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اول آنکه، مجله اي که وابسته به هيچ ارگان و موسسه اي نيست و خودمتکي ست، علي رغم برخورداري 
از مزيت مهم استقالل و دوري از نگاه و عمل جانبدارانه و در خدمت يک طيف يا سازمان بودن، دچار 
مشکالت و محدوديت هاي فراواني نيز مي گردد. در درجة نخست، محدوديت ها و تنگناهاي 
سخت افزاري است که خود باعث مي شود تا دستيابي به ظرفيت هاي نرم افزاري و به فعليت 

رساندن آن نيز با دشواري مواجه شود. و »داستان نامه« نيز از اين قاعده مستثنا نيست. 
همة آنها که نامشان در داستان نامه ثبت شده است، دلمشغولی و شيفتگی به ادبيات داستانی 
دارند. همين دلبستگی به داستان است که آن ها را همراه ساخته و همراه نگه خواهد داشت. 
تحريريه و نيز نويسندگان ميهمان که حاصل انديشه و قلم خود را در داستان نامه نشر مي دهند، 
داستان نويسان صاحب نامي که آثار تازه آفريده خود را در اختيار داستان نامه قرار مي دهند، گروه 
هنري و صفحه آرايي که شکلي به غايت تاثيرگذار و چشم نواز خلق مي کنند و نيز گروه اجرايي 
و مديريتي که در جهت به ثمررسيدن تالش هاي مجموعه بسيار مي کوشند، همگي بي هيچ ادعا 
و چشم داشتي و به سبب عالقمندي و شيفتگي شان به ادبيات داستاني، در راستاي خدمت به اين 

حوزه و اداي سهمي در رونق بخشي به داستان، دست به کار شده اند. 
نويسندگان بزرگ و صاحب نام و کهنه کار، تاکنون داستان نامه را بسيار ياري رسانده اند و انتظار 
مي رود که در ادامه راه، گستره وسيع تري از سرشناسان و دست اندرکاران ادبيات داستاني، قدم 

پيش نهاده و دست »داستان نامه« ي نوپا را بگيرند.
گروه گردانندگان داستان نامه، بر اين باور و ادعاست که نمي خواهند بسته بمانند و پذيراي هر 
عالقمند و تالشگر حوزه داستان و داستان نويسي هستند تا دست در دست هم، کاري ماندگار 
کرده و خدمتي به ادبيات داستاني رسانده باشيم. آنچه در اين سه شماره رخ داده، خود گواه 

روشني بر اين مدعاست. 
دوم، راهي که از هفته هاي نخستين سال جاري آغاز کرده، حاال پس از گذشت يازده ماه و 
تجربه سه شماره و يک پيش شماره و يک ويژه نامه به نقطه اي رسيده که زماِن نگاه به پشت سر 
و بازنگري تجربه هاي آزموده مان و بهره گيري از آن است. اين بازنگريستِن گذشته و مرور 
تجربيات، هميشگي بوده و خواهد بود، اما برخي از برهه هاي زماني نقش بزنگاه را دارند و شايد 

اکنون هم يک بزنگاه باشد.
بنا داريم در جهت ارتقاي سطح کيفي و ارتباط بهتر و موثرتر با مخاطبان و توجه به خواست 
ايشان مبني بر کاهش فواصل زماني انتشار شماره ها، به تدريج تغييراتي در ساختار و شيوه کار 
انجام دهيم و اين تغييرات از شماره بعدي آغاز خواهد شد. و ناگفته پيداست پيشنهادهاي 

راهگشاي مخاطبان و صاحب نظران نکته سنج تا چه حد مي تواند داستان نامه را ياري رساند.
ديگر آنکه، انتشار شماره سوم همزمان با روزهاي نزديک به سالمرگ سيمين دانشور، بانوي 
داستان و داستان نويسي ايران شده است. از اين رو، در اين شماره، پرونده اي هرچند- به اقتضاي 
محدوديت هاي زماني و تعداد صفحات- مختصر براي بانوي داستان ايران و فراتر از آن، 
روايت هاي زنانه و زنان داستان نويس گشوده ايم. پرونده اي که بعدها، بار ديگر خواهيم گشود و 

به آن دوباره خواهيم پرداخت تا حق مطلب بهتر ادا شود.
و آخر آنکه، قرار است ويژه نامه اي براي نوروز 92 منتشر نماييم که دربرگيرنده مجموعه اي از 
داستان هاي نوروزي، از »چارشنبه سوري« تا »سيزده بدر« مي باشد. عالقه مندان مي توانند با 
مراجعه به صفحات مجله داستان نامه در فضاي مجازي، از جزئيات طرح آگاه شوند و در 

صورت تمايل، آثار خود را ارسال نمايند.                                                          
 سردبير



 در میان نويسنده های 
غربی زنانی مثل 
ويرجینیا وولف 

و سیمون دوبوار 
به خوبی توانستند 
زبان زنانه خود را 

در ادبیات داستانی 
وارد کنند و بنیان های 

ادبیاتی را که 
آگاهانه و ناآگاهانه 

با مردساالری و زبان 
مردانه آمیخته شده 
بود، دگرگون کنند.
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داسـتان نامه
 بهمن91

به نظر می آيد که به اين راحتی ها -يا حتی می توانم بگويم به هيچ وجه- نمی شود مقوله ای به نام 
»زنانه نويسی« را ناديده گرفت يا موجوديتش را نفی کرد؛ حتی اگر آدمی مثل من -که اعتقادی 
به تقابل دوتايِی مبتنی بر تفکيک جنسيت ندارد و جامعه انسانی را نه حاصل اجتماع »مردها« 
و »زن ها« که حاصل هم زيستی تعدادی »انسان« می داند- بخواهد درباره اين موضوع صحبت 
کند. اسناد و مدارک و سوابق تاريخی و حتی متون داستانی به جامانده از دوران پيش از عصر 
روشنگری اين طور نشان می دهد که جامعه غربی در سال های بعد از رسمی شدن مسيحيت در 
اروپا -اوايل قرن سوم ميالدی- جامعه ای مردساالر بوده است. در ساير سرزمين ها هم که به 
ساير دين ها و مسلک ها قايل بوده اند -به جز معدودی استثنا- قاعده ای به نام مردساالری بوده که 
به جامعه شکل می داده. اين امر باعث شده که در غرب در طول تاريِخ پيش از رنسانس و در 
بسياری از سرزمين های ديگر تا همين پنجاه شصت سال پيش و حتی تا همين امروز تعداد زنان 
فعال در عرصه اجتماعی بسيار کم و محدود باشد. عالوه بر اين، بسياری از اعضای همين جامعه 
محدود زنان فعال در عرصه اجتماعی نيز برای اين که بتوانند در جامعه ای که هنوز مردساالر 
بوده يا بقايای گفتمان مردساالری مطلق به نحوی از انحا در آن به چشم می خورده، به حيات 
اجتماعی شان -هرچه که باشد- ادامه دهند، ترجيح داده اند از گفتمان مردانه حاکم تبعيت کنند و 
اين تبعيت، آن ها را تبديل کرده به زنانی که بيشتْر حرف های مردانه از دهان شان بيرون می آيد. 
اين مقوله همان چيزی است که در ادبيات ترجمه اش می شود »مردانه نويسی زنان«. ادبيات پيش 
از دوران مدرن و ادبيات پيش مدرن غرب پُر است از چنين زنانی. اما در قرن بيستم به واسطه 
انقالبی عظيم به نام مدرنيسم و پيشرفت علومی مانند روان شناسی و پيدايش بزرگانی مثل فرويد، 
و پس از آن به مدد پيشرفت و شکل يابی جديد پديده ای به نام فمينيسم، صدای زنان -صدای 
زنانه زنان- در هنر و ادبيات بيشتر و بيشتر از قبل به گوش رسيد. در ميان نويسنده های غربی 
زنانی مثل ويرجينيا وولف )1882-1841( و سيمون دوبوار )1908-1986( به خوبی توانستند 
زبان زنانه خود را در ادبيات داستانی وارد کنند و بنيان های ادبياتی را که آگاهانه و ناآگاهانه با 

مردساالری و زبان مردانه آميخته شده بود، دگرگون کنند. 
در ايران هم، بازی کم وبيش از همين قاعده عمومی تبعيت کرده است: جامعه ای مردساالر، 
حضور اندک زنان، و تالش تعداد محدودی زنان متجدد برای يافتن و ارائه کردن زبانی خاص 
خود، که لزوماً از قواعد و اصول آن زبان مردانه تبعيت نمی کرد. در ميان اهالی ادبيات در ايران 

سيمين دانشور )1300-1390( و فروغ فرخزاد )1313-1345( پيشگامان اين جريان اند.
نگاهی به تاريخ نشان می دهد که تا پيش از رويارويی با مفهومی به نام تجدد و برافراشته شدن 
علم مشروطه خواهی توسط مردم ايران، زنان حضور و نقش بسيار کمرنگی در جامعه داشته اند. 
بيشترِ زنانی هم صدايی داشته اند که به گوش می رسيده، زنان سطح باالی دربارها بوده اند مانند 
مهدعليا )1184-1252(، مادر ناصرالدين شاه قاجار. اما ورود انديشه های متجددانه به ايران -که 
نتيجه بيرونی و عينی اش مشروطه خواهی مردم در تهران چند شهر بزرگ ديگر بود- درهای 

اين پری کوچک غمگین
کاوه فوالدی نسب

 مقاله

نگاهی به مقوله زنانه نويسی
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جامعه را برای حضور جدی و پررنگ زنان در عرصه های 
مختلف باز کرد و ناگفته پيداست که يکی از اين عرصه ها، 
عرصه فرهنگ و هنر و ادبيات بود. اما -مانند تجربه ای که در 
غرب سپری شده بود- بسياری از زنان هنرمند نسل اول جامعه 
مدرن ايرانی گرفتار همان پديده ای بودند که پيشتر زير نام 
»مردانه نويسی زنان« مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. شايد 
يکی از شناخته شده تريِن اين زنان پروين اعتصامی )-1320
1285( باشد. شعرهای او -بعضی شان- هنوز هم خواندنی اند 
و جذابيت های ادبی و تصويری دارند، اما شعرهايی هستند 
که گفتمان سنتی مردساالر را در درون خود دارند و از زبان 
هر مردی هم می توانستند گفته شوند. و اينجا اين سؤال پيش 
می آيد که »اگر زنی توانسته بعد از يک سکوت سنگين تحميلی 
تاريخی، زبان به شعر گفتن باز کند -چه به لحاظ ساختاری و 
چه به لحاظ محتوايی- نمی خواهد يا الزم نمی داند که حرف 
جديدی بزند؟ نمی خواهد دست کم از فشارهای تاريخی اش 
بگويد؟ يا از اين امکان تازه ای که نصيبش شده؟ نمی خواهد 
نشان بدهد که آن فشار تاريخی و اجبار به سکوت، جامعه 
را -و نه تنها خودِ زنان را- از پديده ای ارزشمند -نگاهِ زنانه به 
مقوله های مختلف- محروم کرده بوده؟« برای پيدايش کسانی 
در داستان و شعر به نام های سيمين دانشور و فروغ فرخزاد 
بايد کمی زمان سپری می شد. اين دو زن هنرمند اولين کسانی 
بودند که هريک به طريقی و به شيوه ای، »زبان و نگاه زنانه« را 

وارد آثارشان کردند. حاال ادبيات فارسی زبان با پديده و مقوله 
جديد روبه رو می شد، و کم کمک زنان داشتند شخصيت و 
هويت مستقلی در ادبيات و هنر ايران برای خود پيدا می کردند. 
مجموع جريان های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و 
به خصوص تأسيس دانشکده های مختلف هنری، امکان بيشتری 
برای حضور اجتماعی زنان و بسط و توسعه »زبان زنانه« در آثار 
هنری فراهم کرد. امروز در دهه آخر قرن چهاردهم شمسی ما 
می توانيم ادعا کنيم که در عرصه داستان نويسی دست کم در زمينه 
ايجاد امکان کم وبيش برابر برای حضور و شنيده شدن صدای 
زنان و مردان به شرايط مناسبی دست پيدا کرده ايم. وجود زنان 
داستان نويسی مانند گلی ترقی )1318(، شهرنوش پارسی پور  
)1324(، زويا پيرزاد )1331(، شيوا ارسطويی )1340(، مهسا 
محب علی )1351( و بسياری ديگر از زنان داستان نويس مدرن 

ايرانی گواهی بر اين مدعاست.
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زبان مردانه، باعث 
شده زنان، هم ناديده 

بمانند، هم ابزاری 
برای بیان تجربه ها و 

ديدگاه هايشان نداشته 
باشند. اين چرخه 

معیوب، پیوسته باعث 
غلبه بیشتر مردان و 
تبعیض بیشتر علیه 

زنان شده است

 »اما چه خواهد شد اگر اين شیء آرام، ناگهان زبان باز کند؟« لوس ايری گاری، زنی ديگر در آينه
شايد بنيادي ترين دعوي فمينيست ها درباره تاريخ سرکوب زنان، به چالش کشيدن »زبان« باشد. 
انتقادي که از حدود سال1970 م. در ضمن دعاوي سياسي و اجتماعي فمينيست ها در دو موج 
نخست مطرح شد و بعد از آن، با پديدآمدن ديدگاه هاي پست مدرن در نقد ادبي و روان شناسي 
توسعه يافت. صورت بندي ساده استدالل انتقادي زنان نسبت به زبان چنين است: زبان، بازتاب 
انديشه است و از آن جاکه انديشه غالب در طول تاريخ - به طور خاص، تاريخ غربي- انديشة 
مردانه بوده، پس زباني که براي بيان آن نوع انديشه، پرورده شده، زباني مردانه بوده است. در 
اين صورت، انديشه زنانه، مي تواند يا به عبارتی ديگر مي بايد براي بيان محتواي خود، زبان 

ديگري بپروراند.
از اين صورت بندي ابتدايي مي توان فهميد که پيش انگاره اصلي فمينيست ها در نقد زبان، اين 
است که انديشه زنان و مردان با يکديگر متفاوت است يا دست کم در تاريخ متفاوت شده است. 
اين پيش انگاره، آن قدر بنيادي است که به  سادگي نه مي توان اثباتش کرد، نه ابطال. البته مي توان 
شواهدي در حد نمونه هاي غيرقابل تعميم به کل انديشه براي اين ادعا پيدا کرد  - چنان که 
فمينيست ها اغلب چنين کرده اند. افزون بر اين، يک مشکل اساسي ديگرِ پيِش روي زنان براي 
نقد زبان اين است که آنان ناگزيرند دعاوي و استدالل هايشان را در متن زبان موجود بيان کنند؛ 
يعني هم از واژگان زبان موجود بهره بگيرند، هم از ساختار آن و هم از نظام »منطق« موجود که 
آن نيز ممکن است نظامي مردساالرانه باشد. اين روش گريزناپذير، فمينيست ها را از ابتدا در 
يک وضعيت تناقض آميز قرار مي دهد. آنان بايد زبان مردانه را با زبان مردانه نقد کنند، چون زبان 
زنانه ـ اگر هم حقيقتي داشته باشد ـ هنوز در دسترس ما نيست. با توجه به اين دو دشواري، 
نقدهاي زنانه درباره زبان، به تدريج به جاي طرح نظريه هاي انتزاعي درباره امکان يک زبان کاماًل 
متفاوت از هر نظر، به بازنگري هايي در زبان موجود براي رفع نابرابري هاي زباني ـ جنسيتي 
فروکاسته شد. البته، نقدهاي بنيادين به زبان همچنان در حال تکامل و توسعه اند. شايد جالب ترين 
کوشش  در اين زمينه، نوآوري دامنه دار خانم سوزت الگين باشد که زبان جديدي به نام الدن )با 
تلفظ ناآشنايي شبيه به اين: لَـآَدن( باشد. خانم اِلگين يک زبان شناس آمريکايي و دانش آموخته 
دانشگاه کاليفرنياست. بيشترين فعاليت او نگارش داستان های علمي  ـ  تخيلي بوده است. به نظر 
او زنان در داستان هاي علمي تخيلي مي توانند دنياي متفاوتي را ترسيم کنند که بديل دنياي مردانه 
موجود است. اين گونة داستاني براي خانم الگين الهام بخش پديد آوردن يک زبان کاماًل جديد 
بوده است. او در حال توسعه دايره واژگان و دستور زباني است که از وجوه مختلف با زبان هاي 
موجود متفاوت است. حتي آواشناسي اين زبان نيز مجموعه جديدي از آواها را معرفي مي کند 
که از قابليت هاي بيشتري در دستگاه صوتي انسان بهره  مي گيرد. زبان اختراعي او به نام الدن )به 
معناي زبان دريافت( همچنان در حال توسعه است و از واژگان پيشنهادي افراد استقبال مي کند. 

سکوت زنانه، گفتار زنانه
زهرا مبلغ

 مقاله

نگاهی به ديدگاه های فمینیستی درباره زبان

زنان می توانند 
با خودانديشی 
و درون نگری، 

تجربه هايی درونی 
بودن خود  را در زن  
کشف کنند که در 

سنت ادبی متداول، 
ديده نشده است
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بر خالف نظريات بنيادينی از اين دست، در سر ديگر طيف، 
ديدگاه هايی قرار دارند که تنها به بازنگری هايی در برخی واژگان 
اکتفا می کنند. به  طور کلی، مجموعه ديدگاه های اصلی در زمينه 
زبان زنانه را در پنج گونه از مطالعات می توان يافت: مطالعات 
مطالعات  زبان(،  جامعه شناسی  )يا  اجتماعی  زبان شناسی 
زبان شناسی در حوزه دستور زبان، مطالعات زبان شناسی در 
حوزه معناشناسی و نشانه شناسی، فلسفه زبان و نقد ادبی. پيش 
از ارائه مختصری از هرکدام از اين مطالعات، توجه به اين نکته 
ضروری است که بيشتر نقدها و بررسی های متفکران فمينيست 
در اين زمينه، محدود به زبان های انگليسی، فرانسوی و آلمانی 
بوده است؛ هم از اين جهت که فمينيست های فعال در اين 
حوزه ها عموماً به اين زبان ها سخن می گويند، هم از اين رو که 
در اين زبان ها، وجود تقسيم بندی های دستوری مؤنث و مذکر 
)و خنثی در زبان آلمانی( امکان نقد ساختار زبان را به منتقدان 
فمينيست می دهد. بنابراين، آنچه خواهد آمد، تنها گزارشی از 
مطالعات زبانی و ادبی در برخی فرهنگ های مربوط به اين سه 
زبان است. روشن است که نقد زبان، نقد پديده ای اجتماعی 
 ـ  فرهنگی  است و از اين رو، نتايج مباحث فمينيست ها در 
زبان و فرهنگی خاص را، به راحتی به زبان ها و فرهنگ های 
بتوان  عربی  زبان  در  مثاًل  شايد  داد.  تعميم  نمی توان  ديگر 
نمونه هايی يافت که دعوی فمينيست ها را بيشتر قوت ببخشد، 
اما در زبان فارسی چنين نمونه هايی به دست نيايد. بررسی هر 
زبان و فرهنِگ پيوسته به آن، مستلزم پژوهش های دامنه دار و 

جداگانه ای است.  

مطالعات زبان شناسی اجتماعی
زبان شناسی  بر  درآمد  موضوع  با  که  کتاب هايی  بيشتر  در   
به  فصلی  می شود،  منتشر  زبان  جامعه شناسی  يا  اجتماعی 
جنسيت و زبان اختصاص دارد. از آن جا که گفتار، يک فعل يا 
رفتار هويت نماست، هر بار که فردی سخن می گويد، هويت 
خود را باز می نماياند و بخشی از هويت اجتماعی هر فرد، 
جنسيت اوست. از اين رو، گفتار به مثابه يک امر جامعه شناسانه، 
پيوند نزديکی با جنسيت دارد. اما چگونه می توان تفاوت های 
جنسيتی را بر پايه گفتار کشف کرد؟ بررسی های اصلی در 
اين زمينه، مطالعات آماری درباره گفتار زنان و مردان است. 
دسته ای از اين مطالعات، دامنه زير و بمی صوت زنان و مردان 
را با دستگاه های صوت سنج بررسی کرده اند. اين مطالعات، 
در درجه نخست يک پديده فيزيولوژيکی را بررسی کرده  
و به دنبال تفاوت های حنجره زنان و مردان در توليد صوت 
بوده اند. براساس اين مطالعات، زنان، در مجموع، دامنه صوتی 
بزرگ تری نسبت به مردان می توانند توليد کنند. ميانگين بلندی 
صوت زنان 225 هرتز، مردان 120 هرتز و کودکان 265 هرتز 

اندازه گيری شده  است. )البته در اين پژوهش، دامنه شنيداری 
زنان و مردان اندازه گيری نشده است.( تعداد انگشت شماری 
از فمينيست ها بر اين پايه ادعا می کنند که نزديکی دامنه صوت 
زنان به کودکان نشان  می دهد زنان در جوامع مردساالر، به اندازه 
کودکان، زير سلطه و غلبه مردان بوده اند. سستی اين ادعا آن قدر 
روشن است که متفکران به آن توجهی نکرده اند. به نظر می رسد 
اين پژوهش ها، تنها نکته ای زيست شناسانه را درباره تفاوت های 
زنان ومردان روشن کرده اند و چالش مهمی به وجود نياورده اند.
دسته  ديگری از اين مطالعات، الگوهای گفتاری زنان و مردان 
را در مناطق مختلف جهان بررسی کرده اند. نتيجه اين بررسی ها 
از  از مردان  بوده است که زنان بيش  اين  از  معموالً حاکی 
 )tag-questions( پی آيندها  و  پرسشی  مؤدبانه ،  جمله های 
استفاده می کنند. همچنين، زنان دقت بيشتری در درست تلفظ 
کردن واژگان و رعايت دستور زبان دارند. البته، اين پژوهش ها 
نشان می دهد طبقه اجتماعی، سطح تحصيالت و سن افراد، 
دارد؛  گفتاری  الگوهای  کارگيری  به  در  چشمگيری  تأثير 
به طوري که اگر اين متغيرها را نيز وارد تحليل آماري نماييم، 
ديگر به اين سادگي نمي توان شيوه هاي گفتاري زنان و مردان 
را تفکيک کرد. در آن صورت بايد تمايز الگوهاي گفتاري زنان 
فالن طبقه اجتماعي با سطح معيني از تحصيالت و مرداني از 
همان طبقه و با همان تحصيالت را بررسي کرد. بررسي ها نشان 
داده که در اين سطح، تمايز ميان زنان و مردان آن قدرها آشکار 
نيست. ضمن اين که در بررسی برخی مناطق، به خصوص در 
شرق مانند ژاپن و کشورهای عربی، نتايِج کاماًل دگرگونه ای 
به دست آمده است. در راستای همين پژوهش ها، مطالعات 
روان شناختی نشان داده است که دختران، زودتر و بهتر از پسران 
زبان را می آموزند. گرچه اين پيش  رو بودن دختران در درجه 
نخست يک وضعيت زيست شناختی به نظر می رسد، ممکن 
نقش های  تعريف  و  اجتماعی شدن  فرايند  در  بعدتر،  است 
جنسيتی مؤثر باشد. تحليل اين تأثير و نيز يافتن تبيين مناسبی 
برای اين تفاوت، در حوزه روان شناسِی زبان همچنان مورد 

بررسی است . 

مطالعات زبان شناسی در حوزه دستور زبان و معناشناسی
 در اين حوزه، مؤلفه هايی در دستور زبان بيرون کشيده می شود 
که به نظر فمينيست ها باعث شده اند زبان، جنسيتی و مردانه 
شود. بيشتر اين مالحظات، مربوط به زبان هايي است که در 
آن ها اشيا به مؤنث و مذکر )و خنثي( تقسيم مي شوند و دستور 
زبان براي دو جنس متفاوت است. در بيشتر اين زبان ها، مطابق 
دستور زبان، ضماير و فعل هاي مربوط به جنس مذکر، در 
بسياري موارد به صورت خنثي )براي هر دو جنس( به کار 
مي رود. اما به نظر فمينيست ها، دعوي خنثي بودن اين ضماير 

سکوت زنانه، گفتار زنانه
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و افعال، گزاف است. در واقع، فعاليت اصلی متفکران در اين 
حوزه، يافتن نمونه هايی از تبعيض زبانی در واژگان و دستور 
زبان و سپس دادِن پيشنهادهای جايگزين برای آن موارد است. 
history است.  يک نمونه بسيار کليدی در اين زمينه، واژه 
 story و his کلمه تاريخ در زبان انگليسی، ترکيبی از دو واژه
است: سرگذشت َمرد. به نظر فمينيست ها، همين نگاه جنسيتی 
در انتخاب واژه برای مفهوم گسترده و مؤثری چون تاريخ، 
گويای تبعيضي آشکار در طول اين تاريخ برعليه زنان است. 
به جای اين واژه، زنان واژگان herstory و hestory را پيشنهاد 
می کنند که اولي، تبعيض معکوس و دومي، داللت برابری 
نسبت به هر دو جنس دارد. نمونه ديگر، از زبان هايی مانند 
فرانسوی و عربی گرفته  شده که عالوه بر ضميرهای مربوط 
به مفرد غايب، ضميرهای جمع و صفت ها نيز در دو جنس، 
مختلف اند. در چنين زبان هايی، حتی اگر نهاد/فاعل جمله، 
هزار زن و يک مرد باشد، ضمير و فعل و صفتی که به لحاظ 
دستوری بايد به کار رود، مذکر است. در جمله معروفی که 
هنريت زوگبی در وبالگش نوشته  است، اين دستور زبانی 
برعکس شده تا شعاری برای مخالفت با تبعيض زبانی عليه 
 : Que les homes et les femmes soient belles :زنان باشد
بنابراين، مردان و زنان، زيبا هستند. او به جای صفت مذکر زيبا، 
مؤنث آن را آورده که نوعی سرپيچی از دستور زبان رايج است. 
نمونه  ديگر از تبعيض زبانی، به کاربردن واژه man در مواردی 
است که سخن از انسان است، بدون آن که جنس او مورد نظر 
باشد. مثاًل در زبان انگليسی )و بيشتر زبان های التينی(، جمله 
»انسان، به اميد زنده است«، به صورتی مانند اين گفته می شود: 
»Man lives in hope«. ژانيس مولتن و ادل مرسيه ، مثال هايی 
يا  در آن ها، خنده دار   man می زنند که اين نوع کاربرد واژه 
بی معنا می شود. در نمونه های زير، برگردان واژه به واژه جمله ها 
تاحدودي نشان دهنده ايراد آن هاست؛ اما فهم بهتر وضعيت 

جمالت با خواندن متن انگليسي ممکن است.
Man has two sexes: some men are female مرد )انسان( 

دو جنس دارد: برخي از مردان )انسان ها( زن هستند.
Man breastfeeds his young مرد )انسان( فرزند خويش را 

شير مي دهد.
Ask the candidate about his husband or wife. از نامزد 

انتخابات درباره زنش يا شوهرش )ضمير متصل مذکر( بپرس. 
با استناد به چنين جمالتي، فمينيست ها استدالل مي کنند که 
نمي توان پذيرفت واژه man و ضميرهاي مربوط به آن، واژگان 
خنثي هستند. اگرچنين بود، جمله هاي باال، شگفت انگيز و 

معيوب نبودند.
اما همه ماجرا در چنين موارد خاص و خنده داري خالصه 
نمي شود. تحقيقات زبان شناسي روان شناختي نشان داده که 

به کاربردن ضميرهاي مخصوص مذکر در موارد عمومي به 
عنوان ضماير خنثي، باعث مي شود تصوير ذهنی کاربران زبان 
از ضماير به تدريج در موارد خنثي نيز، تصويری مردانه باشد. 
بيشتر مخاطبان،  مانند موارد زير،  مثاًل در جمالت ساده اي 
هنگام شنيدن جمله، تصويري از يک مرد در ذهن دارند، نه 

يک تصوير خنثي.
 When someone wants to come to the room, he should

nock at the door. هرکه مي خواهد وارد اتاق شود، بايد ابتدا 

در بزند )ضمير مذکر(.
Man is mortal.انسان، ميراست )مي ميرد(. 

بنابراين، فمينيست ها استدالل مي کنند که اين ضماير، نه تنها 
داللت خنثي ندارند، بلکه کاربرد آن ها در مواردي که عبارت ها، 
هيچگونه داللت جنسيتي هم ندارند يا عبارت ها شامل هردو 
جنس مي شوند، باعث شده در آن موارد زنان ديده نشوند. براي 
اصالح اين وضعيت، فمينيست ها پيشنهاد کرده اند که به جاي 
ضمير جنسيتي he، از ضمير واقعاً خنثاي they استفاده شود. از 
اين پيشنهاد، استقبال خوبي شده و جمالتي مانند اين، امروزه 

در زبان انگليسي، بسيار به کارمي رود: 
 When someone wants to come to the room, they

.should nock at the door

درعوض، پيشنهادهاي فمينيست ها براي ساختن ضماير خنثي 
نبوده است. شايد يک  در زبان هاي جنسيتي، چندان موفق 
دليلش اين بوده که کاربرد ضميری مانندthey،به عنوان ضمير 
خنثي، در متون قديمي متداول بوده و بنابراين، يادآوري معناي 
اين کلمه براي کاربران زبان کار چندان دشواري نبوده است. 
اما نهادينه کردن واژگان جديد و قانع کردن کاربران براي به 

کارگيري آن ها، کار دشوار و زمان گيري است. 
نمونه هاي ديگر، مواردي است که اتفاقاً به نظر مي رسد عدالت 
واژگاني ميان دو جنس مراعات شده است. در واژگان مربوط 
به مشاغل مانند manageress, actress, lady doctor مشکل 
بر  داللت  اين ها  اصاًل  بلکه  ندارد؛  زنان وجود  ديده  نشدن 
حضور و وجود داشتن زنان دارد. اما مشکل اين جاست که 
اين واژگان به طور ضمني حکايت از آن دارند که مرد بودن، 
»وضعيت اصلي« است و مشاغل، دراصل از آِن مردان بوده اند. 
سپس، با حضور برخي از زنان، بر اساس واژگاِن مردانة از پيش 
موجود، واژگاني براي زنان ساخته اند. بنابراين، به کارگيري اين 
واژگان، در واقع نوعي تحقير زن و اشاره به دست دوم بودن 

حضور او در مشاغل است.
نکته ديگر موردتوجه فمينيست ها اين است که زبان هايي مانند 
انگليسي که دستورشان دربردارنده تفکيک دو جنس است، 
اصاًل زبان هاي جنسيتي و دوگانه انديش هستند. يعني در اين 
زبان ها، همواره بايد جنسيت هرفردي که درباره او سخن گفته 
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مي شود، مشخص شود. مثاًل اگر قرار است درباره يافته هاي 
علمي يک گياه شناس گزارشي بدهيم، ناگزيريم براي ارجاع 
دادن به او، از ضميرها و فعل هايي استفاده کنيم که با جنسيت 
او مطابقت داشته باشد. درواقع، براي سخن گفتن درحوزه اي 
که هيچ ربطي به جنسيت ندارد، ناگزيريم از جنسيت افراد آگاه 
باشيم. اين نشان مي دهد که چگونه جنسيت، در هر زمينه اي، 

مهم شده و انديشه و زبان ما را تسخير کرده است.
عالوه براين ها، فمينيست ها معتقدند بسياري از زبان ها، فاقد 
واژگاني براي بيان تجربه هاي خاص زنانه اند. نمونه هاي اين 
نقصان را معموالً از تجربه هاي زنان در روابط جنسي مي آورند. 
بيان کننده  بيشتر  زمينه،  اين  در  موجود  واژگان  مجموعه 
تجربه هاي مردانه است تا زنانه. يک مورد قابل فهم براي ما، 
واژه »تجاوز« است. اين واژه نه تنها براي غلبه و اِعمال زور 
مرد بر زن به کار مي رود، بلکه همچنين مستلزم در نظرگرفتن 
مفهوم قدرتمندي و استيال و غلبه )مرد بر زن( نيز هست. به 
عقيده فمينيست ها، اين دست واژگان، بار جنسيتِي دوچنداني 
دارند که در يک سطح هرمنوتيکي شکل گرفته و با بررسي هاي 

معناشناسانه قابل کشف است . 
برخي از فمينيست ها مي کوشند، با استدالل هايي روشن کنند 
که زبان، به معنايي بسيار گسترده تر از اين نمونه هاي موردي، 
يک برساختة مردانه است. اگر پيوند عميق ميان زبان و فرهنگ 

و انديشه را بپذيريم، نمونه هايي مانند ضميرهاي غيرخنثی که 
باعث ناديده  ماندن زنان مي شود، واژگان دست دومي براي 
زنان و فقدان واژگان مناسب براي بيان تجربه هاي مختص زنان، 
همگي نشانه هاي تبعيضي گسترده و همه جانبه عليه زنانند. 
نبايد تبعيض را در همين نمونه هاي موردي و مجموعه اي از 
واژگان خالصه کرد. در طول تاريخ مردان )اکثر مردان، البته( 
در جوامع، صاحب قدرت و زور بوده اند و با )سوء( استفاده 
از اين وضعيت توانسته اند ديدگاه هاي خود را از طريق زبان 
بر زنان )و ساير طبقات فرودست اجتماع( تحميل کنند و به 
اين صورت، مدام قدرت خود را بيش از پيش سازند. به اين 
ترتيب، زبان نه تنها ابزار اِعمال قدرت به نحو نادرست بوده، 
بلکه همچنين بازنمايندۀ فقط يک ديدگاه است: ديدگاه مردانه. 
محدوديت ديدگاه زبان، باعث شده تفکر ما چنان محدود شود 
که حتی نتوانيم فکرکنيم ديدگاه موجود، مردانه است و نماينده 
همه حقيقت نيست. به بيان ديل اسپندر، مؤلف اثر معروف 

»زباِن برساخته مردان«:
زبان، پديده ای جنسيتی است که موضع مردان را تقويت کرده 
بوده است...  به دست مردان  توليد صورت های فرهنگی  و 
مردان، جنسيت را به رمز، درون زبان نهاده اند تا ميخ ادعای 

برتری خودشان را محکم تر کنند. 
زبان مردانه، باعث شده زنان، هم ناديده بمانند، هم ابزاری برای 
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بيان تجربه ها و ديدگاه هايشان نداشته باشند. اين چرخه معيوب، 
پيوسته باعث غلبه بيشتر مردان و تبعيض بيشتر عليه زنان شده 
است. برخی از فمينيست ها در راستای همين استدالل معتقدند 
که مردان در طول تاريخ، نه تنها زبان را به نفع خود شکل 
داده اند، بلکه در دست داشتن مهار زبان به آنان قدرت داده که 
انديشه و واقعيت را نيز به نفع خود )مطابق با همان زبان مردانه( 
شکل دهند. اين ادعای فمينيست ها مبتنی بر اين است که فهم 
ما از واقعيت، همواره با انديشه ما درهم تنيده است و انديشه ما 
همواره با نظرگاه های اجتماعی-فرهنگی ما وابسته است. اکنون 
که نظرگاه های اجتماعی ما، يکسره بر پاية نظام های جنسيتی 
شکل گرفته، واقعيت را نيز جنسيتی و آن طوری می فهميم که 
ديدگاه های مردانه برای مان تعريف کرده اند. اگر اين ادعای 
فمينيست ها را بپذيريم، راه رفع تبعيض، ديگر فقط ابداع چند 
واژه و تغيير چند دستور زبان ساده نخواهد بود؛ بلکه بايد به 
»بازسازی واقعيت« اهتمام ورزيد! واقعيتی که اين بار، فارغ 
از نگاه جنسيتی و تبعيض عليه طبقه اجتماعی خاصی باشد. 
اکنون فمينيست ها بايد به اين پرسش بپردازند که چگونه از دل 
انديشه ای که در تاريخی بلند، بر پايه ديدگاه های مردانه شکل 
گرفته، می توان نوع ديگری از انديشه - و واقعيِت مطابق آن- را 
پروراند؟ و سپس، اگر به هر ترفندی چنين کردند، چگونه آن 
واقعيت برتر و جامع تر را برای انديشندگان در اين دنيای مردانه 
بازخواهند گفت؟ اما افزون بر اين دو پرسش انتقادی، نقدهای 
جدی ديگری پيش ِروی استدالل ها و ادعاهای فمينيست ها 
قرار دارد: درست است که فمينيست ها شواهد فراوانی برای 
نشان دادن سوگيری هايی به نفع مردان در زبان )به طور خاص 
زبان انگليسی( آورده اند، اما روشن نيست که چگونه از اين 
شواهد می توان نتيجه گرفت که زبان، به طور مطلق مردساالرانه 
از  نشانه ای  زبان، هيچ  واژگان  بيشتر  در  بوده است. مسلماً 
تبعيض جنسيتی نمی توان يافت. درواقع به نظر می رسد بخشی 
از زبان که جنسيت و تبعيض در آن يافت نمی شود، بسيار 
بزرگ تر از بخشی است که از شواهد مورد اشاره فمينيست ها 
تشکيل شده است. افزون بر اين، ارتباطی که فمينيست ها ميان 
قدرت اجتماعی و سياسی با قدرت مهار زبان مسلم می دانند، 
ارتباط چندان مسلمی هم نيست. کنترل  کردن زبان و ساختن 
و بارکردن آن بر جامعه، کاری بسيار دشوار است. کوشش های 
دهه های اخير برای ساختن زبان های جديد مانند اسپرانتو و 
ايدو دشواری اين کار را نمايان کرده است. البته ترديدی نيست 
که مردان در ساختن واژگان، دستور زبان و قوانين حقوقی، هم 
قدرت داشته و هم رفتاری تبعيض آميز و به نفع خود داشته اند. 
اين هم روشن است که همه اين ها در شکل گيری ديدگاه های 
افراد جامعه و در فهم آنان از واقعيت مؤثر است. اما چگونه 
می توان به دقت نشان داد که قدرت اجتماعی، تنها چيزی است 

که می تواند ديدگاه ها و واقعيت ها را بسازد؟ و در ميان همه 
اين ترديدها، بايد به اين نکته هم التفات داشت که اگر سخن 
فمينيست ها درباره تجربه های متفاوت زنان با مردان از واقعيت 
را جدی بگيريم، بايد به اين جا برسيم که تجربه های هر فرد از 
زندگی با فرد ديگر متفاوت است. يعنی تجربه ها و ديدگاه  خانم 
الف همان قدر با تجربه ها و ديدگاه آقای ب متفاوت است که 
با تجارب و ديدگاه خانم ی. دراين صورت، بايد به جای بحث 
درباره تفاوت های ميان زبان زنان و مردان از تفاوت های زبان 
هر فرد با ديگران بحث کنيم. چنين تصوری، احتمال گفت وگو 

را بسيار کم می کند.

فلسفه ی زبان
 فلسفه زبان، از حوزه های معاصر فلسفه است که به طور کلی 
به بررسی چيستِی معنا، انواع معناداری و نسبت ميان زبان و 
واقعيت می پردازد . مثاًل در برخی نظريه های فلسفه زبان سخن 
از اين است که معنای گزاره را بايد با توجه به »قصد گوينده« 
دريافت. برخی فمينيست ها معتقدند که در نظريه های اوليه 
فلسفه زبان، ديدگاه های فردگرايانه بر تفکر فيلسوفان غالب 
بوده است. به اين معنی که آن ها زبان را بازتاب انديشه فردی 
می دانسته و در تحليل معنای گزاره ها، گزاره را امری انتزاعی و 
مستقل در نظر می گرفتند. درحالی که هر گزاره، فقط بازگوکننده 
يک معنای ساده و صلب نيست. گزاره بر شانة مجموعه ای 
از روابط )اجتماعی/ سياسی و روابط قدرت( استوار می شود. 
برای تحليل معنا و داللت گزاره ها و ارائه نظريه های صدق، 
گرفته شود.  درنظر  زبان  تعاملی  و  اجتماعی  بايد خاستگاه 
البته در نظريه های بعدی فلسفه زبان، به بُعد اجتماعِی معنا و 
صدق، توجه بيشتری شده و ديدگاه های امروزی، تا حدودی 
فردگرايی مورد اعتراض فمينيست ها را پشت سر نهاده اند. به 
باور فمينيست ها، انديشه و گفتار زنانه، بيشتر مبتنی بر تعامل و 
شبکه ای از روابط انسانی است؛ در حالی  که انديشه و گفتار 
تحميل  و  نگريستن  بر يک سويه  مبتنی  بيشتر  مردساالرانه، 
ديدگاه خود بر جهان است. فلسفه زبان، تاکنون انديشه و زبان 
را در قالب مردساالرانه درنظر گرفته و معنا و صدق را در اين 
قالب تحليل کرده است. اگر زبان، در قالب شبکه ای از روابط و 
به صورت ابزاری برای مفاهمة چندسويه )به جای فهم فردی( 
درنظر گرفته شود، احتماالً فلسفه زبان نيز در مسير ديگری طی 
طريق خواهد کرد. اين، پيشنهادی است که امروزه در فلسفه 
زبان مورد توجه است و تحوالت راهگشايی را در اين حوزه 

پديدآورده است.
جدا از پيشنهاد پيش گفته، فمينيست ها از مباحث فلسفه زبان 
برای بيان ديدگاه های خود نيز بهره گرفته اند. برای نمونه، يکی 
از مباحث جالب در فلسفه زبان، مربوط به »کنش های گفتاری« 
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يا »گفتار به مثابه فعل« است . فيلسوفان زبانی مانند جان آستين 
و جان سرل، گفتار را به مثابه فعل تعريف کرده اند: گفتار 
ما، جز رساندن يک معنا، کارهای ديگری نيز انجام می دهد. 
جان آستين در يک تقسيم بندی سه نوع فعل را در هرگفتار 
بازشناخته است: )1( فعِل ادای الفاظ و به زبان آوردن يک 
جمله معنادار ، )2( فعِل رساندِن معنا به مخاطب مانند خبردادن 
از چيزی يا تحسين و توصيه ، )3( فعل)های( مترتب بر معنای 
جمله . مثاًل هنگامی که فردی به دوستش می گويد »زير پايت 
يک مار می خزد«، مطابق اين تقسيم بندی، سه فعل با گفتن 
اين جمله انجام می شود: يکی ادای حروف و واژه ها، ديگری 
رساندن معنای هشدار، و سومی مجموعه ای از کنش ها مانند 
فرار کردن يا کشتن مار که احتماالً باعث نجات يافتن فرد 
برخی  نظريه،  اين  به  باتوجه  اکنون  از گزيده شدن می شود. 
فمينيست ها معتقدند که در مواردی، فعل زنان، در هرسه سطِح 
کنش گفتار، مسکوت يا سرکوب شده است. اگر فردی، با 
زور و ستم بيرونی نتواند جمله ای را که در نظر دارد ادا کند، 
در سطح اول کنش گفتاری، سرکوب شده است. اگر کسی از 
رساندن معنايی که در ذهن دارد منع شود، در سطح دوم کنش 
گفتاری، سرکوب شده است. و اگر گفتار شخص نتواند اثری 
را بگذارد که شخص می خواسته، در سطح سوم کنش گفتاری، 
سرکوب و مسکوت شده است. يک نمونه روشن و امروزی 
از چنين سرکوبی را در نمايش وارونه تجاوز می توان يافت که 
در پورنوگرافی ظاهر می شود. زن يا مردی را فرض کنيد که 
وادار به رابطه جنسی شده  است. اگر او حتی از ادای کلماتی 
برای بيان اعتراض خود به اين وضعيت منع شده باشد، او 
در سطح اول کنش گفتاری، سرکوب شده است. اگر او عدم 
تمايل خود را بيان کرده  اما مخاطبش معنای آن را ناديده گرفته 
باشد، فرد مورد تجاوز، در سطح دوم کنش گفتار سرکوب شده 
است. و سرانجام، وادارشدن او به رابطه، دقيقاً يعنی سرکوب 
شدن پيامدهايی که انتظار داشته از گفتارش حاصل شود. به 
باور برخی متفکران فمينيست، پورنوگرافی با وارونه جلوه دادن 
واقعيت و بازتاب ندادن تمايل درونی زنان در نمايش ها، گفتار 
و مقصود زنان را در هر سه سطح، سرکوب کرده و در واقع، 

صدای زنان را خفه می کند. 

