي را نميتوانيم تشخيص دهيم».
تقوی در ادامه با انتقاد از اینکه در این کتاب ،اطالعاتی که از راوی داده میشود اندک است و گاهی حتی راوی
در داستان گم میشود ،گفت« :در کتاب «چال» نویسنده میخواهد جهان را به واسطۀ تشبیهاتش بسازد و به
همین دلیل در بعضی قسمتها داستان گم و از دسترس مخاطب خارج میشود .همچنین كامل نشدن شخصیت

راوی و دستكم گرفتن او باعث شده نتوانیم طرح داستان را به خوبی تشخیص دهیم كه این باعث میشود جنبه
قابل لمس داستان کمرنگ شود .طوري كه انگار قصد نويسنده بيشتر شعار طبقاتي -اجتماعي دادن است تا بيان
داستان .در این داستان تکیه بر شخصیت شناسی و رابطه علّی كمرنگ است و بیشت ِر بار داستان روی اتفاقها
میچرخد .ما بر اساس يك رابطه محكم نميفهميم چه ميشود كه در تعميرگاه آتشسوزي ميشود و كار راوي
به كانون اصالح تربيت ميافتد .من همچنان معتقدم اين نقص ناشي از بها ندادن به راوي داستان است .اين
نكته را ما در توصيفات او از دو كارگر ديگر مكانيكي و پدرش هم ميبينيم .گويي همة آنها با زبان ذهني راوي
فكر ميكنند؛ زبان پاستوريزهاي كه از حرف بد تهي است».
وی در عین حال با بیان اینکه این داستان حاوی ارزشهایی نیز بوده اظهار داشت « :البته من از بسیاری جهات
از این کتاب لذت بردم و نسبت به ديگر آثار ادبيات داستانيمان ،احساس نزديكي بيشتري با راوي «چال» داشتم.
شيوا ارسطويي:
سوژه ،قصه را نجات نمیدهد
شیوا ارسطویی نیز با آوردن مثالهايي از تشبيهات و استعارههاي ذكر شده در كتاب گفت« :نثر بهكار رفته در اين
كتاب ،به متن و ارتباط گرفتن مخاطب با داستان لطمه میزند .جملهها و توصيفات به جاي اينكه ساده روايت
شوند مثل انیمیشن جلوی ما ملق میزنند .این موضوع باعث سانتیمانتال شدن زبان و لطمه به قصه شده است.
تا جایی که ما اصال با شخصیتهای داستان احساس همدردی و نزدیکی تراژیک نمیکنیم .در واقع من فکر
میکنم مشکل در نارسايي نثر داستان است و نه روایت آن».
او سپس با بیان اینکه پرداختن به یک سوژۀ خاص نمیتواند متن را نجات دهد گفت« :ما موضوع خوب و بد
نداریم اما نویســنده خوب و بد داریم .همه موضوعها و سوژهها اگر به درستی نوشته شوند خوب هستند .چرا
که نوع نثر و طریقه روایت نویسنده است که یک اثر را خوب یا بد میکند .من پرداختن به یک طبقه خاص در
داستان را فضیلت نمیدانم و معتقدم چیزی که به یک داستان کمک میکند تسلط به زبان و زاویه دید است».
شیرزادی مجددا در واکنش به این نقد گفت« :خیلی بد است که انسان حس تحسینش را از دست بدهد .فراموش
نکنیم نویسنده کتاب جوان است اما شما توقع نمره  20از او دارید».
یکی از حضار نیز با بیان اینکه باید نقد غیرساختاری را نهادینه کرد تا فضای ادبی با نقد آشنا شود گفت« :چه
الزامی دارد که نویسنده یک روایت مشخص داشته باشد .شاید یک نویسنده بخواهد از ساختارهای روایی گذشته
عبور کند .ایرادهای روایی گرفته شده به کتاب «چال» به این خاطر است که همچنان در فضای ادبی کشور ما
اصول نقد ساختاری پابرجاست».
علی دهقان:
داستان ،روایتگر تصویر
علیاصغر سیدآبادی با اشاره به ادبی بودن نثر کتاب «چال» گفت« :در کتاب راوی یک نوجوان است و این نثر
اتفاقا نثر نوجوانانه است ،چرا که یکی از عالیق نوجوانان ادبی نوشتن است ،اما به نظرم ساختار نثر این کتاب
دقیقتر از آن چیزی است که یک نوجوان دارد .اگر من به جای نویسنده بودم نوعی آشفتگی را وارد این ادبیات
میکردم».
وی با بیان اینکه ارزش کتاب «چال» در موضوع و محتوای آن اســت ادامه داد« :من در ادبیات فعلیمان دو
گرایش میبینیم؛ یکی گرایش به داستانهای دختر و پسری طبقه متوسط شهری به باال و یکی گرایش به
نوعی تلخنویسی از مد افتاده .به همین خاطر ارزش کتاب «چال»  -با وجود اینکه میتوانست بهتر از این نوشته
شــود -در درجه اول توجه به شخصیتهایی است که مدتهاست در ادبیات داستانی ما غایبند و در درجه دوم
پرداختن به سوژۀ سیاسیای است که به سختی به داستانهای ما راه پیدا میکند .برای مثال در داستانهای ما
به مسائل و مشکالت زنان به خوبی پرداخته میشود اما به طبقه کارگر کمتر پرداخته شده است».
در ادامه علیاصغر سیدآبادی برطرف کردن ضعف کتاب در نثر و نوع روایت را به عهده «نهاد ویراستاری» دانست
و گفت« :دیده شدن این ضعفها در اثر به این خاطر است که نویسنده ایرانی به تنهایی باید کار چند نهاد را
خودش انجام دهد .در حالی که یک نویسندۀ غربی کار را تحویل ناشر میدهد و بخشهای تخصصی با بحث
و بررسی ضعفهای آن را برطرف میکنند».
آذردخت بهرامی نیز در نقد این اثر گفت« :این کار من را آزار داد زیرا معتقدم راوی شما نمیتواند اینقدر شاعر
باشد و شما این شاعرانگی را به او تزریق کردهاید».
یکی دیگر از حضار نیز با تحسین نام انتخاب شده برای این کتاب گفت« :توصیفاتی که در کتاب به کار برده
شده نمیتواند توصیفات یک شاگرد مکانیک باشد .البته در جاهایی این توصیفات بجاست اما گاهی هم ثقیل

