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متعارف است که سرمقاله شماره اول هر نشريه، به نوعی مانيفست آن نشريه باشد. اما ما حرف مان را در »يادداشت اول« شماره صفر 
زده ايم و نوع نگاه، چرايی آغاز و سمت و سوی حرکت مان را می توان از البالی همان سطور خواند. و بنابراين تکرار روا نيست. 

اما رخ داد امری غيرمنتظره سبب شد تا در »يادداشت اول« شماره نخست داستان نامه، به اختصار و اجمال نکته ای را بازخوانی و 
مرور نمايم و آن رخداد، استقبال گسترده عالقمندان ادبيات داستاني از پيش شماره داستان نامه بود. قصد داشتيم در شماره صفر، 
صرفاً عيارمان را بسنجيم و به اصطالح دست هايمان را گرم کنيم و از اين رو آن چنان که بايد، تالشي مصروف معرفي و شناساندن 
داستان نامه ننموديم. اما در زماني کمتر از دو هفته، تعداد دانلودهاي »داستان نامه« - که مي تواند معادل همان تيراژ نشريات کاغذي 
باشد، به شرط آن که هيچ نسخه اي از آن نشريه از دکه ها به دفترمجله برنگردد- از عدد 1000 گذشت و اکنون که سه ماه از انتشار 
شماره صفر گذشته، اين عدد به 1600 رسيده است. اين اتفاق مبارک و دلگرم کننده که با توجه به نبود عزم و برنامه اي جهت 
شناساندن داستان نامه و نيز عدم راه اندازي وب سايتي پويا، غيرمنتظره مي نمود، نکته اي تامل برانگيز در خود دارد؛ و آن، ظرفيت هاي 

نشر مجازي است.
دنيای مجازی، عرصه ای فراخ و بی دغدغه)يا درست تر بگويم، کم دغدغه( فرا روی کاربران آن گسترانده است. امکاناتی که دنيای 
اينترنت در اختيار فعاالن حوزه فرهنگ قرار می دهد، چنان است که حتی ما نويسندگان و اهالی کوچه داستان را نيز که با وضع 
موجود، طبيعتاً می بايست نااميد باشيم، اميدوار می سازد. کاری که اين روزها با اتکا به ظرفيت های سنتی، ديگر محال می نمايد، 
در فضای مجازی اينترنت به سامان و سرانجام می رسد؛ در زمانه و سرزمينی که در آن، نويسندگی نه پيشه ای درآمدزا، که نوعی 
دلبستگی درآمدسوز است، اين که عده ای نويسنده - حاال تو بگو جوان - را در دفتر نشريه ای گرد هم آورد تا در حوزه ادبيات 
داستانی توليد محتوا و متن نمايند و حاصل عرق ريزان شان، نشريه ای کاغذی شده و در سراسر اين سرزمين منتشر شود، ديگر 

برای غيردولتی ها و آنها که پشت شان به جايی گرم نيست، نشدنی يا »اتفاق«ی شگفت می نمايد.
اين امر نشدنی، در دنيای مجازی به امکان می رسد: ديگر نه نيازی به ساختمان و دفتر مجله با آن هزينه های فضايی و کذايی است 
و نه ملزومات سخت افزاري پرهزينه ديگر. و حاال نويسندگان، نه تنها از گوشه گوشه يک شهر، که از تمام اين کره خاکی به طور 

مجازی گرد هم جمع می شوند و متن و انديشه می آفرينند تا در قالب يک نشريه، مدون و آراسته منتشر شود. 
اکنون ديگر حتي نويسنده هاي پيشکسوت و صاحب نام نيز اهميت و ناگزيري پذيرش موجوديت نشرمجازي ادبيات داستاني 
را باور کرده اند و آهسته و بااحتياط، با نويسندگان جوان در مسير توجه به رونق نشرمجازي همراه شده  و به دنياي مجازي قدم 
نهاده اند؛ دنيايي که فارغ از تحديدهاي سخت گيرانه سليقه اي، »بايد«ها در آن تا حدودي رنگ مي بازند و نيز اين امکان وجود دارد که 
آفريدة ادبي در گستره اي پهناور منتشر شود و در کنار آن، فرصت برقراري تعامل و گفتگو بين نويسنده و مخاطب نيز فراهم شود.
داستان نامه هنوز در کارِ تهيه ملزومات سخت افزاري – نرم افزاري و فراهم آوردن حداقل امکانات است و از اين رو، از تمام 
ظرفيت های بالقوه نشر مجازی- اينتنرنتی بهره برداری نکرده است. و اساساً توجه و اهتمام خود را در حال حاضر معطوف به خلق 
مجله اي با تمام مولفه هاي متعارف نشريات کاغذي، اما با شيوه و گستره توزيع اي متفاوت نموده است. اما بر آن است تا پس از 
دسترسي به نقطه اي قابل توجه و پذيرفتني، به تدريج، توان خود را مصروف بهره گيري از تمام ظرفيت  هاي نشر مجازي)نظير 
امکانات چندرسانه اي و ...( نمايد. با وجود همه داشته ها و به رغم تمام کاستي ها، دست اندرکاران داستان نامه و نويسندگان آن، که 
قراراست فهرستي بي انتها از نويسندگان جوان و پيش کسوت ايران باشد، عزم جدی در کار کرده و رو به سوی پديدآوردن اتفاقی 

متفاوت در ادبيات داستانی دارند.
                                                                                                                                                      سردبير

5

امه
ان ن

سـت
دا

91
ور

ـری
شه

 
یادداشتاول



6

داسـتان نامه
 شهـریور91

پژوهش های ادبی تأکيد دارند که اصطالح »رئاليسم جادويی« 
او در  به  کار برده است. گفته اند  بار »فرانز روه«  را نخستين 
سال1924 در مقاله ای درباره »پست اکسپرسيونيسم« اصطالح 
»رئاليسم جادويی« را به کار برده است. »روه« اين اصطالح را 
برای توصيف آثار يک نقاش اهل مونيخ، به نام »کارل هايدر« 
به کار گرفت که سعی کرده بود واقع گرايی سنتی را با عناصری 
از تمايالت سوررئال و خيالی تلفيق کند. »روه« مدعی بود اين 
هنرمند »موضوع های معمولی را از ديد و منظری شگفت نقاشی 

می کند و بدين طريق به اشيا صورتی جادويی می بخشد.«
»داستان جادويی« مبدعی اروپايی دارد، اما بعدها آثار نويسندگان 
امريکای التين باعث رونق، گسترش و بالندگی آن شد. رئاليسم 
جادويی درآلمان پا گرفت. اين گونه ی داستانی، بخشی از 
جريانی ادبی تازه ای بود که به نام »واقع گرايی نو« در آلمان 
مشهور شده بود. آن ها ازاين شيوه به عنوان تالش نو برای 
»عريان سازی واقعيتی پنهان و پر رمز و راز« ياد می کردند. کسانی 
مثل »ارنست يونگر«، »گونتر گراس«، »پاتريک زوسکيند«، و... .
داستان های  نخستين  »آلخوکارپانتيه«  که  است  مشهور  اما   
جادويی جهان را نوشته است. او تالش می کرد بين گرايش 
التين،  امريکای  جادويی  رئاليسم  و  اروپا  جادويی  رئاليسم 
مرزی را مشخص کند. او می گويد: »روشنگری باعث شد تا 
فرد اروپايی توانايی تجربه واقعيت جادويی را از دست بدهد. 
درحالی که در امريکای التين باورهای اسطوره ای و اعتقاد به 

ارواح، بخشی طبيعی از زندگی روزمره است.«
درباره اين که آيا رئاليسم جادويی جنبش يا مکتب ادبی مستقلی 
محسوب می شود يا نه، در ميان پژوهشگران اتفاق نظر وجود 
ندارد. گروهی معتقدند آثاری که به نام رئاليسم جادويی مشهور 
شده اند، ادامه شيوه نگارشی سوررئاليستی است و نبايد آن را 
گونه ای مستقل به حساب آورد. آن ها معتقدند که اين شيوه، همان 
تمايالت مکتب »سوررئاليسم« است. روشن است که نخستين 
آثار رئاليسم جادويی هم زمان با گسترش مکتب سوررئاليسم 
اروپائی پديد آمد. به همين دليل برخی پژوهشگران ادبی ريشه 
جريان ادبی رئاليسم جادويی را در اين مکتب جستجو می کنند. 

يکی از استناد های اين گروه از پژوهشگران، شباهت ساختار 
داستان های جادويی و سوررئاليستی است که در هر دو گونه، 

عناصرغريب و شگفت وجود دارد.
آرای  و  آثار  تحليل گران،  از  دسته  اين  استناد های  ديگر  از 
»آلخوکارپانتيه« است. کارپانتيه را بسياری يک سوررئاليست  
با  پاريس،  در  کوبا،  از  تبعيد  از  پس  او  می کنند.  محسوب 
همکاری »روبردسنوس« وآشنايی با »آندره برتون« رهبر معنوی 
سوررئاليست ها به همکاری با نشريه »انقالب سوررئاليستی« 
آ راگون«،  »لويی  با  دوستی اش  زمينه  و  می شود  دعوت 
»تريستان تزارا«، »پل الوار«، »ژرژ سادول« و... فراهم می آيد. 
اگرچه همکاری او با سوررئاليست ها چندان ادامه نيافت، اما 
ديدگاه های او همواره به مشرب فکری سوررئاليست ها نزديک 

بود.1
که  کند  می  تأکيد  اين جهان«  »پادشاهي  درمقدمه   کارپانتيه 
سوررئاليسم را می شناسد و به طور ضمنی نيز به هم زيستی 
خود با آن مکتب ادبی اذعان می کند. و بعد آن را سراب ادبی 
می خواند و می نويسد: »بايد اعتراف کنم اين داستان )داستان 
جادويی( ذاتاً نوعی واکنش ضد رئاليسم است. من در سال 
1949 سوررئاليسم را در بهترين لحظه هايش زير نظر داشتم و 
با آن زندگی کرده ام و داده ها و تنگناهای درونی آن را دريافتم. 
سپس به آمريکای »التين« بازگشتم و در آنجا جوانان شيفته 
بسياری را ديدم که کارشان را از به  خدمت گرفتن ابزار هنری 
سوررئاليسم آغاز کردند که چيزی جز سرابی فريبنده و يک 
استراتژی وهمی بيش نبود.« کارپانتيه بعدها خود درباره تفاوت 
»سوررئاليسم  است:  گفته  جادويی  رئاليسم  و  سوررئاليسم 
چيزهای غريب و شگرف را از طريق هنر خلق می کند، اما 
رئاليسم جادويی امريکای التين زندگی روزمره است، ادغام 

شده در شگفتی ها و اعجاز.«2
گسترش شيوه رئاليسم جادويی هم زمان بود با جريان های ادبی 
تازه ای دراروپا، که به مرزهای نوعی مدرنيسم نزديک می شد. 
اين گروه از پژوهشگران می کوشند با برشمردن برخی عناصر 
اصلی داستان های »پست مدرن« اثبات کنند داستان های جادويی 

ریشههايجادوییاینرئالیسمكجاست؟
محمدجوادجزینی

مقاله



روشنگریباعثشدتافرداروپاییتواناییتجربه
واقعیتجادوییراازدسـتبدهد.درحالیكه
درامریکایالتینباورهایاسطورهایواعتقاد
بهارواح،بخشیطبیعیاززندگیروزمرهاست
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چيزی جز روند شکل گيری داستان »پست مدرن« نيست.
التين؛  آمريکای  کوتاه  »داستان  مقاله  در  بومن«  »هری جی 
سنت فرهنگی« درباره تاريخچه  داستان مدرن آمريکای التين 
می گويد: »دوره ی بعد از استعمار، دوران پر اهميت داستان کوتاه 
آمريکای التين تلقی می شود که انگاره ی جديد در آن به وجود 
آمده است. مکتب هنری رمانتيک، سبک های رئال و مدرن در 
همين دوران زاده می شود و شخصيت های اصلی داستان ها با 
توجه به شدت غم و اندوه شان انتخاب می شوند. هدف داستان 

توصيف محيط وخصوصيات فردی آدم ها می شود.«
»بومن« می گويد: »بعد از سال 1910 دو گروه از نويسندگان 
عناصر  گروه  يک  شدند.  پديدار  پست مدرن  کوتاه  داستان 
تکنيکی داستان های نژاد مخلوط را دوباره تعريف کردند، اما 
حال و هوا و نثر امريکايی را حفظ کردند. گروه ديگر برای 
و  شيوه  بر  و  آوردند  وجود  به  را  بين المللی  محيطی  خود 
سبک جهانی متمرکز شدند. در هر دوی اين گروه ها تمرکز 
در شکل داستان بود. کشمکش ها و تضادهای داستان، مسائل 
شخصی را در بر می گرفت نه مانند گذشته مسائل سياسی و 
اجتماعی. مشکالت روانی کاراکترها ويژگی بنيادی داستان های 
اين دوره ی ادبی بود. در اين زمان عناصر شاعرانه نقش قابل 
توجهی يافتند. تاثيرات ادبيات اروپا بيشتر از سوی متون فرانسه 

و انگليسی بود.«3
بومن در تبيين شکل گيری داستان جادويی و ديگر گونه های 
جنگ  از  بعد  که  دارد  تأکيد  التين  آمريکای  در  داستانی 
جهانی دوم، رئاليسم جديد)نئورئاليسم( به عنوان واکنش و 
عکس العملی به ذهن گرايی ظهور يافته است. نئورئاليست، 
فانتزی، جادويی، سمبليک، انتزاعی و غيره را رد می کنند. در 
آِن واحد، آن ها فراتر از رئاليسم سنتی پيش می روند. آن ها 
بدون در نظرگرفتن پندهای اخالقی می نويسند. آن ها فقط 
می خواهند خواسته های انسانی را در کنش با موقعيت های 
اجتماعی پيچيده ارائه دهند. داستان های کوتاه نئورئاليست به 
صورت ويژه ای عالقه مند به همه ی موارد فقدان يک نويسنده 
است. و کاماًل بی طرف و منفعل در محتوا هستند. توصيفات، 
سرد و تهی می باشند و کاراکترها به صورت روانی و اثراتی که 
محيط بر آن ها می گذارد توضيح داده نمی شوند. در حال حاضر 
نويسندگان امريکای التين شالوده و بنياد کارهای شان را بر 
تمامی روندها و گرايش هايی که در باال ذکر شد قرار می دهند. 
تعدادی از تکنيک های جديد برای پيشی گرفتن از اسالف خود 

استفاده می کنند. در داستان های شان بر جهان غيرواقعی، پوچ و 
غيرمنطقی که در آن زندگی می کنيم تمرکزمی کنند. داستان های 
ديگر واقعيت های اجتماعی امريکای التين جديد را منعکس 
می کنند. نثرها و نوشته های اجتماعی در حال حاضر غالب اند.

»رابرت اسکولز« از اين گونه داستان به عنوان »فرا داستان« تعبير 
می کند و آن را نوعی فزاينده از داستانی می داند که از شيوه های 
معمول و سنتی يا رمانس دور می شود و گاه از آن به گونه ای 
»افسانه پردازی« نام می برد که شيوه تازه ای را در حرکت آزاد و 
ابتکار روايی ممکن می کند. اين گونه آثار به گونه های مختلف 
فرم،سبک،  موضوع،  مورد  در  تازه  تجربيات  رهگذر  از  و 
توالی زمانی، آميزش امورعادی با عناصر خيالی، اسطوره ای و 
کابوس گونه، هنجارها و توقعات رايج در رمان را نقض می کنند 
و تمايزات سنتی ميان امر جّدی و غيرجدی و وحشتناک و 
مضحک و تراژيک و کميک در اثر از ميان می رود. او به عدم 
قاطعيت، تناقض و عدم انسجام معتقد است. اما هر يک با توجه 
به محيط زندگي خود طيف هاي رنگارنگي از اين شيوه ارائه 
مي دهند. در بيشتر کشورهاي آسيايي و آمريکايي التين پست 

مدرنيسم جلوه ي خود را در رئاليسم جادويي ارائه مي دهد.
گروهی از پژوهشگران داستان رئاليسم جادويی را نوعی تمايل 
اجتماعی برای توصيف مناسبات فرهنگی و سياسی آمريکای 
التين در آغاز قرن بيستم به حساب می آورند. آن ها دست 
مايه های »بی عدالتی«، »فروپاشی«، »يأس«، »خشونت«، »فقر«، 
»بيچارگی توده ی مردم« و» نبرد رعيت ها برای تکه ای زمين« 

و... را گواه اين ادعا می دانند.
»گابريل گارسيا مارکز« در شرح پيدايش رئاليسم جادويی در 
مستعمره های اسپانيا، انگيزه مبارزه با اشغال گران را با اهميت و 
جدی تلقی می کند و می گويد: »شواليه گری در مستعمره های 
اسپانيايی ممنوع شده بود. جرم شان اين بود که به تخيل بال و 
پر می دادند. دنيای تخيلی زاده شده که بعدها رئاليسم جادويی 

ریشههايجادوییاینرئالیسمكجاست؟



بورخسدرتشریحعللپیدایشرئالیسمجادویی
میگوید:»اینشـیوهنوشـتنپایاننوعیعقده
حقارترابهنویسندهآمریکایالتینبشارتداد.«
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نام گرفت.« او ترويج اين دنيای تخيلی را شيوه ی مبارزه با 
اشغال گران و بعدهای نفی هر نوع سلطه می بيند. بورخس 
هم در تشريح علل پيدايش رئاليسم جادويی از تعبير »پايان 
حقارت« استفاده می کند و می گويد: »اين شيوه نوشتن پايان 
نوعی عقده حقارت را به نويسنده آمريکای التين بشارت داد.«
رئاليسم  پيدايش  علل  درباره  ادبی«  اصطالحات  »فرهنگ 
جادويی، اختناق و حکومت های ديکتاتوري را يکی از عوامل 
به وجود آمدن اين گونه داستانی بر می شمرد: »حاکميت جو 
خفقان و اختناق ديکتاتوري و حکومت هاي استعماري در 
مستعمره  ها مانع از تجربه آزادانه در حوزه رئاليسم توسط اين 
اقوام و مليت ها مي شده است. در نتيجه روايت واقعيت هاي 
دهان  به  دهان  که  باورهايي  و  افسانه ها  خالل  از  تاريخي 
مي گردند، امکان بيان پيدا مي کنند و در اين راه چنان با اين 
مواد در هم مي آميزند که جلوه اي دوگانه مي يابند: اليه حوادث 
و رويدادهاي واقعي بر بستر سيالي از افسانه ها و باورها شناور 
است و نويسنده دائماً خواننده را بين واقعيت و افسانه نگاه 

مي دارد.«4

نقشه تحوالت سياسی و ادبی، جغرافيای آمريکای التين را 
سرزمين مهمی نشان می دهد. سه تن از شاعران و نويسندگان 
اين سرزمين به فاصله نسبتاً کوتاهی برنده جايزه نوبل شده  اند. 
برخی پژوهشگران همواره به اين اقبال و توجه اروپائيان به ديده 
ترديد نگريسته اند. آن ها معتقدند اين توجه به ادبيات امريکای 
التين، نوعی سياست برای مبارزه با رشد نوعی انقالبی گری در 
انديشه نويسندگان اين سرزمين بوده است. اين ديدگاه بيشتر 
در نظريات »پسا استعماري« ديده مي شود. پيروان اين نظريه 
»پسا استعماري« تالش می کنند مسائل و حتي پديده هاي ادبي 
را در سايه استعمار گري اروپا تحليل کنند. آن ها اعتقاد دارند 
همه تحوالت سياسي و فرهنگي معاصر با رويه گفتمان غرب 

گره خورده است.
»فوگوئت وگومز« مي گويد: »وقتي در سال 1492 کريستف 
کلمب به خاک امريکا قدم نهاد، بوميان جزاير او را با شور و 
هيجان مورد ستايش قرار دادند. زيرا او را يک فرستاده آسماني 
مي پنداشتند. پس از اين مراسم تشريفاتي مربوط به صدور 
فرمان تصرف امريکا با نام خدا و پادشاهي اسپانيا انجام شد. او 
با دادن شيشه هاي رنگي به بوميان، آن ها را به شگفتي انداخت 
و رضايت آن ها را جلب کرد. حال بعد از پانصد سال، اعقاب 
بوميان سرزمين امريکا سعي دارند مهرباني هاي درياساالران 
را جبران کنند و شيشه هاي رنگي را به بازار بين المللي کتاب 
روانه کرده اند تا رضايت و لذت خوانندگان را بر انگيزند. اين 

شيشه هاي رنگي چيزي نيستند جز رئاليسم جادويي.«5
برخی پژوهشگران رئاليسم جادويی را محصول رويارويی 
تمدن غرب و سنت های کشورهای امريکای التين و در معنای 
از آن که  گسترده آن کشورهای جهان سوم می دانند. پيش 
اروپاييان، کشورهای امريکای التين را مستعمره خود سازند، 
مردم اين مناطق، در سايه عادات، افکار و عقايد خود زندگی 
نظر می رسيد،  به  اروپاييان خرافه  نظر  از  می کردند. آن چه 
بخشی از زندگی مردم اين مناطق بود. صنعت و فرهنگ غرب 
همراه اروپاييان تازه وارد به اين سرزمين به تضاد بين سنت و 
تجدد تبديل شد. از طرف ديگر انقالب مکزيک و بعد دلواپسی 
غرب از نفوذ اين تفکر به ديگر کشورها، به شکل سياست های 
فرهنگی جلوه گر شد. درون مايه اصلی آثار رئاليسم  جادويی 
بيشتر خشونت های سياسی، فقر، ظلم و ديکتاتوری، تبعيض 

نژادی و جست  و جوی هويت ملی است.6
وقتی آمريکای التين مستعمره اروپا شد، ساکنان آن سرزمين 
زندگی دوگانه ای پيدا کردند. از يک سو بورژوازی جديد، آن ها 
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را به سوی فرهنگ تازه ای می برد که شبيه اروپاييان بشوند و 
از سوی ديگر اسطوره ها و آيين کهن آن ها را به سوی وجدان 
قومی سوق می داد. اين وجدان قومی، شرايطی برای تحقق 
فرهنگ جديد آفريد. نتيجه اين کار، زمينه شکوفايی هنرهای 
ملّ ی را فراهم کرد که بيانگر روح اصيل آمريکای التين است. 
بورخس اين موضوع را نوعی رسيدن به هويتی تازه می بيند که 
پايان نوعی عقده حقارت را به نويسنده آمريکای التين بشارت 

داد.
رئاليسم  داستان  که  باورند  اين  بر  ادبی  پژوهشگران  برخی 
تالش  گروه  اين  است.  ادبی  مستقل  گونه ی  يک  جادويی 
کرده اند که با باز شناسی عناصر و بن مايه های تکرار شونده اين 

دسته از داستان ها ساختار اين گونه را ترسيم کنند.
اگر چه اصطالح »داستان رئاليسم جادويی« نزديک به هفت 
دهه است که مورد استفاده قرار می گيرد، اما هنوز تعريف 
اصطالح  جادويی  رئاليسم  است.  نشده  ارائه  آن  از  کاملی 
متناقضی است. در نگاه نخست ترکيب »رئاليسم « و » جادو« 
مانع برداشت روشنی از اين اصطالح می شود. دراين معنا، 
رئاليسم بيشتر به ترسيم و تصوير موثق و معتبر زندگی گفته 
می شود و »جادو« به پديده ای غريب اطالق می شود که امکان 
رخداد آن در جهان واقعی نيست. شباهت سه گونه داستانی 
»وهمی«، »فانتزی« و »رئاليسم جادويی« از جهت داشتن پديده 
غريب بسيار زياد است اما يکی نيست. داستان های »وهمی« را 
نبايد با رئاليسم جادويی يکی دانست. در داستان های »وهمی« 

رويدادی غريب رخ می دهد اما اين پديده تنها در ذهن يکی 
از اشخاص به صورت يک توهم وجود دارد. درحالی که در 
رئاليسم جادويی، پديده »رويداد غريب « مثل يک واقعيت 

حتمی، واقعی و باور کردنی است.7

پی نوشت ها:
1 . از انقالب سوررئاليستی تا رئاليسم جادويی. الخو کارپانتيه، عليه فاشيسم. 

کاوه ميرعباسی. ش رق  1388 
2 . رئاليسم جادويی در آمريکای التين .دکتر صالح فضل. قاسم غريفی.تبيان
3. Zamora , L.P. & Wendy B.s.) (1995), Magical Realism, Theory, History,

 

Community, DukeUniversity Press, Durham, North Carolina, USA.

4.  نقد فرهنگ رئاليسم جادويی. وندي .ب. فاريس. فصلنامه فارابي. شماره 58
5.  از ف راس وی  آئ ي ن ه ه ا.داس ت ان ه ای  ک وت اه  آم ري ک ای  الت ي ن . ک ل ود ک وف ون ؛ پ رن دوش  

ت وس ل ی.  ت ه ران : آب ی ،1381
6.  داستان های کوتاه امريکای التين به کوشش روبرتو گونسالس اچه وريا. 

عبدا.. کوثری. نشر نی.28
7.  جزينی. محمد جواد. آشنايی با گونه های داستان کوتاه. ريخت شناسی 

داستان رئاليسم جادويي. نيلوفر سپيد.1390 



ماركزمیگوید:»درآمریکایالتینومنطقه
كارائیب،هنرمنداننیازچندانیبهابداعیاجعل
داستانندارند.برعکسمشکلآنهادرحقیقت
همیشهاینبودهكهچگونهواقعیاتزندگیرا

باورپذیرجلوهدهند«

10

داسـتان نامه
 شهـریور91

در ايران اصطالح رئاليسم جادويی بيش از هرچيز ديگری 
با نام رمان »صد سال تنهايی« )1967( گابريل گارسيا مارکز 
)متولد 1927( عجين شده و پس از ترجمه اين رمان در دهه 
پنجاه شمسی بوده که اين اصطالح وارد ادبيات نقد فارسی زبان 
شده است. تاريخ اين اصطالح اما به خيلی پيشترها برمی گردد. 
کسی که برای اولين بار اين اصطالح را مطرح کرد، فرنز روه1 
)1890-1965( منتقد هنری آلمانی بود. او در سال 1925 کتابی 
منتشر کرد به نام »رئاليسم جادويی: مسايل نقاشی جديد اروپا«2. 
روه معتقد بود که رئاليسم جادويی در عين حال که ربطی به 
سوررئاليسم پيدا می کند، کاماًل متمايز از آن است، چراکه تمرکز 
رئاليسم جادويی روی جسم مادی اشيا و وجود واقعی آن ها در 
جهان است و در مقابل تمرکز سوررئاليسم روی واقعيت های 

ذهنی، روانی و ناخودآگاه است. 
 به عبارت ديگر تفسير روه از آثار نقاش های آن زمان اروپا اين
 بود که در اين آثار، نقاش ها موضوعات واقعی را با ويژگی های
 اعجاب آور درآميخته می کنند و به زندگی روزمره و موضوعات
هم تالش  البته  و  می دهند  جادويی  جنبه ای  افتاده   پيش  پا 
 می کنند که ويژگی های آثار خيال و وهم را در کارهای شان
 وارد نکنند. بعدها در طول دهه های 1940 و 1950 اصطالح
 رئاليسم جادويی برای توصيف نوعی واقع گرايی غيرطبيعی در
 آثار بعضی نقاشان آمريکايی ايوان آلبرايت )1983-1897( و
 جورج توکر )2011-1920( به کار رفت. اين رئاليسم جادويی،
محتوايی الزاماً  و  هميشه  ادبيات،  در  استفاده اش   برخالف 
    خارق العاده و اسرارآميز را در بر نمی گرفت، بلکه به زندگی
روزمره از نظرگاهی فوق  واقع گرايانه و گاه مرموز نگاه می کرد
به جز در حوزه هنرهای تجسمی و نقاشی، بنيان های نظری روه 
روی ادبيات اروپا و آمريکای التين نيز تأثير زيادی گذاشت. 
نويسنده  بونتمپلی3)1878-1960( -  ماسيمو  مثال،  به عنوان 
ايتاليايی و اولين نويسنده ای که رئاليسم جادويی را در هنر 
داستان نويسی وارد کرد - تالش کرد »کيفيت خارق العاده و 
اسرارآميز ادبيات« را بسط و توسعه دهد و ارائه کند. او معتقد 
نوعی  ايجاد  برای  باشد  وسيله ای  می تواند  ادبيات  که  بود 

آگاهی جمعی از طريق »باز کردن چشم اندازهای اسطوره ای 
تا  بود  تالش  در  هميشه  و  واقعيت«  به سوی  اسرارآميز  و 
نوشته هايی الهام بخش بنويسد برای ملتی که آن زمان تحت 
حکومت فاشيست ها قرار داشت. اما حقيقت امر اين است که 
از اواخر نيمه اول قرن بيستم جدی ترين منزلگاه و پايگاه رئاليسم 
جادويی، آمريکای التين بود. سرزمينی که نويسنده هايش اغلب 
ميان کشور خود و مراکز فرهنگی اروپا نظير پاريس و برلين در 
رفت وآمد بودند و به اين ترتيب از جنبش های هنری زمانه تأثير 
می گرفتند و آن ها را تحت تأثير قرار می دادند. يک رويداد بسيار 
مهم در اين زمينه ترجمه کتاب روه به اسپانيولی در سال 1927 
بود. آليخو کارپنتيه4 )1980-1904( - نويسنده کوبايی- اولين 
کسی بود که در سال 1949 اصطالح رئاليسم جادويی را در 
معنای امروزی اش به کار برد و در توصيف و تشريح آن نوشت 
در اين نوع آثار شيوه ای از نگارش به کار می رود که در آن 
رويدادهای زندگی روزمره با جنبه های مافوق طبيعی و اديان و 
اسطوره های بومی و محلی آمريکای التين عرضه شده است. 
شايد مهم ترين بخش نظريات او را بتوان جايی دانست که 
تفاوت ميان رئاليسم جادويی و سوررئاليسم را مطرح می کند: 
»در سوررئاليسم چيزهای غريب و شگفت انگيز هنرمندانه 
به وجود می آيند، اما در رئاليسم جادويی زندگی روزمره در 
شگفتی ها و اعجاز مستحيل می شود.« خورخه لوييس بورخس 
)1899 - 1986( - نويسنده آرژانتينی - از مهم ترين کسانی بود 
که نويسنده های آمريکای التين را تشويق به توسعه قابليت های 
رئاليسم جادويی کرد. در طول دهه های چهل و پنجاه قرن 
بيستم رئاليسم جادويی در آمريکای التين و به خصوص در 

آرژانتين به اوج خود رسيد.

نیازیبهجعلنیست!
كاوهفوالدینسب

مقاله

نگاهیبهمقولهرئالیسمجادویی
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پس از اين دوره بود که رئاليسم جادويی سفر بين المللی خود 
را شروع کرد و به  سرعت ادبيات داستانی جهان را تحت تأثير 
قرار داد. بسياری از نويسنده های جهان اين مکتب را اسلوب 
يا شيوه بيانی ای می دانستند که می توانستند با آن مسايل واقعی، 
از  کنند.  را روايت و تصوير  بومی سرزمين شان  تاريخی و 
خورخه  می توان  جادويی  رئاليسم  نويسنده های  مهم ترين 
لوييس بورخس، گابريل گارسيا مارکز، ميگل آنخل آستورياس 
)متولد  گراس  گونتر  گواتمااليی،  نويسنده   )1899-1974(
1927( نويسنده آلمانی و ايتالو کالوينو )1985-1923( نويسنده 

ايتاليايی را نام برد. 
مهم ترين هدفی که رئاليسم جادويی دنبال می کند اين است 
که حوزه واقع گرايی را گسترش دهد و بتواند جنبه های مافوق 
طبيعی دين و اسطوره را نيز در آن وارد کند: تالشی برای تبيين 
جهان به شکلی نامعقول و با اين تصور که پيش فرض های مبتنی 
بر قرائت مدرنيستی و صرفاً خردگرا از هستی را می توان کنار 
گذاشت و از نظرگاهی تازه به تبيين هستی پرداخت. در اين 
دست آثار الگوهای واقع گرايی با خيال و وهم و عناصر رؤيايی 
در می آميزند و نتيجه اين درآميختگی ترکيبی است که به هيچ  
کدام از عناصر سازنده اش شبيه نيست. يعنی نه واقع گراست و 
نه خيالی و موهومی. اين فراورده جديد خصوصياتی منحصر 
به  فرد و مستقل دارد و خيال انگيزی مکتب رئاليسم جادويی 
همين جاست که به اوج خود می رسد. در داستان هايی از اين 
دست معموالً ترتيب توالی زمانی مرتب نيست. زمان سيال 
است و در خالل رفت و برگشت های مدام است که جهان 
داستان شکل می گيرد و خود را به خواننده نشان می دهد. 
نويسنده ها در نوشتن چنين داستان هايی از خرق عادت و علوم 
ماورايی و جادو بهره می گيرند و در فضاسازی و توصيف ها هم 
معموالً از ويژگی های اکسپرسيونيستی استفاده می کنند. استفاده 
از خرق عادت، داستان های رئاليست جادويی و شاکله آن ها 
را بسيار شبيه قصه ها و افسانه ها می کند و يکی از داليلی که 
برای اقبال مخاطبان در سراسر جهان به داستان های رئاليست 

جادويی برشمرده می شود، می تواند همين باشد.

در شکل کلی رئاليسم جادويی را نمی توان مکتب مستقلی 
از واقع گرايی است و  دانست؛ چراکه در حقيقت شاخه ای 
ضوابط و اصول کلی حاکم بر آن، همان ضوابط و اصولی است 
که در واقع گرايی يا رئاليسم حاکم است. مشخصات اصلی 

رئاليسم جادويی را می توان اين ها دانست: 
-درهم تنيدن عناصر غير قابل  تصور و شايد تخيلی در بافتی 
رئاليستی و معقول به طوری که ظاهر امر، واقعی و ممکن جلوه 

کند.
-ذوب واقعيت ملموس و منطقی و عينی در واقعيت جادويی، 

واقعيتی مبتنی بر رؤيا و وهم.
-تبديل کردن ناشناخته ها و آن چه برای انسان مألوف نيست، 

به پاره هايی از زندگی روزمره او.
گابريل گارسيا مارکز در جايی می گويد: »در آمريکای التين و 
منطقه کارائيب، هنرمندان نياز چندانی به ابداع يا جعل داستان 
ندارند. برعکس مشکل آن ها در حقيقت هميشه اين بوده که 
چگونه واقعيات زندگی را باورپذير جلوه دهند و وضع ما از 
همان آغاز تاريخ چنين بوده است. در ادبيات ما در حقيقت 
هيچ نويسنده ای نيست که آثارش باور ناپذيرتر و در عين حال 
واقعی تر از وقايع نگاری جزاير آنتيل باشد ... در منطقه کارائيب 
واقعيت های باورنکردنی به اوج خود می رسند. در اين جا عالوه 
بر عناصر اصلی، يعنی اساطير بدوی و مفاهيم جادويی، وجود 
انواع گوناگون فرهنگ ها نيز مؤثر بوده است، همه اين ها همراه 
و هماهنگ باهم در جويباری جاری می شوند که جذابيت 

هنرمندانه و باروری خالقه شان پايان ناپذير است.«
منابع:

1. گارسيا مارکز / گاربريل، واقعيت باورنکردنی در آمريکای التين، تقی زاده / 
صفدر، تهران، انتشارات علمی، 1366

2. ميرصاقی / جمال، راهنمای داستان نويسی، تهران، انتشارات سخن، 1387
3. ميرصادقی / جمال، ادبيات داستانی، تهران، انتشارات سخن، 1390

پی نوشت ها :
1-Franz Roh
2-Magical Realism: Problems of the newest European painting
3-Massimo Bontempelli
4-AlejoCarpentier
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آن ها که داستان خوان حرفه ای هستند، خوب می دانند که نقش 
يک مترجم و قلم او، در گيرايی و جذابيت يک اثر داستانی 
خارجی چقدر مهم است؛ به خصوص اگر آنکه قرار باشد 
داستان يا رمانی از ادبيات آمريکای التين بخوانند. عبداله کوثری، 
مترجم باسابقه و زبردستی است که خوانندگان همواره ترجيح 
می دهند ترجمه او از آثار داستانی آمريکای التين را بخوانند. 
بسياری از نويسندگان ادبيات آمريکای التين با ترجمه های 

کوثری، به خوانندگان ايرانی معرفی شده اند.
ادبيات  از  کوثری  عبداله  نظير  کم  و  خواندنی  ترجمه های 
آمريکای التين، جوايزی متعددی را برای او به ارمغان آورده 
و بسيار تقدير شده است. او همچنين در چند دوره از جايزه 

هوشنگ گلشيري به عنوان داور حضور داشته است.
کوثری که متولد همدان است، در مشهد سکونت دارد و همين 
فاصله جغرافيايی، برقراری ارتباط و به گفتگو نشستن با او 
را برای »داستان نامه« دشوار می نمود. اما اين امر، با فروتنی و 
حسن توجه اين نويسنده و مترجم توانا محقق شد و حاال 
خوانندگان »داستان نامه« اين امکان را دارند تا در اولين شماره، 
نظرات مترجم محبوب خود را درباره ادبيات جادويی آمريکای 

التين بخوانند.

داستاننامه:گروهیازمنتقدین،بااشارهبهتاثیرادبیاتاروپا
درشکلگیریادبیاتدورهشـکوفاییآمریکایالتین،
ازنوعیاثرپذیریمتقابلادبیاتجهانازادبیاتدوره
شکوفایيآمریکايالتیننیزسخنگفتهاند.آیاباایننظر
موافقهستیدواگرقائلبهاثرپذیریادبیاتجهانازادبیات
دورهشکوفاییهستید،ازمیزاناینتاثیروچگونگیرویداد

آنبگویید.