نقد ادبی
پايه  بر  ادبی،  نقد  حوزه  در  زنانه  دغدغه های  از  بسياری   
نظريه پردازی های فلسفی درباره زبان و گفتار زنان پديدار شده 
است. اعتراض های همه جانبه يا پيشنهادهای بازنگرانه زنان در 
باب زبان مردانه، به حوزه نقد ادبی هم راه يافته است. در اين 
حوزه، فمينيست ها برپايه استدالل ها و ديدگاه های پيش گفته 
داستان ها و  در  ويژه  به  ادبيات،  در  زبان، می کوشند  درباب 

شعرها، زبان و ديدگاه زنانه را بازسازی کنند. بازسازی زبان 
زنانه، همان طور که گفته شد، کاری دشوار و ساختنی از هيچ 
است. از اين رو، بيشترين کوشش های ادبياتی فمينيست ها، 
بازگوکردن ديدگاه های زنانه است. به اين معنا که تجربه  های 
زنانه از جهان را در گونه های ادبی مختلف بيان کنند. به باور 
آن ها، ادبيات معموالً بازگوکننده نگاه و تجربه های مردانه درباره 
جهان بوده است. حال آن که زنان می توانند با خودانديشی و 
در زن  بودن خود کشف  را  درونی  تجربه هايی  درون نگری، 
کنند که در سنت ادبی متداول، ديده نشده است. اين تجربه ها 
هم زمان،  باشند.  ادبيات  برای  جديدی  درون مايه های  شايد 
زنان می کوشند اصالحات پيشنهادی زبانی )مانند به کاربردن 
ضميرهای خنثا به جای ضميرهای مذکر و واژگان زنانه و 
ابداعی( را نيز در نوشته های خود رعايت کنند و از اين رهگذر 

آن ها را رواج دهند.
در کنار اين کوشش های عملی، در ساحت نظر نيز فمينيست ها 
ديدگاه های تندورانه تری را می پرورند. برخی از آن ها معتقدند که 
گفتار/نوشتار زنانة اصيل )يعنی گفتار/نوشتاری که با الگوگيری 
از گفتار مرسوم پديد نيامده باشد و مؤلف زن، با رهاکردن خود 
از قيدوبندهای گفتار رسمی آن را خلق کند( با گفتار يا نوشتار 
مردانه متفاوت است. پژوهش های دقيق در اين زمينه، نکاتی 
را شبيه به آنچه در بخش مطالعات جامعه شناسی زبان آمد، 
نشان داده است. بسامد برخی واژگان و بسامد برخی مضامين 
در نوشته های زنانه بيشتر است. اما آيا می توان با خواندن يک 
متن و تحليل واژگانی و محتوايی آن، به جنسيت نويسنده پی 
بُرد؟ آيا می توان با تحليل متن ها، مؤلفه هايی را يافت که باعث 
می شوند نوشتار، جنسيتی و به نفع يک جنس خاص فهميده 
شود؟ اين پرسشی  است که فمينيست های فعال در حوزه نقد 
ادبی پيگيری می کنند. در اين راستا، مثاًل به بررسی اين پرسش 
می پردازند که آيا می توان در داستان، چيزی به عنوان »قهرماِن 
زن« تعريف کرد که با قهرمان مرد، تفاوت جدی داشته باشد. 
يا اين پرسش که در سنت داستانی، چه کليشه هايی درباره زنان 
ساخته و پرداخته شده است؛ چگونه می توان با آن ها مبارزه کرد 
و تصوير ديگری به دست داد؟ و سرانجام، يک پرسش بنيادِی 
پيش ِروی فمينيست ها اين است که زن بودن چيست؟ تجربه 
زنانه از جهان چگونه تجربه ای است؟ اين پرسشی است که به 
باور فمينيست ها، به سبب غلبه انديشه مردانه بر انديشه همه 
ما، تاکنون در پس پرده بوده است. امروز که چنين پرسشی رخ 
نموده، راهی دراز برای يافتن پاسخ آن، پيش ِروی هر زنی است 

که بخواهد از پنجره ی زن بودنش، جهان را بنگرد و بنماياند.
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تاريخ ادبيات داستاني ايران، تاريخ مردانه است. اما از همان سال هاي نخست پيدايش داستان نويسي 
نوين، زناني هم بودند که تجربه هاي نگارشي خود را منتشر کردند، اما در ميان آثار پرشمار مردانه 
گم شدند. در سال های بعد از انقالب مشروطه  و تمايالت تجددخواهی درايران، شرايط براي 
حضور زنان درعرصه هاي فرهنگي آغاز شد. يکي از اين عرصه ها مطبوعات بود. انتشار نشرياتي 
مانند»دانش«،»شکوفه«، »زبان زنان« و»عالم نسوان« و ... نخستين زنان نويسنده را به جامعة ادبي 

معرفي کرد.
در برخي منابع، از»فخرالدوله« دختر ناصرالدين شاه به عنوان نخستين داستان نويس زن ياد شده 
است. کتاب اميرارسالن نامدارکه به نام »نقيب الممالک« ثبت شده را کار مشترک فخرالدوله، 
دختر ناصرالدين شاه با او)نقيب الممالک( ذکر کرده اند، اگر چه براي اين ادعا هرگز شاهد 
روشني ارائه نشده است.)ناصرالدين شاه دختر ديگری هم به نام »تاج السلطنه« داشته که خاطرات 

خود را مکتوب کرده است.( 
 شايد نخستين اثر داستانی زنان را بايد در روزنامه »زبان زنان« جستجو کرد؛ نوشته اي به نام »داستان 
رقت انگيز«. اگرچه نام نويسنده آن اثر قيد نشده )که البته در آن دوران به داليلي نويسندگان زن با 
نام مستعار مردانه مي نوشتند( اما شواهد گوياي آن است که بايد اين داستان نوشتة »صديقه دولت 
آبادی« سردبير و مسئول روزنامه »زبان زنان« باشد که بعدها به خاطر نوشته هايش در روزنامه، 

خانه اش را در اصفهان سنگ باران مي کنند و او مجبور به ترک آن شهر می شود. 
همچنين در روزنامه »آينده ايران« )1310( فخر عادل ارغوان )خلعتبری( داستان »ازدواج اجباری« 
را منتشر مي کند. دراين داستان او تالش دارد مسائل و مشکالت زنان عصر خود را بازگو کند . 
همچنين در داستان ديگرش،»سرگذشت يک زن«، زندگي زن شاعري را مي نويسد که مي خواهد 
»به عنوان درس آموزنده و الگويی برای دختران جوان« باشد. در مجله »عالم نسوان« داستان هايی 
به نام »دلشاد خانم چنگيزی« منتشر مي شد که راوي اين داستان دلشاد خانم است، اما اثر، نامِ 

نويسنده ندارد.
»ايراندخت تيمورتاش« نخستين داستانش را با عنوان »دختر تيره بخت و جوان بلهوس« در سال 
1309 منتشر مي کند. مريم، دختر چهارده سالة احساساتی و زودباور، با سنت هايی که خانواده 
مظهر آن هاست درگيری دارد. او در راهِ مدرسه، فريب جوان زبان باز خوش ظاهری را می خورد 
و به خانة او می رود. پس از چند روز موفق به رهايی از دام و بازگشت نزد خانواده می شود. 
اما چون پدر و مادر او را نمی پذيرند، به ناگزير نزد جوان باز می گردد و زندگی اش را به تباهی 

می کشاند. 
در سال 1312 »زهرا خانلری« )کيا( رماِن »پروين و پرويز« را منتشر مي کند. در اين اثر نويسنده 
»تغييرات پديد آمده در خانواده های اعيانی بر اثر رخدادهای بعد ازانقالب مشروطه« را باز 
مي گويد. سه سال بعد )1315( رمان ديگری به نام »رهبر دوشيزگان« منتشر مي کند که راوي زن، 

داستان شوربختی دختران عصر خود را باز مي گويد.

در سال های 
بعد از انقالب 

مشروطه  و تمايالت 
تجددخواهی 

درايران، شرايط 
براي حضور زنان 

درعرصه هاي 
فرهنگي آغاز شد

 يکي از چهره های 
ادبي مهم اين 
دوران »فاطمه 

سیاح« است. او در 
سلسله مقاالتی که 
دربارۀ جايگاه زنان 

در هنر و ادبیات 
اروپا نوشت 

جايگاه خود را 
مستحکم مي کند.

نخستین زنان داستان نويس ايران
محمد جواد جزينی

 مقاله
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»ماه طلعت پسيان« )مترجم و نمايشنامه نويس و همسر دوم 
حسينقلی مستعان( در سال 1318 مجله  »راهنمای زندگی« را 
منتشر می کند که در روزگار خود نشريه آوانگاردي محسوب 
مي شد. اين نشريه به نوعي مبلغ سبک زندگی مدرن به شيوه 
اروپايی بود. او داستان هايی به عنوان ضميمه راهنمای زندگی 
با نام مستعار» ح.م.حميد «منتشر می کرد که بعدها  توسط 

انتشارات »گوتنبرگ« منتشر می شد.
»مريم ساوجی« درسال 1335 داستان »دختر راه« و »فرشته« را 
منتشر می کند. »ملکه بقايی کرمانی « که پدرش نمايندۀ مجلس 
و خودش  تحصيل کردۀ پاريس بود در سال 1336 داستان  
بلند »بوسة تلخ« را منتشر مي کند. او از جمله نويسندگاني است 
که به امريکا  مهاجرت مي کند. از او مجموعه داستاني به نام 
»شکسته باالن« در لس آنجلس منتشر شده است. همچنين در 
همين سال نويسندۀ ديگري  به نام »ماه سيما« نيز داستان بلندي 
به نام »زنجيرهای تقدير« که دربارۀ موقعيت اجتماعی زنان 

اشرافی است منتشر مي کند.
»مهين توللی« کار نوشتن داستان را  با چاپ آثاري در مجلة 
سخن آغاز مي کند. در سال 1338 مجموعة داستان »سنجاق 
مرواريد« را منتشر مي کند. بعدها هم مجموعة داستان »ويلن 

شکسته« از او منتشر می شود.
ادبي  تجربه های  ادامه دهندگان  بيشتر  دوره،  اين  زنان  اغلب 
مردان هستند. اين پيروي هم در مضمون و هم در فرم آثار 
بسيار مشهود است. بسياري از اين نويسندگان هدف از نوشتن 
داستان را »تربيت و تهذيب اخالق همجنسان خود می دانستند 
و می کوشيدند کتاب هايی اخالقی برای دختران بنويسند و با 
دادن پند و اندرز مستقيم، آن ها را از خطرهايی که پيرامونشان 

وجود دارد آگاه سازند.« 
 اين نويسندگان اغلب داستان را وسيله اي براي عبرت آموزي 
مي پنداشتند. اين ديدگاه نشان از تأثير برخي  داستان های ترجمه 
شدۀ رمانتيک دارد. از طرفي هم ممکن است گواهي بر هراس 
زنان از ورود به عرصة جذاب و ناشناختة جامعه و درآمدن به 

فضايی بازتر اما ناامن باشد.«
 يکي از چهره های ادبي مهم اين دوران »فاطمه سياح« است. 
او در سلسله مقاالتی که دربارۀ جايگاه زنان در هنر و ادبيات 
اروپا نوشت )در مجالت مهر و ايران امروز از 1315 تا 1319( 

جايگاه خود را مستحکم مي کند. 
به  سال ها  اين  طول  در  که  بوده اند  هم  ديگری  زنان  البته 
فعاليت های ادبی خود ادامه داده اند و بعضی ديگر با چاپ يک 
يا چند مجموعه، ديگر اثری از آنان منتشر نشد؛ کسانی چون 
عطيه شايانی با »ندا« )1337(، مهين مستوفی با داستان »خرما« 
ناهيد   ،)1338( مرواريد«  »سنجاق  با  توللی  مهين   ،)1337(
سرفراز با »گليم های سياه« )1339(، رؤيا مسعودی با »رؤيا« 

)1347(، فريده رهنما با »يکشنبه سوم« )1342(، فريده گلبو 
»جاده کور« )1344(، مهين بينا »مسجد و دير« )1348(، ميمنت 
دانا »آهنگ جوانی« )1348(، منير ابطحی»دزد ناموس« )1350(، 
سعيده پاک نژاد »کشاوان« )1356(، کبرا سعيدی »توبا« )1356(، 
مينا هنربخش »ماهی ها در خاک زندگی می کنند« )1356(، 
فاطمه رحيمی »زن بابا« )1357(، مهين افخم رسولی »چهارده 
داستان« )1357(، فيروزه غياثی »قلب های شکسته« )1355(، 
آفتاب«  و»گل   )1355( سياه«  »بنفشه های  ميرزادگی  شکوه 

)1356(، قدسی قاضی نور »گرگ و خرگوش« )1356( و....
سيمين  ايران  داستان نويس  بانوي  مشهورترين  شک  بي 
دانشوراست. او در سال 1300 در شيراز به دنيا آمد. همسر جالل 
آل احمد بود. نخستين مجموعه داستانش »آتش خاموش« در 
سال 1327 چاپ مي شود. مجموعة »شهری چون بهشت« در 
سال 1340 و اولين رمانش »سووشون« در سال 1348 چاپ 
مي شود. اين اثر معروف ترين اثر داستانی دانشور محسوب 
می شود که با اقبال عمومی روبه رو شده و پرخواننده ترين رمان 

فارسي لقب مي گيرد.
دانشور در اين رمان زندگی خانوادگی »يوسف و زری« را 
در سال های جنگ جهانی دوم تصوير می کند و می کوشد 
شناختی درونی و هنرمندانه از فضای عاطفی و اجتماعی آن 
دوره ارائه دهد. »زری« در ابتدا تالش می کند از نفوذ مسائل 
سياسی به درون حريم خانه اش جلوگيری کند. اما با مرگ 
شوهر مبارزش به وسيلة بيگانگان، به چهره ای آرمان خواه مبدل 

فاطمه سياح

نخستین زنان داستان نويس ايران
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می شود. مجموعه داستان »به کی سالم کنم« در سال 1359 
منتشر شد. مجموعه داستان از »پرندگان مهاجر بپرس« سومين 
مجموعه داستان او و دو رمان »جزيره سرگردانی« و »ساربان 
سرگردان« هرکدام به ترتيب در سال های 1372 و 1380 منتشر 
مي شود. دانشور آثار متعددی را نيز ترجمه کرده است که از 
جمله ترجمه های معروف او می توان به »بئاتريس« از »آرتور 
شنيتسلر«، »سرباز شکالتی« از »برنارد شاو«، »دشمنان« و »باغ 
آلبالو« از »چخوف«، »داغ نهنگ« از »هاثورن«، »دنبال وطن« از 

»آلن پيتون« و »کمدی انسانی« از »سارويان« اشاره کرد. 
گلی ترقی در سال 1318 به دنيا مي آيد. او از سال 1344 با 
چاپ داستانی در مجلة »انديشه و هنر« کار ادبی خود را آغاز 
مي کند. در سال 1348 اولين مجموعه داستان او به نام »من 
چه گوارا هستم« به چاپ مي رسد. در سال 1352 داستان بلند 
»خواب زمستانی« را منتشر مي کند.»خاطرات پراکنده« و بعد 
مجموعه داستان »جايی ديگر« در سال 1379 از اين نويسنده 
منتشر مي شود. از او پس از انقالب آثار ديگری نيز منتشر شد 

که از آن جمله می توان »دو دنيا« را نام برد.
 

گلی ترقی سال هاست در خارج از کشور زندگی می کند و از 
نويسندگان مهاجر ايرانی در فرانسه به شمار می آيد. اما آثار 
او به طور مرتب در ايران به چاپ می رسد. داستان های ترقی 
اغلب در زمان حال شروع می شود و نقبی به گذشته او پيدا 
می کند. ترقی اغلب از خاطرات مستند خود می نويسد و تالش 

دارد موقعيت انسانی را در فضای اين سال ها نمايش دهد. 
»عادت های غريب آقای الف در غربت« آخرين اثر منتشر شده 

نويسنده است. 
مهشيد اميرشاهی)متولد 1319 در کرمانشاه( از نويسندگانی 
است که ماجراهای شخصی خود را با ذوقی طبيعی و طنزی 
تنيده شده در تاروپود جمالت باز می گويد. اولين آثار او »کوچه 
بن بست« )1345( و »سار بی بی خانم« )1347( توصيفی عاطفی 
از دوران کودکی و توخالی بودن آرزوهای خانواده ای مرفه را 
بيان می کند. اميرشاهی در »بعد از روز آخر« )1350(، »باران و 
تنهايی« و »به صيغه اّول شخص مفرد« )1350( از طريق حديث 
نفس هايی زنانه به غربت ها، ترس ها و آمال زنان می پردازد. 
ترجمه هايی از »جيمز تربر« طنزنويس آمريکايی و چند کتاب 
برای کودکان از ترجمه های اميرشاهی است. اميرشاهی اکنون 
در خارج از کشور زندگی می کند. مجموعه داستان »در حضر« 
)1364( »در سفر« و »مادران و دختران« از آثار او هستند که در 

خارج از کشور منتشر شده اند. 
مهين بهرامی در سال 1324 به دنيا مي آيد. اولين اثر او مجموعة 
»زنبق ناچين« )1341( زندگی خانواده های اعيانی تهران قديم 
را توصيف می کند. از او آثاري هم در سال هاي پس از انقالب 
منتشر مي شود مانند مجموعه داستان »حيوان« )1364( و»هفت 
شاخه سرخ« )1379(. بهرامی در ساخت دنيای خانواده های 
اعيانی تهران مربوط به اواخر دوره قاجار با وصف جزئياتی 
از خانه و اشيا موفق است و تنهايی زنان؛ بنديان خانه و اندوه، 
که راه گريزی جز رفتن به تعزيه را ندارند، به خوبی تصوير 

می کند.
اولين اثر شهرنوش پارسی پور)1324(، داستان »توپک قرمز« 
بود که در سال 1351 برای کودکان منتشر نمود. رمان »سگ 
و زمستان بلند« در سال 1355 به چاپ مي رسد و پس از آن 
مجموعه داستان »آويزهای بلور« در سال 1356 منتشر مي شود. 
داستان بلند »تجربه های آزاد« در سال 1357 منتشر مي شود. از او 
آثاري هم در سال های پس از انقالب منتشر مي شود، مانند رمان 
»طوبا و معنای شب« که در سال 1367 به چاپ مي رسد و او را  
به شهرت مي رساند. در اين اثر پارسی پور با گرايش به رئاليسم 
جادويی مارکز، تاريخ و ماوراءالطبيعه را بر زمينه ای از تفکرات 
عرفانی و اسطوره ای در می آميزد و آرامش را در بازگشت به 
بُن مايه های طبيعی می جويد. همچنين مجموعه داستان »زنان 
بدون مردان« در سال 1368 منتشر مي شود. داستان های اين 
مجموعه پيرامون هويت زنانه ای شکل می گيرد که انکار شده و 

مورد تهاجم قرار گرفته است. 
حضور  در  چای  صدف  »آداب  داستان  مجموعه  همچنين 
گرگ«، رمان»عقل آبی« و »شيوا«، »مردان تمدن های مختلف«، 

»گرما در سال صفر« و...



17

امه
ان ن

سـت
دا

91
من

به  

غزاله عليزاده در سال 1327 در مشهد به دنيا مي آيد و در 
سال 1375 به زندگی خود خاتمه داد. از سال 1345 با چاپ 
داستان هايی در مجله خوشه، کار ادبی خود را آغاز مي کند. 
اولين مجموعه داستانش »سفر ناگذشتنی« را در سال 1356 
منتشر مي کند. داستان بلندی »بعد از تابستان« در سال 1356 به 
چاپ مي رسد. اين داستان رنگ و بويی عرفانی دارد و توصيفی 
از تب بلوغ دو دختر جوان و ثروتمند و رابطه عاطفی آن ها با 

مردی جوان است.
از او آثاري هم در سال هاي پس از انقالب منتشر مي شود که 
از آن ها می توان رمان کوتاه »دو منظره« )1363( و رمان »خانه 
ادريس ها« )1370( را نام برد. اين رمان درونمايه ای نمادين 
دارد. عليزاده در اين رمان با جزئی نگاری خاص رئاليست های 
قرن نوزدهم به بازگويی زندگی قهرمانان فرعی می پردازد و 
موضع گيری خود را در برابر انقالب ها نشان می دهد. همچنين 
مجموعة »چهارراه« )1373( آخرين منتشر شده اين نويسنده 

است. 



18

داسـتان نامه
 بهمن91

 از آن جايی که زن 
زايندۀ فرزند است، 

می بايست علی الظاهر 
صرفاً تجسم زايش و 
آفرينندگی و زندگی 

باشد. اما خدايان 
مونث بسیاری وجود 
دارند که هم تجسم 

زايش و زندگی 
هستند و هم تجسم 

مرگ و جنگ.
 برای مثال آناهیتا در 

ادوار باستانی دين 
ايرانی، خدای آب و 

حاصل خیزی بوده، اما 
در دوره ای خدای 

جنگ هم هست. الهۀ 
ايشتر در اسطوره های 

آشوری و بابلی نیز 
همچون آناهیتا از يک 

سوی خويشکاری 
حاصل خیزی و عشق 
را به نمايش می گذارد

 
 با که اين نکته توان گفت که آن سنگین دل

                                                              »کشـت« ما را و »دم عیسی« مريم با اوست

دنيای اسطوره )myth( دنيايی پيچيده، پر رمز و  راز، قدسی و گاه هول انگيزی است که بشر کهن 
آن را آفريده و در آن زيسته است. اسطوره ها حاصل شهود و خيال انسان های بسيار هوشمند 
و نکته سنجی بوده که تا نهان ترين اليه های روان شناختی و ژرف ترين پيچيدگی های فرهنگی و 
تاريخی افراد و اقوام نفوذ کرده اند و اين ابعاد رازآميز حيات انسانی را در قالب بيانی نمادين و به 
صورت روايت هايی داستانی جلوه داده اند. الياده، اسطوره شناس و دين پژوه معروف رومانيايی، 
در تعريف اسطوره چنين می گويد: »اسطوره تاريِخ آن چيزی است که در زمان ازل رخ داده است 
و بازگويی آن چيزی است که خدايان يا موجودات نيمه خدايی در آغاز زمان انجام داده بودند. 
در حقيقت اين اسطوره است که واقعيت را برای انسان دينی روشن می سازد.« يا به عبارت بهتر: 
»اسطوره نقل کنندۀ سرگذشتی قدسی و مينوی است. راوی واقعه ای ست که در زمان اولين، 
زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده است. مخلص کالم آن که ورود و خروج های گوناگون، 

ناگهانی و گاه فاجعه آميز عنصر مينوی را در عالم وصف می کند.«
عقيده بر اين است که اسطوره ها روايت هايی مردانه اند و از اين جهت زنان در اسطوره ها نقشی 
حاشيه ای ايفا می کنند. در صورت صحت چنين نظری، بررسی چهره های زنانه در اسطوره ها 
اهميت به سزايی می يابد. مردانی که قوۀ خيال و شهود خود را به کار می بستند تا جوانب 
درونی و بيرونی زندگی خود را قدسی سازند و در قالب های اسطوره اِی خدايان و الهگان 
و ديگر چهره های مينوی به تصوير کشند، آن گاه که چهره های زنانه را در هيأت خدايانی 
هستی شناسی  آن  ضمِن  در  می بخشيدند،  تجسم  خاص   )functions(خويش کاری های با 
و روان شناسی زنان را نيز از منظر درک شهودی و ژرف کاو و انضمامی خويش در قالب 

حکايت های اسطوره ای عرضه می داشتند. 
بررسی نسبت زن با زندگی و مرگ به صورت توأمان، که در اسطوره های بسياری از ملل 
بروز جدی دارد، از اهميتی اساسی برخوردار است. در اسطوره های آفرينش همواره سخن 
از يک نيستی و بی نظمی)chaos( و تاريکی و ناهماهنگی اوليه می رود. در چنين ظلمتی است 
که آفرينش صورت می گيرد و نظم پديدار و کيهان)cosmos( زاده می شود. اين بی نظمی در 
عين حال که حکايت از فقدان زندگی و نََفس)در بسياری از فرهنگ ها واژه ای مشترک برای 
نََفس و نَفس وجود دارد( و روشنايی و وجود است، اما بستر زايش هستی و آفرينش و نظم و 
هماهنگی و زندگی هم هست و از اين جهت چهره ای دوگانه دارد. دقيقاً همين تصور را البته با 
شکل و شمايلی عقالنی شده می توان در فلسفه های افالطون و ارسطو نيز دنبال کرد. افالطون 
از يک بی نظمی اوليه سخن می گويد که توسط دِميورگ )خدای کيهان آفرين( که نظر در حقايق 

مرگ درگیسوانش النه دارد

 حسین صابری

 مقاله

نسبت میان زن و مرد در اسطوره ها
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عالم منظم مثل )گاه افالطون از آن تعبير به پدر می کند( دارد، 
به نظم کشيده می شود و ارسطو نيز جهان را به ماده و صورت 
تقسيم بندی می کند و ماده را در اصل بی شکل و فهم ناشدنی و 
نامعقول می داند و در مقابل صورت را معقول، متعين و قانونمند 

لحاظ می کند. 
نسبت بين ماده )زمين، مونث( و صورت )آسمان، مذکر( اهميت 
اساسی دارد و در اصطالح شناسی اسطوره ای نيز زمين نماد زن 
است که با وجود اين که در مقابل آسمان نظمی در بر ندارد اما 
محمل باروری و حاصل خيزی است و البته حاصل خيزِی خود 
را مديون آسمان است. اين وجه  دوگانه و اين خويش کاری 
ثانوی، به وفور در قالب الهگان مونث ظهور می يابد، الهگانی که 

زندگی و مرگ را توأمان به انسان ها ارزانی می کنند.
رابطه بين زن و مرگ در اسطوره ها بسيار شگفت انگيز است. از 
آن جايی که زن زايندۀ فرزند است، می بايست علی الظاهر صرفًا 
تجسم زايش و آفرينندگی و زندگی باشد. اما خدايان مونث 
بسياری وجود دارند که هم تجسم زايش و زندگی هستند و 
هم تجسم مرگ و جنگ. برای مثال آناهيتا در ادوار باستانی دين 
ايرانی، خدای آب و حاصل خيزی بوده، اما در دوره ای خدای 
جنگ هم هست. الهة ايشتر در اسطوره های آشوری و بابلی 
نيز همچون آناهيتا از يک سوی خويشکاری حاصل خيزی و 
عشق را به نمايش می گذارد و از سوی ديگر خدای مرگ و 
جنگ است و در دورۀ تمدن سومری نيز اين نقش را الهة اينانا 
 )Thanutos(از خود بروز می دهد. در يونان اگر چه خدای مرگ
مذکر است اما خدايان مرگ های خشونت بار- مرگ هايی که 
در جنگ ها و باليا و قتل ها به وقوع می پيوندد - کِرها هستند 
که خواهران خدای مرگ اند. آن ها در حالی که خون اجساد را 
می خورند به تصوير کشيده شده اند، با دندان ها و ناخن هايی 
بلند و جامه هايی خون آلود به تن. همچنين در اسطوره ای در 
لهستان )و بسياری از مناطق اروپايی( الهة مرگ را زنی اسکلتی 
با ردايی سپيد دانسته اند که داسی بلند در دست دارد و دروگر 
حيات است. همين تصور در ميان اهالی نروژ وجود داشته و 
زنی به نام پِستا به معنای عجوزۀ طاعون آور را، به عنوان خدای 
مرگ معرفی می کردند که گاه با شن کش و گاه با جاروب به 
سراغ مردمان شهر می آيد و  بذر مرگ می پاشد و زندگانی را 
می روبد. از سوی ديگر در تائوييزم چينی دو عنصر بنيادين 
هستی را يانگ و يين می دانند که يانگ نيروی مذکر، مثبت و 
فاعل و در مقابل يين نيروی مونث، منفی و منفعل است. يانگ 
آسمان و يين زمين است، يانگ با روشنايی و گرما مرتبط است 

و يين با تاريکی و سرما. 

در اسطوره های مختلف منشاء مرگ به صورت های متفاوتی به 
تصوير کشيده شده است. گاهی مرگ نتيجه نزاع ميان خدايان 

است و در برخی موارد خدای مذکر خواهان زندگی و خدای 
مونث خواهان مرگ است و در نهايت کالم خدای مونث بر 
کرسی می نشيند و مرگ وارد زندگی آدميان می شود. گاهی نيز 
مرگ نتيجة اهمال، گزينش خطا، فريب خوردن و يا گناه انسان 
است که باز در بسياری از اسطوره های اين چنينی، ارتکاب اين 
موارد در درجة اول از سوی زنان صورت می گيرد. معروف ترين 
بن مايه گناه را می توان در روايت سفرآفرينش )عهد عتيق( از 
داستان آدم و حوا مشاهده کرد. خدا خطاب به آدم می گويد: »تو 
می توانی از همة درختان باغ بخوری، اما نه از درخت معرفِت 
به خير و شر؛ چرا که آن روز که تو از آن بخوری، يقيناً خواهی 
مرد.« حوا فريفتة مار می شود و از ميوۀ ممنوعه می خورد. آن را 
مطلوب می يابد و مقداری هم به آدم می دهد. صراحتاً از مرگ 
در عباراِت لعن آميزی که خدا مورد استفاده قرار می دهد نامی 
برده نمی شود، بلکه فقط در استعاره ای نمادين مورد اشاره قرار 
می گيرد: »تا بازگشتت به خاک  با عرق پيشانی ات نانت را به 
دست خواهی آورد، چرا که از همان خاک برگرفته شدی و به 

خاک بازخواهی گشت.« 



20

داسـتان نامه
 بهمن91

همچنين در اسطوره های متنوعی مرگ رابطه مستقيم با تجاوز يا 
تقارب جنسی دارد و بسياری از پژوهشگران حوزه تاريخ اديان 
نيز متذکر شده اند که ورود شر و مرگ اغلب با ظهور ميل و 
اشتياق جنسی که زن سوژه اصلی آن تلقی می شده است، ارتباطی 
تنگاتنگ دارد. بنابر اسطوره ای از دوگونها )از اهالی مالی(، مرگ 
به عنوان پيامد زنای با محارم ابتدايی ای که خداوندگار اوگو 
مرتکب شد، به وجود آمد. در آفريقا اسطوره ای را می يابيم که 
می گويد خدا موجودات بشری اوليه را از مقاربت جنسی منع 
کرد. وقتی آنان از اين دستور سرپيچی کردند، مرگ به وجود 
آمد. اسطوره ای از نيوپ های)Nupe( نيجريه نقل می کند که 
خدا ابتدا سنگ پشت، سپس انسان، و بعد سنگ را آفريد. به 

سنگ پشت و انسان موهبت زندگانی عطا کرد ولی به سنگ نه. 
در اين زمان مرگ هنوز وجود نداشت، بنابراين سنگ پشت و 
انسان خيلی پير شدند و سپس دوباره جوانی از سر گرفتند. اما 
آنان از اين وضعيت امور خرسند نبودند و به نزد خدا رفتند تا 
از او يک کودک مسئلت کنند. خدا بدانان فرمود که می توانند 
بچه داشته باشند اما پس از آن می بايست بميرند. او از آنان با 
وجود اين که می دانستند داشتن بچه منجر به مرگشان خواهد 
شد پرسيد که آيا هنوز طالب بچه هستند يا نه. عليرغم اين 
مطلب هر دو مخلوق در طلب بچه پافشاری کردند. بنابراين 
آن امر تحقق يافت: آن ها بچه به دنيا آوردند و آنگاه که کودکان 
متولد شدند، والدان مردند. اسطوره ای از بايگاهای)Baiga( هند 
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مرکزی، شروع مرگ را با اولين مقاربت جنسی انسان مرتبط 
می کنند. يک مرد و زن بايگايی در جنگل همنشينی داشتند، 
چيزی که که پيش از آن ناشناخته بود. زمين شروع به لرزش 
کرد، و آن ها بالفاصله مردند. از آن زمان به بعد مرگ بخشی 
از زندگی انسان شد و سرخ پوستان توکانوی)Tucano( کلمبيا، 
اولين مرگ را به شهوانيت نسبت می دهند )همچنين در همه 
فرهنگ های عرفانی شرقی نيز شهوت جنسی رابطة مستقيمی با 

رنج انسان و دوری او از وضعيت سعادت دارد.(
اين دوگانگی در خويش کاری خدايان مونث که هم از يک 
سوی با زندگی و زايندگی و هم از سوی ديگر با مرگ پيوند 
دارند، از دو جهت قابل بررسی است. از يک جهت می توان آن 
را در برداشت مردانه از طبيعت روانی دوگانة زنانه پی گرفت 
و از جهت ديگر می توان آن را ناشی از نسبتی دانست که 
ميان زن و جنسيت وجود دارد. به عبارت ديگر شهود اين 
اسطوره پردازان حاکی از اين بوده است که نوعی خويش کاری 
دوگانه و متضاد در زنان وجود دارد و از سوی ديگر خود 
مفهوم جنسيت و امر جنسی نيز ظهوری دوگانه و متضاد دارد.

زن در نگاه اسطوره پردازان در عين حال که زايندۀ فرزند است 
و به نوعی ادامه زيست و حيات را موجب می شود و از اين 
روی نماد و تجسم زندگی است و خويش کاری حاصل خيزی 
و زايندگی و عشق را در خود منعکس می کند، اما از سوی ديگر 
در تفکر و حيات روانی و تصميم گيری خويش از منطق مردانه 
تبعيت نمی کند و نوعی ساختار عاطفه گرايانه و نظم گريزانه را 
در عمق چارچوب وجودی خود به نمايش می گذارد،  که از 
سوی مردان تجسم بی نظمی و خرد ستيزی و بنابراين مرگ و 
نيستی است و همچنين نقص بدنيش که حکايت از نوعی 
تقابل با کمال و وجود و سرشاری و حيات دارد )نقص، فقدان 
است و فقدان در تقابل با زندگی است که وفور و سرشاری 
است(، رابطة تنگاتنگی با مادۀ بی شکل اوليه و بی نظمی و 
آشوب ناکی و نقصان ابتدايی جهان دارد که نيستی و مرگ و 
خمودی و ظلمت )دوره جنينی و تاريکی زهدانی در بسياری 
به ذهن  قالب جنگل تصوير می شوند( را  از اسطوره ها در 
متبادر می سازد و در نهايت اين وجوه دوگانه خود را در شکل 
خدايان مونث دارای خويش کاری های توامان حاصل خيزی و 
مرگ  تجسم داده اند. چنين وضعيت دوگانه ای است که موجب 
می شود خدايان مونث اسطوره ها هم زمان هم نماد زندگی و هم 
نماد مرگ باشند و اموری با چنين فاصلة محتوايی و معنايی را 

در خود جمع کنند. 
از سوی ديگر نگرش به زن به عنوان سوژۀ جنسی و رابطة زن 
با جنسيت نيز ارتباط تنگاتنگی با اين نگاه ثنوی به خويش کاری 
الهگان مونث دارد. رابطه جنسی برای مردان از يک جهت 
مطلوب، لذت بخش و ضامن حفظ نسل است و از جهت ديگر 

اوالً همراه با ضعف، سستی و رخوت و زائل شدن عقل و 
قدرت است که به نوعی نقص تلقی می شود و نقص در پيوند 
با فقدان و نيستی و مرگ است و ثانياً قوانين دينی و عرفی و 
تحريمی بسياری در اطراف روابط جنسی وضع شده که خود 
حاکی از وضعيت تابويی آن دارد و تابو نيز هميشه همين چهرۀ 
دوگانه مثبت و منفی را در خود منعکس می کند. به واسطة چنين 
نگرش های انسان شناختی و تلقی های فرهنگی از امر جنسی و 
سوژۀ جنسی است که وقتی در قالب اسطوره ای می آيد، مرگ 

را با زن پيوند  می دهد.
در حماسه ای بابلی، گيل گمش که به واسطة »حسادت« الهه 
برای  تالشش  و  داده  دست  از  را  انکيدو  دوستش  ايشتر، 
يافتن گياه زندگی ناکام مانده است، با جانی لبريز از غم و 
چشمانی اشکبار چنين می گويد: »گيل گمش به کدامين سوی 
در جستجويی؟ بر تو چنين رفته است که آن زندگانی را که 
در جستجويش هستی نيابی! آنگاه که خدايان دست به آفرينش 
انسان بردند، برای آدمی مرگ را مقدر کردند، و زندگانی را 

تماماً برای خود نگاه داشتند.« 
در نگاه شهودانديش اسطوره پردازان، واقعيت »ناشناختة« مرگ، 
توجيهی در خور می طلبيد تا ترس آن ها را از اين امر ناشناخته 
فروکاهد. اين داستان پردازان متبحر کهن، بهترين تجسم اين 
حقيقت شگرف را در وجود زنان جستند، چه زنان نيز از 
آن جايی که در زيست و کردوکار خويش از منطق مردان 
فراتر می رفتند )و می روند(، هميشه برای مردان ناشناخته باقی 
می ماندند )و می مانند( و چنين پيوند محکمی بين ناشناختگی 
با تاريکی/ نيستی از يک سوی و تاريکی/ نيستی با مرگ از 
سوی ديگر، آنان را برای قرار گرفتن در اين چارچوب نمادين 
شايسته تر می ساخت. آری!  اگر چه دم عيسوی آن سنگين دل 
زندگی بخش است اما دريغا، دريغا که مرگ در گيسوانش النه دارد.
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 هر کهن الگو 
تمايل ساختاری 

پنهانی است 
که بیانگر 

محتويات و 
فرايندهای پويای 

ناخودآگاه 
جمعی در 

سیمای تصاوير 
ابتدايی است.

کارل گوستاو يونگ )Carl Gustav Jung( )1875 - 1961(، روانپزشک و انديشمند سوئيسی 
است که به دليل فعاليت هايش در روان شناسی وارائه ديدگاه هايش تحت عنوان »روان شناسی 
تحليلی« سرشناس است. يونگ را در کنار زيگموند فرويد، از پايه گذاران دانِش نوين روان کاوی 
می دانند. به تعبير »فريدا فوردهام« پژوهشگر آثار يونگ: »هرچه فرويد ناگفته گذاشته، يونگ 

کامل کرده است.«
اولين ديدار يونگ با فرويد در وين اتفاق افتاد و آن دو 13 ساعت تمام باهم حرف زدند. يونگ 
به زودی چهره ای درخشان در تحقيقات فرويد شد. او اولين رييس انجمن بين المللی روان کاوی 
شد و ويراستار گزارش ساالنه اين انجمن که اولين نشريه روان کاوی به شمار می رود، بود. البته 
اين همکاری چندان طوالنی نشد و حدود شش سال بعد يونگ راه خود را از استاد جدا کرد 
و پايه گذار مکتبی جديد و متفاوت با روان کاوی فرويدی شد. اختالف نظر اين دو بيش از 
پيش در سخنرانی های يونگ در دانشگاه فورهام نيويورک در سال 1912 آشکار شد. يونگ با 
فرويد در اين که هيستری و وسواس فکری نشانگر جابه جاسازی غيرعادی شور جنسی است، 
موافق بود، اما عقيده داشت که حاالت روان پريشی چون اسکيزوفرنی، با اختالالت جنسی قابل 
توضيح نيست. همچنين يونگ از اصل با ميل به زنای با محارم مخالف بود و آن را نمادی از 
ميل به تولد روحانی مجدد در جريان روانِی تبديل  شدن به فردی مستقل می دانست. در واقع 
روان شناسی تحليلی يونگ، تأکيد نظريه روان کاوی بر خاستگاه جنسی اميال ناخودآگاه را زياده 

از حد و ناموجه می دانست.
انواع سنخ های روانی از نظر نگرش)درون گرا و برون گرا( و کارکرد)تفکر، احساس، هيجان 
و شهود(، کهن الگوها و ضمير ناخودآگاهِ جمعی، از مهم ترين مفاهيمی هستند که يونگ در 
روان شناسی تحليلی به آن پرداخته است. همچنين يونگ پژوهش های زيادی درباره دين و 
کيمياگری و اسطوره شناسی داشته که در سال های اخير نقش به سزايی در جنبش های موسوم به 

»عصر جديد« و خوددرمانی ايفا کرده اند. 
از آنجا که در اين نوشتار فرصت پرداختن به ديدگاه های گسترده يونگ در مباحث مختلف 
وجود ندارد، همچنين به دليل نزديکی و اهميتی که مفهوم  کهن الگو در اسطوره شناسی و ادبيات 
داستانی دارد، بر آن شديم که بيشتر به واکاوی اين مفهوم بپردازيم. بدون شک آشنايی کامل تر با 

ديدگاه های يونگ نياز به مطالعه گسترده در آثار اين انديشمند دارد.
طبق تعريف، آن دسته از اشکال ادراک و دريافت را که به يک جمع به ارث رسيده است در 
روان شناسی تحليلی، کهن الگو يا َسرنمون می خوانند. هر کهن الگو تمايل ساختاری پنهانی است 
که بيانگر محتويات و فرايندهای پويای ناخودآگاه جمعی در سيمای تصاوير ابتدايی است. 
مانند اساسی ترين کنش های زيستی، مهم ترين تصاوير ابتدايی در همه دوران ها و نژادها مشترک 
است. يونگ عبارت تصوير ابتدايی را برای اشاره به انديشه های بنيانی به کار می برد که در 
ضمير ناخودآگاه فرد باقی می مانند اما از تجربيات فردی او سرچشمه نگرفته اند. يک کهن الگو 

يونگ وکهن الگوها
آريا يعقوب زاده

 مقاله

تحلیل روان کاوانه متن ادبی» بخش سوم«

  به اعتقاد يونگ 
 کهن الگوها 

ماهیتی جهان 
شمول دارند و 
شان  موجوديت 
از شکل گیری 

مغز و ذهن 
انسان در طول 

تاريخ ناشی 
شده است.

   



23

امه
ان ن

سـت
دا

91
من

به  

را می توان همچون يک  ذخيره هوش افزا يا يک اثر ارثی تصور 
کرد که از طريق تراکم تجربيات روانی بی شمار و تکرار شونده 
تکوين يافته است. تصاوير ابتدايی محصول و مرتبط با دو عامل 
هستند: فرايندها و رويدادهای طبيعی که پيوسته تکرار می شوند 
و عوامل تعيين کننده درونی زندگی روانی. اين تصاوير با کمک 
طبيعت دوگانه به خوبی می توانند هر دو دسته دريافت های 
بيرونی و درونی را هماهنگ سازند و به آن ها معنا بخشند و 
اعمال انسان را در راستای همين معنا هدايت کنند. اين تصاوير 
با هدايت غرايز ناب به درون قالب های نمادی، انرژی روانی 
را از سردرگمی عظيمی که ادراک محض پديد می آورد، رها 
می کند. از اين جهت اين تصاوير قرينه ضروری غرايز هستند. 
يونگ در يکی از مقاالتش با عنوان  » کهن الگوهای ضمير 

ناخودآگاه جمعی«  کهن الگو را چنين توصيف می کند: 

»محتوای ناخودآگاه که از راه خودآگاهانه شدن و نيز از راه 
ادراک شدن، دگرگون می گردد و ويژگی هايش را از ذهنيت 
منفردی کسب می کند که به هر دليل در آن حادث شده است.«
و  دارند  شمول  جهان  ماهيتی  يونگ  کهن الگوها  اعتقاد  به 
موجوديت شان از شکل گيری مغز و ذهن انسان در طول تاريخ 

ناشی شده است.
کهن الگو نيز مانند ديگر مفاهيم تعريف شده در روان شناسی 
تحليلی دارای دو ماهيت فردی و جمعی است. هرگاه نيروهای 
کهن الگويی در مقياس گسترده فعال شوند، می توان انتظار نتايج 
خطرناک و يا سودمندی داشت، زيرا کهن الگوها تعيين کننده 
هر  و  جمعند  و  فرد  اجتماعی  رفتار  و  روانی  نگرش های 
کهن الگو حاوی هر دو دسته ويژگی های مثبت و منفی است. 
اگر محتويات مثبت کهن الگو نتوانند به طور ناخودآگاه بروز 
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کنند و سرکوب شوند، انرژی آن ها به جنبه های منفی کهن الگو 
منتقل شده و در اين حال پس از مدتی، آشفتگی های جدی و 
غيرقابل کنترل در روان انسان و در جامعه ايجاد خواهند کرد. 
کهن الگوها عناصر فاسدنشدنی ناخودآگاه هستند، اما شکل و 

شمايل آن ها اغلب تغيير می کند. 
در اينجا برای آشنايی بيشتر به برخی از انواع  کهن الگوها اشاره 

می کنيم:

ايماژهای  کهن الگويی : 
آب ) کهن الگوی آفرينش است و نقش تطهيرکنندگی دارد(، 
رود ) کهن الگوی گذر زمان، مرگ و زندگی است. متضاد آن 
ايماژ صحرا و بيابان است(، درخت )جاودانگی، هستی، فرآيند 
زايش(، باغ )از نظر يونگ  کهن الگوی معصوميت است چرا 
که باغ عدن را در ذهن متبادر می کند که در آن آدم و حوا 
معصوميت خود را از دست دادند(،خورشيد )تداعی کننده 
روشنگری و دانش است. طلوع و غروب خورشيد نشان دهنده 

گذر اجتناب ناپذير زمان است( و . . .

