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»داستان نامه« یکساله شد؛ یك سال پیش به همت گروهي از نویسندگان جوان »داستان نامه« اي راه اندازي 
شد که حاال پس از یك سال، با تالش بي ادعا و پشتکار خود، و بي اتکا به هیچ گروه، سازمان، موسسه 
دولتي و یا حتي خصوصي، و صدالبته به حمایت و پشت گرمي برخي از نویسندگان پیشکسوت و 
صاحب نام و فعال،  به جایگاهي رسیده که مي تواند امیدوار به آینده اي روشن و تاثیرگذار باشد. بیش از 
یك سال است زمان و توان خود را مصروف انتشار مجله اي کرده ایم، اختصاصِي داستان. بسیار کوشیدیم 
تا »داستان نامه« را با شکل و شیوه اي نو و ترکیب و طرحي مطلوب پدید آورده و به عالقمندان ادبیات 
داستاني و نویسندگان این حوزه ارائه کنیم. این که تا چه حد موفق بوده ایم، و اصالً آیا نتیجه تالش مان 

مقبول افتاده و در نظر آمده یا خیر، را شما خوانندگان باید بگویید که بهترین قضاوت گران هستید. 
اما فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت »داستان نامه«، معتقدم که نفِس تولید و انتشار نشریات داستاني، به 
شکلي که مخاطب را- حتي مخاطب عادي را- جذب کند، امري نه تنها پسندیده، بلکه حتي ضرورتي 
انکارناپذیر است. براي آنکه داستان نویسان، تجربه هاي تازه خود را به خوانش بگذارند و احتماالً  
بدین ترتیب فرصت دیده شدن و درخشیدن استعدادهاي تازه و جوان نیز فراهم آید، و نیز براي آنکه 
نویسندگان و منتقدین و پژوهشگران حوزه ادبیات داستاني، نظرات و پژوهش هاي تازه خود را منتشر 
نموده، مهم ترین ابزار و امکان، نشریات تخصصي داستاني است. مي گویند که بسیاري از داستان هاي 
کوتاه موپاسان در ابتدا در روزنامه هاي ادبي فرانسه منتشر مي شد و بعدها موپاسان تبدیل شد به یکي از 

بزرگترین نویسندگان »داستان کوتاه« تاریخ ادبیات و البته از آغازگران آن.
پیش تر، این را گفته ایم و باز مي گوییم که متاسفانه تعداد نشریات کاغذِي فراگیر و پرتیراژ ادبیات داستاني 
بسیار بسیار اندک است و معموالً به سبب وابستگي به ارگان یا موسسه اي دولتي، اعمال سالیق و نظرات 
غیرفني نیز در آن ها دیده مي شود که البته اجتناب ناپذیر است. و اگر در این وضعیت بمانیم، کجا مجالي 
پیدا مي شود تا نویسندگان جوان و نو قلم، استعداد و توانایي هاي خود را بنمایانند؟ و یا آنکه کجا مي توان 
حرف هاي جدي اهالي داستان را و دغدغه ها و دل مشغولي هایشان را خواند و شنید؟ از این روست که 
نشریات اینترنتي نقش بسیار مهمي پیدا مي کنند تا خالء موجود را پر نمایند. به شرط آن که قارچ گونه و 
بي تفکر و بي اندوخته ظاهر نشده  باشند. اگر نشریات داستاني )یا ادبي( اینترنتي، با حوصله و فکرشده و 
آراسته، تهیه و منتشر شوند، آن گاه اعتماد بزرگان و پیش کسوتان داستان هم جلب خواهد شد و با حضور 
و توجه شان، شاهد بالندگي و رونق و پویایي این نشریات خواهیم بود و در غیاب نشریات کاغذي 
داستاني یا ادبي، این نشریات اینترنتي خواهند بود که تبدیل مي شوند به جایگاه و پایگاهي براي اهالي 

داستان، بزرگ ترها و نیز نوقلمان و چهره هاي جوان و جدید. 
و در این روزها، نشریات اینترنتي ادبي خوبي منتشر مي شوند که گرچه مایلیم از آنها نام بریم و تالش شان را قدر 
بدانیم، اما بیم از آن داریم که نامي از قلم بیفتد و خاطري رنجیده شود. تحریریه و دست اندرکاران »داستان نامه« 
امیدوارند تا در کنار نشریات ادبي-داستاني اینترنتي دیگر و همراه آنهایي که بي ادعا، به ادبیات داستاني خدمت 
مي کنند، در جهت خلق فضایي جدي و متین و در خور شأن و منزلت ادبیات داستاني، در دنیاي مجازي اینترنت 

حرکت و تالشي تاثیرگذار داشته باشند.

سردبیر

 یادداشت اول
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داســتان نامه
اردیبهشت 92

تذکاری درباره راویان 
شگفت در داستان

محمد جواد جزینی

»روایت شناسی« دانش مطالعه نظری روایت است. معرفتی که از اواخر قرن  نوزدهم  و اوایل  
قرن  بیستم  بر پایه  نظریه پردازان فرمالیسم شکل گرفت و بعدها درمباحث نظری ازآن با عنوان 

» دستوز زبان داستان« یاد کرده اند.
دستور زبان داستان دانشی است که تالش می کند نظام  پنهان  قواعد و امکانات  گفتار را در متن 
اثر داستانی کشف کند. این  نظریه که ابتدا با آثار بحث  برانگیز نورتروپ  فراي  و فرانك  کرمد 
و بعدها زیر نفوذ نظریه پردازان فرمالیست چون  والدیمیر پراپ ، کلود برمون ، ژولین  گریماس ، 

کلود لوي  استروس ، تزوتان  تودروف  و روالن  بارت گسترش یافت.
هدف روایت شناسان، نه  شرح  متن ، بلکه  کشف  نظامي  روایي  متن بود، به همین دلیل در 
آرای آن ها توجه به کارکردهای روایت و تاثیر آن بر دیگر عناصر داستانی برجسته می شود. 

فرمالیست ها بیشتر برجنبه ها و سویه های زیباشناسی و تالش های نوآورانه و 
هنجارشکنانه اثر توجه داشتند.

انگاره »آشنایی زدایی« یکی از مهم ترین مباحث دیدگاه های فرمالیست هاست. 
مثابه  به  »اشلوفسکی« در مقاله »هنر  بار   مفهوم آشنایی زدایی را نخستین 
تکنیك« به کار برد. از دیدگاه او آشنایی زدایی باعث می شود تا احساس و 
ادراک عادت زدگی خواننده و دریافت معهود و مالوف او را از جهان دگرگون 
کند. کارکرد آشنایی زدایی با ناآشنا کردن امور آشنا، باعث توجه بیشترخواننده 

به متن می شود.
آشنایی زدایی از دیدگاه فرمالیست ها درسه سطح»زبان«، »محتوا« و »ساختار« 
داستان قابل بررسی است. در تمایالت فرمالیستی زبانی، نویسنده می کوشد 
ساختاری از زبان را در مقابل زبان روزمره وآشنا قرار دهد. در این گونه آثار 
زبان و روایت را می توان به مثابه جنبه های در هم  بافته ای ازمتن در نظرگرفت. 
روایت راهی است برای ترکیب کردن واحدهای زبان در ساختار بزرگ تر اثر 

تا خواننده بتواند از این رهگذر به تماشای جهان تازه ای بنشیند.
 نمونه روشن برای کارکردهای آشنایی زدایی در زبان را می شود در داستان های 

»بیژن نجدی« دید: 
»سه شنبه خیس بود. ملیحه زیر چتر آبی و در چادری که روی سرتاسر الغریش ریخته شده 
بود، از کوچه ای می گذشت که همان پیچ وخِم خواب ها و کابوس او را داشت. باران با 
صدای ناودان و چتر و آسفالت، می بارید. پشت پنجره های دو طرِف کوچه، پرده ای از گرمای 
بخاری ها آویزان بود و هوا بوی هیزم و نفت سوخته می داد ... این طرف درِ بزرگ اوین، که 
مثل زخمی کهنه، زخمی خشك، زخمی که خون ریزی اش بند آمده باشد باز بود، سیاوش 
روی غرور پیر شدة پاهایش ایستاده، همان شال سفید و بلندی را به گردن داشت که سال ها 

پیش، شب دست گیرشدن، آن را از جا رختی چوبی و کنار پیراهن ملیحه برداشته بود.«
 نویسنده در این داستان، زبان را از عادت های مألوف عبور می دهد و ساختی از زبان را به کار 

 مقاله

تالش های نویسندگان فرمالیست 

برای پیدا کردن روایت گران بدیع 

در ساختار داستان، به ابداع راویان 

شگفت منجر می شود
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می گیرد که همواره غریب وتازه است. ترکیب سه شنبه خیس 
برای سه شنبه بارانی و یا توصیف ملیحه الغر که چادر به سر 
دارد و زیر چتر آبی است. این طور بیان می شود. ملیحه زیر 
چتر آبی و در چادری که روی سرتاسر الغریش ریخته شده 

بود. این شیوه بیانی نوعی تازگی به دست می دهد.
عبور  یعنی  فرمالیست ها  نگره  در  محتوایی  آشنایی زدایی 
فرمالیست  نویسندگان  آشنا.  و  شده  عادت  کلیشه های  از 
انتظار خواننده  از مضامین مورد  آثار خود  می کوشیدند در 
عبور کنند. پیدایی شخصیت های» بد دوست داشتنی« از آن 

جمله است.
گسترده ترین تأثیر اندیشه آشنایی زدایی فرمالیست ها درسطح 
ساختار داستان رخ داده است. نویسندگان فرمالیست همواره 
می کوشیدند ساختار آشنا و پذیرفته شده داستان را صورت 
ببخشند. تکثر گونه ها و زیرگونه های داستانی ذیل  تازه ای 
همین نگرش توسعه می یابد. این تمایل در ساختار بسیاری از 
داستان های بهرام صادقی، ابوتراب خسروی و ... دیده می شود.

یکی از نگره های فرمالیست ها درباره ساختار، تعریف جدیدی 
از اصطالح روایت است. مثال »ژرار ژنت« اصلي ترین عنصر 
»ارتباط  را  روایت  او  می داند.  رخدادها  ترتیب  را  روایت 
غیرتصادفـی« میـان رخدادهـا تعریف می کند. به همین دلیل 
فرمالیست ها با بر هم زدن الگوی رخداد ها تالش می کردند به 
الگوی تکرار شونده حوادث آشنا، نوعی تازگی ببخشند. برهم 
زدن الگوی روایت سنتی و غیر خطی کردن روایت داستان از 

این جمله است.
فرمالیست ها مسالۀ طرح را بدین گونه با مفهوم آشنایی زدایی 
پیوند زدند که طرح باعث می شود تا ما حوادث را به گونه  ای 
ساختاری  برجنبه های  همواره  آن ها  نبینیم.  مالوف  و  آشنا 
متمرکز می شدند که در آن فرایند »غریبه سازی« به آشکارگی 
هر چه تمام تر خود را متجلی سازد. اشکلوفسکی معتقد است 
»طرح شیوه خاصی است که در آن داستان شگفت و غریب 
می شود وبه نحوی خالقانه از شکل معهود خود انداخته می  

شود تا آشنایی زدایی شود.«
شاید یکی از نظریه پردازان تاثیرگذار درباره نقش روایتگر در 
بود  معتقد  مان  مان« است.  »توماس  مباحث روایت شناسی 
او جزیی  نبوده و  راوی دارای شخصیت و هّویت مستقل 
از روایت است. به عبارتی راوی روح روایت است و متن 
داستان، قصه و حکایت به وسیله روح روایت نقل می  شود.

آشکارسازی  فرمالیست ها  نگره های  از  دیگر  یکی 
تالش  آثار  این  نویسندگان  دلیل  همین  به  صناعت هاست. 
آشکار  جلوه ای  را  اثرشان  ساختاری  نوآوری های  می کنند 
بدهند. میل به گریز از هنجارهای متعارف و قواعد پذیرفته 
این  از  یکی  است.  تمایالت  این  جمله  از  داستان  شده 
آشکارسازی هاي تکنیکی، استفاده از »راوی غیر انسان« است. 
تالش های نویسندگان فرمالیست برای پیدا کردن روایت گران 
بدیع در ساختار داستان، به ابداع راویان شگفت منجر می شود. 
راویان شگفت آن دسته از روایت گرانی هستند که اگر چه 

انسان نیستند اما مثل راویان انسان با خواننده سخن می گویند. 
یعنی روایدادهای داستان را کسی یا چیزی غیر از انسان بازگو 

می کند.
بیان  راوی رویدادی  بدون  دارد.  راوی  داستان همواره یك 
نمی شود. تولن معتقد است مهم نیست این راوي یا گوینده 
تا چه حد پنهان از نظر یا نامرئي باشد، اما همیشه یك راوي 
در میان است. این اصل در واقع از قانون زبان شناسي تبعیت 
مي کند که همیشه در هر گفتاري یك گوینده و یك مخاطب 

در میان است و گفتار بدون این دو قابل تصور نیست.
دربرخی آثار فرمالیستی نویسنده راوی غریبی را برای روایت 
خواننده  به  آشکارا  انتخاب  این  می کند.  انتخاب  رویدادها 
پیام می دهد که در این اثر صناعت و تکنیك نامتعارفی به 
کار گرفته شده است. این راویان دیگر آن آدم های آشنای 
داستان های کالسیك نیست. ممکن است حیوان ، مرده یا 
حتی یك شیء باشد. مثاًل در داستان خانه روشنان هوشنگ 
گلشیری باز گویی رویدادهای زندگی کاتب، برعهدة اشیاء 

خانه گذاشته می شود.
» از وقفه ای که در چرخش کلید پیش آمد فهمیدیم خودش 
است. این را بعد جا کلیدی  و دربارها برای مان گفته اند. همیشه 
اول کلید را توی جاکلیدی می کند و مدتی معطل می ماند، انگار که 
یادش رفته باشد چه می خواسته است بکند، بعد باالخره کلید را 
می چرخاند. دیر وقت بود و تاریك بودیم ما. باریکه نوری پایین 

پرده را روشن کرده بود.«
و  فرمالیستی  نگره های  دیگر  کنار  در  داستان  این  درر   
اشیاء  برعهده  داستان  روایت  زدایانه،  آشنایی  تالش های 

گذاشته شده است.

شلو
غدا

ن آ
یدی

ش: آ
نقا
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روایتگر حیوان یکی از این راویان شگفت محسوب می شود. 
راویت گری که اگر چه انسان نیست اما مثل یك راوی انسان 

بازگویی داستان را بر عهده دارد.
فصل نخست رمان» دل سگ« نوشته »میخاییل بولگاکوف« را 

سگی روایت می کند: 
»عو- وو- و- و- و عوعو- عوو- عوو! آهای، مرا نگاه کنید. 
من دارم می میرم! باد از شکاف زیر در برای من مرثیه سر 
رفتم،  از دست  می کشم.  زوزه  آن  همراه  هم  ومن  می دهد 
نابود شدم! مردک بی همه چیز با آن کاله کثیفش، همان آشپز 
غذاخوری عمومی کارمندان شورای مرکزی اقتصاد مردمی، به 
من آب جوش پاشیده و پهلویم را حسابی سوزانده است ...« 
معیارهای  با  نمی توان  عمدتاً  را  داستان ها  گونه  این  راوی 
راویان انسان مقایسه کرد. در این نوع آثار نویسنده حدود 
دانش و میزان دوری و یا نزدیکی راوی را باز تعریف می کند. 
این تعریف ممکن است با هیچ کدام از تعاریف روایت گرای 

دیگر هم سو نباشد.
 در داستان میخاییل بولگاکوف راوی سگ اگرچه مثل آدم ها 
در  بولگاکوف  است.  اما سگ بودنش محرز  می زند،  حرف 
همان سطرهای نخست نقش این راوی را معلوم می کند. گونه 
زبانی و دایره معلومات راوی را بازتعریف می کند. در این نوع 
آثار هرگز خواننده سوال نمی کند که مگر ممکن است که 
سگی حرف بزند چرا که این با تکیه بر فرض نخست داستانی 

برای خواننده پذیرفتنی می شود.
راویان حیوان بر عکس راویان شیء که اغلب خنثی و بی تحرک اند 
پویا و پرکنش هستند. راوی حیوان مثل یك انسان حرف می زند، 
حرکت می کند و حتی می تواند خاطرات گذشته اش را به یاد 
بیاورد و همچنین موقعیت ها و رویداد ها را تحلیل کند. تفاوت 
بین یك راوی مألوف با یك راوی شگفت بر یك فرض خود 

ساخته نویسنده استوار است.
تعیین  در  شگفت  راوی  انتخاب  چرایی  ادبی،  بررسی  در 
ارزش های هنری یك اثر مهم است. به این معنا که اگر این 
داستان یه شیوه راوی شگفت باز گو نمی شد چه ارزش های 
هنری از اثر کاسته می شد و چه قدر این انتخاب توانسته در 
توسعه معنا و صورت تازگی ایجاد کند. استفاده از روایت گران 
شگفت تنها به یك اقدام زیبا شناسانه برای تنوع دادن به الگوی 
عادت شده راوی ختم نمی شود. در نمونه های برجسته این 
نوع آثار انتخاب راوی شگفت در پیرنگ و ساختار و مضمون 

بی تأثیر نیست.
در راویان شگفت ممکن است اقتدار راوی شکسته شود به 
این معنا که راوی غیرانسان روایت قابل اعتمادی ندارد. میزان 
قراردادها و  یا بی اعتمادی در درجه نخست،  اعتمادپذیری 
قواعد و هنجارهای روایت گری پیش از خودش را به چالش 
می کشد. یکی از اصول پذیرفته شده و قراردادهای بنیادی در 
روایت این اصل مألوف است که باید به راوی اعتماد کرد. اما 
در راویان شگفت این قرارداد مألوف خدشه دار می شود. این 

مخدوش شدن همواره به معنای ناراستی راوی نیست بلکه به 
معنای محدودیت های تعریف شده داستانی راوی است. در 
این گونه آثار داستانی اغلب نویسنده محدوده راوی شگفت را 
در همان سطرهای نخست فرض خویش ساخته خود را از 

راوی معلوم می کند.