ع. کوثری: پاسخ به اين پرسش نيازمند تحقيق همه جانبه و 
وسيع است که من نه خودم به فکرش بوده ام و نه در جايی 
خوانده ام. اما چند نکته کلی را که به نظرم می رسد، می گويم. 
دوره شکوفايی مقارن با دهه 1960 بود. در اين زمان ادبيات 
غرب )منظورم اروپای غربی و اياالت متحده است( کم کم پا 
به دورانی می نهاد که برخی از منتقدان درباره آينده رمان نگران 

شده بودند. چون رئاليسم غربی ظاهراً به نوعی تکرار و فقدان 
انگيزه های نيرومند دچار شده بود که در دهه های بعد تشديد 
شد و ما از دهه هفتاد به بعد اثر ادبی مهمی که بتواند با آثار قرن 
نوزدهم و اوايل قرن بيستم تا پايان جنگ دوم رقابت کند در 
اين ادبيات نمی بينيم. اما ادبيات غرب در هر حال در جايگاهی 
نبود که بخواهد از اين يا آن ادبيات تأثير مستقيم بگيرد. و من از 
اين تاثير چيزی نخوانده ام گرچه می دانيم که غربی ها با شور و 
شوق بسيار به استقبال رمان های دوره شکوفايی رفتند و از تولد 

دوباره رمان سخن گفتند.
اما در ساير مناطق جهان، بی گمان تأثيراتی در کار بوده است. 
مثاًل به نظر من دو رمان نخست سلمان رشدی، »بچه های نيمه 
شب« و »شرم« حتماً از مارکز تأثير پذيرفته بود. اما رشدی 
نويسنده توانايی است و اين تأثير را با عناصری کاماًل بومی در 
هم آميخته بود. از اين گذشته فراموش نکنيم که رمان آمريکای 
التين، خود به داليل مختلف وام دار رمان غرب است و اين را 
نويسندگان آن جا بارها تأييد کرده اند. نويسندگانی چون فاکنر، 
ادگار الن پو، و از همه مهم تر سروانتس و استرن نويسنده 
تريسترام شندی تأثير مستقيم بر ادبيات آمريکای التين داشته اند 
و همچنين جنبش سورئاليست فرانسه نيز چنين بوده است. 
فراموش نکنيم که دو نويسنده ای که پيشگام رئاليسم جادويی 
شناخته شده اند، يعنی آله خو کارپانتيه و ميگل آنخل آستورياس 
هر دو در زمان اوج نهضت سورئاليست در پاريس بودند و با 
آن نويسندگان رابطه داشتند. اصوالً نويسندگان آمريکای التين، 
فرهنگ خود را شاخه ای از فرهنگ اروپا می دانند. پس اين 
ادبيات، جدا از عناصر بومی که داشت، از آخرين تکنيک های 
ادبيات غرب بهره گرفته بود و دليل موفقيتش هم همين بود 
وگرنه به صرف ارائه دنيايی خيالی يا سورئال نمی توانست به 

اين موفقيت دست يابد. 
اتفاق مهمی که در اين سه چهار دهه اخير روی داده، اين بوده 
که مرکز توليد رمان های بزرگ و ماندگار از غرب به ساير 
نقاط يعنی به جاهايی مثل آمريکای التين، اروپای شرقی، هند 
و ساير مناطق جهان منتقل شد. اين موضوع، بی گمان داليل 

جابجاییواقعیتموجود
باواقعیتیآرزوشده!

گفتگو

عبدالهكوثریازادبیاتجادویيآمریکايالتینمیگوید



عکس از وب سايت روميسا مفيد

اتفاقمهمیكهدراینسهچهاردههاخیررویداده،
اینبودهكهمركزتولیدرمانهایبزرگوماندگاراز
غرببهسایرنقاط،بهجاهاییمثلآمریکایالتین،

اروپایشرقی،هندوسایرمناطقجهانمنتقلشد
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گوناگون دارد. اما يک نکته را بد نيست يادآور شوم. کارلوس 
فوئنتس در مصاحبه ای که من اخيراً ترجمه کرده ام، می گويد: 
روزی دانلد بارتلمی، نويسنده آمريکايی، از من پرسيد شما 
نويسندگان آمريکای التين چه طور می توانيد رمان های چنين 
پرحجم بنويسيد و اين همه مطلب در آن بگنجانيد؟ من در 
جوابش گفتم ما احساس می کنيم خيلی چيزها هست که برای 
ما ناگفته مانده؛ ما سه قرن خاموش بوده ايم )به دوران استعمار 

اشاره می کند( و حاال کلی حرف برای زدن داريم.

من فکر می کنم اين چيزی است که برای اغلب اين مناطق روی 
داده است. يعنی نويسندگان کشورهايی که قباًل به جهان سوم يا 
دنيای توسعه نيافته مشهور بودند، امروز خود را کشف کرده اند 
و می خواهند اين کشف خود را به زبان رمان بيان کنند. ادبيات 
آمريکای التين احتماالً جدا از ايجاد حس اعتماد به نفس برای 
اين نويسندگان، اين را نيز به آن ها آموخته که در پی تعريف 
هويت خود برآيند و بتوانند تعريفی از خود به جهانيان عرضه 
کنند و به اين منظور تاريخ خود را خوب بخوانند و از آن بهره 
بگيرند. همان کاری که همه نويسندگان آمريکای التين کرده اند 
و يک مضمون هميشگی در رمان های آن ها، همين تالش برای 
رسيدن به هويت ملی يا منطقه ای و بازخوانی و بازپردازی 

تاريخ پرماجرايشان بوده است. 

داستاننامه:شماسالهاستبهعنوانمترجموپژوهشگر
ادبیاتآمریکايالتین،بهمطالعهدراینحوزهپرداختهاید.

چهتعریفیازرئالیسمجادویيوماهیتآندارید؟

ع. کوثری: در مورد ماهيت رئاليسم جادويی تاکنون چند مقاله 
ترجمه کرده ام که اغلب در نشريات منتشر شده است. از آن 
جمله می توان به مقاله بسيار سودمند بارگاس يوسا با عنوان 
»آمريکای التين: افسانه و واقعيت« اشاره کرد که در نشريه کلک 
چاپ شد و در کتاب »چرا ادبيات« نيز آمده است. اما بد نيست 
اين را بگويم که اصوالً شگرد يا روش يا تدبير فرا رفتن از 
واقعيت برای بيان چيزی که با تصاوير مألوف و کلمات متعارف 
به بيان در نمی آيد، با آمريکای التين شروع نشده است. اين نوع 
نگاه، چيزی است به ديرينگی خود ادبيات. ما در کتاب مقدس 
به صحنه هايی بر می خوريم که به راستی حيرت انگيز است؛ 
از کتاب ايوب تا کتاب جامعه و از آن عجيب تر، مکاشفات 
يوحنا. در ادبيات خودمان هم چيزی مثل ارداويرف نامه داريم 
که تخيل هول انگيز و حيرت آوری است. در ادبيات و شعر 
عرفانی مان هم مثاًل در تذکره االوليا يا در غزل های مولوی يا 
مثاًل در رسائل فارسی شيخ اشراق به  خصوص عقل سرخ، اين 
روش را مشاهده می کنيم. و نيز در سخنان منسوب به بايزيد 

بسطامی و ابوالحسن خرفانی. 
در غرب، به طور مشخص بعد از جنگ اول و به سبب بی اعتبار 
شدن بسياری از معيارهای اخالقی و هنری و ...، جوانانی که 
از جنگ برگشته بودند، هم برای دهن کجی به جامعه بورژوايی 
افکار و  بيان  برای  غرب و هم در جستجوی راهی جديد 
عواطفی جديد، نهضت دادائيسم و بعد سورئاليسم را برپا 
کردند که ثمرات بسيار داشت. همان طور که گفتم کارپانتيه و 



واقعیتآمریکایالتینبهخیالورویانزدیکتر
است.ایندرنهایتبهنوعیروایتمیانجامد
كهتأثیرمنحصربهفردآنوابستهبهروشبیان

رویدادهاینامتعارفاست.

14

داسـتان نامه
 شهـریور91

آستورياس هم به اين نهضت نزديک بودند و از آن تاثير پذيرفتند 
و همچنين بر آن تاثير نهادند. در عين حال فراموش نکنيم که 
رئاليسم جادويی  به  که  آن  از  پيش  التين  آمريکای  ادبيات 
برسد، سبک های گوناگون را تجربه کرده بود؛ از رومانتيسم تا 
ناتوراليسم غربی و عالوه بر آن، ژانرهايی بومی مثل رمان هايی 
که می توان آن ها را رمان منطقه ای يا بومی نام نهاد. رمان هايی 
که به توصيف طبيعت اين قاره می پرداخت؛ رمان صحرا، رمان 
جنگل، رمان وابسته به سنت گاچوها و سرانجام رمان شهری و 
مدرنيسم. حاال برای تعريفی اجمالی و نظام مند از اين سبک، از 
 Latin Americanفيليپ سوانسن کمک می گيرم که در کتاب

Fiction می گويد:
»رئاليسم جادويی خالء ميان رئاليسم اجتماعی و رمان منطقه ای 
و ميان خيال پردازی)فانتزی( و نوآوری در فرم را پر کرد. اين 
سبک نشانه شناخت تفاوت ميان ادراک و واقعيت است. در 
اين سبک از تکنيک های اروپايی وام گرفته می شود تا نويسنده 
بتواند با امکانات بيشتر، ماهيت خاص بودن واقعيت آمريکای 
التين را کشف و بيان کند. رئاليسم جادويی بر اين باور استوار 
است که آمريکای التين اصوالً نامتعارف و شگفت انگيز است 
و اين به علت جنبه افراطی تاريخ، جغرافيا، تحوالت، مذهب 
و قوميت آن است. به عبارت ديگر واقعيت آمريکای التين به 
خيال و رويا نزديک تر است. اين در نهايت به نوعی روايت 
می انجامد که تأثير منحصر به فرد آن وابسته به روش بيان 
رويدادهای نامتعارف است. رئاليسم جادويی با آله خو کارپانتيه 
آغاز می شود. او در رمان پادشاهی اين عالم که مضمون آن 
همان مضمون آشنای آمريکای التين يعنی استقالل، پيشرفت 
و هويت فرهنگی است، ماجرای شورش بردگان سياه هائيتی 
را توصيف می کند. در اين رمان همه رويدادها از چشم برده ای 
سياه روايت می شود که وابسته به سنت شفاهی است و سراپا 
غرقه در اوهام و اعتقادات جادويی. بدين سان واقعيتی آفريده 

می شود کاماًل متفاوت با واقعيت معهود تمدن غربی.« 
آمريکای التين به گفته فوئنتس دنيايی است که قرار است 
"بشود". هنوز منتظر تکوين کامل خويش است. يعنی گذار 
آن از سنت به مدرنيته کامل نشده. اين فرهنگ، بيش از هرچيز 
آرزو می کند و رويا می پرورد. اين سرزمينی است که قرار 
بود بهشت روی زمين بشود و بدل به دوزخی برای بيشتر 
مردمانش شد؛ نخست زير چکمه استعمارگران اسپانيايی و 
آن گاه در زنجير و قيد و بند ديکتاتورهای مادام العمر. باری، 

نويسندگان آمريکای التين گويی سبکی برای بيان اين آرزوها 
و روياها آفريدند تا واقعيت موجود را با واقعيتی آرزو شده در 
دنيايی که همه چيزش با دنيای قديم تفاوت دارد عوض کنند.

داستاننامه:عالقمندانوخوانندگانادبیاتداستانيدر
جهان،ازرئالیسمجادویيودركلازادبیاتآمریکايالتین
استقبالقابلتوجهیبهعملآوردهاند.بهگونهایكهآثار
ادبیاتآمریکایالتینپسازانتشار،بهسرعتبهزبانهای
دیگرترجمهشدهودرسرزمینهایدیگرگسترشیافتهاند.

علتایناستقبالوتوجهرادرچهمیبینید؟

ع. کوثری: ادبيات آمريکای التين يگانه ادبياتی نيست که در 
مملکت ما و در جهان مورد استقبال بوده است. قبالً ادبيات فرانسه، 
ادبيات روس و نيز آمريکای شمالی و ... در همين جايگاه بوده اند 
و هنوز هم تا حدودی هستند. بديهی است که اين ادبيات، مثل 
هر ادبيات غنی، بديع و نو آور ديگر، خوانندگان فراوان خواهد 
يافت. اما ويژگی منحصر به فرد آن، يعنی همين جهان ماورای 
واقعيت، بی گمان در جذابيت آن موثر بوده است. چنان که گفتم 
رمان آمريکای التين درست در زمانی که رمان غربی رو به افول 
نهاده بود، خونی تازه در رگ رمان ريخت و در واقع رمانی نو 
پديد آورد. اين را هم از ياد نبريم که همه نويسندگان بزرگ اين 

منطقه پيرو سبک رئاليسم جادويی نبوده اند و نيستند.



آمریکایالتینبهگفتهفوئنتسدنیاییاستكه
قراراست"بشود".هنوزمنتظرتکوینكامل
خویشاست.یعنیگذارآنازسنتبهمدرنیته
كاملنشده.اینفرهنگ،بیشازهرچیزآرزومی

كندورویامیپرورد.
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و »امرغریب بین رئالیسمجادویی، در نامه: داستان
همنشیني نوعی رئالیستی« گرایي »عقل و ماورایي«
غیرمتعارفومتناقضنمادیدهمیشود؟تحلیلشمااز

چراییامکانورویداداینهمنشینیچیست؟

ع. کوثری: منظور شما از همنشينی امر غريب و ماورايی با 
عقل گرايی رئاليستی را متوجه نشدم. اگر منظور اين است که 
قرن بيستم قرن عقل گرايی رئاليستی است و با عنصر جادو 
از  حرکت  بگويم  جواب  در  بايد  نيست،  سازگار  خيال  و 
کالسيسيسم به رومانتيسم و آن گاه ناتوراليسم و سپس رئاليسم 
)با همه انواعی که دارد( در زمان خود خيلی ساده تر نبوده است. 
گذشته از اين می توان گفت رمان آمريکای التين منطق نثر را بر 
هم زده و تا حد زيادی به شعر نزديک شده است. ما بسياری 
چيزها را در شعر می پذيريم که در نثر از آن ها حيرت می کنيم. 
اما مقدمات اين کار از همان جنگ اول به بعد فراهم شد. 
يعنی تفسير واقعيت تغيير کرد و واقعيت ديگر صرفاً به معنای 
واقعيت ملموس مادی نبود. نويسندگان مدرن غرب آن چه 
را که در ذهن می گذشت را نيز در شمار واقعيت آوردند و 
بدين سان بود که در جست و جوی زمان از دست رفته پذيرفته 
شد و يوليسس جويس و خيلی کارهای ديگر نيز پذيرفته 
شدند. بنابراين در قلمرو هنر، معيار واقعيت مدت ها بود تغيير 
کرده بود. آمريکای التين از اين فضا سود جست و بسياری 
عناصر بومی خود مثل سنت های روايت مايا و آزتک و اينکا 
و نيز وقايع نامه های دوران فتح قاره و ويژگی های اقليمی خود 
را به کار گرفت و آميزه ای پديد آورد که همگان را خيره کرد. 

داستاننامه:فوئنتس،یکیازبزرگترینوتاثیرگذارترین
نویسندگانآمریکایالتین،بهتازگیدرگذشتهاستوماركز
نیزكهبهواقعبزرگتریننویسندهآمریکایالتیناست،
بهسببشرایطنامناسبیكهازنظرسالمتیدارد،ازنوشتن
دستكشیدهاست.چهآیندهایبرایرئالیسمجادویي
آمریکايالتین،پسازفوئنتسوماركز،میتوانمتصوربود؟

ع. کوثری: هيچ کس نمی تواند آخر و عاقبت سبک يا مکتب 
يا ژانری هنری را پيش گويی کند. بديهی است که در رمان 
آمريکای التين نيز تحوالتی رخ داده و خواهد داد. خوسه 
که  مارکز  و  فوئنتس  هم نسل  شيليايی  نويسنده  دونوسو 
کارهايش ارزش کمتری از آن ها ندارد )و من يک رمانش را 
ترجمه کرده ام که متأسفانه مجوز نگرفته( در اواخر دهه هفتاد 
يا اوايل هشتاد اين بحث را مطرح کرد که اين سبک ديگر به 
حد اشباع رسيده و بايد فکری برايش بکنند. دونوسو خود 

 the Obscene bird( رمانی نوشته با عنوان پرنده وقيح شب
of night( که در واقع نقطه اوجی در رئاليسم جادويی است 
و انگار می خواست با اين کار ختم اين سبک را بر چيند. اگر 
به کتاب داستان های کوتاه آمريکای التين نگاه کنيد، می بينيد 
نويسندگان جوان تر از مارکز و فوئننس، هر يک به راه خود 
می روند؛ نويسنده بزرگی چون ماريوبارگاس يوسا خودش را 
رئاليست می نامد. اما توجه داشته باشيد که ما به داليل مختلف 
هنوز بسياری از آثار مهم آمريکای التين را ترجمه نکرده ايم 
و نويسندگانی چون اوگوستو روئا باستوس و کارپانتيه خوان 
کارلوس اونتی و ديگران هنوز چنان که بايست معرفی نشده اند. 
باری رئاليسم جادويی نيز مثل هر سبک ديگر نقطه اوج و نقطه 
فرودی دارد و از ميان آثار نويسندگانش آن چه ماندنی است، 

می ماند و بقيه فراموش خواهد شد.
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کارلوس فوئنتس نويسنده سرشناس مکزيک و آمريکای التين 
در پانزدهم ماه می سال جاری در 83سالگی درگذشت. رئيس 
جمهوری مکزيک در پيامی خبر درگذشت فوئنتس را اعالم 
کرد و با ابراز اندوه عميق از درگذشت اين نويسنده بزرگ، از 
او به عنوان نويسنده ای مکزيکی و در عين حال جهانی ياد کرد.
فوئنتس در کنار مارکز و يوسا، از بزرگ ترين نويسندگان 
آمريکای التين بود که آثارش به بسياري از زبان هاي دنيا ترجمه 
شده و بر ادبيات جهان تاثيرگذار بوده است. اين نويسنده ي 
سرشناس طي چند دهه فعاليت درخشان ادبي جوايز فراوانی 
کسب کرد، اما جايزه نوبل ادبيات، عنوانی بود که از او دريغ 
شد؛ اين درحاليست که در چند دوره ي اخير جوايز نوبل او 

يکي از نامزدهاي اصلي شاخه  ادبيات محسوب مي شد. 
اين نويسنده مکزيکی که فعاليت های متعدد سياسی نيز داشت، 
طی سالهای 1965 تا 1978 به عنوان سفير مکزيک در چند 
کشور اروپايی نظير انگستان، فرانسه و ايتاليا، مشغول به کار بود. 
با درگذشت کارلوس فوئنتس، دنيای ادبيات داستانی، يکی از 
بزرگ ترين نويسندگانش را از دست داد؛ نويسنده ای که به 

تعبير دوست قديمی اش، ماريو بارگاس يوسا، » نه تنها دوستان، 
بلکه بسياری از خوانندگان، دل شان واقعاً برای او تنگ خواهد 

شد.«
فوئنتس صاحب آثاری چون مرگ آرتيميو کروز، آسوده خاطر، 

گرينگوی پير، پوست انداختن، آئورا و آب سوخته می باشد.
مهم  مولفه  که چند  درمي يابيم  آثار،  اين  اجمالی  بررسی  با 
در  قومی و چهره مکزيک  مانند هويت  آمريکای التين  از 
قرون اخير که آميختگی اش با انقالب های متعدد انکار ناپذير 
انقالب هاست، جملگی  اين  که سرشت  و خشونتی  است 
آشکارگويی هايی است که در آثار وی تا حدودی به وضوح 
قابل دريافت است. ولی مقوله هويت ملی در ادبيات آمريکای 
التين و باالخص مکزيک از نگاه فوئنتس می تواند مدخلی 
باشد برای ورود به مباحثی چون »من و ديگری« و نيز مولفه 
زمان که از ويژگی های بارز اين نويسنده آمريکای التين است.

مسئله هويت ملی مکزيک دغدغه ای است پديد آمده از درون 
استعمار اسپانيا به مدت 3 قرن و نيز انقالب هايی که پس از اين 

دوره به وجود می آيد .

مکزیکدرنگاهفوئنتس
علیرضارحیمي

بهیادِ»كارلوسفوئنتس«



فوئنتسمیگوید:فهممناززمانخطینیست
بلکهدورانیوبازگشتزماناست.درآثار

فوئنتسگذشتهدراكنونوجوددارد.
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 بعد از استعمار اسپانيا شاهد ورود زبان اسپانيائی به ادبيات 
مکزيک و بالتبع آن امريکای التين هستيم که از علل شکوفايی 
اين ادبيات در عرصه جهانی است. پس از سه قرن استعمار 
اسپانيا و نيز انقالب هايی که در اروپا و آمريکا مانند انقالب 
فرانسه رخ می دهد، روشنفکران امريکای التين هم با ديده 
انتقادآميزی به موضوع می نگرند که سرانجام منتج به انقالب 

آزادی بخش مکزيک می شود .
تاريخ انقالب های مکزيک در يک نگاه:

يک دوره 20 ساله آنتا آنا، تهاجم فرانسه و رياست جمهوری 
يک سرخ پوست به نام بنيتو فئواری که يک دوره 30 ساله 
است، يک دوره دموکراسی در مکزيک پديدار می شود که 
توسط ژنرال اوئرتو برچيده می شود و  انقالب مکزيک به 

رهبری زاپاتا و پانچوويال پس از اين دوره ظهور می يابد . 
اين تحوالت عديده که موجز و گذرا که به آن اشاره شد 
رهيافتی است که دورنمايه آثار فوئنتس را بنيان می نهد. برای 
نمايان شدن چهره جديد مکزيک و فرديت مکزيکی که از 
طرفی برای احقاق اين هويت رجوع می کند به زمان اين 

تحوالت يعنی تاريخ گذشته. 
تاريخ و همچنين گذشته در نگاه فوئنتس انباشتی از اطالعات 
بی ثمر نيست. در نظر او ارتباط دادن حال و گذشته و مهم تر 
آشتی دادن آن ها با يکديگر است. زيرا می گويد: فهم من از 
زمان، خطی نيست بلکه دورانی و بازگشت زمان است. در آثار 

فوئنتس گذشته در اکنون وجود دارد . 
جستجوی من و ديگری از ديگر مولفه های مهم آثار اين متفکر 
و نويسنده می باشد بحثی که باز می گردد به همان هويت و 
اصالت. مسئله ديدن خود در ديگری يا مشاهده خود در فرهنگ 
ديگری که طريقی است برای معرفی نمودن خود در برابر 
ديگری. اين همان ساختار آئينه ای است که ديگر نويسندگان 

آمريکای التين هم پيرو آن هستند . 
همان گونه که در ابتدای آئورا می آيد : 

" آگهی را در روزنامه می خوانی. چنين فرصتی هر روز پيش 
نمی آيد . می خوانی و باز می خوانی. گويی خطاب به هيچ کس 

نيست مگر تو".
با ترفند راوی خطابی، فوئنتس در آئورا به وجود »تو در ديگری 
اشاره ای آشکار دارد«. در ادامه اين اثر مخاطب خود را غالب 
شخصيت می بينيد و اين تکثير و تبديل در تمام شخصيت های 
اثر هم بازتاب پيدا می کند و تا به پايان برسيم بارها شخصيت ها 
تغيير شکل می يابند و مرز ميان گذشته و حال و آينده از ميان 

می رود. اين ها همان نسل های تاريخ آمريکای التين  هستند 
که مدام در حال تکرار و ديگری شدن می باشند و همواره 
دغدغه ای ست که فوئنتس در کليه آثارش جستجو می کند: 
رابطه هويت در ارتباط با زمان. آن گونه که می گويد: آينده 
درون آرزويی در حال است و گذشته خاطره ای در حال و 

شخصيت ها عاملی برای به تحقق رساندن اين موضوع. 



Match Seller,1920, Otto Dix (1891-1969)
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كبریتفروش،اثراتودیکسنقاشوطراحآلمانی
 )1891-1969(

بررسی  با  روه  فرانتس  که  است  نقاشانی  جمله  از  ديکس 
شکل  به  اشاره  که  را  جادويی  رئاليسم  اصطالح  آثارشان، 
جديدی از نقاشی های پسااکسپرسيونيستی داشت، ابداع کرد. 
در اين اثر، ديکس ، کهنه سرباز معلول و کوری را نشان می 
دهد که صورتش هم اندازه تنش است و کلماتی به صورت 
کارتونی از دهانش خارج شده؛ بر روی سنگفرش نشسته  و 
سگی دارد مقابل او ادرار می کند. به نظر می رسد عابرينی که 
پاهايشان در عکس ديده می شود، در حال سقوط هستند و اين 

به سبب زاويه غريبی است که پاهايشان در نقاشی دارند.
رئاليسم  آثار اوتو ديکس  در مقابل سوررئاليسم قرار می گيرد. 
از  شيوه ای  شد،  مشهور  جادويی  رئاليسم  به  که  شيوه  اين 

شبيه سازی است که چون در آن اشيای پيش پا افتاده با صراحت 
و موشکافی اغراق آميز و غيرمنتظره ای نمايش داده می شوند، 
هاله ای خيال پردازانه پيدا می کند. مثاًل بدن سوژه های اين گونه 
نقاشی های اتوديکس، به طور غيرمتناسبی در مقايسه با صورت 

های برجسته و تاکيدشده شان کوچک نشان داده می شوند.
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زکريا تامر ـ  نويسنده، روزنامه نگار و طنزپرداز ـ  در سال 1931 
در دمشق به دنيا آمد. اولين داستان های خود را در سال 1957 
منتشر کرد و از سال 1981 در انگلستان زندگی می کند. اغلب 
داستان های او در فضای سوررئال رويکردی اعتراضی به  مسائل 
سياسی و اجتماعی دارد. ساده نويسی و طنز از مهم ترين عناصر 
آثار اوست. اين نويسنده سوری در زمينه ی ادبيات کودک و 
نوجوان کتاب های ارزشمندی منتشر کرده  است. تامر يکی از 

مهم ترين و پرخواننده ترين نويسندگان عرب است.

روزی روزگاری، شهری کوچک وجود داشت که وسط مزارع 
سرسبز ساخته شده بود و از رودخانه ای سرشار آبياری می شد. 
همه مردم شهر تکه کاغذ کلفتی در جيبشان داشتند که نامشان 

رويش نوشته شده بود. 
برخی از مردم غنی بودند و برخی هم فقير. پولدارها با فرهنگ 
و مالحظه کار بودند و رداهای سفيد و کفش های براق به تن 
می کردند. آن ها در رقص، سخنان مودبانه، تعظيم موقرانه و 
بوسيدن دست خانم   ها نيز ماهر و کارکشته بودند و فرزندانشان 

مادران خود را با ظرافت بسيار »مامی« صدا می کردند. 
فقرا وقت خوشحالی با زمختی می خنديدند، روی زمين تف 
می انداختند، باور داشتند که پس از مرگ در بهشت پذيرايی 
می شوند و هميشه مادرانشان را با خشونت »ننه« صدا می زدند.
مرگ  به  نسبت  احترامی خاص  اندازه  يک  به  فقرا  و  اغنيا 
قائل بودند: وقتی تشييع جنازه ای برگزار می شد، مردم کمی 
برق می زد.  در چشمانشان  ترس  و  اندوه  درنگ می کردند. 
برخی همراهی می کردند تا آن جسد ناشناس تا مسافت قابل 
مالحظه¬ای بدرقه و دور شود. هنگام شروع غذا و لقمه¬ی 
اول به سادگی می گفتند »به نام خداوند بخشنده مهربان« و در 

پايان غذا هم زمزمه می کردند »خدا را شکر«. 
اگر دوشيزه ای مرتکب گناهی می شد، فوراً با يک چاقوی تيز 

سرش را از بدنش قطع می کردند.
کارگرها روزی هشت ساعت کار می کردند. عاشق ها مخفيانه 

می کردند.  مالقات  سينما  سالن های  تاريکی  در  را  يکديگر 
دکترها هم نصايحشان را مکرر ابراز می داشتند: »غذا را آهسته 
بجويد؛ زود به بستر برويد؛ از سيگار و الکل دوری کنيد.« پيرها 
هم سرشان را با اندوه تکان می دادند و زير لب می گفتند: »چه 
جهان پستی شده، زن ها شلوار می پوشند و بچه ها به والدينشان 

احترام نمی گذارند. اين ها عالئم آخرالزمان اند«.
دوستان هر اول صبح با يکديگر با عبارت »صبح به خير« رو 

به رو می شدند. 
گرچه شهر کوچک بود اما خورشيدی داشت که در وقت مقرر 
طلوع می کرد و در وقت مقرر هم غروب. شبی داشت که با 
ستاره های بسيار جواهرنشان شده بود. شبی که هنگام طلوع ماه 

سپيد، تماماً  نورانی می شد. 
صورتی  می کرد.  زندگی  شهر  آن  در  اسم،  يک  با  مردی، 
جمجه شکل داشت که پوستی خشک و رنگ پريده روی 
استخوان هايش کشيده شده بود. خيلی دلش می خواست که 
يک گل می بود، يا يک پرنده، يا يک ابر سرگردان. نوميدی 
هيچ گاه محملی بهتر از اين مرد پيدا نمی کرد؛ چون او به خوبی 
می دانست که هرگز نمی تواند يک گل يا يک پرنده يا يک ابر 

بهاردرمیانشعله ها
زكریاتامر

برگردان:شیوامقانلو

داستان-ترجمه
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سرگردان باشد. از تنها زندگی کردن در يک خانه ی ساکت و 
ماليخوليايی خسته شده بود و يک روز در يک لحظه ی دلتنگی 
فهميد که بايد برای خودش زنی بخرد. زنی که همراهش می شد 
و صدايش زنگاری را که به روزهای مرد خورده بود، می زدود. 
بنابراين به نزديک ترين بازار رفت و زنی انتخاب کرد با دو 
چشم درشت که در کاسه فرو رفته بودند و اندوهی داشتند 
که با راز و رمز درآميخته بود. مرد قيمت زن را به فروشنده 
پرداخت و به خودش گفت »شايد او بتواند خارپشتی را که در 

خونم می خزد، بکشد.«
در راه که به سمت خانه می رفتند، مرد يک کلمه هم با زن حرف 
نزد. اما وقتی به خانه رسيدند از او پرسيد »اسمت چيست؟« زن 
با صدايی لرزان که هم نرم بود و هم کمی متکبرانه پاسخ داد: 

»نامم نادا )شبنم( است.«
يک روز که کنار زن نشسته و آرنج هايش را روی زانوانش 
در  که  نظرش رسيد  به  زن  از  تصويری  ناگاه  بود،  گذاشته 
ساحلی ماسه ای نشسته و رو به دريای آبی دارد که امواج گرم 
و شورش بدن او را خيس کرده اند. با تجسم اين تصوير، با 

صدايی بی قرار از زن پرسيد: 
- تو اهل کدام سرزمينی؟

- من سرزمينی ندارم.
مرد زن را به دقت ورانداز کرد. بعد گفت:

- تو زيبايی.
 دهان باطروات و کمی تيره رنگ او به نظر مرد بسيار نامعمول 
می آمد. مرد انگشتان دستش را در هم گره کرد و به آرامی 

گفت:
 - نامت هم زيباست.

زن با لبخندی محزون گفت: 
- نام اصلی ام شهرزاد است.

مرد، دستخوش حيرت و شادی، فرياد زد: 

- تو همان شهرزادی؟
زن گفت: 

- من شهرزادم. داس مرگ مرا درو نکرد، اما شهريار مرده.
مرد به حرف آمد: 

- شهريار نمرده، او هنوز زنده است. او منم!
زن گفت: 

- آه، سرورم!
- آه شهرزاد، قلمروم نابود شد.

- از هم جدا افتاديم.
- روی زمين آواره شديم.

- همه جا را دنبالت گشتم.
- گشنگی بدنم را ضعيف کرد.

- من در اتاقی در بسته زندانی بودم.
- مرا به بی راهه کشاندند.

- من با ردايی سياه در کوچه ها می گشتم.
- من زمين را با ناخن هايم چنگ می زدم.

- من به عنوان تنها زن شهر مردان زنده ماندم.
- به صورتم تف می انداختند.

- مردان ثروتمند مرا می خريدند.
- من مرد فقيری هستم. خدای من، چرا مرا تنها گذاشتی؟

- آه که چه قدر رنج کشيديم.
يکديگر را در آغوش کشيدند و بسيار گريستند. مرد با صدايی 

لزران زمزمه کرد: دوستت دارم.
فرياد  تمنا  از اشک که در عمقشان  نمناک  با چشمانی  زن 
می کشيد، به او نگريست. مرد می خواست او را ببوسد که 
فريادی از خيابان به گوشش رسيد: »دشمن حمله کرده ... 

بکشيد، بکشيد... پيش به سوی جنگ!«
صدای کوفتن طبل برخاست؛ آهنگين، مصر، خشمگين، که 
مردان نمی توانستند ناشينده اش بگيرند. مرد زن را با حرکتی 
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تند عقب راند و زن ملتمسانه فرياد زد:
- ترکم نکن، به جنگ نرو، کنارم بمان. 

مرد گفت: 
- آرام باش... کوچه های شهر... مامم مرا می خواند.

شمشيرش را که روی ديوار آويزان بود برداشت و به خيابانی 
رفت که مردان در تاريکی شب مشغول نزاع با يکديگر بودند. 
او به قلب غائله کشيده شد و شروع کرد با شمشيرش به 
شکافتن هر سينه ای که سر راهش می آمد. از اين که تيغه ی 
بلند و محکم شمشيرش را با آن حرکات وحشيانه و سبعانه به 
بدن افتاده ی مردان فرو می کرد، غرق لذت می شد. جنگ که 
پايان يافت او هم دست کشيد، در حالی که بدنش از خون و 

عرق خيس بود.
ناگهان به وحشت افتاد چون به نظر می رسيد او تنها انسان زنده 
مانده در آن سرزمين است. اجساد همه مردم به شکل کپه هايی 
پاره پاره روی آسفالت خيابان تلنبار شده بود. مرد خودش را 
روی زمين لکه دار از خون انداخت و به تلخی شروع به زاری 
کرد و در همان حال شعله های آتش خانه های شهر و کشتگان 

شهر را می بلعديند.
آتش که به نزديکيش رسيد، دست از گريستن کشيد و با سرعت 
از شهر به سمت مزارع دوردست گريخت. وقتی به پشت سر 
و شهر نگريست، ديد که شهر به توده ی مهيبی از آتش سرخ 
رنگ تبديل شده و در قلب شب تاريک می درخشد. روی 
علف ها به زانو افتاد و به خوابی عميق فرورفت و تا آفتاب روز 

بعد باال نيامد، بيدار نشد.
سکوت همه جا را گرفته بود. شهر حاال توده ی سياه بزرگی 
بود که از آن دود به هوا برمی خاست. مرد صدای زاری بلندی 
را شنيد و چشمانش را به هرسو چرخاند تا اين که دختر جوانی 
را ديد که روی علف ها دراز کشيده بود. مرد کنار او رفت و 

پرسيد:
- چرا گريه می کنی؟

-شهر سوخته و همه مرده اند. هيچ  کس باقی نمانده.
دختر پاسخی نداد اما گريه اش را از سرگرفت. مرد دوباره 

پرسيد: 
- چرا گريه می کنی؟ 

دختر که صورتش را ميان دست هايش پنهان کرده بود، گفت: 
من گرسنه ام. 

مرد او را بلند کرد و رفت تا برايش دنبال غذا بگردد. چشمش 
افتاد که شاخه هايش سرشار از ميوه های  به درخت سيبی 
آبدار بود و ذوق کرد. چند سيب چيد و برای دختر برد. و 
همان طور که دختر حريصانه مشغول خوردن بود، خم شد تا 

بهتر تماشايش کند.
مرد از قديم و هميشه دلش می خواست که يک گل يا يک 
پرنده يا يک ابر سرگردان باشد. از خودش پرسيد: »اسم اين 
دختر شهرزاد نيست؟« دختر صورتش را با گوشه ی لباسش 
پاک کرد و با اشتياقی عميق به مرد خيره شد. چهره اش آرام 
بود. مرد نگاهش کرد. به ياد روزهای گذشته افتاد و با اندوه 

گفت: 
- پس فقط ما زنده مانده ايم.

دختر ساکت ماند اما لب هايش کمی از هم فاصله گرفتند. مرد 
چشمش به غنچه ی قرمز کوچکی کمی آن سوتر افتاد. آن را 
چيد و با دست پاچگی به دختر هديه داد. و او هم با لبخندی 
خجوالنه قبولش کرد. زن شادی را در وجود مرد بيدار کرده 
و عاشقانه ترين آوازها را در رگ هايش به جوشش آورده بود.

مرد به زن کمک کرد تا برخيزد. با گام هايی آهسته در کنار هم 
به سوی شهر مرده و سياه به راه افتادند. در راه صدای پرنده ای 
را شنيدند که می خواند و کمی ايستادند. بعد ناگهان به نظر مرد 
رسيد که در دوردست فريادهای کودکانی را می شنود که با ناله 
هايی ضعيف درآميخته اند. عاشق و هماهنگ، کنار هم، به سوی 

صدا شتافتند. خورشيد پيش رويشان روشن بود.
طرح از مينو ظهوريان 
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ليليانا بلوم )Liliana V.Blum ( نويسنده ي جوان مکزيکي، متولد 
سال 1974 است. او هم اکنون در شهر مادرو در نامائوليپاس 
مکزيک زندگي مي کند. او يکی از اولين نويسندگان مکزيکی نسل 
خودش است که آثارش به انگليسی ترجمه شده است. نخستين 
مجموعه داستانش در سال 2002 به چاپ رسيده است. از او 
داستان هاي بسياری در مجالت مختلف چاپ و منتشر شده است.  