شخصیت های  کهن الگويی :
قهرمان )تولدی غيرعادی دارد و معموالً برای اصالح جامعه اش 
هجرت می کند و با بازگشتش رستگاری می آورد. مانند رستم(، 
بالگردان )ريشه در اعتقاد به قربانی کردن يک حيوان برای 
رفع بال در قبايل بدوی دارد. انسانی که بايد شورش کند تا بال 

را بگرداند. يک قربانی اختياری انسانی مانند مسيح(، مطرود 
)يک تيپ درون گراست و علت طرد شدنش پشت کردن به 
جامعه و سنت های متداول است. مانند هستی در رمان جزيره 
سرگردانی سيمين دانشور(، شيطان ) برای کسب روح شخص 
وارد صحنه می شود. يا ثروت می دهد، يا زن يا مقام يا دانش(، 
مادر نيکوسرشت )مادر فداکار، پاک و از خودگذشته(، مادر 
دهشتناک )درست بر خالف مادر نيکوسرشت، مادر دهشتناک 
با زمين لم يزرع يکسان دانسته می شود(، حقه باز) اصول و 
هنجارهای اخالقی را به سادگی زير پا می گذارد. در جوامع 
بسته بيشتر به آن پرداخته می شود. مانند دلقک در نمايش 
نامه های شکسپير(، پيرمرد فرزانه ) در شخصيت جادوگر قبيله 
ريشه دارد، باتجربه ترين فرد است و در برابر مشکالت راه 
حل ارائه می دهد، خوش طينت و رئوف است. مانند مرشد در 

ادبيات عرفانی يا کارکرد پاپ در جامعه کاتوليک( و . . .

اعداد  کهن الگويی :
سه)نماد مردانگی و تثليث است. امور معنوی و روحانی(، چهار 
)تکامل، چهارفصل، با شکل دايره تداعی می شود چون دايره 
کامل است(، هفت )جمع سه و چهار يعنی امر مقدس و کامل، 
در همه اديان مقدس است(، چهل )آستانه عقل تلقی می شود، 
چله نشينی در عرفان، بعثت در چهل سالگی، روزه های چهل 

روزه( و . . .
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شکل های هندسی:
دايره )استمرار، توقف و انتزاع ندارد. مانند ابديت و تکامل(، 
بيضی )ابهام را به ذهن متبادر می کند(، يين و يانگ )نماد ثنويت 
هستی، همزاد مذکر و همزاد مونث، آنيما و آنيموس، هست و 

نيست( و . . .

 کهن الگوهای ذهنی :
نفس )مفهوم تجربی وحدت شخصيت فرد، بخش پااليش 
شده فرد، مسيح تجلی بيرونی و جمعی نفس است(، آنيما و 
آنيموس)جنبه های زنانه و مردانه ای که در ضمير ناخودآگاه 
مردان و زنان وجود دارد(، سايه )مشکل اخالقی که شخصيت 
فرد را به چالش می طلبد، جنسيت خود فرد را دارد اما از جهتی 
واجد خصلت های خبيثانه تری است، محل تجمع خباثت های 
سرکوب شده که در حرکت های جمعی رهاسازی شده و نتايج 
منفی دارد، مانند مراسم سنگسار يا شورش ها(، نقاب ) عقده ای 
کنشی که به دليل تالش فرد برای سازگاری با عقايد عمومی به 

وجود می آيد، ماسکی که انسان در جامعه به صورت می زند(

موتیف های  کهن الگويی:
 جستجو، سير و سلوک، پاگشايی يا تشرف.

اولين کاری که تحليلگر در فرآيند تحليل يونگی متن انجام 
می دهد، يافتن انواع  کهن الگوهاست. ارقام، شکل ها، رنگ ها 
بودن  هم راستا  نظر  از  دقيق  شکلی  به  بايد  و شخصيت ها 
با  کهن الگوها بررسی شوند. اين کار با يافتن مشابهت های 
شخصيت ها و رويدادهای متن با آثار ديگر )ادبيات تطبيقی( و 
يا با اسطوره ها امکان پذير می شود. از ديگر مباحث قابل بررسی 
در تحليل يونگی، طبقه بندی شخصيت ها بر اساس سنخ های 
شخصيتی و تحليل نوع کنش های شخصيت ها بر اساس آن 
است. يافتن مفاهيم ديگر مطرح شده توسط يونگ مانند آنيما 

و آنيموس، همزمانی و مانداال)نماد تکامل( در متن از ديگر 
فرآيندهای موجود در تحليل يونگی است. مفاهيمی مانند روح 
يا ارتباط ارواح که در روانکاوی فرويدی چندان جايی ندارند، 
توسط ديدگاه های يونگ قابل بررسی هستند. همچنين واکاوی 
متن های جديد و يافتن نو اسطوره ها بر اساس تحليل ساختار 
 کهن الگويی اسطوره های کهن، جايگاهی مناسب برای تحليل 
روانی اجتماع کنونی ما است. اسطوره ها به مرور زمان با حفظ 
محتوای خود، شکل هايی تازه پيدا می کنند. سوپرمن و مرد 
عنکبوتی، تغيير يافته اسطوره های  کهن الگويی هستند. اسطوره 
در واقع تبلور مواجهه انسان با قدرت های طبيعت است که 
انسان به دليل نداشتن آگاهی الزم نسبت به آن ها، در برابرشان 

دچار نوعی هراس همراه با احترام است.
آنچه تحليل يونگی متن را با اهميت و در عين حال جذاب 
می کند، پيوند ناگسستنی اين نوع نگرش با تاريخ، فرهنگ، و 
روانشناسی اجتماعی نوع بشر و يافتن نقاط اشتراک و تاثيرات 
روانی فردی است که اين تصاوير ازلی مشترک بر روان تک 

تک انسان ها بر جای گذاشته است.

منابع:
- انديشة يونگ، ريچارد بيلسکر، ترجمه دکتر حسين پاينده 

- ضمير پنهان، کارل گوستاو يونگ، ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعيل پور
ها، کارل گوسـتاو يونگ، ترجـمه دکتر ابوالقاسـم اسماعيل پور - رويا

- روان شناسی ضمير ناخودآگاه، کارل گوستاو يونگ، ترجمه محمدعلی اميری
- دوره آشنايی با نقد ادبی يونگی، برگزارشده  توسط دکتر حسين پاينده
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 از قرن نوزدهم ميالدی بود که خواسته های حقوقی زنان به شکل جنبش های فمينيستی در غرب 
مطرح شد. اين جنبش ها با سرعت به جوامع در حال توسعه از جمله ايران رسيد و تفکرات 
آنان، در زمينه های مختلف، از جمله ادبيات داستانی بازتاب يافت. زنان ايرانی که با سوال های 
تازه ای روبه رو شده بودند، به مقابله با انزوايی تاريخی برخاستند. داستان نويسانی چون دانشور، 
ترقی، پارسی پور و ... در آثارخود به مشکل هويت و جايگاه زن ايرانی پرداختند. اينان، نخستين 
زنانی بودند که توانستند از خود و مسائل و آرزوهای خود بگويند و جايگاه مهمی در ادبيات 

دهه 1360 در ايران باز کنند. 
سيمين دانشور اولين بانوی ايرانی بود که تفکرات فمينيستی، البته نه از نوع غربی و نه از 
نوع افراطی آن، در تمام آثارش انعکاس يافت. در فمينيسم دانشور جلوه هايی از فرهنگ کهن 
مردساالری، ناهنجاری های رفتاری مردان در قبال زنان، مظلوميت زنان، وااليی جايگاه زن و 
حتی پناه بردن زن به نيروهای ماورايی به دليل ناامنی های اجتماعی و بی پناهی او بازتاب يافت. 
پيش از دانشور، خانم امينه پاکروان رمان های خود را به زبان فرانسه می نگاشت. اما انتشار 
نخستين مجموعه داستان سيمين دانشور، »آتش خاموش«، وی را به عنوان نخستين بانوی 
داستان نويس فارسی نگار ايران به جامعه ادبی کشور شناساند و به ديگر زنان ايرانی شهامت 
بخشيد که همچون مردان و يا زنان ديگر جوامع، قلم به دست بگيرند و از تفکرات، ذهنيات، 
دنيای درون، رنج ها، خواسته ها، ناکامی ها و همين طور وضعيت و احساسات خود در مواجهه 

با دنيای مردساالر بيرون بنويسند. 
شخصيت های داستان های سيمين همچون زبان ونثرش ساده و صميمی بودند. به گونه ای که 
خواننده به راحتی با آن ها ارتباط برقرار کرده و حس می نمود مشابه آن ها را هر روز در جامعه 
پيرامون خود می يابد. توجه به مسائل زنان و موفقيت سيمين در توصيف دنيای عينی و ذهنی زنان، 
او را از ساير نويسندگان هم دوره اش متمايز کرد. دانشور با پرداختن به مسائلی چون کام خواهی، 
نا م جويی زن، وظيفه مادری، سرکوبی احساسات و عواطف عاشقانه به دليل محدوديت های 
اجتماعی، معصوميت زنانه، محافظت از حريم امن خانواده و بی وفايی و شهوت خواهی مردان، 

ذهن خواننده را متوجه مشکالت بيرونی و درگيری های درونی زنان جامعه ايران نمود.  
پيش از سيمين، چهره زن در ادبيات فارسی تنها توسط مردان توصيف می شد و مردان نيز 
شخصيت زنان را بر پايه شناخت و باورهای مردانه و يا بر اساس تفکرات، آرمان ها و تمايالت 
مردانه خود می آفريدند. پس جای تعجب نبود که چهره زن در ادبيات کالسيک ما با چهره 
حقيقی او فاصله زيادی داشت. سيمين به عنوان يک زن نويسنده با توجه به شناختی که از 
مظلوميت زن ايرانی داشت مصمم بود در آثارش به دفاع از زن برخيزد. به همين دليل از همان 

آغاز، زن و مسائل او را مضمون اصلی داستان های خود قرار داد. 
ويرجينيا وولف معتقد بود از آنجا که تفکرات، احساسات و دنيای مرد کاماًل با زن متفاوت 
است، درست نيست که نويسندگان زن برای نوشتن از نويسندگان مرد بياموزند. او می گفت 

انعکاس صدای زن
 در داستان های سیمین دانشور

مرجان جامی
نخستین بانوی داستان نويس ايران



28

داسـتان نامه
 بهمن91

جای بسی تأسف است اگر زنان مانند مردان بنويسند يا مانند 
مردان زندگی کنند. سيمين نيز همچون وولف ديدگاهی زنانه 
به مسائل داشت و معتقد بود اگر غير از اين باشد طبيعی نيست. 
اين ديد زنانه او موجب توصيف دقيق و صميمی زندگی و 
حاالت و احساسات شخصيت های زن در آثارش می شد. هر 
چند ميرعابدينی معتقد است زنان داستان های سيمين هنوز به 
هويت مستقل زنانه خود دست نيافتند و در شخصيت مردان 

خود مضمحل بودند. 
در آثار سيمين، زنان به دو گروه عمده زنان طبقه مرفه )مثل 
شخصيت اصلی رمان »سووشون«، داستان های کوتاه »يک زن 
با مردها« و »مار و مرد«( و زنان طبقه فرودست جامعه نظير 

کلفت ها که در خدمت زنان گروه اّول ولی در تعاملی نزديک 
با آنان بودند)مثل انيس در »شهری چون بهشت« و شخصيت 

اصلی داستان »به کی سالم کنم«( تقسيم می شدند.
به نظر عبدالعلی دستغيب ادبيات زنانه دو نمود متضاد داشت. 
دادن  نشان  زن،  اجتماعی  شأن  اعتالی  جهت  در  گرايشی 
ستم ديدگی او و بيان توانمندی هايش در جهت مشارکت های 
اجتماعی دوشادوش مردان و گرايش دوم عرضه جنس و 
جسم زن.  به نظر او در داستان های سيمين به خصوص در 

»جزيره سرگردانی« گرايش اول بازتاب داشت. 
داستان های  با  مقايسه  در  دانشور  نخستين  داستان های 
نويسندگان بزرگی چون هدايت، علوی و چوبک از قدرت 
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چندانی برخوردار نبودند اما او بعد از شرکت در کالس های 
داستان نويسی خالق و کسب اطالعات تئوريک در داخل و 
خارج از کشور، سبک و شيوه داستان نويسی خود را تغيير داد و 
توانست آثار قدرتمندی از قبيل »شهری چون بهشت«، »به کی 

سالم کنم؟«، »از پرنده مهاجر بپرس« و ... بيافريند. 
روايت دانشور از زندگی زنان، روايت رنج و محروميت از 
حقوق خود ، آن گونه که هست نه آن گونه که بايد باشد، 
بود. زنان داستان های دانشور از زن خانه دار گرفته تا دانش 
آموخته و روشنفکر را شامل می شد. اما اين زنان، نمونه زنان 
معصوم و دردکشيده بودند نه نمايندگان جهالت و بی بند 
و باری و پتيارگی و حرام زادگی، آن گونه که در داستا های 
بعضی نويسندگان مرد نظير چوبک در »سنگ صبور« يا بعضی 
داستان های کوتاه گلشيری نظير »به خدا من فاحشه نيستم«، 

»عيادت«، »پشت ساقه های نازک تجير« نشان داده شده اند. 
ناگفته نماند که زنان سيمين در اقتدار مردانه کاری ازپيش 
نمی بردند و در يک رابطه نامساوی درد می کشيدند و تسليم 
تقدير تاريخی خويش و اقتدار مردان می شدند. برعکس زنان 
در داستان های نويسندگانی چون منيرو روانی پور که با تمام 
هتک حرمت ها وتضييع حقوق، انديشه تسلط بر مردان را در 

سر می پروراندند. 
از ويژگی های رمان فمينيستی، طرح مسائل زنان در اليه های 
مختلف جامعه و بررسی علل آن بود. اين ويژگی ها در آثار 
دانشور بسيار وجود داشت. از جمله، زير سوال بردن تفکرات 
سنتی نسبت به زن، زندگی سنتی زن ، خواستگاری و ازدواج 
سنتی، کار بيرون از خانه زن ، تمکين زن از مرد، جست و جوی 
هويت زنانه، نگرش زنانه به امور مختلف، طرح رفتارهای زنانه 
چون گوش ايستادن و بيان ريشه های آن ، مسأله پوشش زن، 
مباحث فمينيستی، استفاده از آرای فمينيستی در گفت و گوهای 
شخصيت ها، بدبينی مردان به زنان و کنترل آنان و ... در تمامی 

آثار او مشاهده می شد. 
به طور کلی نشانه های تفکرات فمينيستی در آثار دانشور در 

چهار طبقه زير خالصه می شدند:
1. ستيز با مردساالری

سنت  شکستن  سرگردانی«  »جزيره  در  نمونه،  عنوان  به 
خواستگاری ازجانب مردان توسط هستی، توصيه به مشارکت 
اقتصادی زنان برای رسيدن به آزادی و حقوق انسانی خود که 
از اصول جنبش فمينيستی بود، در آثاری چون »صورتخانه« و 
»مردی که برنگشت«، اشاره به تحليل رفتن شخصيت زن در 

برابر مرد نظير شخصيت زری در »سووشون«.
2. اعتراض به سنت های حاکم بر زندگی اجتماعی زنان و بيان 

ستم ديدگی های آنان.
برای نمونه می توان به شخصيت »دده سياه« در »شهری چون 

بهشت« اشاره کرد که نماينده بسياری از زنان ايرانی است که 
هم در اجتماع و هم در خانواده تحت ستم بوده اند. همين طور 
می توان به مسأله ازدواج سنتی دختران که حق انتخاب همسر 
ندارند و به مسأله خشونت عليه زنان در »ساربان سرگردان« 

اشاره نمود. 
3. اعتراض به رفتار ناهنجار مردان در قبال زنان.

تنوع  و  طلبی ها  عشرت  به  آثارش  از  بسياری  در  سيمين 
خواهی های مردان اشاره و به آن اعتراض کرد. به عنوان نمونه، 
می توان به داستا ن هايی چون »آن شب عروسی«، »مرز و نقاب« 

و »بی بی شهربانو« اشاره نمود.
4. تکريم زن 

سيمين در جای جای داستان هايش به تمجيد از زن پرداخت. 
مثاًل در »سووشون« جهان بدون خونريزی را جهانی دانست که 
به دست زنان اداره شود يا زن را باغبان باغ زندگی می دانست 

چرا که بيشترين سهم را در پرورش فرزندان به عهده دارد. 

منابع
ماه  کتاب  پسامدرن«،  شهرزاد  دانشور،  »سيمين   ،1381 حسين،  پاينده،   .1

ادبيات و فلسفه، ش 6)63(
2. حريری، ناصر، 1366، »هنر و ادبيات امروز«، بابل: کتاب سرای بابل

3. حسن لی، کاووس، ساالری، قاسم ، 1386، »نشانه های فمينيسم در آثار 
سيمين دانشور«، مطالعات زنان، س 5، ش 1

4. دانشور، سيمين، 1340، »شهری چون بهشت«، تهران، خوارزمی
5. دانشور، سيمين، 1348، »سووشون «، تهران، خوارزمی

6. دانشور، سيمين، 1359، »به کی سالم کنم «، تهران، خوارزمی
7. دانشور، سيمين، 1372، »جزيره سرگردانی«، تهران، خوارزمی

8. گلشيری، هوشنگ، 1376، »جدال نقش با نقاش در آثار سيمين دانشور«، 
تهران، نيلوفر

9. ميرعابدينی، حسن، 1387، »صد سال داستان نويسی ايران«، ج 3و 4، تهران، 
چشمه
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دکتر سيمين دانشور، مادر ادبيات داستانی ايران و طاليه دار زنان داستان نويس، همچون »آتشی...« 
بود که در بهار سال 1300 در»شهری چون بهشت«برافروخته شد، در 1327 شعله کشيد، سال 
1348 شعله اش عالم گير شد و سرانجام در زمستان 1390، پس از سال ها تالش و پويايی در 
»جزيره ی سرگردانِی«ادبيات ايران، »...خاموش« شد و اهل قلم در ماتمش به»سووشون« نشستند. 

زندگی
شايد از ابتدا بخت با سيمين دانشور يار بود که در خانواده ای روشنفکر و اهل علم و ادب به دنيا 
آمد. مادرش شاعر و نقاش بود و پدرش پزشکی بود فرهيخته و اهل ادب. با بهره گيری از قريحه 
و استعداد خدادادی و پرورش در چنين خانواده ای، شايد دور از انتظار نباشد که زنی چون دکتر 

سيمين دانشور به چنين جايگاه رفيعی در عرصة داستان  نويسی ايران نايل شود.
دانشور از اوان کودکی دانش آموزی برجسته و کوشا بود. به طوريکه در امتحانات نهايی دورۀ 
متوسطه رتبة اول را در کل کشور به دست آورد. بالفاصله پس از اخذ ديپلم متوسطه، وی 
تحصيالت دانشگاهی را در رشته ادبيات فارسی شروع کرد و دو سال بعد يعنی در بيست سالگی 
ليسانس اين رشته را از دانشگاه تهران اخذ کرد. اما به اين مدرک -که در آن زمان به ندرت زنی 
موفق به دريافتش می شد- بسنده نکرد و تحصيالتش را تا مقطع دکتری ادامه داد و حتی پس از 
آن، برای يک دوره تکميلی در رشته زيباشناسی در هنر، به دانشگاه استانفورد رفت. حتی امروز 
که جمع کثيری از دانش آموختگان ايرانی برای ادامه تحصيل راهی خارج از کشور می شوند، 
کمتر کسی موفق می شود به دانشگاه استانفورد راه يابد. در مدت دو سالی که در اين دانشگاه 
تحصيل می کرد با فنون داستان نويسی مدرن آشنا شد و چند داستان  کوتاهش به زبان انگليسی 
در کتاب داستان های استانفورد و مجالت ادبی امريکا به چاپ رسيد. دانشور در آمريکا تکنيک، 
فضاسازی، مکان و محيط داستانی را به طور کامل آموخت و در واقع از مدرن  ترين شيوه های 

روايی داستان آگاه شد. سيمين از آن دوران چنين ياد می  کند: 
»در کالس های نويسندگی خالق خيلی  چيزها از استاد برجسته مان، واالس استگنر، آموختم و 
به طور وسيعی در جريان داستان نويسی و رمان نويسی قرار گرفتم.  تکنيک نويسندگی خود را 
مرهون واالس استگنرم. او به من آموخت که روايت نکنم و نشان  دهم و اين که استناد و تخيل 

را به هم   آميزم.«
با اين حال، چون در ايام اقامتش در امريکا از همسرش، زنده ياد جالل آل احمد، که تنها سه 
سال بود زندگی مشترکشان را شروع کرده بودند دور بود، روزگار سختی را گذراند. ولی وی 
هميشه معتقد بود که زن بايد از آزادی و برابری با مرد برخوردار باشد و چيزی نبايد سد راه 

پيشرفتش شود:
»من زنم...با دست هايی که ديگر دل خوش به النگو هايی نيست که زرق و برقش شخصيتم باشد. 

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ريه های تو ...«
سيمين دانشور و جالل آل احمد در سال 1327 آشنا شدند، به هم دل باختند، و دو سال بعد با 

آتشی که خاموش شد

 دل آرا فريديان
نگاهی به زندگی و آثار سیمین دانشور
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وجود مخالفت پدر جالل با يکديگر ازدواج کردند. سيمين و 
جالل نزديک به بيست سال با هم زندگی کردند و از هم بسيار 
آموختند. با اين وجود، سيمين همواره استقالل جريان فکری 
و سبک ادبی خود را حفظ کرد و همان طور که در يکی از 
مصاحبه هايش می گويد، هميشه »سيمين دانشور« باقی ماند و 
هيچ گاه »سيمين آل احمد« نشد. اين زوج نويسنده هيچ گاه 
بچه دار نشدند ولی اين موضوع که در ايران آن روز باعث 
حرف و کنايه های زيادی می شد، باعث نشد که سيمين به فکر 

جدايی از جالل بيفتد. در کتاب غروب جالل می گويد:
»در ساليان درازي که ما با هم بوديم، من همواره از خويشان و 
دوستان دورتر و دورتر مي شدم و به او نزديک تر و نزديک تر. 
وقتي خويشان و دوستان برايم دل  سوزي مي کردند که اجاقم 
کور مانده، ته دلم به آن ها مي خنديدم؛ چرا که اجاقي روشن تر 

از اجاق من نبود.«
سيمين دانشور و جالل آل احمد بعد از مرگ زود هنگام هما 
دانشور، خواهر سيمين، مادر خواندگی و پدر خواندگی دختر 

او، ليلی رياحی را پذيرفتند و ليلی، در آن هنگام ده ساله بود.
در کنار خصيصه های منحصربه فرد و عليرغم مشغلة زياد، 
سيمين دانشور يکی از نويسندگانی بود که برای آزادی ساير 
و  می کرد  فعاليت  ساواک  سياسی  زندان های  از  نويسنده ها 
بی ترديد بسياری از نويسندگان دهه های چهل و پنجاه از جمله 
غالمحسين ساعدی، آزادی شان را مديون سيمين دانشور بودند.

آثار و فعاليت ها
سيمين دانشور نويسندگی را با داستان کوتاه و انتشار مجموعه 
اين کتاب  داستان »آتش خاموش« در سال 1327آغاز کرد. 
مشتمل بر شانزده داستان کوتاه است در ژانر رمانتيک، با راوی 
دانای کل مفسر. سيمين دانشور بعدها از چاپ اين اثر پشيمان 

شد و اجازه چاپ مجدد آن را نداد. 
دومين مجموعه داستان وی در سال 1340 با عنوان »شهری 
چون بهشت« به چاپ رسيد. در اين مجموعه سيمين دانشور 
از ژانر و سبک روايی جديدی استفاده کرد و خواننده را با 
حاالت  از  بسياری  کشف  که  ساخت  روبه رو  راوی هايی 
شخصيت ها را به عهده خواننده می گذاشتند. محتوی و مضمون 
داستان های مجموعة دوم نيز با مجموعة اول تفاوت آشکاری 
احساسی  مضمون های  جای  فرهنگی  مضمون های  داشت: 

فردی را گرفت.
اولين و شهرت برانگيزترين رمان سيمين دانشور »سووشون« 
است که اولين بار در سال 1348 چند ماه پيش از مرگ جالل 
آل احمد به چاپ رسيد و تا سال 1356 هشت بار و پس از 
آن ده ها بار تجديد چاپ شد و تاکنون به بيست و هشت زبان 
دنيا ترجمه شده است. اين رمان در عين تخيلی بودن می تواند 
از مستندات تاريخی زمان روايت محسوب شود که اين از علل 

مهم ماندگاری اين اثر است و همچنين پيچيدگی شخصيت ها 
و سبک روايی، لحن شخصيت ها و حال و هوای داستان. خود 

وی درباره اين اثرش می گويد:
»در رمان سووشون، خانه به مفهوم تمام ايران، زری نماد زنان 
ايران و يوسف نماينده قشر روشنفکر اين مملکت است و 
خالصه آنکه آنچه بر اين خانه و خانواده می  رود بر همه کشور 

ما رفته است.«
دانشور با چاپ مجموعة»به کی سالم کنم« در سال 1359 
دست به تجربة تازه ای زد که با موفقيت زيادی همراه شد. وی 
ده داستان اين مجموعه را با سبک های مختلفی نوشت. طنز، 
تک گويی درونی، و ساير شيوه های روايتی مدرن که تا پيش از 
اين تاريخ در ديگر آثار دانشور ديده نشده بود، در اين مجموعه 

رخ می نمايد. 
اما پويايی سيمين دانشور به اين نقطه ختم نشد و او در سال 
1372 اولين گام های خود را به سمت پسامدرن گرايی در رمان 
»جزيره سرگردانی« پيمود. اين رمان که با اقبال خوانندگان 
روبه رو شد اولين جلد از سه جلد رمانی است که جلد دوم 
آن با نام »ساربان سرگردان« در سال 1380 به چاپ رسيد و 



32

داسـتان نامه
 بهمن91

جلد سوم آن با عنوان »کوه سرگردان« هنوز چاپ نشده است.  
اين آثار دانشور هم با همان بن مايه »تاريخ« که مورد عالقه 
وی است و در بعضی داستان های ديگر همچون »سووشون« و 

»ميزگرد« خودنمايی می کند، نوشته شده است.  
در سال 1376 سيمين دانشور مجموعه داستان بعدی خود 
را با عنوان »از پرنده های مهاجر بپرس« منتشر کرد. در اين 
مجموعه نيز سيمين دانشور خواننده های خود را با طيفی عظيم 
از شگردهای روايی جديد همچون استفاده از عنصر صدا و 

شخصيت فرضی شگفت زده می کند.
آخرين مجموعه داستان سيمين دانشور با عنوان »انتخاب« در 
سال 1386 به چاپ رسيد که همچون آثار قبلی با اقبال عمومی 
روبه رو شد. در اين اثر سيمين دانشور بار ديگر توانمندی خود 
را در به کارگيری شيوه های پسامدرنيستی نظير فراداستان و نيز 

خلق شيوه های بديع روايی منعکس می کند.  
جايگاه زن در آثار دانشور بسيار ويژه است. در آثار وي، زنان 
از فقيرترين و پايين ترين سطوح طبقاتي، تا طبقات مرفه مورد 
توّجه قرار مي گيرند و نويسنده ازطريق آن ها به کنکاش در 
وضعيّت و علل عقب ماندگي و آسيب  پذيري زنان در جامعة 
ايراني مي پردازد. وجه غالب شخصيت های اصلی داستان های 
خود  ادبی  آثار  تمام  در  وی  هستند.  زن ها  دانشور  سيمين 

برای برابری حقوق زنان با مردان تالش کرده است. وی با 
برخورداری از مشاهده  تيزبينانه و نيز توانايِی تحليل فرهنگ 
توانست پرتوی بسيار روشنگرانه بر مسائل زنان جامعة ايران 

بتاباند.
سيمين دانشور به علت تسلط کامل به زبان انگليسی، در طول 
حيات ادبی خود دست به ترجمه آثار ارزشمند ادبی جهان زد 
و اين امر نه به خاطر تعلق خاطر وی به ترجمه بلکه بيشتر از 

سر نيازهای اقتصادی صورت گرفت چنان که خود می گويد:
» من کتاب همراه آفتاب را ترجمه کردم چون می  خواستيم 
يخچال بخريم. و کمدی انسانی را، چون می  خواستيم قالی 

بخريم، و باغ آلبالو را چون ...«
سيمين دانشور در طول شصت سال عمر حرفه ای خود، عالوه 
بر داستان نويسی و ترجمه، فعاليت های زيادی را دنبال کرد که 
از جملة آن می توان به سال ها تدريس در دانشگاه تهران و 
مديريت گروه باستان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
اشاره کرد. وی طی بيست سال تدريس در مقام دانشياری 
)با وجود استحقاق احراز سمت استادی، هيچ وقت به اين 
مقام دست نيافت زيرا ساواک اجازه اين کار را نداده بود( به 
تدريس فلسفه هنر، فلسفه زيبايی شناسی، تاريخ عمومی هنر 
و تاريخ هنر هند و خاور دور اشتغال داشت. کالس های او 
در دانشگاه از شلوغ ترين کالس ها بود و هميشه صندلی کم 
می آمد. در ادارۀ کالس نيز سبکی خالقانه و منحصر به فرد به 
کار می گرفت. با اين حال، او شهرت خود را عمدتاً مديون آثار 

جاودان، صناعتمند و مملو از تنوع سبکی خويش است.
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کتاب های سیمین دانشور

 1327، مجموعه  داستان آتش خاموش 
1328، ترجمه نمايشنامه سرباز شکالتی اثر برنارد شاو
1331، ترجمه باغ آلبالو و دشمنان اثر آنتوان چخوف

1332، ترجمه و انتشار بئاتريس اثر شینسلر، ترجمه و انتشار 
کتاب رمز موفق زيستن از ديل کارنگي 

ويلیام  از  انساني  کمدي  کتاب  انتشار  و  ترجمه   ،1334
سارويان، ترجمه و انتشار کتاب داغ ننگ از ناتانیل هاثورن

1337، ترجمه و انتشار کتاب همراه آفتاب 
1340، مجموعه  داستان  شهری چون بهشت

1348، رمان سووشون 
1351، ترجمه و انتشار بنال وطن از آلن پیتون، انتشار ترجمه 

مشترک او و جالل از چهل طوطي
1359، انتشار مجموعه به کی سالم کنم؟، انتشار کتاب 

شاهکارهاي فرش ايران
1360، انتشار کتاب غروب جالل 

1362، ترجمه و انتشار مجموعه داستان ماه عسل آفتابي، 
انتشار متن انگلیسي غروب جالل با ترجمۀ فرزانه میالني

1372، انتشار رمان جزيرۀ سرگرداني
1375، انتشار شناخت و تحسین هنر )مجموعه مقاالت(
1376، انتشار مجموعه داستان از پرنده هاي مهاجر بپرس

1380، انتشار رمان ساربان سرگردان 
1386، انتشار مجموعه داستان انتخاب

1389، انتشار کتاب علم الجمال و جمال در ادب فارسي 

سالشمار زندگي سیمین دانشور

.سال 1300، هشتم ارديبهشت،  در خانوادۀ محمدعلی 
دانشور )پزشک( و قمرالسلطنه حکمت)مدير هنرستان 

دخترانه و نقاش(، در شیراز متولد شد.
.سال 1306، شروع تحصیل ابتدايي دورۀ ابتدايي در 

مدرسۀ انگلیسي مهر آيین در شیراز.
سال 1312، ادامه تحصیل در دورۀ متوسطه در همان 

مدرسۀ مهرآيین.
.سال 1317، پايان تحصیالت متوسطه و آغاز به تحصیل 

در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
.سال 1320، فوت پدر، آغاز به همکاري با راديو تهران، 

مقاله نويسي براي راديو با نام مستعار »شیرازی بی نام«
.سال 1327،  انتشار مجموعه داستان »آتش خاموش«، که 
اولین مجموعه داستانی است که توسط زنی ايرانی نوشته 
و منتشر شده است. فاطمه سیاح و صادق هدايت مشوق و 

معلم دانشور در داستان نويسی بوده اند. در همین سال با 
جالل آل احمد آشنا شد.

.سال 1328 ، با رساله »علم الجمال و جمال در ادبیات 
فارسی تا قرن هفتم« )با راهنمايی فاطمه سیاح و بديع الزمان 
فروزانفر( فارغ التحصیل دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه 

تهران شد.
.سال 1329، علی رغم مخالفت خانواده آل احمد، با 

جالل ازدواج کرد.
.سال 1331، با دريافت بورس تحصیلی به دانشگاه 

استنفورد رفت و به مدت دو سال در رشتۀ زيبايی شناسی 
تحصیل کرد. او همچنین طي اين مدت، در اين دانشگاه 

نزد واالس استنگر داستان نويسی و نزد فیل پريک 
نمايش نامه نويسی آموخت.

.سال 1334، بازگشت به ايران و شروع به تدريس در 
هنرستان هنرهای زيباي دختران و پسران 

.سال 1336، سفر به اروپا با جالل آل احمد
سال 1338، به عنوان استاد دانشگاه تهران در رشتۀ 

باستان شناسی و تاريخ هنر انتخاب شد.
.سال 1348، انتشار رمان سووشون. در همین سال، 

همسرش،جالل آل احمد، درگذشت.
.سال 1358 با عنوان »دانشیار« از دانشگاه تهران بازنشسته 

شد.
.سال 1386، به علت مشکالت حاد تنفسی در بیمارستان 

پارس بستری شد، و پس از حدود 20 روز، با تشخیص 
تیم پزشکی از بیمارستان مرخص شد.

.سال 1390، در 18 اسفندماه در سن نودسالگی 
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نوجوان بودم و عشق ادبيات، که از يکی از نزديکانم - که اتفاقاً در آن روزگار روزنامه نگار 
و داستان نويس بود- شنيدم که محمود دولت آبادی را از نزديک ديده و با او مدتی هم قدم و 
هم کالم شده و به واسطه آشنايی دور دولت آبادی با پدرش توانسته باب آشنايی بيشتر را با او 

باز کند.
بعدها من در آشنايان پدر و مادرم جستجو می کردم، ببينم نمی شود يک روزی يک طوری بشود 
ماية آشنايی بيشتر من با نويسندگان محبوبم؟! اما هيچگاه فکر نمی کردم روزی بتوانم سيمين 
دانشوری را که نامش را در قسمت تاريخ ادبيات باالی درس »سووشون« در کتاب ادبيات سال 
دوم دبيرستان خوانده بودم و برای امتحانات نام آثارش را حفظ کرده بودم، از نزديک ببينم. وقتی 
در 15 سالگی کتاب سووشون را خواندم هم فکر نمی کردم که از نزديک ببينمش و حتی روزی 

که قرار شد خبرنگار حوزه کتاب باشم.
اما درست در همان ابتدای راه در يکی از روزهای پاييز با سه نفر از همکارانم فرصت کرديم 
تا برای احوال پرسی و نه تهية خبر و گزارش، به ديدن بانوی سالخوردۀ ادبيات ايران برويم. از 
آن جا که او مريض احوال هم بود، نمی توانستيم شيرينی و شکالت ببريم و زيبايی سبد گل را 
به شيرين کام کردن او ترجيح داديم و پا به منزلی گذاشتيم که روزگاری جالِل ادبيات ايران در 
آن زندگی می کرد، قلم می زد و قدم می زد و در همسايگی اش نيما شعر می گفت. خانم پرستار 
با ديدن سه خانم چادری در لحظة باز کردن در، جا خورد و گفت بهتر است چادرهايتان را 

درآوريد.
بعد از گذشتن از اتاق ورودی  وارد اتاق اصلی شديم. خانه ای قديمی و معمولی که اثاثيه اش هم 
قديمی بود. زنی سالخورده با موهای کوتاه و سفيد روی مبلی که اگر درست خاطرم باشد روية 
مخمل قرمز رنگی داشت، نشسته بود. مثل همة زن های سالخورده ای که تا آن روز ديده  بودم و 

البد کسی که می ديدم، سيمين دانشور بود!
 سبد گلی که گل هايش را با دقت انتخاب و جور کرده  بودم تا با لحظه ای نگاه کردن به آن 
شايد دلش تازه شود و لذت ببرد، مايه دلخوری اش شد و به پرستارش گفت که سبد را داخل 
حياط ببرد تا مبادا گرده های گل اذيتش کند. همان جا ياد حرف دبيرم افتادم که گفته بود برای 
هديه بردن زياد وسواس به خرج ندهيد و احتمال اين را بدهيد که هرچيزی برايش ببريد ممکن 
است ايرادی بگيرد. ميل زيادی به حرف زدن نداشت، هرچند بی حوصله به نظر می رسيد اما 
دوست داشت ما از خودمان برايش بگوييم و از علت حضورمان. انگار احوال پرسی، دليل قانع 
کننده ای برايش نبود. گفتيم دل مان می خواست از نزديک ببينيم تان، گفتيم خواستيم احوالی 
بپرسيم. سپس از جالل پرسيديم و او نيز هم از روزهای خوب گفت، هم از روزهای سخت 
و بعد از همسايگی با نيما خاطره ای گفت که دقيقاً آن را به ياد ندارم. حتی يادم نيست روی 
ديوار باالی سرش عکس خودش بود يا عکس آل احمد. اما خوب يادم است که ديگر دم دمای 
رفتن مان، بعد از آن همه گپ زدن و مزه ريختن هايمان انگار تازه داشت از ما خوشش می آمد. 

مالقات با بانوی سالخورده
نرگس قوی زری
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حتی خودش سر شوخی کردن را باز کرد. البته شوخی به سبک 
خودش و در همان راستای ُخلقی که سعی داشت به ما بفهماند 
به خاطر حضور ما تَنگ شده. دست آخر اما، انگار که خواسته 
باشد ما را خوشحال کند و با خاطرۀ خوش روانه مان کند، يک 
جلد »ساربان سرگردان« به ما هديه داد و با خوش رويی با ما 

خداحافظی کرد. 
درست نمی دانم اما فکر می کنم آن روزها نمی توانست به تنهايی 
راه برود. ديگر چيزی يادم نمی آيد. شايد موقع خداحافظی 
لبخندی زده باشد يا شايد توی دلش گفته  باشد چه خوب 
شد اين جوانک ها ساعتی مرا سرگرم کردند. و يا شايد هم در 
نگاه ما، پيشانی ما، جوانِی خودش را ديده بود. شايد همان شب 
خواب ديده باشم سيمين دانشور از روی صندلی با روکش 
مخمل قرمز بلند می شود و چند قدم به سمت درِ حياط می رود 
و بعد جالل آل احمد و نيما می آيند. دو دستش را می گيرند 
و قدم می زنند و از خاطرات می گويند و من از پنجره به سبد 

ُگلم توی حياط و به آن سه نگاه می کنم. درست که فکر می کنم 
بيشتر می فهمم چيزی يادم نمی آيد شايد همة اين ها هم خواب 

بوده باشد. 
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سرويس گزارش و گفتگو: غالمرضا امامي، سالهاست که آشناي خانة تجريش است. از همان 
آغاز جواني. خودش می گويد از سال1345 . او از جواني اش و از همراهي با جالل آل احمد 
و از اين خانه و از اين زوج درخشان ادبيات داستانی ايران، خاطره ها دارد. در اين سال هاي 
واپسين زندگي سيمين دانشور، او بود که به رسم قديم درِ خانة آجري بن بست ارض را مي زد 
تا مصاحب سيمين باشد و بگويند و بشنوند، از روزگار رفته؛ و نيز از جالل. وقتي مي خواستيم 
به مناسبت سالمرگ سيمين دانشور بخشی از شماره سوم را به يادنامه ای برای او اختصاص 
دهيم، فکر کرديم که گفت وگويی کوتاه با غالمرضا امامی داشته باشيم که به سبب حضور 
ديرينه اش در کنار سيمين و جالل، گفته های شنيدنی بسيار دارد. ای کاش می شد همة آنچه 
گفت و شنيديم را روی کاغذ می آورديم! داستان نامه از محبت و مهمان نوازی اين نويسنده و 

مترجم توانا و پرسابقه، که به گرمی از اين گفت و شنود استقبال کرد، تشکر می نمايد.

داستان نامه- در اين سالها همواره سايه نام جالل بر نام سیمین دانشور سنگینی کرده 
است. و او را به عنوان »همسر جالل ال احمد« می شناختند . سخت می شود مصاحبه ای 
و يادداشتی پیدا کرد که  درباره سیمین دانشور باشد و نام جالل نباشد. به نظر شما آيا 
اين زير سايه ماندن به معنای برتری جالل بر سیمین است؟ شما چه نسبتی بین آثار 

سیمین دانشور و آثار جالل آل احمد می بینید؟
سيمين دانشور هرگز نخواست و جالل هم نمي خواست که او »سيمين آل احمد« باشد. شايد 
شهرت جالل در زمان زندگي و خاموشي اش بيشتر از سيمين بود. اما از شگفتي هاي روزگار 
اين ست که سيمين با کتاب »سووشون« درخشيد؛ کتابي که اندکي پس از مرگ جالل منتشر شد. 
به نظر من نمي توان گفت که کدام يک از اين دو نويسنده بر ديگري برتري دارد، هر کدام شان 
راهي را رفتند که مستقل از ديگري بود. آثار سيمين همچون شخصيت و زندگي اش مي درخشد. 
به گمانم آثار سيمين دانشور، مظهر جمال بود؛ زيبا. و آثار جالل همچون نامش مظهر جالل بود: 

پرشکوه.
در نثر هم، هر يک شيوۀ خود را داشتند. اما به هر حال از نظر هنر داستاني، بي شک آثار سيمين 

درخشان تر و فني تر است. و البته شايد اين مقايسه درستي هم نباشد.

 از جايگاه سیمین دانشور در ادبیات داستانی ايران بگويید. و از گذشته او در سالهای 
قبل از انقالب.

سيمين دانشور، بدون شک در ادبيات داستاني، نخستين بانوي داستان نويس ايران است در زمينه 
داستان کوتاه. نيز بر اين باورم که در زمينه رمان، بزرگ تر ترين داستان نويس است. شاهکار او، 
سووشون، او به 21 زبان دنيا ترجمه شده است. سالی که سيمين ديپلم گرفت، توی کل کشور، 
شاگرد اول شده بود. او همچنين نخستين بانويي بود که دکتراي ادبيات فارسي گرفت. سيمين 

خانه سیمین خانه دل ماست
گفتگو با غال مرضا امامی

 گفتگو



37

امه
ان ن

سـت
دا

91
من

به  

پس از بازگشت به ايران،  قبل از انقالب، در دانشگاه تهران 
تدريس مي کرد. او معلم و مادري مهربان بود براي همه.

 شما از  نوجوانی با جالل و سیمین آشنا بوده و به خانه 
شان مي رفتید. از چگونگي اين آشنايي بگويید و از آن 

سالها.
من از سال 1345 با جالل آشنا شدم. با يک تلفن. قرار گذاشت 
که در کافه فيروز ببينمش. و ديدمش. ما با هم آشنا شديم و اين 
آشنايي تا خاموشي او ادامه داشت و نيز تا خاموشي سيمين. 
من اصآًل به واسطه جالل بود که با سيمين آشنا شدم. جالل از 
من خواسته بود که براي کتاب »خدمت و خيانت روشنفکران«، 
تحقيق و پژوهشی در بخش روشنفکران مذهبي انجام دهم. او 

با بزرگواري، در مقدمه آن کتاب نام من را که آن روزها بسيار 
جوان بودم، در کنار دانايان پر سن و سال آن روزگار آورد. کتاب 
را من و قتي که کتاب چاپ شد ديدم. و خيلي شرمنده شدم 
که نامم را ديدم. خودش هم نبود که بگويم که نامم را بردارد.

شما در اين سالهای واپسین به خانه سیمین رفت و آمد 
داشتید. در اين سالها چیزی بود که سیمین را رنج دهد؟ 

بیماری خاصی داشت؟
در اين سال ها بسيار به ديدارش مي رفتم. تا روزهاي آخر. 
بيماري خاصي نداشت. بسيار اميدوار بود. فقط کهولت سن 
رنجش مي داد و بي وفايي ياران قديم. او دلخور بود از آنهايي 

که نقاب مي زنند؛ دلگير بود از دورويان و دکان داران دو نبش!