است و اصل داستان را تحت تاثیر قرار میدهد».
علی دهقان نویسنده این کتاب نیز ضمن قدردانی از حضور و اظهار نظر نویسندگان و کارشناسان در این نشست
گفت« :من پرهیز داشتم که داستان ادعای تئوریک نداشته باشد  .من هرگز کودک کار نبودم اما جایی زندگی
کردم که دور و برم چنین افرادی را دیدهام .همچنین میخواستم زمان قصه به نوعی معلق باشد که مساله ایجاد
نکند .انتقادات مطرح شده در خصوص زبان داستان بسیار آموزنده بود برای من اما نکتهای که دوست دارم مطرح
کنم این اســت که من به شدت به تصویرسازی ذهنی برای مخاطب و به جا گذاشتن خاطره از متن اهمیت
میدهم .این تا حد زیادی برمیگردد به تجربۀ من در حوزه عکاسی .چرا که عکس برایم خواندنی و متن برایم
دیدنی است».
شروقی مجددا در اظهار نظری با تاکید بر اهمیت تنوع موضوع در ادبیات اظهار کرد« :به هر حال هر داستانی چه
ضد ساختار باشد و چه قالبش از قبل شکل گرفته باشد ،در ابتدا قراردادی با مخاطب دارد .به نظر من انتقادات
آقای تراکمه و دیگر دوســتان به روایت و نثر کتاب به این خاطر قابل قبول است که نویسنده در این کتاب با
مخاطبش ،برای روایت داستان در یک چارچوب متعارف قرارداد میبندد ،اما برخی عناصر داستان در آن چارچوب
متعارف باقی نمیماند .من هیچ فضیلت موضوعی برای این اثر قائل نیستم و موضوع را تنها به عنوان بخشی
از ساختار بررسی میکنم .چرا که نویسنده هرچه موضوع دورتری از زندگی شخصی خود بردارد وادار به کلنجار
بیشتری با قصه میشود».

در برابر تخت
کتاب در «برابر تخت» روایتی مســتند و مختصر از تاریخ
مصر در قالب يك رمان سياســي است .اما نویسنده صرفا
به روایت تاریخ نميپردازد .او رویکردی کام ً
ال سیاســی و
نقادانه دارد و میخواهد ضمن برشــمردن اعمال و آثار هر
حاکمی ،عاقبت کار او و سرنوشــت نهاییاش را گوشــزد
کند تا به این وســیله سایر حاکمان پند گرفته و خطاها یا
اشتباهاتشان را تصحیح نمایند .نویسنده در این اثر حاکمان
مصر را تکتک از گور درميآورد و در برابر دادگاهی فرضی
به استنطاق میکشد تا مورد داوری قرار گیرند .مالک این
داوری منافع ملی کشور است .برخی از منتقدان این کتاب
را متفــاوت با همة آثار نجیب محفــوظ ارزیابی کردهاند و
اعتقاد دارند که تقریب ًا نمیتوان توضیح مشــخصی از اين
كتاب ارائه داد .زیرا نه كامال رمان است ،نه داستان کوتاه،
نه نمایشــنامه و نه حتی مجموعه مقاالت .بلکه ترکیبی
است از همة اينها ،بهاضافه مروری دقیق و سریع بر تاریخ
مصر از ابتدا تا دوران نویسنده.

افغاني كشي
اين داســتان تالشی است برای درک زندگی ،رنج و عشق
افغانهای نسل دوم و سوم که جز ایران جایی را ندیدهاند.
اینجا را وطــن خود میدانند در حالی کــه از کوچکترین
حقوق شهروندی هم محروماند؛ نزدیکترین ملت و قوم به
ایرانیها از لحاظ پیشینه تاریخی که از حدود 150سال قبل
راه سیاسیشــان را از هم جدا کردهاند اما هنوز نتوانستهاند
پیوندهایشان را قطع کنند.
رســول مرد جوانی است که زنش بدون هیچ دلیل خاصی
مهریهاش را به اجرا گذاشــته اســت .او مدتی را در زندان
بوده و نهایتا با فــروش خانه پدری و پرداخت مهريه آزاد،
در یک تاکسی تلفنی مشغول کار میشود .فيروزه دختری
افغانی ولی متولد ایران به همراه مادرش ،مســافر رســول
ميشوند تا به زاهدان بروند .فیروزه خودش را ایرانی میداند
و نمیخواهد از ایران برود...