هيچ وقت اين معجزه را نخواسته بود. اما زماني که فرصت 
دست داد، نه نگفت. انتظار پارچه نوشته و شيرينی »به خانه ات 
خوش آمدي« را هم نداشت. اما به طرف ده که مي رفت، دست 
کم انتظار داشت کساني که موقع زنده بودن دوستش داشتند، 
بيايند و او را بغل کنند و ببوسند. به برهنگي خود اهميتي 
نمي داد. نصف تنش را کرم ها خورده بودند و گوشت گنديده ی 

زردگون روي استخوان  های چرب سفيد، توی ذوق مي زد.
با عجله مي رفت و لبخندي بر صورتی که لب  نداشت کش 
مي آمد. با استخوان پاشنه اش خاک به هوا بلند مي کرد. ماه 
بي رمقي مي درخشيد. شب پره هايي تنبل اين سو و آن سو 
مي پريدند و با بال  های مات غباری در هوا مي پراکندند. يک 
جغد سفيد باد انداخته بود الي پرهايش و از روي درخت 
گالبي تيغ دار که از بار ميوه سر خم کرده بود، با سوظن نگاهش 

مي کرد.
خانه اش را درهم و آشفته ديد، بدتر از آن زماني که گذاشته 
و رفته بود. دلش براي زنش سوخت. چون نه چيزي برايش 
گذاشته بود و نه پسري که از او حمايت کند. پيش از ورود 
به خانه دستي به سرش کشيد تا گيسکي سفت را صاف کند 
که هنوز از جمجمه ي پوسيده اش آويزان بود. بعد کرمي را که 
روي صورتش قايم باشک بازي مي کرد و از بيني اش مي رفت 
تو و از کاسه چشمش بيرون مي آمد، کند و به زمين انداخت. 
به آرامي در را هل داد، وقتي صداي خشک لوالي در بلند شد 

فحشي داد. روي پنجه ي پا ايستاد تا شاهد خوش آمد باشد.
در سايه ي اتاق مجاور، کنار شمع بی جانی، مادر پيرش را ديد 
که بافتني مي بافت؛ بريده از عالم و آدم، هيچ حسي نداشت. با 

خودخواهي تک پسر خانواده از تصور اين که مادر زاهدش به 
او فکر مي کند غرق لذت شد. جلو او جست و گفت: »ماميتا! 

منم! العاذر تو!«
قضيه وفق مراد او پيش نرفت. پيرزن بيچاره ميل و کالف از 
دستش افتاد. چشم هايش از حدقه بيرون زد و صداي جرخوردن 
حدقه ي چشمش به گوش مي رسيد. مثل ماهي بيرون از آب 
دهان باز کرد و نفس آخر را کشيد. العاذر  دست پاچه نقش 
خود را در سکته قلبي او منکر شد. براي آسايش خيالش فکر 

کرد: »پيرزن بيچاره عمرش را کرده بود.«
بعد با اميد تازه اي به طرف اتاق خواب عروسي خود رفت. 
چندان متوجه نشد که هر آن چه به او تعلق داشت، جلو چشم 
نيست. دم در با ديدن منظره اي که پيش چشمان تهي اش جاري 
بود، خشکش زد. همسر محبوبش، عشق زندگي اش، بيوه ي 
عزادارش بغل رفيقش خاشوا بود! آن ها ششمين فرمان از ده 
فرمان را زير پا گذاشته بودند، زنا. با شوري که هرگز در مقابل 
او بروز نداده بود که شوهر شرعي و قانوني اش به حساب 
مي آمد. اشکي نجوشيد، زيرا مجاري اشکش پوسيده بود. براي 
انداخت و آن چه را از  اندوه خود دست  نشان دادن عمق 

چشمش مانده بود کند.
شل زنان از اتاق دور شد و از خانه بيرون رفت تا کنار ارود، 
سگ وفادارش آرام  بگيرد. اما سگ بي اصل و نسب خشمگين 
خره اي کرد و مي خواست تکه گوشت  های باقيمانده را که روي 
اين انسانيت اندوهگين آويزان بود بکند. العاذر مجبور بود به 
شتاب از همان راهي که آمده برگردد. اما اين بار نه جغد سفيد 
محلش گذاشت نه شب پره ها. جاده ای که به رم ختم نمي شد 
او را به دروازه ي قبرستان رساند. روي سنگ قبري پوشيده از 
علف  های زرد نشست و عقرب هايي را تماشا کرد که سعي 
مي کردند زير استخوان  های پاي او پنهان شوند. در اين شب 
بي مهتاب از ته دل آرزو کرد که کاش در عصر معجزه زندگي 

نمي کرد.

العاذر
لیلیانابلوم

برگردان:اسدالهامرایي

داستان-ترجمه
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سيدصالح آهسته آهسته سرش را مي چرخاند و به تصوير 
موهايش در آينه نگاه مي کند.دستش را از زيرِ روپوِش طوسي 
رنگي که کرامت دور گردن چاقش سفت گره زده بيرون 
مي آورد و روي شقيقه اش مي گذارد. کرامت شانه دور سر 
طاس سيدصالح مي اندازد و قيچي را به  هم مي زند. »اون قدر 
اون وامونده رو به هم نزن، آخرش يه شري دومن گيرمون می 
شه ها.« کرامت گردنش را کج مي کند و رو به من مي گويد: 

»آسيدغفور، چاييت رو بخور از دهن نيفته.« 
دست به استکان که مي برم ادامه مي دهد: »خدا رفتگانت رو 
بيامرزه، بي بي گالب هم رو ارسي شوم بود، همچين که ارسي 
چپه تو ايوون مي ديد برزخ مي شد که تا دعوا سرنگرفته راستش 
کنيم.« اين را مي گويد و قيچي را به هم مي زند. سيدصالح چين 
به غبغب اش مي اندازد و زيرلبي غرولند مي کند. کرامت توي 
تکه آينه اي که به ديوار گرمابه ميخ کرده، به من لبخند مي زند و 
شوخ بازي مي کند. سيدصالح انگار که جماشي کرامت را ديده 
باشد، رو به آينه مي گويد: »بدون باز و بسته کردن بي حکمت 
مقراض، نحسي ده  رو گرفته.« استکان را همين طور توي 
هوا نگه داشته ام و لب نزدم. سيدصالح حاال ديگر سمت من 
برگشته و ادامه مي دهد: »ديشب گرگ به آغل نصرت اهلل زده، 
يه ميش رو همون جا دريده و لمبونده، يکي ديگه رو هم به 

دندون کشيده، برده.«
کرامت  را سمت  استکان  و  مي ريزم  زمين  را روي   چاي 
که تا تمام شدن صحبت سيدصالح بي کار ايستاده، مي گيرم. 
سيدصالح باد توي لپش مي اندازد و ادامه مي دهد: »حيرون 
کرامت  لندهورش چرا اللموني گرفتن؟«  موندم سگ هاي 
چاي داغ را دستم مي دهد و مي گويد: »اگه اين همون گرگه 
باشه که به خرگاه سليمون زده، معلوم مي کنه که سگ هاي 
آبادي ازش حساب  می برن.« اين را مي گويد و باز قيچي را 

به هم مي زند.
کرامت فرچة دسته سفيدش را دور گردن سيدصالح مي کشد 
و گره روپوش را باز مي کند. انگار که گره کورشده باشد، 
بازشدنش زمان مي برد و تا آن لحظه کرامت مي گويد: »اگه 

درد پشتت باال گرفت، بيا که نيشتر بزنم، ان شاهلل که چيزي 
نيست.« سيدصالح انگار که خجالت کشيده باشد، دنبالة حرف 
را نمي گيرد. بند روپوش، دور گردنش رد انداخته است. خرده 
موهاي سفيد از روي روپوش سر مي خورند و روي خاک 
می ريزند. سيدصالح هر وجه ش را چند بار توي آينه نگاه 

مي کند، کف دست کرامت پول مي گذارد.
 با شلنگي که از روشويي گرمابه تا کوچه و پاي آينة کرامت 
آمده، آب توي استکان مي گردانم. سيدصالح بقچه اش را زير 
بغل مي زند، خداحافظي مي کند، گردنش را مي خاراند و وارد 
گرمابه مي شود. همان طور که خودم را توي آينه نگاه مي کنم، 
فقط  که  مي گويم  کرامت  به  و  مي کشم  صورتم  به  دستي 
ريش هايم را کوتاه کند و او همان طور که بند روپوش سرمه اي 
رنگ را که از آن يکي روپوش کوچک تر است گره مي زند، 
مي گويد: »بيچاره نصرت اهلل« حواسش جمع کارش نيست، 

گونه ام را مي برد، عميق مي برد.
دم غروب، قهوه خانه شلوغ است. هرکه وارد مي شود از حاج 
با کسي  مفتاح قهوه چي سراغ نصرت اهلل را مي گيرد. کسي 
نشستن  و صداي  قليان  قل قل  جز صداي  نمي زند.  حرف 
استکان در نعلبکي صداي ديگري نمي آيد. سيدصالح چاي اش 
را هورت مي کشد. دماغ و لپ هايش سرخ است، حکماً توي 
گرمابه سفيداب مال کرده و کيسه کشيده. رد قرمز دور گردنش 
هم از ظهر پهن تر شده. صداي موتورگازي نصرت اهلل از کوچه 
مي آيد. سيد صالح به زخم روي صورتم نگاه مي کند و با ادا 
می پرسد که چرا زخم و زيلي ام؟ مي گويم: »کرامت حواسش 
پرت گوسفند هاي نصرت اهلل بود، صورتم رو بريد.« سر تکان 
مي دهد و مي گويد: »مبارک باشه.« نصرت اهلل که وارد قهوه خانه 
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مي شود، سرها به سمتش مي چرخد. 
چاي اش را الجرعه سر مي کشد و پشت دستش را به سبيل 
مي کشد. کرامت خودش را به موقع مي رساند. نصرت اهلل پکي 
به قليان مي زند و مي گويد: »نامردا آغل رو با خون شستن.« 
مي نشيند.  نصرت اهلل  به  چارپايه  نزديک ترين  روي  کرامت 
»سگ ها انگار که آل ديده باشن کز کردن يه گوشه، زوزه می 
کشن.« کرامت توي حرفش مي پرد که »سگ هاي سليمون هم 

شاش بند شدن.«
 نصرت اهلل کپة دود را از دهن بيرون مي دهد و مي گويد: »من که 
از سر شب فقط صداي زوزة کفتار شنيدم، زوزه که چه عرض 
کنم، ناله.« با پوزخند رو به کرامت ادامه مي دهد: »قبل اومدنم 

يکي شون قِد يه تنجير شاشيد.« 
پکي به قليان مي زند و مي گويد: »گوسفند رو فقط سقط کردن، 
نخوردن.« سيدصالح مي گويد: »فقط خدا کنه صيد گوسفند هاي 

ده عادتشون نشه.« 
سيدصالح  به  رو  و  مي کند  بازي  قليان  ذغال  با  نصرت اهلل 
که شاش بند شدن، سگ هاي  مي گويد: »سگ هاي سليمون 
من  هم که جنّي، چرا برنگردن؟« زخمم مي سوزد، مي خارانم، 
به خون مي افتد. نصرت اهلل دود را از دهنش بيرون مي دهد و 
حرف مي زند. انگار با خودش حرف می زند: »نه قال و قيلي 

کردن و نه ردی جا گذاشتن.« 
از سر شب صداي زوزة شغال امانم را بريده است. انگار که 
عاقله اي بدصدا از درد زايمان ضجه مي زند. زخمم هم آمده. 
ريش هايم کمي بلند شده اند و روي زخم را گرفته اند. توي 
آينة سلماني به زخمم نگاه مي کنم. کرامت بعد از کار دکانش 
را جمع نمي کند. تکه آينه اش روی ديوار گرمابه می ماند. ساية 

سياهي را مي بينم که پشت سرم جا به  جا مي شود. برمي گردم. 
و  مي اندازم  مي آيد. دست  نمي بينم. صداي خرناسه  چيزي 
چارپاية کرامت را برمي دارم. نوک  پنجه به سمت صدا مي روم.

 از پشت ديوار ساية سه بچه را مي بينم که دست در گردن 
همان  از  مي روند. صداي خرناسه  کرامت  خانة  هم سمت 
سمت  مي آيد. صندلي را روي زمين مي اندازم و سمت سايه ها 
مي خزم. بچه ها را نمي بينم، صدا هم ديگر قطع شده است. 
حاال درست جلوي خانة کرامت ايستاده ام. همين چند قدم 
انگار که چند فرسخ راه بود. کرامت فرياد مي کند و به دنبال آن 

چراغ هاي خانه روشن مي شود.
کرامت با يک پيجامه از خانه بيرون مي زند و پابرهنه سمت 
گرمابه مي دود. از کنارم رد مي شود و چند قدم آن طرف تر از 
حال مي رود و نقش زمين مي شود. باالي سرش که رسيدم، 
زبانش بيرون افتاده بود و چشمانش سياهي نداشت. تا به هوش 
بيايد، مفتاح قهوه چي هم رسيد. يک مرتبه دست و پا زد و خاک 
بلند کرد. نه به من نگاه مي کرد نه به مفتاح، فقط هوار مي زد: 

»گرگه فخرالسادات رو با خودش برد.« 
حال و روز کرامت تعريفي ندارد. از ديشب تا به حال، نه چيزي 

خورده، نه حرف جديدي زده ونه به کسي نگاه کرده است. 
مگه  »کرامت،  که:  شد  پاپيچش  بار  دو  يکي  سيدصالح 
فخرالسادات بزغاله است که گرگ به دندون بکشه و با خودش 
ببره؟« کرامت پتويي که مفتاح به دورش پيچيده بود را پس 
 زد و گفت: »گرگه فخرالسادات رو با خودش برد.« ظهر که 
شد، سيدصالح پاسگاه را خبر کرد و سه چهار نفر را به دنبال 
فخرالسادات روانة بيابان کرد. توي اين دو روز احوال کرامت 

سر سوزني توفير نکرده  است.
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 من و مفتاح و سيدصالح گرد کرامت نشسته ايم که ژاندارمي 
الي در قهوه خانه را باز مي کند و از سيدصالح مي خواهد که 

چند لحظه اي بيرون از قهوه خانه باهم صحبت کنند.
 سيدصالح زيرلبي چيزي مي گويد و دست روي زانو مي گذارد 
تا بلند شود. کرامت حواسش پِي گِل کاشي هاي قهوه خانه است. 
مفتاح استکان خالي چاي را از جلوي من بر مي دارد و مي گويد: 
»خدا خودش به خير کنه.« چيزي نمي گذرد که سيدصالح از 
بيرون قهوه خانه دوبار اسمم را صدا مي زند. ژاندارم سرش را 
پايين انداخته و به من نگاه نمي کند. با نوک پوتين توي خاک 
چاله مي کند. سيدصالح کتش را روي شانه انداخته و دست ها 

را از روي هم رد کرده و دو لبة کت را چسبيده.
 کنارشان که مي رسم، ژاندارم سر بلند مي کند و به سيدصالح 
نگاه مي کند. سيدصالح بي آن  که سر بلند کند مي گويد: »جنازة 
فخرالسادات پيدا شده آسيدغفور.« پنداري او هم از شنيدن اين 
خبر يکه نخورده است. مي پرسم: »به کرامت نمی خوايد بگيد؟« 
ژاندارم وسط حرف مي آيد که: »کي و کجاش رو نپرسيدی؟« 
صدايش دورگه است. مي گويم: » مگه فرقي هم مي کنه؟« 
سيدصالح کتش را مي پوشد و مي گويد: »اومدن پِي ما که بريم 
جنازه رو ببينيم.« ژاندارم مي گويد: »بعيده که کار گرگ باشه.« 
دستم را پشت سيدصالح مي گذارم و مي پرسم: »بايد به کرامت 
بگيم، شرعاً درست نيست من و شما مردة فخرالسادات رو 
ببينيم.« ژاندارم صدايش را باال مي برد که: »مرده اي باقي نمونده، 
کپة پوست و خون و استخوونه. فقط لباس ها رو درآوردن، تا 

کردن و کنار گذاشتن.« 
سيدصالح حالتی گرفت انگار که از قبل مي دانسته يعني همين ها 
را از ژاندارم شنيده است چرا که ژاندارم رو به من کرد و پرسيد: 
»اصاًل جا نخورديد؟« با همان چشم هاي ريز چنان نگاه نافذي 
دارد که آدم لرزش مي گيرد. خواستم ماجراي بچه ها را بگويم 
اما منصرف شدم، گفتم: »جا خوردن من دردي دوا نمی کنه. 
فخرالسادات رو براي کرامت زنده نمی کنه. شما هم بايست اين 

زرنگي ها رو قبل از اين ها به خرج می دادين.«
 انگار که حساب کار دستش آمده باشد، صدايش را پايين 
آورد و گفت: »دير يا زود همه چي مشخص مي شه.« کرامت 
پروانه اي را پر مي دهد و تا آن جا که مي شود با نگاه تعقيبش 
استخوان،  و  گوشت  تَل  اين  که  نفهميد  گمانم  به  مي کند. 
بلند  بلند  و  زده  کمر  به  دست  ژاندارم  است.  فخرالسادات 
مي گويد: »نه ردپايي، نه اثري؛ شايد گرگ به جنازه زده باشه اما 
بعيده که از اول کار گرگ بوده باشه. تا زماني که اعالم نکردم 

کسی از ده خارج نشه.« 
از گرگ اول به اين ور چشم هايش به من زل مانده است. مفتاح 
قهوه چي حواسش را پرت مي کند و مي گويد: »مرد حسابي، 
خودش ديده گرگ زنش رو از خونه کشيده بيرون، اون وقت 

مي شود،  براق  ژاندارم  مي بافي؟«  مهمل  و  واسادی  اين جا 
گوشة چشم هاي ريزش چين مي افتد، رو به مفتاح با صداي 
بلند مي گويد: »کرامت که معلوم الحاله. کس ديگه ای هم ديده 
که گرگ زن رو با خودش ببره؟« مفتاح پاي درختي چمباتمه 
مي نشيند و مي گويد: »من که رسيدم اونجا آسيد غفور باالسر 
کرامت بود.« نگاهش به من که افتاد چيِن دور چشم هايش محو 
شده بود و به جايش سياهي چشم ها برق افتاده بود. »همون 
حوالي بودم، قدم مي زدم. نزديک گرمابه، صداي فرياد کرامت 
رو شنيدم و به سمت خونه ش دويدم. کرامت رو ديدم که از 
خونه بيرون زده و می دوه. چند قدمي از خونه دور نشده بود که 

از حال رفت. به هوش که اومد، قهوه چي هم رسيد.«
 چيزي از ذهنم گذشت و اين طور ادامه دادم: »اين کرامت 
هم که از اول جنّي نبود، بي عيب و سالمت بود، همين اتفاق 
بيچاره ش کرد.« ژاندارم دستش را به درخت زد و گفت: »القصه 

کسي از ده بيرون نمي ره.«
ديشب خواب کرامت را ديدم. توي خواب ديدم که کرامت 
با يک پيجامه از پله هاي سنگي پايين مي دود. پله ها پيچ در 
پله ها گم مي شود.  پيچ  پيچ اند، گرگي جلوتر مي دود و در 
پايين پله ها گرگ را مي بيند. فخرالسادات بدون آن  که لباسي 
به  تن داشته باشد روي کمر گرگ نشسته است. موها را باز 
کرده و از دو طرف روي پستان ها ريخته است. گرگ بزرگ 
است. مه همه جا را گرفته، مهی سورمه اي رنگ. موهاي کمر 
گرگ سيخ شده اند. شايد اگر آن گوش هاي نوک تيز و آن پوزة 
بلند را نمي ديدم گمان مي بردم که خرس است. چشم هايش 
فيروزه اي است و بزاق کشداري از دهانش روي زمين مي ريزد. 
خرناسه اي مي کشد. از صداي آشناي خرناسه لرزم مي گيرد و 

از خواب مي پرم. 
نصرت اهلل دهانش را کنار گوش سيدصالح برده و در گوشش 
پچ پچ مي کند. دوبار از مفتاح چاي خواسته ام اما هنوز گلويم 
خشک است. همين بي توجهي مفتاح شستم را خبردار کرده که 
نصرت اهلل لغز من را در گوش سيدصالح مي گويد. يکي دوبار 
هم سيدصالح سر بلند کرد و زير زيرکي نگاهم کرد. کرامت 
چهار زانو روي زمين قهوه خانه نشسته است و زير لبي آواز 

مي خواند. قهوه چي چاي را جلويم مي گذارد. 
يا حواسش گير جاي ديگري است يا از روي عمد حواسش 
را به من نمي دهد. با دستاري که دور گردنش انداخته و با 
شلختگي تمام، روي ميزها را کهنه مي کشد. نصرت اهلل روي 
زانو مي نشيند، پاشنة اورسي هايش را هم مي کشد و همان طور 
نشسته که خس خِس نفس هايش توي صدا افتاده با مفتاح 
قهوه چي خداحافظي مي کند. صورتش سرخ شده است. روي 
پا بلند مي شود روبه روي من مي ايستد و دستش را روي سينه 
مي گذارد و بي آن که جوابش را بگيرد، از قهوه خانه بيرون 
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و  مي شوند  در چشم  سيدصالح چشم  و  قهوه چي  مي زند. 
قهوه چي زير لب لنده مي زند. صداي موتورگازي نصرت اهلل 
کم و کم تر مي شود. سيدصالح سرش را با الاليي کرامت تکان 

مي دهد.
صداي موتور گازي نصرت اهلل جان مي گيرد، تا پشت در قهوه 
خانه مي آيد و آرام مي شود. نصرت اهلل پشت در قهوه خانه با 
يک نفر صحبت مي کند. ژاندارم قبل از نصرت اهلل وارد قهوه خانه 
مي شود. دستي به سبيلش مي کشد و تک تِک حاضرين را از نظر 
مي گذراند. کنار سيدصالح مي نشيند و چيزي مي گويد، صدايش 
به من نمي رسد. سيدصالح انگار که از روي عمد صدايش را 
باال مي برد و مي گويد: »اگه بي کفايتي شما، همين يه راه چاره 
رو باقي گذاشته، بسم اهلل.« ژاندارم نگاهش روي من زل مانده 
است. چيزي از روي ميز برمي دارد و گوشش را تميز مي کند. 
با دست اشاره مي کند که سمتش بروم. از جا که بلند مي شوم 

مي گويد: »دست کرامت رو بگير با خودت بيار.«
بايد  من.  به  بعد  و  مي کند  نگاه  کرامت  به  اول  نصرت اهلل   
دسته جمعي برايم خواب ديده  باشند. کرامت را کنار ژاندارم 
مي نشانم، آني از سرم مي گذرد که از قهوه خانه بيرون بزنم و 
فرار کنم. پنداري سيد صالح فکرم را خوانده باشد، توي درگاه 
مي ايستد و دستش را توي جيب مي کند. ژاندارم از کرامت 

مي پرسد: »آخرين باري که زنت رو ديدي کي بود؟« کرامت 
لبخند مي زند و چمباتمه مي نشيند. ژاندارم سمت کرامت خم 
مي شود و مي گويد: »آخرين بار کي ديديش؟« کرامت تکاني به 

هيکلش مي دهد و قهقهه سر مي دهد.
حواسم را جمع اين مي کنم که اگر الزم شد آن شب را تعريف 
کنم از بچه ها چيزي نگويم. ژاندارم شانه هاي کرامت را فشار 
ديدي؟  خونه  توي  رو  گرگ  »خودت  مي گويد:  و  مي دهد 
ديدي که زنت رو ببره؟« کرامت خنده اش را مي خورد و سمت 
سيدصالح که حاال در مقابل نوری که از درگاه قهوه خانه به 
داخل می ريزد مثل سايه ای شده است، نگاه می کند و زير لب 

می گويد: »گرگه فخرالسادات رو با خودش برد.«
 سايه  سيدصالح با سر اشاره اي به نصرت اهلل مي کند. خودم را 
جمع و جور مي کنم. نصرت اهلل از کنارم رد مي شود و زير بازوي 
ژاندارم را مي گيرد. ژاندارم رو به سايه مي گويد: »اگه حرفم  رو 
اينجا تموم نکنم همه تون رو مي کشونم پاسگاه.« نصرت اهلل 
براي کسب تکليف به سايه نگاه مي کند و سيدصالح از درگاه 
کنار مي رود. نصرت اهلل ژاندارم را بيرون مي برد. کرامت فرياد 
مي زند: »گرگه فخرالسادات رو با خودش برد.« زخمم خارش 

مي گيرد.
توي اين يکي دو روز نه خبري از ژاندارم شد و نه خبري از 
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پاسگاه. مفتاح چاي کهنه جلويم گذاشته است. سيدصالح که 
وارد مي شود، استکان جلوي کرامت را برمي دارم و بو مي کنم. به 
نظر تازه تر از چاي خودم مي آيد. »گرگ به آغلم زده.« سيدصالح 
اين را مي گويد. قليان ها هم از صدا مي افتند. استکانم را جلوي 
کرامت مي گذارم. سيدصالح به کسي نگاه نمي کند. مي گويد: 
»سگم را برده، با قالده و زنجير.« کرامت مي خندد. »زنجيرش 
کرده بودم به ميله، ميله رو از تو زمين کشيدن بيرون.« کرامت 
مي خندد و سيدصالح سرش را نوازش مي کند. »صبح فهميدم. 
چطور ان قدر بي سروصدا، خودم در عجبم.« مفتاح دهن باز 
مي کند که چيزي بگويد اما حرفش را مي خورد. دستش را برايم 
تکان مي دهد و بعد با صداي تو دماغي مي پرسد: »آسيدغفور تو 
نديديش؟ گرگه رو مي گم.« نمي دانم چرا زبانم قبل از مشاعرم 
به کار افتاد: » بزرگه، خيلي بزرگ. به قوارة خرس مي مونه. 
چشاش تيرگي نداره و ...« حس کردم بيشتر از اين نبايد چيزي 
بگويم. هيچ کس حرفم را باور نکرد. از قيافه هايشان مي شد 
اين را فهميد. جوري برخورد مي کردند که انگار آن جا نيستم. 

»جلوي خانة کرامت.« انگار صدايم را نمي شنوند.
صندلي و تکه آينه را که مي بينم در دل مي گويم کاش صداي 
به  هم زدن قيچي اش مي آمد. بخار حمام که به صورتم مي خورد 
بلند مي گويم: »کاش قيچی ش رو به هم نمي زد.« لباسم را از 
تن مي کنم و تحويل جامه دار مي دهم. نوجوان تازه بالغ شده اي 
است که خانه اش ده پايين است. با صداي دورگه اش حال 
کرامت را مي پرسد و در جواب مي گويم: »حال و روزش 
تعريفي نداره.« يکي ديگر هم در حمام است. پشت پردة زرد 
سايه اش قابل تشخيص است. زير دوش آواز مي خواند. به 
گمانم ژاندارم است. سرم را کف مال مي کنم و چنگ مي زنم. 
را  پرده  پيرمرد؟«  »چطوري  مي گويد:  سر  پشت  از  ژاندارم 
نکشيدم. به اين سروکله نمي خورد که تنه اش لخم و بي مو 
باشد. لنگ را به زور دور کپل بزرگش هم آورده است. انگار 
که توي حمام توک زباني حرف مي زند. مي گويد: »از ترس 
اجنّه پرده رو هم نياوردي يا از خرفتي؟« سايه اش روي زمين 
دراز شده، حتماً تا خزينه مي رود. مي گويم: »ساية بچه ها رو 
ديدم که دست گردن هم انداخته بودن و سمت خونه ی کرامت 
می رفتن.« نگاهم مي کند. »ُخرُخر می کردن.« با احتياط جابه جا 
مي شود، مراقب شکاف لنگ است. باز هم تو ک زباني مي گويد: 
» خواب نما شدي سيد.« پيش خودم همين فکر را مي کردم. انگار 
که تازه فهمش جا افتاده باشد با خنده مي گويد: »پس چرا گرگ 
اون ها رو نخورد؟« از همان اول فهميده بودم که نقل سايه ها 
عين حماقت است. با پشت دست دو بار به سينه ام مي زند و 
مي گويد: »اگه گرگي تو کار باشه سيد غفور.« همان طور که با 
احتياط راه مي رود ادامه مي دهد. »نقل سه تا گوسفند و يه سگ 

فزرتي نيست، يه آدم مرده سيد.«

توي قهوه خانه تک افتاده ام. سيدصالح و نصرت اهلل درگوشي 
گپ مي زنند. مفتاح قاشق قاشق غذا دهن کرامت مي گذارد و 
بعد از هر لقمه با دستار دور گردنش لب و لو چه اش را تميز 
مي کند. رو به من مي گويد: »سربه سر ژاندارم گذاشتي غفور؟ 
بچه ها رو می گم.« غافلگير شدم. جوابي براي سوالش آماده 
نداشتم. گفتم: »وهم  بود. عين واقعيت.« سيدصالح که حواسش 
پي من و قهوه چي بود وسط حرفمان مي پرد که: »گرگ هم 
تيناب بود؟« حواسم به گرگي که از خواب بيرون  کشيده بودم 
نبود، گفتم: »تيناب که آدم نمی بره.«  به مسخره جوابم داد: »اگه 
چشم سفيد باشه و به قاعدة خرس، آدم هم می بره.« با خندة 
بقيه بور شدم. شايد اگر گرگ به خانه ام مي زد يا نمي زد و 

قهوه چي بودم تک نمي افتادم.
از سر شب چماق به دست، شدم قلندر آغل قهوه چي. هم 
حواسم به کوچه است هم به خانه. از وقتي چراغ ها را خاموش 
کردند و حکماً خوابيدند بيشتر حواسم را دادم به کوچه. بي کار 
که باشي وقت سخت مي گذرد. يادم که مي افتد حواسم را به 
خانه مي دهم تا مبادا کسي من را ببيند. صداي زوزة کفتار که 
مي آيد دستة چماق را بيشتر فشار مي دهم. آرام که مي گيرد بهتر 
مي شوم. پيش خودم شعر مي خوانم. زوزه را از سر مي گيرد، 
اين بار از مشرق. يکي دو قدم عقب مي روم. ساکت مي شوند. 
براي اين که زمان بگذرد از خودم براي خودم تعريف مي کنم. 
از سال هاي کودکي توي کوچه هاي همين ده. از خدا بيامرز 
مادرم تعريف مي کنم تا دلم قوت بگيرد. از آقا بزرگ که هميشه 
مي گفت: »قبل اين که آب جوش بريزي زمين بسم اهلل بگو.« 
مي گفت که خودش پاسوز شده. مي گفت: »چند تا بچه اومدن 
ِخرم رو گرفتن و گفتن: تو آب جوش ريختي روي زمين و ما 
رو يتيم کردي«. آقا بزرگ مي گفت: »خودم سايه ی بچه ها رو 
ديدم که سگم رو می برن«، البته کسي حرفش را باور نکرده 
بود. و سرانجام اين که بچه ها به اين راحتي ها از ده نرفتند و 

دست آخر خودش مجبور شده بود از ده برود. 
به فکر خاطراِت درس و مدرسه که می رسم زوزه می کشد، 
اين بار از روبه رو. عقب می روم؛ آن قدر که پشتم به در آغل 
می خورد و در با ناله باز می شود. سگ قهوه چي از توي آغل بنا 
می کند به پارس کردن. پا به فرار می گذارم ، پشت سرم را نگاه 

نمی کنم تا مبادا کسي مرا ببيند.
ژاندارم جلوي قهوه خانه قدم مي زند. چند قدم مي رود و بعد 
همان چند قدم را برمي گردد. من را که مي بيند نمي ايستد، 
همان طور قدم زنان مي گويد: »انگار نه انگار لباس به تنته، از 
حموم به اين طرف مدام فکر مي کنم لختي غفور.« خودم را 
جمع و جور کردم و گفتم: »چه خبر ژاندارم؟« از قدم های 
ناسورش می شد فهميد که فکرش درگير است. گفت: »چه 
خبري بايد باشه غفور؟ پيگيرم.« چند قدمش را که رفت وارد 
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قهوه خانه شدم. سيدصالح بعد از جواب سالم، اسمم را صدا 
مي زند. کمرم سيخ مي شود و مي ايستم. کرامت دنبال قهوه چي 
دوره افتاده و مثل حرف هاي او را به مشتري ها واگويه مي کند. 
سيد دستش را روي کمرم مي گذارد و مي گويد: »از خيرش 
گذشتم، چيز مهمي نبود سيد غفور.« قهوه چي با سر سالمم 

مي کند، کرامت هم.
 می نشينم به خودم می گويم کاش يک بار ديگر پي حرفش را 
گرفته بودم. حتی اگر نمي گفت، صورت خوش تري داشت. 
بين صالح و قهوه چي نگاهي رد و بدل مي شود. قهوه چي 
استکان را جلويم مي گذارد، نه خودش چيزي مي گويد و نه 
کرامت. چاي جوشيده و بد طعم است. عق مي زنم، همه نگاهم 
مي کنند. وقتي مي خواهم به سرعت از در بيرون بزنم به کرامت 
تنه مي زنم. چيزي نمي گويد. چار دست و پا روي خاک مي افتم 
و باال مي آورم. ژاندارم از پشت سر مي گويد: »پا به ماهي سيد؟« 
انگار که آن تو قهوه چي به کسي مي گويد وق وق صاحبش 

ديشب امانش را بريده. ژاندارم مي خندد.
زانوهايم را توي بغل جمع کرده ام و به اين فکر مي کنم که فردا 
همين که وارد قهوه خانه شدم، غم مي اندازم توي صدا که گرگ 
به آغلم زد. هردو گوسفندم را همان  جا کشته است. نه لمبانده  

است و نه برده.
 نشسته ام و به گوسفند ها نگاه مي کنم. نه صدايي مي کنند، 
نه نگاهم مي کنند و نه حتا بوي پشگل مي دهند. زخم روي 

صورتم گوشت اضافه آورده. دنبال پنجه بوکسي گشتم که 
سال ها پيش به گمانم وقت اجباري از دست فروشي توي شهر 
خريده بودم. پنجه بوکس  را که صيقل مي دادم، گوشت اضافه 
گزگز مي کرد، انگار که جايي بيرون از بدنم مي خارد. انگار 
که داشتم اراده جمع مي کردم تا اولي را نفله کنم. چشمم زل 
مانده به گوسفند بدون آن  که فکري از سرم بگذرد. گوسفند 
را به پهلو روي زمين مي خوابانم و با دو زانو روي شکمش 
مي نشينم. مشت و پنجة فلزي را حوالة گردن گوسفند مي کنم. 
صورت و گردنم گرم مي شود. گوسفند دست و پا مي زند، ضربه 
مي زنم به گردن، به شکم. بدن لخم و بي موي ژاندارم جلوي 
چشمانم رژه مي رود. چند قدم مي رود و بعد همان چند قدم 
را برمي گردد. الشة گوسفند را به آن سمت برمي گردانم. هنوز 
دست و پا مي زند. مشت اول را به شکم سمت سالم مي زنم. 
آن قدر ضربه مي زنم تا از حرکت بيفتد. پوست و گوشت از هم 
سوا شده اند و بعضي جاها روي زمين لهيده شدند. خون روي 
سر و صورتم ماسيده  است. آن يکي گوسفند فرار کرده است. 
پيش خودم مي گويم يکي را دريده اند و همان جا رها کرده اند 
آن يکي را برده اند. آن وقت قبل از اين که کس ديگري بگويد، 
خودم مي گويم درست مثل آغل نصرت اهلل. لباس هايم را از تن 
مي کنم تا با پنجه بوکس توي چاه بيندازم. چيزي پشت ديوارة 
چاه تکان مي خورد. جايي بيرون از بدنم مي خارد. کرامت پشت 

ديواره کز کرده و مي لرزد.
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عصر يک روز پاييزی بود. مردم توی بازارچه نزديک اسکله 
در حال رفت و آمد بودند. دريا آرام بود و بچه ها کنار ساحل 
بازی می کردند. باد خنکی که می وزيد، ريسمان های رنگی 
آويزان از سقف بازارچه را توی هوا تکان می داد. ماهی فروش 
دوره گردی تکه های يخ خرد شده را روی ماهی های توی 
تشت می ريخت. زن ميان سالی با دامن بلند و چين دار تخم 
مرغ های باقی مانده توی سبد چوبی اش را می شمرد. زن ديگری 
مشغول چانه زدن با پيرمردی بود که کاله حصيری بزرگی روی 
سر داشت. سه تا مرغ حنايی گوشه قفس چوبی جلوی پای 

پيرمرد، کز کرده بودند.
آن طرف تر، نزديک جايی که بچه ها بازی می کردند، پسرکی با 
چشم های آبی براق، از کنار ساحل رد می شد. پوست سفيدی 
داشت. موهای  مجعد طاليی اش زير نور کم رنگ خورشيد 
برق می زد. شلوار کوتاه پارچه ای به پا داشت با پيراهن نخی 
آستين کوتاهی که به تنش خيلی بزرگ بود. کفش های کتانی 
بچه ها  که  قدر  آن  بود.  براق  چشم هايش  مثل  هم  آبی اش 
دست از بازی کشيدند و خيره شدند به کفش هايش. هر قدم 
که برمی داشت، جای پاهايش توی ماسه های نرم ساحل مثل 
صدفی پر از جواهر می درخشيد. کمی که از ساحل فاصله 
گرفت، ايستاد. بوم نقاشی و سه پايه ای را توی دست هايش جا 
به جا کرد و دوباره راه افتاد تا رسيد به انتهای بازارچه. حاال 
تقريباً همه بچه ها از ساحل دور شده و راه افتاده بودند دنبال 

پسر تازه وارد که برای هيچ کدامشان آشنا نبود. 
پسرک بی آن که به بچه ها توجه کند، رفت تا رسيد به آخرين 
حجره بازارچه. بومش را گذاشت روی سه پايه و ايستاد رو 
به روی آن. بعد رو کرد به خورشيد که هنوز جا داشت به 
مغرب برسد و خيره شد به امواج آرام دريا. پلک که می زد، 
چشم هايش چنان می درخشيد که انگار چراغ پر نوری توی 

بازارچه خاموش و روشن می شد. بچه ها رفتند جلوتر. 
يکی شان که از همه بلندتر بود، با دست بينی اش را پاک کرد و 

گفت: »تو کی هستی؟ بچه اين جايی؟«
پسرک نگاه کرد و چيزی نگفت.