دانشور، شما را به عنوان مسوول بازنشر آثار ناياب خود 
معرفی کرده است. چه اقدامی در اين خصوص تاکنون 

انجام شده و بايد منتظر چه رويدادهايی باشیم؟
چند کتاب نايابش را آماده کرده ام که منتشر نمايم، اگر خدا 

بخواهد و  بندگان خدا اگر بگذارند، البته! 
يکي، کتاب چهل طوطي که تنها ترجمه مشترک سيمين و جالل 
است و در روزهاي پاياني زندگي سيمين با طرح هايي از اردشير 
محصص،  توسط نشر علم، بازنشر شد. کار بازنشر سه کتاب 
ديگر  هم به پايان رسيده است: ترجمه کتاب »بئاتريس« اثر 
آرتور شينتسلر. و نيز ترجمه »سرباز شکالتي« اثر برنارد شاو، با 

ديباچه اي از جالل آل احمد. گفتني است که که اين نمايشنامه، 
که سيمين به زيبايي آن را ترجمه کرده، يک بار روي صحنه رفته 
که صادق چوبک هم از جمله بازيگرانش بوده است. همچنين 
کار کتاب »رمز موفق زيستن« نوشته ديل کارنگي هم تمام شده 
است. هر سه کتاب را به انتشارات روزنه سپرده ام. اميدوارم 
وعده معاونت وقت وزارت ارشاد هر چه زودتر عملي شود 
و اين سه کتاب سرنوشت کتاب چهل طوطي را پيدا نکند که 
ماهها در انتظار اجازه ماند و ناشري آن کتاب را سرقت کرد و 

به چاپ رساند.
الزم است همين جا گاليه اي شود از ناشري به نام انتشارات 
مجيد و نيز وزارت ارشاد. من اين مطلب را در گفتگويی با 
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خبرگزاری مهر هم مطرح کرده ام. اين ناشر بي هيچ اجازه اي 
کتاب چهل طوطي را سرقت کرده، افست کرده و عيناً و بدون 
هيچ تغييري، بدون اجازه و چندين بار به چاپ رسانده است! 
يعني عيناً متني را که من شخصاً حروف چيني کرده و چاپ 
کرده بودم، افست کرده و منتشر کرده است. اعتراض من هم 
به اداره حمايت و صيانت آثار هنري وزارت ارشاد به جايي 
نرسيده است. و البته در اينجا، آن چه به جايي نرسد فرياد است. 
مميزان و بررسان ارشاد، مو را از ماست مي کشند، اما در برابر 
اين گونه تخلف هاي آشکار سکوت مي کنند. و هيچ اقدامي 

انجام نمي دهند.
باري، اين روزها هم سرگرم گردآوري يادداشت ها، يادها و 

نوشته هاي پراکنده سيمين هستم.

 در نمايشگاه کتاب امسال  مراسم نکوداشتي براي سیمین 
دانشور به مناسبت چهلمین روز درگذشت او برگزار 
شد. آيا به نظر شما صرف برگزاري اين مراسم مي تواند 
اداي دين و بزرگداشتي براي اين بانوي قصه گوي ايراني 

باشد؟
نکوداشت چهره ها، کار بدي نيست. اما در زمان زندگي شان 
شايسته تر و بهتر است. اداي دين به سيمين، رفتن به راه اوست.

پس از مرگ سیمین، خانه اش ماجراهايی پیدا کرده. چه 
سرانجامی در انتظار خانه تجريش است؟ آيا قرار است 

تبديل به بنیاد ادبی شود؟
در زمان زندگي اش سيمين مي خواست خانه او و جالل و نيز 
خانه نيما که همسايه آن هاست به همين شکل بماند و بنيادي 
ادبي شود. خانه در زمان زندگي سيمين ثبت ميراث فرهنگي 
شده و هيچ کسي نمي تواند اين را خانه بکوبد و برجي بسازد! 
اميدوارم خانه سيمين و جالل بماند. من که مطلع نيستم وراث 
براي آينده چه برنامه اي دارند. اما پس از خاموشي سيمين، در 
نخستين روز، براي آنکه کتابي، نوشته اي و سندي از ميان نرود، 
خوشبختانه کليه آثار توسط سه کتابدار برجسته شماره گذاري 
و ثبت شد. من هم از همان روزهاي اول کوشيده ام که آن خانه 
بماند. آن جا خانة دل ماست. هرچند سيمين فرزندي نداشت. 

اما فرزندان ايران زمين، آن خانه را پاس خواهند داشت.
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سالم به سیمین دانشور
بخشي کوتاه از يادداشت غالمرضا امامي در بهار نودسالگي 
سیمین دانشور، که هشتم ارديبهشت نود، در روزنامه شرق 

منتشر شد.

سیمین دريايي است از يادها... باالي سرش کارت تبريکي 
است مزين به دو چهره که او سخت دوستشان دارد: امیرکبیر 
و دکتر مصدق. مي گويد در آن سال هاي سیاه ستم، براي 
سال نو، او و جالل هر شب مي نشستند و اين کارت ها را 
براي دوستان مي فرستادند. بر اين کارت ها اين شعر نقش 

بسته است. به آرامي، شعر را زمزمه مي کند:

   هنوز منتظرانیم تا ز گرمابه 
                                     برون آيد آن آفتاب عالم تاب

عکس از خبرگزاری مهر
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تمايز ميان شرق و غرب و در وضعيتی جزيی تر يعنی در آفرينش هنری در اين است که در 
مشرق زمين مسئلة جدايی مطرح است و در مغرب زمين مسئلة تنهايی. در باور شرقی ها انسان 
از عالم اليتناهی جدا گرديده است؛ يعنی از اصل خود دور مانده و کوشش او در اين جهان، 
روزگار وصل خويش بازجستن است و بن ماية شناخت زيبايی و هنر در ادبيات سنتی واالی 

ما، تا حد زيادی بر اين باور استوار است.
در غرب و به ويژه در دوران معاصر، اعتقاد غالب بر اين است که انسان زادۀ همين کرۀ خاکی 
است و آن گاه فن آوری و تسلط بر طبيعت و توليد و مصرف زياد، به تنهايِی هنرمند غربی 

انجاميده است.
به گفتة پوپر»محصوالت ذهن آدمی اعم از علوم و هنرها، با مشاهدۀ انسان آگاه صورت می گيرد. 
پس روح بشر مرکز درک ما از جهان است.« می توان گفت اين گونه ادراک، گه گاه رگه ای از 

ماوراء الطبيعه را در بردارد و نه تنها در شرق که حتی در غرب هم چنين است.
روياها را می توان تابعی از چنين برداشتی دانست. بدون رويا، آدمی مردۀ متحرکی بيش نيست. 
خودم در شعرواره ای که از زبان »هستی« در جلد دوم جزيرۀ سرگردانی سروده ام، عنوان شعرواره 

را »مرگ روياها« گذاشته ام و بيت اول آن را از قدما نقل کرده ام که:
سمرقند همچو قند، بدين روزت کی اوفکند؟

که اين بيت شامل همه سمرقندهای روزگار می شود.
و باز پوپر می گويد: »هدف علوم، رسيدن به يک توصيف عينی از جهان طبيعی است در زمان 
و فضا و مکان، و تصور جهان بدون بعد زمان غيرممکن است.« و من می افزايم به جز اين ها، 
در هنرها هستی شناسی آدمی مطرح است و هستی آدميان تابعی از عوامل اجتماعی و سياسی و 

اقتصادی و مذهبی و تاريخی و جغرافيايی و غيره است.

يادداشتی از سیمین دانشور
اين يادداشت در 12 آبان 1377 نوشته شده است

جدايی و تنهايی
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اين هستی در تغيير است و بدون تغيير، تصور هستی بی معناست. 
علوم هم تغيير می کنند و تکامل می يابند. تا مدت هاکره زمين را 
مرکز منظومة شمسی می دانستند. کوپرنيک بود که خورشيد را 

مرکز منظومه شمسی شمرد و واقعيت هم چنين بود.
چون هستی انسان در تغيير است پس ادبيات هم در تغيير 
خواهد بود. در ادبيات همواره اين مسئله مطرح بوده است که 
چه می خواهيم بگوييم و تا چه حد از عهده بيان آن برآمده ايم؟
يعنی در سرزمين خود چه بذری بيفشانيم، چگونه بپرورانيم 
و به آرايش و پيرايش بپردازيم و آنگاه چگونه درو کنيم؟ و 

»هرکس آن درود عاقبت کار که کشت«.
پس هر نويسنده و سراينده ای بايستی آن چنان بر محيط و 
مسايل حاکم بر آن اشراف داشته باشد تا بتواند با تلفيق ادراک 
خودآگاهی و ناخودآگاهش، يعنی ترکيب مناسب ذهن و عين 
و بهم پيوستگی واقعيت و تخيل و رويا کشت باروری عرضه بدارد.
اينک انديشه و تفکر هم خود را بر ادبيات تحميل کرده اند. 
شخصاً با زياده روی در کاربرد انديشه در آفرينش هنری موافق 

نيستم. زياده روی در اين مقوله راه به علوم می گشايد.
در غرب که ما هم در حال حاضر چشم به آنها داريم، از دهة 
1960 به بعد پس از مدرنيته، پست مدرنيسم مطرح گرديد. 
ميشل فوکو، امبرتو اکو، و روالن بارت از برجستگان چنين طرز 
تفکری بودند و ما هم تقليدهايی نابجا يا بجا از پيروان آنها کرديم.
چکيدۀ طرز تفکر آنها اهميت فراوان دادن به زبان و ساختارگرايی 
بود تا جايی که امبرتو اکو از »جبر ساختاری« سخن گفت و 

ديگران از »مرگ نويسنده به نفع خواننده« حرف ها زدند.
پس نويسنده غايب گرديد و تنها ضمن نوشتن و کاربرد زبان 
حضور يافت نه به صورت نويسنده ای که پيش از نوشتن متن، 

حضور و وجود داشته باشد.
اين چنين نويسنده ای با زبانی که سخن می گويد کمابيش 
حضوری پنهانی دارد و خوانندۀ نوشتار است که بايستی در 
ذهن خود تصوير و تصورات نويسنده را تکميل يا دست کم 

حدس بزند.

بودن خلق  با وجود تحسين برانگيز  زبان بازی  اين گونه 
الساعگی اش، به گمانم در حال حاضر جا به ساختارگرايی 

مطلق پرداخته ]داده[ باشد.
اما ما نويسندگان جهان سوم، بايستی خودمان هستی خود را 
کشف کنيم و همان را مطرح نماييم و در خور وضعيت تازه، 
زبان شايسته را پيدا کنيم و ما برای مردم می نويسيم نه برای 
هم قلمان خودمان که تازه آنها هم با همديگر تفاهم کافی ندارند.
دست  کنيم.  احتراز  عوام پسندی  از  اما  بنويسيم  مردم  برای 
خواننده را بگير و او را باال ببر نه اينکه پا به پای او راه برو و يا 

او را به ته چاه بکشان.
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اين اثر عظیم، يکی از نخستین آثار هنر فمینیستی بود که 
توسط »جودی شیکاگو« و همکارانش ساخته و ارائه شد که 
مورد توجه منتقدان بسیاری قرار گرفت. چیدمان »میهمانی 
شام«، میزی مثلثی شکل است که برای يادبود دستاوردهای 
زنان برجسته تاريخ طراحی و ساخته شده است. در سه 
ضلع اين میز سه گوش، مجموعاً 39 ظرف به ياد 39 زن 
برجسته اسطوره ای و تاريخی قرار گرفته است. و نام 999 
زن ديگر بر سنگ مرمر کف آن و میان اضالع مثلث نوشته 

شده است.
ساخت اين اثر 5 سال طول کشید و برای نخستین بار در سال 
1979 در موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو به نمايش درآمد و 
غوغايی به پا کرد. اين کار بین سال های 1999-1976 در 
نمايشگاه های متعددی در کشورهای آمريکا، کانادا، استرالیا، 

انگلستان، آلمان به نمايش گذاشته شده است.
جودی شیکاگو، نقشی به سزا و اساسی در معرفی و ارائه هنر 

فمینیستی داشته است.

چیدمان »میهمانی شام«-اثر»جودی شیکاگو«       

 Judy Chicago - The Dinner party - 1979                  



 Judy Chicago - The Dinner party - 1979                  
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تو اين جا هستي، روي اين کاناپة بزرگ. با چشماني بسته 
دراز کشيده اي. فکر کن که چه طور اتفاقي کوچک مي تواند 
همة زندگي ات را زير و رو کند. موبايل  دارد زنگ می زند.
چشم هايت را باز کن. شکالت  ها روي پيشخوان آشپرخانه 
در گرماي صبح ميان لفاف آلومينيومی پاره شده  شان ذوب 
مي شوند.موبايل کنار شکالت ها است. با هر زنگ دور خود 
مي  چرخد. صبح روی همين کاناپه چشمانت را باز کردی و 
ديدي شهرزاد پشت پيشخوان ايستاده است و با صورت پف 
کرده و خواب آلود شکالت می خورد.حاال اين جا تنها هستي. 
چشمانت را باز کن. موبايل را از روي پيشخوان بردار و به اين 

شمارۀ ناشناس جواب بده. 
ـ بفرماييد.

ـ سالم... تنهايي؟
صدای دخترانة فرسوده ای است که به هيچ خاطره اي در ذهنت 
دهی،  تشخيص  نمی توانی  هم  را  حتی سن اش  نمي آويزد. 
شايد دخترکی با صدای خشدار باشد يا زنی ميان سال که تمام 
زمان هاييرا که بر او گذشته  است در صداي خود پنهان می کند. 

ـ شما؟
ـ با من حرف می زنی؟

ـ حرف بزنم؟
ـ آره ... حرف می زنی؟

ـ ببخشيد... شما رو به جا نمی يارم. 
صداي ناشناش ناگهان می خندد. خنده اش چنان غافلگيرانه 
است که براي لحظاتي زمان را گم می کنی. نمي داني به کدام 

بخش از گذشتة تو مي خندد. 
ـ چه بامزه ای تو.

ـ نمی خوای خودت رو معرفی کنی؟
ـ خب منم ديگه.

ـ اسمت چيه؟
ـ ليال.

بگرد. همه محفظه هاي حافظه ات را بگرد... ليال... ليال... کم کم 
به ياد خواهی آورد. 

ـ ليال ... ليال... شما رو يادم نمی ياد. ليالی چی؟
ـ ليالم ديگه.
ـ چند سالته؟

ـ چه قدر چيز می پرسی؟ مگه آقا معلمی.؟
ـ ببخشيد من با کسی که نشناسم حرف نمی زنم. 

دکمة قرمز گوشی را فشار مي دهي و به زمان حال برمی گردي. 
تمام شد. حاال می توانی روی کاناپه برگردی و سکان زندگی ات 
را در دست بگيری. روی اين کاناپة چرمي بزرگ که پهن تر 
از يک کاديالک قديمي است و تمام اين آپارتمان تنگ و 
کوچک را پر مي کند. بنشين و فکر کن. به همة چيزهايی که 
می توانی از دست بدهی فکر کن. به شهرزاد که چنين ناگهانی 
سر از کاناپة تو در آورد ودکمه ی صدفی پيراهن شيري اش 
که از پشت بسته مي شد هنوز روی اين ميز عسلی باقی مانده 
است،به اضافه ي شکالتي نيم خورده  روی پيشخوان سنگی 
آشپزخانه. بيهوده است؛ نمي تواني او را فراموش کنی.گاه همة 
آن چه از شبی باور ناپذير برجای می ماند، در نور تند صبح 
برسطح يک دکمةصدفي برق مي زند.پيش از آن که بيدار شوی 
شهرزادهمةپرده های آپارتمان ات را کنار  زده بود و آپارتمان 

غرق نور است. 
بلند شو. در آينة دستشويی به صورت خود نگاه  کن. ته ريش 
دو روزه صورت ات را پوشانده است. شهرزاد تمام شب به 
اين صورت می نگريست، در حالی که می دانست تو هر لحظه 
به ميترا فکر مي کني.شهرزاد وقتي زبري صورت تو را لمس 
مي کرد، مي دانست به زيبا ترين تصاوير ذهنت خيانت می کنی. 
را اصالح کني، دلخوشي  ندارد صورتت  بود دوست  گفته 
کوچکي که خود را با ميترا متفاوت احساس کند. موبايل زنگ 
می زند.شير آب را ببند، به آشپزخانه برگرد و آن را جواب بده. 
حاال مي تواني تعجب کني، همان صداي دخترانة ناشناس است.

ـ چی می خوای؟
ـ چرا قطع می کنی؟

ـ می خوای چه کار کنم، برات برقصم؟
ـ جدی؟ بلدی برقصی؟ ...

اين رو يه نفر داده بدم به تو
علیرضا محمودی ايرانمهر

داستان ايرانی
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جمعة پيش جلوی همين کاناپه با ميترا می رقصيدی. يک پايت 
را جلو بگذار، حاال پای ديگر را بچرخان. حرکت کمرت 
بايد نرم تر از اين باشد. نرم تر... بازهم نرم تر... راک اند رول 
که نمی رقصی، رقص ايرونی ست. بايد مثل راه رفتن گربه 
نرم باشد. و تو در دستان ميترا مثل گربه نرم می شوی. نرم تر از 
پوست گربه. در چند متر فضاي کوچکي که کاناپة بزرگ از 
آپارتمان باقي گذاشته است با ميترا  رقصيدي. ميترا خوب بلد 

است اين نرم شدن ها را آموزش دهد. 
ـ ... تو چه جوری می رقصی؟
ـ شمارۀ منو از کجا آوردی؟

ـ پيدا کردم.
ـ از کجا پيدا کردی؟

ـ چه قدر تو سوال می پرسی. می ذاری بيام پيشت؟
تنت از ترس مور مور می شود. انگار گربه ای در تاريکی روی 
صورتت پريده باشد. احمق تر از آن هستی که فکر می کنی. 
همة اين ها دامی برای تو است. اين صدای گم شدۀدخترانه که 
تو را در گذشته ات بازی می دهد، يک دام است. بايد از اول 
مي فهميدي دارند فريبت می دهند. فکرت را به کار انداز. آن ها 

مي خواهند سکان زندگيت را از دست تو بيرون بکشند. 
ـ چرا چيزي نمي گي؟ مي ذاري بيام پيشت؟

ديگر سکوت چه فايده اي دارد. شايد آمدن ناگهانی شهرزاد هم 
بخشي از اين بازی باشد. در تمام لحظه هاي شب گذشته تو 
بر روي اين کاناپة بزرگ فقط يک عروسک خيمه شب بازي 

بوده اي. ديگر بي فايده  است. براي چه چنين ديوانه وار ذهن ات 
را زير و رو مي کني. ميترا می تواند همه چيز را چنان نرم جا به جا 
کند که تا آخرين لحظه  هيچ تکانی را احساس نکنی. گوش 
کن. چيزی توي آشپزخانه صدا می کند. مثل صداي خوردن 
ظروف به يکديگر است، يا جابه جا شدن ليوان هاي کريستالي. 
هر قدر مي خواهي اطرافت را نگاه کن. جز تو کسي در اين 

آپارتمان نيست. 
ـ من خيلي دختر خوبي ام، مي ذاري بيام پيشت؟

ـ اگه نگی شمارۀ منو از کجا آوردی همين االن قطع می کنم.
ـ تو رو خدا قطع نکن... تو رو خدا!

ـ خب بگو.
ـ نمی دونم.

ـ پس قطع می کنم.
ـ تو رو خدا... بذار بيام پيشت.

ـ اول بگو شماره ام رو از کجا آوردی.؟
ـ پيدا کردم.

ـ کجا.
ـ همين جا.

ـ اون جا کجاست.؟
ـ نزديک چهار راه.
ـ کدوم چهار راه؟
ـ جاي اتوبوس ها.

چه فايده دارد که دوباره گوشي را قطع مي کني؟اين بار دکمة 
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قرمز هم تو را به خودت باز نخواهد گرداند. اين صدای دخترانة 
فرسوده سطح ليز و يخ زده ای است که به زحمت خود را روی 
آن سرپا نگه خواهي داشت. باز هم محفظه هاي حافظه ات را 
بگرد. اين صداي ناشناس و لغزان تو را به ياد چه مي اندازد؟ 
فکر کن. آيا شبيه لحظه اي که ميترا را براي اولين بار در سکوت 
ايستگاه مترو طرشت ديدي نيست؟ روي کاناپة بزرگ برگرد. 
چشمانت را ببند، همه چيز را خواهي ديد. همة آن چه گذشته 
است... تو در ايستگاه خلوت طرشت هستي، کمي گذشته از 
ساعت ده صبح. وقتي مي رسي قطار تازه رفته است. کسي غير 
از تو توي ايستگاه نيست. مردي تنها با کيف برزنتي سنگين، 
استاد گرافيست و کارشناس تبليغات آموزشگاه هاي کنکور، در 
انتظار قطار بعدي که او را به امعاء و احشاء در هم پيچيدۀ مرکز 
تهران قديم مي برد، به ساختمان هاي بازسازي شدۀ دهة چهل. 
مردي پر از رويا هاي لمينيت شده و طرح تراکت  هاي تبليغاتي 
براي زنده نگه داشتن اميد در صف دخترها و پسر هاي بي پاياني 
که از پله هاي ساييدۀ ساختمان قديمي آموزشگاه کنکور باال و 
پايين مي روند. دو سال و پنج ماه پيش همسرش از او جدا شده 
است. عموماًدر نقش استاد پيشنهاد دوستي دخترها را از ترس 
بدنام شدن رد مي کند. اما گاه که تنها به خانه برمي گردد، تصوير 
برخي شان را روي کاناپةبزرگ خود بازسازي مي کند. بهشت 
کوچکي پر از موجودات زيباي عجيب الخلقه که براي رفع 
نقصان ابدي خود پيوسته تغييرشکل مي دهند و دوباره خلق 
مي شوند. و حاال ميترا دارد درست از مقابل تو عبور مي کند. ببين 
چگونه تالش مي کند نگاه متعجب اش را از تو پنهان کند. و تو 
خود را روي سطحي لغزان مي يابی. فکر کن...آيا اين زن جوان 
شاهکار گمشده اي از مخلوقات خيالي توست يا يک نمونة 
واقعي در ايستگاه طرشت. يک لحظه  از واقعيت براي يک عمر 
خلق زيبايي کافي ست. ايستگاه خالي است، چون شبستاني 
در سکوت. همة ايستگاه مال تو و اوست. ميترا درست چهار 
صندلي آن طرف تر نشسته است. به هم نگاه مي کنيد و نمي داني 
کدام يک زودتر لبخندخود را فروخورده است. قطار با صداي 
سايش آهن ها وارد ايستگاه مي شود، فقط براي دو نفر. هر دو به 
سوي يک واگن و يک در مي رويد. درون واگن کنار يکديگر 
مي ايستيد و در به روي تان بسته مي شود. ايستگاه طرشت دوباره 
خالي است. قطار راه مي افتد و جرقة چرخ هاي فلزي لحظه اي 

در تاريکي تونل بر جاي مي ماند.
چشمانت را باز کن. موبايل توي دستت زنگ مي زند. گمان 
مي کني با فشردن اين دکمة قرمز نجات خواهي يافت؟ دهانت 
خشک شده است. بلند شو و توي آشپزخانه برو. در يخچال 
چيزهايي براي خوردن پيدا مي شود. تالش خودت را بکن، 
شايد بتواني اين صداي دخترانة فريبنده را فراموش کني. در 
يخچال را باز مي کني و نور سرد آن به صورتت مي تابد. ميترا 

نور يخچال دوست دارد،  برابر  را در  نيم رخ روشن شده ات 
مخصوصاً در تاريکي شب. تو هيچ وقت علت آن را نخواهي 
فهميد. چون خود را در اين هالة نور که شبيه نقوش قديمي 
قديسان است نديده اي. جرعه اي ديگر از اين شير سرد بنوش. 
آرامت مي کند... فکر کن، اگر همة اين ها دامي باشد که ميترا 
بخواهد با آن تو را مقابل تصوير خائنانة خودت قرار بدهد، چه 
خواهي کرد؟ يا شايد دامي براي آن که خيانت هاي آيندۀ خود 
را به تو توجيه کند؟ دکمة صدفي پيراهن شهرزاد هنوز روي 
ميز عسلي جلوي کاناپه برق مي زند. بستن چشم ها بي فايده 
است. دکمة صدفي همان جا جلوي کاناپه است. و تو خوب 
مي داني ميترا چه طور اين کاناپة پهن و راحت را دوست دارد. 
روي همين کاناپه به تو گفته بود دوستت دارد و تو روي همين 
کاناپه فکر کرده بودي زن ها با تمام وجود شان به يک چيز 
عشق می ورزند و مردان با همة وجودشان به چيزهاي گوناگون. 
کلماتي که به ميترا گفتي مثل دکمة  صدفي پيراهن شهرزاد اين 
جا حضور دارند: زن ها حسود نيستند. زن هادر برابر عشق 
يک مرد احساس نا امنی می کنند چون مي دانند دوست داشتن 
مردانه چه طور تکثير مي شود. اما مردها حسودند چون می دانند 
نقطه خالصه  يک  در  چه طور  زن  يک  واقعي  عشق ورزی 

مي شود! موبايل زنگ مي زند.
ـ تو رو خدا قطع نکن. چرا هي قطع مي کني؟

ـ تا درست نگي کي هستي قطع مي کنم.
ـ من گشنم شده. 

ـ خب برو يه چيزي بخور!
ـ بيام پيشت؟

ـ بيايي چه کار کني؟
ـ اصغر هر وقت بهش زنگ مي زنم مي گه بيام پيشش.

ـ اصغر کيه؟
ـ نمي دونم.

ـ گفتي اسمت ليال است.
ـ ليال ؟ آره.

ـ داري دروغ مي گي.
ـ نه.

ـ اسم واقعي ت رو بگو.
ـ ستاره.

ـ بازم داري دروغ مي گي؟
ـ نه.

ـ اسم واقعي ت چيه.
ـ نمي دونم.

ـ نه اسم خودت رو مي دوني، نه مي دوني شمارۀ منو کي بهت 
داده؟

ـ مي خوام حرف بزنم. 
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حرف زدن... آيا در همة اين دروغ ها حقيقتي را حس نمي کني؟ 
تو که مي داني حرف زدن يعني چه، وقتي در سکوت اين 
همه موجود عجيب الخلقه روي کاناپه ات خلق کرده اي. اولين 

کلمات با ديدن ميترا در متروي طرشت اختراع شدند. 
ـ ميترا شمارۀ منو بهت داده.

ـ ميترا کيه؟ 
ـ پس شمارۀ منو از کجا آوردي.

ـ همين طوري گرفتم.
ـ چرا شمارۀ يکي ديگه رو نگرفتي؟

ـ قبلش دو تا شمارۀ ديگه گرفتم. يکي اش برنداشت، يکي اش 
هم يه زنه برداشت بهم فحش داد.

ـ منم بهت فحش بدم زنگ مي زني به يکي ديگه؟
ـ آره.

دنبال کلماتي مي گردي که به او بگويي . چيزي نمي يابي و 
دوباره دکمة قرمز را فشار مي دهي. شکالت  هاي آب شده از 
ميان لفاف آلومينيومي روي پيشخوان پخش مي شوند. بعد از 
قطع کردن موبايل هنوز داري با اين صداي دخترانةلغزان حرف 
مي زني. او هنوز دارد در خيالت با تو حرف مي زند. سکوت 
برهوتي ترسناک است و کلمات باتالقي که آرام آرام در آن 
غرق مي شوي، هر دو با هم غرق مي شويد. با ميترا، اولين زني 

که واقعيت داشت و روي کاناپه ات با تو حرف مي زد:
ـ نمي خوام درباره اش باهام حرف بزني.

ـ دربارۀ چي؟
ـ همه چي. نمي خوام هيچي بگي. اگه هم يه روز يه کاري 

کردي دوست ندارم بيايي بهم بگي. 
ـ مي دوني ميترا، اگه من حتی يه روز به تو خيانت هم بکنم 

معني اش اين نيست که دوستت ندارم.
ـ دوست ندارم درباره اش حرف بزني. به نظرم احمقانه است. 

ـ خودت شروع کردي.
ـ اگه به من خيانت بکني گفتن اش چيزي رو عوض نمي کنه. 

و تو همان موقع که ميترا رويش را از تو برگرداند و به پيشخوان 
آشپزخانه نگاه کرد مي دانستي نشان دادن تصوير مردي خيانت 
کار از خود،تصويري ساختگي است که فقط خودتو از خودت 
دوست داري.فکر کردي آدم زندگي خيانت کارانه نيستي، اما 
نمي دانستي کلمات به همان آساني که گفته مي شوند فراموش 
نمي شوند و گاه به همان آساني واقعيت مي يابند. مثل شهرزاد 
که وقتي چشم هايت را باز کردي پشت پيشخوان ايستاده بود 
و شکالت مي  خورد. همة محفظه هاي حافظه ات را بگرد. همة 
کلماتي که ميترا به تو گفته است. روزي را به خاطر آور که ميترا 
از شهرزاد براي تو حرف مي زد، از صميمي ترين دوست اش و 
اصرار داشت يکديگر را ببينيد. بعد از ظهري که سه نفري در 
نور پاييزي کوره  راه هاي دربند از کوه باال مي رفتيد و ميترا تو و 

شهرزاد را به بهانه اي تنها گذاشت. تو با هر قدم در دامي که 
برايت چيده بودند پيش مي  رفتي تا تبديل به همان تصويري 

شوي که از خودت ساخته بودي. موبايل زنگ مي زند.
ـ خسته نشدي؟

ـ چرا خيلي خسته شدم. گشنمه. مي ياي دنبالم.
ـ چرا نمي ري يه چيزي بخوري؟

ـ پول ندارم. برام يه ساندويچ مي خري؟
ـ اگه برات ساندويچ بخرم دست از سر من برمي داري؟

ـ مگه من چه کارت دارم.
ـ چرا هي زنگ مي زني؟

ـ دوست دارم باهات حرف بزن.
ـ گفتي االن کجايي؟

ـ سر اين چهار راه. مي ياي دنبالم؟
ـ سرکدوم چهار راه؟

ـ نمي دونم. جاي اتوبوس هاست.
ـ اسمش چيه؟

ـ نمي دونم.
ـ خب تابلوي سر چهار راه رو بخون ببين اسم خيابونش چيه.

ـ بلد نيستم بخونم.
ـ بازم داري دروغ مي گي؟

ـ نه به خدا، بلد نيستم بخونم. 
ـ اين چهار راه هيچ نشوني ديگه اي نداره؟

ـ اون ور خيابون سينما است. 
ـ دور و برت ديگه چي هست؟

ـ اين ور چهارراه يه دوچرخه فروشيه. يه دونه هم پيتزا فروشيه.
ـ بعد از پيتزا فروشي يه داروخونه نيست؟

ـ چرا داروخونه است. بعدش هم يه عروسک فروشي.
اسباب بازي فروشي، داروخانه و بعد از آن تابلوي بزرگي با 
عکس يک پيتزا. بارها از مقابل آن ها عبور کرده اي و به سردر 
سينماي آن سوي خيابان نگريسته اي. چه طور همة اين ها 
مي تواند اتفاقي باشد؟ شماره اي اتفاقي و اين قدر نزديک به 
تو...اين صداي دخترانة بي زمان فقط يک چهارراه با تو فاصله 
دارد. برمي خيزي و پنجرۀ آشپزخانه را باز مي کني. ضربان نبض 
خود را حس مي کني؟ سردر سينما پشت چنارهاي حاشية 

خيابان پيدا ست. 
ـ االن دقيقاً کجا نشستي؟
ـ توي ايستگاه اتوبوس ها.

ـ اگه بيام دنبالت منو مي شناسي؟
ـ اگه بگي تو هستي مي شناسمت ديگه.

ـ خب من چه جوري بشناسمت؟
ـ من خيلي خوشگلم.

ـ نشوني ديگه اي نداري؟
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ـ يه لباس آبي تنمه. بيا ديگه، منو ببر پيش خودت. 
تکان  آرام  امتداد خيابان  در  را  بلند  باد چنارهاي  نگاه کن، 
مي دهد. ايستگاه اتوبوس پشت  درخت ها پنهان است. کلمات 
آسان تر از آن چه مي پنداري تحقق مي يابند. فقط يک هفته بعد از 
آن که با شهرزاد حرف زدي او دکمة پيراهن اش را روي کاناپة 

تو جا گذاشت. 
ـ االن مي ياي دنبالم؟

ـ چرا دوست داري بيايي پيش من؟
ـ خب بيام پيشت تنها نباشم. با هم حرف بزنيم. بيا ديگه.

ـ باشه.
ـ آخ جوون! مي ياي؟
ـ يه کم طول مي کشه.

ـ زود بيا منو ببر پيش خودت. 
صداي مخملي دختر از شادي برق مي زند. مثل سنگ هايي که 
ناگهان در باران بهاري خيس و براق شوند. همه چيز را يک بار 
ديگر مرور کن. شايد به زودي يک زن واقعي ديگر روي اين 
کاناپة بزرگ باشد. چرا از شادي ناگهاني خود تعجب کرده اي؟ 
مگر حسي شبيه اين نبود که شهرزاد را به خانة تو آورد؟ يا 
شادي خلق زنان خيالي در تنهايي کاناپة بزرگت؟همه چيز را 
مرور کن: امروز بعد از ظهر بايد دخترت را از همسر سابقت 
تحويل بگيري. لذت دردناکي که هر دو هفته يک بار تکرار 
مي شود. دوره هاي مکرر اندوه و اشتياق. هنوز ساعاتي تا موعد 
تحويل گرفتن دخترت باقي است. قبل از هر چيز بايد دوش 
بگيري. حاال پنجره را مي بندي و به سوي حمام مي روي. در 
شيشه اي حمام را به روي خود مي بندي و تصوير اندامت در 
اين سوي شيشه مشجر مي شود. آن جا توي حمام دوش آب 
داغ را باز کرده اي. بخار، شيشه  را مي پوشاند و تصوير تو در آن 
سوي شيشه کم کم ناپديد مي شود. اين جا توي آشپزخانه دوباره 
صداي به هم خوردن ظروف مي آيد، اما تو ديگر توي حمام آن 
را نمي شنوي. ليوان هاي کريستالي شسته شده در آبچکان باالي 
سينک ظرف شويي رو هم مي لغزند. دکمة صدفي در آفتابي که 
از پنجرۀ هال روي کاناپه مي تابد، برق مي زند. موتور يخچال 
روشن مي شود. آرام زوره مي کشد. از پنجرۀ آشپزخانه حرکت 
آرام برگ چنار هاي حاشية خيابان ديده مي شود. قطره هاي آب 

از شير ظرف شويي روي سينک فلزي مي  چکند...
در شيشه اي حمام باز مي شود. تو حولة بنفش را به دور خود 
مي پيچي و تو هال برمي گري. در يخچال را باز مي کني. نور 
سفيد روي حولة بنفش مي تابد. نوشيدن شير سرد لذت بخش 
است. اگر شهرزاد دام ميترا بوده است، پس اين صداي ناشناس 
يک  مي تواند  که  اتفاق  يک  يا  ديگر  کيست؟دامي  دخترانه 
شادماني کوتاه و غم انگيز باشد. از شتابي که براي پوشيدن 
از  پر  لباس هايت داري تعجب مي کني. آن صداي دخترانة 

اشتياق در ايستگاه اتوبوس به انتظار توست. آيا اين شادي و 
شتاب ناگهاني براي فراموش کردن اندوه از دست دادن ميترا 
نيست؟ ديشب وقتي شهرزاد زبري صورتت را لمس مي کرد، 
گفته بود اين راز ميان تو و او مي ماند، گفته بود ميترا کلمه اي 
از آن نخواهد شنيد. اما خودت مي دانستي اين شادي ناگهاني 
شروع پاياني غم انگيز است. بازگشت ناگزير سکوت و رفتن 
زني ديگر از زندگيت که با تو حرف مي زده است. پرده هايي را 
که شهرزاد باز کرده است مي بندي. نور روز در رنگ سبزـ آبي 
پرده ها محو مي شود. به اطراف نگاه کن. کاري مانده که انجام 
نداده باشي؟ تو در را مي بندي و از پله ها پايين مي روي. اين جا 
دکمة صدفي پيراهن شهرزاد مقابل کاناپه جا مانده است، اما تو 
حتی بعد از آن که سوار پژوي سفيد قديمي ات مي شوي و به 
سوي چهار راه مي روي دکمه اي را که روي ميز عسلي جا مانده 

به خاطر نخواهي آورد. 
پشت فرمان به نمايشگاه نقاشي هايي که هيچ وقت نکشيده اي 
فکر مي کني. به جاي همة تصوير هايي که مي توانستي خلق 
کني به دانش آموزان بي شمار آموزش داده اي چگونه در آزمون 
دانشکدۀ هنر قبول شوند، به مديران آموزشگاه هاي گوناگون 
دانش آموزان شان  به  مي توانند  چگونه  که  داده اي  مشاوره 
بقبوالنند با ثبت نام در آموزشگاه آنان مجوز ورود به بهشت 
هر دانشگاهي را خواهند گرفت.رو به رويت برگ هاي تازۀ 
با  آفتاب برق مي زنند. روزي که  تند  نور  درختان چنار در 
همسرت به سمت دفترخانة ازدواج مي رفتيد که سند عقد را 
امضا کنيد به نمايشگاه تابلوهايت فکرمي کردي. روزي هم که 
به دادگاه مي رفتيد تا از هم جدا شويد باز هم به نقاشي هايي 
که خواهي کشيد فکر مي کردي و حاال پشت چراغ قرمز اين 
چهار راه که صداي دخترانة ناشناسي در ايستگاه اتوبوس آن 
به انتظارت نشسته است هنوز به رنگ هايي که بايد روي بوم 
بگذاري فکر مي کني. به دخترت فکر مي کني که احتماالً بايد 
همان پيراهن صورتي اش را پوشيده باشد. به ايستگاه خلوت 
طرشت و لبخند ميترا، پله هاي فرسودۀ آموزشگاه کنکور و همة 
دروغ هايي که در تمام شب گذشته به شهرزاد گفته اي و از او 
شنيده اي. درخت هاي بلند روي تابلوي بزرگ سر در سينما 
سايه  انداخته اند. چراغ سبز مي شود و به آن سوي چهارراه 
مي روي. همين جا بايست، کمي جلوتر از سردر سينما. به 
ايستگاه اتوبوس آن سوي خيابان نگاه  کن. اگر کمي دقت کني 
آن صداي فرسوده و گرم را ميان کساني که در ايستگاه اتوبوس 
به انتظار نشسته اند پيدا خواهي کرد. يافتن اش چندان دشوار 
نيست. آخر مگر چند نفر مي توانند در يک ايستگاه اتوبوس با 
لحني چنين عجيب و غير عادي صحبت کنند، لحن آدمي که 
انگار همه چيز را فراموش کرده و هيچ چيز به نظرش عجيب 
نمي آيد. خودش است. همان دختر تنهاييکه با لباس آبي در 
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انتهاي ايستگاه اتوبوس نشسته است. از جايي که تو هستي 
بيشتر شبيه يک دختر بچة دبستاني مي نمايد، اما بايد بزرگ تر 
آن باشد. پاهايش را توي شکم خود جمع کرده به سمت باالي 
خيابان و مخالف چهار راه نگاه مي کند. انگار انتظار دارد تو از 
آن سوي بيايي. تو همان جا نشسته پشت فرمان مي ماني و او را 
نگاه مي کني. اين صورت کودکانه  که معلوم است مدتي شسته 
نشده است تو را به ياد چهره  اي در گذشته هاي دور مي اندازد. 
سال ها پيش از ازدواجت و مدرسة روستايي. مدرسه اي که 
ديوارهاي آن را با پاره سنگ هاي روي هم چيده ساخته بودند. 
تصوير دختر بچه اي را که توي زمين خاکي حياط مدرسه بازي 
مي کرد و صورت اش هميشه از آب دهانش خيس و چسبناک 
بود نمي تواني فراموش کني. بارها بعد از تمام شدن کالس  
درس ات روي ايوان مي ايستادي و بازي کردن اش را کنار ديوار 
سنگ چين تماشا مي کردي. به نظرت سرش کمي براي اندام 
الغر و کودکانه اش بزرگ بود و چشم هاي زيبايش تو را به ياد 
خواننده اي قديمي مي انداخت که نامش را به ياد نمي آوردي يا 
شايد صورت پرتره اي از قرون وسطا. چهار دست و پا روي 
زمين خاکي مي خزيد و با تکه چوبي که در دست داشت 

اشکال عجيبي روي خاک ترسيم مي کرد. تو ساعت ها او را 
نگاه کرده بودي بي آن که يک بار سرش را باال بياورد و تو را 
نگاه کند. تو هيچ وقت حيرت لحظه اي را که براي اولين بار 
شنيدي دخترک نزديک سي سال دارد فراموش نخواهي کرد. 

به چهرۀ اين دخترک که توي ايستگاه اتوبوس سرش را روي 
زانوهايش گذاشته است نگاه کن، محفظه هاي حافظه ات را 
بگرد و سعي کن به ياد آوري چه چيز آن تو را به ياد آن بچة 
سي ساله مي اندازد. دخترک حاال دارد توي کولة نارنجي اش 
دنبال چيزي مي گردد. عکس عروسکي روي کوله را از اين 
طرف خيابان هم مي تواني تشخيص بدهي. دخترک گوشي 
موبايلي را از توي کوله اش بيرون مي آورد و شماره مي گيرد. 

موبايل زنگ مي زند.
ـ چرا نمي ياي؟ حوصله ام سر رفت.

ـ چرا بايد بيام.
ـ بهم دروغ گفتي؟ مگه خودت نگفتي مي ياي دنبالم؟

ـ تا برسم طول مي کشه. اما قبل اش بايد راستش رو به ام بگي،  
تو چند سالته؟

ـ نمي دونم.
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ـ مگه مي شه آدم ندونه چند سالشه؟
ـ خب من نمي دونم.
ـ خونه تون کجاست؟

ـ اين جا نيست.
ـ خب کجاست؟

ـ نمي دونم. خيلي دوره.
ـ پس چه جوري تا اين جا اومدي؟

ـ همين طوري اومدم ديگه. پياده.
ـ قبل از اين که پياده بيايي اين جا کجا بودي؟

ـ خونة مرتضی بودم.
ـ مرتضی کيه؟

ـ آدم بديه.
ـ چون آدم بديه از خونه اش اومدي بيرون؟

ـ نه، منو کتک زد. منم فرار کردم اومدم اين جا.
ـ از اين جا کجا مي خواي بري؟

ـ مي خوام بيام پيش تو. 
ـ اگه من رات ندم بيايي پيشم چي؟
ـ مگه خودت نگفتي مي ياي دنبالم؟

ـ خب شايد خونة من جا نداشته باشه تو بيايي؟ اون وقت کجا 
مي ري؟

ـ زنگ مي زنم به يکي ديگه.
ـ موبايل مال خودته؟

ـ نه از توي جيب مرتضی يواشکي برداشتم اش. 
روسري سفيد دخترک از روي موهاي بلوطي اش عقب رفته 
است و بادي که بيد هاي بلند کنار ايستگاه ها را مي جنباند، 
موهاي روي پيشاني او را هم تکان مي دهد. باد خنک و تازه اي 
است. رو به رويت،  در دور دست کوه هاي بلند و برف گرفتة 
البرز در آسمان آبي و شفاف مي درخشند. مي تواني در پژو ي 
سفيد را باز کني، به آن سمت خيابان بروي و به او سالم کني. 
ذهن ات بيش از اين را نمي تواند تصور کند. بهتر  است فکرات 
را به کار اندازي، ممکن است يک بار ديگر چشمانت را باز 
کني و دختر بيگانه اي را ببيني که پشت پيشخوان آشپزخانه ات 

ايستاده است و شکالت مي خورد. 
ـ چون از خونة مرتضی فرار کردي مي خواي بياي پيش من.

ـ آره.
ـ خب بعدش چي؟

ـ باهم حرف مي زنيم.
به دخترت با پيراهن صورتي اش فکر مي کني که بايد يک 
ساعت ديگر او را از همسر سابق ات تحويل بگيري و به خانه 
بياوري. بهانة خوبي است که خود را بي گناه تصور کني. وقتي 
فقط يک روز فرصت داري دخترت در خانه کنار تو باشد 
ديگر جايي براي نگه داشتن اين صداي فرسوده نداري. در 

پژوي سفيد را باز کن و پياده شو. حاال تو داري از خيابان 
عبور مي کني. به آن سوي خيابان برو، به سمت ايستگاهي که 
دخترک در گوشة آن نشسته است. حاال داري درست از مقابل 
او عبور مي کني. دخترک دوباره سرش را روي زانوهاي خود 
گذاشته و به باالي خيابان جايي که گمان مي کند تو از آن 
سو مي آيي، نگاه مي کند. اشتباه نکرده بودي. صورت او بسيار 
شبيه همان صورت بچة سي ساله اي است که در حياط مدرسة 
روستايي تماشايش مي کردي، همان صورت هميشه مرطوب 
با نگاهي گم شده. دخترک به انتهاي خيابان چشم دوخته و 
متوجه نگاه تو نمي شود. از کنار او مي گذري و به سمت پيتزا 
فروشي نزديک چهارراه مي روي. يک پيتزا سفارش مي دهي 
و منتظر مي ماني تا آماده شود. از پشت شيشة پيتزا فروشي 
مي تواني ايستگاه اتوبوس و دخترک را که هنوز به انتظار نشسته 

است ببيني. آدم ها هميشه در انتظار چيزي هستند. 
به ياد دکمة صدفي شهرزاد مي افتي که روي ميز عسلي مقابل 
کاناپه ات جا مانده است. بايد يادت باشد وقتي دخترت را 
برداري. حافظه ات رابگرد. ديگر چه  به خانه  آوردي آن را 
زندگي ات  کنار  و  گوشه  در  است  ممکن  خرده ريزهايي 
باقي مانده باشد؟ آدم ها گاه در تمام زندگي منتظر اتفاق هاي 
خوش حال کننده اي مي مانند که خرده ريزهاي غم انگيزي از 
آن براي شان برجاي مي ماند. دوست نداري دخترت آن دکمة 
صدفي را ببيند. باهوش تر از آن چيزي است که نشان مي دهد 
و خيلي چيزها از نشانه هاي کوچک مي خواند. آمدن شهرزاد 
شادي کوچکي بود که نمي توانستي از آن چشم بپوشي، مثل 
شادي کوچک بي وفا نشان دادن خود در برابر ميترا، درخششي 
در روزهاي يکنواخت آموزشگاه کنکور و تابلوهاي تبليغاتي. 
دخترک هنوز در ايستگاه منتظر نشسته است. جدا شدن از 
همسرت هم شادي کوچکي بود که گريزي از آن نداشتي 
و از بابت آن پشيمان هم نيستي. شادي هاي کوچکي از تو 
افسوس اشرا  ببخشي،  او  به  نمي توانستي  که  مي خواست 
مي خوردي و با زندگي مشترک غم انگيز و بي پاياني از خودت 

و او هم زمان انتقام مي گرفتي. موبايل زنگ مي زند.
ـ من سردمه چرا نمي ياي؟

ـ خب برو يه جا بشين که سرما نخوري.
ـ چرا نمي يايي، حوصله ام سر رفته.