منابع: 
کنان، شلومیت ریمن، روایت داستانی بوطیقای معاصر، ترجمه  

ابوالفضل حّری، نیلوفر 
توالن، مایکل. جي، درآمدی نقادانه و زبان شناختي بر روایت، 

ترجمه ابوالفضل حّری، بنیاد سینمایی فارابي
کالر، جاناتان، نظریه ادبي، ترجمه فرزانه طاهري، مرکز

مکاریك، ایرنا ریما، دانشنامه نظریه های ادبی معاصر، ترجمه 
محمد نبوی، مهران مهاجر، آگه

بولگاکوف، میخاییل، دل سگ، ترجمه آبتین گلکار، ماهی
گلشیری، هوشنگ، دست تاریك دست روشن، نیلوفر

 نجدی، بیژن، یوزپلنگانی که با من دویده اند، مرکز
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داستان های بسیاری را خوانده ایم که راویانشان، غیرمتعارف یا 
به عبارتی شگفت بوده اند. مثاًل راوي داستان، سگی یا اسبی 
یا قاب عکسی یا عروسکی یا مرده ای بوده است. روایت گر 
و  است  سگ  یك  کافکا،  سگ«  یك  های  داستان»پژوهش 
رمان »دل سگ« میخائیل بولگاکف هم با روایت یك سگ 
آغاز مي شود. داستان »گزارشی به فرهنگستان« کافکا، از زبان 
یك میمون روایت می شود. راوي داستان »چشم هاي دگمه اي 
من«، اثر بیژن نجدي، یك عروسك است. و اورهان پاموک 
فصل هایي از رمان درخشانش، »نام من سرخ« را از زبان اشیا و 

حیوانات روایت کرده است.
نویسندگان، چه جوان  که  مي شود  دیده  گاه  ما،  روزگار  در 
راویان  به  را  خود  داستان  روایت  کهنه کار،  چه  و  نوقلم  و 
غیرمتعارف مي سپارند. بخش عمده این راویان غیرمتعارف، 
مردگان هستند و بخش کمتر، راویان غیرانسان شامل حیوانات، 
اشیا. و حتي ممکن است فرشته یا شیطان راوی داستان باشند. 

مثاًل علی موذنی روایت داستان کوتاه »ُخلق 
تنگ ابلیس« را به شیطان یا ابلیس می سپارد 
و از زبان ابلیس است که ماجرای میل زلیخا 
به  تن دادن  از  یوسف  امتناع  و  یوسف  به 

خواست نفسانی زلیخا، روایت می شود.
مواجهه ما با این داستان ها و شنیدن روایت 
راویان شگفت شان همواره خاص بوده است. 
بدین معنا که عموماً این داستان ها توجه  ما 
و  منفی  چه  و  موافق،  و  مثبت  چه   – را 
مخالف- برانگیخته و در خاطر مانده اند. در 
این نوشتار کوشش بر این شده تا با تمرکز 
بر راویان غیرانسان، مختصری پیرامون پیشینه 
و چرایی استفاده از راویان غیرمتعارف گفته 
این پرسش پاسخ داده شود  شود. و اساساً 
راویان  به  را  خود  داستان  روایت  چرا  که 
غیرانسان می سپاریم. و نیز در پایان، به برخی 
فرمی  امکانات  اختصاصات، محدودیات و 

این راویان اشاره شده است. 

ورود راویان شگفت در داستان هاي واقع گرا
قصه ها  روایت گري  نمونه های  نخستین 
به  غیرانساني،  راویان  توسط  حکایت ها  و 
قرن های بسیار دور برمی گردد و در ادبیات 
و شخصیت هاي  راویان  مي توان  کالسیك، 
موجودات  و  حیوانات  شامل   - غیرانساني 
در  که  یافت  را  مردگان  و  نیمه انساني- 
به قصه گویی  به سخن درآمده و  داستان ها 
غالباً   حکایات  و  قصه ها  این  پرداخته اند. 
تمثیل بوده اند و وجه تمثیلی بسیار روشن 
آنها، خوانندگان را به پذیرش و شنیدن داستان 
متقاعد می نمود. ظاهراً در قرن هجدهم، زمان 
گسترش حضور حیوانات و اشیا به عنوان 
شخصیت های اصلی داستان فرا می رسد و 
همزمان با تشخص یافتن اشیا و حیوانات در 
پایانی  دهه های  در  بزرگساالن،  داستان های 
همین قرن راویان غیرانسان به حوزه ادبیات 
کودکان ورود پیدا می کنند. و این روند در 

قرن نوزدهم نیز ادامه می یابد

سنگ و سگ هم می توانند 
قصه گو باشند!

یادداشتی درباره پیدایش راویان غیرانسان و امکانات فرمی آنها

به پاخیزي علیه انسان محوری و 

عقل گرایي مطلق اومانیستي، در 

نیمه قرن بیستم، تاثیرات خود 

در حوزه ادبیات داستاني را با 

راویان  به  بخشیدن  تشخص 

قواعد  شکستن  و  غیرانسان 

عقل گرایانه نشان داد

مصطفی علیزاده
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در حوزه روایت گری در داستانهای واقع گرایانه بزرگساالن، 
کاماًل  راویان  مثال،  عنوان  به  می دهد؛  رخ  دگرگونی هایی 
مورداعتماد به تدریج جای خود را به راویان غیرقابل اعتماد، 
آشفته و روان پریش و حتی کاماًل دیوانه می دهند. و به موازات 
و  مهم  جریان  دو  از  متاثر  راوی،  وثوق  در  دگرگونی  این 
تاثیرگذار، روایت گری داستان ها از انحصار انسان )زنده یا حتی 
مرده( خارج شد و بدین ترتیب داستان نویسان با پاگذاشتن بر 
قواعد متداول، روایت داستان واقع گرایانه خود را به یك راوی 
غیرانسان سپردند؛ حیوانی که به لطف نویسنده داستان، شعور 
و منطق پیدا می کند و روایت گر داستان می شود یا شیءای که 
با برخورداری از اختصاصات و حواس آدمی، جهان داستان 
را روایت می کند. در سالهای پایانی قرن نوزدهم، در بریتانیا 
رمانی منتشر می شود به نام Flatland )که به فارسی نیز ترجمه 
شده است: پختستان، نشر کارنامه( که شخصیت های این رمان 
تمثیلی، اشکال هندسی دو بعدی هستند و راوی آن نیز یك 

مربع است!

علل و انگیزه هاي به کارگیري راویان شگفت
اولین و مهم ترین جریان تاثیرگذار بر ظهور و گسترش راویان 
غیرانسان، پیدایش و فراگیری مکتب فرمالیسم)شکل گرایی( 
در سالهای آغازین و نیمه اول قرن بیستم بود. یکی از مهم ترین 
شکلوفسکي،  آنها  راس  در  و  فرمالیست ها،  پیشنهادهاي 
»آشنایی زدایی« بود. آنها بر این باور بودند که آشنایی زدایی در 
متن ادبی، ما را به دریافتی تازه و مهیج و جاندار از جهان متن 
سوق می دهد. شکلوفسکی معتقد بود که همه انواع داستانهای 
غیرمتعارف و شگفت، تاثیر غریب سازی- آشنایی زدایی دارند. 
و بدین ترتیب با توجه به اینکه یکی از شیوه های آشنایی زدایی 
از راویان شگفت و غیرمعمول است،  استفاده  در داستان ها، 

صدای راویان غیرانسانی در داستان ها شنیده شد.
دومین جریان موثر بر گسترش راویان غیرانسانی، که به نوعی 
به  تهاجم  گسترش  بود،  اول  عامل  کننده  تسریع  و  تکمیل 

اومانیسم در حوزه فلسفه بود. به پاخیزي علیه 
انسان محوری و عقل گرایي مطلق اومانیستي، 
در نیمه قرن بیستم، تاثیرات خود در حوزه 
به  بخشیدن  تشخص  با  را  داستاني  ادبیات 
راویان غیرانسان و شکستن قواعد عقل گرایانه 
نشان داد. این که یك صندلي یا یك سکه پول 
قصه بگوید یا سگي و اسبي راوي داستاني 
باشند، امري عقاًل غریب بود که پیش تر از 
آن، عقل محوري مسلط بر نویسنده ادبیات 

داستاني، هیچ آن را مجاز نمي دانست. 
که  مي رسد  نظر  به  شد،  گفته  بنابرآنچه 
توجیه  و  دلیل  فراگیرترین  و  مهمترین 
بکارگیری  در  ما  روزگار  داستان نویسان 
رویکردهای  در  باید  را  غیرانسان  راویان 
و  متأثر  تالش هایي  دانست:  فرم گرایانه 
ریشه گرفته از آراء و آموزه هاي شکل گرایان 

روسي و پیروان شان در جهت تجربه هاي جدید فرمي. استفاده 
از راویان غیرمتعارف، نوعي تازگي و تنوع آفریني در داستان 
است، و تجربه اش چه براي خواننده و چه خود داستان نویس 
جذاب می نماید. روایت گري داستان توسط راوي غیرانسان، 
انگار که در جهان داستان، پنجره اي تازه مي گشاید؛ پنجره اي که 
نه تنها رو به چشم اندازي تازه و متفاوت دارد بلکه چشم هاي 
از  یکی  اساساً  دارد.  متفاوت  نگاهي  نیز،  آن  پشت  نظاره گر 
جذاب ترین ویژگی های متون روایتی این است که به بازتولید 
تقلیدوار جهانی که می شناسیم بسنده نمی کنند و این قابلیت 
و امکان را دارند که ما را در برابر دنیایی غریب قرار دهند که 

اصول و قواعدش با دنیای واقعی ما متفاوت است.
روشن است که نویسنده، با استفاده از راوي غیرانسان، عالوه 
از ظرفیت هاي یك  می تواند  فرمي  بدعت  و  تنوع آفریني  بر 
راوي متفاوت و غیرمتعارف در جهت تعمیق و یا تاکید بر 
یك معنا در حوزه محتوا و مضمون داستان 
نیز بهره گیرد. به عنوان مثال، داستاني را در 
»آینه« است.  بگیرید که راوي آن یك  نظر 
داستان نویس مي تواند با نظر و اتکا به ماهیت 
آن  ماهوي  ظرفیت هاي  از  آینه،  بازنمایی 
بهره برده و صداقت یا عدم قضاوت و عدم 
در الیه  را  تکثیر شخصیت  یا حتي  تفسیر 
معنایي داستان افاده کند. یا به عنوان مثالي 
دیگر، در داستاني که راوي آن یك »کالغ« 
ظرفیت هاي  از  بهره گیري  بر  عالوه  است، 
یك راوي پرنده و ناظر از باال، مي توان در 
حوزه معنایي، از سمبولیسم کالغ، مثاًل در 
جهت خلق داستاني آکنده از شومي  و نکبت 
و یا شخصیت پردازي متناسب با این شومی 
 و سیاهی، در داستان بهره برد. و یا نویسنده 
با قصد استفاده از ظرفیت های ماهوی یك 

استفاده از راوي شگفت، حتي با 

انگیزة بدعت و نوآفرینی صرف 

نیز مي تواند قابل قبول و ارزشمند 

این  نویسنده  آنکه  مگر  باشد، 

امکان و ابزار را تقلیل دهد و به 

ابتذال بکشاند
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»ساعت« در جهت تاکید بر مفاهیم زمان، گذشت زمان، انتظار 
و ...، روایت قصه اش را به »ساعت« می سپارد.

در همان رمان »پختستان« که در سطور پیشین معرفی گردید، 
نویسنده با خلق جهانی داستانی که در آن شخصیت ها، اشکال 
هندسی دوبعدی ساکن در سرزمینی مسطح هستند، و نیز با 
که  تاکید می ورزد  معنا  این  بر  مربع،  به یك  روایت  سپردن 
ساکنان عالم پختستان کوته بین هستند و از افق بلند معنایی 
اند و  زنان خطوط مستقیم  رمان،  این  در  نیستند.  برخوردار 
سربازان و کارگران دون پایه، مثلث متساوی الساقین. و طبقه 
متوسط، مثلث متساوی االضالعند و متخصصین و محترمین 
سرزمین، مربع یا مخمس اند. راوی هم به همین قشر تعلق 

دارد و مربع است.
انگیزة  با  از راوي شگفت، حتي  استفاده  پیداست که  ناگفته 
بدعت و نوآفرینی صرف نیز مي تواند قابل قبول و ارزشمند 
باشد، مگر آنکه نویسنده این امکان و ابزار را تقلیل دهد و به 
ابتذال بکشاند؛ مثالً  داستان خود را صرفاً استوار کند بر کشف 
ناگهاني »شيء بودن«، »حیوان بودن« یا »مرده بودن« راوي در 
انتهاي داستان. این تقلیل جایگاه راویان شگفت، اغلب در آثار 

برخي نویسندگان تازه کار دیده مي شود.

ویژگي هاي فرمي؛ امکانات و محدودیت ها
روشن است که وقتي که راوي یك داستان یا رمان، غیرانسان 
باشد، به تبع آن نویسنده با امکانات و محدودیت هاي فرمي، 
است. کشف  مواجه  انساني،  و  معمول  راوي  بر یك  افزون 
و شناخت این ظرفیت ها و امکانات و محدودیت هاست که 
می تواند نویسنده را در جهت به کارگرفتن این نوع راوي ها 

هدایت کند یا بازدارد.
بر  پیش درآمدي  عنوان  به  که  مالحظه،  قابل  نکته  اولین 
اختصاصات فرمي- زباني راویان غیرانساني مطرح مي شود، 
توجه به مبحث نقطه دید و کانونی شدگي است. تئودوروف 
می گوید: »پدیده های که جهان داستان را می سازد، نه به خودی 
خود، بلکه از نظرگاهی معین به ما عرضه می شود. نظرگاه روایی 
هم مستلزم ادراک بصری راوی از رخدادها و شخصیت هاست 
و هم متضمن این که او چگونه آنها را تجربه، قضاوت و تفسیر 
می کند.«. از این روست که نظرگاه روایتی و بحث کانونی شدگي 

واجد اهمیت می شود. 
پیش از هر چیز می بایست اشاره ای گذرا بر دو مفهوم راوی و 
کانونی سازی)یا کانونی شدگی( از دیدگاه روایت شناسی داشته 
نقطه دید  انواع  سنتی  دسته بندی های  روایت شناسان،  باشیم. 
راویان را که از نظر شخص و میزان دانای کل بودن از هم مجزا 
می شوند، بر نمی تابند و تعاریف و چارچوب ها و طبقه بندی های 
جدیدی ارائه مي دهند. و بدین ترتیب اصطالحات جدیدي 
ذهنیت  نظیر  اصطالحاتی  است:  شده  وارد  حوزه  این  در 
مرکزی)مرکز آگاهی(، تصفیه گر، بازتابنده)آینه گردان(، کانون، 
کانونی شدگی، کانونی گر، صدا و ... . در هر روایتی، دست کم 
یك راوی وجود دارد. جرالد پرینس راوی را این طور تعریف 
می کند: »کسی که آن طور که در متن تعیین شده است روایت 
می کند.« و بدین ترتیب با تاکیدش بر عبارت »آن طور که در 
متن تعیین شده است«، آشکارا راوی را جزئی از جهان داستان 
می داند. راوی کارکردی ابزاری دارد: ابزاری برای روایت. و این 
کارکرد وقتی آشکارتر می شود که او نقش راوی صرف را دارد. 

یعنی شخصیتی فعال در داستان نیست. 
از طرفی راوی ممکن است در رویدادهایی که نقل می کند 
اول  روایت  با  اغلب  باشد،  اگر سهیم  نباشد.  یا  باشد  سهیم 
شخص مواجهیم. در مواردی که راوی جزو شخصیت هاست، 
شاید در رویدادهایی که نقل می کند نقش کمابیش مهمی داشته 
باشد: شاید شخصیت اصلی داستان باشد و یا ناظری صرف. که 
در این حالت اخیر، راوی اول شخص بیرون رویداد است؛ یعنی 
صرفاً یك ناظر است و محصول نگاه خود را گزارش می دهد.