پسر الغر و سيه چرده ديگری بقيه را پس زد و گفت: »پسر کی 
هستی؟ يعنی می گم بابات کيه؟«

پسرک نگاه کرد توی چشم های او وپلک زد. برق چشم هايش 
پسر سيه چرده را به عقب راند و خيره شد به امواج دوردست.
دختری از آن آخر گره روسری اش را محکم کرد و بلند گفت: 

»انگار نقاشه. ببينين.« و اشاره کرد به بوم و سه پايه.
همهمه افتاد بين بچه ها.
- خب چی می کشی؟

- پول می گيری می کشی؟
- اصاًل بلدی يا الکی اَدا درمياری؟

پسرک موطاليی رويش را از ساحل برگرداند. نگاه کرد توی 
صورت پسربچه قد کوتاهی که با صورت گرد و سرِ تراشيده 
ايستاده بود بين بچه ها. چيزی حدود هفت ثانيه بدون اين که 
پلک بزند خيره شد توی چشم های پسربچه و قلم مويی را از 
جيبش بيرون آورد. رو به روی بوم ايستاد و مشغول کشيدن شد. 
هر چه خطوط کامل تر می شد، چشم های پسربچه سرتراشيده  
هم گردتر می شد. نمی توانست چيزی را که می ديد، باور کند. 
رنگ های نقاشی که کامل شد، پسر گفت: »نگاه کنين. عينهو 
همون توپيه که آب با خودش برد. مو نمی زنه. نکنه اين پيداش 

کرده.« و با ترديد نگاه کرد به پسرک موطاليی.
کار پسر که تمام شد، دست هايش را به تابلو نزديک کرد و 
پلک زد. برق نگاهش، همه محوطه را روشن کرد. لحظه ای 
بعد، توپ توی دست های نقاش بود که آن را گرفته بود به 
طرف پسر. بچه ها خيره شدند به توپ، اما کسی حاضر نبود 
به آن دست بزند. موطاليی قدمی جلوتر آمد. حرف نمی زد اما 
توی نگاهش چيزی بود که به بچه ها جرأت داد. توپ را لمس 
کردند. واقعِی واقعی بود. اصاًل انگار همان توپ بود. توپی که 
پسر سرتراشيده يک هفته ای غصه گم شدنش را خورده بود. 

هياهوی بچه ها تمام بازارچه را برداشت. از سر و کول هم 
باال می رفتند تا نقاش هفت ثانيه نگاه کند توی چشم هايشان و 
بعد هر چه می خواستند را  از توی تابلو بردارد و بگذارد توی 
دست هايشان. يک شال ترمه رنگارنگ؛ يک تفنگ بادی واقعی؛ 

پسریباچشمهایآبیبراق
زهرهمسکنی

یکداستان+دونگاه
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عروسک سخن گويی که می خنديد و آواز هم می خواند؛ کيف 
منجوق دورزی شده ای با بند خيلی خيلی بلند و يک جفت 
کتانی سبک به رنگ اقيانوس از چيزهايی بود که در آن عصر 
پاييزی توی دست های بچه ها جا گرفت. هنوز کسی حرفی 
از زبان نقاش کوچک نشنيده بود. او همچنان می درخشيد و 
آرزوی بچه ها را از عمق چشم های کوچکشان می خواند و 

آن ها را روی بوم کوچکش می کشيد.
عابری که کيسه سيبی توی دستش بود و می خواست از بازارچه 
برود بيرون، برق نگاه نقاش را که ديد ايستاد. اول فکر کرد 
خياالتی شده است. به راهش ادامه داد که دوباره درخشش نور 
را در اطراف بچه ها و بوم نقاشی ديد. جلوتر رفت و خيره شد به 
دست های پسرک که يک جفت پاروی کوچک را از توی تابلو 
در آورد و داد به نوجوانی که آن جا ايستاده بود. کيسه سيب از 
دستش ول شد روی زمين و سيب ها قل خوردند زير پای مردم. 
کم کم بازارچه خالی شد از مشتری ها و فروشنده ها. مردم جمع 

شدند اطراف نقاش و از نقاشی های عجيب او حرف می زدند.
مرد چاقی که داشت سيبی را با پايين پيراهن راه راهش برق 
می انداخت، گفت: »تردستيه. شعبده بازی. گير آورده بچه هارو. 

مگه ميشه؟«
جوانی از آن طرف، زيرچشمی نگاه کرد به دختر جوانی که بين 
جمعيت ايستاده بود و بلند گفت: »کالهبرداريه. می خواد جلب 

توجه کنه بعدشم جيبارو بزنه. شياده.«
پيرمردی که با توتون توی چپقش ور می رفت با صدايی لرزان 
و آهسته گفت: »اون قديما هم يکی بود، مش مراد. از آينده خبر 
می داد.  پيش گو بود اما اين جوری که از تابلو چيزی دربياره نه.«
زنی آهسته زير لب چيزی خواند که فقط صدای سين هايش 

شنيده شد. پيرزن ديگری فوت کرد به خودش و دور و برش 
و به سرعت دور شد.آفتاب داشت غروب می کرد. بچه ها بی آن 
که چيز ديگری از پسر نقاش بپرسند، وسايل جديدشان را 
برداشتند و به طرف خانه هايشان رفتند. دختری که آخر از همه 
داشت می رفت، برگشت و به نقاش گفت: »خونه ت کجاست؟ 

داره تاريک ميشه. نمی خوای بری؟«
پسر قلم مويش را گذاشت توی ظرف کوچکی از آب. برگشت 
و نگاه کرد به دريا. انگار اصاًل چيزی نمی شنيد و نمی ديد جز 
دريا. اسکله کم کم از جمعيت خالی می شد و توی تاريکی 
فرو می رفت. آن شب بيشتر بچه ها آرزوهايشان را توی بغلشان 
گرفتند و رفتند توی رخت خواب. بزرگ تر ها اما خيلی بيشتر از 
هر شب به آرزوهايشان فکر کردند. و تقريباً هيچ کدام نخوابيدند 
تا صبح. بعضی ها فکر کردند فردا يواشکی بروند سراغ نقاش 
تا زل بزند توی چشم هايشان. اما آرزوهای بيشترشان يا آن قدر 
بزرگ بود که توی بوم نقاشی پسرک جا نمی شد يا آن قدر 
ناجور بود که آبرويشان می رفت اگر پسر نقاش جلوی ديگران 
خيره می شد به چشم هايشان. بعضی ها تصميم گرفتند نقاش 
را به زور هم که شده بياورند توی خانه ای، پستويی، جايی. 
خيلی ها هم فکر کردند بهتر است اصاًل سر راه پسرک سبز 

نشوند که مبادا نگاهشان کند و برود سر بوم نقاشی.
همه  بندر؛  توی  بانک  گاوصندوق  قدير؛  ناخدا  دوم  دختر 
النگوهای رقيه؛ نخلستان باال؛ زن زيبای احمد که يک سالی می 
شد عقدش کرده بود؛ قالی دست باف 12متری خانه کوکب؛ 
لنج جادار مش مرتضی؛آيينه شمعدان نقره جهيزيه طاهره؛ 
ميوه فروشی سر بازارچه؛ شوهر لوطی و چهارشانه عصمت؛ 
خانه وياليی باالی تپه و ماشين بنز رستم که تازگی ها آورده بود 
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و همه اش سوار آن دور اسکله می پلکيد، از چيزهايی بود که نه توی 
بوم جا  می شد و نه صالح بود که جايش داد.

صبح روز بعد، همه اهالی آفتاب نزده از خانه هايشان آمدند بيرون. 
يواشکی از کوچه ها و پس کوچه ها گذشتند و راه افتادند سمت 
بازارچه. از يک جايی تقريباً همه راه ها يکی شد. جمعيت با سرهای 
پايين بدون اين که به هم نگاه کنند، می دويدند سمت آخرين 
حجره. اولين کسانی که با قدم های سريع و بلند رسيدند به جای 
ديروز، زودتر از بقيه سست شدند. بوم روی سه پايه بود و قلم توی 
ظرف کوچک آب. پيراهن گشاد پسرک افتاده بود کنار بوم اما اثری 
از خودش نبود. جای پاهای کوچکی توی ماسه ها ديده می شد که 
از درخشش آن تمام ساحل توی تاريک روشن صبح برق می زد. 
رد پاهای درخشان ادامه داشت تا دريا و در همان امتداد به شکل 
يک خط نورانی می رفت تا جايی که کسی نمی توانست آخرش 
را ببيند. ساعتی بعد بچه ها از خواب بيدار شدند و آرزوهای توی 
بغلشان را دوباره لمس کردند. اهالی که از نگاه کردن به انتهای 
نامعلوم دريا خسته شده بودند، بی رمق و مبهوت، نگاه هايشان را 
از هم دزديدند و رفتند سراغ کارهای هر روزشان. تا غروب آن 
روز کسی توی چشم کسی نگاه نکرد. مردم بی آن که سر بلند کنند، 
می رفتند و می آمدند. اما يک چيزی توی ذهن همه می گشت که 

مشترک بود و مبهم.
غروب که شد، هر چه چراغ روشن کردند، اسکله خاموش و 
تاريک بود. نور رفته بود از چشم های اهالی و چراغ های بندر. 
مردم هی پلک زدند و کورمال کورمال رفتند دم حجره همديگر 
که راه چاره ای پيدا کنند. آن قدر تاريک شده بود که هيچ کس 
ديگر به آروزهای ديشب فکر نمی کرد. ناچار شدند دست های 
همديگر را بگيرند و بروند کنار ساحل. آن  قدر نزديک هم نشستند 
که نگاه هايشان صاف توی چشم هم بود. حاال همه فقط از نور 
می گفتند و آرزوی چراغی را داشتند که زندگيشان را روشن نگه 
دارد. ديگر کسی توی بازارچه نبود. زن و مرد و کودک کنار اسکله 
خيره شده بودند به دريا. ساعتی بعد، انگار يک دفعه تمام دريا 
خاموش و روشن شد. مثل رعد و برقی توی عمق آب. مثل پلک 
زدن يک پسربچه موطاليی با چشم های آبی براق. همه ديدند و 
ناخودآگاه دست های همديگر را فشاردادند. هفت ثانيه که گذشت، 
نور از توی دريا مثل موجی بيرون آمد و چرخ زد توی آسمان 
بندر. از روی نوارهای رنگی سقف بازارچه رد شد و رفت طرف 
بوم نقاشی. موج نور که فرو رفت توی بوم، همه چراغ های اسکله 
روشن شد. اهالی بدون هيچ ترسی نگاه کردند توی چشم های 
هم. يکديگر را در آغوش گرفتند و همگی رفتند سمت بازارچه. 
اما ديگر نه اثری از نور بود و نه بومی در آن جا ديده می شد. فقط 

روشنايی هميشگی بود که برگشته بود به چشم ها و چراغ ها.
دريا آرام بود و باد خنکی که می وزيد، گرده هايی از نور را توی 

فضای بازی بچه ها پخش می کرد.

نگاهاول
در يک نگاه به نظر مي رسد داستان »پسري با چشمهاي آبي 
براق« تالش مي کند به يکي از مهم ترين ويژگيهاي ساختاري 

داستان رئاليسم جادويي نزديک شود.
نويسنده کوشيده است اصل واقع نمايي روايت را رعايت 
کند. از همان شروع داستان با ساختن فضا و روايتي واقعگرا، 
به اين گونة داستاني وفادار بوده است. همچنان با دقت و 
ظرافت با توصيفي که از پسرک چشم آبي نقاش مي دهد 
و ماهيت فراواقعي او، چرخش نرم و آرام طرح داستان را 
به يک داستان رئاليسم جادويي نزديک کند، بدون اينکه اين 
حرکت، خواننده را دچار ناباوري کند. هرچند حضور نقاش 
و پرداخت شخصيت او خوب آغاز مي شود، اما همواره در 
اين گونة داستاني، اين دلواپسي وجود دارد که به دليل مقولة 
عدم رعايت شخصيت واحد داستاني، اثر بيشتر به قصه تبديل 
شود تا داستاني از گونة رئاليسم جادويي. و اين مرز باريکي 
است که نبايد از آن غافل شد.                                                              
                                                                                میتراصادقي

نگاهدوم
در »پسري با چشمهاي آبي براق« می بينيم که به شيوه داستان 
های رئاليسم جادويی با الگوی مارکزی، يک پديده جادويی 
ناگهان و از جايی که معلوم نيست کجاست، وارد زمينه رئال 
داستانی شده و تبديل به محور داستان می شود؛ همه )يا عده 
ای( را به خود مشغول می دارد و با آنها وارد کشمکش می 
شود؛ تاثيری از خود بر جای می گذارد و بعد در انتها از 
داستان خارج می شود. بچه های اين داستان به آرزوهايشان 
می رسند و آنها را توی بغلشان می گيرند و به خواب می 
روند. اما بزرگترها که دنيايی متفاوت دارند، شب به آرزوهای 
نامقبول و نابجايشان فکر می کنند و ترجيح می دهند برای 
آنکه افشای تمنيات درونی شان رسوايشان نکند، از پسرک 
و بوم او دور شوند. در اين گونه داستان ها، عملکرد غريب 
و جادويی پديده در چارچوب روابط علی و منطقی متعارف 
نمی گنجد و نويسنده بدان نمی پردازد و در صدد توجيه و 

تبيين »علت« برنمی آيد. 
پايان بندی داستان به خوبی آغاز و بدنه قابل توجه و کم نقص 
داستان  نيست. مثاًل معلوم نمی شود که در پايان داستان که 
»روشنايی هميشگی به چشم ها و چراغ ها باز می گردد«، آيا 
به سياق داستان های گونه رئاليسم جادويی، اثری ماندگار بر 
اهالی روستا به جای مانده است يا آن ها فقط به روال عادی 

زندگی خود برگشته اند. 
                                                     مصطفیعلیزاده
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خوب  سياهم  دامن  و  مانتو  روی  فيروزه ای،  آبی  گردن بند 
می نشيند. دست بند و گوشواره و انگشتر فيروزه ای کاملش 
می کند. نگاهی توی آينه می اندازم. شالم را همين طور شل 
می اندازم روی سرم که گوشواره ها معلوم شود. پشت چشم هايم 
را با سايه آبی می کنم اما می دانم مادر ناراحت می شود. با دست 
کم رنگش می کنم. می دوم پايين دم در. او حاضر است. مثل 
هميشه مانتو و شلوار و روسری يک رنگ پوشيده. ساده ی ساده. 
می گويد: »بريم!« می گويم: »بريم!« و وقتی داريم بيرون می رويم، 
تسبيح فيروزه ای اش را که هميشه به جا کليدی آويزان می کند 
می قاپم و با خودم می آورم. دارد ماشين را از پارکينگ می آورد 

بيرون. در دل خدا خدا می کنم که بگذارد من رانندگی کنم ...
* * *

در پارکينگ را که پشت سرم می بندم، در نگاه هنوز کودکانه اش 
می بينم که دلش می خواهد رانندگی کند. می نشينم روی صندلی 
فرمان.  و می دود پشت  برق می زند  راننده. چشمانش  کنار 

می گويد:»دمت گرم مامان، خيلی با مرامی.«
می خواهم بگويم اين چه طرز حرف زدن است که می ترسم 
از فاصله! ساکت می مانم و لبخند می زنم. می گويم: »قابلی 

نداشت.«
کيفش را پرت می کند روی صندلی عقب. تا پشت فرمان 
جا به جا می شود و آينه را تنظيم می کند، يک CD از کيفش در 
می آورد که بگذارد. با اعتراض می گويم: »فقط رپ مپ نذار!« 
می گويد: »نه مامان يک چيزی می ذارم هر دو حال کنيم.« اين 
بار اما هر چه می خواهم جلوی خودم را بگيرم نمی شود. کمی 
بلند تر از هميشه باز دمم را همراه يک الاله االاهلل بيرون می دهم. 
هنوز نرسيده ايم که موبايلش زنگ می زند. با دست چپ فرمان 
را نگه داشته با چشمانش جلو را نگاه می کند و با دست راست 

دنبال کيفش می گردد؛ روی صندلی عقب ماشين.
می گويم: »تو حواست به رانندگی باشه، من موبايلت را بهت 

می دم.«
تا می آيد چيزی بگويد می گويم: »نگاه نمی کنم کی بهت زنگ 

زده خيالت راحت.«

تا موبايل را از توی کيف شلوغش پيدا کنم، زنگ تلفن قطع 
می شود. موبايل را که به دستش می دهم نگاه سرسری می کند 
به اسم تماس گيرنده و می گويد: »ولش کن بعداً بهش زنگ 

می زنم.«
می گويم: »اگه می خوای sms بزنی من رانندگی کنم؟« همين طور 
که ماشين را می کشد کنار خيابان با شيطنت لبخند می زند و 

می گويد: »از تو ماه تر وجود نداره!«
سريع می پرد پايين. دوباره من می نشينم پشت رل. مثل برق 
و باد sms می زند. کوتاه است؛ زود تمام می شود. چيزی مثل 
اين که تو راهيم، تا چند دقيقه ديگه می رسيم! بعد رويش را 
می کند به من با تعجب می پرسد: »تو می فهمی من چی تايپ 
می کنم؟ به کی sms می زنم؟ چی می گم؟ راستش رو بگو.« 
من لبخند می زنم. با خود می گويم زياد سخت نيست. وقتی 
موبايلت را با خودت توی توالت و توی حمام می بری يعنی 
حتی موقع سيفون کشيدن و دوش گرفتن هم نمی توانی از 
خودت جدايش کنی. موبايل که چيز ارزش مندی نيست. مهم 
کسی است که ممکن است زنگ بزند يا sms بفرستد. و بلند 

می گويم: »باالخره ما اين موها را تو آسياب سفيد نکرديم.«
* * *

هميشه روسری اش را می کشد جلو و اسالمی می بندد. اگر 
مثل من سرش می کرد همه می ديدند که موهايش جو گندمی 
است. جو گندمی که سفيدهايش بيشتر از سياه ها است. هرچه 
اصرار می کنم رنگ نمی کند. می گويد: »همين طوری بهتره.« 
اما من می دانم در دلش می گويد برای که رنگ بکند؟ چه قدر 
اين راه طوالنی شد امروز. چرا نمی رسيم؟ چشمش می افتد 
به تسبيحش دور دستم. می گويد: »اين تسبيح کاربرد ديگری 
دارد. دست بند که داشتی. دستت می کردی.« می گويم: »اون تو 
دست چپم، اين تو دست راست. برگرديم خونه بهت می دم.« تا 
ماشين را پارک می کند من می پرم زنگ می زنم و می روم باال. اما 
پشت در که می رسم، صبر می کنم مادرم هم بيايد. انگار بدون او 
کامل نيستم. هميشه همين طور بوده. بدون او اعتماد به نفسم کم 
می شود. تعريف های ديگران را فقط وقتی باور می کنم که همراه 

آبیفیروزهای
فائزهطباطبایي)از اعضاي »مدرسه داستان«(

داستان-تجربه
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با نگاه تأييد آميز او باشد.
می رسد و باهم وارد می شويم و جلسه شروع می شود. دفتر دوم 
مثنوی است و حکايت گرداندن مفلس در شهر را می خوانند. 
می دانم همه حواسش به مثنوی است. خودش عاشق مثنوی 
است و هر لحظه ممکن است کسی از ميان جمع سئوالی از 
او بپرسد. اما من حواسم به روبه رو است. به کسی که سرش 
را انداخته پايين و ظاهراً به شعر گوش می دهد اما خدا می داند 
حواسش کجاست؟ هی گوشک های تارش را شل و سفت 
می کند. بعد با انگشت سبابه اش پرده ها را لمس می کند. بعد 
خرک را عقب و جلو می کند. حاال تار را برمی دارد. می گيرد 
توی بغلش و آرام آرام شروع می کند به نواختن، طوری که 

نوای تارش موسيقی متن شعر می شود. آدم
ها را می شمارم. نه نفر مانده تا برسد به من. بعد می شمارم 
هرکس چند بيت شعر می خواند و می شمارم که کدام قسمت 
به من می رسد. در دلم تمرين می کنم. می ترسم تپق بزنم يا 
ابيات عربی را بد بخوانم. زير چشمی به همه نگاه می کنم. 
و از خودم می پرسم يعنی چند نفر مثل من هستند؟ چندين 
بار قرائت شعر قطع می شود. از مادر سئواالتی می پرسند و 
او توضيح می دهد که اين بيت اشاره به کدام سوره قرآن يا 
کدام حديث دارد. بخش های تفسير طول می کشد. شعرخوانی 
تمام می شود. و نوبت به من نمی رسد. در دل خوشحالم. بلند 
می شوم و می روم برای پذيرايی به صاحب خانه کمک کنم. 
سينی چای را می آورم و به همه تعارف می کنم. کس ديگری 
قند و ديگری خرما تعارف می کند. صاحب خانه هم جلوتر 
از ما جلوی ميهمان ها پيش دستی می گذارد. چای را جلوی 
مادرم که می گيرم، نگاه خريدارانه ای به من می اندازد و می گويد: 
»دست شما درد نکنه.« اعتماد به نفسم زياد می شود. خودم را 

جذاب ترين دختر روی زمين می بينم.
* * *

می دانم از اين که نوبت شعرخوانی به او نرسيده خوش حال 
است. اين جلسه را بيشتر به خاطر حاشيه های آن دوست 
دارد تا متن! با اطرافيان صحبت می کنم. اما حواسم به اوست. 
تعارف  چای  ريشو  موبلند  جوان  آن  به  وقتی  به خصوص 
می کند. راستش کمی دلخورم که چرا از ميان اين جمع اين 
آدم را انتخاب کرده. از آن دسته آدم هايی است که نمی توانم 
درکشان کنم. فکر کنم او هم به خاطر حاشيه می آيد جلسه. 
که تاری بزند و به به و چه چهی بشنود . بعيد می دانم اصاًل به 

مثنوی گوش بدهد.
انگار دارند درباره تسبيح حرف می زنند. نگاه هر دوشان به مچ 
دست راست است. کمی داغ می شوم. سرم را به صحبت گرم 
می کنم و توصيه می کنم که برای درک بهتر شرح استاد زمانی 

بر مثنوی را بخوانند.

صدايش  می شوم.  بلند  ديگران  از  زودتر  هميشه  عادت  به 
در  دم  تا  همه  معمول  مطابق  می کنيم.  می کنم. خداحافظی 
بدرقه مان می کنند. آن جوان مو بلند هم تارش را گذاشته زمين 
اما چيزی را در مشت دست راستش به شدت می فشارد و 
دستش را گاهی روی قلبش می گذارد و گاهی روی لب های 
بسته اش. به خودم می گويم اين جوان ها هر روز يک ادا اطوار 

جديد از خودشان در می آورند.
* * *

او رانندگی می کند. اين طوری من هم راحت ترم. آخر اگر من 
دستم را بگيرم به فرمان می فهمد که تسبيح او دستم نيست. 
پنهان  را  بفهمد که چيزی  از حرف زدنم  ساکتم. می ترسم 
می کنم. سرم را تکيه می دهم به صندلی و پلک هايم را می بندم. 
آرام می گويد: »چرا اين آدم؟ چرا ميان اين همه آدم اين يکی 

رو پسنديدی؟«
می دانستم يک روز اين سئوال را خواهد پرسيد. و بارها چنين 
موقعيتی را در ذهنم تصور کرده بودم و به جواب های ممکن 
فکر کرده بودم. جوابی داشتم که می دانستم جلوی ادامه بحث 
را خواهد گرفت. می گويم: »به همون دليلی که جناب عالی 
عاشق سنج زن دسته سينه زنی محله تون شدی.« می دانم اين 

ضربه کاری است و او احتماالً کوتاه می آيد.
 اما آب دهانش را قورت می دهد و می گويد: »عزيزم من 14 
ساله بودم. چشم وگوش بسته. تازه بابات فقط محرم ها وسط 

دسته سنج می زد. آن وقت ها که محصل بود و ولی بعد ها...«
می گويم: »بله بعد ها هم که رزمنده شد.«

هستی.  امروزی  دختر  تو  »مادرجان  می گويد:  دل شکسته 
تحصيل کرده ای، تو جامعه رفت و آمد داری. با قشر روشن فکر 
با من فرق داشته  بايد  جامعه نشست و برخاست می کنی. 
دارد.  فرق  هميشه  با  آهنگ صدايش  می کنم  باشی!« حس 
می گويم: »مگه پشيمونی؟ تو که هميشه می گی از ازدواجت 
پشيمون نيستی. چرا من نکنم؟ عاشقی برای شما مجاز بود 

برای ما حروم؟«
عصبانيتش را سر دنده ماشين خالی می کند وقتی مجبور می شود 
توی سر بااليی، دنده 3 را بکند2. بعد می گويد: »چرا جواب 
سئوالم رو نمی دی؟ چرا اين آدم؟« می گويم: »مگه اين آدم چشه 
که اين طوری با تحقير ازش حرف می زنی؟ تو همين شهر، 
تو يک خانواده درست و حسابی بزرگ شده، معلم موسيقيه، 
سرش به کار خودشه و به کسی کاری نداره، مودبه، نجيبه، 
ديگه چی می خوای بدونی؟ آدمه مامان، يک آدم ساده و سالم، 
سايه نيست. خاطره نيست.« ساکت است و گوش می دهد. 
وقتی ساکت است يعنی خيلی ناراحت است و احتمال دارد 
اگر دقت کنم، نم اشکی هم گوشه چشمش باشد. تحمل غمش 
را ندارم. می گويم: »تو با بابا  رو هم  رفته چهار سال هم زندگی 
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نکردی. اگه وقتايی که جبهه بوده و شب ها و سر کار رو هم 
کم کنی شايد دو سال هم نشه. اما هنوز ازش که حرف می زنی 
چشمات پر از اشک می شه. هنوز وسايلش را توی کمد اتاق 
خوابت نگه داشتی. پس عشق چيز بدی نيست. اصاًل همين 
که االن هستی مگه محصول همين عشق نيست؟ مگه دانشگاه 
چند تا استاد مثل تو داره که همه ی دانشجوها عاشقش باشند؟« 
حاال خودم نمی توانم ادامه دهم. گريه ام می گيرد. آخر بد جوری 

عاشقش هستم.
* * *

کاش اين قدر عاشقش نبودم. می گذاشتم برود، سر هر شاخه ای 
که می خواهد بنشيند و هر دانه ای که می خواهد بچيند. کاش 
تنها »داشتِن« زندگی ام نبود. من که تمام جوانيم را در عشق 
اگر ديگران  از دست داده ام. سوخته ام. صدای جزجزش را 
نشنيده اند، بوی سوختن را اگر حس نکرده اند، او که جگر 
گوشه ام بود بايد می فهميد. شايد اگر پدرش را خوب ديده بود، 
زير سايه تنومندش بزرگ شده بود، کنار او مشق عاشقی کرده 
بود، با او مسلمان شده بود، با او سفر کرده بود. شايد اگر ديده 
بود که چه طور در آغوشش می گرفت و می فشرد، شايد اگر 
گرمای حضورش را حس کرده بود، شايد اگر می شناختش، 
خودش را، دلش را، درد مرا بهتر می فهميد. دم در منزل پياده اش 
می کنم و می روم سر مزار شهدای گمنام محلمان. کنار مزار آن ها 
می نشينم، روسريم را می کشم روی صورتم و بغضم می ترکد.

* * *
دلش که می گيرد، می رود جايی باالی سر شهيدی می نشيند و 
گريه می کند. آخر پدرم قبر ندارد. در اردوگاه اسرا کشته شده و 
همان جا دفنش کرده اند. هر چه می گويم اين فايل را ببند و يک 
فايل جديد باز کن به خرجش نمی رود. می خواهد با خاطره 
يک مرده زندگی کند. اگر ازدواج کرده بود، اآلن من هم پدری 
داشتم. ناپدری زنده بهتر از پدر مرده است. روی کاناپه دراز 
می کشم. هميشه وقتی احتمال قهر می رود همين کار را می کنم. 
خوابم می برد. او که می آيد تو، روی تنم پتو می کشد و من در 
خواب و بيداری دستش را می بوسم و همه چيز حل می شود. 
اين بار اما خوابم نمی برد. به جوانيش فکر می کنم! وقتی هم سن 
من بوده با يک بچه داشته توی خانه پدر و مادرش زندگی 
می کرده و درس می خوانده و کار می کرده! خوشگل نيست 
اما می دانم کم خواستگار نداشته، هنوز هم دارد. نمی دانم توی 
رودربايستی با مادربزرگ و پدربزرگ مانده و يا جامعه ای که 
دائم به او يادآوری می کند که همسر شهيد است. خودش را 
چرا نمی بينند، دلش را. او يک زن است، يک مادر. من هم 
نديدمش فقط هر جا با خودم تالقی داشت ديدمش. آن هم 
در همان قسمت مربوط به خودم. سهم مادريش را خواستم، 
خواستم جای خالی پدر را پرکند، گاهی نقش خواهر و برادر 

برايم بازی کند خيلی وقت ها هم دوست. دلم می گيرد برای 
تنهايی دلش!

* * *
پتو می کشم روی تنش و می روم توی اتاق و می نشينم زمين 
رو به روی گنجه کوچک اتاقم. دو تا در گنجه را باز می کنم و 
ُزل می زنم توی آن. کفش های نوزادی دختر را گذاشته ام کنار 
پوتين های پدر، پيش بند نوزادی را کنار چفيه او. قاب عکسش 
را از کنار قاب عکس پدر بر می دارم، عکس کودکيش را در 
می آورم از قاب و يک عکس جديد می گذارم توی قاب. شبيه 
همند؛ فقط چشم های پدر سبز بود و چشم های دختر آبی. 
همان بينی، همان دهان )فقط کمی ظريف تر( حتی همان نگاه! 
صدای قدم هايش را پشت سرم حس می کنم. دست هايش را 
گره می کند دور گردنم. صورتم را می بوسد. می گويد: »زود 
بزرگ شدم مامان ؟« بغلش می کنم و می گويم: »خيلی زود.« 
می گويد: »کار بدی کردم مامان منو می بخشی؟« با نگاه از او 
می پرسم چه کاری؟ می گويد: »اول بايد قول بدی منو ببخشی!« 
می ترسم، نمی توانم چنين قولی بدهم اما خودم را می زنم به 

نشنيدن. 
می گويد: »تسبيح فيروزه ای تو ... همون که خيلی دوسش داشتی 
...« نمی گذارم جمله اش را تمام کند. دلم نمی آيد بيش از اين 
در اضطراب بماند. می گويم: »فهميدم دادی بهش.« می پرسد: 
»ناراحت نشدی؟« سعی می کنم خودم را بی تفاوت نشان بدهم، 

می گويم: »باالخره هر کس سهم و قسمت خودشو رو داره.«
* * *

توی بغلم فشارش می دهم. بوی گالب می دهد. کفش های 
نوزاديم را از گنجه در می آورم و می گويم: »يادت هست هر 
وقت از دستم ناراحت می شدی اين کفش ها رانشانم می دادی؟ 
می گفتی ببين اين قدی بودی، بزرگت کردم !« هر دو می خنديم. 

کفش ها را می گذارم توی گنجه و در گنجينه مادر را می بندم.



Gray Day, 1921, George Grosz
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روزخاكســتریاثـرگئـورگگـروس،نقـاشو
كاریکاتوریستآلمانی)1893-1959(

گروس در اين اثر که تعلق به کارهای پست اکسپرسيونيستی يا 
اصطالحاً رئاليسم جادويی دارد، بازرگانی با سری بيش از حد 
گرد و غيرطبيعی و با چشم های کشيده را در منظره ای صنعتی 
نشان می دهد که در خالف جهت حرکت سربازی گوژپشت 
با سر و دست های بزرگ در حال حرکت است. به سبب 
ناديده گرفتن پرسپکتيو سنتی و واقع گرايانه، به نظر می رسد 

که سرباز در حال قدم زدن در هوا است  

درونگرايی  عليه  که  آلمانی  هنرمندان  از  نسلی  به  گئورگ 
همراه  به  وی  دارد.  تعلق  برخاستند،  ها  اکسپرسيونيست 
اتو ديکس از ميانه دهه 20، رهبری جنبش »عينيت جديد« 
را در دست داشت. گروس سنت اغراق صوری و کژنمايی 
اکسپرسيونيسم را چون ابزاری برای واقعگرايی خشن خود به 

کار گرفت.
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جهان برساخته در داستان پست مدرن، نه خيال که نگاه متفاوت 
و دوباره اي به واقعيت و يا اصطالحاً يک »ناواقعيت« است. 
جهاني که شخصيت ها براي گريز از مالل واقعيت به آن پناه 
مي برند و در چالشي عميق با اين جهان نو گرفتار مي شوند. در 
داستان هاي مجموعه »تارک دنيا مورد نياز است«، شخصيت ها 
اغلب ناتوان در برقراري ارتباط، در چنبره اي از انزوا گرفتار 
شده اند و مي کوشند با ورود به اين واقعيت متفاوت، دنياي 
بهتري براي خود بسازند. زنان تنهايي که در کنار اجساد مردان 
دلخواه شان زندگي مي کنند، پسربچه يي که پروانه های مرده را 
جراحی می کند و حيات را به آنها برمی گرداند، بازنشسته اي که 
در سرداب خانه اش قايق سواري مي کند و زوج خوشبخت و 
ثروتمندي که براي غاري در گوشه امالک عريض و طويل شان 
يک تارک دنيا استخدام مي کنند، کدام يک واقعيتي ديگرگون را 

پيش چشم مخاطب قرار نمي دهد؟! 