ـ مي يام.
ـ دروغ نمي گي؟

ـ نه.
مي گفت.  دروغ  تو  به  دربارۀ خودش  را  چيز  همه   شهرزاد 
دروغ هايي آن چنان آشکار که گويي واقعي تر از تمامي حقايق 
زندگي اوست که نياز به اثبات شان نيست. به نظرت بيش از 
حد طبيعي باهوش مي آمد، اما با لحني شبيه همين دختر منتظر 
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در ايستگاه از تو مي خواست که با او حرف بزني، تنهايش 
نگذاري، دوستش داشته باشي... پيتزايي که سفارش داده اي 
آماده شده است. جعبة سفيد پيتزا را در دست ات مي گيري و 
گرماي درون آن را روي انگشت هايت احساس مي کني. از پيتزا 
فروشي بيرون مي آيي و باد خنک و تازه که از سمت قله هاي 
برفي شمال تهران مي وزد به صورتت مي خورد. هوا آفتابي و 
سبزي درختان چشم گير است اما گرماي ميانه هاي بهار هنوز 
فرا نرسيده. توي جيب هايت به دنبال اسکناسي مي گردي و پسر 
بچه اي را که نزديک چهارراه گل سرخ هاي زرورق پيچ شده 
مي فروشد صدا مي زنی. اسکانس را توي مشت اش مي گذاري 

و به او توضيح مي دهي بايد چه کار کند:
ـ فهميدي کدوم دختره رو مي گم.

ـ همون که لباس آبي داره.
ـ آفرين. اين پيتزا رو بهش مي دي و هر چي ام ازت پرسيد 

هيچي بهش نمي گي.
ـ چشم آقا، هيچي نمي گم.

يک بار ديگر از خيابان عبور کن. در پژوي سفيد ات را باز کن و 
سوار شو. پسر بچه وارد ايستگاه اتوبوس شده و جعبة پيتزا را به 
سمت دخترک دراز کرده است. خوب نگاه کن. هيچ نشاني از 
تعجبي که انتظار داشتي در صورت دخترک نمي بيني. بي هيچ 

سوالي جعبة پيتزا را از پسرک گرفته است و با لذت برش هاي 
پيتزا را گاز مي زند. پسرک با گل سرخ هايش به سمت چهار 
راه برمي گردد. ديگر چيزي بر سر اين چهار راه که به انتظار آن 
بماني براي تو باقي نمانده است. ماشين ات را روشن کن و راه 
بيفت. هنوز فرصت آن را داري که کمي در هواي بهاري تهران 
پرسه بزني و بعد مقابل خانه ي سابق ات منتظر بماني که همسر 
سابق ات دخترات را دم ماشين بياورد. به گوشي موبايل ات نگاه 
مي کني.  انتظار داري دوباره زنگ بزند؟ ديگر هيچ تماسي در 
کار نيست. تو ديگر هرگز آن صداي نرم و فرسوده را نخواهي 
شنيد. بي فايده است حتی اگر به سر چهارراه برگردي هم ديگر 
کسي در ايستگاه اتوبوس به انتظار تو ننشسته  است. حاال پشت 
اين چراغ قرمز ديگر بايست و به پرنده  هايي نگاه کن در دور 
دست از برابر چشم انداز برفي کوه هاي البرز پرواز مي کنند. 
هنوز براي رفتن به دنبال دخترت زود است. حاال فرصت داري 
به خيلي چيزها فکر کني: به شادي هاي کوچکي که از دست 
مي روند، لذت خوردن يک ليوان شير و چيزهايي که در زندگي 
ناعادالنه اند، به اين که اگر همين االن شمارۀ ميترا را بگيري چه 
خواهي شنيد و اين که وقتي دخترت را ديدي از ماشين پياده 
شوي، به سمتش بروي، او را از زمين بلند کني، در آغوشت 

بگيري و ببوسي. 
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تفنگ شکاری دولول بابام را از گل ميخ واکندم و پاورچين 
از اتاق زدم بيرون. بابام غرق خواب بود. می دانستم خوابش 
سنگين است... . شب از آن شب های سرد و ظلمانی بود. مادرم 

اين جور وقت ها می گفت: گرگ نرمی زاد!
می دانستم تفنگ پر است. ديده بودم که بابام کمر تفنگ را 
شکانده بود و تيری تو خشابش گذاشته بود.شب هايی فردايش 

می رفتيم شکار، تفنگش را از شب پر می کرد.
نمی دانستم کاری که می خواستم بکنم درست است يانه. اصاًل 
از پسش بر می آمدم؟ نمی خواستم به اين چيزها فکر کنم. فقط 
می دانستم که يکی از اهل محل بايد کاری می  کرد. حاال امشب، 

آن يکی من بودم...
 اسی شله شده بود عذاب اليم برای تمام اهل محل. آبرو برامان 
باقی نگذاشته بود. نه زن و بچة مردم از دستش آرامش داشتند 
نه بقال و کسبه. شهربانی چی ها هم ديگر از پسش برنمی آمدند؛ 

»خودتون برين کلکشو بکنين«.
زندان رفتن و دررفتن از زندان براش شده بود آب خوردن. 
که:  می کرد  تعريف  بوده،  هم بندش  ماهی  چند  که  نجات 
يک شب شرط بندی کرده بوديم اگر اسی برود از سوپری 
بيست و چارساعتة جلو شهربانی بستنی بخرد و برگردد، نفری 
پنج تومن بهش بدهيم. اسی قبول کرده بود. پنج تومن هامان 
را جمع کرديم داديم دست بابا  يوسف که پيرمان بود. محال 
به  سلول  روزنة  تنها  ببرد.  را  بتواند شرط  اسی  بود  ممکن 
سقف يک کف دست کانال کولر بود. تازه، روی بام زندان 
هم چند تا نورافکن پرنور کورکننده بود که همه جا را مثل 
روز روشن می کرد...رفت و برگشت اسی به نيم ساعت هم 
نکشيد. بستنی ها را بين مان قسمت کرد و همين طور که بستنی 
خودش را گاز می زد رو کرد طرف بابايوسف و گفت: پولو اخ 

کن باباپيری!... المصب انگاری اصاًل استخوان تو بدنش نبود.
اسی ريزه و الغر بود و عجيب فرز! فرخنده خانم، همسايه شان 

می گفت»بچه رو از تو بغل مادرش می دزده!«
کله اش که سال به دوازده ماه تيغ انداخته بود، هزارجاش زخم و 
زيلی بود. زخم هايی که يا جوش نخورده بودند و ازشان چرک 

و خون می ريخت يا بدجور جوش خورده بودند.کتک هايی 
که اسی از اهل محل با مشت و لگد و باتون های پاسبان ها 
خورده بود فيل می خورد ازپا می افتاد.اسی اما عين خيالش نبود. 

با پررويی می گفت:کتکا رو خر می خوره، فوشا رو باد می بره!
اسی با مادر پيرش زندگی می کرد. اتاقکشان سوراخی بود که تو 
سينة تپه کنده بودند. سه طرفش خاک سرخ تپه بود و يک در 
چوبی درب و داغان داشت.پيرزنه می گفت اسی را با يتيمی و 
کلفتی و رختشوری بزرگ کرده. وقتی اسی جخ دو سالش بود، 
باباش عاشق يک زن کولی شد و باش رفت و زن و بچه اش را 
به امان خدا رها کرد...پيرزنه دل پرخونی داشت از دست اسی و 
کارهاش. يقه اش را جر می داد. پستان های سياهش را که مثل دو 
تا بادنجان چروکيده بودند تو دست هاش می گرفت و شيرش 
را به اسی حرام می کرد... . حاال يک ماهی بود که خوابيده بوده 

رو تخت بيمارستان شير و خورشيد.
در را هل دادم و رفتم تو... اسی پاهاش را دراز کرده بود،تکيه 
زده بود به رختخواب بسته و سيگار می کشيد. مرا که ديد، 
يکه خورد و پاهاش را جمع کرد و براق شد تو صورتم: چی 

می خوای بچه؟!
تفنگ را به طرفش نشانه رفتم:اومدم راحتت بکنم اسی!

 باورم نمی شد من و اسی تنها شده بوديم. همان اسی که 
پاسبان ها را هم ذله کرده بود...سيگارش را کف اتاق خاموش 
کرد،دندان هاش را رو هم فشار داد و رو زانوهاش نشست. بايد 
حواسم را خوب جمع می کردم. می توانست يکهو مثل ملخ از 
جاش بپرد وتفنگ را از دستم بگيرد. می توانست مثل مارمولک 

تو يک چشم به هم زدن جاش را عوض بکند.
دادکشيد: برو بچه!... برو وقتی قد تفنگت شدی برگرد...برو 

گم شو!
حاال نيم خيز شده بود و دير می جنبيدم کارم ساخته بود. تفنگم 

يک تير بيشتر نداشت.
دوباره گفتم: اومدم راحتت کنم اسی!

خيز برداشت طرفم اما خيز تير تفنگ من تندتر بود. به پشت 
پخش زمين شد و خيلی زود تمام کرد. حتی نديدم جان بکند 

اسی شله
قباد آذر آيین

داستان ايرانی
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يا دست و پايی بزند. رفتم ايستادم باالسرش. چشم ها و دهانش 
باز باز بودند. حتماً تعجب می کرد که يک بچه توانسته دخلش 

را بياورد. زانو زدم کنارش و گفتم: خداحافظ اسی!
دست کشيدم رو چشم هاش.

تفنگ را آويزان می کنم گل ميخ. لحاف را آرام کنار می زنم و 
خودم را می سرانم تو بغل بابام. بابام غلت می زند و دستش را 

حلقه می کند دور شانه ام. چه  قدر بغل بابام گرم و نرم است!
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خانم حجتی سيگارش را می تکاند. برفی از خاکستر روی 
سر مورچه ها می ريزد. فيروزه به مورچه ها نگاه می کند که 
چه  طور از بين کاشی های کف حياط رد می شوند و از سر 
و کول هم باال می روند. آنقدر زيادند که سطح سياهی گوشة 
حياط ساخته اند. خانم حجتی به او نگاه می کند و تند دهان 
می جنباند و با صدای کلفتش از دزدی در آپارتمان های ديگر 
و دير شارژ دادن می گويد. فيروزه به جرم های زرد دندان های 
حجتی خيره می شود که مثل جرم های زردی  اند که به توالت 
خانه چسبيده بود و با يک قوطی جرم گير کلک شان را کنده 
بود. حجتی با لب های کلفت اش پک می زند و حرف می زند و 
خاکستر می تکاند. مورچه ها زير برف رژه می روند و به کتانی 
نارنجی رنگ می رسند و از ميان پاچه های شلوار ش راهی باالتر 

می شوند. 
تنش  کردن  حال غصب  در  مورچه ها  که  نمی داند  حجتی 
هستند. پاهای فيرزوه جای او به خارش می افتد. می گويد: 
می افتد.  ران هايش  به جان  و   » می خاره.  پاهام  »ببخشيد... 
می خارد. محکم ناخن هايش را روی ران ها می کشد. حجتی به 
خاراندن او نگاه می کند و ادامه می دهد و اين بار از شارژدادن 
می گويد که آن ها نداده اند. فيروزه می خاراند:»داده ايم. داده ايم.« 
حجتی گوش نمی دهد. ادامه می دهد. حرف می زند و قطاری 
مورچه از شلوارش باال می روند. او حرف می زند، مورچه های 
موزی باال می روند. فيروزه ناله کنان می گويد:»داده ايم داده ايم« و 
چشمان اش را باز می کند. نفس نفس می زند. نيم خيز می شود. 
مالفة سفيد را از رويش کنار می زند و روی قالی پرت می کند. 
مالفه مثل گلی روی قالی جا خوش می کند. به ساعت نگاه 
می کند. چيزی به آمدن صيفی نمانده. دامنش را باال می زند. 
از بس ران هايش را خارانده قرمز شده و رد ناخن هايش روی 
پوست مانده. کمی ران هايش را می مالد تا خون پخش شود. 
صدای حجتی از راهرو می آيد که شوهرش را صدا می کند. 
ياد خوابش می افتد و اينکه صيفی گفته بود شارژ را داده است. 
شک می کند مبادا نداده باشد اما يادش می آيد صيفی به جای 

شارژ، ساختمان را نظافت کرده است. 

بلند می شود. موهايش را جمع می کند و به چشمان پف کرده اش 
توی آينه نگاه می کند. از وقتی که شرکت نمی رود، ظهر ها 
چرتش می گيرد. دوست ندارد بخوابد، اما يک دفعه بيهوش 
می شود. انگار کسی به زور روی فرش بکشد و پلک هايش 
را ببندد. گاهی فکر می کند بدنش تالفی آن سال هايی را در 
می آورد که شرکت می رفت و چهار و نيم صبح بيدار می شد تا 
مسير طوالنی جنوب به مرکز شهر را با اتوبوس سر وقت برسد. 
فکر می کند اگر نخوابد هم کاری ديگری ندارد بکند. لرزشی 
روی انگشت پايش حس می کند. خم می شود و مورچه را 
پرت می کند. کنار ديوار می رود. روی زانوها می نشيند و به درز 
بين قرنيزها نگاه می کند. چند تايی مورچه دوباره بيرون آمده اند 
و روی موکت می چرخند. حشره کش را بر می دارد تا دوباره 
توی سوراخ بزند، اما خالی است و فقط صدای فسی ازش 
بيرون می آيد. مورچه ها تا نزديکی انگشتان پايش می رسند. بلند 
می شود. نگاه شان می کند،موکت سبز برای شان مثل پارک پر 
چمنی شده که تويش مشغول بازی اند. چشمش به لکه های 
قهوه ای روی موکت می افتد و به موهايی که الی پرزها مانده، 
شايد از مستاجر های قبلی. به جای خالی تخت گوشة اتاق 
نگاه می کند. يا بايد تخت بخرند يا بايد به صيفی بگويد تمام 
موکت ها را بشورد. زير لب زمزمه می کند: »توی اين کثيفی 
نمی شه يک سال زندگی کرد.« به ديوارها دست می کشد که 
غباری مخملی رويشان نشسته و جاهايی، از دودۀ شوفاژ سياه 
شده است. چند بار به صيفی گفته بود به صاحب خانه بگويد 
خانه را رنگ کند، اما صاحب خانه زير بار نرفته بود و گفته 
بود اگر رنگ کند پولش را روی اجاره می کشد. بی خيال شده 
بودند، اما صيفی قول داده بود تا عيد خانه را دسته گل کند. دو 
هفته به عيد مانده و خبری از دست گل نيست. لب می گزد و 
کنار تلفن می نشيند تا به صيفی بگويد حشره کش بخرد. صيفی 
بر می دارد اما می گويد پشت در است. صدای زنگ در که 
می آيد باورش می شود راست گفته. با التماس می گويد: »اگه 

اين پنج طبقه رو بيای باال، ديگه پايين برو نيستی.«
صيفی زنگ را بيشتر فشار می دهد: »خسته ام . کمر واسم نمونده.«

درز بین قرنیزها
ياسمن شکرگزار

داستان ايرانی
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فيرزوه بلند می شود و دکمة آيفون را می زند. در را هم باز 
می گذارد تا صدای باال آمدنش را بشنود. صيفی توی هر پاگرد 
مدتی می ايستد تا زانو و کمرش استراحت کنند. همة پله ها را 
نمی تواند يکجا باال بيايد. فيروزه موهايش را گوجه ای می کند و 
چند تار جلوی پيشانی می ريزد. بوی ماهی در حال سرخ شدن 
خانم حجتی زودتر از صيفی توی خانه می آيد. فيرزوه به پاگرد 

نگاه می کند که صيفی به آن رسيده و به قلة در حال فتح اش لبخند 
می زند. هن و هن کنان شش پله را هم باال می آيد. کفش هايش 
را با اشارۀ فيرزوه توی خانه می آورد تا حجتی تذکر ندهد. در 
را که می بندد آغوش اش را باز می کند. فيروزه سمت آشپزخانه 
می رود، انگار که نديده باشدش. صيفی صدايش می کند. فيروزه 
می ايستد، دستان باز شده او را نگاه می کند. نزديک می شود و 
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خودش را در آغوش صيفی جا می دهد. دستش به خيسی زير 
بغل اش می خورد. زود خود را بيرون می کشد و به آشپزخانه 
می رود. صيفی روی قالی می نشيند،به پشتی تکيه می دهد و 

جوراب ها را در می آورد. 
»فيروزه ديروز حشره کش خريدم.«

فيروزه از آشپزخانه بيرون می آيد. جوراب ها را بر می دارد. هنوز 
از گرمای کفش گرم اند و توی سبد رخت چرک ها می اندازد. 

»توی کفش ات جوش شيرين نمی ريزی؟«
»نه. بچه های شرکت گفتن کفش رو خراب می کنه. عجب 

بويی راه انداختن.«
فيروزه می گويد:» آره...« و در حمام را می بندد. 

»دوباره دلشون دريا خواسته... منم هوس ماهی کردم. «
فيروزه سمت آشپزخانه می رود. » بذار واسه شب عيد. نگه 
داشتم واسه اون شب. چيز جديدی توی راهرو نچسبونده 

بودن؟«
صيفی متکا را زير بغل می چپاند. »نه. چه خبره مگه؟«

»هيچی. شارژ رو داديم ديگه؟«
»آره ديگه. پس عمة من بود پنج طبقه رو شست و طی کشيد؟«
فيروزه سری تکان می دهد و به کنج ديوار نزديک می شود: »اين 

خونه خيلی مورچه داره صيفی. همة مورچه ها نمردن. «
صيفی تلويزيون را روشن می کند و به دايناسورهای کارتونی 
در حال دويدن نگاه می کند: »مورچه است ديگه، دايناسور که 

نيست. «و خندۀ سرفه داری می کند. 
فيروزه از کنارش رد می شود. بوی تن صيفی تا يک قدمی اش 

می آيد: »تا بری دوش بگيری شام آماده است.«
صيفی کش و قوسی به تنش می دهد:»خستم فيروزه. امروز 
ُرس مون رو کشيدن. تمام صبح کف سالن رو طی کشيدم... 
«فيرزوه ياد طی شرکت می افتد. طی های کثيف با نوارهای 
چرکشان و گرد و غبار شرکت که روی تن صيفی نشسته اند. 

»عصرم توالت ها رو شستم. وضع توالت ها رو هم می دونی. 
می رن تو مهندس پهندسی يادشون می ره. موقع شتک اندازی 

ديگه نقاله و گونيا نمی شناسن. «
فيروزه سری تکان می دهد. می دانست. خودش ديده بود. از 
سطلی که برای دستمال انداختن بود و دستمال ها کنار سطل 
افتاده بودند تا بقية چيزها. شير آب داغ را باز می کند،نوارهای 
بخار از ظرفشويی باال می آيند. دست کش دست می کند وخيار 
و گوجه را زير آب می گيرد. فکر می کند صيفی موقع شستن 

توالت ها دست کش دست کرده يا لباس کار پوشيده؟
»فيروزه گوجه ها رب شدن. ببند آب رو. «

فيرزوه شير را می بندد: »» صيفی آب داغه. جون می ده بری 
دوش بگيری. کمرت هم آروم می گيره. «

صيفی پيراهنش را درمی آورد و مچاله کنار پشتی می چپاند. 

»چرا به من می گی صيفی؟ اينطوری همش فکر می کنم توی 
شرکتم. «

به کابينت تکيه می دهد تا خيارها را پوست بگيرد. صيفی، 
مرتضی. چند بار توی ذهن اش تکرار می کند. اما هنوز مرتضی 
برايش غريب می آيد: »عادتم شده. نه که هميشه توی شرکت 

بهت صيفی می گفتم. «
صيفی نشسته شلوارش را در می آورد: » ای بابا شش ماهه پا 
توی شرکت نذاشتی. کم کم بايد يادت بره. «روی پای اش 
خم می شود و البه الی موهای پر پشت پايش دنبال چيزی 

می گردد: » آها... دو ساعته پدر من رو در آورده. «
توی  بره  پيش  طور  همين  مورچه.  شده  زندگی مون  »تمام 
رختخواب مون هم پيدا می شه. تخت واسه همين چيزها خوبه«
صيفی مورچه را بين دستان اش له می کند:»رختخواب چيه؟ من 

صبحی يه دونه توی شرتم پيدا کردم. «

فيروزه می فهمد که حرف تخت را نشنيده می گيرد. نگاهش 
می کند که به فرش چسبيده و محال است به خودش زحمت 
می گيرد.  پوست  و  می دارد  بر  پيازی  بدهد.  رفتن  حمام 
چشمان اش را اشک پر می کند. به قول و قرار قبل از ازدواج شان 
فکر می کند. اينکه صيفی نمی خواهد زنش کار کند و صيفی هر 
روز حمام می رود چون فيروزه طاقت کثيفی ندارد. اصاًل همين 
شد که جواب مثبت داد. ده سال هر روز 4:5 صبح بيداری 
و شرکت رفتن، می ارزيد که با اين ازدواج سال ها در خانه 
استراحت کند. اما مدتی است صيفی از قول اش سر باز می زند. 

اشک هايش را پاک می کند. 
»گريه می کنی؟ اشک شوق ديدن منه ديگه.«

با قاشقی ساالد را هم می زند:»پيازش خيلی تنده.«
»عيب نداره چشمات ضد عفونی می شه.«

می خواهد بگويد او به ضد عفونی احتياجی ندارد و خودش 
بايد ضد عفونی شود که حرف اش را می خورد. صيفی نگاهش 

می کند: »هان؟«
»هيچی... باز ياد مورچه ها افتادم...«

صيفی کش و قوسی به کمرش می دهد: »فيروزه، جون صيفی 
بيا يه کم ماساژم بده.«

فيروزه دستانش را زير آب می شويد. آب داغ را نشان صيفی 
می دهد: »ببين چه داغه. اينقدر سرحال ميای. ماهيچه هات باز 

می شن. «
»حاال تو بيا. من می خوام دستای تو ماهيچه هام رو باز کنه.«

فيروزه نگاهش می کند و دستی به ديوارها می کشد:»صيفی در 
و ديوارهام خيلی کثيفند. موکت هام همين طور. همش دو هفته 

به عيد مونده ها.«
»تو بيا ماساژم بده.«
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»اين خونه اين همه مورچه داره هوا که گرم شه حتماً سوسک 
هم پيدا می شه. «

صيفی با انگشت اشاره می کند فيروزه به سمتش برود. فيروزه 
سفره را بر می دارد. 

»فيروزه... «
»می خوام شام بيارم.«

»من شام نمی خوام. ماساژ می خوام.«
صيفی تلويزيون را خاموش می کند. فيروزه خم می شود و توی 

کابينت ظرف ها را جابه جا می کند. 
»فيروزه...«

فيروزه از زير کابينت می گويد: »برو حمام زير دوش بشين. من 
ميام ماساژت می دم.«

صيفی سينه اش را می خاراند. خود را از فرش می کند. توی 
حمام می رود و در را محکم می بندد. فيروزه می ايستد و گوش 
می دهد تا ببيند قفل می کند يا نه. هميشه وقتی قهر می کند در 
حمام را قفل می کند، اما اين بار نه. فيروزه سفره را بر می دارد. 
می شود.  بلند  آب  شر شر  صدای  می کند.  پهن  فرش  روی 
بشقاب ها را می چيند. پيراهن و شلوار صيفی را بر می دارد، 
می تکاند و روی پشتی می گذارد. پشتی را کمی کج می کند. 
روی زمين دراز می کشد و به آن تکيه می دهد. چشمانش را 
می بندد و به صيفی فکر می کند که حتما دارد تنش را صابون 
می زند. چشمان اش را باز می کند و به سياهی دوده های روی 
سقف نگاه می کند. به پهلو می شود و دست روی قالی می کشد، 
مورچه ای کنار انگشتانش می چرخد. فيروزه نگاهش می کند. 
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همه آمدند. اين جور وقت ها سر و کله همه پيدا می شود. حتی 
آن هايی که چند سالی هست نديدی شان. همه آمدند و من 
دارم همين طور بُِر و بِر نگاه شان می کنم. بايد گريه کنم. اين را 
می دانم. اما گريه ام نمی آيد. زور می زنم. گريه ام نمی آيد. اصاًل 
گريه که زوری نيست. بايد خودش بيايد. وقتی دايی جان ُمرد، 
با اين که هشتاد و پنج سال اش بود، باز هم زن دايی خودش را 
می کشت. گريه می کرد. تو سرش می زد. بايد اين جور وقت ها 
از اين کارها کنی. اگر نکنی پشت سرت حرف درست می کنند. 
همين سوسِن بيچاره مگر نبود. بعِد دو سال گذاشتن و برداشتن 
مردِ مريض اش، وقتی شوهرش مرد، براش حرف درست کردند 
که چرا تو مراسم شوهرش گريه نمی کند. می گفت گريه اش را 
تو اين دو سال کرده. اما مردم اين چيزها حالی شان نيست. مردم 
همان لحظه را می بينند. گريه کنی. تو سرت بزنی. بگويی بی مرد 
شدی. بی کس شدی. بی سر و همسر شدی. بگويی و گريه 

کنی. اما گريه که زوری نيست. بايد خودش بيايد. 
 گفتم: »يواش تر.« گفتم: » خيابون شلوغه. می زنی به آدما.« 
اما او حرف خودش را می زد. پاش را کرده بود تو يه کفش 
که خانه را بفروشد. گفتم: »بايد از رو جنازه من رد شی.« 
خنديد. گفتم: »يه پيت نفت بر می دارم و می ريزم رو خودم و 
بچه ها. می سوزونم همه چيزو.« نمی دانم با کجای دستش زد 
تو دهانم که تا مغز استخوانم تير کشيد. فکر کردم االن يک 
عالمه خون از دهانم می ريزد بيرون. اما نريخت. فقط کمی 
لِب باالم ترک خورد و خون آمد. پشت چراغ قرمز بوديم. 
راننده ماشين بغلی داشت نگاه می کرد. شانه هام را کشيدم 
سمت در. پشتم را کردم به شيشه. خيلی وقت بود ديگر گريه 
نمی کردم. حتی وقتی دست روم بلند می کرد. گريه به چه درد 
آدم می خورد .آن اول ها تا می زد، می زدم زير گريه. اما خيلی 
وقت بود ياد گرفته بودم اين بچه بازی ها را نکنم. تا دستش 
را می برد باال، دستم را می آوردم جلو. يعنی نزن. نمی گذاشتم 
ضربه هاش به سر و صورتم بخورد. ياد گرفته بودم گاهی جا 
خالی دهم. می دادم. مثل همان وقتی که ايستاده بودم جلو 
پنجره. آمد با مشت بزند به سرم. جا خالی دادم و دستش 

خورد به شيشه. مجبور شد برود درمانگاه تا بخيه اش کنند. 
می دانستم برای چه می خواست خانه را بفروشد. می دانستم که 
جلوش در آمدم. از تو خيابان اصلی افتاده بوديم تو اتوبان. 
گاز می داد و بد وبيراه می گفت. گفتم: »يواش تر. ماشين امانته.« 
افتاده بود تو دنده ی لج. همين طور گاز می داد و می داد. ماشين 
جلويی را نديد. ماشين جلويی چراغ هاش خاموش بودند انگار. 
داشت می زد به اش. چشم هام را بستم. ديگر چيزی نفهميدم. 
حتماً فاتحة ماشين خوانده شده. نمی دانم بايد از کجا خسارتش 

را بدهم. خانه را که محال است بفروشم. 
آقام دارد گريه می کند. از گريه اش، گريه ام می گيرد. يکی نيست 
بگويد تو چرا گريه می کنی. تو که دِل خوشی ازش نداشتی. 
حتماً فکر می کند بدبخت شده ام. نمی دانم اين مردم چرا همه 

چيز را برعکس می فهمند.
آقام و داداِش اکبر ايستادند جلوی آمبوالنس. راننده آمبوالنس 
تو  از  را  جنازه  نشود  تمام  اش  اداری  کارهای  تا  می گويد 
آمبوالنس در نمی آورد. يکی از وسط جمع می گويد برای روح 
تازه گذشته صلوات. همه صلوات می فرستند. من هم دارم 
می فرستم. چشمام از الی جمعيت می افتد به مادر و خواهرهای 
بدبخت ها  پوشيدند.  چه  ببين  کنم.  سرشان  تو  خاک  اکبر. 
نمی دانند االن بايد بزنند تو سينه شان و خاک بريزند به سر شان. 
مانتو مشکِی نگين دار پوشيدند. انگار آمدند عروسی. شايد هم 
مثل سوسن شدند. چون او هم گريه نمی کرد. همه می گفتند 
شوکه شده. شايد اين ها هم شوکه شده اند. مثل من که شده ام. 
کی باورش می شود اکبر مرده باشد. بايد بروم کنار مادر اکبر 
بنشينم. خودم را بندازم تو بغلش. گريه کنم. بگويم بوی اکبر را 
می دهد. يا يک چيزی بگويم از همين چيزها که همه می گويند. 
سوسن می گفت برای انحصار وراثت، مادر شوهرِ عليلِش را 
انداخته رو کول پسرش و برده اداره ثبت تا پيرزن رضايت 
دهد و بگويد سهم االرثش را می بخشد. اگر مادراکبر سهم اش 
را بخواهد چه؟ آن وقت بايد خانه را بفروشيم و سهم اش را 
بدهيم. با بقيه اش هم نمی شود کاری کرد. نمی شود يک سر 
پناه ديگر خريد. تکليف بچه ها چه می شود. يعنی می شود که 

گريه بايد خودش بیايد
افسانه احمدی

داستان ايرانی
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ببخشد؟ بعيد می دانم. از اين ها هر چه بگويی بر می آيد. بايد 
هواش را داشته باشم. بايد بروم کنارش بنشينم. جيغ بزنم. 
بگويم کجايی اکبر که بچه هات بی کس شدند. يا يک چيزی 

بگويم از همين چيزها که همه می گويند. 
راننده دارد به آقام می گويد: »نه آقا نمی شه. تا کارا تموم نشه، 
نمی شه جنازه رو بياريم بيرون.« داداِش اکبر با راننده دهان به 
دهان می شود. اين يکی را چه کارش کنم. اگر مادر اکبر هم 
راضی شود و رضايت دهد، حتماً اين کوک اش می کند. دلش 
که نمی سوزد. به بچه های من کاری ندارد. حتماً می گويد دسِت 

بچه هاش را بگيرد برود شهرِ خودشان. 
صدای گريه عباس می آيد. علی را بغل کرده و گريه می کند. 
آقام دستاش را انداخته دور شانه های هر دوشان. می بوسدشان. 
آقام عاشق شان است. هميشه به هواشان می آيد تهران. يک 
عالمه چيز ميز می آورد براشان. هميشه يک ساعتی که اکبر خانه 
نبود می آمد. می آمد و بچه ها را می ديد و دوباره بر می گشت 
ترمينال تا زود برسد به اتوبوِس برگشت. نمی ماند پيش مان. از 
اخالق های اکبر خوش اش نمی آمد. نمی ماند و من هم نمی گفتم 
بمان. اما حاال همه چيز فرق کرده. می تواند تند تند به مان سر 
بزند. بماند پيش مان. اصاًل ازش می خواهم برای هميشه بماند 
پيِش مان. تا هم او تنها نباشد، هم ما. درست است خانه مان 

کوچک است اما اندازه چهار نفر جا دارد. 
داداِش اکبر دارد می رود ببيند چرا کارها اين همه طول کشيده. 

آقام  از  بعد  انحصار وراثت تمام شود  بايد بگذارم کارهای 
بخواهم بيايد پيش مان. دختر دايی اکبر هم آمده. از وقتی مِچ 
الس زدنش را با اکبر گرفتم ديگر نديدم اش. البد حاال آمده 

فاتحه ای برای پسرعمه اش بخواند. 
اين گريه هم عجب چيز بدی است. اگر نخواهد بيايد نمی آيد. 
حتی به زور. اما جلو همسايه ها خيلی بد است که همين جوری 
بايستم و زل زل نگاه کنم. مخصوصاً جلوی محمود آقا، خياط 
سر کوچه مان. پارسال که زنش مرده بود کلی ناراحت بود و 
بی قراری می کرد. وقتی کنار قبر ايستاده بود شانه هاش به چه 
تندی می لرزيد از گريه. ادا که نبود. واقعاً داشت گريه می کرد. 
تنها شده بود بدبخت. با چند تا بچه قد و نيم قد بايد چه کار 
می کرد. بچه، مادر می خواهد. اين را همه می گويند. هر وقت 
می بينمش دلم براش می سوزد. هم اش دنبال بچه هاست. واال 
مرد خوبی است که پاسوز بچه ها شده. چند وقت پيش رفته 
بودم مغازه اش. برای عروسی دختر م لباس داده بودم بدوزد. به 
دختری که پيشش کار می کرد گفت برود لباسم را از تو خياط 
خانه بيارد. داشت نگاهم می کرد. تای گوشه روسری ام را باز 
کردم و کشيدم تا رو گونه. نمی خواستم کبودِی روش معلوم 
شود. اما ديده بود انگار. چون چند بار سرش را تکان داد و يک 
طوری نگاهم کرد که انگار دلش سوخته باشد. خجالت کشيدم. 
هميشه وقتی با اکبر دعوام می شد، مواظب صورتم بودم. اما او 
بی هوا می زد. بی انصاف محکم ام می زد. بعدش پشيمان می شد. 
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ديگر فايده ای نداشت. هر چه می گفت ببخش، نمی بخشيدم. تا 
وقتی جای زخم رو تنم بود، دلم ازش پر بود. دست خودش 
قول  به   . براش می سوخت  دلم  بعضی وقت ها  انگار.  نبود 
خودش اعصابش که خط خطی می شد، ديگر هيچی حالی اش 
نبود. من را می زد. بچه ها را می زد. خودش را می زد. در و ديوار 
را می زد. بعد آرام می شد. گريه می کرد. واقعا گريه می کرد. گريه 
که زوری نيست. خودش می آيد.اما من گريه ام نمی گرفت. نه 
وقتی می زد، نه وقتی گريه می کرد. گريه ام نمی گرفت. مثل حاال 

که گريه ام نمی گيرد. 
گذشته  تازه  روح  »برای  می گويد:  تو جمع  از  يکی  دوباره 
يکی  می کشم.  سرک  کيست.  ببينم  می خواهم  صلوات.« 
صلوات  همه  ببينمش.  خوب  نمی توانم  همسايه هاست.  از 
می فرستند. محمود آقا هم می فرستد. آن روز تا لباس را داد دستم 
گفت: »زندگی رو سخت می گيريم واال...« نفهميدم منظورش 
چه بود. نمی دانم اکبر را می گفت که حواسش به دستش نيست. 
يا من را می گفت که مثل خر مانده ام و با اکبر زندگی می کنم. 
شايد هم خودش را می گفت که از کارش افتاده و تنهايی بچه ها 
را تر و خشک می کند. نمی دانم چرا تو اين وانفسا فکرم می رود 

پی اش. شايد برای اين است که مثل او تنها شدم. سوسن 
هميشه می گويد: » معلوم نيست چرا دوباره زن نمی گيره؟« هر 
وقت اين را می گويد همه يک جور ديگر نگاهش می کنند. دارم 
محمود آقا را تماشا می کنم. دارد با بغل دستی اش حرف می زند. 
راستش من هم بدم نمی آيد بدانم چرا زن نمی گيرد. اصاًل همين 
سوسن. زن بدی نيست. به دردِ هم می خورند. خوب اما نه! 
خيلی هم به درد هم نمی خورند. سوسن اصاًل حوصله بچه 
ندارد. چه جوری می تواند با بچه های محمودآقا سر و کله بزند. 
محمود آقا دارد اين طرف را نگاه می کند. دارم فکر می کنم اگر 
يک روز بخواهد زنش شوم، چه کار کنم. خب می شوم. حتماً. 
چرا که نه. واقعا می گويم. چرا نشوم. چه چيزِ درست و درمانی 
دارم که بخواهم مثل سوسن ادا دربياورم. من می شوم مادر 
بچه های او. او هم می شود بابای بچه های من. صداش می کنم 
محمود آقا. يا نه، آقا محمود. چه فرقی می کند. مهم اين است 
که واقعاً آقاست. حتماً مردم پشت سرم حرف درست می کنند. 
خب بکنند. به درک. وقتی مادر اکبر سهمش را بگيرد، با دو تا 

بچه کجا بروم. کدام شان به دادم می رسند. 
آقام، عباس را گذاشته رو پاش، دارد بلند گريه می کند. نمی دانم 
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صدای عباس بلندتراست يا صدای آقام. شايدم صدای علی 
که آن طرف تر کنار مادر اکبر نشسته. داداِش اکبر به راننده 
آمبوالنس می گويد: »کارا تموم شد.« آقام بلند می شود. می آيد 
جلو. همهمه می شود. راننده می آيد کنار درِپشتی آمبوالنس. 
اهرم را می دهد باال. می روم جلوتر. می خواهم برای آخرين بار 
اکبر را ببينم. چند نفر دارند جيغ می زنند. راننده در را باز می کند. 
االن ديگر وقتش است. بايد گريه کنم. هنوز هم گريه ام نمی آيد. 
زوری که نيست. نمی آيد. سوسن اما دارد گريه می کند. البد ياد 
شوهرش افتاده. مادر اکبر تو دستمال سفيد توی دستش فين 
می کند. کالهِ آقام تو شلوغی از سرش می افتد. راننده می گويد: 
»کو برگه؟« يکی از البه الی جمعيت راه باز می کند و می آيد 
جلو: »بيا آقا بگير!« صدای اکبر است. ديوانه شده ام البد. يک 
دستش آويزان است به گردن. با دست ديگرش برگه را می دهد 
به راننده. راننده جنازه را می کشد بيرون. دارم ديوانه می شوم. 
نزديک جنازه و آقام می ايستم. آقام پارچه سفيد را می دهد کنار. 
صورتش را می گذارد رو صورت جنازه. نمی توانم صورت 
جنازه را ببينم. فقط موهاش پيداست که رنگ موهای خودم 

است. اشک هام همين طور می ريزد. دارم گريه می کنم.
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حوصله ام سر رفته بود. مامان خواب بود و فقط صدای چرخيدن 
پره های پنکه می آمد. سرم را بردم جلوی پنکه و گفتم آآآآآآ.... 
از برگشت کج و کوله صدا خوشم می آمد. مامان بيدار شد. با 
اخم نگاهی بهم انداخت. غلت زدم سمت ديوار. شاپرکی کنار 
سنگ حاشيه ديوار بود. گوشه بالش ريخته بود. نمی توانست 
خيلی پرواز کند و کوتاه می پريد. پاورچين پاورچين رفتم توی 
آشپزخانه و يک آبکش کوچک سفيد آوردم که جای سبزی 
خوردن بود و گذاشتم روی شاپرک. آرام آرام آمد و رسيد 
به لبة آبکش. مکثی کرد و راهش را کج کرد. چند دقيقه ای 
همان طور رفت و هی رسيد به بن بست و راهش را کج کرد. 
محکم فوتش کردم. چندتا معلق خورد ولی باز برگشت روی 
پاهايش. اين بار يواش تر فوت کردم تا برگشت روی بال هايش. 
پاهايش را اول کمی تکان تکان داد، بعد آرام شد. ديد تقال 

کردن بی فايده ست و تسليم شد. 
صدای زنگ در خانه آمد. با نوک ناخنم شاپرک را برگرداندم و 
سبد را گذاشتم رويش تا در نرود. در را باز کردم. عاليه خانم، 
زن همسايه بود. گاهی ظهرها که بی خوابی می زد به سرش 
می آمد خانه ما و همان دم در راهرو می نشست. جوری که زن 
خان عموی مامان به راحتی حرف های او و مامان را از اتاق های 
آن سر حياط بشوند تا بعد مثل دفعه پيش برندارد و با تشر و 
دعوا بکشد و برود دم در خانه  زن همسايه که به چه حقی 
می آيد خانه و با مامان من پشت سر او صفحه می گذارند. سر 
همان موضوع بود که عاليه خانم ديگر نمی خواست بيايد خانه 
ما. اما باز دلش نيامده بود. غروب چند روز بعدش، مامان را 
می بيند که با چشم های سرخ دارد از کوچه رد می شود. مامان را 
می برد خانه و از جريان دعوای زن عمو با مامان باخبر می شود. 
خان عمو از سرکار که برگشته بود اول آمده بود خانه ما حال 
و احوال و کمی پول گذاشته بود زير فرش که کمک خرج ما 
باشد. زنش نمی دانم از کجا بو برده بود و آتش گرفته بود که 
چرا يواشکی به ما پول داده. بعد هم دستشويی رفتن من را 
کرد بهانه و گفت هميشه دمپايی را خيس می کنم و دعوا به 

راه انداخت. 