با تمایز میان دو پرسش »چه کسی صحبت می کند؟« )یا »چه 
کسی روایت می کند؟«( و »چه کسی می بیند؟«، ژرار ژنت و 
روایت شناسان دیگر به بسط مفهوم کانونی شدگی پرداختند. 
که گرچه نظرات مختلف و نفی کننده ای طرح شده، اما تقریبًا 
در این امر متفق القول بوده اند که پاسخ پرسش اول، ما را به 
سمت »راوی« رهنمون می سازد و پرسش دوم، به »کانونی گر« 
می پردازد. ناگفته پیداست که ممکن است روایت گری و کانونی 

شدگی از آِن یك عامل باشد یا نباشد. 
راویان شی یا حیوان، نیاز به کانونی سازی خاص خود دارند. در 
داستان هایی که راوی شیء دارند، معموالً کانونی شدگی از آِن 
خود آن شیء است که نسبت به داستان درونی است و از این 
رو چشم انداز فراخ منظر، امری ناممکن می شود. مثاًلٌ اگر شی 
راوی، که خود نیز کانونی گر است، در داخل اتاق دربسته باشد، 
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فقط قادر است خودِ اتاق را توصیف کند. اما 
نمی تواند خیابان را ببیند، مگر اینکه از درون 
ممکن  اینکه  یا  بنگرد.  بیرون  به  پنجره ای 
داستان  راوي  را  نویسنده، یك سکه  است 
خود کند. )کاري که پیش تر شده است؛ مثال 
فصلي از رمان »نام من سرخ« را یك سکه 
این شيء راوي  روایت مي کند( که طبیعتاً 
برود  خانه به خانه  و  دست به دست  مي تواند 
و بدین ترتیب دنیاي داستاني را از جهت 
فیزیکي و مکاني گسترش دهد. اما این سکه 
احتماالً دید محدودي در اطراف خود دارد 
به سبب  نویسنده ترجیح دهد که  و شاید 
آنکه راوی داستانش عمدتاً در جیب یا کیف 
است، از قوه شنوایي اش بهره ببرد. اما اگر 
یك آینه قّدي بزرگ که در اتاقي نصب شده، 
راوي داستان باشد، معلوم است که گستره 

دیدش همان اتاق است یا اگر رو به پنجره اي باشد، بیرون 
پنجره را هم مي تواند ببیند. به عنوان مثالي دیگر، گستره دید 
یك کالغ )که پرواز مي کند، اوج مي گیرد، از باال نظارت مي کند 
و گاه بر روي زمین هم مي نشیند( با یك قناري محبوس در 
قفسي در کنج اتاق، متفاوت است. کالِغ راوی - که کانونی گر 
روایت است - هر جا که پرواز کند و برود، خواننده را با خود، 

همراه و هم قدم می سازد. 
نکته بسیار مهم دیگر در اختصاصات فرمی-زبانی راویان 
غیرانسان این است که روایت گري این راویان در چارچوب 
یك قاعده و منطق وضع شده توسط نویسنده قرار مي گیرد. 
بدین معنا که این نویسنده است که تصمیم مي گیرد گسترة 
ادراکی و شناختی راوی غیرانسان داستانش چه هست و چه 
باید باشد. و این چارچوب را به اقتضاي مقصودي که دارد، 
داستانش  جهان  برای  برساخته ای  منطق  و  مي کند  تعیین 
وضع می کند. مثاًل تصمیم می گیرد که قاب عکسي که راوي 
داستان است و حاال دارد حرف مي زند و روایت مي کند، 
به  است  ممکن  باشد.  داشته  توانایي هایي  و  ویژگي ها  چه 
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او شنوایی و بینایی و حافظه و قوه تحلیل 
هم بدهد. اما به هر دلیلي، به او قوه بویایی 
و  شد  ساخته  چارچوب  این  وقتي  ندهد! 
منطق جهان داستاني و روایت گر آن تبیین 
غیرمتعارف  بهانه  به  نمي توان  دیگر  شد، 
چارچوب  این  از  راوي،  بودن  شگفت  و 

تخطي کرد. 
گلشیري روایت داستان کوتاه »خانه روشنان« 
را به اشیا و ذرات یك خانه مي سپارد که از 
همان سطور آغازین داستان، شروع به وضع 
قراردادی با خواننده مي کنند که بر اساس آن، 
گستره توانایی ها و در کل، ادراکشان روشن 
کی  که  ما  نمی بینیم  تاریکی  »در  می شود: 
تاریك«...»صدا  تاریك  کی  و  است  روشن 
را می شنویم ما« ...»لمسش می کنیم ما حجم 
نفس ها را که ...« ... »حافظه نداریم ما. وقتی 
تکرار شود چیزی، یادمان می آید...« ... . و این طور مي شود که تا 
پایان این داستان بیست و پنج صفحه اي، راویان از این امکانات 

خود فراتر نمي روند. 
ظرافت کار نویسندة توانا، در بکارگیری راویان غیرانسان، آن گاه 
به اوج رسیده و آشکار و برجسته می شود که در لحن پردازی 
و استفاده از دایره واژگان برای راوی، به ویژگی های منحصر به 
فرد آن شیء یا حیوان نظر داشته باشد و زبان و لحنی متناسب 
با آن، برای راوی خلق کند. مثاًل لحن یك عروسِك راوي و 
دایره واژگاني که از آن استفاده مي کند احتماالً باید به لحن و 

زبان یك کودک نزدیك باشد. 
غیرانسان  راویان  ویژه  به  و  غیرمتعارف  راویان  از  استفاده 
می تواند نویسنده را در خلق داستانی جذاب، به یادماندنی و 
تازه، یاری رساند و حتی وی را از بن بست یکنواختی جهان 
داستانی خارج کند، به شرط آنکه حضور و روایت گری این 
راویان شگفت، اندیشیده و با بکارگیری تکنیك های درست 
روایی باشد. و همچنین نویسنده از ساده نگری و ساده گیری، به 

شدت پرهیز نماید. 

نویسنده است که تصمیم مي گیرد 

گسترة ادراکی و شناختی راوی 

غیرانسان داستانش چه هست و 

چه باید باشد. و این چارچوب 

را به اقتضاي مقصودي که دارد، 

تعیین مي کند
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 مقاله

مقدمه
یکی از انواع راوی هایی که در داستان های مدرن مطرح می شود ،»راوی 
شگفت«است. به این معنا که داستان از طریق یك روایتگر غیرمتعاَرف، 
یعنی روایتگری که تجربه های زیستی خواننده نمونه ای از آن را سراغ 
ندارد، بازگو می شود. نمونه هایی از این نوع راوی به شکل »اشیا«، 

»حیوانات« و »مردگان« متجلی می شود. 
زمینه پدید آمدن »شگفتی در روایت« در ادبیات را باید در نظریه های 
منتقدان فرمالیست جست و جو نمود. آرایی که آموزه فرمالیسم حول شان 
بنا شده، آرایی است درباره »نقش نوکننده هنر«. ماهیت اندیشه فرمالیستی 
این است که هنر با »شگفت انگیز ساختن چیزها« باعث دیدن آن ها می 
شود. به همین دلیل فرمالیست ها برای رهایی از تکرارها و برانگیختن 
 )Defamiliarization( »توجه خواننده به متن، مسأله »آشنایی زدایی
را مطرح می نمایند. به این معنا که نویسنده قراردادهایی را که خواننده 
به آن ها خو گرفته وبه دلیل عادت، دیگر در آن ها دقیق نمی شود در هم 

می ریزد. 
 آشنایی زدایی در سه سطح »محتوا« از طریق بیان »معناهایی خالف 
گفتمان غالب«، »زبان« از طریق »به رخ کشیدن زبان« و»ساخت« از 
طریق شگفتی آفرینی در عناصر داستانی از قبیل راوی صورت می پذیرد. 
پیدایش  به  منجر  که  است  چیزی  همان  راوی،  در  آشنایی زدایی 
راوی شگفت  بررسی  به  نوشته  این  می شود.  »راوی شگفت«  انواع 

مردهاختصاص یافته است.

دالیل استفاده از راوی مرده در داستان
1- جنبه زیبایی شناختی، فرار از تکرار )آشنایی زدایی(

اولین عاملی که برای انتخاب راوی مرده به نظر 
می رسد، استفاده از یك شگرد نو برای برانگیختن 
خواننده  جذب  و  اعجاب  دوستی،  زیبایی  حس 
است. ممکن است یك نویسنده بخواهد موضوعی 
را تبدیل به داستان کند که پیش تر در قالبی نوشته 
شده و تکنیك های فرمی داستان به درستی به کار 
بسته شده است. با این حال نویسنده باور دارد که 
داستان او با نویسنده پیشین یکی نیست و می خواهد 
به خلق دوباره همان موضوع بپردازد. پس، حاال که 
تصمیم به نوشتن همان موضوع دارد باید شگرد 
روایتی متفاوت و جذابی را انتخاب کند. او شگردی 

مرده ام، اما روایت مي کنم!

مرجان جامی 

نو به کار می برد تا داستانش را با فرمی غیر تکراری 
بنویسد. به همین دلیل، فرم، شیوه پرداخت، تکنیك ها 
و بازآرایی موضوع های تکراری گذشته است که آن ها 
را به روایتی نو و داستانی جذاب تبدیل می کند. اما 
اولین گام برای به جریان افتادن روند نوشتن داستان 
این است که حاال گوینده این قصه چه کسی باید 
می شود  باعث  که  است  چیزی  همان  این  باشد؟ 
نویسنده دست به آشنایی زدایی در ساخت بزند و به 
تکراری  راوی  یك  از  استفاده  جای 
مثاًل، یك زن یا مرد یا کودک حاضر و 
ناظر، از یك راوی مرده استفاده کند. 
فقط، استفاده از همین راوی شگفت 
انگیز، موجودی که در دنیای واقعیت 
قابلیت برقراری ارتباط با خواننده را 
داستان کششی  تا  کافی است  ندارد، 
متفاوت بیابد. به عنوان نمونه، وقتی 
دوست  »استخوان های  رمان  در  ما 
اثر   ))  Lovely Bones داشتنی« 

درباره راوی مرده در داستان

این که داستان به چه دلیل توسط راوی 

مرده روایت می شود و راوی مرده چه 

کارکردی را ایفا می کند که از عهده راوی 

زنده ساخته نیست، امر مهمی است که باید 

در چنین آثاری مورد توجه قرار بگیرد
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دختر  داشتنی«  دوست  »استخوان های  رمان  در  راوی  مثاًل، 
جوانی است که در پی یك تجاوز فجیع و هولناک به قتل 
این داستان دارای وجوه  از راوی مرده در  استفاده  رسیده و 
زیادی است. این رمان ضمن شرح یك داستان جذاب، مرور 
خاطرات و ایجاد حس انگیزی در خواننده دارای دیدگاه های 
در  است.  مرگ  از  پس  جهان  درخصوص  نویسنده  فلسفی 
واقع، یکی از مهم ترین دالیلی که باعث انتخاب راوی مرده 
شده، تمایلی است که نویسنده به توصیف تخیالتش از دنیای 
مردگان و حال و روز انسان بعد از مرگ داشته است. مثاًل، 
راوی بهشت را انعکاسی از آرزوها و خواسته های هر انسان 
در زمانی که زنده بوده و همین طور آرزوهایی که بعد از مرگ 
دارد، توصیف نموده است: »ساده ترین رویاهایمان را در بهشت 
به ما داده بودند. هیچ معلمی در مدرسه نبود. هرگز مجبور 
نبودیم به کالس ها برویم...«)ص20(. »تنها کاری که باید بکنی 
آن است که آرزو کنی و اگر به اندازه کافی آرزو کنی و دلیلش 

را هم واقعاً بدانی، آرزویت برآورده خواهدشد.«)ص21(. 
همچنین نویسنده این رمان از این راوی برای بیان تصوری که 
درباره توانمندی ها و محدودیت های یك مرده داشته، استفاده 
نموده است. مثاًل، به عقیده او یك مرده می تواند از گذشته ها و 
اسرار، از ذهن آدم ها و از آنچه در عالم زندگان در حال وقوع 
است، اطالع یابد. دیدگاه های فلسفی نویسنده درباره جهان پس 
از مرگ، ضمن آن که در جای جای رمان انعکاس یافته، در 
آخرین فصل آن نیز که »استخوان ها« نام گذاری شده، به نحو 
بارزتری بازتاب یافته است: »شما رفتن مرده ها را هنگامی که 
واقعاً تصمیم می گیرند ترکتان کنند متوجه نمی شوید. اصاًل هم 
قرار نیست که متوجه شوید. در نهایت شما آن ها را به صورت 
یك نجوا یا زمزمه آرام باد احساس می کنید...«)ص435-429(.
همین طور، رضا راوي داستان اول حامد اسماعیلیون مرده است؛ 
مرده اي ناشي از تصادف اتومبیل، این راوی به ذکر خاطرات 
گذشته و نیز توصیف وقایعی از جهان زندگان می پردازد. این 

آلیس سبالد، نویسنده معاصر آمریکایی در همان سطور اول به 
این جمله می رسیم که »من چهارده ساله بودم که در 6 دسامبر 
با  که  می شویم  متوجه  ناگهان  رسیدم«)ص3(  قتل  به   1973
یك راوی غیرمتعارف طرف هستیم. زیبایی و اعجاب انگیزی 
این راوی، خود می تواند بزرگ ترین دلیل برای ادامه مطالعه و 

پی گیری ماجراهای این داستان توسط ما باشد. 
ناگفته نماند که انتخاب راوی مرده در این داستان با اهدافی 

فراتر از جنبه های زیباشناختی آن صورت پذیرفته است. 
2- استفاده از یك تکنیك برای رودست زدن به خواننده 

انتخاب یك راوی مرده می تواند راهی برای رودست زدن به 
خواننده باشد. به این معنا که خواننده در پایان داستان با دریافتن 
همراهی  مرده  راوی  یك  با  مدت  تمام  در  که  موضوع  این 
نموده، دچار نوعی سرخوشی موقتی می شود. شاید بتوان چنین 
داستان هایی را در ردیف »داستان هایی با پایان ناگهانی« دانست. 
نمونه شاخص چنین موردی را در داستان کوتاه »چطور اتفاق 
افتاد« آرتور کانن دویل می توان دید که در نوع و زمان خود 
داستان موفقی است. اما، تکرار این شگرد به مرور جذابیت 
باعث لذت  اکنون، دیگر نمی تواند  از دست داده و  خود را 
بخشی به خواننده حرفه ای باشد. این شگرد، این شگرد توسط 
این  کوشش  گاهی  ولی  می شود  استفاده  زیادی  نویسندگان 
نویسندگان در حد رودست زدن متوقف می ماند و تکراری بر 
تکرارهای پیشین می شود. اگر مرده بودن راوی در همان ابتدا یا 
میانه های داستان مشخص شود و قصدی برای رودست زدن به 
خواننده وجود نداشته باشد و وجود راوی مرده کاربرد ویژه ای 
در داستان بیابد، یا اساسا بهانه ای برای مرور خاطرات باشد، 
نتیجه فراتر از یك تکرار صرف خواهد بود. به عنوان نمونه، 
راوی داستان اول از مجموعه »آویشن قشنگ نیست« اثر حامد 
اسماعیلیون در همان سطر اول داستان، مرده بودنش را آشکار 
می کند: »از مرگ من هشت سال می گذرد، هشت سال و سه 
ماه«)ص9(. از این راوی در طول داستان نه برای رودست زدن 
به خواننده، بلکه بیشتر برای ایجاد حس انگیزی در خواننده، 
مرور خاطرات و بیان یك سری تخیالتی که نویسنده درباره 
انسان بعد از مرگ ومحدودیت ها و توانایی های مرده داشته، 

استفاده شده است. 

3- دالیل فلسفی
پیامی از جهان مردگان، صحبت از جهانی مرموز و ناشناخته 
و شرح تخیالت نویسنده درباره جهانی تجربه ناشده، شرح 
خاطرات و مظلومیت یك راوی مرده، زیر سوال بردن برخی 

روابط و مناسبات و مسائل دنیای زندگان نظیر جنگ و ... 
چیزی که باعث عمیق شدن یك داستان با راوی شگفت مرده 
می شود، هدفی است که نویسنده از طریق انتخاب این راوی مّد 
نظر دارد. به این معنا که استفاده از این راوی به تنهایی نمی تواند 
عاملی برای برجسته شدن داستان شود. این که داستان به چه 
چه  مرده  راوی  و  می شود  روایت  مرده  راوی  توسط  دلیل 
کارکردی را ایفا می کند که از عهده راوی زنده ساخته نیست، 
امر مهمی است که باید در چنین آثاری مورد توجه قرار بگیرد. 
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راوی طنز پرداز و شوخ و شنگ قادر است خاطرات گذشته را 
مرور کند، درباره آنچه در اطرافش و در جهان زندگان می گذرد 
اطالع داشته باشد هرچند قادر نیست محبوبش، نیلوفر را ببیند 
و بداند در چه حال است. این راوي اول شخص مرده در گور 
خود دراز کشیده و همه چیز را به یاد مي آورد یا مي بیند و 

گزارش مي دهد. 
»ابر  مجموعه  نخست  داستان  در  مرده  شخص  اول  راوي 
رمان  یادآور  کمی  ایرانمهر  محمودي  علیرضا  صورتي« 
استخوان های دوست داشتنی است.تکرار تصاویر به صورت 
مانند  تصاویری  است.  متن  های  ویژگی  از  یکی  دایره وار، 
آخرین دیدار راوی با پدر و مادرش در میدان آزادی و دست 
تکان دادن آن دو برای همه سربازان، شروع دایره ای است که 
با درهم آمیختن و مخلوط شدن استخوان آن سربازها با هم و 
با استخوان پسرشان، به نوعی، آن وداع را معنادار می کنند. در 
ادامه داستان، فراز و فرودهای داستانی ما را همراه با سرنوشت 
بقایای جسد راوی به بینشی عمیق از فجایع و کشتارهای جنگ 

می رسانند. 
بیان  و  زیرپوستی  طنزی  با  ایرانمهر،  محمودي  مرده  راوي 
عواملی که منجر به مرگش شده )از قبیل قراری که برای دیدار 
دختری داشته و همان قرار منجر به اعزام شدنش به به سمت 
میدان مرگ شده، یا مرگی ناشي از بي تجربگي یك سرباز( 
فجایع جنگ و خود مساله مرگ را مورد نقد قرار داده است. 