اگري در کتاب خود، »فن نمايشنامه نويسي« از قول آنجلز 
مي نويسد:

»هر موجود زنده، در هر لحظه از زمان، هم ثابت است و هم 
متغير. در هر لحظه موادی را که از خارج می گيرد، جذب و 
تحليل می کند و موادی را در مقابل دفع می سازد. در هر لحظه 
از زمان، سلول های بدن او می ميرند و سلول های جديدی به 
وجود می آيند. حقيقت امر اين است که در طی زمان، ذرات 
بدن او به کلی از بين می رود و ذرات جديد جای آن را می گيرد. 
بنابراين، تمام موجودات زنده در لحظه های زمان، هم ثابت اند 
و هم متغير. يک کاراکتر می تواند تحت تأثير عوامل خارجی و 

داخلی و مثل تمام موجودات زنده مدام در تغيير باشد.«
ناواقعيت موجود در داستان هاي مجموعه »تارک دنيا مورد نياز 
است«، برساخته شخصيت هاي تنها و سرخورده و در عين 
حال جنگجويي است که هرکدام به فراخور داشته هايشان، به 
ستيز واقعيت مالل انگيز مي روند و درست همين عصيان گري-
هيجان زده،  و  رها  را  مخاطب  که  است  منفعالنه-  هرچند 
خارج از چارچوب هاي آشناي قابل پيش بيني، با داستان همراه 
مي کند تا اين جهان تازه و تالش براي هضم دگرگوني هاي 
آن را تجربه کند. از طرفي، روي ديگر همين پويايي است که 
شخصيت هايي بي ثبات و پرتناقض مي سازد که در طول داستان 
مجموعه،  نخست  داستان  در  مي شوند.  تغيير  دست خوش 
خواهران پيرس، لول و ادنا پيرس خشن و منزوی که در کنار 
دريا به تنهايی زندگی می کنند، پس از برخورد قدرناشناسانه 
مردی که تالش کرده اند از غرق شدن نجاتش دهند، به زنان 
لطيف و عاشق پيشه ای تبديل می شوند که برای نگه داشتن مردها 
کنار خودشان و تجربه زندگی متفاوت، مردانی را که در دريا 
سرگردان شده اند می کشند، جنازه شان را لباس می پوشانند و 
کنار شومينه می نشانند. اين دگرديسی چنان ساده اتفاق می افتد 
و چنان بديهی به نظر می رسد که به سختی می توان با لول و 

ادنا همراه نشد.
فضاي فانتزي-گوتيکی که ده داستان تأسف بار)عنوان اصلي 
نقاشی خالقانه و  از همان  روايت مي شوند،  آن  در  کتاب( 

استخدامتاركدنیا
مناسببرايافرادكمحرف

آزادهحسینيتنکابني

بررسیكتاب

نگاهيبهمجموعهداستان»تاركدنیاموردنیازاست«نوشتهمیکجکسون
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تأثيرگذار ديويد رابرتز روی جلد شروع می شود و باز کردن 
کتاب، مخاطب را به درون ملغمه ای از رويدادهای وهم آلود 
و هيجان انگيزی چون کندن تونل، بچه دزدی، جمع کردن 

استخوان و دزدی از موزه در نيمه شب، هل می دهد. 
داستان ها از نظرگاه دانای کل، در پوسته ای رئاليستی روايت 
می شوند؛ اما خواننده به خوبی وجه سمبوليک و نشانه شناسانه 
رفت«  خواب  که  »پسري  داستان  در  درمی يابد.  را  آن ها 
پسرکی آرام و تنها، بين ده تا بيست سالگی- سال های کليدی 
زندگی اش- را به خوابی عميق فرو می رود و به تعبير نويسنده 

"در دنياي درونش زنداني مي شود":
در »ربودن موجودات فضايي« به پيروی از خبر خيالی هجوم 
آدم فضايی ها که يکی از بچه های مدرسه از روي بازيگوشي 
و برای پر کردن ساعت کسالت بار کالس درس پخش کرده 
است، شهری به پا می خيزد و ماجرا به تحصن و اعتراضي 

دسته جمعي می کشد.
و جايلز و ويرجينيا در »تارک دنيا مورد نياز است« که ظاهراً تنها 
شخصيت های خوش حال و بی دغدغه مجموعه هستند، با چاپ 
آگهی در روزنامه به دنبال استخدام يک تارک دنيا می گردند، 
گويی که بدون حضور او حس لذت و خوشبختی شان کامل 
نمی شود. اشاراتی از اين دست تقريباً در تمامی داستان های 

مجموعه وجود دارد.
و  روايت ها  پيشانی  در  فراداستان جا به جا  ديگر،  منظری  از 
بطن آن ها به چشم می خورد که آگاهانه مي کوشد با استفاده از 
فاصله گذاري، بر داستاني بودن شان تأکيد کند. در داستان »گذر 
از رودخانه«، قبل از شروع داستان و از زبان راوي مي خوانيم: 
»وقتي نعش کشي را با تابوتي در آن مي بينيد، رسم اين است 
که کالهتان را برداريد و با ادب بايستيد تا رد شود. اگر کاله به 

سر نداريد، بايد سرتان را خم کنيد. اين کار "احترام گذاشتن به 
مردگان" تلقي مي شود، اما واقعيت اين است که چيزي که به 

آن احترام مي گذاريد در واقع خود مرگ است.« 
براي  است روايت گر تالشي غم انگيز  نياز  مورد  دنيا  تارک 
رهايي از دنيايي سرد و خالي و زندگي در دنياي خيال انگيزي 
ست که چنان دقيق، ساده و ملموس ترسيم شده که راهي براي 
تشخيص مرز بين عينيت و ذهنيت، و واقعيت و خيال باقي 
نمي گذارد. روايت آدم هاي معمولِي معمولی که هرکدام به 

شيوه ای دنيا را ترک کرده اند.
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فوئنتس در داستان بهای زندگی، شايد نظير بسياری ديگر از 
داستان هايش، پيچيدگی روح انسان ها و ترس هايش را نشان 
می دهد. اين نويسنده سرشناس مکزيک، اين کار را از طريق 
جستجو در تاريخ مکزيک و انقالب آن انجام می دهد. بهای 
زندگی داستانی است رئاليستی و منسجم، با روايت خطی و 

موجز. 
انتخاب راوی سوم شخص محدود به ذهن، انتخاب بسيار 
مناسبی بوده و به خوبی تحول شخصيت اول داستان)پوال( را 
نشان می دهد. داستان با صحنه ای از زندان بلن آغاز می شود. 
فرماندار ايالتی، اسپيدا به همراه سی تفنگ چی که از طبقات 
محروم و پايين جامعه هستند، وارد زندان می شود: »سيگارهای 
شلوارشان  پاچه های  با  و  می کشيدند  قيمت  ارزان  بوی  بد 

پوتين ها را پاک می کردند«
طرز  به  اسپيدا  توسط  زندانيان،  از  يکی  ارناندس،  ژنرال 
خشونت آميزی از خواب بيدار می شود. به حياط زندان برده 
زندان،  حياط  وضعيت  توصيف  شود.  تيرباران  تا  می شود 
حکايت از وضعيت اسف بار زندان و تير باران های مکرر دارد: 
به جا  زندان جا  ديوار خاکستری  بود و  »بيرون هوا گرفته 

سوراخ«.
خونسردی فرماندار ايالتی و يارانش هنگام تيرباران و به آتش 
ابزار  با  ابراز قدرت  نوعی  ارناندس می تواند  کشيدن جسد 
خشونت از طرف آنها تلقی شود. اشاره راوی به »دود سياه« 
حاصل از سوختن جسد مرد تير باران شده، تأکيدی است بر 

سياهی و پلشتی اين عمل.
توصيف وضعيت گريختن پوال و سه نفر از ياران هم بندش 
از طريق کاميون حمل زباله، بوی تعفن داخل کاميون که »نفس 
آدم را بند می آورد«، پاهای برهنه، لباس های پاره و خيس و 
بويناک، صدای هف علف ها زير پاهای لخت و نيز زخم قوزک 
پای سين دلفو، با به کار گيری حس بينايی، شنوايی، بويايی و 
المسه به بهترين شکلی خواننده را در صحنه و فضای داستان 
قرار می دهد. راوی با نفوذ به ذهن پوال، فرمانده گروه چهار 
نفری فراری، شرح می دهد که چگونه او خود را قدرتمندتر 

از سايرين می بيند و اين حس قدرت طلبی باعث می شود که 
سايرين نيز او را به عنوان فرمانده گروه بپذيرند. وی با عدم 
توجه به خواسته های آن ها و اصرارشان مبنی برعدم جدايی 
اعضای گروه، با حالتی ديکتاتوری: »همان که گفتم... حرف 
ديگر نباشد«، گروه را به دو دسته ی دو نفره تقسيم می کند تا 
هر کدام به راهی روند. در اينجا ما شاهد اولين تناقض رفتار 
پوال )ديکتاتوری( با آرمان های انقالبی اش )دموکراسی( هستيم. 
در عين حال، پوال با يادآوری شب اول و بيان اين که چه قدر 
آرزو داشته جلوی جوخه آتش با چشم باز بايستد و شجاعت 
و وفاداری خود را نشان دهد، در چشم ساير افراد گروه که هر 
يک به نوعی به بيهوده بودن مبارزات خود پی می برند، خود 
را قهرمان نشان می دهد تا جايی که راوی با نفوذ به ذهن او 
به خواننده نشان می دهد که کم کم خود پوال هم به اين باور 
می رسد که تنها کسی است که به مکزيک وفادار است و اوست 
که بايد زنده بماند تا ديگران را نجات دهد. اما بر خالف اين 
خوش خيالی در نهايت همه آن ها را در دل شب و سرما و 
گرسنگی )عناصری که برای فضاسازی و نشان دادن وضعيت 
فالکت بار فراريان توصيف می شود( آن ها را تنها می گذارد و 
به فريادهای پدرو که به حال هذيان افتاده و التماس می کند که 
تنهايش نگذارد اهميت نمی دهد. پوال بر اين باور است که کسی 
که زنده می ماند برنده جنگ است و برای همين سعی می کند 
خود را به اردوگاه زاپاتا، رئيس انقالبيون برساند. اما به اشتباه 
وارد اردوگاه نيروهای دولتی شده و دستگير می شود. در زندان 
وقتی به او فرمان داده می شود که محل اختفای ساير فراريان را 
لو دهد وگرنه تيرباران خواهد شد، با يادآوری حسی که هنگام 
گذشتن از محل سوختن جسد ژنرال ارناندس به او دست داده 
دچار ترسی شديد می شود و همين ترس است باعث می شود 
دست به عملی بزند که کاماًل با آن چه تا به حال از خودش باور 
داشته و تصويری که در ذهن ساير اعضای گروه ساخته بوده، 
مغاير است. پوال محل اختفای آن ها را لو می دهد و به نازل ترين 
و فروکاسته ترين حاالت روحی يک انسان مبتال می گردد. اما 
هنگامی که هر چهار نفر به جوخه اعدام سپرده می شوند دوباره 

ترسوفروپاشیروحانسان
دلآرافریدیان

دنیایقدرت،خشونتوپیامدهایآن:

بررسيداستان»بهایزندگی«اثركارلوسفوئنتس
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همان احساس قهرمانی به سراغش می آيد و برای رهايی از 
ترس به خودش قوت قلب می دهد که اولين کسی نيست که 
می ميرد. پوال بر خالف آنچه مدعی بوده هنگام تيرباران، از 

ترس چشم هايش را می بندد.
نمادين،  گونه اي  به  افتاده،  آب  وسط  که  پرنده ای  تصوير 
اشاره دارد به انقالبيون مکزيکی که قصد رهايی و پرواز به 
بی کران های آزادی را داشته اند ولی در گرداب مرگ افتاده اند و 

در نهايت بدن هايشان قطعه قطعه می شود.
فراز و فرودهای روح انسان ها آن قدر در اين داستان خوب 
نمايش داده شده است که اين اثر را به اثری بسيار قابل توجه و 
در خور تحسين از جنبه های زيباشناختی و وادار کردن خواننده 

به تفکر و تامل تبديل کرده است. 

... پوال براي بار دوم به زندان دلگير و غم  گرفته افتاد. لکه هاي 
چرب و سياه کف حياط به چشم مي خورد. همان جايي که 
ژنرال را سوزاندند. از روي خاکستر که رد شد، زانوهايش 
لرزيد. دلش مي خواست ولش کنند توي بند تا چرت بزند. دو 
افسر وارد بند شدند. يکي از آن ها بور بود و بي مقدمه گفت:

به هر حال مي گذاريمت  بگوييم که  نيست  - اصاًل الزم 
سينه ي ديوار و اعدامت مي کنيم. اما بايد مخفي گاه رفقاي 
ديگرت را نشان بدهي. پدرو ريوس، فرويان ريبي يرو و سين 

دلفو ماسوتل کجا هستند.
- شما که گيرشان مي آوريد. چرا از من مي پرسيد؟

- فضولي موقوف. براي اين که زهرچشمي بگيرم، هر چهار 
نفرتان را با هم مي گذاريم سينه ديوار. يا مي گويي کجا هستند 

يا خودت را فردا اعدام مي کنيم.
در سلول با صداي خشکي بسته شد. صداي پاي افسرها دور 
و دورتر مي شد. باد سردي از الي ميله ها هو کشيد و او را 
لرزاند. پوال دراز کشيد تا از باد در امان باشد. »فردا کنار ديوار، 
تک و تنها... از روي خاکستر ژنرال که رد شدم زانوهايم 
لرزيد. ما به خاکستر تبديل مي شويم. پدرو از خاکستر من، 
سين دلفو از خاکستر پدرو و فرويان از خاکستر سين دلفو... 
قهرمان  نداريم. مي خواستم  حتي فرصت خداحافظي هم 
باشم. اما وقتي آدم پاي ديوار مي ايستد، چه حسي دارد. گلوله 
که به شکم مي خورد و از آن طرف مي پکاند. يکي- دوتا- 
سه تا.... حتي فرصت نمي شود خون را ببيني. مي آيد يک 
گلوله مي کارد وسط چشمانت. تتق. خدايا چه ترسي دارد. 
مي ترسم...مي ترسم...تازه شما که قرار نيست اعدام بشويد. 
شما حرف دل مرا نمي فهميد. اما دوستان مي فهمند. مي توانيم 
با هم حرف بزنيم. از گلوله ها بگوييم و همگي با هم بميريم.«

پوال بلند شد و به ميله ها کوبيد. به نگهبان گفت:
با افسر نگهبان زندان کار دارم.

صبح کله سحر روز يکشنبه هنوز ناقوس کليسا به صدا در 
نيامده بود که پوال خواب آلود، لخت و سنگين از راهرو بند 
گذشت. مي خواست همه چيز را به ياد بياورد. سعي کرد به 
زن ها و پدر و مادرش فکر کند. اما فقط پرنده اي خيس مي ديد 

که توي رودخانه ي وسط دشت به آب افتاده...

بخشيازداستانبهایزندگیازكتاببرجبلور
              اثر کارلوس فوئنتس، ترجمه اسداله امرايی

دنیایقدرت،خشونتوپیامدهایآن:
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نوشته ی  بزرگ«  بسيار  بال های  با  فرتوت  »پيرمرد  داستان 
داستان  يک  از  بسيار خوبی  نمونه ی  مارکز  گارسيا  گابريل 
رئاليسم جادويی است. در اين گونه داستان ها که زيرمجموعه 
واقعيات  با  نامأنوس  عنصری  هستند،  شگفت  داستان های 
روزمره ی ما، با  جزء  پردازی و باورپذيری بسيار، وارد دنيای 
داستان می شود و شخصيت های داستان به قدری با اين عنصر، 
عادی برخورد می کنند که خواننده هم به ناچار حضور اين 

پديده ی  شگفت را می پذيرد. 
در داستان »پيرمرد فرتوت با بال های بسيار بزرگ« با نوعی 
آشنازدايی از شخصيت فرشته مواجه می شويم. چرا که تاکنون 
در آموخته های مذهبی و اسطوره ای، فرشته ها موجوداتی زيبا، 
جوان و تميز معرفی شده اند. اما در اين داستان، توصيفات اين 
چنينی برای فرشته داريم: »...لباس هاش مثل ژنده پوش ها ست، 
روی جمجمه ی طاس اش چند تار موی تنک دارد، بال های 
عظيم والشخور مانند دارد. ضمناً بالش شکسته و گويی سرحال 

هم نيست!«
چيزی که آغازگر کنش های داستان است، نگاه های متفاوِت 
اطرافيان به اين پديده است. زن همسايه اين موجود را فرشته ای 
از جانب خدا می داند که برای شفا دادن به کودک صاحب خانه 
آمده است. اين زن می تواند نماينده ی نگاه عامه ی مردم به اين 
پديده بر اساس سنت ها و گفتمان های بومی باشد. جالب است 

که تب کودک نيز در همان شب بهبود می يابد.
 پدر روحانی، فرشته را به دليل تکريم  نکردن به هنگام ورود 
کشيش به مرغدانی، بی اعتبار می داند و برای اطمينان بيشتر، 
تعيين تکليف را به مقامات مذهبی باالتر می سپارد که هرگز 
پاسخی دريافت نمی کند. در واقع او عينيتی را که پيش رويش 
می بيند بر اساس آموزه های خود از دين می سنجد و چون 
هم خوانی ندارد، نمی پذيرد. وجود اين فرشته ی نافرشته که بر 
خالف تمامی باورهايی است که کشيش آن ها را تبليغ می کند، 

موجب آشفتگی اين پدر روحانی می شود.
اما زن و مرد صاحب خانه نگاهی اقتصادی به اين موضوع 
دارند. آن ها که از ازدحام جمعيت در حياط خانه شان خسته 

شده اند، تصميم می گيرند بليت فروشی کنند و در نهايت به رفاه 
می رسند. شايد آن ها تنها کسانی باشند که از وجود اين مهمان 

ناخوانده منفعتی واقعی نصيب شان می شود. 
 استقبال مردم از اين موجود عجيب تا جايی ادامه دارد که 
گروه  همراه  به  عنکبوت نما(  ديگری)زن  شگفت  پديده ی 
نمايشی وارد شهر می شود. گويا زن زمانی که بچه بوده بدون 
اجازه ی والدينش به مجلس رقص می رود و موقع برگشتن 
تبديل به رتيلی با صورت انسان می شود. جذابيت فرشته از 
بين می رود و مردم جذب شگفتی تازه می شوند. علت اين 
جذابيت و استقبال زياد می تواند هم خوانی بيشتر اين موجود 
عجيب با اعتقادات مذهبی مردم باشد.)گوش ندادن به حرف 
پدر و مادر و مورد نفرين خداوند قرار گرفتن.( هر دو موجود 
به يک اندازه شگفت هستند، اما مردم با وجود گران تر بودن 
بليت زن عنکبوت نما، ديدن آن را به فرشته ترجيح می دهند. 
دليل اين انتخاب می تواند نزديک تر بودن شگفتی عنکبوت به 
باورهای ساخته شده توسط گفتمان مذهبی باشد. اين استقبال 
تا جايی پيش می رود که خيرين برای اين موجود مغضوب و 
نفرين شده غذا نيز می آورند. اين توجه خاص به نوعی ناشی 
از احساس گناه درونی و ترس از کيفر در وجود اين انسان های 
عنکبوت نما  زن  با  همزاد پنداری  موجب  که  است  مذهبی 
می شود. با کم شدن استقبال از فرشته، خواب پدر روحانی 
نيز تنظيم می شود و می تواند راحت بخوابد. چرا که بار ديگر 

باورهای خود را تأييد شده می بيند. 
فرشته ی فرتوت با کارکردی تمثيل وار، بدون اين که نقشی 
کنش گر در روايت داشته باشد، موجب شناخت ما از جامعه ای 
که در آن ظهور کرده می شود. شناختی همراه با نگاهی نقادانه 
که تغييراتی موقت يا دايم را در محيط اطراف خود ايجاد می کند 
که اين خود از شاخصه های اين سبک داستان است. سبکی که 

آن را رئاليسم جادويی ناميده اند.

»پیرمردفرتوتبابالهایبسیاربزرگ«
نوشتهگابریلگارسیاماركز

زهراهادی

نگاهیبهداستان
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داستان برکه قشنگم عالوه بر پر کشش بودن و احساسات 
گرائی کنترل شده آن- که مي توان از آن به يک روايت دوگانه 
از لطافت و خشونت رسيد- از حيث رخداد نيز موارد مهمی را 

در بر می گيرد که به آن اشاره می گردد: 
رخداد به مانند شخصيت ها از عناصر منتزع شده از متن است 
که مشخصه های گوناگونی در تشريح آن نقش دارند. اولين 
مشخصه زمان مند بودن آن است. رخدادها دارای زمان معين 
وقوع و ترتيب و مشخصات خاصی هستند. زمان معين قتل 
زن در اين داستان، با توجه به ترتيب رخدادهائی چون ورود 
زن به تشکلهای سياسی، فرار به شهری ديگر، ساختن برکه و 
سپس بی عالقگی به آن و آخر سر هم عالقه مندی به مردی 
ديگر، همگی در مولفه زمان رخداد با توجه به تعريف باال قرار 

مي گيرند. 
اما با تاکيد بر بُعد زمانی، نبايد از مشخصه ديگر رخداد که 
همان انرژی يا پتانسيل آن است غافل ماند. عنصری که سازنده 
فضا و جغرافيای ويژه داستان می باشد؛ چرا که رخدادهای 
داستانی فقط در فضا و مکان رخ می دهند و اين پرداخت با 
زبان مولف آشکار مي شود. در اين داستان، انرژي حاصل از 
روي دادن قتل و يا ساختن برکه - که همواره نشانگر اتفاق نظر 
اين زوج در ابتدای داستان است - حس سرخوردگی از يک 
عشق نافرجام و دوگانگی لطافت و خشونتی است که راوی در 
سرتاسر داستان با زبان خود به جا مي گذارد. در اين رهگذر، 
اين شخصيت ها هستند که عامل محرک رخدادها مي باشند. از 
کشمکش های زندگی زن و مرد با ورورد به ويال و ساختن برکه 
تا همراهی های مرد علی رغم ميل باطنی اش در جلسات حزبی 
زن و...، همگی رخدادهائی هستند که با عمل شخصيت ها از 

موقعيتی به موقعيت جديد، زندگی شان را هدايت مي کنند. 
مسئله ديگر کارکرد رخدادها است. کارکرد، کيفيت آن دسته 
از رخدادهائی است که به وجه معنائی متن هدف يا اهدافی 
مي بخشد و هويت شخصيت يا شخصيت ها را درگير اين 
رخداد مي کند. مانند انتخابهای زن در اين داستان که عمال 
تاثير  رخدادهائی را سبب مي شود که هويت مرد را تحت 

خود قرار مي دهد تا آنجا که منجر به قتل زن مي شود. ) انفعال 
شخصيت در ارتباط با کارکرد رخداد(

نکته پايانی اصلی و فرعی بودن کارکرد اين رخدادهاست. 
در نوع اول )کارکرد اصلی( قراردادن يک يا چند راه پيش 
پای شخصيت، عواقب و نيز سونوشت شخصيت و به تبع آن 
داستان را رقم خواهد زد. تصميم به ازدواج زن با مردي ديگر 
است که شخصيت اصلی را بر سر انتخاب هايی چون قتل زن، 

خودکشی، يا ادامه زندگی و ...  مي گذارد.
تنها تسريع کننده کارکرد اصلی  ولی کارکرد فرعی رخداد 
مي باشد و هيچ جايگزينی برای شخصيت نخواهد داشت مانند: 
اصرار های مرد بر سر نرفتن زن - عالقه بی اندازه به ادامه رابطه 
با وجود اعالن بی تفاوتی زن به ادامه آن و احساسهای متضادی 

که مرد برای آن جوابی ندارد و به انفعالی رسيده است. 

»بركهقشنگم«ازمنظر»رخداد«
علیرضارحیمیموحد

ازمجموعهالتهابسردنوشتهفتحاهللبينیاز

بررسیداستان
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.. هرجای برکه که مي ايستم، هرجور که نگاهش مي کنم، باز 
او را مي بينم؛ صورت بيضی ونه چندان گوشتالود، چشم های 
درشت و خاکستری، گردن صاف و سفيد، موهای  بلوطی و 
فرق دلنشين، لب های برگشته و دندان های درخشان و صدفی 
اش را. او را مي بينم که در پرتو پر نور خورشيد نشسته و از 
درست کردن اين برکه حرف مي زند: »کاری نداره. کافيه از کنار 
نهر، يه جوی باريک  بکشيم تا توی حياط. اگه اينجا رو يه متر 

گود کنيم، خيلی راحت مي شه يه برکه«.
   ديوانه وار دوستش داشتم. حاضر بودم به جايش بميرم و به 
خاطرش هرچه داشتم، بدهم. همين بود که وقتی فهميدم در 
خطر است و ممکن است به زندان بيفتد، کار دائم و دولتی را 

رها کردم و از خير اسباب و اثاث گذشتم و آمدم  اينجا.
   اينجا هنوز بوی او را مي دهد؛ هنوز در تاب که مي نشينم و 
غروب ها خورشيد را نگاه مي کنم، او را مي بينم که در حياط 
مي چرخد و گاهی کنار برکه مي ايستد و به ماهی هايی نگاه 
مي کند که سرزندگی و حرکت هيچ کدامشان، شور لبخندهايش 

را و آهنگ صدايش را ندارند.
   اين حس آزاردهنده مدام تکرار مي شود؛ گويی آن واقعه 

همين لحظه اتفاق افتاد و نه پيش از آن.
   خودش مقصر بود؛ همين که اوضاع سياسی شد و پير و 
جوان دنبال دسته های سياسی راه افتادند، او هم به آنها پيوست. 
هر روز، يا او پيش رفقايش مي رفت يا آنها به آپارتمان کوچک 
ما مي آمدند تا درباره سوسياليسم، انقالب دموکراتيک و طبقه 
کارگر بگويند و کتاب ها را ورق بزنند و از اين و آن نقل قول 

بياورند.
   من سر در نمي آوردم، دلم نمي خواست. از سياست خوشم 
نمي آمد و همين، او را مي رنجاند. مي گفت : »تو منفعلی، فرد 

گرايی؛ حاضر نيستی قاطی مبارزه مردم بشی«.
   ديگر به خانه نمي رسيد، حتی به خودش هم نمي رسيد 
و خيلی وقت ها خريد نمي کرد و غذا نمي پخت. اعتراض 
نمي کردم؛ حتی به خاطر همراهی او بعضی وقت ها در بحث 
سياسی تنهايش نمي گذاشتم اما کارهايشان به دلم نمي نشست؛ 
لباس های کهنه شان، غذا خوردنشان با دست و پشت ميز 
غذا خوری ننشستن شان به اين بهانه که مي خواهند مثل مردم 
باشند؛ چيزی که از نظر من مصنوعی بود و ربطی به کارگرها 
نداشت؛ »کارگرها از نداری به اين روز افتادن وااّل از اين چيزها 

بدشون نمي آد«.
   با اين حال، بحضی شب ها پشت سرش راه مي رفتم تا اتفاقی 

برايش نيفتد....

بخشیازداستان»بركهقشنگم«
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اهل بم هستم. 
روزگارم عالي است، عالي. 
)چه چاخاني است طرف!( 

روزگارم ... عالي... 
اما تو باور مکن. 

بله، اهل بم هستم و نمي دانم چرا اين شهر را خيلي دوست 
دارم؟ همه آرزو دارند بروند کانادا، پپسي بنوشند. من آرزو دارم 
يک روزي دوباره برگردم بم و خانه باغ کوچکي داشته باشم و 
من باشم و چند کتاب و فراغتي و دوستي و ديگر هيچ، به قول 

آن شعار که: سن ايچ و ديگر هيچ! 
بله که درست است: خاليق هر چه اليق! 

از نياکان زحمت کش خود، سخت کوشي را آموخته ام و صبوري 
و شايد مهرباني را تا حّدي ... به هر حال رمان »آذرستان« نوشته 
سال ها قبل، محبوبيتي پيدا کرد و در ارشاد آن سال ها، برگزيده 
هم شد و رمان طنز »شاهنشاه در کوچه دلگشا« نيز برنده سي 
سال رمان طنز شد و چند چاپ خورده است. »اندوهگرد« 
مجموعه داستاني بود با فضاي سوررئال که مورد توجه بعضي 
از اسم و رسم داران ادبيات هم قرار گرفت. تا حاال اين کتاب ها 

را،  اکثراً براي امرار معاش، منتشر کرده ام. 
بشمار يک: آذرستان2.شاهنشاه در کوچه دلگشا 3.ندوهگرد4. 
بن الدن)رمان  طنز( 5.وقايع نگاري  )رمان  نوکر صّدامم  من 
طنز(6.طنز آمريکا )نقد و بررسي( 7. طنز در مثنوي)بررسي(8.
طنز در گلستان9. طنز در بوستان 10.طنز در عهد پهلوي)تمام 
در معرفي طنز و به پيروي از فرمان استاد عمران صالحي که 
به من فرمودند که نقد بر طنز بنويس و معرفي کن و اطاعت 
)رمان  12.ظلمات  فصل(  برگزيده  11.پريباد)رمان  کردم( 
تشويقي فصل( 13.داستان هاي غريب مردمان عادي 14.سوگ 
مغان)از کانديداهاي جايزه جالل در سال گذشته( 15.خانه 
کوچک )رمان مردم پسند( 16.بم، اميد بردميدن )در معرفي بم( 
مشتاقانه براي گفت  و گو با محمدعلي علومي که به گرمي 
مي شويم.  منزلش  وارد  پذيرفته،  را  مصاحبه مان  درخواست 
خانه اي با فضايي پر از مهرباني و سبز و جادويي، درست 
مثل داستان هايش. با خانواده اي گرم و دوست داشتني که به 
استقبال مان مي آيند و صبورانه مي نشينند و به گپ و گفت مان 

گوش مي دهند.

 ازعلوميدربارهویژگيهايرئالیسمجادویيوپیشینه
آندرایرانميپرسیم.ميگوید:

اصطالح رئاليسم جادويی به تازگی در ايران رواج پيدا کرده. 
اما درهم آميختگی واقعيت با خيال، غلبه تخيل بر جهان واقع 
و ساير ويژگی های رئاليسم جادويی در ادبيات کالسيک ما و 
داستان هايی که تحت عنوان حکايت داريم، وجود دارد. اما 
هيچ گاه در هزار و يک شب صحبت از رئاليسم جادويی نيست 
و پيشينيان ما به اين سبک، حکايت  و قصه می گفتند. حکايت، 
حاکی از ماجراست و قصه از قصد می آيد. در واقع حکايت و 
رئاليسم جادويی ويژگی های مشترکی دارند اما تفاوت عمده ای 

هم دارند که می گويم.
در واقع، تفاوت بين خيال و واقعيت که تبديل به رئاليسم 
جادويی شده متعلق به دنيای جديد است. رئاليسم جادويی 
از نظريات فرويد و رويا اقتباس گرفته مي شود. سورئاليسم 
پايه های محکم رئاليسم جادويی را تشکيل می دهد که مبنای 
آن نظريات فرويد است درباره رويا. در سورئاليسم مرز منطق 
برداشته مي شود و به صورت منفعل هرچه ناخودآگاه بيان 
می کند روی کاغذ ثبت می شود. يکی ديگر از پايه های رئاليسم 

جادويی، نمادگرايی است. 
ادبيات هزار و يک شب متعلق به دوره ای است که رگه ها و 
ريشه های مدرنيته در حال شکل گيری بوده اما هنوز جهان 
غرب و شرق، وارد جهان مدرن نشده است. از همين رو تفاوت 
رئاليسم جادويی با حکايت اين است که نياکان ما در گذشته، 

داستانهاییمانندپریباد
یازودنوشتهشدندیادیر!

لیالباقري،مرجانجامي

گفتگو

گپیبامحمدعلیعلومیدربارهرئالیسمجادوییایراني
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چه در قبل و چه در بعد از اسالم، تفاوتی بين جهان واقعی و 
فراواقعی قائل نبودند. بلکه هر چيزی، آيه و نشانه ای بود از يک 
معنی. جهان غيب و شهادت مرز جداشدنی از واقعيت نداشت 
که حاال بخواهند از طريق رويا به آن برسند و عامل رسيدن 
به آن تخيل بود. تخيل هم با خيال بافی فرق می کند و خيال 
خالق است. گذشتگان مرکزيت و جغرافی برای موجودات 
غيب قائل بودند و معتقد بودند که اين عالم انعکاس است. 
هرچه در اين عالم هست، »نيست هست نماست« و هرچه 
در آن عالم است، »هست نيست نماست«. اصالت دادن به 
جهان مينوی و آسمانی، رويکرد به رئاليسم جادويی را متفاوت 
می کند. در واقع در رئاليسم جادويی می خواهند از طريق رويا 
به آميختگی واقعيت به رويا برسد و ادراک. اما نياکان ما مرزی 
بين ماده و ورای ماده و طبيعت و ورای طبيعت قائل نبودند. 
هر چيزی در اين جهان نمادی بود در جهان ديگر و از طريق 
تخيل خالق به آن می رسيدند. اين تخيل خالق وارد جهان بينی 
آنان هم می شد. مشائيون از طريق منطق و فلسفه وارد درک 
هستی می شدند و اشراق از طريق مراقبه و بحث های عرفانی. 
کسی هم مانند مالصدرا بين مشائيون و اشراق هماهنگی ايجاد 

می کند. جلوتر از آن، سهروردی اين کار را کرد. 

آنهاازطریققصهوحکایتونمادواسطورهمیخواستند
بهچهچیزیبرسند؟

علومي:در گذشته حکايت ها شگفت انگيز برايشان واقعيت های 

دينی بود. به طور مثال هزار و يک شب مملو از نمادهای مهرورزی 
است. آنها نمادهای دينی شان را از طريق حکايت بيان می کردند 
و قصه تنها راهی برای سرگرمی نبود. برای آگاهی دينی به 
مخاطب از قالب قصه استفاده می کردند و فضاسازی و تعليق. 
در اسطوره هم همين فضاسازی و شخصيت پردازی وجود دارد 
و در اين قالب، فضای مينوی و آسمانی به ميان مردم می آيد. 
از قالب خدايان بيرون می شود و ميان شخصيت های معمولی 

چون تاجر و خباز و ... می آيد. 
بعد از آمدن مدرنيته در رئاليسم جادويی جديد، بحثی مورد 
توجه قرار می گيرد که يونگ بسيار به آن تاکيد دارد. يونگ 
مي گويد آن قدر در جهان جديد، عقالنيت علت و معلولی 
غلبه پيدا کرده است که از يادمان رفته که بشر وجه ناشناخته ای 
هم دارد. يونگ به آرکي تايپ ها يعنی همان کارکرد روانی در 
بشر که در قالب قصه و خواب و حکمت و داستان اسطوره ای 
تکرار می شود، توجه مي کند. ناشناختگی ها فراموش شد. به 
خاطر اين که عقل بشر تصور کرد می تواند جواب گوی همه 
چيز باشد. اما با رخ دادن جنگ های بزرگ، مدرنيته که آن قدر 
به عقل اعتماد داشت، سرگردان شد. گفتند قرار بود عاقل 
باشيم. پس چرا هيتلر و فاشيزم پيدا شد؟ چرا آدم می کشيم، 
ما که قرار بود منطقی رفتار کنيم؟ در اين دو جنگ پی در پی 

انسان ها بسيار حيرت زده شدند.
 در اين زمان است که يونگ می آيد و روان کاوی ژرفا را به 
وجود می آورد که يک قدم از فرويد باالتر است. سورئاليسم 



تفاوترئالیسمجادوییباحکایتایناستكه
نیاكانمادرگذشته،چهدرقبلوچهدربعدازاسالم
تفاوتیبینجهانواقعیوفراواقعیقائلنبودند
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به طرز منفعل بنا را بر تجلی ناخودآگاه می گذارد. اما از طريق 
يونگ دوباره برگشتی به واقعيت های ناشناخته روح بشر داريم 
که در قصه و اسطوره و خواب وجود دارد. مکتبی که اعتبار 
خودش را دارد و از اين طريق می تواند داستان ها و قصه ها و 

اسطوره ها بررسی شود.
اتفاق ديگر اين است که رئاليسم جادويی، فرزند دنيای مدرن 
است و به طرز انفعالی و نه فعال، قصه می گويد و بايد به 
هزار شيوه مخاطب را قانع کرد که اين حقيقت دارد. درحالی 
که در حکايت های شگفت انگيز، جهان داستان تخيل خالق 
و فعال دارد؛ بر جهان ذهنی مخاطب غالب است و مهندسی 
ذهنی جهان را بر عهده دارد. درواقع با تمام اشتراکات، نمی توان 
هزار و يک شب را رئاليسم جادويی دانست چون رئال است و 

جهان ماده از معنا جدا نيست. 

مثالهاییهمازحکایتهایشگفتدرادبیاتداستانی
قدیموجدیددارید؟

علومي: نمونه زياد است. هزار و يک شب، داراب نامه ها، متون 
استعاری شيخ شهاب الدين سهروردی، آثار عطار، هفت پيکر 
نظامی و... در ادبيات جديد اين گرايش از بوف کور شروع 
می شود. در دوران بعدی غالمحسين ساعدی در عزادران بيل، 
بعضی داستان های بهرام صادقی مانند زنجير، بخش اول رمان 
رازهای سرزمين من )گرگ اجنبی کش(، برخی داستان های 
بعضی  می گويد،  را  الموت  فرهنگ  که  عليخانی  يوسف 

داستان های منيرو روانی پور، گرگ هوشنگ گلشيری و...

باتوجهبهبسترقویكهدرادبیاتكالسیکبرایخلقآثار
رئالیسمجادوییداریم،ماننداسطورههاونمادهاوخرده

فرهنگها،چرادرخلقاینژانرضعیفعملكردیم؟
علومي: در شعر بيشتر از اسطوره استفاده شده است تا در 
داستان. نيما و شهريار و اخوان و شاملو زياد بهره گرفتند. اخوان 
به وفور از اسطوره های ملی بهره مند شده و رويکرد وسيع تر و 
بيشتری نسبت به شاملو دارد. در داستان اما اين اتفاق نيفتاده. 
علت اول اين است که شعر سابقه زيادی در ايران دارد و اصوال 
با اسطوره همراه است. چون قدرت شخصيت دهی به اشيا را 
دارد و اين يعنی اين که، دارد کار اسطوره ای می کند. اما لزومًا 

جهان داستان اين طور نيست.
دوم اين که متاسفانه يک گسست غم انگيز بين ادبيات کالسيک 
ادبيات  ما که  ادبيات کالسيک  افتاد.  اتفاق  ادبيات جديد  و 

درخشان جهانی است و قابل تأويل به مسائل انسانی، به فرا 
زمان و مکان توجه می کند. اما با شروع ادبيات داستانی جديد 
که از غرب ياد گرفتيم رويکرد اجتماعی جايگزين آن گرديده 
و انسان ناديده گرفته مي شود. در دوره جديد نويسندگان خيلی 
کمی هستند که انسان را در موقعيت های مختلف روانکاوی 

کنند؛ مانند زنجير بهرام صادقی. 
به همين علت هم طبيعی است که وقتی داستان هايی مانند 
»پريباد« يا »سوگ مغان« نوشته می شود و يا همين کارهايی که 
من بر اساس خرده فرهنگ های رايج در منطقه خودمان نوشتم 
با تعجب مخاطب رو به رو می شود. چون متفاوت است با آن 
چه که می شناسند و در داستان نويسی ُمد است و غلبه دارد. 
حيرت زده می شوند و متوجه اين تفاوت هم هستند. اما داستان 
برايشان قابل درک نيست و با معيارهايی که می دانند، تطبيق 
می دهند و می بيند که از آنها پيروی نمی کند. برای همين به 
نظرم داستان هايی مانند پريباد يا زود نوشته شدند و بايد ابتدا 
رويکردی به داستان نويسی کالسيک بشود يا خيلی دير نوشته 

شدند چون االن زمان خوانده شدنش نيست.

بهنظرتانپریبادآنطوركهبایدازسویمخاطباندرك
نشدهاست؟

علومي: در همه نقدها می گويند رمانی متفاوت است اما در نهايت 
با معيارهای جديد ساختار را می سنجند. مثال می گويند چرا اين 
شخصيت در داستان گم شد؟! در حالی که در ادبيات کالسيک 
همه شخصيت ها می آيند و کارشان را انجام می دهند و می روند. 
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ما  که  دوره ای  گذشت  هست.  هم  ما  ادبيات  ضعف  اين 
محصوالت  و  می فروشيم  را  نفت  االن  بوديم.  فرهنگ ساز 
خارجی را می خريم. در عالم انديشه هم همين طور است. 
فيلسوفان بزرگ رفتند و جايشان را به شارحان فلسفی دادند. 
نظريه پرداز ادبی هم نداريم. حتا استادان داستان نويسی ما به 
نظريه پردازان غربی ارجاع می دهند و خودشان هنوز نظری 
ندارند که داستان ايرانی يعنی چه. وقتی بورخس می گويد 
من تحت تاثير استادان داستان نويس هزار و يک شب هستم و 
ويليام فاکنر می گويد ادبيات شرق بسيار قوی است، ما بايد 
داستان نويسی به شيوه خودمان داشته باشيم. اين جا ساحت قلم 
راندن در انديشه دشوار است. بايد شرق و غرب را بشناسيم 
و انديشه ای داشته باشيم که بتوانيم از ميان اين ادراکات شرق 
و غرب، تصوير منسجمی از داستان ايرانی داشته باشيم. اين 
کار سخت است. راحت تر اين است که همانطور که توليدات 
مادی ديگران را مصرف می کنيم توليدات معنوی آنان را هم 

مصرف کنيم! 

كسانیهستندكهمیخوانندتالذتببرندوواردمباحث
ساختارنمیشوند.بازخوردیازایننوعمخاطبدیدهاید؟
علومي: ادبيات ما دو وجه قالب دارد و در مرحله حاضر، تحت 
غلبه شبهه روشنفکری و ادبيات سفارشی دولتی است. در ايران 
روشنفکرانی مانند دهخدا و اسدابادی و ... مورد احترام هستند. 
اما شبه روشنفکری اداهايی در می آورد و در تمام کشورهای 
جهان سومی هم وجود دارد. برای همين ادبياتی که مستقل 
باشد و متکی به فرهنگ و نگاه مستقل از لحاظ قوت و قدرت 
چشمگير هست اما نه در گروه های شبهه روشنفکری و نه 
در ادبيات فرمايشی و دولتی که پشتوانه اش پول است جايی 
ندارد. در شبهه روشنفکری ضعف اين است که به ُمد ادبی 
می پردازند. اين که چه چيزی جاذبه دارد و بارها ديديم که 
ُمد عوض می شود. در ادبيات دولتی هم توليد انبوه داريم نه 

خلق اثر. 
ما يک فرهنگ چند هزارساله ديکتاتوری داريم و اين است که 
شبهه روشنفکر تا به جايی می رسد يا حتا نمی رسد، می خواهد 
مريد جمع کند. ديکتاتور باشد و دستور دهد و اعمال نظر کند 
حتا اگر در چارچوب يک مجله باشد. در اين بازار آشفته، 
ادبيات مستقل به سختی دارد جايی برای خودش باز می کند. 
نمی توانند حذفش کنند چون خودشان هم می فهمند متفاوت 
است اما در اين شرايط نمی توان اميد چندانی داشت که مورد 
توجه قرار بگيرد. برای همين می گويم يا خيلی زود نوشته 

شدند يا دير.