قند و چای را گذاشتم جلوی عاليه خانم. مثل هميشه چای را 
زمين نگذاشته، برمی داشت و شروع کرد با سر و صدا هورت 
کشيدن. به قول مامان انگار دهنش آستر داشت. هيچ وقت 
با داغی چايی نمی سوخت. مامان باز دلش از سر صبحی پُر 
بود. حوصله نداشت. بهم امال نگفت. نامه خانم معلم را هم 
خواند که دعوتش کرده بود مدرسه اما محل نداد. آمد نشست 
کنار عاليه خانم. حال و احوال معمولی کردند. من رفتم سراغ 
شاپرک که کز کرده بود کنج سبد. سبد را کمی تکان دادم تا 
تکانی بخورد. اولش مقاومت کرد. بعد راه افتاد و رفت سمت 

ديگر سبد و باز کز کرد. 
رفتم توی راهرو. ديدم مامان اشک هايش راه گرفته. جلوی 
عاليه خانم زياد گريه می کرد. بعد عاليه خانم آه می کشيد و 
می گفت: »درست ميشه زن... غصه نخور. چرا دوباره شوهر 
نمی کنی؟« مامان سر تکان می داد و به من اشاره می کرد. البد 
حرف های خان عمو را با زمزمه برای عاليه خانم می گفت. اين 
که کی حاضر است تخم و ترکه يکی ديگر را نون بدهد. دل 
مامان اين دفعه زياد پر بود. چون عاليه خانم سالنه سالنه آمد 
داخل خانه تا زن عمو صدايشان را نشود. هرچند که اين کار 
الزم نبود. زن خان عمو از صبح رفته بود خانه مادرش. مامان 
به سمت خانه زن خان عمو اشاره کرد و گفت:» صب به صب 
حوله سرخشک کنش رو آويزون می کنه روی بند. يه بار هم 
قضا نمی شه. ينی که من شوهر دارم و تو نداری.« عاليه خانم 
گفت:» شوهر کن دختر. جوونی هنوز. نمون تو اين خونه ور 

دل اين زن. خدا قهرش مياد زن جوون تنها بمونه.«
من باز آبکش را تکان دادم. انگار نا نداشت از جايش جم 
بخورد. عاليه خانم يک ساعتی نشست و بعد رفت. مامان رفت 
سر و وقت چرخ خياطی و صدای تلق و تلق چرخ را بلند کرد. 
مامان خيلی خياطی بلد نبود. دوست هم نداشت. به نظرم حتی 
متنفر هم بود. انقدر که سوزن می رفت توی دستش و فحش را 
می کشيد به جان سوزن و چرخ. سوزن بی صاحاب بود و چرخ 
بی پدر. من هم حرامزاده بودم! اين آخری را مامان نمی گفت. 
زن خان عمو گاهی يواشکی و با غيظ بهم می گفت. جوری 
که نه مامان بفهمد و نه خان عمو. معموالً هم وقت هايی که 
خان عمو می گفت کنارش بنشينم و برايم ميوه پوست می کند. 
اصاًل فکر کنم زن خان عمو به خاطر ما بود که يک ماه از 
عروسی اش نگذشته بود حامله شد. بچه می خواست تا بعد 

بهانه کند جايشان تنگ است و ما برويم. 
خودم  عمو هاشم  درآمد.  به صدا  کوچک  تقه  تا  دو  با  در، 
بود. صدای در زدن هايش را می شناختم. فکر کنم من فقط 
می دانستم اين دو تا تقه يواش را فقط عموهاشم به در می زند. 
عمو می دانست من اغلب وقت ها دارم توی حياط يا کوچه 
بازی می کنم. اين دو تا تقه انگار رمز بود بين ما. عمو ديدن من 

شاپرک 
لیال باقری

يک داستان + دو نگاه
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                  نگاه اول

شاپرک، در اين داستان از نظر نشانه شناختی قابل تامل است؛ نه 
فقط به سبب انتخابش به عنوان نامِ داستان. در سراسر داستان، 
با  کودکانه ای  بازی  درگير  که  راوی،  به  مربوط  کنش های 
شاپرکی است که»گوشة بالش«ريخته، گسترده شده است. و 
اين، در توازی با داستان اصلی ناگفته، که داستان مادر راوی 
است، قرار گرفته است. به نظرم شاپرک و عمِل شخصيت 
قبال آن، در واقع اليه زيريِن داستاِن رويی  عموهاشم در 
را آشکار می سازد. در فرهنگ ها، عمدتاً شاپرک را از نظر 
سمبوليسم با پروانه يکسان می گيرند. و در بعضی فرهنگ ها 
از جمله ژاپنی، پروانه نمادی از زن است. حاال مقايسه کنيد 
دو تصوير متضاد سوزاندن شاپرک با سيگار عموهاشم را با 
ميل به سوختن پروانه در شعله شمع؛ »ميل و شوق« در برابر 
»جبر و تسليم و نابودی«. و نيز آنکه شاپرک را اختصاصًا 
به عنوان نمادی از آسيب پذيری نيز می دانند. و در اليه های 
زيرين داستان »شاپرک« آيا رّدی از آسيب پذيری زنان- بدون 

شوهر- در جامعه مردساالر ديده نمی شود!؟
                                                        مصطفی علیزاده

                  نگاه دوم

از منظر شخصيت پردازي در داستان شاپرک، در نگاه اول 
به نظر مي رسد استفاده از چهار شخصيت فرعی، تمهيد به 
از  داستانی اش  توازن جامعه  برای  نويسنده  که  جايی ست 
آن بهره برده است. در مقابل زن خان عمو که عرصه را به 
درد  به  عاليه خانم، زن همسايه  می کند،  تنگ  راوي  مادر 
دلش می رسد و جايی که خان عمو او را در سايه حمايت 
خود قرارداده، عمو هاشم از تنهايی اش سو استفاده می کند. 
در چنين شرايطی که شخصيتها قضاوت نمی شوند و تنها 
انگيزه های انسانی آن هاست که در مقابل هم قرار می گيرد، 
زن خان عمو تنها کاراکتری است که بی دليل بدجنس به نظر 
می رسد و اين تا حدودی شخصيت پردازی نرم و يک دست 
داستان را مخدوش می کند. با اين همه، نگاه بی طرفانه روايت 
و ظرافتی که نويسنده در طرح موقعيت شاپرک گيرافتاده به 

کار می برد، به دل می نشيند. 
                                                آزاده حسینی تنکابنی

می آمد و اگر زن خان عمو نبود می آمد داخل خانه با مامان حال 
و احوال. زود می رفت تا خان عمو و زنش او را نبينند. مامان 
اغلب وقت ها بهش محل نمی داد. حتی يک بار دعوايم کرد تا 
دفعه آخرم باشد که در را برای عمو باز می کنم. اما نمی شد باز 
نکنم. عمو می فهميد الکی در را باز نکردم. جايی نداشتيم برويم 

که در را باز نکنم. 
در را باز کردم و باز پريدم سمت شاپرک. عمو گفت: » اين 
چيه؟« گفتم: » شاپرک.« سبد را برداشت و مثل تيله شوتش کرد 
سمت ديوار. من زودی سبد را گذاشتم رويش تا نرود توی 
سوراخی. پايش فکر کنم گير کرد زير لبه سبد. طوريش نشد. 
باز راه افتاد دور سبد. عمو گفت »چکارش داری؟« بعد از مامان 
حالش را پرسيد و پکی به سيگارش زد و سبد را برداشت. 
آتش سيگار را برد سمت شاپرک و نزديک شاخک هاش نگه 
داشت. شاخک ها انگار حرارت را فهميده باشند. شاپرک تيز 
رفت سمت ديوار. مامان گفت: »خوبيم الحمدهلل.« عمو تندی 
سيگار را برد سمت سوراخی. شاپرک راهش را کج کرد. عمو 
گفت:» اوضاع رو به راهه. چيزی کم و کسر نداری؟« و با نرمه 
گوشت کنار کف دستش، شاپرک را برد سمت لبه های فرش. 
مامان گفت: »شکر خدا همه چی هست به لطف خان عموم.« 
آتش سيگار باز رفت سمت شاپرک. شاپرک از نيم سانتی متری 
هم حرارت را می فهميد و فرار می کرد. عمو ابرو باال انداخت 
و با مکث گفت:» همه چی؟!« ميمش را تشديد گذاشت. مامان 
رفت داخل اتاق و سرش را گرم کرد به مرتب کردن لباس ها. 
يواش شد.  اتاق. صدايشان  در  عمو جست زد و رفت دم 
شاپرک را انداختم توی سبد. صدای قيژ در آمد. عمو در اتاق 

را بست. صدای چفت شدن در هم آمد. 
آفتاب داشت کم کم می نشست. نزديک های وقتی که خان عمو 
با کيسه های خريد می آمد و با نوک کفش های پاشنه تخم 
مرغی اش می کوبيد به در تا من بازش کنم. عمو از اتاق بيرون 
آمد. لبه های پيرهنش را کرد زير کمربندش که پر از آويزهای 
زنجير و سوراخ بود. بعد نگاهی به من انداخت که داشتم بِر 
و بِر نگاهش می کردم. آمد سمتم. يک پنج تومانی اسکناس از 
توی جيبش درآورد و گذاشت کف دستم. گفت:»به خان عمو 
می گی من اينجا بودم؟« گفتم »نه!«. بی اختيار گفتم نه. نفهميدم 
چرا گفتم نه. عموهاشم گفت:»آباريکال...« و سيگاری آتش زد. 
همان جور داشتم بِر و بِر نگاهش می کردم. کالفه شد انگار. 
شاپرک  برگرداند.  را  سبد  انگشتش.  الی  گرفت  را  سيگار 
چسبيده بود کف سبد. آتش سيگار را صاف گذاشت روی تن 

شاپرک و سيگار را خاموش کرد. 
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2. جان بالنکارد از روی نيمکت برخاست. لباس ارتشی اش 
را مرتب کرد و به تماشای انبوه جمعيت که راه خود را از 
ميان ايستگاه بزرگ مرکزی پيش می گرفتند، مشغول شد. او 
به دنبال دختری می گشت که چهره اش را هرگز نديده بود؛اما 
قلبش را می شناخت. دختری با يک گل سرخ. از سيزده ماه 
پيش دلبستگی اش به او آغاز شده بود. از کتابخانه مرکزی 
فلوريدا با برداشتن کتابی از قفسه، ناگهان خود را شيفته يافته 
بود. اما نه شيفته کلمات کتاب، بلکه شيفته يادداشت هايی با 

مداد که در حاشيةصفحات آن به چشم می خورد. 

* در داستانک فوق، نويسنده در حجمی کم، فضای عاشق 
شدن جان بالنکارد را به خوبی ترسيم کرده است. مرد نظامی 
آراسته و دقيقی که با خواندن يادداشت هايی در حاشيه يک 
کتاب عاشق می شود. آراسته بودن را از کنش مرتب کردن لباس 
می فهميم و دقيق بودن را از خواندن نوشته های حاشيه کتاب. 
انتخاب يک مرد نظامی برای عاشق شدن آن هم در چنين 
فضايی خودش از نقاط قوت داستان است. داستانک از جای 
خوبی شروع شده و کنش های دو سه سطر اول هم به ساخته 
شدن شخصيت کمک می کند هم به شکل گيری فضای داستان. 

3. وقتی پدرم آمد )سوگند دهکرد نژاد(
گفتند پدرت آمده، بعد از ده سال با بقيه اسرا. گفتند ماشينش 
رسيده سر کوچه. مادرم رنگش پريد انگار. علی را گذاشت 
توی بغلم. چادر سياهش را روی سر انداخت. من با عجله 
پله ها را پايين آمدم. مادرم با عجله پله ها را رفت باال. در را 
باز کردم. مرد الغر اندامی آمد نزديک. من هم دو قدم جلوتر 
رفتم. صدای جيغ همسايه ها آمد. کسی سقوط کرد با سر، 
در فاصله کمی از من. چادر سياهش از لبه پشت بام آويزان 

مانده بود. 

* در داستانک»وقتی پدرم آمد«، نويسنده در استفاده از عناصر 
داستانی، خّست به خرج داده است. توصيف يا واژه اضافی 
در داستان به چشم نمی خورد. زبان ساده است و استفاده از 
شيوه تک کنش داستانک را تأثيرگذارتر کرده است. داستان با 
اتفاق بزرِگ برگشتن پدر مفقوداالثر شروع و با مرگ مادر تمام 
می شود و نقطه قوت داستان روايت سرد و عاري از واژه يا 

جمالت احساس برانگيز است. 

اين گونة  از زندگی هستند. در  برشی  فلش فيکشن ها غالباً 
نداريم.  واقعه  تعدد  آن  تبع  به  و  شخصيت  تعدد  داستانی 
لحظه ای مهم از زندگی شخصيتی، که همان لحظة اتفاق يا 
حادثه است را روايت می کنيم. طرح يا روايتی که مي خواهيم 
در قالب داستانک اجرا کنيم بايد حرفی برای گفتن داشته باشد. 
داستان کوتاه ولی جذابی که حسی را در خواننده تحريک 
کند. در نظر داشته باشيم که برای ايجاد کشش و جلب توجه 
خواننده، اجازۀ استفاده از عناصر داستانی را در محدودترين 

شکل ممکن شان داريم. 
برای سرعت بخشيدن به روايت، استفاده از شيوۀ تک کنش 
در  که  ايجازی  زنجيره ای،  کنش های  در  است.  مناسب تر 

داستانک بايد وجود داشته باشد، رخ نمي دهد. 
در فلش فيکشن ها زبان ساده است. استفاده ازواژه ها و توصيفات 
غير ضروری و جمالت حس برانگيزاز ارزش داستانک می کاهد. 
در شماره قبلی داستان نامه که اولين صفحة داستانک را داشتيم، 
به کم حجم بودن اين گونة داستانی اشاره کرديم و نمونه هايی 
که واجد اين ويژگی بودند را ارائه نموديم. در اين شماره، 
نمونه داستانک هايي را مي خوانيم که ويژگی برجسته هر کدام 

را بررسي کرده ايم. 

1. فرشتگان هر چه در دفتر ثبت اعمال به دنبال نامش گشتند، 
پيدا نکردند. جست و جوی دوباره هم فايده ای نداشت. خدا 
گفت:»نزديک تر بيا بندۀ بی نوايم.« و او هم چيزی يادش نيامد. 
گفت: »نه، حتی يک بار هم نديدمش.« و آدم فراموش شده 

به انتظار نوبتش ماند. 

* در اين فلش فيکشن، حجم کم و زبان ساده در تأثيرگذار 
کردن داستانک بسيار موثر بوده است. نويسنده از آوردن واژه ها 
و توصيفات اضافه پرهيز کرده و همين امر باعث شده اين 
داستان سه خطی خواننده را درگير کند. البته انتخاب موضوع 
»انسان فراموش شده« هم از ويژگی های خوب اين داستان 

است که خواننده را به فکر وا می دارد. 

داستانک)فلش فیکشن(
نازنین جودت

داستانک
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جورجيا اوکيف به دسته ای از نقاشان عصر خود تعلق داشت 
که محدوديت های جنسی و قراردادهای محيطی را شکستند و 

بدون توجه به جنسيت برای دهه های متوالی کار کردند. 
طرح های  مجموعه  اوکيف  که  زمانی  دهه 1920،  اوايل  از 
بزرگ ابعادش را با موضوع »گل ها« نمايش داد، به عنوان يکی 
از بهترين ها در تاريخ هنر نقاشی آمريکا معرفی شد. اوکيف 
نمی بيند؛  که هست  آن طور  را  هيچ کس يک گل  می گويد: 
فرصتی برای ديدن گل نداريم، »ديدن« زمان می برد. اگر گل 
را همانطور که هست نقاشی کنم، ديگران چيزی را که من 
می بينم، نخواهند ديد. بنابراين گل را همان گونه که جلوه می کند 
می کشم، اما بزرگ؛ تا همگان را در شگفت آورم« تصويری که 
اوکيف، از گل ها نشان می دهد، به همان اندازه شکننده، حساس 

و لطيف است که گل ها! 

اولين نمايشگاه انفرادی جورجيا در آپريل 1917 در گالری 291 
افتتاح شد. بيشتر کارهای او در نمايشگاه آن سال، آبرنگ ها يی 
بود که در تگزاس کشيده بود. کمی بعد صاحب گالری به 
خاطر پاره ای مشکالت، تصميم به بستن 291 گرفت، اما گفت: 
»اين درست که کار من در اين نمايشگاه تمام شد، اما يک زن 

را به جهانيان شناساندم!«
اهميت جورجيا اوکيف تا حدی است که جودی شيکاگو، 
برای او يکی از سی و نه جايگاه برجسته را در »مهمانی شام« 
خود در نظر گرفت. و در دهه 70، فمينيست از او به عنوان 
بنيان گذار پيکرنگاری زنانه تجليل کردند. گرچه او اين عنوان را 

نپذيرفت و رد کرد.

جورجیا اوکیف، نقاش زن آمريکايی )1887-1986(
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شما چند نفر را دور و برتان مي شناسيد که به بيشتر آرزوهايشان رسيده باشند؟ چند نفر را 
مي شناسيد که روي آرزوهاي ريز و درشتشان را با گرفتاري هاي تحصيلي، شغلي، زندگي 
مشترک، بچه داري، درآمدزايي يا خانه داري، ملحفه کشيده اند و مثل اثاثية اتاق مهمانخانه اي 
که سالي يک بار، عيد به عيد، دستي رويش کشيده مي شود، گهگاهي فقط آنها را گردگيري 
مي کنند؟ از تمام اين آدم هاي آرزو به دِل دور و برتان چند نفرشان زن هستند؟ و چند نفر مرد؟ 
اگر شما هم مثل من، تعداد بيشتری را در دستة اول ديده ايد، فکر مي کنيد دليلش چيست؟ به 
نظر شما زن ها بيشتر به آرزوهايشان فکر مي کنند؟ يا مردها به خاطر همة آنچه در تاريخ وجود 
داشته و دارد، آرزوهاي برآورده نشدۀ کمتری دارند؟ يا شايد فقط ما آرزوهای زنان اطرافمان را 
بيشتر شنيده ايم؟! شايد زن  ها؛ خانه دار، معلم، پژوهشگر يا نويسنده، از روياهای دست نيافته شان 

راحت تر حرف مي زنند! 
»قصه خرگوش و گوجه فرنگی«، داستان زن خانه داری ست که مثل خرگوش قصه ای که 
مدت هاست در ذهن دارد و فرصت نوشتنش پيش نمی آيد، توی سوراخ کارهای روزمرۀ خانه 
- و مشخصاً آشپزخانه- گير افتاده. خط روايی داستان، دايرۀ کاملی است از تصميم هر شب 
زن برای فردايی که چند خط از داستانی را که در ذهن دارد روی کاغذ بنويسد و به اين ترتيب 
خرگوش را از سوراخ بيرون بياورد، اما باز شب که می شود، تنها چيزی که روی کاغذ می آيد 
ليست خريد موادی است که بايد برای ناهار فردا تهيه شود. تصوير آشنايی که بارها و بارها 
ديده ايم و شنيده ايم و خوانده ايم و قبل از همة اين ها  هر روز آن را به شکل های گوناگون 
تجربه می کنيم. عالوه بر اين ناليدن از خانه داری و شستن ظرف و لباس و ... سکة از رونق 
افتاده ای است که در روايت های بسياری از زنان دست به قلم، در اعتراض به ناديده گرفته 
شدن حقوقشان، خرج شده است. انگار که اگر زني مجبور به پخت و پز و رفت و روب نباشد، 
ديگر چيزي کم نخواهد بود. با اين حال روايت ساده و شيرين داستان پيرزاد، مالل آور نيست. 
شخصيت ها در آثار او بسيار واقعي تر از آن هستند که کنش هايی قهرمانانه از خود نشان بدهند. 
زن در مجموعه داستاِن نخستش، »مثل همه عصرها« و کم و بيش در دو مجموعة ديگرش، 
در بند نوعي انفعال مشترک و تکرار شونده است. در مهم ترين اثرش »چراغ ها را من خاموش 
مي کنم« به ذهنيتي پويا و جسارتي خاموش مي رسد، که نمود بيروني پررنگي ندارد و در »عادت 
مي کنيم«، گودال، تنها شمايلي مدرن تر و جسورانه تر به خود مي گيرد. ردپاي ظريف اين نگاه را 
- که بعدها پخته تر مي شود - در»قصه خرگوش و گوجه فرنگي« مي توان يافت. خرگوش توي 
سوراخ چيزي کم ندارد، آب و غذا و جاي گرم و نرم دارد ولي دلش مي خواهد بيرون بيايد 
و اين روشن ترين و ملموس ترين تصوير زن در خانه است. حتماً الزم نيست اطرافيانتان شما 
را عذاب بدهند، لزوماً نبايد از همة مسوليت هايی که به عهده داريد متنفر باشيد، می شود همه 
چيز معمولی باشد...، يا حتی خوب، و شما برای خودتان دلتنگ شويد. در اين شکی نيست که 
هر ديدگاهي، به هر حال بستری مناسب برای ارائة خود انتخاب می  کند، اما ذات اين نگاه نو 

خرگوش در آشپزخانه

 آزاده حسینی تنکابنی

بازخوانی داستان کوتاه » قصه خرگوش وگوجه فرنگی « 
 از مجموعه ی » مثل همه عصرها « اثر زويا پیرزاد
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و مدرن، پيش از آن که جنسيتی باشد، انسانی به نظر می رسد. 
در اين صورت چرا نويسنده بايد از شکارچی نام ببرد؟! کسی 
که گودال را کنده و زن را گرفتار کرده کيست؟! بعيد به نظر 
جوهرۀ  که  خرگوش  داستان  در  شکارچی  واژۀ  که  می  آيد 
نشانه شناسانه و بار گسترش معنايی مشخصی دارد، بی دقت 
انتخاب شده باشد! مرد دمِي گوجه اي را که دوست ندارد بدون 
غر و لند مي خورد، وقتي زن حين خرد کردن سبزي ها دستش 
را مي برد، مرد با خنده به او مي گويد که بعد از پانزده سال 
هنوز ناشي است جايي که راوی عبارت کنايه آميز »می دانم که 
شوخی می کند« را به کار می برد - لوبياهاي نپختة قورمه سبزي 
را کنار بشقابش جمع مي کند و مثل بيشتر شوهرها نمي داند که 
دخترهاي سيزده ساله زياد دل درد مي گيرند. آيا همة اين ها براي 
شکارچي بودن کافي ست؟! پس دوستاني که براي خرگوش 
آب وغذا مي آورند تا از گرسنگي نميرد و با او حرف مي زنند تا 
حوصله اش سر نرود، چه کساني هستند؟ تصاويري که از مرد 
در داستان اصلي ارائه مي شود، در موازی سازی اش با داستان 
فرعي، گاهي دچار تناقض می شود. گاه به نظر می رسد راوی 
بدون آن که اشاره ای مستقيم در ميان باشد از مرد شکايت 
می کند، و گاه حرفش را پس می گيرد. انگار که تکليف خودش 

را در نوع نگاهش به مرد نمی داند.   
زن شايد به همة داليل زيست شناختی، روان شناختی، اجتماعی، 
تاريخی و... به گذشته، به رويا و به زندگي هاي موازي  ذهن 

خود ميدان بيشتري مي دهد. زنده بودن اين روياها در لحظات 
جاری، موجب مي شود که شکاف بين واقعيت و دنياي ذهني 
جلوۀ هولناک تري داشته باشد و شهرزاد قصه گويي که در وجود 
زن است مي تواند داستان گيرافتادگي خرگوش را هزار و يک 
بار و به هزار و يک شکل تعريف کند. فقط آيا حواسمان هست 
که از آن سوی بام نيفتيم؟! آيا فقط خرگوش است که توي 
سوراخ گيرافتاده و دلش براي آسمان روشن و آبي يا پر ابر و 
خاکستري تنگ شده؟! يا شکارچي هم وقتي از اداره برمي گردد 
و سرش را پايين مي اندازد و دمي گوجه اش را مي خورد، به 
آرزوهاي ريز و درشتي فکر مي کند که حاال برآورده نشدنشان 
خيلي طبيعي تر از به دست آوردنشان به نظر مي رسد؟! و آيا 

خرگوش خودش را در بربادرفتن اين آرزوها سهيم می داند؟!
ما دلمان می خواهد چيزی تغيير کند. بی صبرانه منتظريم اتفاقی 
بيفتد. راوی يک جمله روی کاغذ بياورد و خرگوش از سوراخ 
به هر شکل ممکن بيرون بيايد.- توجه داشته باشيد که ما هم 
مثل راوی دقيقاً شکلش را نمی دانيم، فقط دلمان می خواهد 
اين  از  واقعی تر  بسيار  داستان  اما  بيايد!-  بيرون  خرگوش 
حرف هاست. شايد گودال، زيادی عميق شده باشد. اما واقعيت 
اين است که ما، راوي و نويسنده، هر سه، تصوير آسمان باالي 

سوراخ را به خود آن ترجيح مي دهيم.
هوای تازه گاهي آدم را خفه مي کند.
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   بخشی از داستان
تمام وجودش انگار در 

کفشش بود. و عشق من، 
آرزوی من، در سنجاقک 

بود. به داليلی فکر می کردم 
که اگر سنجاقک آن جا، 

روی آن برگ، آن برگ پهن 
با يک گل سرخ در ميانش؛ 

اگر روی برگ بنشيند او 
به ناگاه خواهد گفت: بله، 
ولی سنجاقک چرخيد و 
چرخيد، هيچ جا ننشست 
ـ مسلماً نه، خوشبختانه 

نه، وگرنه با النور و بچه ها 
اين جا قدم نمی زدم. بگو 

ببينم، النور، تا حاال به گذشته 
فکر کرده يی؟

چرا می پرسی، سيمون؟
چون داشتم به گذشته فکر 

می کردم. به لی لی فکر 
می کردم. زنی که ممکن بود 
باهاش ازدواج کنم... خب، 
چرا  ساکتی؟ فکرکردن من 

به گذشته آزارت می ده؟
چرا بايد آزارم بده؟ آدم 

هميشه تو يه پارک با مردا 
و زنايی که زير درختا دراز 

کشيد ن به گذشته فکر 
نمی کنه؟ اونا گذشته ی 

آدم نيستن؟ باقيمانده ش، 
اون مردا و زنا، اون ارواح 

خوابيده زير درختان 
خوشبختی و واقعيت آدم؟

ترجمه ی ليال صمدی

اگر زنانه نويسِي داستاني را داستاني در نظر بگيريم که عناصر سازندۀ گرۀ داستاني را با نگاهي 
زنانه جمع آوري مي کند و براي گره افکني از منطقي زنانه بهره مي جويد بايد قبول کرد که نوشتن 

داستان زنانه کار پيچيده اي است.
اگر اين پيش فرض را داشته باشيم که جهان بر دو قسم نر و ماده استوار است، پس بايد پذيرفت 
نويسنده اي که به سراغ جهان زنانه مي رود، در همان ابتداي امر نيمي از پيرنگ ها و کنش هاي 
داستاني را براي خود ممنوع کرده است. و اين به شرطي است که قبول کنيم تقسيم دنيا ميان دو 
جنس جاري برآن به صورتي عادالنه صورت گرفته و همه مي دانيم که اين پيش فرض اشتباه 
است و همواره کفة نرينگي، با هر فرهنگ و ايدئولوژي و پايه و اساسي کفة سنگين تر بوده 
است. اين نوع تقسيم بندي فقط در انتخاب پيرنگ و کنش ها اهميت پيدا مي کند. آن چه مي ماند 
ابزار داستاني است که مهم ترين آن زبان است و زبان، عنصري است مردانه؛ به اين معني که در 
هر زباني، آن جايي که صحبت از جنسيت نباشد به صورت خودکار پيش فرض ها بر نر بودِن 
عامل ناشناخته است. در زبان انگليسي کلمة Man هم معني مرد مي دهد و هم معني مردم. در 
زبان فارسي هم به شکلي ناشناخته، کلمة مردم واژۀ مرد را در خودش دارد. گذشته از اين،  براي 
ساده تر شدن موضوع پيش کشيده، از وقايع تاريخي و ظرف هاي ذهني مخاطب بر جامعه هاي 
مردساالر و ناديده  گرفتن حقوق زنان و آن چه شرع در مورد حقوق زنان حکم مي کند صرف نظر 

مي کنيم.
همة چيزهايي که گفته شد، به اين معني ست که زنانه نويس بايد پيرنگي از قِسم کمتر پيرنگ هاي 
موجود در دنيا را انتخاب کند، بر جنسيت زبان غلبه کند و دست به تابوشکني بزند و همة اين ها 
يعني يک داستان زنانه. که تا يک داستان خوب شدن، مسير طوالني تر و پيچيده تري دارد از 
يک داستان براي داستاِن خوب شدن. داستان زنانة خوب مانند کاغذ تورنسل در علم شيمي 
براي خودش شناساگر دارد. داستان زنانة خوب در زن ها حس هم ذات پنداري ايجاد مي کند و 
آن ها را درست به جاي قهرمان داستان مي نشاند و در يک کالم مانند سينماي چهاربعدي عمل 
مي کند؛ سينمايي که بعد چهارمش تحريک احساسات است و براي مردها به مانند تاالر اسرار 
عمل مي کند؛ به آن ها اجازۀ کشف و شهود در سياره اي را مي دهد که شباهت بسياري به زمين 

دارد اما زمين نيست. 
همة اين ها گفته شد که بفهميم اگر کسي داستان ويرجينيا وولف را دوست دارد، علتش در 
چيست. چرا هرجايي که صحبت از ادبيات داستاني زنانه مي شود بايد نامي از ويرجينيا وولف 

گفته شود. بياييد سعي  کنيم با بازنگري داستان »پارک کيو« به جواب اين سوال برسيم.
با علم به اين که داستان ما قرار است در يک پارک شکل بگيرد، داستان را از کجا شروع مي کنيم؟ 
از يکي از شخصيت هايي که قرار است در داستان نقش مهمي را به عهده بگيرد؟ از پيشينة 
تاريخي پارک؟ از کتيبة باالي پارک؟ از بوق ماشين هايي که در خيابان هاي اطراف پارک حرکت 
مي کنند و حاال پشت ترافيک مانده اند؟ اگر نگوييم مردانه، همة اين نقاط ابتدايي از يک طرز فکر 

چه کسی ويرجینیاوولف رادوست دارد
رامبد خانلری

 بررسی داستان  »پارک کیو « نوشته ويرجینیا وولف
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فاقد جنسيت بهره مي گيرند اما آن جايي که داستان از گل هاي 
باغچة بيضي شکل پارک با اين حد جزئيات شروع مي شود، 
مي توان گفت يک نظام فکري زنانه پشت روايت است. به کلمة 
بيضي هم دقت کنيد، باغچه براي يک مرد بخش جذابي از يک 
پارک نيست. مردها باغچه ها را در داستان شان به ساده ترين 
شکل هاي ممکن مي بينند؛ يعني مستطيلي شکل يا گرد. کمتر 
مردي است که به شکل باغچة داستانش فکر کند و ترجيح 

بدهد آن  را بيضي شکل درست کند.
مرد جلوتر از زن بي خيال قدم مي زند، در حالي که زن هدف 
بزرگ تري در سر دارد و هر از گاهي برمي گردد و حواسش را 
به بچه ها مي دهد. تفاوت شخصيت ها را به نسبت جنسيتي که 
دارند ببينيد: مرد بي خيال است و خارج از جامعة کوچک چهار 
نفره شان راه مي رود اما زن هم هدف مهمي در سر دارد و هم 
نسبت به جامعة کوچکش احساس مسئوليت مي کند و نوعي 

چتر حمايتي بر سر آن ها گرفته است.
حاال ببينيد که در لحظه اي که راوي به ذهن سيمون محدود 
مي شود، اين برداشت زنانة نويسنده از محيط داستان به مانند 
پاشنة آشيل عمل مي کند و اين طرز فکر زنانة حاکم بر ذهن 
سيمون به دنياي داستان ضربه مي زند. اين همان سهل و ممتنع 
بودن زنانه نويسي است که پيش تر از آن گفتيم. جز همين يک 
بار وولف اين اشتباه را نمي کند و در ادامه احساس کارش را 
سوار بر فضاهاي رابط مي کند و در داستان شخصيت ها زن و 

مرد را شبيه به هم توصيف مي کند.
خب شايد ويرجينيا وولف در تاريخ ادبيات داستاني اولين 
آدمي باشد که داستان را قائم به اين تفکيک جنسيتي کرده باشد 
يا شايد بهتر باشد اين  طور بگويم؛ اولين آدمي که به ذهنش 
خطور کرده که سهم زن ها را از ادبيات داستاني بگيرد. طبيعي 
است که اولين ها هميشه ماندگار باشند، ويرجينيا وولف هم 
اين ماندگاري را از اولين بودنش دارد. وولف اولين نويسنده اي 
است که احساس ناب زنانه را که در ذهن مردها تداعي گر 
عشق يگانة مادر يا عشق به يک زن ايده آل است، به ادبيات 

داستاني تزريق مي کند.
سواي از غلبه بر زبان و کنش هاي مردانه، پاراگراف هاي رابط 
ميان داستان ها را ببينيد. اين توصيفات زنانه، فضاي حاکم بر 
کار را رقم مي زنند و احساس مطلوب نويسنده را بر فضاهاي 
ديالوگ محور حاکم مي کنند. فارغ از اين که اين ديالوگ ها 
چه قدر باعث ايجاد تنش مي شوند. در حقيقت مي شود اين طور 
گفت که احساس جاري بر پاساژ هاي داستان به شخصيت هاي 
داستان اين اجازه را نمي دهد که داستان را از پارک بگيرند 
و در تصاحب خود درآورند. اين، يعني وولف داستانش را 

مي شناسد و آگاهانه داستان مي نويسد.
از طرفي اين فضاي توصيفي از جزئيات جاري در پارک به 

داستان اين اجازه را مي دهد تا از خانواده اي به خانوادۀ ديگر 
بلغزد. همين در پيش گرفتن استراتژي داستان هاي متقاطع را 
ببينيد. عمر اين شيوه در عالم سينما که به نسبت ادبيات داستاني 
در تجربة فرم پيشرو است، به دو دهه نمي رسد. به اين شکل 
که فضاي واسطي براي ارتباط دادن بخش هاي به ظاهر جدا از 
هِم داستاني در نظر گرفته شود. به شکلي که اين فضاي رابط 
بهانه اي براي روايت اين طرح هاي داستاني جدا از هم در قالب 
يک داستان واحد باشد. و حاال سال نگارش داستان را پيش 
خودتان ذهني تخمين بزنيد، ببينيد داستان در فرم چه قدر از 

زمان خودش جلوتر است؟
حتي پايان بندي داستان هم يک پايان بندي کالسيک نيست. 
پايان بندي بسيار هوشمندانه است و پارک کيو را در ذهن 
مخاطب تا به امروز جاري نگه مي دارد. آن چه نام وولف را 
در ادبيات داستاني تا به امروز زنده نگه مي دارد، استفاده از 
همين تکنيک هاي بکر و هوشمندانه در کنار توصيف زنانة 

دغدغه هاي زنانه است.
حاال مي توان پرسيد چه کسي ويرجينيا وولف را دوست دارد؟ 

و در جواب گفت: من.
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مجموعه داستان »آن ها کم از ماهي ها نداشتند« اثر تازۀ شيوا مقانلو است که به تازگي از سوي نشر 
ثالث منتشر شده است. اين مجموعه متشکل از 6 داستان »پري ماهي، گوش کهن دژ، اوليسه، متل 
بلور، شب هزار و دوم و سر پيچ بعدي« است. در داستان هاي اين کتاب،ظاهراً تالش نويسنده 
معطوف به تجربه بازخوانی اسطوره و تاريخ، توجه به قابليت های زبان و به کارگيری زبانی 

متناسب و همچنين توليد نوعی ادبيات زنانه بوده است.
»پري ماهي«، حکايت استثمار »زن« در طول تاريخ را به شيوه فراداستان در بستری اقليمی روايت 
می کندو »نورا«، شخصيت اصلي قصه، نقشي را مي پذيرد که در زندگي شهري نيز، نمونه هاي 

همانندش به وفور ديده مي شود.
در »گوش کهن دژ«، نويسنده با به کار گيری زباني آرکاييک و دور از معيارهاي متعارف داستاني 
روزگار ما، قصه اي را روايت مي کند که اصرار دارد که جابه جا به مستندات مکتوب تاريخي 
که در بستر روايت، ساخته و ارائه شده است، تکيه کند. اين که واقعاً قصة گوش کهن دژ مبناي 
تاريخي دارد يا نه، چندان اهميتي ندارد؛ آنچه مهم است، امتزاج تاريخ)يا شبه تاريخ( با روايت 
داستاني، همراه با خلق نوعی شبه زبان است که البته به نظر می رسد چيرگي اين نوع زبان بر 

جذابيت طرح، خوانش داستان را کمی دشوار نموده است.
در »متل بلور«، که آن را گيراترين داستان مجموعه مي دانم، نويسنده روايت قصه اش را به دو 
راوي سپرده است. يادداشت هاي راوي اول، که از جهان زندگان است، البالي روايت هاي 
راوي/راوياني از جهان مردگان مي آيد. کشف کيستِي راوي، در بخش هاي ابتدايي داستان، يکي 
از داليل کشش داستان است. همچنان که تعليق تنيده در قصه، خواننده را تا انتها، مشتاق و 

مجذوب، با خود مي کشاند.
»شب هزار و دوم«، فراخواني قصه اي کهن به متني مدرن است؛ قصة »هزار و يک شب«. در 
اين داستان، دو روايت موازی مي بينيم: يکی، قصه هزار و يک شبی و ديگری، تک گويی خاص 

داستان هاي مدرن.
»سر پيچ بعدي« که آخرين داستان مجموعه است، به نظر نگارنده اين سطور، از بقيه داستان های 

مجموعه فاصله دارد و چه از لحاظ فرم و چه محتوا، چندان قابل توجه نيست.
و سرانجام داستان »اوليسه« که اين نوشتار، متمرکز بر بررسي محتوايي آن است؛ نويسنده در 
اين داستان کوشيده تا با بازخوانی اسطوره »اوديسه و پنه لوپه« و موازی سازی آن با دو روايت از 

روزگار ما، قرائتی ديگرگون از اين اسطوره ارائه دهد.
به نظر مي رسد که رويکرد نويسنده در فراخوانی و بازسازی اسطوره پنه لوپه، متزلزل نشان دادن 
اسطوره با کاربست سازوکاري به شيوۀ مدرنيست هاست؛ در ادبيات مردانه، نگاه به زنان نيز،از 
منظر مردان مي باشد و در واقع به »زن«، نه به عنوان هم سنگ و برابرِ مرد، که به عنوان »ديگر«مرد 
يا »ديگري« نگريسته مي شود. اما در اوليسه، نويسنده ظاهراً می خواهد با رويکردی نزديک به 
فمينيست ها، از سويي با عبور از روايت مردانه اسطوره، معنايی جديد را مدنظر قرار دهدکه آن، 

عبور از روايت  مردانه اسطوره

مصطفی علیزاده
نگاهی به مجموعه داستان   » آن ها کم از ماهی ها نداشتند « نوشته  شیوا مقانلو
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عبور از روايت  مردانه اسطوره
بازتعريف جايگاه و حق زن و برابرنهادن آن با مرد است و از 
سوي ديگر بر آن است تا تصوير متعارف زنان در ادبيات مردانه 
را دگرگون سازد؛ تصويري که واجد نقشي از زن است که در 

واقع، مطلوب و موردانتظار مردان مي باشد.
فيلسوف  و  نويسنده  کرافت)1797-1759(،  ولستون  مري 
پراهميتش، »حقانيت  کتاب  به ويژه  و  او  آراء  که  انگليسی 
معرفي  مي دانند،  مدرن  فمينيسم  پايه گذار  را  زن«،  حقوق 
زن به عنوان موجودي مطيع و معصوم و ضعيف را کاري 
نيز  وولف)1941-1882(  ويرجينيا  و  مي دانست.  »شريرانه« 
ضمن همسويي با آراء کرافت، معتقد بود که زنان بايد نسبت 
به ناديده گرفته شدن و سرکوب شدن خواسته هايشان از  طريق 
در  باور  اين  شوند.  آگاه  بودن«  »فرشته  مخرب  سرخوشي 
داستان اوليسه، با پشت کردن پنه لوپة قصه به خواست و انتظار 
روايت گر نخستينش، هومر، و نيز عدم وفاداری به شوهری 
که قرار است بيست سال نباشد، به ظهور مي رسد. حتي اگر 
اين شکستن قالب های تنگ و تحديدکننده، منجر به فروپاشي 

اسطوره پنه لوپه شود.
و بدين ترتيب در اوليسه، جايگاه »پنه لوپه« به عنوان نماد »زن 
وفادار« در تمام طول تاريخ ادبيات، از هومر به اين سو، شکسته 
مي شود و در اين بازنويسی مدرن، به رغم خواست روايت گر 
کهن اسطوره، پنه لوپه از پذيرش نقش خود به عنوان الگوی 
زن وفادار، شکيبا و معصوم در تاريخ، مي گريزد و برای احيای 
زندگی خود و زنانگی اش، جسورانه تمام قالب های پيرامونش 

را درهم مي شکند.
در دو روايت موازی ديگر که بازخواني مدرن و مشابهي از متن 
هومر است، نيز همين دغدغه نويسنده ديده مي شود. »سيما« 
که مرگ، شوهرش را از او گرفته و حاال نمي تواند هيچ مردی 
را به جای او بپذيرد، »بايد« ترجيح دهد که همسر دوم مردی 
شود.  اين »بايد« از سوی ديگران، خانواده و عرف تعريف و 
تحميل می شود. »وحيده« نيز بر اساس قراردادهاي نانوشته و 
چارچوب های عرفی و سنتی، »بايد« جوانِی خود را به انتظار 
شوهر زندانی اش بگذراند. حال آنکه خواسِت او، ازدواج و 
تجربة زندگِی دوباره است. اين روايت هاي موازي، نشان از 

تکرار پنه لوپه ها دارد.
وضعيت اين هر سه زن، يکسان است؛ و در واکنش به اين 
موقعيت، سيما وسواس گونه شيشه پاک مي کند و دواير ابدی 
و مکرر را روی شيشه می چرخاند؛ وحيده تمايلش به تجربه 
دوبارۀ زندگی، آن هم نوعی زندگی امروزی و مدرن را در تقابل 
با خواست و الزامات ديگران مي بيند و عالقه اش به دامن کوتاهِ 
تور دوزی شده و صفحه آشپزی مجله و مهمانی ها را »بايد« که 
مخفی، اما زنده نگه دارد؛ و سرانجام، گرچه پنه لوپة اسطوره ای 
هومر برای گريز از خواستگاران و پايداري بر وفاداری اش، 

بيهوده و مکرر پارچه مي بافد، اما پنه لوپة بازآفريده شده، قرائِت 
تقديری اسطوره را واژگونه مي کند تا با فراروی از اسطوره، 

روايت جديدی از آن نوشته شود.
در مجموع، بايد اثر تازه شيوا مقانلو را به عنوان کاري شايسته 
توجه و ارزشمند ستود. به ويژه آنکه داستان هاي مجموعه »آن ها 
کم از ماهي ها نداشتند«، عالوه بر آن چه گفته شد، خوشبختانه 
از گرايش های معموِل اين سال هاي زنان داستان  نويس ايراني، 
که پرداختن به دغدغه هاي روزمره و دم دستي تر زنان خانه دار يا 
فعال اجتماعي- و توقف در روزمرگی زندگي زنانه مي باشد)آن 
هم عمدتاً با استفادۀ افراط گونه از زاويه ديد »من راوي«(، فاصله 
گرفته است. ضمن آنکه، »آن ها کم از ماهي ها نداشتند« نسبت 
به اثر قبلي نويسنده، »دود مقدس« پيشرفتي محسوس و قابل 

توجه محسوب مي شود.
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مجموعه داستان »آمده بودی برای خداحافظی«نوشته ميترا صادقی شامل 13 داستان کوتاه در 88 
صفحه است که توسط نشر ثالث درسال 1388 منتشر شده است.