واقع نمایی)verisimilitude(، عامل موفقیت داستان هایی با راوی مرده 
غیرمتعارف می تواند  راوی  از یك  استفاده  که  است  درست 
داشت  توجه  باید  اما  باشد  برانگیز  هیجان  و  جذاب  بسیار 
برای آن که خواننده از میانه داستان آن را کنار نگذارد یا با 
فضای داستان بتواند ارتباط همدالنه ای برقرار نماید، ضروری 
است نویسنده در باورپذیر ساختن شخصیت و فضای روایت 
کوششی مضاعف بنماید. در چنین داستان هایی برای پذیرش 
عنصر شگفت نیاز به ایجاد قراردادهایی بین خواننده و نویسنده 
است. قراردادهایی که براساس آن خواننده بپذیرد راوی دارای 
فالن توانمندی ها و فالن محدودیت هاست و البته، نویسنده 
خود را ملزم به رعایت آن قراردادها نموده، از آن ها تخطی 
نکند. به این معنا که در طول متن برای خواننده مشخص شود 
حیطه عمل راوی تا چه اندازه است. مثاًل، اگر راوی فقط قادر 
است از درون قبر یا از جهان مردگان سخن بگوید یا آن که 
می تواند مانند یك راوی دانای کل تمام وقایع را از تمام مکان ها 
و زمان ها مشاهده کند ضروری است نویسنده تا پایان داستان 
این قراردادها را در هم نریزد. در غیر این صورت عامل واقع 

نمایی دچار مشکل می شود. 
در داستان »استخوان های دوست داشتنی« نویسنده با خواننده 
قرارداد می بندد که راوی مرده هر آنچه را که از ته دل آرزو 
می کند و به آن باور دارد، در بهشت خود به دست می آورد. 
همچنین او قرار می گذارد که مردگان تنها یك آرزوی دست 
نیافتنی دارند و آن این که دوباره به عالم زندگان و در میان 
کسانی که دوست شان دارند بازگردند و به زندگی با آن ها ادامه 

بدهند. این حسرت و آرزوی دست نیافتنی تا پایان رمان وجود 
دارد و نویسنده از آن تخطی نمی کند. 

راوی داستان ابر صورتی ایران مهر گاه از فضای محدود قبر 
سخن می گوید و این طور به نظر می رسد که یك جسم درون 
قبر جا گرفته و از آن جاست که با ما حرف می زند »چهار هفته 
داخل کشِو فلزي بزرگي ماندم که سقفش المپ مهتابي داشت. 
روزهاي آخر بود که دو نفر دیگر را آوردند و داخل کشوهاي 

کناري گذاشتند.)ص9(.
این راوی گاه بر فراز آسمان می گردد و از وقایعی که در سایر 
نقاط شهر در جریان است برای ما سخن می گوید »آن شب 
که کامیون ها از جاده های کوهستانی می گذشتند، بوی خوبی 
کرده  روشن  آتش  کوه  دامنه  در  شبگردی  چوپان  می آمد. 
بود«)ص 12(. همین راوی سواالت و ابهاماتی دارد که تا پایان 
داستان به دنبال پاسخ شان می گردد یا مثال قادر نیست به نقاط 
دورتر مثاًل خانه پروانه برود و او را ببیند: »از این باال تهران 
تا دوردست ها پیداست. آن قدر دور است که نمی توانم خانه 
پروانه را پیدا کنم... اگر پروانه یك روز برای هواخوری این 
اطراف بیاید، می فهمم هنوز از همان رژ مسی براق می زند یا 

نه«)ص16(. 
به نظر می رسد این داستان جذاب و حس برانگیز علی رغم 
محتوای قابل تاملش، از نظر تکنیکی به قراردادهای مشخصی 

پایبند نیست. 
نتیجه

یکی از راه های آشنایی زدایی در داستان استفاده از یك راوی 
غیرمتعارف است. در میان راوی های غیرمتعارف راوی شگفت 
مرده برای حداقل سه منظور می تواند مورد استفاده قرار بگیرد 
که عبارتند از جنبه زیباشناختی و پرهیز از تکرار مکررات، 
رودست زدن به خواننده و غیرمترقبه کردن پایان داستان و در 
نهایت دالیل فلسفی نظیر »ابهام و رمزآلودگی مرگ، تصورات 
انسان از چیستی و چگونگی آن و جهان پس از مرگ«. یکی 
از ملزومات استفاده از این راوی، واقع نمایی داستان است که 
از طریق مشخص ساختن قراردادهایی درخصوص شرایط و 
توانایی های راوی مرده، بین نویسنده و خواننده گذاشته می شود 
و نویسنده ملزم است تا پایان داستان از آن قراردادها تخطی 

ننماید. 
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انسان به واسطه ذهن خویش از امور واقع، تصوراتی می سازد و از این طریق به درک آن ها نایل 
می شود. اما تصورات ذهنی شخصی هستند و هیچ فردی دسترسی مستقیم به تصورات اذهان 
دیگر ندارد. بنا بر این برای این که تصورات ذهنی عمومیت پیدا کنند و امکان انتقال آن ها میسر 
شود، پای زبان به میان می آید و به واسطه آن، مفاهیم در قالب شکلواره ها )زبان تصویری(، 
واژه ها و گزاره ها به اشتراک گذاشته می شوند. اما انسان هنگام تشکیل تصورات ذهنی، پذیرنده 
صرف نیست و به واسطه قوای ادراکی، منظرگاه، تجارب، پیش فرض ها و پیش فهم های خود، 
مواجهه ای افق مند با عالم برقرار می کند و رنگ و لعاب خویش را بر آن منقش می سازد. همین 
مطلب در مورد به گفتار درآوردن اندیشه ها نیز به وقوع می پیوندد و چارچوب های از پیش 
تعیین شده زبان اگر چه از جهاتی زمینه گسترده ای را برای بیان می گشاید اما حد و حصرهایی 

را نیز بر آن تحمیل می کند.
چنین فرآیندی را می توان در تصویرسازی هایی که در طول تاریخ از 
کرد.  مشاهده  تمام  به وضوح  گرفته،  هستی صورت  قدسی  ساحت 
خدایی )خدایانی( که خشمگین و یا خشنود می شود، در زندگی این و آن 
دخالت می کند، کسانی را می فریبد و به کسانی مدد می رساند، از برخی 
انتقام می گیرد و بر بعضی دیگر باب رحمت خویش را می گشاید، اراده 
می کند، آگاهی دارد، برای تاریخ برنامه ریخته است، بر عرش می ایستد، 
دستانش بر فراز همه دست هاست، با پیامبرش ُکشتی می گیرد، فرزندش 
را برای هدایت خلق به سوی مردم می فرستد و بسیاری توصیف های 
این چنینی دیگر که در تعداد کثیری از کتب مقدس و فرهنگ های دینی 
مشاهده می شوند، همه و همه گویای تصویرسازی هایی هستند که در 
مواجهه با یك حقیقت ناشناخته و قدسی سر و شکل یافته اند و در 
نهایت به قالب های زبانی ریخته شده و تحت عنوان آموزه دینی گسترش 
یافته اند. در پشت چنین تصویرسازی هایی، نوعی انسان وار دیدن سوژه 
مورد نظر به وضوح دیده می شود. شاعری که از ناز و غمزه گل می سراید 
و ناله های بلبل در فراق گل را پر سوز و گداز به تصویر می کشد، عارفی 
که معشوق ازلی خویش را به صورت زیبا رویی که وفا ندارد توصیف 
می کند، کوزه گری که با دست ساخته های خویش سخن می گوید و با 

آن ها درد دل می کند و مومنی که به قصد خشنودی خداوند )به معنای انسانی آن( عمل خیر 
انجام می دهد؛ حکایت از این واقعیت مرسوم و جهان شمول دارند که انسان برای این که بتواند 

با هر آنچه انسانی نیست ارتباط انسانی بر قرار کند، بدان چیز رنگ و بوی انسانی می بخشد. 
اصطالح آنتروپومورفیزم )Anthropomorphism( که متشکل از دو واژه Anthropos به 
معنای انسان و Morphe به معنای شکل و صورت است، به طور کلی اشاره به همین انسان وار 
دیدن اشیاء دارد و به طور خاص در فلسفه و دین شناسی به معنای توصیف موجودات غیرمادی 
و روحانی در شکل و صورت فیزیکی و به ویژه انسانی است. خود این واژه در فرهنگ یونان 
باستان و همچنین دوره آباء کلیسا و در نزد قدیس آگوستین نزدیك به همین معنا مورد استفاده 

انسان وار  انگارِی  خدا
حسین صابری

آنتروپومورفیزم،  اصطالح 

و  فلسفه  در  خاص  به طور 

دین شناسی، به معنای توصیف 

موجودات غیرمادی و روحانی 

در شکل و صورت فیزیکی و 

به ویژه انسانی است
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قرار گرفته است. در حقیقت یافته های باستان شناسی حاکی از 
این مطلب است که توصیف موجودات قدسی- فرشتگان، 
دیوان، پریان، خدایان مذکر و مونث، خدازادگان و ... - در 
شکل و شمایل انسانی صرف، به دوره های نسبتاً متأخر تاریخ 
بشری باز می گردد. در دوره های قدیمی تر خدایان بیشتر در 
قالب های حیوانی )توتم( ترسیم می شدند که از آن تعبیر به 
تریومورفیزم)Theriomorphism( می شود و پس از آن 
برای توصیف این عناصر غیر مادی از شکلواره های ترکیبِی 
نیمی انسان- نیمی حیوان استفاده می کردند که از آن تعبیر به 
تریان تروپیزم )Thrianthropism( می شود. هگل نیز در 
درس نامه های تاریخ فلسفه و زیبایی شناسی بدین واسطه دین 
یونانیان و سپس مسیحیت را نسبت به ادیان پیش از خود 
می ستاید چرا که عناصر انسان وار انگاری در آن ها پر رنگ تر 

است.
برای انسان وار انگاری می توان دو صورت کاماًل متفاوت را از 

هم تشخیص داد:
1- انسان وار انگاری فیزیکی: 

به تصویر کشیدن موجودات الهی در شکل و شمایل فیزیکی 
با  می رود،  راه  دارد،  دست  که  خدایی  مثال  برای  انسانی. 
چشمانش همه جا را زیر نظر دارد، گوش هایی تیز و شامه ای 
حساس دارد، می رقصد، کشتی می گیرد، با خواننده می نشیند و 
چای می نوشد، فرشتگانی که مذکر یا مونث هستند، دیوهایی 
که بوی متعفن و چشمان سرخ و پوزه های بزرگ دارند و . . 
. همه این ها شکل انسانی بخشیدن به موجودات غیر مادی در 
قالب های فیزیکی است.)ادبیات شاعرانه و عرفانی ما مملو از 

این تصویرسازی های انسانی از معشوق ازلی است.(
2- انسان وار انگاری روان شناختی: 

در این مورد موجود الهی در ساحت روانی و عاطفی صورت 
انسان به خود می گیرد و احساساتی انسان گون از خود بروز 
می دهد. برای مثال شیطانی که فریب کار است، فرشته ای که 
مهربان می کند، روحی که پس از مرگ به قصد آزار بازماندگان 
و یا شرح ماوقع برای آن ها به زمین رجعت می کند، نیروی 
غیرمادی شگفت انگیزی که برای هوسناکی خود از افراد بشر 
انتقام می گیرد، خدایی که غضبناک می شود، بندگان مومنش را 
دوست دارد، می فهمد، اراده می کند و تصمیم می گیرد و . . .

 به طور کلی انسان وار انگاری عناصر قدسی تاریخی بسیار بلند 
دارد و شکل و صورت های متفاوتی نیز به خود گرفته است. 
نمود آن در ادبیات شاعرانه، افسانه ها، نوشته های اسطوره ای، 
فیلسوفان،  و  متالّهان  آثار  مقدس،  کتب  سرایی ها،  حماسه 
که  داستان هایی  و  دارد  بسیار  بروز   ... و  عرفانی  مکتوبات 
راویان و شخصیت هایی غیر از انسان های معمولی دارند، از 
همین چارچوب انسان وارانگارِی موجودات غیر انسانی به 
وفور بهره می برند. همچنین فیلم های علمی- تخیلی بسیاری 
وجود دارد که در آن ها عناصر غیرانسانی و یا شبیه انسانی 
کارکردهای ادراکی و عاطفی انسانی از خود بروز می دهند. 
مسئله قابل توجه این است که به گستره همین تاریخ، ما 
در  رویکردی حداقل  نقد چنین  به  که  مواجهیم  ادبیاتی  با 
به عنوان نمونه گزنوفان  الهیات و فلسفه می پردازد.  حوزه 
فیلسوف یونانی که در سده ششم پیش از میالد می زیسته، 
روایت می کند که اهالی اتیوپی خدا را موجودی سیاه تصور 
می کنند، اهالی تراکیا او را چشم آبی و مو قرمز مي دانند و 
در ادامه دیدگاه خود را در این عبارت خالصه می کند که: 
“اگر گاوها و اسب ها دست داشتند و نقاشی می کردند، خدا 
را به شکل اسب و گاو می کشیدند.” وی همچنین به شدت 
که  اخالقی ای  واسطه صفات زشت  به  را  هومر  و  هسیود 
به خدایان نسبت می دهند مورد انتقاد قرار می دهد. پس از 
وی افالطون نیز هومر را به همین دلیل به باد انتقاد می گیرد. 
همچنین می توان از ابن میمون متکلم شهیر یهودی در قرن 
دوازدهم نام برد که تحت تأثیر فیلسوفان مسلمان برای سلب 
قائل شد  از خداوند،  ترکیب  و همچنین  انسانی  جنبه های 
که ذات خدا متصف به هیچ صفتی نیست. مونتنی شکاک 
فرانسوی در قرن هفدهم نیز اطالق صفات انسانی به خدا را 
به فهم ناقص انسان از حقیقت مرتبط می دانست و اسپینوزا 
فیلسوف عقل گرای قرن هفدهم بخش مهمی از فلسفه خود را 
صرف نقد تلقی انسان وار انگارانه از خدا کرد و آن را حاصل 
تفکراتی می دانست که برخواسته از قوه خیال انسان هاست 
و تنها راه رفع آن را رجوع به ساحت عقل و شهود عقالنِی 
حقیقِت طبیعت معرفی می کرد. هیوم فیلسوف تجربه گرای 
قرن هجدهم نیز عمده تالش خود را در جهت نفی برهان نظم 
بر همین مطلب متمرکز می کند و نشان می دهد که پیش فرض 
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مستتر در برهان نظم برای اثبات وجود 
خدا این است که نظم طبیعت و جهان 
شبیه به نظم مصنوعات انسانی است و 
بنابراین چون مصنوعات انسانی صانعی 
دارد، به این نتیجه می رسد که طبیعت 

منظم نیز ناظمی دارد.
درباب این پرسش که چرا چنین تلقی 
انسان وار انگارانه ای از خدا شکل گرفته 
پاسخ های  متفاوت  جهات  از  می توان 
متفاوت داد. اهم این پاسخ ها که برخی 
انتقادی با خود به همراه  رنگ و بوی 
شرح  بدین  همدالنه،  برخی  و  دارند 

است:
1- اندیشه انسان و به طبع آن زبان 

انسان  بنابراین  و  ندارد  کارآیی  فراطبیعت  محدوده  در 
به تصور و  فراتر رود و  این مرزها  از  وقتی می خواهد 
ندارد  این  جز  چاره ای  بپردازد،  روحانی  ساحت  بیان 
که  بریزد  قالب هایی  در  را  ناشناختنی  حقیقت  آن  که 
و  سلبی  الهیات  است.  محسوس  و  ملموس  وی  برای 
سکوت عرفانی ثمره چنین دیدگاهی است. در چاچوب 
ایجابی  چیز  هیچ  که  است  این  بر  سعی  سلبی  الهیات 
نقص  جنبه های  یکسره  و  نشود  مطرح  خدا  باب  در 
آریوپاغی،  دیونیزیوس  فلوطین،  گردد.  سلب  وی  از 
یوهان اسکوتوس اریوگنا و برخی متکلمان و فیلسوفان 
مسلمان در این جبهه قرار داشتند و یا حداقل به سمت 
چنین هدفی تالش می کردند. عارفان نیز در بسیاری از 
سکوت  می بایست  ساحت  این  در  که  قائلند  خود  آثار 
فیلسوف  کرد و سخن گفتن حجاب است. ویتگنشتاین 
معروف تحلیل زبانی نیز رساله منطقی- فلسفی خود را 
با این جمله به پایان می برد: "آنچه درباره اش نمی توان 

سخن گفت، می باید درباره اش خاموش ماند". 
نباید  را  اندیشه  حدود  و  حد  این  که  قائلند  برخی   -2
چارچوب های  در  اصوالً  که  دیدگاه  این  کرد.  تلقی  نقص 

بیان  هرمنوتیکی  اگزیستانسیالیستی- 
می شود، قائل است که فهم ناب معنای 
محصلی ندارد و هر فهمی می بایست 
محصور به افق و زاویه دید اندیشنده 
میسر  فهم  امکان  افق  بدون  و  باشد 
نمی شود. با توجه به این مطلب کشف 
انسانی از ساحت قدسی کشفی انسان وار 
است و این بی ارزش و پوچ نیست بلکه 
نوعی پرده برانداختن از حقیقت است 
که در چارچوبی انسانی واقع شده و از 
این جهت ارزشمند است. مخلص کالم 
این که فهم افق مند است و بدون منظر 
میسر نمی شود. بنابراین نه تنها آگاهی 
شناخت  بلکه  فراطبیعی  ساحت  از 
حوزه های طبیعی نیز مرعی و منظر شخص اندیشنده را در 
خود منعکس می سازد و به شکل و شمایلی انسانی بر انسان 

نمودار می شود.
همچنین  می توان  انگاری  انسان وار  عمده  دالیل  از   -3
این  برای  انسان  کرد.  اشاره  مسئله  عاطفی  جوانب  به 
که بتواند با غیر خود رابطه عاطفی برقرار کند چاره ای 
جز این ندارد که آن غیر را در قالبی انسانی تصور کند. 
از  می کند  دل  درد  خویش  اتاق  گلدان  با  که  شخصی 
کرده  لحاظ  احساسات  ُمدرک  و  شنوا  را  گلدان  پیش 
آسمان ها  می کند،  نجوا  آسمان ها  با  که  شاعری  است. 
اهلی  حیوانات  که  کسانی  است.  دانسته  شعورمند  را 
بویی  و  رنگ  بدان  می دانند  خود  فرزند  را  خود  خانه 
که  است  این  از  حاکی  این ها  همه  بخشیده اند.  انسانی 
نمی شود.  برقرار  سنگ  بماهو  سنگ  با  عاطفی  روابط 
و  ناشناخته  کامال  که  خدایی  با  عاطفی  روابط  همچنین 
به  می توان  آیا  و  ندارد  امکان  نیز  است  دسترس ناپذیر 
و  دعا  وی  جانب  به  و  پرداخت  خدایی  چنین  عبادت 
به صورتی است که  انسان  تضرع کرد؟ ساختار عاطفی 
کند،  نجوا  آن  با  بتواند  تا  طلبد  می  انسان وار  مخاطبی 
درد دل باز گوید، بر او خشم برد، بدان لطف و مهربانی 
کند و به طور کلی صفحه دل خویش را بر وی بگشاید.