منابعشمادرپریبادچهبودهاست؟گاهیبایدمخاطب

بایدمنبعرابداندتاجانكالمرادریابد!
علومي: من هم فرهنگ شفاهی و هم واقعيت علمی را در 
نظر داشتم. واقعيت علمی شامل واقعيت مدرن هم می شود. 
در فرهنگ شفاهی باورهايی وجود دارد که ممکن است شامل 
خرافه هم بشود. بخشی هم از تاريخ ايران و جهان است و 
واقعيت های علمی که در تاريخ ايران گذشته. در واقع تاريخ و 

فرهنگ مردم دو منبع اصلی من بودند. 
در قصه های ايرانی خير و شر در ستيز با هم هستند و جهان به 
جهان خير و شر تقسيم می شود. اما در دايره نيکی نقطه شرارت 
وجود دارد. مانند کيکاووس و در دايره شرارت نقطه روشن 

وجود دارد مانند پيران. در پريباد هم همين است. يک طرف 
هجوم استعمار نو را داريم که شهر باستانی مانند پريباد را با تمام 
سنتهايش محو می کند. شر، استعمار است و حاکمان داخلی که 
استعمار را وارد می کند. بعد می بينيم که در عوامل شر، آلبرتو 
به طرف انقالبيون می آيد. به عبارتی ويژگی های اصلی جهان 

اسطوره و افسانه را سعی کردم حفظ کنم.
خودتانبهعنوانمنتقدكارخودتانومخاطبپریبادرا
چهطورمیبینیدوبهنظرتانتوانستیدموفقترازمعدود

آثاراینچنینیعملكنید؟
علومي: اگر آماری نگاه کنيم 50 درصد موفق بودم. چون به 
نظرم نوعی مغشوش بودن در متن داريم. داستان تکليفش بين 
ادبيات استعاری و نماد مشخص نيست. يک جا می خواهد 
مانند داستان استعاری آواز پر جبرئيل برخورد کند و جايی 
مانند نمادهای هزار و يک شبی. به نظرم اين طور می آيد که بين 

اين دو تا مردد مانده.



وقتیمیخواهیمرئالیسمجادوییخاصخودمان
راداشتهباشیم،نمیتوانیمازصدسالتنهایی
پیرویكنیم.بایدرئالیسمجادوییخاصخودمان
راداشتهباشیممانندعقلسرخسهروردیوعطار

وهزارویکشب.
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برخینمادهاخیلیاختصاصیبودندوانگاردرذهننویسنده
ماندهاستومخاطببایدقبلازخواندنپریباداطالعاتی
داشتهباشد.مانندسهقطرهخونیكهازنوكمنقارپرندهها

ميچکد.
علومي: سه قطره خون هدايت فلسفی بود. دکتر شريعتی آمد 
درباره سه دانشجويی که 16 آذر کشته شدند سه قطره خون را 
گفت. بنا بر اين از استعاره فلسفی هدايت به استعاره سياسی 
تبديل شد. حاال اگر خود داستان جواب گوی اين باشد که 
چکيدن سه قطره خون نشان غم است طبيعتاً نيازی به دانستن 

پيشينه نيست.
بهنظرميرسدكهارتقاسطحمخاطبانالزمهدركاین
گونهداستانهاست.آیاشماهمباایننظرموافقیدكهاگر
كتابخوانهایقویتریداشتهباشیمپریبادبهتردرك

میشود؟
علومي: اين قبيل متون مخاطب خاص دارند. اما اگر مردم 
عادی کوچه و بازار آن قدر گرفتاری نداشتند و سه شيفت 
کار نمی کردند و درگير نبودند، به نظرم با پريباد راحت تر از 
شبهه روشنفکری ارتباط می گرفتند. چون شبهه روشنفکری 
مسخ شده در ادبيات نظريه پردازانی هستند که دنيايشان متفاوت 
با دنيای ماست. شبهه روشنفکران خالقيت ندارند تا رها و 
مستقل باشند و ذهنشان قالب گرفته است. اين همان مرض 
ديکتاتور  زده بودن است که ديکتاتور شرقی جای خودش را به 
ديکتاتور غربی داده است. هنوز به نقد مستقل ايرانی نرسيديم و 
بنا براين توقعی از شبه روشنفکری ندارم که توجهی به اين آثار 
بکنند. همان طور که من برای آنان مهم نيستم آنها هم برای من 
مهم نيستند. آن چه اهميت دارد همان مردم هستند و مخاطبان 

خاص.

بهنظرخودتانتاچهاندازهموفقشدیدرئالیسمجادویی
رادرداستانهایتانبومیسازیكنید؟

علومي: دشواری کار برای ما اين است که در ادبيات معاصر 
خيلی کم رئاليسم جادويی تجربه شده است. برای همين وقتی 
می خواهيم رئاليسم جادويی خاص خودمان را داشته باشيم، 
نمی توانيم از صد سال تنهايی پيروی کنيم. بايد رئاليسم جادويی 
خاص خودمان را داشته باشيم مانند عقل سرخ سهروردی و 
عطار و هزار و يک شب. بايد ويژگی های اين نوع ادبيات را به 

کار ببريم و خب اين کار سخت است. برای همين هرچه االن 
نوشته می شود در حکم تجربه است. ما خيلی کم منتقدانی 
داريم که حتا نظامی و مثنوی و هزار و يک شب را تورق کرده 
باشند چه برسد به اين که اشراف داشته باشند. اين که آيا پريباد 
می تواند در حکم رئاليسم جادويی ايرانی باشد يا نه و در باره 
توفيق يا عدم توفيقش آيندگان بهتر می توانند قضاوت کنند. البته 
به اين معنی نيست که از مخاطب نااميد شويم. هر قدر هم خأل 
باشد، مخاطب هايی هستند؛ که يکی مرد جنگی به از صد هزار. 
و همان ها می توانند نظر بدهند که چه قدر توفيق داشته و چه 

قدر نداشته است. 

آیادرآثارتانبهشیوهرئالیسمجادویيموفقشدهایدنسبت
بهآثارساعدیقدمیفراتربگذارید؟

علومي: من اگر شاگرد موفق غالمحسين ساعدی باشم به نظرم 
موفق بوده ام. اين که موفق تر بود ه ام يا نه قضاوتی ندارم. اما در 

کارهاي من به نسبت آثار ساعدی وسعت نگاه بيشتر است. 

وسوالآخر:اگربخواهیدپریباددیگریبنویسیدیابهقبل
ازنوشتنآنبرگردیم،پریبادچهتغییرمیكند؟

هر  مي دهد(  پاسخ  و  مي کند  مکث  مدتي  علومي  )آقاي 
پرداخت  شايد  می کند.  پيدا  هم  را  خودش  ساخت  محتوا 
اکسپرسيونيستی که بيان ذهنيت راوی يا اشخاص داستان است 
و تأثير عاطفی که اشخاص داستان گرفتند از طريق نمادها و 

ايماژها.
فکر می کنم تلفيقی بين پرداخت اکسپرسيونيستی با نمادهايی که 
زبان رمز دارند جمع و جورتر پرداخت شود. زوائد کنار می رود. 
حواشی کنار می رود. اگر وقت و مجالی باشد ادامه پريباد به 
دهه سي و جنبش صنعت نفت و درگيری بين فاشيست و 
لمپن و ملييون و مذهبيون می پردازد. شايد اسمش عوض شود 

اما می خواهم فضا را از زمان قاجار نزديک تر بياورم.

گفت و گو با آقاي علومي را که تمام مي کنيم چند تا عکس 
براي مصاحبه مان مي اندازيم و درحالي که هنوز از حرف هاي 
شيرين و شوخ طبعي هايش سير نشده ايم با اين اميد که پريباد 



Government Bureau, 1956, George Tooker 
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دفتردولت،اثرجورجتوكرنقاشآمریکایی)1920-2011(
توکر در سبک هاي رئاليسم جادويي تبحر داشت و يکی از 

نقاشان برجسته اين سبک بود.
»دفتر دولت« يکی از مهم ترين کارهای جورج توکر، در کنار 
»مترو« و »اتاق انتظار« است. در اين اثر کافکايی، توکر اداره ای 
را به تصوير می کشد که ظاهراً بی حد و تمام ناشدنی است 
و در آن آدمهايی در مقابل پنجره هايی به انتظار ايستاده اند که 

انگار در نهايت بوروکراسی غيرمسوالنه قرار دارند.



رئالیسمجادوییمیخواهدجهانیرابهتصویر
بکشدكهباآنکهواقعیاست،امادرچارچوب
راسیونالیسمغربیومدرنیزمجدیدمحصور

نمیماند
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سرویساندیشه
 علت يا علل شکل گيری رئاليسم جادويی که گونه خاصی از 
ادبيات داستانی است، بحث های دامنه داری را نزد منتقدان ادبی 
موجب شده و ديدگاه های متفاوت و گاه متضادی نيز در اين 
زمينه ابراز شده است. برخی در پاسخ بدين پرسش که چه 
عاملی باعث به وجود آمدن چنين سبک داستانی شده است، 
سخن از عوامل سياسی به ميان آورده اند. از نظر اين گروه، 
علت را می بايست در راهکارهايی جستجو کرد که استعمار 
برای عقب نگه داشتن ملت های در حال توسعه دنبال می کند. 
گسترش دادن اعتقادات خيالی و جادويی و دور نگه داشتن 
ملت ها از امر واقع نيز يکی از اين راهکارهاست که هدفی جز 
جلوگيری از پيشرفت کشورهای جهان سومی يا در حال توسعه 
ندارد. در مقابل، عده ای بر اين عقيده اند که ظهور و گسترش 
رئاليسم جادويی در آمريکای جنوبی حاکی از خودباوری مردم 
آن سرزمين و روی گرداندن از آن شکل از زندگی و چارچوب 
فکری است که غرب استعمارگر بر اين جوامع تحميل کرده 
است. از اين جهت رئاليسم جادويی در خود نوعی هسته 
مبارزه با استعمار را می پرورد. همان طور که مشهود است، 
اين ديدگاه درست در مقابل ديدگاه اول قرار دارد، ولی از اين 
جهت که علت يا علل شکل گيری پديده رئاليسم جادويی را در 
امور سياسی و جريان شناسی های فرهنگی- روبنايی می جويد 

با ديدگاه اول مشترک است. 
در اين ميان گروهی نيز هستند که قائلند پديده های فرهنگی و 
اجتماعی از اين دست را نمی توان صرفاً با ارتباط دادن آن ها به 
يک سری جريان های سياسی و بيرونی تبيين کرد. به عبارت 
ديگر، امور سياسی صرفاً می توانند به عنوان علت های بعيد 
و بيرونی نقش ايفا کنند. از اين جهت، بنا به باور اين گروه، 
می بايست به سراغ اليه های زيرين اجتماعی و فرهنگی رفت 
تا به علل قريب و درونی وقوع چنين پديده هايی دست يافت. 
از نظر آنها رئاليسم جادويی دست  افزار ملت ها و جوامعی 
است که در تقابل بين زندگی سنتی و زندگی مدرن دچار 
نابسامانی های مختلف هويتی و فرهنگی می شوند و از اين 

 روی با ترکيب عناصر زندگی مدرن با فرهنگ بومی خود که 
سرشار از اعتقادات جادويی و اسطوره شناختی و فولکلور 
است، سعی در فائق  آمدن بر اين سرگشتگی فردی- اجتماعی 
دارند. به عبارت ديگر رئاليسم جادويی عکس العملی است در 
مقابل جهان شناسی مدرن که نوعی جادو زدايی و بومی زدايی 
جادويی  رئاليسم  می کند.  تحميل  جوامع  و  انسان ها  بر  را 
می خواهد جهانی را به تصوير بکشد که با آنکه واقعی است، 
اما در چارچوب راسيوناليسم غربی و مدرنيزم جديد محصور 
نمی ماند و اين مجال را دارد تا جهانی با پيچيدگی های بيشتر 
و امتدادی گسترده تر را به نمايش بگذارد؛ جهانی که به عقايد 
فرهنگ بومی که می توانند ابعادی اسطوره ای، جادويی و يا 
فولکلور داشته باشد نيز اجازه ظهور و بروز می دهد. و البته 
چنين جهانی خود را نه ساحتی خيالی و توهمی بلکه کاماًل 
واقعی و تحقق پذير می نمايد و همين يکی از مهم ترين وجوه 

تمايز رئاليسم جادويی از ادبيات فانتزی است. 
ما در اين نوشتار بدون اين که به رد يا اثبات نظريات پيش گفته 
روان  رويکرد  بر  مبتنی  انسان شناسانه  نگاهی  با  بپردازيم، 
شناختی- پديدار شناختی)و با توجه به ابعاد تاريخی( به تحليل 
چرايی گرايش به سمت رئاليسم جادويی و شگفت نويسی 

می پردازيم.

واقعیتوناخشنودیهایآن
جهانمحدود:انسان به عنوان سوژه ای که دارای قدرت تفکر 
و تخيل است و می تواند نسبت به آن چه که هست و واقعيت 
دارد نگاهی از بيرون داشته باشد، وقتی که به جهان پيش روی 
خويش می نگرد، آن را مطابق با آن چه که انتظار دارد نمی يابد. 
آرزوهايی که در نهاد آدمی است و دائماً آرامش درونی وی را 

چراشگفتمینویسیم؟

اندیشه

بررسیپدیدارشناختیگرایشبهشگفتنویسی
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بر هم می زند، مجال تحقق خويش را در جهان واقعيت، جهانی 
که قوانين طبيعی از يک سوی و محدوديت های اجتماعی 
و فرهنگی از سوی ديگر مرزهای آن را محدود ساخته اند، 
پيدا نمی کند. به عبارت ديگر آرزوهايی از قبيل قهرمان بودن، 
جاودانه زيستن، قدرت خدايی داشتن، رسيدن به خشنودی 
کامل روانی و ... که در ضمير اين موجود يعنی انسان وجود 
دارد، با آن چه که جهان واقعی برای او مقدور می سازد، چندان 
منطبق نيست. از اين روی آدمی به آن چه که هست و دارد قانع 
نيست و سر در پی چيزی دارد که نيست، اما مطلوب است 
و بايد باشد. مخلص کالم اين که »انسان موجودی است که 

تعالی می جويد.«
جهانماللانگیز: يکی از چيزهای مهمی که انسان ها را در طول 
تاريخ به تکاپوی نظری و عملی واداشته، مسئله زمان است. 
ماهيت زمان، رابطه آن با حرکت، نسبت زمان با تاريخ،  زمان و 
فرا زمان، زمان و عمر و مرگ و جاودانگی، ابتدا و انتهای زمان 
)ابتدا و انتهای جهان( و موضوعاتی از اين قبيل از جمله آن 
موضوعات است. آن چه که اين جا مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت، نسبت زمان با تکرار و روزمرگی است. زمان وقتی به 
خودی خود لحاظ می شود جز آناتی که يکی پس از ديگری 
تکرار می شوند، چيز ديگری نيست. روزها يکی پس از ديگری 
می آيند و سپری می شوند و هر آن چه از پيش بوده است، 
باز رخ می دهد و همين طور تا بی نهايت: تکرار مکررات. اين 
تکرار برای انسان نهايت مالل و دل زدگی را به همراه دارد. 
آدمی که خواهان بداعت و نو به نو شدن است وقتی با جهانی 
مواجه می شود که در آن قوانينی اليتغير در پهنه زمان، يکسره، 
راه را بر هر چه امر جديد است می بندند و سلسله وار ديروز و 
ديروزها را به عنوان امروز به خورد وی می دهند، راهکارهايی 
را ميجويد تا به نوعی خود را رها سازد. به عبارتی ديگر »انسان 

موجودی است که از تکرار می گريزد.«

جهانمستبد: آن چه که بر جهان حاکم است قوانينی است 
که هم کلی هستند و هم ضروری. به عبارت ديگر جهان 
بر اساس قواعدی شکل گرفته و به پيش می رود که اوالً در 
همه جای جهان مصداقی مشترک و يک شکل دارند و ثانيًا 
به هيچ عنوان قابل تغيير و تبديل نيستند. از سوی ديگر زندگی 
اجتماعی نيز الزامات خاص خويش را به همراه می آورد و 
بنابراين انسان در زندانی دوگانه اسير می شود، زندانی که از يک 
جهت  فشار تحميل شده از سوی قوانين طبيعت و از سوی 
ديگر  بار گران قواعد اجتماعی)و اخالقی( را بر دوش آدمی 
می نهد. رابطه های علی و معلولی که تمام نظام عالم مبتنی بر 
آن هاست، دست و پای انسان را می بندند و اختيار و انتخاب او 
را محدود می سازند. آتش با خود حرارت به همراه دارد؛ فراق، 
دريای غم در دل عاشق می نهد؛ پول، قدرت می آورد؛ کودک 
در آب غرق می شود؛ رعد و برق جنگل را به آتش می کشد؛ و 
بسياری امور ديگر که به واسطه قاعده عليت دامنه توانايی انسان 
را محدود می سازند. آدمی از اين چارچوب گريزان است. او در 
پی شکستن حصارهای عليت و قانون مندی است، و می توان 

گفت که »انسان موجودی است که طالب معجزه است.«
آن چه که تحت سه عنوان »جهان محدود، جهان مالل انگيز 
و جهان مستبد« آمد، سرشت سوگناک زندگی را برای انسانی 
که طالب تعالی، تکرارگريزی و معجزه است، روشن می کند. 
زندگی مدرن با تکيه بر علم جديد سعی کرد تا بر اين حصارها 
فائق آيد و به نحوی فقدان قدرت انسان را که در طول قرن ها 
او را مقهور و مغبون جهان ساخته بود، جبران کند. دستاوردهای 
راسيوناليسم در قرون اخير، توانايی هايی به انسان عطا کرد که 
برای آدميان قرون گذشته چيزی جز خواب و خيال نبود. اما با 
اين وجود مدرنيته ابعاد ديگری داشت که باز به نحوی انسان 
را تحت فشارهای طاقت فرسايی قرار داد. انسان نسبت به 
کليت وجود خويش بی اعتنا شد و صرفاً عقل خود را ستود. 
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بوروکراسی و به قول فوکو »پليس اخالقی« و استعمار جديد 
و جنگ جهانی و مفاهيم جديدی از اين قبيل، از بطن همين 
عقل گرايی تماميت خواه بيرون آمدند و حصارهايی نو و گاه به 
مراتب هولناک تر را بر بشر تحميل کردند. علم گرايی تمام هّم 
خود را مصروف اسطوره زدايی می کرد و بر آن بود تا جهانی را 
به ارمغان آورد که جز عقالنيت مدرن و علم تجربی فرمانروايی 
نداشته باشد. اين مشکل در کشورهای جهان سوم به مراتب 
دامنه وسيع تری می يافت. چارچوب های جهان مدرن بر آن ها 
تحميل شده بود اما خبری از مواهب مادی و برخورداری های 

اقتصادی و صنعتی نبود. 

جهانیبامرزهایشکسته
آمريکای جنوب غربی، مهد رئاليسم جادويی به معنای جديد 
و مصطلح آن دانسته می شود. رئاليسم جادويی حاصل کوشش 
انسانی است که خود را در چارچوب های جهان پيش گفته 
اسير می بيند و در فکر چاره ای است که به نحوی خود را آزاد 
سازد. ملت های مختلف با توجه به بسترهای فرهنگی خود 
عکس العمل های متفاوتی را نسبت به ناخشنودی های جهان از 
خود بروز می دهند. شرقيان بيشتر عرفان و گوشه نشينی زاهدانه 
را بر می گزيدند. غربيان سعی کردند علم را به عنوان مرهمی 
برای دردهای تاريخی بشر تجويز کنند. که البته پس از دو جنگ 
جهانی تا حدود زيادی راسيوناليسم مورد نظرشان دچار بحران 
شد و گرايش روزافزون آن ها به فرهنگ شرقی، يوگا، بوديزم، 
مديتيشن و عرفان های نوظهور، خبر از جنبشی فرهنگی به 
سوی جهانی دارد که در کنار عقالنيت، عاطفه را نيز به رسميت 
می شناسد و سعی می کند از يک  جانبه نگری راسيوناليسم مدرن 

به سوی تکثرگرايی پست مدرن قدم بردارد. 
اما آمريکای جنوبی که تفکرات جادويی و روايت های شفاهی 
فولکلور در آن فراوانی بسيار دارد، در کنار راهکارهای بسيار 
ديگر، رئاليسم جادويی را نيز خلق می کند. نويسندگان آمريکای 

التين با تکيه بر قوه خيال و بر اساس قدرت تداعی ذهنی 
که در فرهنگ جادو محورانه آنان رشد بسياری داشته است، 
سعی می کنند تا جهانی را منعکس سازند که در عين حال که 
واقعی است اما تا ميزان زيادی مرزهای آن فراخ تر از مرزهای 
جهانی است که به عنوان جهان متعارف هر روزه خويش با آن 
مواجهيم. نسبت انسان و طبيعت بر طبق فرهنگ بومی همان 
سرزمين بازتعريف می شود. برداشت از زمان و نسبت آن با 
انسان و نسبت انسان با آن به گونه ای ديگر می گردد، و قوانين 
اليتغير طبيعت تغيير ماهيت می دهند و قابل تغيير و منعطف 
می شوند. جهان و انسانی که در رئاليسم جادويی به تصوير 
کشيده می شود، پيچيدگی هايی به مراتب بيشتر را به نمايش 
می گذارد. آن، جهانی است که اسطوره و جادو و فولکلور را 
وهم نمی داند؛ جهانی است که برای خيال ارزش بسيار قائل 
می شود؛ دست شهود را باز می گذارد و به نويسنده ای که خالق 
اين جهان است، اين مجال را می دهد تا مرزهايی فراخ تر را به 

نمايش بگذارد. 
شگفتی چنين جهانی، حاصل توهمی و غير واقعی بودن آن 
نيست. شگفتی آن گويای اين حقيقت است که شايد مرزهای 
واقعيت فراتر و فراخ تر از آن چيزی باشد که ادراک هر روزه 
ما بر ذهن و ضميرمان تحميل می کند. روايت مردمان آمريکای 
جنوبی از جهان و واقعيت اين چنين است؛ آن ها در چنين جهانی 
احساس می کنند که در خانه خويش هستند و ديو از خودبيگانگی  
و غربت را مقهور ساخته اند. از اين روی در پاسخ به اين پرسش 

که چه بايد کرد، پاسخ خواهند داد که »بيا شگفت بنويسيم.«
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  داستان های رئاليسم جادويی اغلب چشم اندازی رويا گونه 
دارند که با جذب افسانه و فرهنگ فولکلور به درون خود، 
واقعيت متعارف را به پرسش می گيرد. از اين جهت واقعيت 
دچار يک دوگانگی می شود. دوگانگی بين دو صورت متفاوت 
از واقعيت که به تمام جهان داستان سرايت می کند و خواننده 
را با خود همراه می سازد. اين دوگانگی از طريق متن، با شرح 
اين واقعيت نامتعارف به خواننده منتقل می شود. اما نه شرح 
واقعيت به صورت مرموز و غير واقعی يا کاماًل خيالی، بلکه 
به صورت واقعيتی که با قوه خيال تکميل شده باشد. اين گونه 
به نظر می رسد که تارهای جادويی روايت که درون پارچه 
واقعيت بافته می شوند، به خواننده اجازه می دهد که يک مفهوم 
دوگانه را در ذهن خود معلق و بالتکليف نگه دارد. و اين 
بالتکليفی بستری ضروری برای فهم جهان داستان به وجود 
می آورد. اغلب، روشن نيست که قصد متن اين بوده که خواننده 
عناصر جادويی را »واقعی«تر ببيند يا عناصر متعارف هر روزه 
را. گاهی زمان دستکاری می شود و رفتار معمول خود را ندارد. 
مکان و هويت افراد نيز با آنچه ما در واقعيت مانوس خود از 

آنها سراغ داريم بيگا نگی می کنند. 
اين سبک و سياق نوشتن در آمريکای جنوب غربی به عنوان 
يک ابزار عمل می کند. ابزاری برای انتقال دادن روش هايی از 
تفکر که مختص خود آنها است و عموماً متفکران غربی در آنها 
نقش ندارند. زبان هر ملت بازتابی از فرهنگ و شيوه زندگی 
آنها است. زبان و انديشه متکی بر يکديگر و از هم جدايی 
ناپذيرند. ناگزير انگاره های فکری ملت های مختلف و ادبيات 
مطلوب هر يک از آن ها را نمی توان به درستی خواند و فهميد، 
مگر در چارچوب زبان خود آن ملت و با آگاهی به انديشه 

رايج آن سرزمين. 
در ادبيات رئاليسم جادويی مشخص ترين نمونه از اين در هم 
تنيدگی زبان و تفکر را می توان در مفهوم »زمان« ديد. بسياری از 
 )cyclical(مردم بومی  آمريکای التين به زمان به صورت دوری
نگاه می کنند. زمان دواری که الگو ها در آن تکرار می شوند. در 
حالی که در تفکر غربی، زمان خطی تصور می شود؛ گذشته 

مالقات  دوباره  گاه  هيچ  و  است  شده  گذاشته  سر  پشت 
نمی شود. در نتيجه توصيف اين ايده ها در زبان متفکران غربی 
که با مفهوم دوری زمان زندگی و فکر نمی کنند دشوار است. 
بنابراين اين سياِق نوشتن بازتاب دهنده جهان بينی ای است که 

مختص تفکری غير غربی است. 
بخشی از پيچيدگی واقعيت متعارف در آمريکای التين به ادراک 
سوبژکتيو فرهنگ های بومی آن سرزمين از واقعيت برمی گردد. 
ايده های غريب زمان، چرخه های زندگی، ارتباط انسان ها با 
زمين و ارتباط متقابل همه چيزها با هم، که در تفکر غربی 
وجود ندارند، در صحراهای جنوب غرب آمريکا فراوان است. 
بومی های سنتی آمريکای التين تمام زندگی را به صورت 
در هم تنيده و مربوط می بينند. زندگی به صورت يک شبکه با 
ارتباطات متقابل ديده می شود که هر يک از افراد بشر در آن 
يک رشته مستقل و مجزا و در عين حال تنيده در انبوه تار و 
پود هاست. جايی که تمام چيزها به هم مرتبط هستند. بسته به 
ارتباط شخص در اين شبکه، واقعيت می تواند درجات متفاوتی 
از ارتباطات متقابل را از خود بروز دهد. در بعضی موارد اين 
ارتباط به واسطه سنت های شفاهی وجود دارد. زمان با افراد 
مرتبط است. از اين جهت که هر شخص نه منحصر به خود که 

به صورت يک امتداد يا ادامه از اجدادش ديده می شود. 
يک نمونه، تصوری از زمان خارج از خود زمان است و با 
حالت های تغيير کرده هوشياری و نوعی خلسه ارتباط دارد. 
حالت هايی که طی مراسم آئينی القا می شود. اين زماِن خارج از 
زمان، جايی است که گذشته و حال و آينده برخورد می کنند. 
در عين حال که اينگونه به نظر می رسد که زمان به جلو حرکت 
می کند، جايی هست که »بنشينی و نگاه کنی« که »از آغاز در چه 
زمان و مکانی بوده ايم.« اينجاست که رئاليسم جادويی مبنايی 
فراهم می کند که می توان با تکيه بر آن، اين ادراک از زمان و 

مکان را به روشی غير معمول منتقل کرد.
بدون نياز به داوری در مورد اين انگاره ها، وجودشان را می توان 
ناشی از يک طلب دانست. طلب چيزی که شايد نيست، ولی 
بودنش خواستنی است. به عبارت ديگر شکل گيری هر باور 

خیاِلواقع
سوسنشریفی
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از وجود يک نياز ناشی می شود. و اگر گستره ناتوانی بشر 
در تعريف مفاهيم خودساخته )مثل حقيقت( را تا مفاهيمی 
 مثل واقعيت هم پيش ببريم، هيچ گاه به توافقی همگانی در 
مورد مرزهای واقعيت نخواهيم رسيد. چرا که واقعيت، »درک 
ما از واقعيت« است و در نتيجه ما واقعيات متفاوتی را زندگی 
می کنيم. واقعيت بر اساس نياز افراد در ذهن آنها ساخته می شود، 

باور می شود و برايشان کار می کند. 
ويليام مورفی در تحليل ادبيات شفاهی، فولکلور را صورتی 
از درمان می خواند که در خدمت نيازهای روانی افراد است. 
شايد شرايط متفاوت زندگی در آمريکای التين و فاصله آن با 
جريان های فکری غربی و دوره های منطق گرايی و عملگرايی 
که کشورهای اروپايی به خود ديده اند، يکی از داليلی باشد 

که در ادبيات آمريکای التين، مردم چشمی به زمين دارند و 
چشمی به آسمان. چشمی به آنچه می بينند و چشمی به آنچه 
ناديدنی است، ولی با وجود اين، پاسخ بعضی پيچيدگی های 

زندگی است.
شايد ما برای نامگذاری متونی به اين سبک، اصطالح »رئاليسم 
جادويی« را به کار می بريم چون امر جادويی در مختصات 
واقعيت مورد قبول ما جای نمی گيرد. ولی برای بومی های 
جنوب غربی، نوشته هايی در اين سبک احتماالً تحت عنوان 
رئاليسم خوانده می شوند. واقعيتی که با شرح آنها از زندگی 

مطابق است. 
 Magical realism and the desert of « بخشهايی از اين نوشتار، برگردان مقاله

the Southwest « نوشته » Jashua O'Brien« است.
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بخشدوم: در اين بخش از مجموعه مقاالت تحليل روان کاوانه  
متن ادبی، به بررسی اجمالی نظريات زيگموند فرويد می پردازيم. 
چرا که برای داشتن تحليل روان کاوانه  درست از يک متن بايد با 
مفاهيم پايه ای علم روان کاوی آشنا شويم. در اين نوشتار سعی 
شده به صورتی اشاره وار به برخی از اين مفاهيم پرداخته شود 
و طبيعی است که بررسی عميق تر اين مفاهيم نياز به مطالعاتی 

بسيار گسترده تر دارد.
زيگموند فرويد، پزشک و عصب شناس اتريشی را پدر علم 
روان کاوی می دانند. او شيوه  روان کاوی)psychoanalysis( را 
برای درمان بيماری های هيستريک به کار برد. فرويد با معرفی 
ضمير ناخودآگاه به عنوان منشاء بسياری از رفتارهای انسان، 
عقل دکارتی و رفتارهای آگاهانه  انسانی را زير سوال برد و پس 
از کوپرنيک و داروين، سومين ضربه  مهلک را بر پيکره  انديشه  
انسان محور وارد کرد. فرويد مدرنيته را عصری می داند که در آن، 
اصل واقعيت بر اصل لذت غلبه می کند و دردهای روان پريشانه 
و روان نژندانه، بهايی است که انسان برای متمدن  شدن می پردازد. 
از نظر او، تمدن انسان را ناخشنود می کند و بالقوه و بالفعل در 
برابر جامعه قرار می دهد. فردريش نيچه، حقيقت را قديمی ترين 
توهم بشری می داند و نزد فرويد حقيقت از اين نيز ديرياب تر 
و موهوم تر است. از ديد روان کاوی، حقيقتی که ما می پنداريم، 
می تواند تکه های حقيقت باشد که از زمان گذشته، از شکل 
افتاده و بی ارتباط به هم از طريق ضمير ناخودآگاه نزد ما باز 
می گردند. در طی قرن گذشته، روان کاوی خود را به عنوان يک 
علم تثبيت کرده و گسترش يافته و تمامی علوم انسانی را تحت 
تاثير قرار داده است. باستان شناسی، مردم شناسی، ُجرم شناسی، 
زبان  فرهنگی،  نقد  فرهنگی،  نشانه شناسی  تربيت،  و  تعليم 
استعاره، نقد جنسيت، نقد ادبی و... از جمله علومی هستند که 

روان کاوی به نوعی نقش خود را در آن ها ايفا می کند.
فرويد ذهن انسان را به سه بخش تقسيم می کند: ضمير خودآگاه، 
ضمير نيمه آگاه و ضمير ناخودآگاه. او ذهن را همچون کوه 
يخی می داند که بخش خودآگاه، يک دهمی است که روی آب 
است و نُه دهم ديگر، ذهن ناخودآگاه است که در اعماق ذهن 

پنهان شده. ضمير ناخودآگاه محل تجمع اميال و غرايز سرکوب 
شده  ماست که در طول زندگی بنا به داليل گوناگون واپس 
زده شده اند. اين اميال سرکوب شده از هر فرصتی برای ابراز 
خود استفاده می کنند. از جمله در روياها، آثار هنری، فراموشی 
اسامی خاص و يا لغزش های زبانی. به دليل ناخوشايند بودن 
اميال سرکوب شده برای خودآگاه، بخش نيمه آگاه ذهن سعی 
می کند اين اميال را به صورتی تغيير يافته به بخش آگاه منتقل 
کند. فرويد در کتاب مشهور خود »تفسير خواب«، برخی از 
شيوه های مغز را برای ايجاد اين تغييرات بيان می کند. او اين 
شيوه ها را »کار- رويا« می نامد که »جا به جايی« و »تراکم« از آن 

جمله اند. 
آن،  طبق  که  می کند  مطرح  را  ديگری  تقسيم بندی  فرويد 
شخصيت انسان به سه بخش تقسيم می شود. خود)ego( که 
تحت فرمان اصل واقعيت است؛ فراخود )super ego( که از 
اصل وجدان فرمان می گيرد و نهاد )id( که تحت سيطره  اصل 
لذت است. تمام نهاد و بخش زيادی از خود و فراخود در ضمير 
ناخودآگاه قرار دارند. نهاد مرکز اميال و سائق های لجام گسيخته 
و اغلب جنسی ماست که هيچ گونه محدوديتی را نمی پسندد. 
فراخود يا اصل وجدان، با استفاده از آموزه ها و گفتمان های 
مسلط اجتماعی و فرهنگی که از کودکی در ذهن ما جای 
می گيرند، سعی در سرکوب سائق های نهاد دارد. »خود« يا اصل 
واقعيت سعی می کند با ايجاد تعادل بين نهاد و فراخود)بيشتر 
با کمک به سرکوب کردن نهاد توسط فراخود( وضعيت روانی 
فرد را در حالت ايستا نگه دارد. مشکالت روان پريشانه معموالً 
ناشی از اين تعارض مدام نهاد و فراخود و عدم توانايی »خود« 
در ايجاد تعادل ميان اين دو است. فرويد نهاد را ميمون مستی 
می داند که به شکلی نامحدود هر کاری را که دوست دارد انجام 
می دهد و در مقابل آن، فراخود پيردختری مقرراتی است که 
از رفتار اين ميمون به تنگ آمده . »خود« همچون يک کارمند 
بانک سعی می کند با ايجاد نوعی صلح ميان اين دو، به زندگی 

در کنارشان ادامه دهد.
فرويد در کتاب »سه رساله درباره  نظريه جنسيت«)1905(، 

آشناییبامفاهیمروانكاوی
زیگموندفروید

آریایعقوبزاده

تحلیلروانكاوانهمتنادبی
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چهار مرحله را به عنوان مراحل رشد جنسی انسان مطرح 
می کند. در ابتدا مرحله  دهانی)oral( است که از لذت دهانی 
ناشی از مکيدن سينه  مادر ناشی می شود. مرحله  بعد مرحله  
»ساديسمی- مقعدی« )anal(است که در اثر تحريک ناشی 
از دفع ايجاد شده و موجب تفکيک غريزه ی تخريب )مرگ( 
 )genital( می گردد. مرحله ی سوم که فرويد آن را تناسلی
می نامد، در حدود چهار سالگی با تحريک ناشی از دفع ادرار 
آغاز می شود. در اين مرحله آلت هنور نقش تناسلی نيافته 
است. در همين سنين است که کودک معموالً نسبت به والد 
غير همجنس خود احساس عالقه می کند و با والد همجنس بر 
سر آن وارد رقابت می شود. اگر فرد نتواند از اين دوره )عقده  
اديپ، عقده  الکترا و عقده  اختگی( به شکل طبيعی عبور کند، 
دچار عارضه  »تثبيت« شده که می تواند در تمام طول زندگی 
وضعيت روانی فرد را تحت تاثير قرار دهد. از حدود پنج سالگی 
تا اوايل دوره  بلوغ، دوره  درنگ جنسی وجود دارد که در طی 
آن فرد از تعيين مفعول بازمانده و فعاليت جنسی اش به حالت 
سکون در می آيد. پس از اين دوره و با آغاز بلوغ، آخرين مرحله  
تکامل جنسی که آن را مرحله  تناسلی تاخيری می نامند آغاز 

می شود.
فرويد در يکی از آثار خود )ايگو و ايد، 1923( غرايز را به دو 
بخش اصلی تقسيم می کند: غريزه  عشق و زندگی)eros( و 
غريزه  مرگ و تخريب)death(. غريزه  عشق و زندگی تشکيل 
می شود از غريزه  جنسی )به معنای کلی آن از ابتدا تا انتها( و 
غريزه  حفاظت از خويشتن )که از لحظه  آغاز حيات تا مرگ 
ادامه دارد و با مکيدن شير مادر که برای حفظ حيات موجود 
الزامی است شروع شده و سپس به تمامی فرايندهای مشابه 

به حالت  بازگشت  در جهت  مرگ  غريزه   می يابد(.  تعميم 
بی جان که قبل از حالت جان دار وجود داشته می کوشد که 
اين در هماهنگی با اصل سکون ذاتی و استرداد اولين است. 
ساديسم)دگرآزاری( به عنوان يکی از تجليات مهم اين غريزه 
در طول زندگی مطرح و با هدف بی جان کردن موجودات 
جان دار و تسلط بر محيط اطراف دست به عمل می زند. هر 
دو اين غرايز)زندگی و مرگ( به شکلی در هم تنيده و پيچيده 
پيشين حيات و  يکديگر، جهت حفظ حاالت  در ال به الی 
جلوگيری از ايجاد تنش در موجود زنده، در حال کشمکش اند.
آن چه در بررسی نظريات فرويد در روان کاوی مشهود است، 
توجه ويژه  اين علم به اليه های زيرين ذهن و دقت در ناگفته ها 
به جای گفته هاست. و اين شيوه ای  است که بايد در تحليل 
متن)به عنوان يکی از نمودهای ناخودآگاه ذهن نويسنده و 
خواننده( مورد توجه قرار گيرد. در هريک از سه شيوه  تحليل 
روان کاوانه  متن)تحليل مولف، تحليل شخصيت های متن و 
تحليل بر اساس واکنش خواننده( آن چه که بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد، بخش هايی است که متن سعی دارد پنهان شان 
کند. رازهای سر به ُمهر و واپس زده ای که کليد کشف آن ها، 
نشانه شناسی روان کاوانه بر اساس مفاهيم موجود در اين علم 

است.
منابعی برای مطالعه  بيشتر:

و  تمدن  فرويد(،  لذت)زيگموند  اصل  ماوراء  فريد(،  تفسير خواب)زيگموند 
نارضايتی هايش)زيگموند فرويد(، ايگو و ايد)زيگموند فرويد(، سه رساله در باب 
نظريه جنسيت)زيگموند فرويد(، پنج گفتار از زيگموند فرويد)مقدمه  پيتر گای(، 
مطالعاتی بر روان شناسی فرويد)دکتر سعيد شجاع شفتی(، نقد ادبی)ويرايش دکتر 
حسين پاينده(، تحليل روان شناختی در هنر و ادبيات)دکتر محمد صنعتی(، مبانی 
روان کاوی فرويد و لکان)دکتر کرامت موللی(، نقد روان شناختی متن ادبی )دکتر 

محمدتقی غياثی(، مجله  ارغنون)شماره 21 و 22(، نظريه  ادبی )تری ايگلتون( 
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بيهقی در تاريخ باشکوه خود مي نويسد: »هيچ نبشته ای نيست 
که به يک بار خواندن نيرزد.« و من وقتی از بين کتاب فروشی ها 
و دست فروشي ها و لوازم  التحريری ها و کافه های ميدان انقالب 
عبور می کنم، از خودم می پرسم: اين انسان گرفتار معاصر چه 
قدر فرصت خواندن دارد و در همان فرصت، چه قدر می داند 

که چه بخواند؟
 خواننده غيرحرفه ای می داند در کدام قفسة کدام کتاب فروشِی 
کدام گوشه ميدان، »بيژن نجدی« نشسته است مثاًلً با يوزپلنگانی 
که با من دويده اند؟ يا بهترين ترجمه های دوراس را بايد از 
کدام کتاب فروشی خريد؟ يا مترجم دردها توی کدام قفسه 

دارد نفس می کشد؟
آن چيزی که اين  همه مسافر کيسه نايلون به دست را می کشد 
پشت ويترين مغازه ها، چينش کتاب هاست يا رنگ شان؟ طرح 

جلدشان يا اسم شان؟
و  نو  و  کهنه  کتاب فروشی های  از  است  پر  انقالب  ميدان 
کالسيک و مدرن و چند  منظوره و درهم فروشی و کهنه فروشی. 
از کتاب فروشی هايی که روی شيشه شان از موضوعات تاريخی 
و بين المللی هست تا آخرين متد خياطی بدون الگو، و از 
کتاب فروشی هايی که روی ويترين تيره شان چند سانت خاک 
نشسته است و يک آهنگ آشنای قديمی از داخل مغازه گوَشت 

را می نوازد.