اين مجموعه ساختاری واقع گرا دارد، اما سکوی پروازش از جنس زبان است: زبانی که در جهت 
استحکام بخشی به ساختار و به شکلی هماهنگ و همخوان با لحن و درونمايه داستان ها به کار 
گرفته شده است.از ويژگی های زبانی اين مجموعه حداقل نگری در کالم و روانی نثر است: » 
او که مرا نمی شناخت مگر نه اين که جلو که رفتم، اسلحه اش را از روی شانه پايين آورد و 
انگشت اشاره اش رفت طرف ماشه. باد افتاده بود توی چادر سياهم و محکم گرفته بودمش و 

چنان صورتم را کيپ پوشانده بودم که فقط چشم هايم پيدا بود...« )ص 7(
داستان ها غالباً بر محوريت شخصيت  زن استوار است و سمت و سويی زنانه دارد و روايت های 
بديع و شکل های نوين و فارغ از مفاهيم خير و شر که در نوع خود از کليشه های مرسوم 
فاصله گرفته، آن را در ميان مجموعه هايی با درونمايه مشابه شاخص ساخته است.اغلب داستان ها 
بازنمايی واقعيت زندگی زناني است که قربانی صدای برتر شده اند؛ پاک باختگانی پناه برده به 

پستوی نوستالژی تا با گفتن حديث نفس، خود را تسلی داده وآرام گيرند.
از دستمايه های کتاب»آمده بودی برای خداحافظی« مي توان به دلتنگی، مالل، سرخوردگی و 
ناامنی اشاره کرد. عشق و باالخص عشق های ناکام، در اين مجموعه نقش پررنگی دارند که براي 

نمونه مي توان به دو داستان »عشق توی فنجان قهوه« و »پالک 31« اشاره کرد.
داستان »آمده بودی برای خداحافظی« و »حرف تازه ای درباره عشق«، بر مبنای مثلث های عاشقانه 

اما در نوع خود تابوشکن هستند که با بيانی نوستالژيک روايت شده اند.
از ديگر مضامين اين مجموعه، پرداختن به خشونت جنگ در پشت سنگر نوارهای مرزی 
است. نمايش لحظاتی از عواقب مخرب جنگ که حاصلی به جز دربه دری، خانه به دوشی و از 
دست دادن ها ندارد. »بانو«، »سفر به تاريکی« و »آمده بودی برای خداحافظی« از اين جنس قصه ها 
است: »وانت به سرعت راه افتاد. صورت آن ها که توی وانت نشسته بودند پيدا نبود فقط کسی 
انگار ناله می کرد. پيرزن زير لب دعا می خواند. مرد گفت:»تمام شد.« يک نفر گفت:»از اين جا 
که برويم همه چيز رو به راه می شود.« زن به ديواره وانت تکيه داد. چادرش را از روی قنداق 
کنار زد، ناليد: »بچه ام.« مرد در تاريکی به سياهی زن نگاه کرد که لباس های توی بقچه را بيرون 
می کشيد و جيغ می زد. صدای شليک گلوله می آمد. وانت در بيابان تاريک فرو می رفت.«   )ص 

18، داستان سفر به تاريکی(
از دل مشغولی های ديگر نويسنده، استفاده از بن مايه »قربانی« است که در داستان های »البد زنی 
هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است«، و »يکی از همين روزها« حضور پررنگی دارد. در 
داستان »يکی از همين روزها« پدری برای ترساندن چشِم دخترِ دانشجويش که به نظر درگير 
مسايل سياسی شده او را از روی سادگي لو می دهد. »شبانه طاهر را آوردند قبرستان و تلی از 

خاک را نشانش دادند. گفتند: »دخترت اين جاست...« )ص 29، داستان يکی از همين روزها(

روايتی تازه در قابی هنری
نگاهی به مجموعه داستان » آمده بودی برای خداحافظی «   

میترا الیاتی
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نويسنده در پرسه زدن در قبرستان ها و غسال خانه ها، فضاهايي 
اغلب سرد و تاريک و هولناک ساخته است. از خود می پرسيم 
بر اين سياهی ها و ارواح تباهی عاقبت نقطه نوری خواهد تابيد؟ 
زنان قصه های صادقی )در اين مجموعه( نمود بيرونی دارند: 
زنان شهری اما  منفعل و ابژه گون، با کوله باری از حسرت به دلی ها. 
آيا اين قهرمانان برساخته عاقبت دست به کاری خواهند زد تا 

غصه سرآيد؟
در داستان »البد زنی هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است« 
زنی از سوی شوهر مورد اتهام قرار گرفته)گرچه اين اتهام تا 
آخر قصه ناگفته و در پرده ابهام باقی می ماند(. زن در محکمه، 
محکوم به مرگی دردناک می شود اما اين پايان ماجرا نيست.
شوهر پيش خود تصميم گرفته با رد ادعايی که کرده، دوباره 
سرنوشت همسر را به دست گيرد و او را از مرگ محتوم 
خالص کند اما در اين باره راه به جايی نمی برد تا موافقت او 
را به بازگشت به زندگی جلب کند. گويی برای زنی پاسوخته 
و آبرو بربادرفته ، جهان به پوچی و بی معنايی رسيده و بودن 
در  ندارد.  تفاوتی  هيچ  برايش  زندگی  و  مرگ  و  نبودن  و 
معنايی ديگر زن بی سرنوشت، دست به شورشی خاموش 
عليه خود و به قيمت تباهيش می زند تا خودخواسته حاکم بر 
سرنوشت خود باشد. اين داستان يکی از خوش ساخت ترين و 
تأويل پذيرترين داستان های اين مجموعه است که می توان معنا 

يا معناهای ديگری نيز بر آن متصور شد.
ديگر داستان های »آمده بودی برای خداحافظی«، تحت عناوين 
»مرد و مه«، »بور کاهی«، »يحيی«، حرف های تازه ای برای گفتن 

دارند که متأسفانه در »يک نگاه« نمی گنجد.
واقعيت  بازنمايی  در  صادقی  ميترا  اين که،  آخر  کالم  و 

داستان  هايش موفق شده قصه های باورپذيری عرضه کند.
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مجموعه داستان »من ژانت نيستم« اثر محمد طلوعی، در 91 صفحه و با 7 عنوان داستان به 
چاپ رسيده است. مجموعه ای که با توجه به عنوان های جّذاب، نثر خوش خوان و روايت های 
پُرکشش، از کيفيت خوبی برخوردار است. نويسنده عالوه بر توجه به مضموِن گذشته و 
نوستالژی، مسئلة هويّت مّلی و فردی ايرانی و ابراز اين هويّت يا بعضاً هويت باختگی در رابطه 
با زنان و مردان جامعه خودی يا بيگانه، از فرم آثارش نيز غافل نبوده و به عنوان نمونه در داستان 
»داريوِش خيس« با خلق شخصيّت های متزلزل و استفاده از تکنيک کالژ و بينامتنيّت در روايت 
يا در داستان »راه درخشان« با بی توجهی کامل به پيرنگ در زنجيرۀ حوادث و در داستان »نصِف 
تنورِ محسن« با خلق يک روايت از هم  گسيخته و گاه فراتر از حد دانش راوِی اّول شخص و 
خلق شخصيت جاهلی که در کمپ ترک کرده، عالقه مند به اُپراست! و در نهايت تبديل به دالل 
و سارق عتيقه جات می شود و به ُرم می رود! به مولفه های داستان پسامدرن نزديک می شود. نکته 
درخور اين که اين نزديکی به مولفه های پسامدرن در سطح مضمون نيز به اجرا درآمده که بسيار 

ارزش مندتر از بازی های فرمی در پوسته ی ظاهری اثر است. 
در داستان های »پروانه«، »تولد رضا دلدارنيک« و »من ژانت نيستم« از نظرگاه مردان ايرانی به زنانی 
نگاه می کنيم که اگر هم مثل داستاِن» تولد رضا دلدارنيک« بر اجرای خواستگاری به شکل سنّتی 
پافشاری می کنند تنها نگاه ابزاری - در جهت مقابله با مرد داستان -  به آن سنّت دارند و بس و 

در نهايت تمام اين زنان مدرن، مستقل و دست نيافتنی به تصوير کشيده می شوند. 
»من ژانت نيستم« و »ليالج بی اوغلو« از داستان های خوب و پرکشش اين مجموعه هستند که 
اّولی با استفاده از تکنيک کالژ در روايت، گذشته و حال را با ايجاز خاّصی، کنار هم به تصوير 
می کشد و دّومی شرح آخرين بازِی نّراد اجير شدۀ ايرانی ست با دختر جوان و زيبای اسپانيايی. 
مرد برای آزاد شدن از خانه ای که در آن اجير شده، بايد ببازد اّما ميان ميلش به بيرون رفتن و ميل 
ذاتی اش به بردِن بازی، گرفتار شده است و در حين روايت اين لحظات، بيست روزی را که در 
آن خانه به سر برده، حريف هايی که با آن ها بازی کرده و نحوه آشنايی اش با مرد ترکی که او 
را اجير کرده، به ياد می آورد. اين نکته قابل ذکر است که اگر خواننده با گذشتة اين شخصيت 
محمد مانياک  در ايران نيز آشنا می شد، با انتقال محمد مانياک از زندان مردِ ترک به زندان پليس 

ترکيه، احساس هم دردی و نزديکی بيش تری در او برانگيخته می شد. 
تمام داستان های مجموعه از زبان اّول شخص روايت می شود که در هر داستان به فراخور 
موضوع، يا شخصيت اصلی ست، يا شخصيتی فرعی ناظر بر حوادث است. انتخاب فاصلة راوی 
از حوادث داستان نيز کارکِرد خود را از نظر فرآيند ارائه اطالعات به خواننده و ايجاد کشش، 
حفظ کرده است. به جز داستان »راه درخشان« که دچار ابهام و نوعی عدم رضايت و اقناع 
خواننده پس از پايان اثر شده و از نظر قّوت و کيفيت و در مقايسه با بقيه داستان های مجموعه، 

در سطح پايين تری قرار گرفته است. 
  

سنت دنی يا ولیعصر 
خانم جان يا ژانت

 معرفی يک اثر: » من ژانت نیستم « 

کیمیا گودرزی



)John odie(1797-1759، نقاشی از جان اُدی )  Mary Wollstonecraft( مری    ولستون کرافت
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و  بوده  فمينيستی  جنبش  بانيان  از  ولستون کرافت  مری 
تالش های زيادی را در راستای برابری زنان و مردان انجام 
می داد. وی در 1792 اثر مشهور خود، کتاب »احقاق حقوق 
زنان« را منتشر کرد. در اين اثر برای اولين بار عقايد روشنگری 
در مود مسائل و وضعيت زنان مطرح شد. اين کتاب به محض 
انتشار پر فروش ترين کتاب و نيز سنگ بنای فمينيسم مدرن 
گرديد. ولستون کرافت با دفاع از تحصيالت برابر زنان ومردان، 
تحصيالت زنان را برای جامعه مؤثر می دانست؛ بدان سبب 

که می توانند به فرزندانشان بياموزند و همچنين در فعاليتهای 
اجتماعی کمک شوهرانشان باشند. او همچنين به تبعيض های 
جنسی تاخته و به نقد مردانی می پرداخت که زنان را به افراط 

در احساسات تشويق وآنها را تنها کاالهای زينتی می دانستند.
 مطالبات وی برای پايان دادن به معيارهای دوگانه در کردار 
زنانه و مردانه، برای حقوق زنان در کار مستقل، زندگی مدنی 
و سياسی هنوز هم اساس و پايه فمينيسم امروز را تشکيل 

می دهد.
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روی برخی کتاب هايی که چاپ سال های گذشته هم هستند، 
برچسب خورده و قيمت جديد درج شده و قيمت کتاب ها 
الاقل دوبرابر شده است. اين يعنی همين جماعت اندک 
کتاب خوان و کتاب بخر هم برای خريد به حساب و کتاب 
می افتند و ترديد. چون کتاب تنها کااليی نيست که گران 
شده و بشود از کنار قيمتش گذشت و آن را خريد، به خاطر 
عالقمندی به خواندن. قبل از عالقه، احتياج های اوليه به 
تو فشار آورده و بايد برای تأمين مايحتاج اوليه چون غذا، 
بهای چند برابری را بپردازی و مدام در اين استرس باشی 
که فردا گران تر می شود! با همين احوال اگر پيش برويم 
آخرين ميخ ها بر تابوت نشر هميشه لنگان اين مملکت 

کوبيده می شود.  

رشد نرخ ها و گره خوردن آن دور گلوی نشر
حميدرضا سيدناصری، مدير انتشارات »ذکر« در همين باره 
گفته است که بسياری از ناشران توليد را متوقف کرده اند، 
افزايش  چون قيمت کاغذ 300 درصد و مقوا 200 درصد 
پيدا کرده و خريد کاغذ و خريد مقوا هم نقد شده است. در 
کل قيمت تمام عناصری که در تهيه کتاب دخيل هستند، چند 
برابر افزايش داشته ولی دستمزدها 20 درصد افزايش داشته 
است. چاپخانه داران به ناشران می گويند بايد الکل يا مرکب را 
به صورت نقد بخرند. پول برق و انرژی چاپخانه هم افزايش 
پيدا کرده و دستمزد کارگر هم به همين ميزان زياد شده است. 
قيمت سلفونی که به عنوان روکش، روی جلد کتاب می کشند، 
از 5 هزار و 200 تومان به 12 هزار تومان رسيده. قبال سلفون 
را با چک چندماهه هم می شد خريد، اما امروز تقريبا قيمت 
سلفونی که روی کتاب کشيده می شود، مانند قيمت مقوا رشد 
کرده است. با اين همه، ناشران در زمينه افزايش قيمت کتاب 
محدوديت دارند و نمی توانند به اصطالح، روی قيمت کتاب 

بکشند.

مرثیه برای اتحاديه ای که نداريم!
کتاب گران است. اما اگر نخريم و خواندنش را ترويج نکنيم 
چون پولمان فقط کفاف سير کردن شکم مان را می دهد، بايد 
منتظر روزی باشيم که ديگر شکم مان هم سير نشود. چون اين 
فکر و انديشه است که پی ريزی مسائل اقتصادی و اجتماعی 
و سياسی و ... را انجام می دهد. پس بايد آب به ريشه برسد 
تا نخشکيم. برای همين سراغ مدير برخی انتشارات رفتيم و 
ازشان پرسيديم، حاال که نمی توان اميدی به برنامه ريزی درست 
دولتها برای حل مشکل نشر داشت و در حال حاضر هم بحران 
اقتصادی به بحران بازار کتاب دامن زده است، بايد چه کنيم؟! 

شهال الهيجی؛ مدير انتشارات مطالعات زنان ايران نيز در گفتگو 
با داستان نامه ضمن تصريح اين نکته که بخش خصوصی و 
غيروابسته اميدی به کمک دولت ندارد، اظهار کرد: »البته معتقديم 
در وضعيت طبيعی، نشر نبايد محتاج دولت باشد اما متأسفانه 
وضعيت نشر ما طبيعی نيست. در اين شرايط غيرطبيعی هم 
کسانی در دايره نشر کمک دريافت می کنند که نيازی به کمک 
ندارند و صفرهای تعداد فروش اين نشرها برای ما غيرقابل 

تصور است.« 
الهيجی در ادامه با تأکيد بر لزوم تشکيل يک اتحادية مستقل 

مروری بر آشفته بازار نشر

لیال باقری

گزارش

اتحاديه صوری داشته باشیم و تیراژ را باال ببريم
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و قوی برای نشر تصريح کرد: »اگر ما اتحادية قوی داشتيم که 
نداريم، اگر اتحادية غير وابسته ای داشتيم که نداريم، اوضاع 
بهتر می شد. اتحادية ما وابسته به نظام است و اين ماهيت يک 
اتحاديه را تغيير می دهد و آن را در سطح يک NGO تقليل 
می دهد. وقتی يک اتحاديه از دولت پول می گيرد، بنا به اعتراف 
خودشان که در سايت ما ثبت است، ماهيت خود را از دست 
می دهد. فکر کنيد سنديکای کارگری از دولت پول بگيرد، در 
اين حالت چه طور می تواند درباره احقاق حقوق کارگرها 
صحبت کند؟ در نتيجه برای بهبود اوضاع ما بايد در جريان 

داخلی نشر به همديگر کمک و به خودمان اتکا کنيم.« 

يک اتحاديه صوری تشکیل دهیم!
مدير انتشارات مطالعات زنان، باال رفتن تيراژ کتاب را يکی از 
راه های برون رفت از بحران نشر عنوان کرد و گفت: »ما کتاب 
استفان کينگ را که می تواند کتاب پرفروشی باشد و تبليغات 
وسيعی درباره اش انجام شود، نه می توانيم تبليغ وسيع کنيم و نه 
در تيراژ گسترده چاپ کنيم. ما اين بار اين کتاب بسيار مهم را 
در تيراژ سيصدتا درآورديم و اين کار به نوعی خودکشی ناشر 
است. کاری که در چنين شرايطی می توان انجام داد اين است 
که موسسات پخش و ناشران ديگر کمک کنند و کتاب های هم 
را چاپ کنند و مانع بعضی ناشران و چاپخانه داران شوند، که 
متأسفانه برخی کتاب های پرفروش را غيرقانونی چاپ می کنند 

و آنان رسوا کنند.«  

وی همچنين تأکيد کرد: »کار ديگر اين است که می توان به 
جای اتحادية بی خاصيت مان يک اتحادية مفيد سوری در سايه، 
درست کنيم که منافع نشر را در نظر بگيرد و همخوانی هايی 
که الزم نيست را با وزارت فرهنگ و ارشاد نداشته باشد. 
نمايشگاه کتاب را خودش انتخاب کند و اگر زمان و مکان 
مناسب نيست از حضور اجتناب کند. درنهايت آن چيزی را 
که مفهوم سنديکای يک اتحاديه است درون خودمان ايجاد 

کنيم.«
الهيجی افزود: »بهتر شدن نشر همچنين به اقتصاد عمومی 
بستگی دارد؛ کسانی که دغدغة نان و ترس از آينده دارند، 
اندک پس انداز خود را خرج کتاب نمی کنند. کااليی که هنوز 
آن را تزئينی می دانند و نه اساسی، آن هم با قيمتی که امروز کتاب 
درمی آيد. همکاری و همياری خود ناشران باهم و درآوردن 
تيراژهای اندک و اعالم آن هربار، باعث می شود که قدرت نشر 
نشان داده شود. همان طور که در خارج ناشرها آن قدر قدرت 
دارند که در سياست دولت هم می توانند اثر بگذارند. گذاشتن 
نمايشگاه های جمعی و تخفيف های کلی و فروش کتاب به 
قيمت تمام شده، به شرطی که همگانی باشد، به نشر کمک 

می کند تا الاقل همياری را به هم نشان دهند.« 
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مهم ترين مشکل، پايین آمدن تیراژ است 
بايد  که  را  کاری  مهم ترين  شباويز،  نشر  خلعتبری؛  فريده 
انجام دهيم، بيشتر کتاب خريدن و کتاب خواندن دانست و به 
داستان نامه گفت: مشکالت اساسی که ناشران با آن مواجه 
هستند تنها قيمت کاغذ و چاپ و ليتوگرافی نيست. مهم ترين 
مشکل، پايين آمدن تيراژ است و تا تيراژ باال نرود طبيعی است 
که قيمت کتاب متعادل نمی شود. هر کتابی مبلغی هزينه توليد 
دارد که برای هر تيراژ همان مبلغ هزينه می شود و ثابت است. 
اگر تيراژ باال باشد اين هزينه ثابت روی کل تعداد سرشکن 
می شود. و خب وقتی تيراژ پايين باشد قيمت تمام شده کتاب 
باال می رود. اگر قرار باشد از حمايت دولت دل بکنيم )که 
حمايتی هم وجود ندارد( بايد برگرديم سمت حمايت مردم. 
مردم بايد کتاب بيشتر بخرند تا بتواينم کتاب را در تيراژ باالتری 

توليد کنيم و قيمت کتاب هم کم شود.

کتابخانه های فرمايشی و کتابخوان های سرگردان...
ما بايد کتاب بخريم. قيمت کتاب هر چه قدر هم که گران 
باشد باز بهانه خوبی برای نخريدن آن نيست. می گوييم »بهای 
زيادی را بايد بدهيم تا اغلب فقط يک بار کتاب را بخوانيم. تازه 
کتابخانه خودمان هم ديگر گنجايش کتاب اضافی ندارد.« اما 
اگر کمی کاله مان را قاضی کنيم، می بينيم که در سال پول های 
زيادی را می پردازيم برای غذايی که فقط يک بار می خوريم، 
لباس هايی که فقط چندبار می پوشيم و وسايل ديگری که حتی 

استفاده هم نمی کنيم و خيلی زود هم فراموش می شوند. اما 
کتاب حتی با يک بار خواندن هم می تواند در ذهن ماندگار 
شود. هم موضوع کتاب و هم تأثير آن. بعد هم می توانيم کتاب 
را بدهيم به دوستانمان تا دست به دست بچرخد. با همه اين 
احوال، ما در سال نمی توانيم تمام کتاب های منتشر شده مورد 
نظرمان را بخريم و بخشی از آن ها را بايد کتابخانه ها تأمين کند. 
کتابخانه های خالی ما هم معضلی است که سال ها وجود دارد و 

حل نشده باقی مانده است. 
خلعتبری در قياس کتابخانه  کشورهای پيشرفته با کتابخانه های ما 
تصريح کرد: سيستم کتابخانه های کشورهای پيشرفته با سيستم 
مملکت های  دولت  می کند.  فرق  ما  فرمايشی  کتابخانه های 
پيشرفته از همه نشرها خريد می کند و بخشی از تيراژ هر 
کتابی را که منتشر می شود از همه ناشران می خرد. بنابراين 
هيچ کتابی نيست که به کتابخانه راه پيدا نکند. ولی متأسفانه 
سيستم کتابخانه های ما فرمايشی است. به ويژه کتابخانه هايی 
که وظيفه سنگين تری دارند، مانند هيأت امنا، فاجعه است. فقط 
و فقط تحت شرايط خاص از دوستانی که بايد خريد کنند، 
می خرند و اصاًل به وظيفه ملی خود عمل نمی کنند.  مشکل ما 
کتابخانه هايمان است که کتابخانه نيستند و نوعی انبار کتاب های 
هزينه  با  بخواهيد  شما  اگر  بنابراين  هستند.  ناشران خاص 
نکردن، کتاب بخوانيد راه به جايی نداريد. چون کتابی که شما 
دوست داريد راهی به کتابخانه ندارد و کتابی هم که در کتابخانه 
گذاشتند اغلب به درد شما نمی خورد. شايد بايد نوعی زور 



79

امه
ان ن

سـت
دا

91
من

به  

باالی سر نهادهايی باشد که برای کتابخانه های عمومی خريد 
می کنند تا مجبورشان بکنند از همه بخرند، نه تنها از اعوان و 
انصار و اجازه بدهند که همه جور کتابی در کتابخانه ها باشد. 
به ويژه نهاد کتابخانه های ملی که از پول ملت خريد می کند و 
کتابخانه هايی که زير نظر شهرداری چون بودجه شان از بودجه 
منافع  راستای  در  هستند  موظف  و  می شود  تأمين  عمومی 

عمومی حرکت کنند نه عاليق شخصی. 
وی تأکيد کرد: اگر اين خريد برای کتابخانه ها وجود داشته باشد 
بخشی از مشکل تيراژ هم حل می شود. در دنيا ناشر می داند که 
وقتی قرار است کتابی چاپ کند به فرض 1500 نسخه برای 
کتابخانه ها خريد می شود و ناشر 500 نسخه ديگر هم چاپ 
می کند تا استقبال مردم را بفهمد و بر اساس آن پنج هزارتای 
ديگر چاپ کند. ناشر هميشه مطمئن است سرمايه اش با آن 
مقدار خريد دولت برمی گردد و در ادامه بقيه کتاب را با قيمت 
مناسب برای خواننده توليد می کند. من اين خريد را خريد 
دولت نمی دانم و می گويم پول ملت است و باز هم خريد 
مردم محسوب می شود چون بودجه شان از بودجه ملی تأمين 
می شود و دولت حق ندارد در اين مورد اعمال نظر شخصی 

بکند. متاسفانه ما اين امنيت و پشتوانه را نداريم.

کار در حوزه ادبیات سخت تر است
اعظم کيان افراز، مدير نشر افراز هم ضمن دشوار توصيف 
کردن پروسه توليد کتاب و لزوم باال رفتن تيراژ برای برون 
رفت از بحران، به داستان نامه گفت: نشر يکی از کارهای سخت 
محسوب می شود و کار ناشری که بخواهد در حوزه ادبيات و 
داستان کار کند هم سخت تر می شود چون مخاطب خاص تری 
دارد. تمام زحمات توليد يک کتاب و هزينه آن در هر تيراژی 
تقريبا نزديک به هم است و وقتی ناشر می خواهد کتابی در 
متحمل  را  هزارتا  پنج  هزينه  همان  کند  هزارتا چاپ  تيراژ 
می شود. اگر می توانستيم تيراژ کتاب را باالتر ببريم و مخاطب 
بيشتر می شد، سود می کرديم اما چون تيراژ کم است سختی کار 

ما دوچندان می شود. ناشر مثال کتب دانشگاهی به دليل داشتن 
مخاطب خاص می تواند تيراژ باال بزند و کار برايش راحت تر از 
حوزه ادبيات و داستان است. چون مخاطب اين حوزه مجبور 
نيست کتاب را بخرد و ناشر نمی تواند با وجود چند برابر شدن 
هزينه توليد، قيمت را خيلی باال ببرد. چون کتاب را نمی خرند.

افراز افزود: در اين شرايط دوام آوردن در عرصه نشر خيلی 
سخت شده است. می  توان پيشنهادهايی برای حل اين بحران 
داد که البته قبال هم گفته شده، مانند اين که صنف و اتحاديه 
ناشران و صنعت چاپ و ... اقدامی کنند؛ سلفون جلد را وارد 
کنند و جزو اقالمی بگذارند که ارز دولتی به آن تعلق می گيرد، 
تمام نهادها و ارگان های مرتبط با صنعت نشر، حمايت و کنترل 
بيشتری داشته باشند و قيمت هر کااليی که مربوط به توليد 

کتاب است را کنترل کنند.
وی با ابراز نگرانی از خوابيدن چرخه نشر اظهار کرد: همه 
اين حرف ها و تلخی ها را می گوييم اما نمی شود صنعت نشر 
بخوابد و ما کتاب جديد چاپ نکنيم. می دانيد چقدر آدم بيکار 
می شود اگر اين صنعت بخوابد؟ خود ما ناشران بايد فکری 
بکنيم تا هزينه را کم کنيم. البته نبايد کيفيت را هم پايين آورد اما 

فکری کرد که کتاب توليد شود و صنعت چاپ نخوابد. 
***

به هرکدام از ناشرها که زنگ زديم ابتدای صحبتشان گفتند 
»خسته نشديد اين قدر در اين باره حرف زديد؟« ما هم گفتيم تا 
وقتی اين بحران حل نشود وظيفه ما گفتن است... آن ها جواب 
ما را دادند و دست آخر هم ما ابراز اميدواری کرديم که روزی 
برسد که تماس بگيريم و از موفقيت ها و شادی های حوزه نشر 

بگوييم. به اميد آن روز...
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در حوزه ادبيات داستانی، در ميان نام نويسندگان خارجی زيادی 
که آثارشان در ايران ترجمه و چاپ شده است، تعداد زيادی از 
زنان نويسنده هم وجود دارند که آثارشان بين خوانندگان بسيار 
مورد توجه قرار گرفته است. فارغ از نام ها و آثار کالسيکی 
که هميشه و در هرحال مخاطب خود را دارند، مانند جين 
آستين، خواهران برونته، جين وبستر و ... نويسندگان زن معاصر 
نيز در ايران با اقبال عالقه مندان به ادبيات داستانی رو به رو 
شده اند. در پاسخ به يک پرسش ساده از تعدادی کتاب فروشی 
و جمعی از عالقه مندان و مخاطبان ادبيات داستانی، نام تعداد 
مشخصی از نويسندگان زن خارجی مطرح می شود. در اين 
ميان هرچند جذابيت و کيفيت اثر، مولفه مهمی برای مواجه 
شدن با اقبال مخاطب است اما نمی توان از تأثير جوايزی که اين 
آثار به خود تعلق داده اند صرف نظر کرد. همين امر هم موجب 
مطرح شدن نويسنده و باقی آثار وی در سراسر جهان و به ويژه 

ايران می شود.

دوريس لسینگ
»دوريس لسينگ« انگليسی تبار از جمله اين نويسندگان است. 
وی به خاطر مجموعه آثارش که شامل 50 اثر می شود، جايزه 
نوبل ادبيات را در سال 2007 از آن خود کرد. شهرت وی بيشتر 
به سبب نگارش رمان های »علف ها آواز می خوانند« و »دفترچه 

يادداشت طاليی« است.
در نگاهی به کتاب شناسِی فارسِی »دوريس لسينگ« پيش از 
تصاحب نوبل، آنچه که شاهکار اوست و رمان معروفش با نام 
»دفترچه خاطرات طالئی« )که بيشتر از آنچه در دنيای انگليسی 
زبان از آن استقبال شود، ترجمه ی فرانسوی اش در 1976 
آوازه ای بلند يافته است و به فارسي ترجمه نشده( فقط دو 
کتاب از او به زبان فارسی می بينيم که يکی نمايشنامه ای ست با 
نام »دردی که می خواند« ترجمه هوشنگ حسامی، نشر تجربه، 
که در سال 1376 منتشر شده و ديگری داستان »علف ها آواز 
می خوانند« ترجمه آذر کريمی، نشر آذربد، که در سال 1379 
منتشر شده بود. اما پس از اين که اين نويسنده جايزه نوبل را 

از آن خود کرد، توجه مترجمان و ناشران بيشتری به آثارش 
جلب شد. 

در سال 1387 يعنی درست يک سال پس از دريافت جايزه 
نوبل »دفترچه يادداشت طاليی« با ترجمه »اصغر اندروردی« 

توسط موسسه انتشاراتی »دانش بهمن« منتشر شد. 
لسينگ، اين کتاب را در سال 1962 ميالدی نوشته و چاپ کرده 
است. وی در اين کتاب ماجرای نويسنده ای به نام »آنا وولف« را 
نقل می کند. آنا چهار دفترچه يادداشت با رنگ های سياه، قرمز، 
زرد و آبی دارد که در آن ها خاطرات و تجربيات زندگی خود 
را ثبت کرده است. دفترچه سياه به خاطرات ش از زندگی در 
افريقا در زمان جنگ جهانی دوم اختصاص دارد؛ دفترچه قرمز 

دسته گل های کوچک برای همسران
ودسته گل های بزرگ برای معشوقه ها

نرگس قوی زری

گزارش

نگاهی به نويسندگان زن معاصر جهان و آثارشان در ايران
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به عضويت نافرجام او در گروه های کمونيستی، دفترچه زرد به 
شکست عشقی و فروپاشی زندگی خانوادگی با همسرش و 
دفترچه آبی به احساسات درونی، روياها و آروزوهای اش. اين 
نويسنده تصميم می گيرد در دفترچه ای طاليی رنگ تمام اين 

خاطرات را در کنار هم قرار دهد.
به باور منتقدان، اين رماِن لسينگ حاوی انتقادات تندی نسبت 
به حکومت استالينيستی شوروی، جنگ  سرد و تهديدهای 
هسته ای اياالت متحده و شوروی است. همچنين اين نويسنده 
دشواری های زندگی يک زن در کشورهای غربی را به تصوير 

کشيده است.
داستان های لسينگ عموماً در سه زمينه طبقه بندی می شوند: 
با مضامين کمونيستی )56-1944(، که مربوط  داستان هايی 
است به دورانی که او مقاله های راديکال اجتماعی می نوشت 
)او بعدها در 85 با کتاب »تروريست خوب« گريزی دوباره 
و  روان شناسانه«)1956-69(  »مضامين  است(،  زده  آن ها  به 
عاقبت مضامين صوفيانه که در داستان های علمی تخيلی وی 
در مجموعه داستان »کانوپوس« پرداخته می شوند. تجربه های 
لسينگ در داستان های علمی- تخيلی مورد توجه منتقدان قرار 

نگرفت.

بسياری از منتقدان مانند روبرتا روبنشتاين، ماگالی کورنير ميشل 
و کلر اسپريگ به شباهت های موجود ميان ويرجينيا وولف 
کتاب  در  لسينگ  البته  و  کرده اند  اشاره  لسينگ  دوريس  و 
دفترچه يادداشت طاليی با نامگذاری هنرمند زن خود به نام 
»آنا وولف« عماًل خاطره وولف را تداعی می کند. با وجود اين، 
قدرتمندترين و جالب ترين نکات مشترک ميان اين دو همان 
بی اعتمادی مشترک دو نويسنده و در عين حال شيفتگی آن ها 
نسبت به طرز کار حافظه و همچنين خلق مفهومی شخصی 
از فرديت است؛ فرديتی که ملغمه ای از »حقيقت« و »خيال«، 
»واقعيت« و »مفهومی از يک حقيقت شخصی« است. هر دو 
نويسنده، به اعتقاد من، از متون »مربوط به زندگينامه شخصی« 
يا »متون خودبازنما« به عنوان ابزار درمان شناختی »خودپژوهی« 
استفاده می کنند تا ناگواری های گذشته را بيرون برانند، گذشته 
را سر و سامان دهند و يک زمان از حال شخصی و پرمعنی و 

نيز مفهومی از حقيقت را بيافرينند. 
»فرزند پنجم« اثر ديگری ازين نويسنده است که نشر ثالث با 

ترجمه کيهان بهمنی در سال 1387 منتشر کرده است. 
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هرتا مولر
»هرتا مولر« آلمانی تبار نويسنده  ديگری است که پس از بردن 

جايزه نوبل آثارش در ايران با اقبال بيش تری روبه رو شد. 
»سرزمين گوجه های سبز« اثر اين نويسنده يک بار در سال 
1380 و بار ديگر در سال 1386با ترجمه غالمحسين ميرزا 
صالح منتشر شده بود، اما بعد از اين که در سال 2009)1388( 
جايزه نوبل ادبيات را از آِن خود کرد، بيشتر مورد توجه قرار 
گرفت. اغلب آثار هرتا مولر درباره سرزمين دوران کودکي و 
نوجواني اش يعنی رومانی است که تحت سلطه کومنيست ها 
ادبيات  نيز در زمينه  بود. کتاب »سرزمين گوجه های سبز« 
سياسی نوشته شده  است. وی به دليل صراحت گفتار در اشعار 
و متون نثرش از سوي آکادمی نوبل شايسته دريافت جايزه ادبي 

نوبل در سال 2009 شناخته شد. 

مولر که در عرصه ادبيات جهانی چهره  چندان شناخته شده  نبود 
در واکنش به دريافت اين جايزه گفت: »واقعاً شگفت زده ام و 
هنوز نمی توانم باور کنم، هيچ چيز بيشتری نمی توانم بگويم. 
احساس آزادی می کنم، اما آن چيزها هنوز پاک نشده اند. حتی 
اگر آن دوران به پايان رسيده باشد، هنوز در اذهان باقی مانده اند. 
من در سه دهه حکومت ديکتاتوری زندگی کردم. افراد خيلی 

زيادی هستند که طاقت آن را نداشتند.« 
مولر در »سرزمين گوجه های سبز« با نگارش سيال و لغزنده اش 
به زيباترين شکل، نفوذ ديکتاتوري کمونيسم را به خلوت ترين 

گوشه ی ذهن مردم اروپای شرقي به تصوير کشيده است. 
اين رمان سرگذشت گروهی دانشجوی زخم خورده لهستانی 
است که در دوره ديکتاتوری نيکوالی چائوشسکو، واليت 
خود را ترک کرده و به بخارست پناهنده می شوند، غافل از اين 
که حکومت توتاليتر سايه سنگينی دارد که حتی آپارتمان های 
تاريک و کثيف منطقه فقير نشين شهر هم از آن در امان نيست.
مولر از سال 1981 تا سال 2009 بيش از 20 جايزه ادبي را از 
نهادها و انجمن های مختلف در اروپا و خارج از اروپا به دست 
آورده است. »وطن همان جايي است که به زبانش صحبت 
مي شود«، »گرسنه و ابريشم« و »نََفس زدن« از جمله آثار او هستند. 
به جز رمان »سرزمين گوجه های سبز«، »گذرنامه«،»مسافر يک 
لنگه پا« و »نفس بريده« از ديگر آثار مولر هستند که در ايران به 

قلم مترجمان مختلف ترجمه شده اند. 

آنا گاوالدا
»آنا گاوالدا« نويسندۀ ديگری ست که نامش در ميان نويسندگان 
زن معاصر جهان که آثارشان در ايران مورد توجه قرار گرفته، 
را  او  »من  با عنوان  نويسنده  اين  اولين رمان  ديده می شود. 
دوست داشتم« در سال 2002 منتشر شد و سال بعد از نشر، به 
زبان انگليسی نيز ترجمه شده است. اين رمان در ايران با ترجمه 
مينوخانی در سال 1387 و الهام دارچينيان در سال 1388 منتشر 

شد. 
آنچه در دور و  از  به سادگی  نويسنده ای است که  گاوالدا، 
داستان های  اضافه.  و  بی حذف  می نويسد؛  می گذرد  برمان 
وی به راحتی هر چه تمام تر احساسات آدم های اطراف را 
نشان می دهند. آن ها در عين سادگی اليه دار و عميق هستند. 
روزمرگی ها و ريزترين تفکرات ذهن يک انسان، زير ذره بين 
انديشه او قرار گرفته اند. تالش نمی کند شگفت زده مان کند. 
روزمرگی هايی که اگر تلخ، يا اگر شيرين، همين اند که هستند؛ 

صادقانه و حقيقی. 
روزنامه ماری فرانس درباره اين کتاب نوشته است: »داستان ها 
هم خارق العاده اند، هم گزنده و در عين حال، غم انگيز. گلی 
زيبا با خارهای زياد.« يا شايد به قول خود گاوالدا، »واقعيات 
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ناخوشايندی که به آرامی از آن ها سخن رفته است«.
پدر  که  است  خانواده ای  داستان  داشتم«  دوست  را  او  »من 
خانواده به طور ناگهانی همسر و دو دخترش را ترک می کند 
و ماجراهايی را رقم می زند که موجب واکاوی و شناسايی 
شخصيت واقعی پدر، مادر و روابط آن ها در طول زندگی 

مشترک شان می شود.
البته اين رمان اولين اثر گاواالدا نبود. وی در سال 1999 با انتشار 
مجموعه داستان »کسی را می خواهم که همواره منتظرم باشد« 

فعاليت ادبی خود را آغاز کرد. 
اين مجموعه شامل دوازده داستان کوتاه است. داستان هايی 
که با وجود سادگی باعث مشغوليت ذهنی خواننده می شوند؛ 
داستان هايی که در سال نخست انتشار صد هزار نسخه در 
فرانسه فروش د اشته  است و تاکنون به 20 زبان ترجمه شده، 
در فرانسه و بلژيک چند جايزه معتبر را به خود اختصاص داده 
و درايران نيز نشر قطره آن را به نوبت چاپ دهم رسانده   است. 
اما  رمانی کم  حجم  نيز  گاوالدا،  اثرِ  آخرين  دلپذير«،  »گريزِ 
بسيار گيرا است؛ سفرِ شادمان چهار خواهر و برادر به دنيای 
کودکی شان تا چند ساعتی، زندگی روزمره و رنج های خود 
را فراموش کنند، تا شايد دوباره آن آرامش و دل خوشی را که 
زندگی شان در نقِش آدم های بالغ و بزرگسال از آن ها ربوده، 
بازيابند. اين کتاب نيز در ايران توسط الهام دارچينيان ترجمه 

شده است.

همان  از  است،  ادبيات  معلم  فرانسه  در  اکنون  که  گاواالدا 
دوران کودکی اش شاهد فرسايش عشق در روابط زناشويی 
بوده است. دخترک نوجوانی که والدين ش از يکديگر جدا 
شدند و در نوجوانی کار می کرد. کارهايی از قبيل پيشخدمتی، 
فروشندگی، بازاريابی آژانس امالک، صندق داری و گل آرايی. 
او با خنده درباره روزهايی که در گل فروشی کار می کرد، 
می گويد »...زندگی را همان جا ياد گرفتم، توی گل فروشی. 
دسته گل های کوچک برای همسران و دسته گل های بزرگ 

برای معشوقه ها...«
دست  اين  از  نيز  دوبووار«  »سيمون  و  وولف«  »ويرجينيا 
نويسندگان زن هستند که در ايران با اقبال عالقه مندان به ادبيات 

داستانی موجه شده اند. 
دوبووار، فيلسوف، نويسنده، فمينيست و اگزيستانسياليست 
فرانسوی بود که رمان او با نام »جنس دوم« در سال 1949 
منتشر شد و در نخستين هفته انتشار، بيست و دو هزار نسخه از 
آن به فروش رسيد. اين کتاب در ايران با ترجمه قاسم صنعوی 

توسط نشر توس در سال 1380منتشر شده است. 
در سال 1954 نيز کتاب »ماندرين ها« از اين نويسنده منتشر شد 
که در ايران نشر دنيای نو با ترجمه پرويز شهدی آن را منتشر 
کرده  است. اين کتاب در ليست روزنامه گاردين - 1000 رمان 

که هر شخص بايد بخواند - قرار دارد.
»همه می ميرند« و »مهمان« نيز از ديگر آثار اين نويسنده هستند 
قرار  استقبال  مورد  دوم«  اندازه »جنس  به  ايران  در  البته  که 

نگرفته اند.
در ميان اين نام ها هرچند نام جومپا الهيری نويسنده هندی تبار 
به  می نويسد،  انگليسی  زبان  به  را  آثارش  که  آمريکا  اهل 
چشم نمی خورد، اما نمی توان روزهايی را فراموش کرد نام 
اين نويسنده و آثارش در ايران بر سر زبان افتاده بود و کتاب  

»هم نام« او دست به دست می گشت. 
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افهمی در  اثر جواد  »خورشيد به شانه راست شان می تابيد« 
بخش رمان و »بودای رستوران گردباد« نوشته حامد حبيبی در 
بخش مجموعه داستان آثار برگزيده دومين جايزه ادبی »هفت 

اقليم« شدند. 
مراسم پايانی کتاب سال »هفت اقليم« با حضور جمعی از 
نويسندگان و عالقه مندان به ادبيات داستانی، سوم دی ماه در 
خانة هنرمندان برگزار شد. ابتدای اين مراسم، رضا فکری - 
دبير اجرايی اين دوره از جايزه - به ارائة گزارشی درباره روند 
فعاليت های جايزه پرداخت. وی ضمن تشکر از هيأت داوران 
و ناشرانی که با دبيرخانة جايزۀ هفت اقليم همکاری داشته اند، 
گفت: »ابتدای کار، دوستان زيادی گفتند که کار گروهی در اين 
مقوله خاص عملی فرسايشی است که با هر به بُن بست رسيدنی 
چشمه اش می خشکد، پُر بيراه هم نگفتند اما چه می شود کرد؟ 

اگر هنرِ خوب زيستن، دريافتن و پرداختن به دلخوشی های 
اندک زندگانی است در اين راه نيز بايد اين بهانه های کوچک 

را از دل خروارها ناماليمات بيرون کشيد.« 
سپس از جمال ميرصادقی -نويسندۀ پيشکسوت- به پاس يک 
عمر فعاليت ادبی و به عنوان يکی از بزرگ ترين مشوقان و 

موسسان کارگاه های داستان نويسی تجليل شد.
کاوه فوالدی نسب برای تجليل از استاد ميرصادقی روی سن 
آمد و يادداشتی را که برای ايشان نوشته بود قرائت کرد. در 
اين يادداشت آمده بود: »هيچ وقت نتوانسته ام و فکر هم می کنم 
اساساً نمی شود که شما را يک نفر بدانم. وقتی درازنای شب و 
اضطراب ابراهيم را می خوانم، با نويسنده ای روبه رويم که قلم 
روان و شيرينی دارد و زبان را درست استفاده می کند و گاهی با 
خودم فکر می کنم چه طور می شود اين قدر روان بود مثل رود. 

افهمی حامدحبیبی وجواد
 دومین جايزه هفت اقلیم را به خانه بردند

گزارش
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وقتی آثار تئوريک تان را می خوانم، با پژوهشگری روبه رويم 
که چيزی حدود 40 سال از زندگی اش را صرف پژوهشی 
عظيم کرده برای تئوريزه کردن مبانی نقد علمی داستان در ايران. 
وقتی سری به کارگاه های هنوز گرم تان می زنم، معلمی مسؤول 
را می بينم که تعارف ندارد با کسی و مماشات و اغماض در 
کارش راه ندارد، و وقتی هر از گاه سری يا زنگی می زنم بهتان، 
دوستی مهربان را می بينم که هميشه رويی خندان و آغوشی باز 
دارد و هم نشينی اش را از آدم دريغ نمی کند. شما چند نفريد 

آقای ميرصادقی عزيز، چند نفر ارزشمند.«
تنديس و لوح يادبود جايزه »هفت اقليم« نيز توسط محمدحسن 
شهسواری، داستان نويس، و منوچهر حسن زاده، مدير انتشارات 

مرواريد، به جمال ميرصادقی اهدا شد.

آيت دولتشاه، دبير علمی اين جايزه ادبی نيز در سخنانی اظهار 
کرد: »نوشتن سرنوشت من است. جايزه ادبی »هفت اقليم« با 
هدف ارج نهادن به ادبياتی که آن را اصيل و ملی می داند،  در 
مهرماه 1389 آغاز به کار کرد و تا امروز موفق به برپايی يک 
دوره جايزۀ داستان کوتاه منتشرنشده، دو دوره جايزۀ کتاب 
سال در دو بخش رمان و مجموعه داستان و شانزده نشست 
نقد و بررسی کتاب شده است. اين مهم ميسر نمی شد، مگر به 
بهانه ای که همة اين سال ها ما را با خود مشغول داشته است 
و آن بهانه، چيزی نيست جز عشق به ادبيات و اعتالی زبان 
فارسی به عنوان فصل مشترک هم اقوام ايرانی. ادبياتی که ما 
آن را ملی می ناميم، ادبياتی است خارج از تمام مرزبندی ها و 
گروه بندی های قومی، فرهنگی، سياسی و جغرافيايی، ادبياتی که 

بازتاب دهنده ی تمام و کمال زندگی انسان ايرانی باشد.«
وی افزود: »جايزه ادبی »هفت اقليم« همچون برگزارکنندگانش، 
نوپا و جوان است، اما با آزمون و خطاهايی که اين دوره و 
دوره های گذشته در روند اجرا داشته ايم، توانسته ايم تا حدود 

زيادی به ساختاری چاالک، منسجم و کارآمد تبديل شويم.«
دولتشاه گفت: »در اين دوره با تفکيک بخش  هيأت علمی 
و اجرايی جايزه، تالش شده است که در عين همپوشانی و 
هماهنگی بخش ها، استقالل کاری الزم در بين گروه برگزاری 
ايجاد شود و اعضا به عنوان بازوهای مستقل جايزه عمل کنند 
و اين دستاورد بزرگی بود. در بحث داوری نيز چون دوره های 
گذشته،  هدف اين بوده است که با ترکيب سنی، جنسيتی و 
نگرش های مختلف در بين داوران،  هيأت داوران نگاهی جامع 
و چندجانبه تر به آثار داشته باشد و رأی نهايی برآيند نگاه 
متفاوت داوران باشد و تا سرحد امکان از يک جانبه نگری و 

نگاه جزمی به آثار پرهيز شود.«
معرفی نامزدهای بخش مجموعه داستان بخش بعدی مراسم 
بود. سپس »کيهان خانجانی« به عنوان عضو هيأت داوران بيانية 

اين بخش را خواند و ميترا الياتی و محمد کشاورز از اثر شايستة 
تقدير و اثر برگزيده، تقدير کردند. 