اسپینوزا بخش مهمی از فلسفه خود 

را صرف نقد تلقی انسان وارانگارانه 

از خدا کرد و آن را حاصل تفکراتی 

می دانست که برخواسته از قوه خیال 

انسان هاست
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دیدی  با  را  کارتونی  و  انیمیشن  برنامه های  حال  به  تا  آیا 
موشکافانه نگریسته اید؟ چرا در این برنامه ها اکثر شخصیت ها 
می زنند؟  حرف  آن ها  در  حیوانات  چرا  و  هستند؟  حیوان 
خورشید  چرا  می آورد؟  خبر  ما  برای  کالغه  آقا  چرا  راستی 
بی جان  اشیای  بینندگان  که  این  دلیل  می پنداریم؟  خانم  را 
نام  به  موضوعی  می دانند  ناطق  انسان،  مانند  را  حیوانات  و 
روان  پیاژه  که  خصوصیتی  همان  است.  پنداری«  »جان دار 
شناس معروف سوئیسی آن را آنیمیزم کودک نام نهاده است. 
به  فرد می کوشد  آن  است که ضمن  تمایلی  پنداری  جان دار 
اشیای بی جان شعور بدهد و هر متحرکی را زنده تصور کند. 
در واقع بیننده، اطالعات و تجربه زیادی ندارد تا تفاوتی بین 
اشیای جان دار و بی جان قایل شود. بیننده تصور می کند همان 
گونه که خودش محیط اطراف را درک و با آن ارتباط برقرار 

نیز  دیگر  پدیده های  و  اشیاء  می کند، 
همانند او عمل می کنند. 

و  پدیده ها  پندارِی  جان دار  تردید  بدون 
خوشایند  احساس  نوعی  بی روح  اشیای 
بیننده  برای  را  درونی  رضایت مندی  و 
برنامه سازان،  دارد.  همراه  به  خواننده  یا 
ویژگی  این  از  نویسندگان  و  فیلم سازان 
مخاطب  دادن  قرار  تأثیر  تحت  برای 
ادبیات  در  می کنند.  استفاده  خوبی  به 
داستانی نیز این امر مکررا دیده می شود. 

جان دار پنداری
مهدی هراتی 

جان دار پندارِی پدیده ها و اشیای بی روح 

نوعی احساس خوشایند و رضایت مندی 

درونی را برای بیننده یا خواننده به همراه 

دارد

 Milly( »به عنوان مثال آنیمیزم در اثر »میلی یا خاک زادگاه
»دهان  دراثر  یا  و  المارتین  ou la terre natale(نوشته 
 )La bouche d’ombre ( تاریکی« 
طالیی«  »اشعار  و  هوگو  ویکتور  نوشته 
)Vers dores( نوشته نروال به وضوح 
بحثی  به  ادامه  در  می خورد.  چشم  به 
جان دار  باب  در  تفسیری  تاریخی- 

پنداری پرداخته می شود.
تاریخچه

انسان،  اندیشه  تالش  نخستین  دین   
امنیت  احساس  نوعی  به  دستیابی  برای 
هیچ  به  دین  داستان  است.  جهان  در 

بد
سپه

ضا ا
لیر

ش: ع
نقا
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معنایی در پانصد هزار سال قبل، نزد جانوران شبه انسان از 
قبیل پیتکانتروپوس ها تکوین نیافته بود، زیرا از مطالعه سنگ 
چخماق ها و جنگ افزارهای نوک تیز مورد استفاده آنان، که 
می توان  می برده اند،  کار  به  بقا  تنازع  میدان  در  جنگ  برای 
میزانی از درجه هوش و مرتبه عقل آن ها را حدس زد ولی نه 
بدان حد که بتوان گفت دین و مذهبی داشته اند یا نه. آثار و 
اشیایی که در قبرهای انسان های اولیه پیدا شده، حاکی از نوع 
اعتقادات آن هاست. آنان در مدفن اموات خود، غذا و همچنین 
زده  جا حدس  این  از  کرده اند.  دفن  سنگی  افزارهای  جنگ 
ارواح  پرستش  هسته  آن ها  فکر  در  نیست  بعید  که  می شود 
)آنیمیزم( در آن زمان تکوین یافته باشد، اما این احتمال نیز 
حیات  نوعی  اموات  می پنداشتند  صرفا  اینان  که  دارد  وجود 

جسمانی مرموز و نامعلوم دارند. 
ابتدا داشته  بنا به شرایط زندگی ساده و یکسانی که بشر در 
دینی  اعتقادات  داشتن  برای  انسان ها  اولیه  انگیزه های  است، 
از صفات  است.  بوده  زمین مشابه  کره  در همه سطح  تقریبًا 
کرد،  اشاره  چند  اصولی  به  می توان  ابتدایی  ادیان  مشترک 
اعتقاد   ،)Fetishism/مقدس)فتیشیزم شیء  به  اعتقاد  مانند: 
در  مستتر  نامتشخص  و  واحد  غیبی  نیروی  یعنی  »مانا«  به 
آنیمیزم،  تطهیر،  و  تصفیه  آداب  جادو،  و  سحر  جهان،  کل 
افسانه  و  اسطوره  اختراع  اموات،  به  احترام  قربانی،  دادن 
یا  گروه  رییس  شخص  به  اعتقاد  یعنی   - »تابو«  به  باور  و 
و  است  رهبری  و  قدرت  حائز  که  مادام  رهبر  و  قبیله  شیخ 
تصور  که  هستند  قایل  قدرتی  چنان  او  برای  جماعت  افراد 
می کنند دست زدن به بدن، جامه یا افزار و اثاث او یا حتی 
نهاده احتیاط دارد، و  فرش یا کف جایی که وی بر آن گام 
معرض  در  او  مرتکب شود جان  را  گناهی  چنین  اگر کسی 
دهد.  را پس  آن  کفاره  با عملی خواص  باید  و  است   خطر 
پایه  پرستی«  »فتیش  مراسم  که  است  معتقد  دوبروس  شارل 
این اصل را فیلسوف بزرگ قرن  ادیان است.  و اساس تمام 
شعور  می نویسد:  و  پذیرفته  کنت  اوگوست  فرانسه  نوزدهم 

انسان سه حالت را متناوبًا یکی پس از دیگری طی می کند: 
اول در حالت ربانی که پدیده ها را با خود قیاس می کند و از 
انسان  که  متافیزیك  حالت  دوم  می شمارد.  قوی تر  خویشتن 
به  و  نظر می کند  قوای طبیعت صرف  از  پدیده ها  بیان  برای 
عالم مجردات راه می یابد و سوم حالت تحققی و پوزیتیویستی 

که آدمی پدیده ها را با پدیده های دیگر می سنجد. 
در مرحله ربانی تحوالت فکری از کیش فتیش شروع می شود 
در سرنوشت خویش دخالت  را  بد  و  نیك  ارواح  انسان  که 
یعنی  می کند.  پرستش  را  متعدد  خدایان  سپس  و  می دهد 
ارواحی که شماره آن ها کمتر و دارای قدرت بیشتر می باشند، 
مورد توجه و ستایش قرار می گیرند. پس از مدتی این خدایان 
را متراکم می کند و در یك خدا جای می دهد و یکتاپرستی را 
به وجود می  آورد. یکتاپرستی تصوری است که شعور انسان 
را ابتدا به ماوراءطبیعت و سپس به طبیعت مشغول می سازد. 
سیاهان بدوی یك قسم نیروهایی را که در ماوراء اشیاء مادی 
قرار دارد پرستش می کنند که می توان آن ها را با ارواح مقایسه 
کرد. جان پرستی در موجودات نیرویی کم و بیش شبیه به روح 

انسان جای می دهد. 
کلمه فتیش پرستی در قرن هجدهم در تاریخ ادیان وارد شد 
»مراسم  به  موسوم  خود  کتاب  در  را  آن  دوبروس  شارل  و 
Fetish شیء  فتیش  معنی کلمه  برد.  کار  به  فتیش«  خدایان 
مفتون و مسحور است که دارای قدرت جادوست. این کلمه 
را دریانوردان پرتقالی برای ابزار آالت ساحرانه سیاهان به کار 

بردند.
در سال 1871 »سر ادوارد برنت تیلور« مردم شناس انگلیسی 
آکادمیك،  انسان شناسی  بنیان گذاران  برجسته ترین  از  یکی  و 
تعریف جدیدی از »آنیمیزم« ارائه داد و اساس و بنیان اعتقادات 
اولیه را در مباحث مربوط به آن وارد کرد. براساس این نظریه، 
تمامی حیوانات و اشیاء دارای روح بوده و کلیه اتفاقات جهان 
ثمره آن است. تیلور با تحقیقات وسیع و گسترده به این نتیجه 
می شود.  محسوب  آنیمیزم  ابزار  و  مقدمه  فتیشیزم  که  رسید 
آنیمیزم را بایستی سرچشمه یکی از اساسی ترین پدیده هایی 
دانست که بعدها به شکل مجردتری در ادیان بزرگ و کوچك 
و فلسفه و تاریخ و سایر شیوه های فکری بشر به شکل اصل 

کلی »روح«، نفوذ کرد.
تیلور نتایج پژوهش هایش را در کتابی با عنوان »فرهنگ ابتدایی« 
منتشر کرد. او چنین اظهار نمود که اقوام و جوامع ابتدایی و 
انسان های وحشی نخستین، به همه چیز جان و احساسات آدمی 
می بخشیدند و بر همین مبنا در دورانی از حیات بشری دیانتی 
عمومی و مهم رواج داشته که مبنای آن اصالت جان و تصور 
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روح و روان در کلیه موجودات بوده است. در این زمینه پس از 
 تیلور افرادی چون اسپنسر، مارت و دورکیم کاوش نموده اند.

مفهوم آنیمیزم
از لحاظ واژه شناسی، آنیمیزم به معنای روح پرستی، روح پنداری، 
آوردن،  هیجان  به  کردن،  تحریك  روح باوری،  روان باوری، 
باستانی  آیین  می رود.  کار  به  جان گرایی  و  ارواح  به  اعتقاد 
بسیاری از اقوام گذشته جان پرستی )Animism( بوده است. 
برای  و  دارند  طبیعت روح  مظاهر  آیین، همه  این  اساس  بر 
نیایش و سپاس و ستایش آن ها  به  باید  از آن ها  بهره برداری 
پرداخت. پرستش زمین، آسمان و اجرام سماوی، آتش، رعد 
و برق، ابر، دریا، رودخانه، طوفان، جنگل، گیاهان و حیوانات، 
روح  و  قبیله  توتم  پرستش  همچنین  کبرا،  مار  ماده،  گاو 
خطرناک  موجودات  از  دلجویی  با  همراه  بزرگان،  و  نیاکان 
است.  داشته  رواج  باستانی  اقوام  میان  جن،  و  شیطان  مانند 
و  می دانند  انسان وار  و  شعور  دارای  را  طبیعت  جان پرستان، 
به گونه ای با آن راز و نیاز می کنند و برای آن قربانی تقدیم 

می دارند که گویی طبیعت تحت تأثیر این 
امور قرار می گیرد. بقایای این گرایش در 
برخی ادیان به خصوص آیین هندو تا این 
زمان مشاهده می شود. برخی از بتان نماد 

قوای طبیعت هستند.
مذهب  ابتدایی ترین  روح پرستی  واقع  در 
عالم است. روح پرستی به این معنی است 
نامرئی  ارواح  وجود  به  ابتدایی  قبایل  که 
بپرسید  شاید  حال  بودند.  معتقد  خاصی 

این ارواح چه خصوصیاتی دارند؟
اولین خصوصیات شان این است که دارای 

شخصیت انسانی هستند، آگاهی دارند، اراده دارند، کینه دارند، 
می کنند،  خیانت  یا  دارند، خدمت  محبت  و  عشق  و  نفرت، 
است  انسان  صفات  همه  این ها  خیرند.  و  مقدس  یا  شومند 
که به ارواح داده شده است. این ارواح، که ارواح انسان وار 
هستند، انسان را زندگی و حیات و حرکت می بخشند. دومین 
خصوصیت روح، ماندگاری آن است. انسان بدوی می گوید 
نمی میرد،  روح  می ماند.  باقی  روحش  مرد،  وقتی  فرد  که 
می ماند یا به آسمان برمی گردد، در اعماق جنگل ها، در زوایای 
این  یا  ادامه می دهد و  تاریکی ها زندگی اش را  یا در  شهرها 
جنازه  کناره  در  درست  بدوی  قبایل  از  بسیاری  تعبیر  به  که 
که  است  این  است.  خویش  جنازه  حافظ  همیشه  و  می ماند 
به سرنوشت  روح چون حافظ جنازه خویش است و چون 
تن خویش وابسته و دلبسته است، احترام می یابد. آن که به 

جنازه بی حرمتی کند یا حرمتش بدارد، از روح حافظ جنازه، 
صدمه ای  باشد،  کرده  بی حرمتی  اگر  می بیند.  عکس العمل 
می خورد و اگر آن را محترم داشته، به جنازه غذا داده، لباس 
پوشانده و تزئینات مرده را به او برگردانده است، روح جنازه 
احترامش می گذارد و حتی حفظش می کند و مثل یك نگهبان، 
پاسدار خانواده او است و موجب برکت و مصونیت افراد این 

خانواده می شود.
ارتباط تناسخ و آنیمیزم

 تناسخ اعتقادی است که ریشه در ادیان ابتدایی و به خصوص 
در آنیمیزم دارد. تناسخ به این معنی است که روح بعد از مرگ 
جسم، باقی می ماند و به جسم دیگر برمی گردد و زندگی اش 
را در حیات دومی ادامه می دهد. و پس از مرِگ جسم دوم، یا 
به عالم ارواح برمی گردد و یا در جسم سومی خانه می گیرد. 
این تِن سوم و چهارم و پنجم و ... گاهی ممکن است انسان 
گاه  و  باشد  گیاه  است  ممکن  گاهی  حیوان،  گاهی  و  باشد 
سنگ. بنا بر این فکر تناسخ که در مذاهب هند و در بعضی 
از فرقه های غیر رسمی اسالمی هم هست، 

ریشه در آنیمیزم دارد.

آنیمیزم در نگاه زیگموند فروید
به اعتقاد فروید مردگان می کوشند تا زنده-
فکر  این  به  و  کنند  جلب  خود  به  را  ها 
هستند که به آن ها آسیب برسانند و از حق 
این است  کنند. فرض  حیات محروم شان 
که مرگ، مردگان را انتقام جو و خشمگین 
می کند و به دنبال این هستند که در خواب 
و رویا به سراغ بازماندگان آمده و آن ها را 
به سوی خود جلب کنند. بنا بر این عزیزترین مردگان، عین 
شیاطین اند که بازماندگان باید از فکرکردن و نزدیك شدن به 
آن ها دوری کنند. بازماندگان از حیاِت خود در برابر مردگان 

دفاع می کنند.
از لحاظ روان کاوی فرویدی و علم ناخودآگاه، زنده ها در برابر 
مردگان دارای احساسی متضاد و دوگانه هستند. کشتن یك 
افراد است. آرزویی که اگر  باستانی ناخودگاه  میل قدیمی و 
نبود می توانست موجبات مرگ عزیزان باشد.  تابویی برای او 
را  ناخودآگاهانه غریزی فرد  از آرزوهای  مرگ عزیزان یکی 
ارضا می کند و احساس گناه در واقع واکنش فرد است به این 

میل و آرزوی ناخودآگاه. 
آثار و نتایج آنیمیزم

جان پرستی، فرضیات اولیه مطالعات جهان شناسی را به انسان 

هنرهای اولیه از جادو و آنیمیزم 

ناشی می گردد و سپس با ادیان 

تحول می پذیرد
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بررسی  به  تا  می کند  تشویق  را  بدوی  انسان  می دارد.  عرضه 
را  خود  به  شبیه  ارواح  خود،  عقاید  طبق  و  بپردازد  طبیعت 
فزونی بخشد و روح انسانی را از خوی حیوانی خود خارج 
نماید. جادو و جان پرستی، پایه و اساس نقاشی و قلم زنی و 
رقص و موسیقی است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در 
هنرهای  که  طوری  به  می کند،  نفوذ  جهان  هنری  امور  تمام 
اولیه از جادو و آنیمیزم ناشی می گردد و سپس با ادیان تحول 

می پذیرد.
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پرتره؛رنه ماگریت،1935

 اثری است از نقاش سوررئالیست بلژیکی، رنه ماگریت  )1۸9۸ - 1967 
میالدی( که در سال 1935 در بروکسل خلق شد.

در این طبیعت بی جان به ظاهر معمولی، یک بطری، لیوان، چاقو، چنگال 
و بشقابی با یک برش کالباس بر روی آن نمایش داده شده است. این اثر 
نمونه ای کالسیک از تکنیکی است که ماگریت را از سوررئالیست های 
دیگر جدا می کرد. نقاشانی مانند دالی و مکس ارنست معموالً نمایشی 
رویایی و تحریف شده از اشکالی واقعی در ترکیب با اجسامی انتزاعی را 
ثبت می کردند اما ماگریت، بیشتر تصویری رئال از اشیایی معمولی را به 
وسیله مفهوم یا رابطه شان با یکدیگر، فراواقعی می آفرید. در اینجا وجود 
یک چشم در میانه بشقاب که مستقیما به بیننده خیره شده است، کار را در 

چهارچوب تعریف شده سوررئال قرار می دهد.