ویترینهایتاریخی
قديمی  کتاب فروشی های  از همان  يکی  نشر چاپ پخش، 
بازارچه کتاب است. مغازه ای که نه دکورش امروزی شده، نه 
المپ های نئونی دارد و نه حتی فروشنده می تواند اطالعات 
خاصی در مورد کتاب ها به شما بدهد. اما مشتری های بسياری 
دارد. خانم اينانلو که 7 سال سابقه کار در اين کتاب فروشی 
همان  کتاب فروشی  اين  مراجعان  بيشتر  می گويد  دارد،  را 
مشتری های قديمی  هستند يا وراثشان. يعنی مشتری ها آدرس 
مغازه را داده اند به بچه ها و نوه هايشان و چندين نسل به اين 

فضا رفت و آمد دارند.

البته اينانلو معتقد است در چنين فضايی تغيير دکور و ساختار 
مغازه اصاًل به مذاق مشتری های قديمی خوش نمی آيد.

بعد از مشتری های ثابت، بيشترين خريداران، کسانی هستند 
که تحت تأثير برنامه های تلويزيونی از اينانلو کتاب می خرند. 
کتاب هايی که در برنامه های تلويزيونی معرفی می شوند، صبح 

فردا به شدت فروش می روند.
باقی مشتری ها هم به هدف خريد هديه به کتاب فروشی می آيند 

و اين که مثاًل چه کتاب شعری بخرند اصاًل فرقی نمی کند.
فروش  به  وکتابش  باشد  يار  شاعر  کدام  با  بخت  که  اين   
برود، کاماًل بستگی دارد به آب و رنگ کتاب و حال و هوای 
فروشنده که کالسيک بپسندد يا مدرن و مولوی شناس باشد يا 

شاملو خوان. و اين روند در همه حوزه ها ادامه دارد.
مسئول کتاب فروشی فجر پسر جوانی است که تنها دو سال 
است توي کار کتاب است و برايش هم فرقی نمی کند چه 
بفروشد. وقتی از او می پرسم که آيا اين کتاب ها را خوانده است 
يا نه، می گويد اين جا برای فروش کتاب به او پول می دهند نه 

برای خواندنش.
با  را  شيشه اش  فضای  تمام  که  کوچک  کتاب فروشی  اين 
تمام موضوعات  تقريباً  پر کرده است و  متنوع  موضوعات 
ممکن را دارد، اغلب کتاب های انتشارات خود ر ا می فروشد 
و بيشتر مشتری ها برای کتاب های ورزشی و فيزيولوژی بدن 
به او مراجعه می کنند. اما در همان فاصله کوتاهی که پشت 
دخلش می نشينم، شايد بيشتر از بيست مشتری می آيند و سراغ 
کتاب هايی را از او می گيرند که اگر کتابشناس باشی، می دانی 

در هيچ يک از مغازه هاي اين پاساژ نمی شود پيدايشان کرد.
اين کتاب فروشی هم مثل خيلی های ديگر از اينترنت و کامپيوتر 
استفاده نمی کند و هيچ کمکی هم نمی تواند به مشتری های 
سرگردان ارائه بدهد. و چه قدر شگفت انگيز خواهد بود که 
روزی بشود نقشه موضوعی کتاب فروشی های ميدان را داد 
دست مشتری ها که مثاًل ورزشکار و نويسنده و جامعه شناس 
يا مردان سياست، هر کدام بدانند بايد به کدام جهت ميدان 

انقالب بروند. 

عتیقههایكاغذی
فائزهشکیبا

گزارش

چرااینكتابراميخرید؟



آنچیزیكهاینهمهمسـافركیسـهنایلون
بهدسـترامیكشـدپشـتویترینمغازهها،
چینشكتابهاستیارنگشان؟طرحجلدشان

یااسـمشان؟
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قفسههایچندملیتی
از حاشيه ميدان انقالب که رد می شوم، جلوی هر ويترينی 
می ايستم؛ کتاب ها آن قدر درهم و بی ربط چيده شده اند که دلم 
می گيرد. "تاريخ ويل دورانت" جلوی ديد پابلو نرودا را گرفته 
است و"به کی سالم کنم "سيمين دانشور، پشت نقاشی های 
سيلور استاين گم شده است. کتاب های روان شناسی و شعر 
و داستان و دانشگاهی چنان درهمند و پراکنده که خريدار 

نمی داند چه می خواسته بخرد و اصاًل چه بايد بخرد.
همين سازماندهی نکردن ذهن و فکر خريدار و راهنمايی نشدن 
ذوق و سليقه او، مشتری را سوق می دهد به خريد کتاب هايی با 
عناوين و طرح جلدها و چاپ های خوشرنگ که اين الزاماً به 

معنی محتوای خوش آب و رنگ کتاب ها نيست.
بعضی کتاب فروشی ها اما ايده های جالبی داشته اند.کتاب فروشی 
رو به روی سينما سپيده، ويترين کوچکی برای پرفروش های 
هفته درست کرده و از مجموعه داستان گرفته تا کتاب های 
شعر پرفروش هفته را داخل آن گذاشته است و مشتری های 
آشنا خوب می دانند که برای شناخت پرفروش های هفته، تا 
روبه روی سينما بايد بروند. ديدن چاپ های تازه کتاب ها و آمار 
فروش شان، به مشتری نيمه  حرفه ای کمک می کند تازه ها را 
بشناسد. درست مثل اين که يک راهنمای خوب و وارد به کار، 

خصوصيات کتاب ها را توضيح بدهد.
ازمنبپرسید

اتفاقی  است که در کتاب سرای نيک می افتد.  اين، همان  و 
مشتری های  کوتاهش،  سابقه  با  که  کوچکی  کتاب فروشی 
پروپاقرص فراوانی دارد. سيستم کتاب فروشی نيک به گونه ای 
است که اگر قصد خريد هم نداشته باشيد و از کنارش رد 
بشويد، حتماً سری به داخل می زنيد و البته دست خالی هم 
برنمی گرديد. چينش کتاب ها، طبقه بندی ريز موضوعی و نوع 

برخورد با مشتری در اين کتاب فروشی، نوع ديگری است.
اگر بخواهيد در حوزه داستان کتاب بخريد، کتاب های ايرانی و 
خارجی، کتاب های پرفروش و معروف، کتاب های تقديرشده 
و جايزه برده، هر کدام ستون جداگانه ای دارند. و بهتر از آن، 
فروشنده هايی هستند که هر کدام مثل يک کارشناس کتاب به 
شما اطالعات می دهند و دست روی هر رمانی که بگذاريد، 

می توانند خالصه داستانش را برايتان بگويند، دقيقاً هر رمانی.
احيانًا  اگر  و  است  کوتاه هم همين وضع  داستان  مورد  در 
يکيشان نتواند جوابتان را بدهد، پسرک الغر اندام عينکی که 
اطالعات  کتاب هاست،  کردن  مرتب  حال  در  نردبان  باالی 
ناقص شما را به دقت تکميل می کند و عقايد شما در مورد 

شخصيت داستان مورد نظرتان را به چالش می کشد.
شما به عنوان يک خواننده حرفه ای حتی می توانيد اطالعات 
داستانی خود را در کتاب سرای نيک محک بزنيد و انصافاً کم 
هم بياوريد. کتاب سرا سايتی هم دارد که برای هر کتاب در کنار 
قيمت، خالصه کوتاهی هم گذاشته است و اين به خواننده کمک 
می کند تا بداند به کدام شهرقصه وارد می شود، داستان چه کسی 

را می خواند و اصالً دوست دارد اين کتاب را بخواند يا خير؟
که البته اين خالصه نويسی ها کار فروشندگان کتاب  نيست. وقتی 
از آن ها می پرسم موظف به خواندن کتاب ها هستند يا خير؟ هر 
سه با هم جواب می دهند که خير. آن ها عاشق خواندن هستند و 
شايد همين است که کتاب سرای نيک را تبديل به يک اتفاق نيک 

در حوزه کتاب کرده است.
یکفنجانچاییکبرشكتاب

هرچه بيشتر در ميدان انقالب راه می روی و دل می دهی به 
کتاب ها، دست هايت پُرتر و سنگين تر می شود و پاهايت خسته تر 

و جا برای استراحت، کمياب تر.
و  قفسه های چوبی ست  از  پر  کبير،  امير  انتشارات  داخل   
موضوعات دسته بندی شده است. نگاهم روی قفسه ها ُسر 

می خورد و آرام آرام می روم تا انتهای کتاب فروشی.
اين جا، يک کافی شاپ بزرگ تازه تاسيس است با ميزهای 
کوچک چوبی و چای بابونه و ليمو. محيط آرام و دنجی که 
مشتری فکرش را هم نمی کند در پايان قفسه های فشرده کتاب ها 

با آن رو به رو شود، آن هم بدون هيچ تبليغ و اطالع رسانی.
مشتريان اجازه دارند کتاب های مورد نظر خود را داخل کافی 
شاپ بياورند و بعد از چند سطر مطالعه در صورت تمايل آن 

را بخرند.
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پوريا پشتاره، که خودش به اندازه بيشتر مشتری ها کتاب خوانده 
است، از خلوت بودن اين کافه کتاب آرام می گويد. شايد داليل 
مختلفي مثل نداشتن تابلو، معرفی نکردن و افتتاحيه برگزار 
اميرکبير  انتشارات  وارد  تا وقتی  که  باعث  شده  و...  نکردن 
نشده ايد و حتی تا زماني که به ستون آخر نرسيده ايد، متوجه 

وجود اين کافی شاپ دنج نشويد.
منيره زينلی، فوق ليسانس ايران شناسی، مي گويد بيشتر کتاب های 
مورد نظرش را به صورت اينترنتی، از سايت های معروف کتاب 
خريداری می کند و اگر بخواهد گشتی در کتاب فروشی ها بزند، 
به اميرکبير می آيد تا هم قهوه ای بخورد و خستگی پاهايش را 
بگيرد و هم کتاب هايی را ورق بزند که گرچه قصد خريدشان 
را ندارد، اما می تواند با موضوعاتشان آشنا شود و شايد آن ها را 

در ليست خريد بعدی اش قرار بدهد.
سحر احمدی، دانشجوی ادبيات فارسی، لذت خريد کتاب 
را به گشتن و راه رفتن و تورق کتاب های تازه می داند. برای 

او اين کافه کتاب دنج يک اتفاق مهم است. فضايی که در آن 
فقط و فقط مشتری های کتاب فروشی حق ورود دارند و کتاب 
انگار دروازه ايست برای اين آدم ها تا گمان کنند مدت هاست 
همديگر را می شناسند. يک قهوه تلخ سفارش می دهم و با 
دوستان تازه، کتاب هايی را که هنوز نخريده ايم ورق می زنيم. 
همه اميدواريم روزی اين کافه کتاب ها محيطی بشود به دور 
از دغدغه، برای همنشينی نويسندگان و خوانندگان. جايی که 
نويسنده و خواننده بتوانند، بی واسطه با هم گفت و گو کنند، 
مراسم امضاي کتاب و نشست های نقد صميمانه برگزار شود. 
و بعد، خبرهايی تيتر شود که آمار فروش کتاب ها را باال ببرند و 
اين فاصله زياد بين خواننده و کتاب هر روز، کم و کم تر بشود.
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قسمتپایانی:
حتماً شما هم تا به حال بعد از خواندن يک رمان با خود 
يا  و  می آيد«.  در  رمان  اين  از  فيلم خوبی  »عجب  گفته ايد: 
اگر فيلم نامه نويس باشيد، حتی شايد بارها وسوسه شده ايد تا 
رمان خاصی را به فيلم نامه برگردانيد. شايد شخصيت ها، فضا، 
تصاوير و يا ديالوگ های يک رمان آن قدر ذهن شما را به خود 
مشغول کرده و به نظر شما جالب و عميق هستند که روز و 
شب از وسوسه فيلم شدن آن آرام و قرار نداريد. باالخره دست 
به کار می شويد. اما قبل از هر چيز اين سوال برای شما پيش 
می آيد: »آيا قباًل کسی اين رمان را به فيلم برگردانده يا خير؟« و 
بعد از خود می پرسيد: »اگر قبال به فيلم برگردانده شده ديگر چه 
لزومی دارد تا من هم از آن اقتباس کنم؟« شايد شما بخواهيد 
از زاويه ای ديگر به داستان رمان بنگريد و شايد عقيده داريد 
اقتباس های قبلی حق مطلب را ادا نکرده اند. اين »حق مطلب« 
فيلم نامه نويس  کافمن،  که چارلی  است  شايد همان چيزی 
خالق، در فيلم نامه »اقتباس«  به آن اشاره می کند که: در اقتباس 
از يک رمان برای فيلم، مهم ترين عنصر، »روح رمان« است. 
همچنين جين متری در مقاله »نکته هايی درمورد مشکل اقتباس 
سينمايی« ، مشکل اصلی بسياری از اقتباس های ادبی را در 
جايگزينی امر »ترجمه« به  جای اقتباس می داند. )و آن چه که 
اين طور  ترجمه پذير نيست، همان »روح رمان« است.( وی 
توضيح می دهد که مسئله اقتباس ادبی در سينما و تبديل يک 
رمان به يک فيلم يا نمايش نامه نبايد به اين صورت باشد که تنها 
ديالوگ ها و صحنه ها را که در اصل اثر ادبی نوشته شده اند به 
تصوير دربياوريم. اين مثل ترجمه لغت به لغت و خط به خط 
يک داستان از زبانی به زبانی ديگر است. درحالی که اصل قضيه 

بر جابه جايی و دوباره سازی کل اثر است.
استاد  سيمون  اِل.  راجر  است؟  اقتباس پذير  رمان  روح  آيا 
اقتباس های ادبی در سينما می گويد: »اقتباس رمان به فيلم نامه 
عملی لذت بخش است...اگرچه اقتباس از برنده جايزه نوبل 
کاری ترسناک می باشد«.  آن چه که کار را ترسناک می کند، 

روح رمان است.

آلفرد هيچکاک رمان جنايت و مکافات را »سخت« توصيف 
کرد و از خير ساختش گذشت؛ اگرچه اکی کاريسماکی اتفاقًا 
به اين دليل به سراغ جنايت و مکافات رفت که هيچکاک آن 
را سخت توصيف کرده بود . او پس از مطالعة کتاب آلفرد 
هيچکاک نوشتة فرانسوا تروفو، جايی که هيچکاک گفته بود: 
»وی هيچگاه کتاب جنايت و مکافات داستايوفسکی را حتی 
دست هم نمی زند تا فيلمی راجع به آن بسازد چون بسيار 
مشکل است«، تصميم گرفت تا آن را بسازد. کاريسماکی بعداً 
اعتراف به مشکل بودن داستان کرد، اما فيلم مورد تحسين قرار 
گرفت و هم اکنون آز آن به عنوان يکی از فيلم های کالسيک 

فنالند نام برده می شود .
برخورد با روح يک رمان برای کسی که قصد اقتباس دارد، 
مثل برخورد با يک شهر ناآشناست. مثل غريبه ای که در کوچه 
پس کوچه های شهری دورافتاده و غريب راه خروج از شهر را 
جستجو می کند. ممکن است فردی به راحتی، شايد از روی 
غريزه، از روی تجربه، و يا... به راحتی راه خروج را پيدا کرده 
و از آن بگذرد. همان طور که ممکن است برای فرد ديگری 
اين امر به راحتی محقق نشده و در کوچه پس کوچه های شهر 
غريب، تا ابد چون غربت زده ای اسير بماند. توصيف اين دو از 
شهر کاماًل متفاوت خواهد بود. از نگاه يکی، با شهری مخوف 
و تودرتو مواجه می شويم که در آن، هيچ چيز در جای خودش 
نيست و انسان توان ماندن ندارد و بهتر است از خير عبور از 
آن گذشت. و از نگاه ديگری، با شهری زيبا، پر از ديدنی های 
با راه های هموار و مسيرهای واضح  قشنگ و لذت بخش، 
روبه رو می شويم. مردمان شهر از نگاه يکی، مردمانی عجيب 
با زبانی ناآشنا و سخت که ارتباط با آن ها را ناممکن می سازد 
توصيف شده؛ درحالی که همان مردمان از نگاه ديگری، مردمانی 
خوش برخورد با زبانی شيرين و لطيف که همواره برای کمک 

به غريبه ها و مهمان نوازی از آن ها آماده هستند، بيان می شوند.
 شايد هيچکاک بعداز خواندن جنايت و مکافات، از همان 
ابتدا احساس کرده بود که گذشتن از اين شهر مخوف کار 
او نيست. او می دانسته که زبان غريب و لهجه عجيب مردمان 

اقتباسادبیدرسینما
شاهینكربالییطاهر

سـینما
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اين شهر بيش از پيش او را گمراه خواهند کرد و نه تنها راه 
خروج را پيدا نخواهد کرد، بلکه راه ورودش را هم به فراموشی 
خواهد سپرد. نکته جالب اين جاست که برخورد هيچکاک با 
رمان عظيم ديگری چون ربکا کاماًل متفاوت بود. او بعد از تنها 
يک بار خواندن رمان، آن را کنار گذاشته و در1940 يکی از 
ماندگارترين اقتباس های سينمايی را از اثر دافنه دو موريه روانه 
پرده سينما کرد . شايد چون »روح رمان« ربکا برای استاد تعليق، 

ترسناک تر از جنايت و مکافات نبود.
از طرفی ديگر اکی کاريسماکی با سبک و روش منحصر به 
فرد خود وارد دنيای جنايت و مکافات می شود. و اولين فيلم 
مستقلش را بر اساس آن اقتباس و کارگردانی می کند . شکل 
و شمايل فيلم کاريسماکی ممکن است با آن چه از اين رمان 
ارزشمند در ذهن داريم، تفاوت های زيادی داشته باشد، که اين 
خود از جنبه های زيبايی شناسانه فيلم و اقتباس منحصر به فرد 

کاريسماکی محسوب می شود. 
»روح رمان«، جهاِن آفريدة نويسندة آن است؛ سوال هايی است 
که نويسنده در تنهايی از خود پرسيده و پاسخ هايش را همچون 
عطری توصيف ناپذير در ميان درزهای کلمات و عبارات اثرش 
بنا نهاده است. با خواندن رمان و غبارروبی از روی کلمات، اين 
عطر سحرگونه همچون جادويی وهم گونه از البه الی عبارات 
و حروف داستان برخاسته و در ذهن خواننده سايه می افکند. آن 
چه که کار اقتباس سينمايی را از يک اثر ادبی دشوار می سازد، 
مسئله انتقال اين عطر به تماشاگر است و آن چه سينماگران را 
به مسئله اقتباس از ادبيات داستانی بيشتر تشويق می کند نيز، 

تجربه انتقال اين عطر است. 

 شايد بتوان گفت که به همين دليل هنوز از روی قديمی ترين 
اثر ادبيات داستانی دنيا، گيلگمش، به ديگر مديوم های آشنا 
نظير فيلم و تئاتر اقتباس می شود. هر از گاهی نويسنده ای يا 
فيلم سازی عطر اثر را متفاوت احساس کرده و تجربه اش را 
با مخاطبان، در مديومی ديگر و با ساختاری ديگر، در ميان 
می گذارد. مسئله اقتباس همچنان ادامه خواهد داشت، شايد در 

آينده به مديومی ديگر و شايد متفاوت تر از سينما. 
 

پی نوشت:
1-Adaptation – 2003 – اثر اسپايک جونز 
 2-Remarks on The Problem of Cinematic Adaptation –  
 Jean Mitry–The Bulletin of the Midwest Modern Language
 Association–Vol.4,No.1(spring,1971)pp.1-9

 3-The Art of Adaptation –Toby Osborne–08/16/2004 – 
 Hollywoodlistsales.com
 نقطه نظرات راجع به فيلم های کاريسماکی-4
 orimattilan.fi کتابخانة شهر اُريماتتيال -
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بخشدوموپایانی:
 در شماره گذشته، ده اثر اقتباسی موفق منتخب ديلی تلگراف 
را معرفی کرديم و در اين شماره، پانزده فيلم ديگر اين ليست 
را مرور می کنيم

11-نهنگسفید)موبیدیک(
نويسنده : هرمن ملويل
سال چاپ کتاب :1851
سال ساخت فيلم : 1956
کارگردان : جان هيوستون
رمان بزرگ هرمن ملويل در ارتباط با مواجهه کاپيتان ايهاب با 
نهنگی هيوال گونه است. ابتدا قرار بود اورسن ولز نقش ايهاب 
را بازی کند، اما در نهايت گريگوری پک در اين نقش ظاهر 
شد. ساخته بزرگ جان هيوستون هنوز هم جايگاه خود را 
حفظ کرده و معرف مناسبی برای نوشته ملويل است.

12-صخرهبرایتون
نويسنده : گراهام گرين

سال چاپ کتاب : 1938
سال ساخت فيلم : 1947

کارگردان : جان بولتينگ ، روی بولتينگ
صخره برايتون در سال 1947 به کارگردانی جان و روی 

بولتينگ و بر اساس رمان معروف گراهام گرين ساخته شد. 
جالب اين که گراهام گرين بر خالف ميل خود در نگارش 
فيلم نامه دخالت داشت. فيلم، داستان پسر 17 ساله ای به نام 

پينکی براون را به تصوير می کشد که بزهکار است و در 
زندگی پر از بزهکاری و خالفش، با عشق پاک دختری 

بی گناه مواجه می شود. ريچارد آتن برو در اين فيلم در نقش 
پينکی برون ظاهر شد و اين شخصيت را به زيبايی به تصوير 
کشيد. آتن برو بعدها کارگردان مشهوری شد و اسکار گرفت.

13-دراكوال
نويسنده : برام استوکر

سال چاپ کتاب: 1897
سال ساخت فيلم: 1931

کارگردان: تاد برونينگ
بازيگر نقش دراکوال، بالالگوسی است که با اين نقش به 
شهرت جهانی رسيد. فيلم دراکوال در بعضی از قسمت ها 

تفاوت هايی با رمان برام استوکر داشت. اين فيلم راه جديدی 
را برای فيلم های ژانر وحشت در هاليوود گشود. بالالگوسی 

با بازی رمانتيکش، همراه اين نقش جاودانه شد.

14-روزشغال
نويسنده: فردريک فورسايت

سال چاپ کتاب: 1971
سال ساخت فيلم: 1973
کارگردان: فرد زينه مان

رمان فورسايت در خصوص طرح ترور شارل دوگل، رئيس 

آثاراقتباسیموفقدرتاریخسینما
نوشتهملیساكاتسولیس

نازنینجودت برگردان:

بهانتخابنشریهتلگراف
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جمهور وقت فرانسه بود که فرد زينه مان با بازی ادوارد فاکس 
در نقش قاتل استخدامی که با جديت مجری طرح ترور بود، 

اين رمان را تبديل به فيلمی کالسيک کرد.

15-درجبههغربخبرینیست
نويسنده: اريش ماريا رمارک
سال چاپ کتاب: 1929
سال ساخت فيلم: 1930
کارگردان: لوئيز مايلستون
اين رمان براساس وقايع جنگ جهانی اول نوشته شده است. 
مايلستون در تاليف اين رمان همه  تالشش را کرده تا چهره 
مخوفی از جبهه های جنگ ارائه دهد. قسمت هايی از اين 
فيلم، گزارش مستندی است از آن چه در پشت جبهه های 
جنگ جهانی اول رخ داد.

16-امپراطوریخورشید
نويسنده: جی کی باالرد
سال چاپ کتاب: 1984
سال ساخت فيلم: 1987
کارگردان: استيون اسپيلبرگ
نويسنده فيلم  نامه، تام استوپارد، به شدت نسبت به رمان 
اتوبيوگرافي گونه باالرد وفادار بوده است. اين فيلم جزء فيلم های 
مطرح دهه 80 محسوب می شود. در فيلم امپراطوری خورشيد، 
کريستين بيل در نقش پسر بچه ای که در هنگامه جنگ جهانی 
دوم در شانگهای گرفتار شده است، ايفای نقش کرد.

17-قطاربازی
نويسنده: اروين ولش
سال چاپ کتاب: 1993
سال ساخت فيلم: 1996
کارگردان: دنی بويل
کتاب ولش درباره  وضعيت گروهی از جوانان انگليسی در 
اوايل دهه 90 است که ايوان مک گريگور با بازی در نقش 
سرکرده اين جوانان راه خود را به سوی فيلم های مطرح باز 
کرد. موسيقی متن اين فيلم در زمان خود بسيار محبوب شد. 
ساخت رمان قطار بازی جان تازه ای در سينمای انگلستان دميد.

18-واینکآخرزمان)براساسكتابقلبتاریکی(
نويسنده: جوزف کنراد
سال چاپ کتاب: 1902
سال ساخت فيلم: 1979
کارگردان: فرانسيس فورد کاپوال

و اينک آخر زمان از جمله مهم ترين فيلم های در ارتباط با جنگ 
ويتنام است که توسط فيلم ساز شهير و برنده جايزه اسکار، 
فرانسيس فورد کاپوال و با اقتباس از کتاب جوزف کنراد ساخته 
شده است. وقايع کتاب هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی 
طبق سليقه کاپوال تغيير کرده است. اين فيلم در مورد افسر 
روان پريشی است که مأموريت می يابد سرهنگ خودکامه ای را 

از ارتش آمريکا در ويتنام به قتل برساند.

19-جاییبرایپیرمردهانیست
نويسنده: کرمک مک کارتی

سال چاپ کتاب: 2005
سال ساخت فيلم: 2007
کارگردان: برادران کوئن

برادران کوئن در ساخت اين فيلم، برای اولين بار از فيلم نامه 
مستقل به اقتباس تغيير جهت دادند و رمان تازه منتشر شده 
مک کارتی را با بازی خاوير باردم، تامی لی جونز و جاش 

برولين، با سبک و سياق خود به تصوير کشيدند و از آن اثری 
سرگرم کننده و خون بار ساختند.

20-بقایایروز
نويسنده:کازوايشی گورو
سال چاپ کتاب: 1989
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سال ساخت فيلم: 1993
کارگردان: جيمز آيوری
اقتباس عالی زوج بسيار موفق اسماعيل مرچنت و جيمز 
آيوری در مورد وقايع خانه ای اربابی است از ديدگاه پيشخدمت 
خويشتن دارش، که آنتونی هاپکينز ايفای نقشش را عهده دار شده 
است. ديدگاه جزئی نگر ايشی گورو ژاپنی در مورد مناسبات 
سنتی جامع اشرافی انگليس تحسين برانگيز است.

21-درخشش 
نويسنده: استفان کينگ
سال چاپ کتاب: 1977
سال ساخت فيلم: 1980
کارگردان: استنلی کوبريک
بدون شک، اقتباس رمان استيفن کينگ توسط استنلی کوبريک 
افسانه ای کمک شايان توجهی به شهرت نويسنده کرد. 
درخشش داستان نويسنده ای است که دچار جمود فکری 
شده و برای رسيدن به آرامش و نوشتن کتاب جديدش به 
همراه همسر و فرزند کوچک خود به هتلی پر از وهم و 
وحشت پناه می برد.
جک نيلکسون با بازی در اين نقش به يکی از شمايل 
وحشت تبديل شد.

22-ماجراهایهریپاتر
نويسنده: جی کی رولينگ
سال چاپ کتابها: از 1997 تا 2007
سال ساخت فيلم ها: از 2001 تا 2011

کارگردان ها: کريس کلمبوس ،  آلفونسو کورئان ، مايک 
نيوول، ديويد ييتس

ديگر به يادآوردن دنيای قبل از هری پاتر کار دشواری است. 
چهار کارگردان نام برده حلقه ماجراهای هری پاتر را تکميل 
کردند و با اقتباس از نوشته های جی کی رولينگ، فيلم هايی 
آميخته از ترس، سرخوشی و حس دراماتيک را به تصوير 

کشيدند.

23-وارثه)براساسكتابیباناممیدانواشنگتن(
نويسنده: هنری جيمز

سال چاپ کتاب: 1880
سال ساخت فيلم: 1949

کارگردان: ويليام وايلر
وايلر با اقتباس خود از رمان ميدان واشنگتن، بُعد جديدی به آن 
بخشيد. در اين فيلم، اولويا دهاوی لند در نقش کاترين اسلوپز 
ظاهر شد. پير دختری که با وجود ثروت هنگفت، خواستگاری 
ندارد و نسبت به ابراز عشق  منتکمری کليف جوان دچار شک 
و ترديد می شود. فيلم وارثه در زمان خودش، برداشت مدرنی 

از احساسات زنانه بود.

24-فهرستشیندلر)براساسكتابیبانامكشتینوح(
نويسنده: توماس کنفالی
سال چاپ کتاب: 1982

سال ساخت فيلم : 1993
کارگردان: استيون اسپيلبرگ

مورد  در  شده  ساخته  فيلم  بزرگ ترين  شيندلر  فهرست 
هولوکاست و اقتباس وفادارانه اسپيلبرگ از رمان کن فالی است. 
اسپيلبرگ تالش کرد تا در فيلمش وجوه مستند رعايت شود. 

حاصل کار، کسب جايزه اسکار بود.

25-اربابحلقهها
نويسنده: جی آر. تالکين

سال چاپ کتاب ها: 1954 تا 1955
سال ساخت فيلم ها : 2001 تا 2003

کارگردان: پيتر جکسون
کتاب های تالکين مورد استقبال پسرهای نوجوان نسل های 
فيلم های  ساخت  مبنای  کتاب ها  اين  است.  بوده  مختلفی 
تريلوژی)سه گانه( پيتر جکسون شد. تخيالت تالکين درباره 
و  انسان ها  از  مختلف  نژادهای  و  گونه ها  از  مملو  جهانی 

هيوالهاست که با هم در ستيزند. 
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ارتباط من با سينما درست مثل رابطه زوج هايی می ماند که نه 
می توانند با هم زندگی کنند و نه بدون يکديگر دوام می آورند. 
شايد بهتر باشد اين طور بگويم که نه می توانم با سينما زندگی 
کنم و نه حتی بدون آن دوام می آورم ... با پيشنهاد هايی که 
تهيه کننده ها به من می دهند می توان اين طور فکر کرد که 

سينما هم نسبت به من همين احساس را دارد.
                                                         گابريل گارسيا مارکز

جريان رئاليسم جادويی در سينما رابطه ای تنگاتنگ با ادبيات 
و نقاشی دارد. با نگاهی گذرا به سير تاريخی اين دو جريان 
آشکارا آگاه می شويم که ريشه های رئاليسم جادويی ابتدا در 
نقاشی )اوايل 1920( جان می گيرد و سپس در ادبيات شکل 
تازه ای پيدا می کند )1960(. در ادبيات چهره هايی چون گابريل 
گارسيا مارکز، بورخس و بولگاکف را می توان از اين جمله 
خواند. در اين ميان مارکز نويسنده ی 82 ساله ای است که 
نقطه ی عطف ادبيات آمريکای التين، پيشگام مکتب رئاليسم 

جادويی و الهام بخش نسل رمان نويسان است.
واقع گرايی منحصر به فرد مارکز منجر به شکل گيری نوعی 
ازادبيات می شود که در آن همه چيز از پيش تعيين شده است. 
ادبيات مارکز دور نمای تازه ای از واقعيت به ما می دهد. خوب 
يا بد آن ها قصه هايی هستند که با تمام شدن آخرين صفحه ی 
کتاب تمام می شوند. قصه هايی مثل قصه های مادربزرگ ها ... 
واقعيت جهان اطراف ما از تناسب به دور است. به بيانی ديگر 
قصه های مارکز )رئاليسم جادويی( بسيار واقعی تر از قصه های 
رئاليستی هستند و حتی واقعی تر از آن دنيايی که ما در آن 

زندگی می کنيم.
 سينما مديومی است که هم زمان عناصر ادبی و ماهيت بصری 
را در خود پرورش می دهد. اين مديوم فضای مناسبی را برای 
ترکيب عناصر سنت های تصويری رئاليسم جادويی )نقاشی( با 
عنصر مورد استفاده در اديبات رئاليسم جادويی فراهم می آورد. 
اخيراً لفظ رئاليسم جادويی در زمينه های پسااستعماری استفاده 
شده و در بعضی موارد حتی بخشی از فرآيند استعمار محسوب 

می شود. درست در فضای جوامعی که واقعيت نمی تواند و 
نيازی ندارد که به صورت امری عقالنی توضيح داده شود. 