در بخش مجموعه داستان که داروی آن را محمد کشاورز، 
کيهان خانجانی، احمد آرام، ميترا الياتی، پدرام رضايی زاده، کاوه 
فوالدی نسب، ميثم کيانی، محمدکاظم مزينانی، پوريا فالح و ليال 
بابايی فالح در مرحله نهايی برعهده داشتند، کتاب »اين برف 
کی آمده«، »نوشته محمود حسينی زاد« مورد تقدير قرار گرفت 
و »بودای رستوران گردباد« نوشته »حامد حبيبی« به عنوان اثر 
برگزيده معرفی شد. حبيبی در سخنانی کوتاه اظهار کرد: »اين 
جايزه را به کسانی تقديم می کنم که کتاب ها و آثارشان يا مجوز 
نشر نمی گيرد و يا بخشی از آن  مجوز می گيرد و با دشواری ها 
و گرفتاری های بی شماری روبه رو هستند و مجبور می شوند 
کتاب هايشان را در افغانستان و تاجيکستان منتشر کنند. آدم 

شرمنده می شود وقتی کتابش مجوز می گيرد.«
»محسن حکيم معانی« نيز به نمايندگی از داوران بخش رمان 
بيانيه اين بخش را خواند و با حضور اسداهلل امرايی، ناتاشا 
اميری و علی اکبر سليمان پور، جايزه برگزيدگان اين بخش اهدا 

شد.
ُمنيرالدين بيروتی،  با داوری احمد بيگدلی،  در بخش رمان 
احمد دهقان، علی اکبر سليمان پور، طال نژادحسن، ناتاشا اميری 
و محسن حکيم معانی در مرحله نهايی، رمان »50 درجه باالی 
صفر« نوشته علی چنگيزی به عنوان اثر شايسته تقدير معرفی 
شد. همچنين رمان »خورشيد به شانه راستشان می تابيد« نوشته 

جواد افهمی عنوان اثر برگزيده را به خود اختصاص داد.
جواد افهمی در سخنانی کوتاه گفت: »من متولد دهه 40 هستم. 
14 ساله بودم انقالب شد. 15 ساله بودم جنگ شد. 23 سالگی ام 
جنگ تمام شد. آن قدر جنازه حمل کرده بودم، آن قدر خمپاره 
خورده بود کنارم که پير شدم. از 40 سالگی هم شروع کردم به 
نوشتن داستان و ناخودآگاه از جنگ می نويسم. من يک جنگی 
نويسم. می خواهم به شما بچه های دهه 60 بگويم که من پشت 
سرتان هستم و نبايد مرا نديد بگيريد. اگر مرا نديده بگيريد 
يعنی داستان های مرا نديده گرفته ايد. اگر مرا نديده بگيريد يعنی 
تاريخ را نديده گرفته  ايد. جنگ تاريخ من است. من آدم پوست 
کلفتی هستم. من بيخ گوشتان هستم که شايد جنگ اين کار را 
سر من آورده است. امروز برايم روز خيلی خوبی است. اين 

جايزه خيلی به من کمک می کند.«
در پايان مراسم هم برگزيدگان و هيئت داروان عکس يادگاری 

گرفتند. 



86

داسـتان نامه
 بهمن91

هر روز صبح که از خواب بيدار می شويم، ممکن است که 
اتفاقی خبرساز و جنجالی در گوشه ای از دنيای اطرافمان، 
و اختصاصاً دنياي ادبيات داستاني، رخ داده باشد. اتفاقي 
واکنش ها  و  کرده  جلب  خود  به  را  فعاالن  توجه  که 
و بازخوردهاي گوناگوندر پي داشته باشد. چه بسا که 
حاشيه های آن اتفاق، دامنه دار شود و تا مدتها محافل و 
عرصه هاي مختلف را به خود مشغول دارد. از اين به بعد، 
بنا داريم در ستون»يک اتفاق تازه« به يکی از همين اخبار 

و اتفاقات حاشيه ساز بپردازيم.

 مردي چشم بادامی به نام »گو آن مويه«، برنده جايزه نوبل 
نوبل، گران ترين جايزه  ادبی شده است. مي دانيم که جايزه 
ادبی به مبلغی بيش از 1.5ميليون دالر است که به يک نويسنده 
يا شاعر مطرح جهان اعطا می شود. گوآن مويه در دانشگاه 
هنگ کنگ گفت: نام مستعارش»مو يان«به معنای »حرف نزن«را 
زمانی که اولين رمانش را نوشته، انتخاب کرده است. او گفت 
که ازآنجايي که در چين معروف به ُرک گويی بوده، اين نام را 

انتخاب کرده تا هميشه يادش باشد زياد حرف نزند!
مويان برای نوشتن داستان های نوآورانه، تخيلی و توهم آفرينش 
در دهه 1980 به شهرت رسيد و وقتی به عنوان برنده جايزه 
نوبل ادبی سال 2012 اعالم شد، تعجب و اعتراض برخی از 

نويسندگان و منتقدان را به دنبال داشت.
داستان از اين قرار است:

يک روز وقتی که به دور و برت نگاه می کنی و می بينی که 
توليدات وسيع ترين و پرجمعيت ترين کشورجهان، کشورهای 
ديگر را به هر شکلی تسخير کرده، تعجبی ندارد اگر نويسنده اش 

هم در باالترين نقطه بايستد.
اين نويسنده تا قبل از اين اتفاق، در ايران ناشناس بود. نه 
مترجمي کتابی از او ترجمه کرده و نه کسی حتی اسمش را 
شنيده بوده است. قسمت جالب مطلب اين جاست که حتی پدر 
و مادر اين آقا هم نمی دانستند که تک فرزندشان نويسنده است. 
احتماالً اگر کمی بيشتر در زندگی خصوصی اش پيش برويم، 

متوجه می شويم که همسرش هم بی اطالع بوده! اما به هر حال 
هستند کسانی که به زودی به ترجمة آثارش رو می آورند و اسم  

او را با قشر کتاب خوان ايرانی آشنا می کنند.
»مو يان« حرف هايی گفت که بسياری از منتقدان و نويسندگان 

جهان را برآشفت.
او سه روز پيش از دريافت جايزه نوبل ادبی، در يک نشست 
رسانه ای در استکهلم گفت: »احساس می کنم به ديدن يک 
نمايش آمده ام؛ روی صحنه، برندۀ يک جايزه را می بينم که 
گلبارانش می کنند، اما در همان حال گنداب به سر و رويش 
می پاشند و به او سنگ می اندازند«. مويان همچنين حرف هايی 
زد که بسياری از مخاطبانش را عصبانی کرد. او در اين نشست 
رسانه ای، سانسور را با بازرسی مسافران در فرودگاه ها مقايسه 
کرد و گفت سانسور هم مثل بازرسی در فرودگاه ها، مردم را به 
زحمت می اندازد اما ضروری ست. يک تشبيه و دفاع دوپهلو 
از سانسور ادبی، فرهنگی و هنری در چين که سيل عظيمی از 
انتقادها را در وبالگ ها و شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. 
منتقدان از او به عنوان نويسنده ای که در نظام ديوان ساالری 
چين رياست هيأت دبيران کانون نويسندگان چين را به عهده 

دارد و برای حفظ اين منصب خودفروشی می کند نام بردند.

آقای»حرف نزن« در استکهلم حرف زد
ويدا رهبر

يک اتفاق تازه
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جامعه ادبی چين از او به عنوان  کسی که مهم ترين جايزه ادبی 
را کسب کرده،  انتظار داشتند که در سخنرانی اش از فعاالن 
حقوق بشری مانند »ليو شيائوبو« و همسرش که از 11 سال 
پيش تاکنون زندانی است دفاع کند. اما او نه تنها دفاع نکرد، 
بلکه گفت: اجازه نمی دهد که وادارش کنند از حقوق کسی بر 

خالف ميلش دفاع کند.
حاشيه ها به اين جا ختم نشد؛ به طوريکه »هرتا مولر« نويسندۀ 
رومانيايی- آلمانی و برندۀ نوبل ادبی، از اهدای نوبل ادبی به 
مويان به عنوان يک »فاجعه« ياد کرد و به روزنامه »دگنس 
نی هيتر« چاپ سوئد گفت: وقتی خبر اهدای نوبل به مويان را 
شنيدم، از خشم گريه ام گرفت. مويان هم در پاسخ به منتقدان، 
حرف از نمايش زد؛ از برنده جايزه ادبی و پرتاب گنداب 
درعين گلباران. او گفت: »ابتدا فکر می کردم اين بحث ها به 
کردار و گفتار من ربط دارد اما به زودی متوجه شدم که موضوع 

اين انتقادات شخصی ست و هيچ ارتباطی به من ندارد.«
برخی از منتقدان و نويسندگان چينی هم درصدد دفاع از او 
برآمدند. »شيائولو گوئو«، نويسنده چينی در مقاله ای در دفاع 
از »مويان« می نويسد: »مويان به خاطر اثر حماسی ذرت زاران 
سرخ که در آن پيامدهای اصالحات ارضی در چين در زمان 
مائو را نشان می دهد، نوبل ادبی را دريافت کرده است. آثار او 
مانند دانشگاهی ست که اگر از آن فارغ التحصيل شويم، تاريخ 

معاصر چين را درک کرده ايم.«
مويان می گويد: »من در چين که تحت سلطه حزب کمونيست 
است می نويسم. اما با اين حال اجازه نداده ام حزب کمونيست 
ليانکه،  يان  دهد.«  قرار  سياست هايش  تأثير  تحت  را  آثارم 
نويسنده چينی که گذشته اش به مويان شباهت دارد و او هم 
در يک دهکده رشد کرده، به خدمت ارتش درآمده و سپس به 
نويسندگی روی آورده، اما برخالف مويان آثارش در فهرست 

سانسور قرار گرفته گفت: »متأسفم که مويان اين شهامت را 
نداشت که از اهدای نوبل به عنوان يک تريبون برای دست يافتن 
به آزادی بيان و رسيدن به ادبيات و هنر مستقل از سياست های 
دولتی استفاده کند. با اين حال داستان هايی که مويان از مادرش 
روايت می کند مرا تحت تأثير قرار دادند. اگر در خارج از چين 
زندگی می کردم، ممکن بود از او بيشتر انتقاد کنم. اما، اين جا، 

در چين، حال و  روز او را درک می کنم.«
گذشته از همه ی اين موارد... 

هرساله حدود350 پيشنهاد در اختيار کميته نوبل قرار می گيرد. 
اين پيشنهادها، نبايد با داليل و توجيهات حمايت کننده ای 
همراه باشد. هيچکس هم نمی تواند خود را به عنوان نامزد 
به کميته معرفی کند. کميته در اين بررسی 20 نفر را انتخاب 
می کند که سپس آکادمی آن را تا پنج نفر کاهش می دهد. در 
ماه اکتبر هم نفر برتر معرفی می شود. اما برای اينکه اين انتخاب 
معتبر شود نفر انتخابی بايد رای بيش از نصف اعضا را کسب 
کرده باشد. در نهايت برنده نوبل جايزه را در روز نوبل به تاريخ 

10 سپتامبر از دست پادشاه سوئد دريافت می کند.
و اتفاق جالب توجه ديگر در اين جايزه ادبی ...

  )Ai Weiwei( آی وی وی  و  مولر  هرتا  اعتراض  از  گذشته 
)متولد، مجسمه ساز، معمار، عکاس، فيلم بردار و منتقد اجتماعی، 
سياسی و فرهنگی اهل چين) به اهدای نوبل ادبی به مويان 
در دهم دسامبر، پتر انگلوند، منشی آکادمی هم اظهار کرده 
»کنتسابورو او« )نويسنده ژاپنی( مويان را پيشنهاد داده است؛ به 
اين معنا که فردی ناشايست را به جهان معرفی کرده اند و اين 
کلک و رودست خوردن، ناشی از عدم شناخت کافی از کشور 
چين است. آی وی وی،  حرف آخر را زد و گفت :ممکن است 
نويسنده خوبی باشد، اما روشنفکر نيست و دوران معاصر چين 

را درک نکرده است.
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دوست عزيز:
قالب  اصلی  عنصر  سبک، 
که  چند  هر  است  داستانی 
تنها عنصر آن نيست. رمان ها 
می شوند،  ساخته  کلمات  از 
رمان نويس  که  معنی  اين  به 
زبان خود را که در داشتن يا 
نداشتن فريبايی داستان هايش 
انتخاب  دارد،  اساسی  نقشی 
زباِن  البته،  می کند.  تنظيم  و 
آنچه  از  می  تواند  داستان 
رمان روايت می کند يا همان 
کلمات  در  که  موضوعی 
تجسم می يابد، جدا باشد؛ چرا 
که يگانه روش درک کاميابی 
در  رمان نويس  شکست  يا 
اين  بيان روايت اش، بررسی 
نوشته اش  کمک  به  مطلب 
و  حيات  که  اين  و  است 
پويايی داستان پس از رهايی 
و  پديد آورنده خود  سايه  از 
هم از قيد و بند زندگی واقعی 
و تحميل خود به خواننده به 
مثابه واقعيتی مسلم و مقتدر 
در داستان تحقق يافته است 
روايتگری  نحوه  پس  نه.  يا 
متن، کارآمدی يا ناکارآمدی 
و نيز حيات آفرينی يا عاری 
از زندگی بودن آن را معين 
می کند. شايد برای شناسايی 
عناصر سبک، از همين ابتدا 
پيش فرض  باشيم  مجبور 

برگرفته از کتاب

نامه هايی به يک نويسنده جوان
نوشته :  ماريو بارگاس يوسا / ترجمه: رامین مواليی/ تلخیص: افسانه احمدی

 گزيده نامه چهارم
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درستی سبک را از سرمان بيرون کنيم. هرگز اين که سبکی 
درست يا نادرست باشد مهم نيست ؛ مهم اين است که توانمند 
باشد و با وظيفه ای که به عهده دارد يعنی اعطای وهمی از 
زندگیـ  زندگی واقعیـ  به داستانی که نقل می کند، همخوانی 

داشته باشد. 
قابليت و توانمندی يک متن داستانی به چه چيز بستگی دارد؟ 
به دو ويژگی، يکی پيوستگی درونی و ديگری خوداتکايی متن. 
روايتی که داستان نقل می کند می تواند ناپيوسته و گسسته باشد، 
اما زبانی که به آن شکل می دهد بايد که يکپارچه باشد تا آن 
گسستگی را متقاعد کننده و حقيقی جلوه دهد. مثال در اين مورد 
تک گويی »مولی بلوم« در پايان اوليِس جويس است. آيا اين 
نوعی حديث  نفس است؟ خير، اين ابداع ادبی چنان قدرتمند 
و مجاب  کننده  است که به نظرمان می آورد يک بازسازی کامل 
از سير نفسانی و درونی مولی است ولی در واقع اين سفری 

ساختگی است. 
کالم  اين  به  نويسندگی  آخر  سال های  در  خوليوکور تاسار 
مباهات می کرد: هر بار بدتر. او می خواست بگويد برای بيان 
کند،  بازگو  رمان هايش  و  داستان ها  در  داشت  تمايل  آنچه 
همواره خود را به يافتن قالب های بيانی هر چه رهاتر از قيد و 
بند شکل های قانونمند و متعارف و نيز مبارزه با روح جاری 
زبان و تالش برای وارد ساختن ريتم ها، معيارها، واژه ها، پيچ و 
تاب های بديع در آن به شکلی که نثرش بتواند شخصيت ها و 
رويدادهای داستان هايش را از مقبوليت بااليی برخوردار نمايد،  

موظف می داند. 
اين توصيه را ضروری می دانم که: اگر شما نمی خواهيد رمان 
نويسی بدون يک سبک وابسته باشيد، پس تالش کنيد و سبک 
خودتان را بيابيد. بسيار زياد مطالعه کنيد، چرا که دست يابی به 
زبانی غنی و جامع بدون مطالعه گسترده ادبيات خوب و اصيل 
ممکن نيست و تا جايی که توان داريد در اين راه تالش کنيد 
چرا که پيدا کردن زبان اختصاصی کار ساده ای نيست. در ضمن 
هيچ گاه از سبک رمان نويسانی که تحسين شان می کنيد و شما 
را عاشق ادبيات ساخته اند،  تقليد نکنيد. اما در تقليد موارد ديگر 
از آن ها کوشش کنيد: تالش و همت شان، نظم و انظباط شان، 
شيفتگی شان به ادبيات و اگر اين ها را درست ديديد خود را به 
انجام شان مجاب سازيد. در عين حال سعی کنيد از بازتوليد 
مکانيکی شکل و شيوه نوشته های آن ها پرهيز کنيد ولی اگر به 
دنبال يافتن و ارتقاء سبک شخصی خودتان نباشيد - سبکی 
که از هر سبک ديگری برای آنچه که می خواهيد بازگو کنيد 
مناسب تر است- داستان هايتان هرگز به فريبايی الزمی که آن ها 

را زندگی بخشد، دست نمی يابند. 
همان طور که در يکی از نامه های قبلی به شما گفتم، متن تنها 
يک جنبه از فرم ادبی است. جنبه ديگری که اهميت کمتری هم 

ندارد، تکنيک است. پس تنها واژه ها برای بازگفتن داستان های 
خوب کافی نيستند. بهتر است اين موضوع را بگذاريم برای بعد. 
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 داستان نامه، از ناشرين فعال در حوزه ادبیات داستاني دعوت 
مي نمايد تا آثار داستاني تازۀ خود را براي درج و نشر در 

بانک کتاب، به داستان نامه معرفي نمايند.
Ketab@dastannameh.com الکرتونیکی:  پست 

عنوان کتاب: بی حسی موضعی
نويسنده: گونتر گراس
مترجم: حسن نقره چی
تاريخ انتشار: 1391
تعداد صفحه: 304
قيمت: 11000 تومان
انتشارات: نيلوفر
»بی حسی موضعی« که در برلين می گذرد اولين کتاب گراس 
بعد از سه گانه مشهور او محسوب می شود: »طبل حلبی، موش 
و گربه، سالهای سگی«. گونتر ويلهم گراس روز 16 اکتبر سال 
1927 از پدری پروتستان و مادری کاتوليک متولد شد. در 
سن پانزده  سالگی برای فرار از محيط فقيرانه  خانوادگی، خدمت 
در ارتش هيتلر را داوطلبانه پذيرفت و در سن هفده  سالگی به 

لشکر دهم توپخانه  اس اس - فروندبرگ فراخوانده شد.

عنوان کتاب: مکبث
نويسنده: لوييس بردت

مترجم: شيما طيبي جزايري
تاريخ انتشار: 1391

تعداد صفحه: 76
قيمت: 35000 ريال

انتشارات: قطره
»شکسپير کيست؟« بيست سال است که لوييس بردت اين 
سؤال را از دانش آموزان دبستانی اش در استراتفورد، اونتاريو 
در کانادا می پرسد و آن ها را به سفری پر از اکتشافات می برد 
تا شاعر پرآوازه ای را برای دختران و پسران هفت سال به باال 
زنده کند. موفقيت او در معرفی شکسپير به کودکان در شهرت 
بين المللی روزافزون او مشهود است. کتاب های او و کارگاه های 
آموزشی اش برای آموزگاران، توجه و تحسين بسياری از اوليا، 
مربی ها و دوست داران شکسپير از جمله انجمن ملی آموزگاران 
انگليسی امريکا و انجمن بين المللی خواندن و درک  مطلب 
را در تمام دنيا برانگيخته است توفان  از مجموعة داستان های 
سرگرم کنندۀ شکسپير است که هم به صورت نمايش در کالس 
قابل اجراست و هم می توان آن را با صدای بلند روخوانی کرد. 

بانک کتاب
هاله واثقی
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عنوان کتاب: سمفونی قورباغه
نويسنده: کرم رضا تاج مهر
تاريخ انتشار: 1391
تعداد صفحه: 106
قيمت: 4000 ريال
انتشارات: قطره
خط  کاغذی،  باغ  است:  داستان  شش  شامل  مجموعه  اين 
خوردگی، سمفونی قورباغه، سی تاج، گل پری، وقتی مادر 

کل کشيد.

عنوان کتاب: من کاتاالن نيستم
نويسنده: هادی خورشاهيان
تاريخ انتشار: 1391
تعداد صفحه: 152
قيمت: 6000 تومان
انتشارات: آموت
»من کاتاالن نيستم« ساختاری پست مدرن دارد و محور اصلی 
آن جنگ تحميلی عراق عليه ايران و مسأله فوتبال است و در 
آن سه جوان 30 ساله در دوره هايی از سال های انقالب، جنگ 
و سال های اخير حضور دارند. و اين رمان در اليه های پنهان 
گويای اين است که هويت ملی و مذهبی ما دوش به دوش 

يکديگر پيش می روند.
در اين کتاب همراه با نگاه به فضای آشفته فوتبال و مافيای مواد 
مخدر در کشور آرژانتين، ايده ها و ارزش های ايرانی در دوران 

جنگ توصيف شده است.

عنوان کتاب: سيب ترش
نويسنده: فرشته نوبخت

تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه:175

قيمت: 8000 تومان
انتشارات: داستان فارسي

تا حدودی  به نسل هاست که  نگاهی  با  يک رمان عاشقانه 
سياسیـ  اجتماعی هم هست. داستان اين رمان درباره 3 جوان 

به نام های الدن، عطا و ماهرخ است. 

عنوان کتاب: اين بازی کی تمام می شود؟
نويسنده: آيت دولتشاه

تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 111

قيمت: 5500 تومان
انتشارات: داستان فارسی

»اين بازی کی تمام می شود« رمانی است که داستان آن مربوط به 
چند بازيگر تئاتر و اتفاقاتی است که برای آن ها در فضای تئاتر 
می افتد. داستان رمان در سه پرده و چهار صحنه اتفاق می افتد و 
ساختار کلی و شکل صحنه بندی رمان متأثر از نمايشنامه است. 
اين اثر، از اين منظر تفاوت عمده ای با مجموعه داستان قبلی 
نويسنده »خويش خانه« دارد؛ سبک نوشتاری آن ديالوگی نيست 

و تنها فصل بندی آن متأثر از فضای تئاتر است. 
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عنوان کتاب: داستان های بادآورده
نويسنده: احمد غالمی
تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 144
قيمت: 5000 تومان
انتشارات: نگاه
نويسنده درباره کتابش گفته است: »من برای اين کار به دنبال 
فرمی می گشتم که نزديک به واقعيت و به شکلی جعل واقعيت 
باشد. به نظرم رسيد اين شخصيت ها تغيير شکل بدهند و ديگر 
من روايت شان نکنم، بلکه خودشان خود را برای نويسنده 
روايت کنند و داستان شان را طی نامه ای برای من بفرستند و 
اين فرم را پيدا کردم که ظاهراً آدم ها داستان خود را برای من 

فرستاده اند و من داستان  آن ها را با بازنويسی چاپ کرده ام.«

عنوان کتاب: خاطرات صد در صد واقعی يک سرخپوست 
نيمه واقعی

نويسنده: شرمن الکسی
مترجم: رضي هيرمندی

تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 277

قيمت: 9500 تومان
انتشارات: افق

اقامتگاه سرخ پوستان  جونيور، کاريکاتوريست نوجوان در 
زندگی می کند. او با گرفتاری های گوناگون جسمی به دنيا آمده 
و اطرافيانش مرتب آزارش می دهند. جونيور به قصد آموزش 
بهتر، اقامتگاه را ترک می کند و به مدرسه ای تمام سفيد پوست 
در شهرک مجاور می رود. قوم و قبيله اش به او که نخواسته هم 
رنگ جماعت باشد لقب خائن می دهند و دردسری تازه شروع 

می شود.

عنوان کتاب: کنسرتويي به ياد يک فرشته
نويسنده: اريک امانوئل اشميت

مترجم: شراره شاکري
تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 232

قيمت: 7700 تومان
انتشارات: افراز



93

امه
ان ن

سـت
دا

91
من

به  

اين مجموعه چهار داستان به نام های »مسموم کننده«، »بازگشت«، 
»کنسرتويی به نام يک فرشته« و »عشق در اليزه« را در خود 
جای داده است. عالوه بر اين چهار داستان، در پايان کتاب، 
يادداشت هايی از نويسنده هم آمده است و اين يادداشت  ها 
روندی را که از شروع تا خلق کامل اين داستان ها طی کرده 

است، به صورت مختصر شرح می دهد.

عنوان کتاب: گورکن
نويسنده: مرتضی فخری
تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 320
قيمت: 9000 تومان
انتشارات: افراز
»گورکن« داستان يک روحانی را روايت می کند که زندگی آرام 
او با ورود دوستی قديمی به چالش کشيده می شود. وقايع اين 
رمان در روستايی به نام سوران رخ می دهد و تغيير جريان 

زندگی اين روحانی را روايت می کند.

عنوان کتاب: يکی از ما
نويسنده: ويال کاتر
مترجم: نسرين شيخ نيا
تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 424
قيمت: 12000 تومان
انتشارات: ماهی
انم کاتر يکی از ما را در سال 1922 نوشت و يک سال بعد، 

به خاطر اين کتاب برنده ی جايزه ی پوليتزر شد.
جايزۀ پوليتزر معتبرترين جايزۀ روزنامه نگاری در آمريکاست 
به  کلمبيا  دانشگاه  نظارت  با  سال 1917(  )از  ساله  هر  که 
روزنامه نگاران، نويسندگان، شاعران و موسيقی دانان اهدا می شود.

عنوان کتاب: آغاز فصل سرد
نويسنده: ضحی کاظمی
تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 168
قيمت:4500 تومان
انتشارات: افراز

آغاز فصل سرد داستان زندگی يک زن است، يک زن معمولی 
در يک زندگی معمولی، با تمام مشکالتش. زنی که درس 
می خواند، مراقب دخترش است، نگران کار همسرش، حال 
پدرش، وضعيت دايی در زندان و زندگی يکنواخت خواهرش 
است. با وجود تمام مشکالتش به همه کمک می کند و خود از 
آرزوهايش دست کشيده است. اما شب هنگام در خلوتش از 
بار سنگين اين همه مشکالت و مسئوليت ها گريه می کند و به 
اين می انديشد که چه تنهاست. تصويری از زن اين روزها، زنی 

که مسئول است و تنها.

عنوان کتاب: هيوال
نويسنده: نيما قليزادگان

تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 112

قيمت: 3200 تومان 
انتشارات: الهام انديشه

اين مجموعه مشتمل بر مجموعه داستان های کوتاه فارسي، با 
موضوعات مختلف اجتماعي است. عنوان داستان ها عبارتند از: 
»هيوال«، »بازگشت«،  »کلوپ زنان نامرئي«، »آنتونيوني لعنتي« و 

»فروشنده تبتي«.

عنوان کتاب: دوست مادام مگره
نويسنده: ژرژ سيمنون
مترجم: عباس آگاهي

تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 156

قيمت: 5000 تومان 
انتشارات: جهان کتاب

يکي از مجموعه رمان هاي جنايي که اين نويسنده نوشته است، 
رمان هاي مربوط به شخصيت محبوب سربازرس مگره است 
که البته اين کتاب به جاي پرداخت مستقيم به سربازرس مگره 
و ماجراهايش، به مشکلي که براي همسر وي پيش مي آيد، 
براي  که  را  معمايي  بار  اين  بايد  مگره  و  مي شود  پرداخته 

همسرش پيش مي آيد، حل کند.
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جايزه »مهرگان ادب« به داستان نويسان زن رسید
جايزۀ »مهرگان ادب« سرانجام برگزيدگان دوره های يازدهم 
اهدا کرد.  را  را معرفی و جايزه های آن ها  و دوازدهم خود 
برگزيدگان و تقديرشده هاي اين جايزه ، همگي نويسندگان 
زن بودند؛ دو نويسندۀ زن برگزيده شدند و از سه نويسندۀ زن 

تقدير شد. 
به گزارش ايسنا، در بخش رمان، نوولت و داستان بلند، از 
ميان 134 رمان، نوولت و داستان بلند که در سال های 1388 و 
1389 در ايران منتشر شده است ، هيأت داوران »مهرگان ادب« 
رمان »شبيه عطری در نسيم« نوشتة رضيه انصاری )نشر آگه( 
را به عنوان برگزيده معرفی کرد. در اين بخش همچنين رمان 
»دو پردۀ فصل« نوشتة فرشته مولوی )نشر افراز( به عنوان رمان 

تحسين شده معرفی شد. 

در بخش مجموعة داستان نيز از ميان 171 مجموعة داستان که 
در سال های يادشده انتشار يافته است ، هيأت داوران مهرگان 
ادب مجموعة داستان »بماند« نوشتة بهناز علی پور گسکری 
)نشر چشمه( را برگزيده معرفی کرد. همچنين مجموعة داستان 
»خواب با چشمان باز« نوشتة ندا کاووسی فر )نشر چشمه( و 
مجموعة داستان »و حاال عصر است« نوشتة طيبه گوهری )نشر 

ثالث( به عنوان مجموعة داستان تحسين شده معرفی شدند. 

همچنين، هيأت داوران جايزۀ »مهرگان ادب« به اتفاق آرا، رمان 
»زير چتر شيطان« نوشتة زنده ياد محمد ايوبی )نشر هيال( را 
شايستة تحسين ويژه دانست و به کوشش های اين نويسندۀ 

فقيد ادای احترام کرد. 
به مرحلة  در چارچوب ضوابط جايزۀ مهرگان، کتاب هايی 

اخبار داستانی
زهره مسکنی
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نهايی جايزه راه می يابند که نويسندگان آن ها در زمان اعالم 
رأی هيأت داوران، در قيد حيات باشند. 

داوري دوره های يازدهم و دوازدهم جايزۀ مهرگان ادب را 
احمد پوری، عليرضا سيف الدينی و مهدی غبرايی بر عهده 

داشتند.
نامزدهای دوازدهمین جايزه گلشیری معرفی شدند 
به گزارش ايسنا، در اين دوره از جايزۀ گلشيری که طبق اعالم 
قبلی، قرار شده بود تنها در بخش رمان اول و مجموعه داستان 
تمامی  خواندن  از  پس  داوران  باشد،  داشته  برگزيده  اول 
کتاب های واجد شرايط )مجموعه داستان ها و رمان های اول که 
برای نخستين بار در سال 1390 در ايران منتشر شده اند( و 
بحث دربارۀ آنها در جلسات متعدد، آثار انتخابی را در دو بخش 

به عنوان نامزدهای اين دوره معرفی کردند. 
در بخش رمان اول شامل)رمان، داستان بلند، مجموعة داستان های 
به هم پيوسته( »خروج« نوشتة عليرضا سيف الدينی )نشرافراز (، 
»شکارکبک« نوشتة رضا زنگی آبادی )نشر چشمه(، »قلعه مرغی؛ 
روزگار هرمی« نوشتة سلمان امين، )نشر هيال و ققنوس( به 

عنوان نامزدهای دوازدهمين دورۀ اين جايزه معرفی شده اند. 
کامران  حسينی،  محمد  احمدی،  فرشته  بخش  اين  داوران 

سپهران، عنايت سميعی، بهناز علی پور گسکری بوده اند. 
نيوزلندی  بودايی  »تمساح  نيز  داستان  مجموعه  بخش  در 
محبوب من« نوشتة آسيه نظام شهيدی )نشر هيال(، »جايی به نام 
تاماساکو« نوشتة فالمک جنيدی )نشر چشمه(، »فارسی بخند« 
سپيده سياوشی )انتشارات ترکمان و قطره(، »قبرستان سقف 
ندارد« نوشتة سامان آزادی )نشر چشمه(، »من ژانت نيستم« 
نوشتة محمدطلوعی )نشر افق( به عنوان نامزدهای اين بخش 

معرفی شده اند. 
داوری اين بخش نيز بر عهدۀ هلن اوليايی نيا، شاپور بهيان، علی 

خدايی، مهدی ربّی، فرهاد کشوری بوده است. 

دومین دورۀ کتاب سال » هفت  اقلیم «  به کار خود 
پايان داد

در مراسم اختتاميه دومين دوره جايزه کتاب سال هفت اقليم، 
رمان »خورشيد به شانه راست شان می تابيد« نوشته جواد افهمی 
به عنوان رمان برگزيده معرفی شد و رمان »50 درجه باالی صفر« 

نوشته علی چنگيزی نيز به عنوان شايسته تقدير معرفی شد. 
»اين برف کی آمده«  نيز، کتاب  در بخش مجموعه داستان 
نوشته محمود حسينی زاد به عنوان شايسته تقدير و مجموعه 
داستان »بودای رستوران گردباد« نوشته حامد حبيبی به عنوان 

اثر برگزيده معرفی شد. 
در اين مراسم همچنين از »جمال ميرصادقی«، داستان نويس 

پيشکسوت، به پاس سال ها فعاليت ادبی تجليل شد. 

برگزيدگان سومین جشنواره » داسـتان کوتاهِ کوتاه 
پايداري« مشخص شدند 

معرفي  با  پايداري،  کوتاه  کوتاه  داستان  جشنواره  سومين 
برگزيدگانش، به کار خود پايان داد. در اين دوره از جايزه، پس 
از بررسي 600 اثر، 27 داستان کوتاهِ کوتاه را به مرحله نهايي راه 
يافت که هيئت داوران در پايان، سه اثر برگزيده را اعالم کرده 

و سه داستان را نيز شايسته تقدير دانست.
»از قلم افتاده« نوشته افسانه احمدي،  »خوش قول« اثر مريم 
محمدي و »پيشروي پدر« نوشته هوشنگ بهداروند به ترتيب 
به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفي شدند. و سه اثر »وقتي 
پدرم آمد« نوشته سوگند دهکردنژاد، »کادو« از ميثم محمدي 

و »هديه ها« به قلم آرزو مهبودي شايسته تقدير شناخته شدند.
داوري اين دوره از جايزه را محمدجواد جزيني، جواد محقق، 
نازنين جودت، مصطفي عليزاده و رضا حاجي آبادي بر عهده 

داشتند.

 خداحافظی فیلیپ راث با نوشتن

نوامبر سال 2012، يکي از مهم ترين خبرهاي ادبي که به سراسر 
جهان مخابره شد، خداحافظی فيليپ راث از نويسندگی بود. 
اين نويسنده معروف آمريکايی که همين سال برنده جايزه 
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پرنس آستورياس شده بود، گفت برای هميشه با دنيای داستان 
خداحافظی می کند. حرف های او در دنيای ادبيات انعکاس 
وسيعی يافت و قبول بازنشستگی او برای خيلی ها دشوار بود. 
اما راث 78 ساله گفت: رک و پوست کنده بگويم، کارم را 

کرده ام.
»فيليپ راث«،  حاال پس از گذشت چند هفته از اعالم خداحافظی 
از نويسندگی ، نسبت به دوران بازنشستگی ابراز رضايت کرده 
است. او مي گويد هر روز صبح با يک ليوان آب پرتقال از 
خود پذيرايی می کند،  به تخت خوابش برمی گردد و کتاب 
می خواند. و مي گويد ای کاش کسی زودتر به او می گفت 
که بازنشسته شود. اين اظهارنظر درباره دوره بازنشستگي، اميد 
دوست دارانش که هنوز به برگشت او چشم دوخته بودند ، را 

کمرنگ کرد. 
راث در سال 1959 با چاپ »خداحافظ کلمبوس« پا به عرصة 
ادبيات گذاشت  و در طول عمر حرفه ای اش 31 کتاب نوشته 
و منتشر کرده است. او برندۀ جايزه  پولتيزر و جايزه  کتاب ملی 

آمريکا نيز شده است.

اعالم فهرسـت نهايی جايزه بوکر آسـیا 2012
اين فهرست پنج نفره شامل نام نويسندگانی از پنج کشور 
مختلف آسيايی است و در کنار نام يک نويسنده نوقلم، نويسنده 
برنده جايزه بوکر را نيز قرار داده است. در اين فهرست همچنين 

نام نويسنده ای انگليسی زبان است نيز به چشم می خورد. 
پنج اثر راه يافته به مرحله نهايی اين رقابت عبارتند: »بين خاک 
رس و شن« نوشته مشرف علی فاروقی از پاکستان، »کيف« 
نوشته هيرومی کاواکامی از ژاپن، »خانه سکوت« نوشته اورهان 
پاموک از ترکيه، »باغ مه های شامگاهی« نوشته تان توان انگ از 

مالزی، »نارکوپوليس« نوشته جت تاييل از هند.
از پنج کتاب از ميان فهرست 15 تايي اوليه انتخاب شده اند. 
برنده اين رقابت 30 هزار دالری، 14 مارس )24 اسفند( در 
هنگ کنگ معرفی خواهد شد. در صورتی که اثر برنده ترجمه 
شده باشد به مترجم اثر نيز يک جايزه پنج هزار دالری تعلق 

می گيرد. 
»لطفا مراقب مامان باش« نوشته کيونگ-سوک شين نويسنده 
کره ای که به عنوان برنده جايزه سال پيش انتخاب شد، در 
سراسر جهان بيش از دو ميليون نسخه فروش کرده است. بی 
فيو در سال 2012، سو تونگ در سال 2009، ميگويل سيجوکو 
در سال 2008 و جيانگ رانگ در سال 2007 اين جايزه را به 

خانه بردند. 
جايزه بوکر آسيا، به آثار داستانی شامل رمان يا مجموعه داستان 
کوتاه نويسندگان کشورهای آسيا تعلق می گيرد که به زبان 
انگليسی نوشته يا ترجمه شده باشند. با اين حال محل انتشار يا 

محل سکونت نويسنده تاثيری در شرکت در اين رقابت ندارد 
و شهروند بودن يکی از کشورهای آسيايی مالک راه يافتن اثر 

به اين رقابت است. 

جايزه  »من بوکر« فهرسـت 10 نامزد نهايی خود را 
معرفی کرد

به گزارش ايسنا، به نقل از سايت جايزه »من بوکر«، 10 نامزد 
نهايی جايزه جهانی » من بوکر« امسال در فستيوال ادبيات جيپور 

هند معرفی شدند.
جايزه  اين  پيشين  رقابت  است:  آمده  جايزه  اين  بيانيه  در 
پيش بينی چون  قابل  و  مشهور  نام های  از  بزرگ  خوشه ای 
جويس کرول اوتس، ميالن کوندرا، دوريس لسينگ و آموس 
اوز را در برمی گرفت. اما هيچ چيز آشنا و پيش بينی پذيری در 
فهرستی که امسال معرفی می شود، وجود ندارد. اين فهرست، 
برای بسياری از خوانندگان می تواند تازه باشد و آن ها را با 
امکان های جديدی آشنا کند و شايد تنها دو نفر از اين گستره 
وسيع از نام های جهانی شناخته شده باشد که شامل مارلين 
رابينسون و آرون اپلفلد است که پيش از اين برندگان جايزه 

»اورنج« و جايزه ملی »منتقدان کتاب« بوده اند. 
فهرست 10 نفره نامزدهای نهايی جايزه بوکر من به اين شرح 
است: يو آر آنانتامورتی از هند، ليندا داويس از آمريکا، آرون اپلفلد 
از اسراييل، انتظار حسين از پاکستان، يان ليانک از چين، ماری 
انديای از فرانسه، جوزف ناواکوويچ از کانادا، مارلين رابينسون 

از آمريکا، والدمير سوروکين از روسيه و پيتر اشتام از سوييس. 
داوری جايزه بوکر من امسال بر عهدۀ يک گروه پنج نفره شامل 
کريستوفر ريک، اليف بتومان، آميناتا فورنا، يی يون لی و تيم 

پارکس است. 
برگزيده نهايی اين جايزه در 22 می،  يک خردادماه معرفی می شود. 
در جايزه بوکر من تنها آثار نويسندگانی ارزيابی می شود که 

آثارشان به انگليسی ترجمه شده باشد. 
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معرفی نامزدهای جايزه ادگار آلن پو
به گزارش خبرگزاری کتاب ايران به نقل از سايت اين جايزه، 
جوايز ادگار آلن پو که برای گراميداشت کتاب هايی در ژانر 
نمايشی  آثار  و  کتاب  بخش  در  شوند،  می  اهدا  اسرارآميز 
تلويزيونی هر سال به کتاب هايی که سال پيش منتشر شده اند، 

تعلق می گيرد. 
در بخش بهترين رمان، رمان هاي »گم کردن يک نفر« نوشته 
ايس آتکينز، »خدايان گاتام« نوشته ليندسی فی، »دختر گمشده« 
گيليان فلين، »هنر مبتذل« نوشته جسی کلرمن، »غروب« نوشته 
آل الماندا، »زندگی با شب« نوشته دنيس لهان و »هر کاری کردم 

همسرم کرد« نوشته والتر موزلی معرفي شدند.
در بخش بهترين رمان اول يک نويسنده آمريکايی نيز، »نقشه 
خاطرات گمشده« نوشته کيم فی، »هيچوقت پير نشو« نوشته 
دانيل فريدمن، »منشی آقای چرچيل« نوشته سوزان اليا مک نيل، 
»بيرون انداختن ها« نوشته آلن گلين، »قديسين مرده اند« نوشته 

ماال نون، »آخرين پليس« نوشته بن اج.وينترز معرفي شدند.
»نيمه شب در پکن« نوشته پل فرنچ، »شيطان در بيشه« نوشته 
گيلبرت کينگ ، »بحث ها و قصه های بيشتر« نوشته دی.پی 
ليل، »تقاطع دوگانه« نوشته بن مکينتاير، »مردمی که تاريک 
خوراند« نوشته ريچارد لويد پری،  به عنوان بهترين اثر جنايی 

برگزيده شدند.
اين جايزه همچنين در بخش هاي بهترين داستان کوتاه، بهترين 
اثر کودک، بهترين کتاب نوجوانان، جايزه يادبود رابرت ال.فيش، 
جايزه استاد بزرگ: برای کن فالت و جايزه الری کويين نيز 

برگزيدگان خود را معرفي کرد.
جايزه »ادگار آلن پو« که از سوي نويسندگان آثار اسرارآميز 
آمريکا اهدا مي شود، از سال 1946 پايه گذاري شده است و 
از مقررات اين مسابقه اين است که در بخش اثر اول تنها 
نويسندگان آمريکايي حق حضور دارند، در حالي که بخش 
بهترين رمان بين المللي است و بهترين آثار از سراسر جهان 
نامزد دريافت آن می شوند. سال پيش جايزه بهترين رمان به 

»رفته« نوشته مو حيدر نويسنده بريتانيايی تعلق گرفت

برگزاري دومین جشنواره ادبي تبريز 
جشنواره »جايزه ادبی تبريز«، امسال نيز در دو بخش شعر و 
داستان به زبا ن های ترکی و فارسی برگزار می شود. داوران 
اين جشنواره را استادان ادبيات در دانشگاه های تبريز و استان 
آذربايجان شرقی  بر عهده دارند. مراسم اختتاميه اين جشنواره 

اسفندماه امسال در تبريز برگزار می شود.
به گزارش دبيرخانه اين جشنواره، سال گذشته، در اولين دوره 
برگزاري جشنواره، در مجموع شش هزار و 500 اثر به دبيرخانه 

ارايه شده بود.

درخواست بیش از صد نويسنده درخصوص لغو 
فوری مجوز چاپ کتاب

کرده اند،  منتشر  که  متنی  در  ايرانی،  نويسندگان  از  شماری 
خواستار لغو لزوم مجوز نشر برای کتاب شده اند. در بخشي از 
اين نامه آمده است: »...در اين چند سال که تيغ سانسور فزون تر 
و تيزتر از گذشته بر شريان های انتشار کتاب گذارده شده، 
سقوط تيراژ کتابها نيز بيشتر شده است. اگر پنج سال پيش تيراژ 
دوهزار نسخهای تيراژی معمول بود، اکنون اين تيراژ به کمتر 
از يک هزار نسخه رسيده است؛ آن هم در جامعه ای که بيش 
از هفتادوپنج ميليون جمعيت دارد و هفتاد درصد اين جمعيت 
جوان اند؛ جوانانی تشنة دانستن و کشف کردن. با اين همه، اگر 
می بينيم که به کتاب و کتابخوانی اعتنايی درخور نمی شود، برای 
آن است که سانسور دولتی، شأن نويسندگی و کتاب و اعتماد 

مردم به کتاب را سخت کاهش داده است.«

سايت»دوشـنبه«، ويژه نامه ای دربارۀ »تجربه های 
نويسندگان و شاعرا و مترجمان از ممیزی آثارشان« 

منتشر مي کند
تجربه های  دربارۀ  ويژه نامه ای  دارد،  بنا  »دوشنبه«  سايت 
نويسندگان و شاعران و مترجمان از مميزی آثارشان منتشر 
کند و از اين رو، از نويسندگان خواسته است تا تجربه های 
شخصی خود دراين باره را بنويسند. در بخشي از متن فراخوان 
سايت دوشنبه آمده است: »... برايمان بنويسيد چه آثاری از شما 
را ارشاد رد کرده يا اصالحيه داده است. اگر مناسب دانستيد، 
بخش هايی از سانسور شده ها را برايمان بياوريد. به نظر شما، 
ارشاد بر روی چه آثاری حساس تر است؟ آيا مميزی ها بر پاية 
الگوی مشخصی انجام گرفته يا کاماًل سليقه ای و بنا به نظر 
شخصی مميز است؟ و در پايان آيندۀ نشر ادبيات داستانی در 

ايران را با توجه به مميزی و نظارت ارشاد چه گونه می بينيد؟«
دوشنبه، از جمله سايت هاي فعال در حوزه اطالع رساني اخبار 

ادبي است.

راديو داستان آغاز به کار کرد
سرانجام پس از ماه ها انتظار، راديو داستان فعاليت خود را آغاز 
نمود. در اولين برنامه اين پادکست اينترنتي، داستان هايي از 
ارنست همينگوي، محمدجواد جزيني و هزار  و يک شب 
مي شنويم. داستان نامه راه اندازي اين پادکست اينترنتي را به 
گردانندگان آن و عالقمندان ادبيات داستاني تبريک گفته و براي 

گردانندگان راديوداستان آرزوي موفقيت دارد.
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