منبع:ویکی پدیا
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 سرویس داستان

سالم
اول از همه باید از دوستانی که برای داستان نامه داستان می فرستند، تشکر کنم؛ بابت 
این که این نامه را شایسته داستان هاشان می دانند. بعد از آن، بد نیست چند نکته را 
یادآوری کنم که در بررسی داستان های رسیده، نه حقی از نویسنده های داستان ها 
ضایع شود و نه حقی از خواننده هامان، که قرار است همیشه، از میان داستان هایی 

که به دست مان می رسد، بهترین ها را بخوانند. 
1. داستان تان را در نرم افزار ورد تایپ کنید و بعد برای داستان نامه بفرستید.

2. در صفحه اول فایل تایپی، نام داستان، نام خودتان و آدرس ایمیل تان را بنویسید 
تا در صورت پذیرفته شدن داستان تان برای انتشار، امکان برقراری تماس از سوی 
داستان نامه وجود داشته باشد؛ هم برای گرفتن عکس و بیوگرافی، و هم برای 

اطالع رسانی درباره زمان انتشار داستان تان.
3. اگر داستانی که می فرستید، ترجمه از زبان دیگری است، حتماً نسخه ای از متن 
زبان اصلی را نیز برای داستان نامه ارسال کنید. در صورت نبودِ نسخه زبان اصلی، 

داستان ترجمه شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. 
4. داستان هایی را که برای مجله ها یا وب سایت های دیگر فرستاده اید، یا قباًل در 

کتابی منتشر کرده اید، برای داستان نامه نفرستید. 
5. داستان نامه وظیفه خود می داند که قبول یا رد داستان را به نویسنده هاش اعالم 
کند. در صورتی که تا سه ماه پس از ارسال داستان تان ایمیلی از داستان نامه دریافت 

نکردید، موضوع را پیگیری کنید.
و  حدود  داستان ها  پذیرفتن  برای  دیگری،  نشریه  هر  مانند  هم  داستان نامه   .6
استانداردهایی دارد. در صورت رد داستان تان توسط داستان نامه، زود ناامید نشوید، 
آن را برای دو سه نشریه دیگر هم بفرستید. اگر آن ها هم نظر داستان نامه را داشتند، 

شاید بهتر باشد روی داستان دیگری کار کنید.
7. آن چه برای داستان نامه اهمیت دارد، کیفیت داستان است نه حجم آن. پس 
محدودیتی در حجم داستان ارسالی وجود ندارد. اما شما هم حتماً به این توجه 
کنید که دارید برای یك نشریه داستان می فرستید و این نشریه نمی تواند تمام 

صفحه هاش را به داستان شما اختصاص دهد. 
8. تا می توانید بنویسید و برای مان بفرستید. همه را می خوانیم و حتماً -حتی در 

صورت رد داستان- دست کم در چند خط نظرمان را برای تان خواهیم نوشت.

کاوه فوالدی نسب
دبیر سرویس داستان داستان نامه
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گفتم: »تو گفتی و من باور کردم!« دروغ می  گفت، عین سگ 
داشت دروغ می گفت. گفتم، عکسش را چه می گویی؟ توی 
تابلو، چشم ها و  که  این  نه  بودند.  انداخته  همه روزنامه ها 
نصفی از صورتش را با ماژیکی چیزی به گمانم سیاه کرده 
بودند ولی طوری نبود که مثاًل نشود شناختش. الاقل آن براِت 
بُز بایست می فهمید بو برده ام. تازه آدرس و شعبه ی کالنتری 
و هزار کوفت و زهرمار دیگر را چه می گفت؟ تا گفتم، حتمًا 
ننه و خواهر  نثار  را   پرید که سر فحش  آن جایش  از  برق 
قرمساقش کرد. به کس و کار من چه کار دارد؟ درست، خانه ی  
مِن زبان نفهم همیشه پاتوق بود، اما پای او که بیشتر از همه ي 
ما گیر است. تو که خودت شاهد بوده ای. تازه گنده کاری های 
دیگرشان را می خواهند چه  کنند؟ آمدم بگویم که قطع کرد. 
بعد هم پیغام و پسغام ها شروع شد. اول از همه هم کریم پشه 
زنگ زد. گفتم، تو که خوب باید یادت باشد؟ چیزی نگفت. 
از کدام گوری داشت زنگ می زد، نفهمیدم. به نظرم دوباره، با 
هم یك جایی خراب شده بودند. تا گفتم ننه اش را هفت باری 
کفن کرد که چند روزی برات را مأموریت فرستاده اند و هیچ 
خبری از او ندارد. پرسیدم یعنی االن به تو زنگ نزد؟ این دفعه 
هم دو سه تا عتیقۀ دیگر را روی ننه اش گذاشت که به پیر و 
به پیغمبر... کم که نمی آورد. حسن راست می گفت، ناسالمتی 
این ها یك عمری رفیِق گرمابه و گلستاِن هم بودند. ما این 
وسط که کاره ای نبودیم! همیشه وقتی تنگ شان می گرفت بند 
ما می شدند! یك شب در هفته، خانه ی من و یك شب، خانه ی 
حسن.   همیشه ی خدا هم دستشان را به خودشان می گرفتند 
و می آمدند. مارمرده ای است این حسن دومی  ندارد. وقتی 
از  اما  کنار کشید.  را  بی سروصدا خودش  فهمید، یك دفعه 
همان اولش هم انگار می لنگید. هر بار هم یك بهانه ای داشت. 
شِب قبلش تماس می گرفت که چه می دانم اَِن بچه اش چند 
روزی است شل شده یا هم والیتی های زنش هوار شده اند 
این پشه نمی گفت. برات  به قول  سرش. اصل کاری را که 
می گفت: »خجالت ندارد آخر ما که غریبه نیستیم؛ ناسالمتی 
بچه محل بوده ایم. از جیك و پیك هم دیگر که باخبریم. یك 
کالم بگو دردِ آن جایت دوباره عود کرده و خودت را خالص 
کن.« خب، نمی گویم همیشه حسن بود که زیرش می زد. من 
هم بودم. اما دو- سه باری که بیشتر نشد. خودت که این 
آخری ها بودی. همه اش زیر سرِ زنم بود. تا می فهمید مشغول 
غرولند.  به  می کرد  شروع  شده ام  سات  و  سور  جور کردن 

 داستان ایراني

تنها یکی می ماند

می گفت هرکس و ناکس را می آوری توی خانه و زندگیم. 
تو که بهتر می دانی! الاقل زنت حتماً این ها را برایت گفته. 
من که گوشم بدهکار این حرف ها نبود. اما باالخره یك الم 
شنگه ای به پا می شد، می زد و همه ی ظرف و ظروف های 
آشپزخانه را خرد و خاکشیر می کرد که مثاًل زندگیش نجس 
شده. یا همین جنجال آخری. اگر تو و چه می دانم بقیه ی 
همسایه ها نبودید خانه که هیچ، کل ساختمان آتش گرفته 
بود. زن بینوا هم البد زیر مشت و لگدهام ناقص شده بود. 
حاال من که می دانستم قضیه از کجا آب می خورد. از همان 
اولش هم می دانستم. معلوم است پُرش می کردند. مگر اصاًل 
این  به  ثانی عقلش  در  بود!؟  از عروسی مان گذشته  چقدر 
چیزها نمی رسید. ِهی نشستند دم گوشش خواندند که کار 
به آن جا کشید. حاال یك وقت فکر نکنی ناراحتم. خب ما 
که باالخره باید می رفتیم، هفت- هشت ماه زودتر به جایی 
نمی خوَرد. یك خانه دو سه تا خیابان پایین تر همان روزها 
بچه های خط برایم جفت وجور کردند. به فراخی آن یکی که 
نیست اما بدک هم نیست. یك خانه ی نقلی منهای شصت. 
خوبی اش الاقل این است که دیگر سر َخر نداریم. خودمانیم 
و یك پیرزن که سال تا سال خانه  نیست. مثل آن جا نیست 
که بایست به هر ننه قمری جواب پس می دادیم. چهار دیواری 
اختیاری، اصاًل به کسی چه مربوط؟ خب اگر بی آبرویی های 
پشه نبود که کسی بو نمی برد. تازه مگر هر طبقه چندتا واحد 
داشت؟ آن وسطی که همیشه ی خدا خالی بود، می ماند واحد 
من و شما. راستی هنوز هم خالی است؟... بفرما مردم برای 
بچه ی ریقونی شان خانه می خرند، آن وقت ما از کله ی سحر 
تا بوق سگ با این لکنته ِهی جان می کنیم آخرش هم َهشت 
مان گروی نُِه مان است. داشتم می گفتم، اصاًل این ها را برایت 

سیاوش گلشیري
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می گویم یك وقت فکر نکنی نمی فهمیدم که از دستم کالفه ای. َخر که نبودم. کفری 
بودی. خداییش بودی! حاال ِهی نگو نه. من یکی که خوب می دانم ولی خداییش دلم 
قرِص  قرص بود. اگر از کسی خاطرجمع نبودم، از تو یکی خیالم راحت بود. ناسالمتی 
در خانه هایمان رو به هم باز می شد، دست کمش هم روزی یك بار چشم مان به هم 
می افتاد. زنهای مان هم که جانشان برای همدیگر در می رفت. معلوم است هیچ وقت 
راپورت نمی دادی! شیر پاک خورده ای دیگر. کسی هم باز اگر خبر می داد این قدر آشنا 
و روشنا بود که هیچ باکی مان نباشد. برات را می گویم. آن وقتش هم به نظرم کلی به 

این ور و آن ور سپرده بود اما نم که پس نمی داد. حاالش هم همین طور است... 
من که حتم دارم باالخره جایی هم را دیده اند. زنك هم بی برو برگرد او را شناخته. مگر 
می شود فراموش کرده باشد؟ توی این یکی دوساله اگر همه چیز را هم یادش رفته باشد 
برات را محال است! ما هم البته بودیم، اما نه مثل برات. خب باالخره باید تالفی آن 
صد چوقی را که باخته بود یك طوری در می آورد. تو که نبودی، آن روزها هنوز مانده 
بود بیایی. حسن را هم نمی دانم، یادم نیست. خودش می گوید بوده، حتا می گوید زنك 
عکس را به او نشان داده. یك عکس سه در چهار سیاه و سفید که یکی دو جایش 
شکسته بوده. در ثانی اگر نبود که نمی نوشتند چهارتا. این جا هم نوشته، می بینی؟ گفته 
تا حاال شده بدنت از تب مثل کوره بسوزد و هیچ جایی را نداشته باشی بروی. این ها 
را چه می دانم از خبرنگار پرسیده. خواندی که؟ دو روز بوده که توی خیابان ها ویالن 
و سلندر می گشته. پول هاش هم تا بیاید توی این خراب شده همه اش ته  می کشد. 
خریت کرده بوده، آخر مگر می شود با یك آدرس قالبی کسی را توی این شهر 
در ندشت پیدا کرد؟ گیرم هم پیداش می کرد، آخرش چه؟ خب معلوم است، یارو از 
عمد زده به چاک. تو می گویی نامردی کرده، قبول. اما از کجا معلوم همه ی این ها را از 
خودش نگفته باشد؟ ما که راست و دروغش را نمی دانیم. ولی هرچه بوده، دیگر روی 
برگشتن نداشته. نمی توانسته برگردد، آن یارو هم البد برای همین یك دفعه غیبش 
می زند. هر کس دیگری هم بود همین کار را می کرد. زنك تا یکی دو ماهی هیچ خبری 
ازش نداشته. نامه که می آید تصمیم می گیرد برود دنبالش. توی نامه هم البد نوشته بوده 
برای کار مجبور شده برود، آمدنش هم دیگر با خداست، همین. حسن می گفت چیزی 
از آدرس سر  درنیاورده. من که می گویم از آن پشه هم پرسیده. حتم دارم که پرسیده، 

اصاًل برای همین سوار ماشینش می شود. پشه هم البد کلی چاخان سر هم می کند که 
سه سوت دستش را می گذارد توی دست یارو و هی خرت خرت خودش را می خاراند. 
تو که دیگر خوب می شناسیش؟ زنك هم البد باور می کند! نمی دانم، این ها را که دیگر 
این تو ننوشته اند. اما گفته که هر شب توی خواب کلی مرد می ریزند سرش. او هم 
هرچه هوار می کشد باز کسی صداش را نمی شنود. آن شب هم آن قدر از ته گلوش 
جیغ کشید که دست آخر دیگر صداش در نمی آمد... کی اش را دیگر دقیق یادم نیست. 
اما یك وقتی بوده که شهر را حسابی چراغانی کرده بودند و خلق اهلل توی خیابان از سر 
و کول هم باال می رفتند. کریم آن شب نهایتش بایست یك ساعته می آمد. همه مان بعید 
می دانستیم. به خصوص آن براِت بز. شرط را همین طور الکی بسته بودند مثل بقیه ی 
کارهایشان. انگار دوتایی قبل از این که بیایند زبانی قراری گذاشته بودند. کریم هم قضیه 
را جدی می گیرد. بعد هم جفت شان یکی یك تراول سبز می گذارند پیش حسن. حسن 
می گفت محال بود توی آن راه بندان بتواند. برات هم همین را می گفت. کریم آن ها را 
دم خانه پیاده می کند و می رود. سر موقع هم می آید، آن هم دست پُر. حاال چه طوری اش 
را خدا می داند. تو که حاال دیگر بهتر باید بشناسیشان. این اواخر هم حسابی وارد شده 
بودی. حتی یك باری هم انگار بردی... آره یادم آمد، شب آخر بود. آخرین باری که 
دورهم بودیم. گفتی تورِ سرخابی یا یك همچین چیزی و بعد چهار- پنج تومانی را 
محکم کوبیدی روی میز. ما هم همین طوری یك رنگی را پرانیدیم و پول هایمان را 
گذاشتیم روی دنگ تو. حاال بماند همان شب پشت سرت درآوردند از زیر زبان ضعیفه 
یك طوری کشیده ای. خب طرف وارد بود، اصاًل سرِ همین قر و اطوارهاش هم بود که 
کار دستمان داد. بقیه اش را دیگر خودت می دانی. ظهر فرداش بود انگار. تازه آمده بودم 
خانه. زنم هم به گمانم صالت ظهر از خانه ی آقاش آمده بود. تا بیایم سفره را پهن 
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کرده بود. ناهار را که خوردم همان جا کنار سفره دراز به دراز 
افتادم. منگ  منگ بودم. خب شب قبلش که نخوابیده بودیم. 
تا پنج - شش ساعتی هم اگر نمی خوابیدم هیچ افاقه نمی کرد. 
زنم سر سفره الم تا کام حرف نزد. همان طور نشسته بود و با 
غذاش بازی بازی می کرد. اصاًل هروقت دوره داشتیم تا چند 
روزی همین طوری بود. من که هیچ َمحلش نگذاشتم. چه 
می دانستم چه خیالی دارد؟ هنوز چشمم گرم نشده بود که 
که  می بینم  خواب  کردم  فکر  البد  می آید.  بویی  بد  دیدم 
یك دفعه دیدم پشتم دارد از گرما ُگر می گیرد. خدایی بود 
نسوختم. تو که خودت بعداً دیدی. نصف پتویی که رویم بود 
داشت می سوخت. یك دفعه چشمم رفت طرف جاسیگاری. 
سر جایش نبود. یعنی فکر کردم باید از سیگاری باشد که بعد 
از ناهار دود کردم. کاشکی بود یا اصاًل همه ی این ها خواب 
بود! همان موقع بود یا بعدش، داشتم پتو را بغل می زدم از 
پنجره پرتش کنم بیرون که یك چیزی از الی پتو چسبید به 
پام. سرخابی  اش را بعد دیدم، وقتی یکی از همین اَنترن ها 
تکه هاش را رگه به رگه با پنس از روی پام برمی داشت. حاال 
که دیگر جایش نیست، انگار نه انگار اصاًل چیزی بوده. اما 
لبه ی شلواری،  دردش گهگاهی هست. به خصوص وقتی 
جورابی چیزی همین طور ناغافل کشیده می شود به پوستم، 
آن وقت است که تا مغز استخوانم یك دفعه تیر می کشد. دکتر 
می گوید به مرور خودش خوب می شود. غمی نیست. اما با 
وقتی  یك  زنش  بداند  آدم  وقتی  کنم؟  چه کار  یکی  این 
می خواسته او را با خودش یك جا زنده زنده آتش بزند جایی 
مدام توی قفسه ی سینه اش می سوزد. آن هم وقتی هر روز با 
نگاهاش بخواهد شیر فهمت کند غلط زیادی خورده، که 
نشسته اند هی در گوشش خوانده اند که مردت فالن و بهمان 
شده، که زندگیت را دارد به ُگه می کشد، که مرد ما را هم از 
راه به در کرده و هزار کوفت و زهرمار دیگر. مبادا یك وقت 
فکر کنی می خواهم بگویم که مثاًل زنت کار یاد زِن من داده؟ 
به نمکی که با هم خورده ایم، نه. اما بی هیچ چیز هم نبوده. زن 
جماعت را که دیگر می شناسی. همه  چیزشان عین رفاقتشان 
همین طوری است. مثل ما که نیستند. مگر یادت نیست، آن 
روزها سروته شان را هم اگر می زدی باز نوکشان توی نوک 
هم بود. مدام هم پاشنه ی در آن یکی را از جا می کندند که 
پشت سر این و آن َصفحه بگذارند. کاری که نداشتند، هی 
زنگ پشت زنگ. هی تلفن پشت تلفن. آخرش چه شد؟ حاال 
را می گویم که مثاًل از هم جدا افتاده اند! درست است حاال 
دستش به توله مان بند شده اما نه خبری، نه حال و احوالی، نه 
حاال  نداشته.  تقصیری  می گویم  است  همین  برای  چیزی. 
حرفم نُقل مجلس مردم یا یکی مثل همین کریم یا برات 
خودمان شد که شد، به َدَرک. این ها که همیشه بساط خنده شان 
به راه است. این نبود یك چیز دیگر را علم می کردند... طفلی 
یعنی زودتر می آید خانه گنده کاری های شِب قبل ما را ضبط 
و ربط کند. اول هم شروع می کند به جارو کردن که یك دفعه 
چشمش به آن تنکه ی کوفتی می افتد. بعد هم البد ِهی با 
نمی گوید.  چیزی  که  خودش  می رود.  کلنجار  خودش 
هیچ وقت نگفته. من هم نپرسیده ام. یعنی چندباری حتی صغرا 