اشتياق مارکز به سينما پايان ناپذير است. اشتياقی که با همراهی 
پدربزرگش و سپری کردن اوقات فراغت در سينمای محلی 
آراکاتاکا و ديدن فيلمی از تام ميکس 1شکل گرفت. فعاليت های 
او در زمينه های مختلف سينمايی کم نيست. مدتی نقد سينمايی 
نوشته است و حتی گزارش چشم گيری از يک فيلم سازشيليايی 
به نام ميگوئيل ليتين2 توليد کرده است. از ديگر فعاليت های 
او در اين زمينه می توان به ورک شاپ های فيلم نامه نويسی و 
اقتباس رمان ها و داستان های نويسندگان ديگر اشاره کرد. او 
در سال 1964 نخستين فيلمنامه اش را به نام »زمان مردن 3« 
نوشت. اين متن برای کارگردان مکزيکی شناخته شده امروزی 

آرتور ريپ 4 استين نوشته شد. 
در سال های ميانی دهه هشتاد  5يک کارگردان کلمبيايی به نام 
تريانا 6 دو نسخه از فيلمنامه ی مارکز را برای سينما و تلويزيون 
بازنويسی کرد. ردريگو گارسيا مارکز 7 پسر مارکز نيز به توليد 
اين فيلم نامه پرداخت. بی ترديد مارکز سهم عمده ای در تأسيس 
مدرسه سينمايی و تلويزيونی بين المللی کوبا )EICTV( داشته 
است و به نوعی می توان او را پدر فيلم سازی نوپای آمريکای 
التين خواند. سينمايی که فيلم سازانی نظير هيلدا هيدالگو 8 
دارد. فيلم سازی که با گروه توليد سراسر زنانه اش به اقتباس از 
رمان »از عشق و شياطين ديگر9 « نوشته ی مارکز پرداخته است. 
اين فيلم محصول سال 2009 و ساخت کشور کلمبيا است. 
فيلمی که چيزی فراتر از يک اثر بيش از حد عاشقانه و ملودرام 
است. در سال های اخير فيلم سازان متعددی از اروپا و آمريکای 
التين به اقتباس از آثار مارکز پرداخته اند. شايد بتوان گستاخانه 
اين موضوع را ابراز کرد که تقريباً هيچ يک از اين فيلم سازان 
نتوانسته اند حتی نيمی از تصاوير حيرت انگيز مارکز که چيزی 
ميان امر جادويی و تراژيک و يا پوچی و اروتيک است، به 
زبانی سينمايی تبديل کنند. فيلم سازانی نظير مايک نيوول 10 ، 
آرتور ريپ استين ، ری گووارا 11 ،فرانسسکو رزی12 و ... . 
عالوه بر اين سريال ها و فيلم های کوتاهی توسط شاگردانش در 

گابریلگارسیاماركز،
رئالیسمجادوییوسینما

شیرینمحمد
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ورک شاپ های فيلم نامه نويسی ساخته شده است. 
با نگاهی ژرف تر می توان به وضوح جای خالی زبان مارکز 
را در آثار اقتباسی احساس کرد. با اين که در بسياری از اين 
فيلم ها، مارکز خود فيلم نامه نويس بوده است اما گويی زبان 
مارکز تنها بر صفحات کتاب شگفت انگيز به نظر می رسد. زبانی 
که در ابتدا ردپايی از جويس، فاکنر، ولف و پروست را بر خود 
داشت. با نگاهی که به آثار اقتباس شده مارکز شامل عشق 
سال های وبا، گزارش يک قتل از پيش تعيين شده، گزارش يک 
آدم ربايی و... می شود، اين سوال پيش می آيد که چرا صد سال 
تنهايی که يکی از شاهکارهای مارکز است اقتباس نشده است؟ 
و حتی به قول عده ای از خطر اقتباس شدن در امان مانده 
است؟ بسياری از منتقدان معتقدند که اين اثر آن چنان استوار در 
قالب ادبيات جای گرفته است که تغيير دادن، قالب اش، حتی 
اگر هم اين تغيير سطحی باشد، نيز بسيار پيچيده و دور از ذهن 
است. در سال 1981 پيتر اچ – استون 13 در مصاحبه مفصلی 

که با مارکز داشته به خوبی به اين موضوع اشاره می کند: 
اچ - استون : آيا موفقيت فوق العاده ی رمان »صد سال تنهايی« 

را پيش بينی می کرديد؟ 
آثارم،  ساير  به  نسبت  رمان  اين  که  می دانستم  من  مارکز: 
بيشتر دوستانم )اطرافيانی که معموال آثارش را قبل از انتشار 
می خواندند( را خشنود می کند، اما وقتی که ناشر اسپانيايی ام به 
من گفت که قصد دارد هشت هزار جلد از کتاب را وارد بازار 
کند بسيار نگران شدم، چرا که کتاب های قبلی ام هرگز بيش از 
هفت صد جلد فروخته نشده بودند. از او خواستم که فروش 
را با تعداد کمتری شروع کنيم اما او متقاعدم کرد که رمانم واقعا 
فوق العاده است، تا حدی که هشت هزار جلدش ميانه ماه می و 
دسامبر فروخته خواهد شد. واقعيت اين است که به يک هفته 

نرسيد که تمام هشت هزار جلد فروخته شد.
اچ - استون: به نظر خودتان دليل شهرت اين اثر در چيست؟

مارکز : من در اين مورد نظر خاصی ندارم چرا که فکر می کنم 
هميشه منتقد بدی برای آثار خودم بوده ام. يکی ازداليلی که 
اغلب می شنوم اين است که اين رمان اثری است درباره ی 
زندگی خصوصی مردم آمريکای التين. کتابی که از درون 
خودشان برای خودشان نوشته شده است. چنين دليلی مرا 
بسيار شگفت زده می کند. چرا که عنوانی که در نخستين لحظات 
نوشتن رمان در سر داشتم »خانه14 « بود. سعی من بر آن بود که 
تمامی اتفاقات در درون خانه باشد واتفاقات بيرونی را فقط در 
قالب تأثيراتی که بر خانه می گذارد ببينيم. بعدها عنوان »خانه« را 
از ياد بردم اما قالب اتفاقات هيچ گاه از ماکندو فراتر نرفت. دليل 
ديگری که شنيده ام اين است که خوانندگان وقتی که کتاب مرا 
در دست دارند می توانند شخصيت های کتاب را مال خود کنند 
وتصوير آن ها را فارغ از شرايط مکانی و زمانی رمان تجسم 
کنند. من نمی خواهم که اين رمان به فيلم تبديل شود چرا که 
ممکن است تصاويری که بينندگان فيلم به هنگام ديدن فيلم 
می بينند با تصاويری که هنگام خواندن کتاب در ذهن خود 

ساخته بودند متفاوت باشد.
اچ - استون: واقعا هيچ تالشی برای تبديل کردن رمانتان به فيلم 

نکرده ايد؟
مارکز : مدير برنامه هايم اعدادی را برای توليد احتمالی فيلم 
تخمين زده است اما واقعيت اين است که من هيچ عالقه ای به 
تبديل کردن اين رمان به فيلم ندارم و تا جايی که بتوانم جلوی 
اين اتفاق را می گيرم ولی می دانم که نمی توانم ، من ترجيح 
برقرار  با مخاطب  اثر  اين  ارتباط خصوصی که  می دهم که 

می کند همچنان حفظ شود.
اچ - استون: آيا فکر می کنيد که هيچ کتابی می تواند با موفقيت 

به فيلم تبديل شود؟
مارکز: من نمی توانم فکر کنم که هيچ فيلم خوبی بر اساس رمان 
خوب ساخته شود اما می توانم فکر کنم که فيلم های خوبی از 
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روی رمان های بد ساخته شده اند.
اچ - استون: آيا تا به حال خودتان به فکر فيلم سازی افتاده ايد ؟
مارکز: زمانی بود که می خواستم فيلم ساز بشوم و حتی در 
رشته کارگردانی در رم تحصيل کردم. من فکر می کردم که 
مديوم سينما مديومی است که هيچ محدوديتی ندارد و همه 
چيز ممکن است. سپس به مکزيک آمدم چرا که می خواستم 

روی يک فيلم کار کنم نه به عنوان کارگردان بلکه به عنوان 
يک فيلم نامه نويس، اما حقيقتی که به آن پی بردم اين است 
که در سينما محدوديت های بسياری وجود دارد. درست به 
همين خاطر است که هنر سينما هنری سراسر صنعتی است. 
در سينما برايم بسيار دشوار به نظر می رسد تا آن چيزی که 
می خواهم بگويم را به تصوير تبديل کنم. حال سينما برای 
من امری سراسر تجمالتی است. ترجيح می دهم با دوستانم 
در فيلم هايشان همکاری کنم اما هيچ اميدی برای ابراز کردن 
خودم به ديگران نداشته باشم. اين طور شد که من هرچه بيشتر 

و بيشتر از سينما فاصله گرفتم.
بی ترديد رابطه آثار مارکز و سينما رابطه ای پيچيده است. همان 
طورکه ادبيات او نيز خاصيتی چند معنايی دارد. او به اين امر 
اشاره می کند که پس از نوشتن» طوفان بزرگ 15 « تصميم 
می گيرد تا در قصه هايش رابطه ای عميق ميان سياست و ادبيات 
ايجاد و فاصله ی بين اين دو امر را کم  و کم تر کند تا بر اليه 
های زير متنی آثارش افزوده  شود و بدين ترتيب خلق اين 
پيچيدگی ها در قالب سينما نيز به امری دشوار تبديل می شود. 

پی نوشت: 
Tom Mix .1

Miguel Littin.2
Time to die.3

Arturo Ripstein.4
1985_5.1983

Jorge Ali Triana.6
Rodrigo Garcia Marques.7

Hilda Hidalgo.8
Of love and other demons.9

Mike Newell.10
 Ray Guerra.11

Francesco Rosi.12
Peter.H.Stone.13
 ”The House”.14

 Leaf Storm.15

منابع:
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_The Cosmopolitics of Magical Realism in Cinema, by David Neo, La 
Trobe University, 2010
¬_Love in the time of cholera by Roger Ebert November 16/ 2007,www.
rogerebert.suntimes.com 
_The Guardian,Gabriel Garcia Marques-literary giant-lays down his pen, 
by Paul Hamilos, Thursday 2 April 2009
_The European Graduate school,library,Gabriel Garcia Marquez (Gabo) 
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گزیدهنامهدوم
کار سنگين و زياد اين روزها مرا از دادن پاسخ به موقع به 
نامه تان بازداشت، اما نامه شما از زمانی که به دستم رسيد، فکر 
مرا به خود مشغول کرده است؛ نه فقط به جهت ديدن اشتياق 
فراوان تان به ادبيات، که من هم با شما در آن شريک ام، بلکه از 
اين جهت که من نيز مانند شما باور دارم ادبيات بهترين ابداع 
بشر برای مقابله با نا اميدی بوده است و نيز به خاطر سؤالی 
که از من پرسيده ايد: »داستانی که رمان تعريف می کند از کجا 
سرچشمه می گيرد؟«، »چگونه رمان نويس اين موضوع ها را 
پيدا می کند؟«، سؤالی که پس از اين همه داستان نوشتن، هنوز 
هم درست مثل روزهای اول فراگيری و شروع کار ادبی ام، مرا 
فريفته و اسير خود می سازد! من برای اين سؤال جوابی دارم 
که اگر چه شايد دقيقاً درست نباشد الاقل نکته های پيچيده و 

ظريفی در خود دارد.
 تمامی داستان ها ريشه در زندگی نويسنده شان دارند، تجربه 
چشمه سيراب کننده همه داستان هاست. البته اين به آن معنا 
نيست که رمان همواره زندگينامه تغيير شکل يافته مؤلف اش 
باشد، بلکه در انواع ادبيات داستانی حتی آن دسته داستان های 
سراسر خيال پردازانه هم رديابی منشاء و بذر اصلی داستان که 
در يک سری از تجربه های فردِی شخصی که آن را ساخته و 

پرداخته ريشه دارد، ممکن است. 
اما از چه رو در ميان بی شمار رويداد های زندگی يک نويسنده، 
او  آفريننده  ذهن  بارورسازی  برای  بااليی  توان  از  بعضی 
برخوردارند و در عوض بی شماری از آن ها بی آن  که به منبع 
انباشته  نخورده  دست  حافظه اش  در  شوند،  تبديل  الهامی 
می شوند؟ در اين مورد زياد مطمئن نيستم و الاقل يک ترديد 
دارم و آن اين که: چهره ها، ماجرا ها، رخداد ها و تضاد هايی که 
خود را به نويسنده تحميل می کنند تا وی را به تخيل و تجسم 
داستان ها رهنمون شوند، همگی با واقعيت زندگی جاری وی 
در تزاحم هستند. چيزی که آن ها را به سوی آرزوی جهانی 
ورای دنيايی که در آن زندگی می کنند، سوق می دهندـ  آرزوی 
ارضای  در جستجوی  آتشينی  عدالت، خودخواهی  اجرای 

اميال مازوخيستی يا ساديستی، انسانی منطقی و يا خواهان 
ماجراجويی، عشقی زايل ناشدنی و غيرهـ  دنيايی که آن ها را وا 

می دارد تا مگر به وسيله کلمات آن را ابداع کنند
من اعتقاد دارم کسی که به اين امر ـ نوشتن از آنچه آزارمان 
بازيگوش درون و  می دهد و تحريک مان می کند و آن مِن 
بخشی از زندگی که غالباً برايمان اسرارآميز استـ  تن دهد بهتر 
و نيز با عالقه، اشتياق و نيروی بيشتری می نويسد. نويسندگانی 
که از موضوع های برآمده از خالقيت و مِن بازيگوش خود، به 
اين گمان که به قدر کافی ناب و جذاب نيستند، روی گردانند 
و در عوض تنها به موضوعات عينی و بيرونی می پردازند چون 
آن ها را پر جاذبه می پندارند، سخت در اشتباه اند. در ادبيات 
يک موضوع به خودِی خود هرگز خوب يا بد نيست. همه 
درون مايه ها می توانند هم خوب و هم بد باشند و اين ارتباطی 
به خودِ موضوع ندارد. در هر رمان موضوع تنها آن زمان که 
در تعامل با شکل و قالب داستان قرار می گيرد يا بهتر بگويم 
هنگامی که در يک متن و ساختاری روايی جاگير می شود، 
هويت می يابد. در فرم است که موضوع پرورانده شده اصيل 
يا مبتذل، عمقی يا سطحی، پيچيده يا ساده بودن داستان را رقم 
می زند و نيز شخصيت ها را از عمق، ابهام و باورپذيری بهره مند 
ساخته يا از ايشان صورتک هايی فاقد زندگی و عروسک های 
خيمه شب بازی می سازد. اين يکی ديگر از اندک قوانين جاری 
در قلمرو ادبيات است که به نظر من  استثناء بردار هم نيست: در 
يک داستان موضوع ها به خودی خود قابل ارزيابی نيستند. آن ها 
منحصراً در تعامل با آنچه نويسنده برای تبديل شان به واقعيتی 
ساخته و پرداخته از کلمات سازمان يافته براساس نظمی خاص 

انجام می دهد، خوب يا بد، جذاب يا مالل آور خواهند شد. 
خب دوست من، گمان کنم برای اين نوبت تا همين جا بس 

باشد.                 
                                                                       تلخيص: افسانه احمدی

برگرفتهازكتاب

نامههایی
بهیکنویسندهجوان

نوشته:ماریوبارگاسیوسا/ترجمه:رامینموالیی
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بازار نشر ادبيات داستاني همواره در معرض آسيب هاي فراوان 
بوده است. تيراژ کم کتب ادبيات داستاني و کتاب هايي که ماهها 
در فرايند اخذ مجوز مي مانند و در انتها اگر توفيق يابند که وارد 
بازار شوند، سايه اي از نسخه اصلي هستند، در کنار موارد 
ديگر، گواه اين مدعاست که ناشريني که وارد حوزه تخصصي 

ادبيات داستاني مي شوند، راه دشواري برگزيده اند.
قرارمان در داستان نامه اينست که در راستاي شکل گيري و 
تقويت رابطه اي دوسويه، همواره بخشي را به ناشرين فعال 
حوزه ادبيات داستاني اختصاص داده است. اختصاص ستون 
معرفي ناشر، از شماره اول و گفتگو با مديران نشر، ارائه سياهه 
کتب ادبيات داستاني و ... از شماره هاي آتي، اقدامي در اين 

راستا است. 
* * *

انتشاراتافراز
نشر افراز پس از کسب مجوز در سال 80، از سال 81 رسماً  
فعاليت خود را آغاز کرده و تا به امروز که نزديک به 500 عنوان 

کتاب منتشر نموده است.  
افراز، عالوه بر حوزه ادبيات داستاني در زمينه تئاتر، ادبيات 
نمايشِی تأليف و ترجمه، و بخشی با عنوان ادبيات، هنر و 
انديشه که بيشتر به مباحث تئوری ادبيات و هنر می پردازد، نيز 

فعاليت گسترده و جدي داشته است.
مدير و موسس انتشارات افراز، که به دليل عالقه ی شخصی به 
اين حوزه و نيز عالقه به ادبيات فارسی، ادبيات داستانی، تئاتر و 
نشر کتاب در اين حوزه ها و نيز گسترش فعاليت هاي مرتبط با 
کتاب، اقدام به راه اندازي نشر افراز نموده، همواره بر اين ادعا 
تاکيد مي ورزد که حمايت و معرفی نويسندگان و مترجمان را 
مورد توجه دارد؛ به گونه اي که اين انتشارات يکی از ناشران 
پيشرو در انتشار آثار نويسندگان جوان و کتاب اولی، به ويژه در 
حوزه ی داستان ايرانی بوده است. افراز در سال 1388 نزديک 
به 30 نويسنده کار اولی در حوزه ی داستان معرفی کرده است.

مدير نشر افراز در خصوص رويکرد انتشارات در انتخاب 
کتاب ها با اشاره به اين کيفيت آثار ارائه شده، مبناي انتخاب هاي 

انتشارات است، مي گويد: »در برخی حوزه ها مثل آموزش تئاتر، 
نيازسنجی صورت گرفته و بر مبنای آن کتاب منتشر کرده ايم. 
می خواستيم به سهم خود، به حوزه ی نشر ادبيات نمايشی و 
ادبيات داستانی رونق بيشتری ببخشيم و باعث جذب و تشويق 
ناشران ديگر برای فعاليت در اين حوزه ها شويم. ضمن آن که 
هميشه خواسته ايم به آثار تأليفی بيشتر از آثار خارجی اعتبار 

ببخشيم.«
انتشارات افراز جوايز و افتخارات متعددي کسب نموده است 

که مي توان به موارد زير اشاره کرد:
ناشربرگزيده در ارديبهشت تئاترايران 1388، جايزه ی ادبی گام 
اول 1388، چهارمين دوره ی انتخاب آثار برتر نمايشی خانه ی 
تئاتر 1389، جايزه ی ادبيات متفاوت )واو( 1390، جايزه ی ادبی 
هفت اقليم 1389، جايزه ی ادبی ليراو 1390. ناشر تقديرشده 
درجايزه ی کتاب فصل 1390، ناشرآثار برگزيده درجوايزگام 
اول ادبيات داستانی، ادبِی اصفهان، ادبيات متفاوت، تکنيکی ترين 
رمان سال، روزی روزگاری، جشن آثار برتر ادبيات نمايشی 
کتاب های  جشنواره ی  تئاترفجر،  جشنواره ی  تئاتر،  خانه ی 
آموزشی رشد و...، ناشر آثار تقديرشده و نامزد نهايی در جوايز 
کتاب سال، جالل آل  احمد، کتاب فصل، پروين اعتصامی، 
شهيدغنی پور، مهرگان ادب، گلشيری، هفت اقليم، کتاب سال 

سينمای ايران و...
انتشارات افراز تاکنون 130عنوان کتاب داستان ايراني چاپ و 
منتشر نموده است که حدود80 درصد کتاب ها، اثر  نويسندگان 
کار اولی مي باشد. اين انتشارات همچنين در حوزه داستان 
خارجی 75 عنوان و در حوزه ی تئاتر  حدود 165عنوان کتاب 
منتشر نموده است. بسياری از نويسندگان اين کتاب ها برای 

اولين بار در ايران معرفی شده اند.

انتشاراتافرازمعرفيناشرینادبیاتداستاني
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نامزدهایاولیهيجایزهمعتبرادبيبوكراعالمشدند
فهرست 12 نفره نامزد هاي جايزه بين المللي بوکر 2012 معرفي 
شد؛ که در آن، نام  نويسندگان سرشناسي چون »هيالري منتل« 

و »آليسون مور« به چشم مي خورد.
روز يازدهم سپتامبر، اسامي شش نامزد  نهايي اين جايزه ي ادبي 
اعالم مي شود و برنده جايزه 50 هزار پوندي آن،  روز شانزدهم 

اکتبر معرفي خواهد شد.
به گزارش بي بي سي، مسن ترين نويسنده اين فهرست »مايکل 
جوان ترين  ساله   27 بومان«  »ند  و  است  ساله   78 فراين« 

نويسنده ي نامزد بوکر امسال لقب گرفته است.
12 نويسنده اي که در فهرست نامزد هاي اوليه ي بوکر 2012 

قرار گرفته اند، عبارتند از:
نيکوال بارکر با کتاب »زوزه ها«،  ند بومان با رمان »تصادف از راه 
 ،»Skios« دور«،  آندره برينک با اثر »فيليدا«، تن توان انگ با کتاب
راشل جويس با اثر »زيارت احتمالي هارولد فراي«، دبورا لوي 
با رمان »خانه شناور«، هيالري منتل با کتاب »باال آوردن بدن ها«، 
آليسون مور با کتاب »فانوس دريايي«، ويل سلف با اثر »چتر«، 
جيت تاييل با کتاب »نارکوپوليس« و سم تامپسون با کتاب 

»شهر انجمني«.
»سر پيتر«، »دان استيونز«، »متيو کراولي«، »دينا برچ«، »آماندا 
فورمن« و »بهارات تاندو« اعضاي هيات داوران بوکر امسال 
هستند که گفته مي شود هريک از آثار ارسال شده را حداقل 

دوبار مورد بررسي قرار داده  اند.
سال گذشته »جوليان بارنز« با کتاب »حس يک پايان« موفق شد 
جايزه ي بوکر را از آن خود کند. رمان بارنز پس از بردن بوکر 

به فروشي 100 هزار نسخه اي دست پيدا کرد.
جايزه ي ادبي »من بوکر« که به نام جايزه ي بوکر هم شناخته 
مي شود، يکي از مهم ترين جوايز ادبي دنيا است که هر سال 
به بهترين رمان نوشته شده به زبان انگليسي به قلم نويسندگان 
کشورهاي مشترک المنافع و ايرلند تعلق مي گيرد. رمان ها بايد 
در سال اهداي جايزه براي نخستين بار در انگلستان منتشر شده 

باشند و ناشر آن ها نويسندگان شان نباشند.

برگزاریدومینجایزهكتابسالهفتاقلیم
دومين جايزه ادبی کتاب سال هفت اقليم، به زودی کار خود را 
با قطعی شدن تيم های داوری آثار شروع کرده و در شب يلدای 

سال جاری به کار خود پايان خواهد داد.
اين دوره جايزه ادبی هفت اقليم، در واقع سومين دوره برپايی 
اين جايزه و دومين دوره ای است که در آن کتاب سال در قالب 

رمان و مجموعه داستان انتخاب خواهد شد. 
داوری اين دوره از جشنواره که مختص کتاب های رمان و 
مجموعه داستان چاپ اولی در سال 90 است، از اواسط تيرماه 
با ارسال آثار منتشر شده در سال 90 برای داوران آغاز شده 
است. داوری اين دوره، مانند دوره قبل به صورت گروهی بوده 
و هر گروه ترکيبی از ديدگاه ها، جنسيت ها و نسل های متفاوت 
ادبيات است. قرار است که اواخر شهريور ماه و همزمان با اتمام 
مرحله اول داوری، آثار راه يافته به مرحله  نيمه نهايی به صورت 

رسمی معرفی شوند.
داوران اين دوره عبارتند از: محمد کشاورز- ناتاشا اميری- احمد 
دهقان- علی اکبر سليمان پور- ميترا الياتی-کيهان خانجانی- 
محمدکاظم مزينانی- پوريا فالح- جواد جزينی- پدرام رضايی 
زاده- کاوه فوالدی نسب- ليال بابايی فالح - مريم حسينيان- 

ميثم کيانی- امين حسينيون و محسن حکيم معانی. 

گروهگزارشوخبر

اخبـار
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جشنتولد»الكپشتپرنده«برگزارشد
نخستين جشن امضای الک پشت پرنده، چهارشنبه 28 تيرماه به 

مناسبت رونمايی از کتاب های اين فهرست برگزار شد. 
پيش از شروع مراسم امضای کتاب، مهدی فيروزان، مديرعامل 
موسسه شهرکتاب، مهدی حجوانی، مديرمسوول پژوهشنامه 
و  ناشران  اتحاديه  نمايندگان  و  نوجوان  و  کودک  ادبيات 
کتابفروشان، انجمن نويسندگان کودک و نوجوان و همچنين 

انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان سخن گفتند.
در اين نشست، مهدی حجوانی درباره چگونگی تولد فهرست 
فهرست  داشت:  اظهار  و  گفت  سخن  پرنده«  »الک پشت 
کتاب های  پيشنهاد  و  کوتاه  معرفی  برای  پرنده«  »الک پشت 
به معلمان، مديران  قالب کتابچه هايی  کودک و نوجوان در 

فرهنگی، کتابداران و والدين است.
حديث  را  پرنده«  »الک پشت  تولد  جشن  مراسم  اجرای 
نوجوان  و  کودک  کتاب های  نويسنده  و  شاعر  لزرغالمی، 
برعهده داشت و برنامه هايی چون قصه گويی، خواندن متن  ادبی 
و داستان های کودکان به وسيله نويسندگان کودک و نوجوان نيز 
در فاصله سخنرانی ها اجرا شد. اين برنامه با بريدن کيک تولد 
»الک پشت پرنده« به وسيله نويسندگان، مترجمان و شاعران و 
نيز با مشارکت جمعی از مخاطبان کودک و نوجوان پايان يافت. 
پس از پايان اين بخش از مراسم، پديدآوردندگان برگزيده 
فهرست »الک پشت پرنده« در جمع کودکان و نوجوانان حاضر 

شدند و کتاب های خود را برای آن ها امضا کردند.

برگزیدگاندهمینجشنوارهداستانبانهمعرفیشدند
دهمين جشنواره سراسری داستان بانه 16 تير طی مراسمی 
برگزيدگان بخش زبان فارسی و کردی خود را در شهر بانه 

معرفی کرد.
در بخشی از بيانيه هيأت داوران دهمين جشنواره داستان بانه، 
يونسی  ابراهيم  ياد  نکوداشت  و  قلم  جايگاه  تکريم  ضمن 
رمان نويس و مترجم برخاسته از استان کردستان، به وجوه تمايز 
اين جشنواره همچون ارائه داستان های بومی که باورها، سنت ها 
و آيين های مردم را با زبانی غنايافته از واژگان و اصطالحات 

مناطق مختلف ايران بازتابانده اند، اشاره شده است.
داستان های برگزيده بخش پايانی بدون رتبه بندی شامل داستان 
هاي »آيات« اثر فريا يونسی از بانه، »صداهای بی صدايی« نوشته 
هيمن عبداهلل پور از بوکان و »با عددهای زيادی شروع می شود« 

اثر محمدسليمی از ديواندره بود که مورد تقدير قرار گرفت.
همچنين داستان های »يک اسب چوبی خيلی بزرگ« اثر ليال 
نوحی طهرانی از سقز، »خرخر« اثر دانيال قندی از تهران و 
»نامه« اثر مريم جوادی از ماسال گيالن به عنوان داستان های 

برگزيده جشنواره دهم مورد تقدير قرار گرفتند.

فراخواندریافتآثار»سومینجشنوارهداستانكوتاه
كوتاهپایداري«

جواد محقق، دبير اجرايي سومين جشنواره خصوصي »داستان 
کوتاه پايداري«، از انتشار فراخوان سومين جشنواره »داستان 
کوتاه کوتاه پايداري« در پانزدهم مرداد ماه سال جاري خبر داد 
و افزود: مهلت ارسال آثار سومين دوره جشنواره تا پانزدهم 

مهرماه خواهد بود.

به گزارش ستاد خبری »سومين جشنواره خصوصي داستان کوتاه 
پايداري«، جواد محقق از برگزاري مطلوب دو دوره قبل اين 
جشنواره در دو سال گذشته ياد کرد و گفت: »پس از برگزاری 
اولين  و دومين دوره جشنواره مردمی داستان کوتاه کوتاه پايداری 
در سال های  1390- 1389، سومين  جشنواره نيز به همت 

انتشارات هزاره ققنوس در سال 1391 برگزار می شود.«
با اشاره به بخش جنبي جشنواره تحت عنوان ادبيات  وي 
پايداري مردم افغانستان در خصوص اهداف اين جشنواره 
گفت: »شناسايی و معرفی استعداد های تازه در حوزه ادب 
پايداری، توليد محتوای ادب پايداری در فضای مجازی، چاپ 
و نشر آثار منتخب در قالب کتاب و تقدير از نوقلمان ادب 
پايداری برخي از اهداف برگزاري جشنواره داستان کوتاه کوتاه 

پايداري است.«
جواد محقق ضمن اعالم برگزاري جلسات متعدد اعضاي ستاد 
جشنواره و نيز نشست هاي تخصصي هيات داوران افزود: 
»همانند دو دوره گذشته، آقاي جواد جزيني رييس هيات داوران 
جشنواره هستند که يکي از برگزيدگان دوره قبل جشنواره و 
چند نويسنده ديگر ايشان را در داوري آثار ياري خواهند داد.«

اين نويسنده در پايان تصريح کرد: عالقه مندان تا 15 مهرماه 
فرصت دارند تا »داستانک ها« يا »داستان هاي کوتاهِ کوتاه« را 
به نشاني  الکترونيکي nashr_1000@yahoo.com و يا تهران، 

صندوق پستي 138ـ 15715 ارسال کنند.
سومين جشنواره خصوصي »داستان کوتاه پايداري« به همت 
انتشارات هزاره ققنوس و با حمايت جمعي از ناشران حوزه 
ادبيات پايداري مثل انتشارات سفير اردهال در حال برگزاري است.
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در بخش داستان های کردی نيز آثاری چون »برنو پير« اثر اهلل مراد 
جباريان از اسالم آبادغرب و »جای پای روی برف« کاری از  
کيومرث بلده از اسالم آباد غرب و »نيچه مدرن سبيلش را 

تراشيد« اثر بهنام فتاحی از بانه تقدير شدند.
اين جشنواره همچنين در بخش فارسی از داستان هاي »باغ انار« 
اثر سيده زهره ميرعيسی خانی از زنجان، »دو روز و دو ساعت« 
اثر حبيب پرتاری از انديمشک و »قفل« نوشته محمدعلی خبير 

از کرج تقدير کرد.
گفتنی است که علي رغم اعالم مسووالن جشنواره در فراخوان 
آن، مبني بر عدم پذيرش داستان هايي که قباًل چاپ شده اند، 
يکی از داستان های برگزيده جشنواره، از آثار برگزيده نخستين 
جشنواره پايداری بوده و پيش از اين، در کتاب »پايداری 89، 
دفتر دوم داستان های کوتاه« که مجموعه آثار برگزيده همين 

جشنواره است، به چاپ رسيده.

برگزاریپنجمینجشنوارهداستانانقالب
هنری،  ادبی حوزه  آفرينش های  مرکز  رمان  و  قصه  کارگاه 
و  رمان  بخش  دو  در  را  انقالب  داستان  جشنواره  پنجمين 
داستان کوتاه برگزار می کند که هريک از اين دو بخش به دو 

زيرمجموعه ويژه نوجوان و بزرگسال تقسيم شده است.
هر فرد می تواند همزمان در تمام بخش های جشنواره شرکت 
کند و آثار برگزيده، برتر، تقديری و آثار ديگری که قابليت 
چاپ داشته باشند، توسط انتشارات سوره مهر با پرداخت حق 

التاليف منتشر خواهند شد.
مهلت ارسال آثار 15  آذرماه 1391 در نظر گرفته شده  و مراسم 

اختتاميه و معرفی برگزيدگان بهمن برگزار خواهد شد.
عالقه مندان برای شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را به 
دبيرخانه دائمی جشنواره های حوزه هنری به نشانی تهران، 
خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ، حوزه هنری، مرکز 

محافل و جشنواره ها ارسال نمايند.

بازخوانيوبررسيرمان»منچراغهاراخاموش
ميكنم«

در يکي ديگر از  نشست هاي بازخوانی رمان های شاخص 
ادبيات معاصر ايران در باشگاه کتاب فرهنگسراي ارسباران، 
رمان »چراغ ها را من خاموش می کنم« نوشته زويا پيرزاد، 11 
سال پس از انتشار اين اثر،  با حضور حسين پاينده و شيوا 

مقانلو نقد شد.
در ابتداي اين نشست، الهام کردا بخشي از اين رمان را خواند و 
سپس، شيوا مقانلو به سخنرانی پرداخت. مقانلو  اين رمان را قرار 
گرفته  در مرزی ميان ادبيات عاميانه و ادبيات روشنفکری دانست. 

و با بيان نکاتی، اظهار داشت که اين رمان، رمانی زنانه نيست.
سپس دکتر حسين پاينده به بررسي اثر پرداخت. وی اظهار 
داشت که: اگر اين دستاورد زويا پيرزاد]رمان »چراغ ها را من 
خاموش می کنم«[ را با دستاوردهاي ديگر زنان داستان نويس 
مقايسه کنيم و اگر سيمين دانشور را در اين عرصه متقدم بدانيم، 
بايد بگوييم که ادبيات معاصرمان با اين رمان گامي رو به جلو 

برداشته است.

محمودگالبدرهاي،در73سالگيدرگذشت.
محمود گالبدره اي  بعد از گذراندن يک دوره بيماري در منزلش 
درگذشت. محمود گالبدره اي با انتشار رمان »سگ کوره پز« در 
دهه1340، به عرصه نويسندگي وارد شد. گالبدره اي در سال 
1350 رمان »پر کاه« را نوشت و رمان »باديه« را در سال 1356 
به چاپ رساند. لحظه هاي انقالب، پرستوها، دال، صحراي 
سرد، حکومت نظامي، سنگ به مثقال، آقا جالل، و  سفر به 

حجله گاه عشق از ديگر آثار او هستند.

سرنوشتمبهم»دختركیباچشمانسیاهِمشوشو...«
)رمان »دخترکی با چشمان سياهِ مشوش و ...«  اصغر الهی( که پيش 
از مرگ تحويل ناشر شده، هنوز به دست چاپ سپرده نشده است.
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به گزارش خبرنگار مهر، اصغر الهی در روزهای پايانی عمر، 
اين رمان را به ناشر )توس( تحويل داد؛ اما اين رمان هنوز برای 
اخذ مجوز راهی ارشاد نشده و گويا برخی نگرانی ها درباره 
مميزی و همچنين گرانی کاغذ موجب اين تصميم ناشر در 

مقطع فعلی شده است.
داستان »دخترکی با چشمان سياهِ مشوش و ...« درباره يک 
مشهدی است که لباس هايی را که از جنگ جهانی دوم در 
کشتی های اروپايی مانده، می آورده و در خراسان می فروخته 

است.
همچنين قرار بود يکی از مجموعه داستان های معروف اصغر 
الهی با عنوان »ديگر سياوشی نمانده« از سوی همين ناشر 
تجديد چاپ شود، اما گرانی کاغذ فعاًل سد راه بازنشر اين 

کتاب پرفروش شده است.
اصغر الهی نويسنده و روانپزشک، زاده مشهد، خرداد ماه امسال 
به دليل عارضه قلبی در سن 68 سالگی درگذشت. مجموعه 
پاييزی«،  »بازی«، »قصه شيرين مال«، »قصه های  داستان های 
»رويا در رويا«، »ديگر سياوشی نمانده« و رمان های »مادرم بی بی 

جان« و »سالمرگی« از جمله آثار اوست.
آخرين کتابی که از اصغر الهی منتشر شد )سال 1390( »حکايت 
عشق و عاشقی ما« بود. رمان »سالمرگی« اين نويسنده در 
هفتمين دوره  جايزه  ادبی هوشنگ گلشيری )سال 86( برگزيده 

شد. 

اهدایجایزهفرانتسكافکابهجانبنویلنویسنده
ایرلندي

 هيئت داوران بين المللي جايزه فرانتس کافکا تصميم گرفت 
جايزه 10 هزار دالري را به بن ويل اهدا کند.

اين جايزه از سوي انجمن فرانتس کافکا )که مقر آن در پراگ 
است( به نويسنده اي بين المللي تعلق مي گيرد که آثارش درست 
مانند آثار فرانتس کافکا بدون در نظر گرفتن مليت، محل زندگي 
و فرهنگ، مخاطبان را تحت تاثير قرار مي دهند و کيفيت هنري 

وااليي دارد.
جان بن ويل در سال 1945 در وسک فورد ايرلند به دنيا آمد. او 
13 رمان منتشر کرده و ساکن دوبلين است. وي سال 2005 با 
»دريا« برنده جايزه بوکر شد. از ديگر آثار اين نويسنده مي توان 

به »کتاب شواهد«، »اشباح« و »تسخيرناپذير« اشاره کرد.
از برندگان دوره هاي گذشته اين جايزه مي توان به فيليپ راث، 
نويسنده مطرح آمريکايي، الفريد يلينک اتريشي و هارولد پينتر 
بريتانيايي اشاره کرد. يلينک و پينتر برنده نوبل ادبيات نيز هستند.

داوری1615كتابدرششمیندورهجایزهگاماول
دبيرخانه ششمين جايزه گام اول اعالم کرد در اين دوره 1615 

کتاب نوقلمان از سوی داوران اين جايزه مورد بررسی و داوری 
قرار خواهد گرفت.

در اين دوره در بخش شعر بزرگسال 563 اثر، شعر کودک 166 
اثر، داستان بزرگسال 362 کتاب و داستان کودک و نوجوان نيز 

159 کتاب داستان به دبيرخانه ارسال شده است.
آيين پايانی ششمين جايزه گام اول پاييز سال جاری در استان 

گلستان برگزار می شود.
آثاری است که سال گذشته به عنوان   جايزه گام اول ويژه 
گونه  هيچ  و  است  شده  منتشر  پديدآوره  کتاب  نخستين 

محدوديت سنی برای اين جايزه وجود ندارد.

برگزیدگاندهمینجشنوارهشعروداستانسوره
معرفیشدند

برگزيدگان دهمين جشنواره شعر و داستان جوان سوره، 27 
با حضور جمعی از شاعران و نويسندگان پيشکسوت  تير 
برگزيدگان خود را در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اروميه معرفی کرد. در اين جشنواره و در بخش داستان 
کوتاه بزرگسال از ميان 18  نامزد در موضوع آزاد، مريم ميرزايی 
بسطامی از استان لرستان مقام اول، سيدحسين موسوی هاشمی 
پور از استان همدان، مقام دوم، صنم فاضل از استان گيالن، مقام 
سوم را کسب کردند و آثار نگار خليلی و مجتبی اسماعيل زاده 
از استان آذربايجان غربی مورد تقدير هيات داوران قرار گرفتند.
با موضوع ويژه  همچنين در بخش داستان کوتاه بزرگسال 
انقالب از ميان 11 نامزد راه يافته به بخش نهايی، ميالد ميرمحمد 
صادقی از استان البرز مقام اول، سيده عذرا موسوی از استان 
قم، مقام دوم، محسن کاويانی از استان قم و وحيد آقاکرمی از 

آذربايجان شرقی مشترکا مقام سوم را از آن خود کردند. 
در بخش داستان کودک و نوجوان با موضوع آزاد نيز از ميان 
9 اثر راه يافته به مرحله نهايی، فاطمه نفری از استان قم، فاطمه 
ظهيری از استان مرکزی و سيده فاطمه موسوی از استان قم به 
ترتيب مقام های اول، دوم و سوم اين بخش از جشنواره را 
از آن خود کردند و در همين بخش و با موضوع انقالب مونا 
اسکندری از استان همدان و هامون قاپچی از استان تهران از 
ميان 8  اثر راه يافته به ترتيب موفق به کسب مقام های دوم 
و سوم اين جشنواره شدند، شايان ذکر است در اين بخش از 

جشنواره هيچ اثری از سوی داوران واجد مقام اول نشد.