و کبرا هم چیدم، اما دست آخر ماندم. راستش را بخواهی 
نتوانستم. این طوری به گمانم بهتر است. انگار نه انگار که 
وقتی می خواسته درسته جزغاله مان کند. پشیمان است دیگر. 
پشیمانی که ادا و اصول ندارد. خب معلوم است در گوشش 
خوانده اند. او هم یك دفعه زده به سرش و از کوره در  رفته. هر 
کس دیگری هم بود همین کار را می کرد. همه اش می گفت، 
که  خرجش  به  بکشی؟  را  جورشان  باید  تو  همیشه  چرا 
نمی رفت. آخر هر چه باشم دیگر بی چشم و رو که نیستم. از 
تو چه پنهان اگر کارهام را ردیف نمی کردند معلوم نبود تا 
حاال چه بر سرم آمده بود، نمی دانم این ها را می دانی یا نه؟ 
البد اگر زن ها هم نگفته باشند یك طوری باالخره به گوشت 
رسانده اند. اصاًل شاید خود بَرات گفته باشد، مثل همیشه نرم 
نرم وقتی که سرش حسابی گرم می شود. حاال هم که حسابی 
باهم ایاق شده اید، چه می دانم دو هفته یك باری هم دورهم 
جمع می شوید... خب، باالخره خبرها می رسد. ما که بخیل 
نیستیم. داشتم می گفتم. همه ی کارها را همین برات راست و 
ریس کرد، وگرنه هنوز که هنوز است گوشه ی زندان بودم. 
خب، من که نداشتم. از کجا باید آن همه پول را جور می کردم. 
بابای خدابیامرزم هم هرچه داشت دودِ هوا کرد. در ثانی مگر 
یك کارگر بازنشسته چه قدر می گیرد؟ زنم همه ی این چیزها 
را می دانست. اصاًل خودش شاهد بود. چندباری حتا با همین 
برات افتاده بود دنبال کارهام. اما باز جفِت پاهاش را کرده بود 
یا رفیق هات. می گفت  یا من  توی یك کفش که اال و بال 
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هرجور که هست باید قیدشان را بزنی. نمی توانستم. حاال هم نه 
چه کار  بودی  تو  ندارم.  چاره ای  اما  بخواهم  خودم  که  این 
می کردی؟ زنك می خواست زندگیم را به آتش بکشد. تازه این ها 
به جهنم، بچه ی توی شکمش چی؟ آن موقع به گمانم دو سه 
ماهش بیشتر نبود. اگر بی خیال نمی شدم حتماً این بار یك بالیی 
بار  زیر  می گفتم  هرچه  ترسیدم.  راستش  می آورد؟  بچه  سر 
نمی رفت. تندی هم می رفت خانه ی باباش. از بس غّد و یك دنده 
است. تا دنبالش هم نمی رفتم نمی آمد. آن روز هم یك دفعه بی هوا 
آمده بود. اگر می دانستم که خانه را مثل همیشه از قبل جمع و 
جور  کرده بودم. مگر مغز َخر خورده بودم همه چیز را همان طوری 
وِل کنم به امان خدا؟ حاال این وسط چه طور می شود نمی دانم؟ 
من که می گویم خبرش کرده اند. همسایه ها یا یکی مثل زن تو، 
چه فرقی می کند؟ تازه زن تو هم باالخره سر بابای بچه هاش که 
تو باشی می ترسیده، آن هم آن موقع که حسابی پایه ی بساطمان 
شده بودی... راستش فکر من بود. حسن که شروع کرد به لنگیدن 
گوش  پشت  هربار  هم  او  گفتم.  برات  به  بسته  در  چندباری 
می انداخت. معلوم است دیگر می ترسید. درست مثل همین حاال. 
بی گدار که به آب نمی زند. خودت که می دانی، به هر کسی هم 
می رسید یك چیزی می گذاشت کف دستش. حاال هر که بود 
فرقی نمی کرد از این علی آقا سرایدار مجتمع بگیر تا پادوهای این 
و آن. می گفتم، قضیه ی آمدن تو همه اش زیر سر من بود. اما من 
حاال  همین.  نیست،  رویش  حسابی  هیچ  طرف  گفتم  فقط 
هرچه قدر رویش گذاشته اند و تحویلت داده اند، ُگه زیادی بوده. 
خب ته دلم می لرزید. نه این که خدای ناکرده از تو مطمئن نبودم. 
نه، اما رویش که ننوشته بود. باالخره آدم یك صبر و تحملی دارد. 
این ها که هیچ وقت  به سیم آخر چه؟  اگر یك  وقت می زدی 
مالحظه نداشتند. نمونه اش همان روز. این  تو که دیگر ننوشته ، 
شاید هم گفته است اما چاپ نکرده اند. حسن می گفت، کریم که 
با ضعیفه آمد برات داشت شاخ در می آورد. من که آن موقع 
نبودم. رفته بودم طبق معمول از سوپری سر خیابان خرت و پرت 
بخرم. یعنی برات گفته بود. همه ی کارهایش همین طوری بود. 
هنوز نیامده کنترل به دست می نشست پای این ضعیفه ها که مثل 
کرم توی هم می لولند. غرغر هم می کرد که چرا مثاًل یك کانال 
درست و حسابی ندارم؟ بعد هم می گفت سرهفته یکی از بچه ها 
را می فرستد ردیفش کند. حرف زیاد می زند، خیرِ سرش هنوز 
هم دارد یکی را می فرستد! آن موقع توی آشپزخانه بودم که صدایم 
کرد. حسن داشت چای را دم می کرد. من هم به نظرم همین طور 
جلوی یخچال عزا گرفته بودم باز برای شام چه خاکی توی سرم 
تلویزیون ولو شده،  تا رفتم دیدم همان طور که جلوی  بریزم. 
توتون سیگاری را کوه می کند جلوش. مرا که دید گفت آبجی ما 
را امشب دوباره کجا َدکش کردی؟ همیشه همین را می گفت. 
محلش ندادم. اخالقش را که می دانی گه مرغی است. چه گفتم، 
یادم نیست. اما سفارش خرید فالن و فالن چیز را که می داد به 
مسخره پام را محکم چسباندم به هم. بعد هم بلند گفتم، بله قربان. 
گفت، بله و زهرمار. بعد هم بشقاب روی میز را پرت کرد طرفم 
که همه ی ریزه توتون ها پخش و پالی خانه شد. تازه آن موقع 
هنوز سگی نشده بود. حسن می گفت برات صدای ماشین کریم 
را که شنید دوید طرف پنجره. معلوم است دیگر منتظر بوده اما 

فکرش را که نمی کرده شرط را ببازد. خود حسن هم می دود 
پشت آن یکی پنجره. می گفت از آن جا چیزی پیدا نبود. اما می بیند 
که در شوفر باز می شود و یکی از توی ماشین می آید بیرون. برات 
البد خوش جا ایستاده بوده که برق برق چادر زنك را می بیند. 
حسن می گفت کاردش می زدی خونش در نمی آمد. حق هم 
داشته بیچاره. فکرش را نمی کرده کریم یك ساعت نشده آن هم 

توی آن َخر تو َخر بتواند کسی را تور کند.
زنك گفته توی خانه که می آید می بیند دو تا نره خر دیگر هم 
هست، تازه یکی شان هم بعد می آید... معلوم است دیگر من را 
گفته. گفتم که تا بیایم به نظرم یك ربعی طول کشیده بود. وقتی 
آمدم علی آقا چشمش به من که افتاد نیشش تا بناگوشش باز شد. 
دوزاری ام آن موقع نیفتاد. اما وسط های راه پله دیگر فهمیدم. 
خب صداشان آن طبقه را برداشته بود. باورکن دو تا یکی پله ها 
را آمدم باال. اول هم آمدم در خانه ی شما. حتی گوشم را هم 
گذاشتم به در. صداشان که نمی گذاشت. چشمم به جاکفشی 
دیگر  یکی  من  شد.  راحت  خیالم  افتاد  که  پشت درتان  خالی 
پشت دستم را داغ می کنم گردِ این ها بچرخم. نه این که فکر 
کنی قید این جورکارها را زده باشم، نه اما نه با نااهلش... خداییش 
واماندی؟...حاال خوبست  کارت هم حتما  از  کردم،  خسته ات 
شاگردت هست که مغازه را بچرخاند. باور کن این ها دیگر گفتن 
اما چشمم به این که می افتد یا اصاًل وقتی یادم می آید  ندارد 
توی صفحه ی همه ی روزنامه ها درشِت درشت نوشته اند زنی 
شکم بچه ی شش روزه اش را از هم درید دیگر نمی توانم ساکت 
باشم. به کریم هم همین را گفتم که کلی بد و بیراه بارم کرد. 
گفت حاال که َخرت از پل جست، هار شدی! بحث این حرف ها 
نیست؛ من که هزار بار گفته ام هنوز هم می گویم، خداییش مردی 
هر  توی  می دانی  که  را  حرفش  برات.  این  مخصوصاً  کردند. 
سوراخی در رو دارد. روی همین حساب هم هیچ وقت دست رد 
به سینه ی رفیق هاش نمی  زند. خب اگر با هزار کلك و پولتیك 
رضایت آن دهاتی ها را نمی گرفت که حاال معلوم نبود چه بر 
سرم آمده بود. اولش که راضی نمی شدند. می گفتند قصاص. 
بازی شان بود. کریم می گفت آه نداشتند با ناله سودا کنند. تازه 
یك دوجین بچه ی دیگر هم سن و سال همان یکی داشتند که 
کارشان همین بود. آن ها که گناهی نداشتند. همه اش زیر سر بابای 
بی غیرت شان بود. مردیکه صبح به صبح یك مشت بیسکویت و 
روزنامه و آت و آشغال به هرکدامشان می داد و بعد توی جاده 
پر و پخششان می کرد به امان خدا. کنار جاده ها دیده ای که، آن 
زبان بسته ها هم باید تا شب نشده همه ی آن ها را می فروختند. 
دست آخرهم که سر حساب می شدی دو- سه تا بیسکویت یا 
دست باالش موزی چیزی قالب راننده ای کرده بودند. معلوم بود 
دندان تیز کرده بودند. باباشان را می گویم. بیچاره برات کلی با 
بابای خدا بیامرزمان رفت و آمد تا آخر به نصف دیه راضیشان 
کرد. خدا شاهد است همان را هم نداشتم. از کجا باید می آوردم؟ 
آخرش هم خدابیامرز مجبور شد خانه ی کلنگی اش را مفت مفت 
بفروشد. یعنی همین کریم یا نمی دانم رفیق هاش خریدند. به دو 
ماه هم نشده سرش را گذاشت و مرد. تو که این چیزها را دیگر 
یادت هست. بعد هم به هزار بدبختی این ماشین را برایم دست 
و پا کردند. من که چیزی نداشتم، چندرغازی با طالی زنم جور 
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کردم، بقیه اش را هم همین پشه گذاشت رویش. حاال هم ماه به 
ماه هرچه در می آورم نصفش را می گذارم کف دست آقا... 

خب شانس گند ما آن روزها  هنوز مانده بود بیمه را اجباری کنند. 
من هم کف دستم را بو نکرده بودم یا حتی آن اوستای فالن فالن 
شده ام! یعنی یکی دو سه باری هم در گوشش خواندم اما باز کار 
خودش را می کرد. دائم هم می گفت ندارم. دو سه تا کفی این ور 
و آن ور داده بود دست این و آن، ماهی کلی اجاره می گرفت باز 
می گفت ندارم! اصاًل به قول این پشه این کاره نبود. هرباری هم 
که می آمد پیك نیکی را بر می داشت و می رفت توی اتاقك پشتی 
به کشیدن. بعضی وقت ها هم همان جا پشت صندلی راننده روی 
تخت لم می داد و دل سیری از عزا در می آورد. از بس که از 
عهد و عیالش حساب می برد. اصاًل برای همین می آمد. کمك 
که نمی کرد! آن روز هم انگار همین طورها بود که فرمان را دادم 
دستش. این چیزها که حالیش نبود. یعنی گفتم دیگر نمی توانم. 
تازه زق زق دندانم هم به گمانم بود. دو سه روزی بود که یك 
ریز دل دل می کرد. هیچ چیزی هم توی بند و بساطمان نبود، 
یعنی همان دو سه روز اول ته کشیده بود. یکی دو ساعتی کپه ام 
را نگذاشته بودم که دیدم خمار خمار است. بار را شب نشده باید 
اصفهان تحویل می دادیم. گفتم هرچه باداباد. دوباره نشستم پشت 
فرمان. نزدیکی های مورچه خورت بود که دیدم چشم هام دیگر 
جایی را نمی بیند. یك طرف صورتم از درد ِسر  شده بود. کمرم 
هم دیگر راست نمی شد. از بس که صندلی هاش خشك بود. 
دم دمای غروب بود که یك دفعه دیدم سواری جلویی بوق کشان 
کشید توی خاکی. همان موقع که چیزی نفهمیدم، خاک جاده را 
برداشته بود. خواستم ترمز بگیرم اما راستش ترسیدم. گفتم البد 
ماشین با آن سرعت باال االن است قیچی  کند. شاید هم یك 
نیش ترمزی گرفتم نمی  دانم! بعد دیدم اوستام از اتاقك عقبی 
دارد هوار می کشد سرم. توی آینه ی بغلی که نگاه کردم دیدم 
چیزی از زیر چرخ های عقبی پرتاب شد جایی وسط  جاده. یعنی 
اول چشمم به دمپایی های سرخ توی جاده افتاد. تکان پاهاش 
دمرو  همان طور  رسیدم.  سرش  باالی  که  وقتی  دیدم،  بعد  را 
پاهاش توی سینه اش جمع می شد و بعد کشیده می شد توی 
جوی خون کف جاده. خواهر و برادرهاش هم بودند. همان جا 
باالی سرش ایستاده بودند و جان کندنش را می دیدند، عین من 
که ضجه می زدم و از این و آن کمك می خواستم. بعد یکی آمد 
دستش را گذاشت روی شانه ام یا اصاًل بغلم زد، گفت دیگر 
هیچ فایده ای ندارد. شاید اوستام بود که گفت. نمی دانم، من که 
آن  موقع هوش و حواسم سر جاش نبود. اما همان موقع ها بود 
که از میان جمعیت صورت دخترک را دیدم. آن هم وقتی داشتند 
تنش را صاف می کردند تا بتوانند چیزی بیندازند رویش. باور 
کن هیچی از قیافه اش معلوم نبود. سرش پخش جاده شده بود. 
اما این وسط گیر سرش را خوب یادم است، با نقش یك جفت 
پروانه ی ریز قشنگ که الی خون دلمه شده و زلف های سیاه به 

هم چسبیده اش توی چشم می زد... 
سرت را درد آوردم، ببخشید. اما این ها را هم اگر به تو نگویم 
نمی دانم به  کی بگویم؟ به کریم بگویم؟ یا برات که حتمی تو را 
فرستاده سراغم تا بفهمد باز چه مرگیم شده، یا اصاًل بگیر زن 
خودم؟ اما این ها را می گویم تا الاقل تو یکی بدانی توی این 

چند سال هرچه کردم تا آن تصادف کوفتی را به کل از کله ام 
پاک کنم با این خبر همه ی رشته هام پنبه شد. همه ی این ها را به 
نظرم به کریم گفتم. حتا گفتم که ضعیفه توی محوطه ی بهزیستی 
با یك تکه شیشه می افتد به جان شکم بچه ی چند روزه اش، 
بعد هم دل و رود ة  بچه را سفره ی شکم کالغ ها می کند. اول 
گلپایی  و  می آمد  نفس هاش  خرِخرِ  هم  فقط  نگفت.  چیزی 
کسی که آرام داشت می خواند. گفتم از وقتی فهمیدم حسابی 
دارم کالفه می شوم. به  طعنه گفت، این چیزها که باید برایت 
عادی شده باشد! بعد هم بلند  بلند خندید. گفتم صد چوقی را 
که مفتی مفتی از آن برات بُز بردی و همه اش را یك جا سگ 
خور کردی یادت هست؟ باز شروع کرده بود به خرت خرت 
خاراندن خودش. تا زخم های قلمبه قلمبه ی دست و پایش را هم 
خون نیندازد ول کن نیست. همیشه هم زخم هاش مایه ی دردسر 
بودند... مگر آن اول ها یادت نیست؟ کافی بود چشم یکی شان 
مثاًل به پَر و پای بلوری آقا می افتاد آن وقت ... ولش کن، گفتم 
گوشت با من است یا نه؟ پرسید از کجا معلوم خودش باشد؟ 
خودش بود. تا دیروز اگر شك داشتم بعد از این مصاحبه ی لعنتی 
حاال دیگر مطمئنم خودش است. گفتم اگر زرت و پرت هاش 
را بخوانی می فهمی. دوباره گور پدرش قهقه زد که از کی تا 
حاال روزنامه خوان شده ای و ما خبر نداشتیم؟ اگر آن یارو را 
سوار نمی کردم محال بود بفهمم. کاشکی جفت پاهام شکسته 
بود و هیچ وقت ترمز نمی کردم جلوی پاش. مردک وقتی سوار 
شد شروع کرد به نچ نچ کردن و تکان دادن سرش. گفتم، پدرجان 
طوری شده؟ حرفم هنوز تمام نشده بود که صفحه ی روزنامه را 
گرفت جلوی رویم. گفت، بفرما خودت بخوان. من که جدی 
نگرفتم. روزی کلی از این مسافرها هست که دم و دقیقه به پست 
آدم می خورند، هرکدامشان هم یك جوری اند. اگر آدم بخواهد با 
همه  شان سر و کله بزند که دیگر حالی برایش نمی ماند. پیرمرد 
پرسید خواندی؟ سرم را چندباری الکی تکان دادم و گفتم عجب 
دوره زمانه ای شده. گفت روزی نیست که این صفحه را بخوانی 
و هیچ خبری توش نباشد. بعد دوباره گیر داد که بلند بخوانم 
تا بقیه هم بفهمند. چند نفری توی ماشین بودند نمی دانم! اما 
زن جوانی را که پشت صندلی ام نشسته بود و یك پسر بچه ی 
تخس عین امیر خودم از سر و کولش باال می رفت را یادم است. 
تا خواندم یکی از مسافرها محکم زد پشت آن یکی دستش. 
پیرمرد گفت پدرنامردها زن غریب را به بهانه ای می کشند توی 
خانه شان و چهار- پنج نفری می ریزند سرش. یکی گفت خدا به 
زمین گرم بزندشان. من گفتم حاال آن ها به کنار، زنیکه ی بی رحم 
چه طور توانسته این کار را بکند. آن هم تازه با بچه ی خودش؟ 
من که آن موقع نفهمیده بودم. راستش فکرش را هم نمی کردم. 
ولی نمی دانم چه شد که یك دفعه یاد حرف های حسن افتادم. 
آن شب حسن بود که زنك را برد. هرکاری می کردیم نمی رفت 
که. ضعیفه را می گویم، می گفت بگذارید همین جا بمانم. حتا 
دست آخر افتاد روی پاهای یکی مان به التماس. باالخره به هزار 
دوز و کلك راضی اش کردیم. یك پولی هم به گمانم چپاندیم 
توی ساکش. حسن گفت توی ماشین بوده که عکس و آدرس 
را نشانش می دهد... می دانم این ها را گفتم. اما نگفتم که طرف 
شبیه کریم بوده. حسن می گفت، انگار که اصاًل خودش بود یا 
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چه می دانم عکس جوانی هاش. می گفت مو با کریم خودمان 
نمی زد. از همین بود که حسابی دو به شك شدم. تا حاال 
همه ی نشانه هایی که پیرمرد می گفت درست از آب درآمده 
دلم می خواست  کنم.  باید چه کار  نمی دانستم  راستش  بود. 
روزنامه را همان موقع از مردک می قاپیدم و از سیر تا پیازش 
می  خواست  می شد،  پیاده  داشت  که  پیرمرد  می خواندم.  را 
روزنامه اش را بگذارد توی ماشین. گفت، من که احتیاجی 
ندارم، باشد پیش شما. نگرفتم. هرچه اصرار کرد نگرفتم. 
ترس برم داشته بود نه این که مثاًل بخواهم از چیزی فرار کنم. 
نه، راستش بیشتر از زن پشت سری ام ترسیدم. آن هم با آن 
نگاه هاش وقتی با چشم های سرِخ عسلیش زل زده بود به من، 
طوری که انگار می دانست باید کار من و رفیق هام باشد. زنك 
توی مسیر هیچ حرفی نزد. من هم که جرأت نداشتم چیزی 
بگویم. اما می دانستم که هنوز حواسش به من است. وقتی جایی 
آخرهای خط گفت می خواهد پیاده  شود نفس راحتی کشیدم. 
تا بقیه ی پولش را بدهم آمد و کنار در شوفر ایستاد. هنوز 
پولش را نداده  بودم که گفت شما از کجا مطمئنید زن بچه اش 
را دوست نداشته؟ افتاده بودم به مِن مِن، انگار که زبانم بند 
آمده باشد. بچه ی زن حاال خواب بود. سرش را گذاشته بود 
روی شانه ی زنك و آرام خوابیده بود. چه گفتم یادم نیست. 
بعدش هم خودم را گذاشتم میدان انقالب و هرچه روزنامه 
روی دکه  بود خریدم. ردخور نداشت. همه شان هم به غیر 
از یکی دوتاشان نوشته بودند. کریم وقتی دید ول کن نیستم، 
کوتاه آمد. من که از کسی ابایی ندارم. به کریم هم همین را 
گفتم که گفت برات همه ی کارها را خودش راست و ریست 
می کند. نقل این حرف ها نیست. آخر زنك مگر دستش به 
کجا بند است؟ در ثانی حاال آمدیم و مدعی شد، چه طور 
می خواهد ثابت کند؟ این ها را گفتم که بدانی خودم بهتر از 
هر کسی این چیزها را می دانم. اما وقتی آدم بداند ضعیفه انتقام 
ما را از بچه ی چند روزه اش گرفته آن وقت دیگر نمی شود 
تحمل کرد. خب تو جای من بودی چه می کردی؟ کریم که 
این چیزها حالیش نیست. من هم گفتم پته ی همه تان را که 
به آب دادم آن وقت حالی تان می شود. براق شد که آنجای 
فالنی ات می خندی. ُگه زیادی می خورد. حاال هم دست به 
دامان تو شده اند که مثاًل ببینند حرف حسابم چیست! دیگر 
حرفی نمانده، من فقط می گویم این وسط تکلیف آن ضعیفه 
چه می شود؟ حرف حساب من همین است. بچه را حاال 
می گوییم راحت شد. اصاًل خوب کرد. بزرگش می کرد دست 
باالش بشود عین همان دخترک؟ تا البد چند صباح بعد از 
ماشین این راننده به آن یکی دائم پاس داده شود! مگر امثال 
همین ها کم زیر دست خود من یا حتا آن اوستای نمك به 
حرامم دست به دست شدند؟ فکر می کنی اصاًل برای چه پایم 
کشیده شد به هولفدانی؟ یا به خیالت دخترک همین طوری 
از عالم غیب پرید الی چرخ های ماشین؟ معلوم است که 
عنانش دست خودم بود، ماشین را می گویم. حتا می شد همان 
موقع که دخترک برگشت تا چیزی را از وسط اتوبان بردارد، 
یعنی  ماشین!  بار و صاحب  بابای  کشید توی خاکی. گور 
می گویی دلم بیشتر از دخترک برای ماشین سوخته بود؟ حاال 

می خواهی این ور و آن ور هم جار بزنی میل خودت است؟ 
من که باکیم نیست. تاوانش را که پس دادم، هنوز هم پس 
می دهم، بفرما این هم سوویچ. بده دست کریم. باالخره ما هم 
یك طوری سر می کنیم. فقط نمی دانم با صورت له و لورده ی 
دخترک چه کار کنم؟ انگار بگیر عدل همین حاال اتفاق افتاده. 
من دارم بلند بلند ضجه می  زنم و کسی نیست به دادم برسد. 
بچه ها هم یك جایی همان دور و برها هستند. زل زده اند به 
انگشت های خونی خواهرشان که بیسکویتی را محکم چنگ 
زده است و باز جیك شان در نمی آید. حاال تو هی می گویی 
بی خیال شو. باشد، اما چه طوری؟ خب البد ضعیفه هم همین 
حال را داشته وقتی سئوال پیچش می کردند که چه طوری 
بچه ی چند روزه اش را نفله کرده؟ او هم الم تا کام چیزی 
نگفته. شاید هم اصاًل فکر کرده هنوز باید باشد یا اصاًل کلی 
از وقت شیرش گذشته آن هم با آن پستان های پرشیرش، عین 
زن خودم یا آن زنك که بدجوری پیله کرده بود. گفت از کجا 
مطمئنی؟ گفت از کجا مطمئنی بچه اش را دوست نداشته... 

حاال تو ِهی بگو کوتاه بیا...
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یا  زودتر  کمی  همین ساعتها،  روز  هر  زن 
دیرتر می نشیند در پاسیو. لیوان چایی اش را 
می گذارد روی میز و با قاشق تکه های نبات 
را می چرخاند و می کوبد به دیواره ی لیوان. 
یا  زودتر  کمی  همین ساعتها،  روز  هر  زن 
دیرتر تلویزیون و رادیو را اگر روشن باشند، 
خاموش می کند. تلفن را از پریز می کشد. 
گوشی اش را روی سایلنت می گذارد و می 

نشیند در پاسیو. 
بعضی روزها، همین ساعتها، کمی زودتر یا دیرترصدای زنگ 
در همسایه ی باالیی می آید؛سه بار و هر بار با کمی مکث. 
زن همسایه در را باز می کند و صدای سالم عزیزم اش در 
پاسیو می پیچد. زن چند قلپ از چایی اش را می نوشد. 
صدای پاشنه ی صندل های زن همسایه روی پارکت می 
پیچد و تا اتاق خواب ادامه پیدا می کند. زن سیگاری روشن 
می کند و باقی مانده ی جدول دیروز یا پریروز را حل می 
اتاق خواب می  در  بعضی روزها مرد و زن همسایه  کند. 
مانند؛اما بیشتر وقتها چند دقیقه که می گذرد، صدای صندل 
های زن همسایه می آید تا آشپزخانه. مرد همسایه در پاسیو 
می نشیند. زن همسایه سینی چای را می گذارد روی میز. بوی 

کیك و دود سیگار قاطی می شود. 
به  همسایه  مرد  که  وقتها  همین  همیشه،  مثل  همسایه  زن 
دیدنش می آید، می گوید: »برای شام بمون دیگه. خوراک 
میگو پختما. «یا الزانیا، یا بلدرچین. مرد همسایه مثل بیشتر 
وقتها با دهان پر می گوید: »نه. باشه یه شب دیگه. امشب قول 
دادم بچه ها رو ببرم رستوران.«یا قول دادم بچه ها رو چند 
روز ببرم شمال. یا امشب تولد دختر کوچیکمه. زن همسایه 

همیشه این وقتها سکوت می کند. مرد همسایه پشت بند بهانه 
ای 

که آورده می گوید:"خوب زنگ بزن یکی از دوستات بیاد 
پیشت. اون که فال قهوه می گیره، یا اون چشم سبزه یا. . . "

زن پك آخر را به سیگارش می زند و تکه های باقی مانده ی 
نبات را در دهانش می گذارد و می مکد. 

صدای نفس های بلند و کشیده ی زن همسایه می آید و 
صدای النگوهایش که هی باال و پایین می روند. 

مرد همسایه می گوید:"ول کن دیگه. گفتم که باید برم. "زن 
همسایه همیشه این جور وقتها برای مرد همسایه جوک تعریف 
می کند. مرد همسایه جوک های زن همسایه را دوست دارد 
چون هر چه قدر هم که تکراری باشند باز با صدای بلند می 
خندد و می گوید:"جون من  یه بار دیگه بگو. خیلی با حال 
تعریف می کنی. "زن این جور وقتها از پاسیو بیرون می آید. 
به آشپزخانه می رود. سری به غذای روی گاز می زند یا از 
پنجره ی آشپزخانه به ردیف ماشین هایی که در ترافیك اتوبان 
گیر افتاده اند، نگاه می کند و باز برمی گردد پاسیو، وقتی که 

دیگر صدای خنده های مرد نیاید. 

  داستان ایراني

کمی زودتر یا  دیرتر
نازنین جودت
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باز مثل همیشه صدای پاهای مرد همسایه که به سرعت از پله 
ها پایین می رود. زن آخرین خانه های جدول را پر می کند. 
صدای گریه ی زن همسایه می آید وصدای کوبیدن و پرت 

کردن ظروف آشپزخانه. 
زن به ساعتش نگاه می کند. سیگارش را خاموش می کند. 
صدای زنگ در می آید. چند بار پشت هم و هر بار با کمی 
مکث. زن صندل هایش را در می آورد. به آشپزخانه می رود. 

گاز را خاموش می کند. 
به اتاق خواب می رود و در را پشت سرش می بندد. صدای 

زنگ در می آید. چند بار پشت هم و هر بار با کمی مکث. 

اما امروز هیچ کدام از این اتفاق ها نمی افتد. صدای صندل 
های زن همسایه تا اتاق خواب نمی آید. بوی کیك و سیگار 
قاطی نمی شود. زن همسایه جوک تعریف نمی کند. مرد 
همسایه نمی خندد. زن سیگار دیگری روشن می کند. مرد 
به حسابت.  ریختم  ماهو  سه  گوید:"اجاره ی  می  همسایه 
"زن همسایه چیزی نمی گوید. مرد همسایه می گوید:"اگه 
خواستی با دوستات بری سفر، بهم خبر بده برات پول بریزم. 
تلفنی که برات توضیح دادم. دیگه زیاد نمی تونم بیام پیشت. 

بچه هام بزرگ شدن. اگه بفهمن خیلی بد می شه. "
زن همسایه باز چیزی نمی گوید. فقط صدای صندل هایش 

می آید تا انتهای سالن و بعد صدای موزیك. 
مرد همسایه همیشه این جور وقتها که زن همسایه ضبط را 

روشن می کند یا جواب تلفن را می دهد، داد
می کشد:"اون سگ مذهبو قطعش کن. به اندازه ی کافی تو 
اون خراب شده ای که ازش می یام سروصدا هست. "ولی 
این بار می گوید:"برو از طال فروش آشنات اون گوشواره 

هایی رو که می خواستی بخر ، 
من می رم حساب می کنم. شنیدی؟"

موزیك قطع می شود. صدای باز وبسته شدن در می آید؛و 
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حق  این  و  است  برادرتان  مي فهمم  شاهرخ!  آقا  مي فهمم 
شماست که همه چیز را بدانید ولي تا حاال که چند بار براتان 
تعریف کرده ام. چشم، هر چه شما بگویید. همان طور که قبال 
هم گفتم ساعت های حدود دو این اتفاق افتاد. باران مي آمد. 
هوا تاریك بود و جاده خیس و لغزنده. بله، هم برف پاک کن 
کار مي کرد و هم چراغ هاي ماشین روشن بود. بار اول مان نبود 
که هنگام بارندگی مسافرت مي کردیم. در طول پاییز چهار-

پنج باری آن جا مي رفتیم. آخر خودتان که مي دانید مادرم تنها 
توي آن شهر زندگی مي کند و بنده خدا حال و روز خوشی 
هم ندارد. نمي شود همین جا بحث را تمام کنیم؟ مهمان ها 
در اتاق منتظرمان هستند. نه، اصاًل! فقط احساس مي کنم هر 
بار که جریان تصادف را تعریف مي کنم، آن مرحوم توي قبر 
مي لرزد. چشم. هر چه باشد، شما بزرگ مایید. همان طور 
که مي دانید کامیون تعادلش را از دست داد و به ماشین مان 
خورد. خوب بله، این مسئله هنوز ثابت نشده ولی خدای 
نکرده من که به شما دروغ نمي گویم. ماشین ما هم تعادلش 
را از دست داد، فکر کنم به بلوک های کنار جاده خورد و بعد 
افتاد تو خاکی، وآخر سر هم یك وری شد. باور کنید بعد از 
چند روز هنوز جای ضربه ای که به سرم خورده، درد مي کند. 
نکرده ام. چه مسخره؟!  مغزی  که خون ریزی  آوردم  شانس 
معلوم است آقا شاهرخ...، دروغ مي گوید که مسئولیت کارش 
را به عهده نگیرد. مي دانید که اگر ثابت شود، مجرم است. 
چون مرتکب قتل غیرعمد شده. بله همیشه همین طور بوده. 
نصف راه را شاهین مي نشست پشت فرمان و نصف دیگر را 
من. در این سال ها همیشه همین طور بوده. آخر ما تو همه 
چیز زندگی مان شریك بودیم. نصف نصف. حتی تو رانندگی. 
چی؟ آدم واقعا خنده اش مي گیرد. نه اصال. ما هیچ وقت با 
هم دعوا نمي کردیم. مي دانید که ما مثل دو تا مرغ عشق بودیم. 
عاشِق عاشق. شاهین براتان نگفته بود؟ عجیب است! ما هیچ 

  داستان ایراني

من فقط شوکه شده بودم!
سارا خاک زاد

وقت از گل نازک تر به هم نمي گفتیم. آه. خوب بله. ولی باور 
کنید فقط همان یك دفعه خانه شما دعوامان شد. از شانس 
بدمان هم آن جا اتفاق افتاد. لطفا کمي اجازه بدهید. تو را به 
خدا این قدر پشت سر هم سوال پیچم نکنید. تازه چند روز از 
آن اتفاق گذشته. من هنوز شوکه هستم... . خیلی ممنون. خدا 
را شکر بهتر شده؛ فقط فك ام کمي درد مي کند. بهتان گفتم 
که، ظهر برای ناهار جایی کنار رودخانه ماشین را نگه داشتیم 
تا غذا بخوریم؛ پام پیچ خورد، زمین خوردم و صورتم آن 
طور شد. نه خون مردگی ها به خاطر ضربه ای بود که صبح به 
صورتم خورد؛ داشتم با عجله لباس ها را از کمد در مي آوردم 
که داخل چمدان بگذارم که یك دفعه خوردم به در کمد و 
چشمم آن طور شد. نه کامال به هوش بودم. صد بار گفته ام، 
باز هم مي گویم؛ شیشه جلو ماشین افتاده بود رو گردن و 
صورتش. کامال خون آلود بود. چشم هاش نیمه باز بود و دست 
و پاش مي لرزید. بله مي توانست، البته نه خیلی واضح. گلوش 
خرخر مي کرد ولی متوجه مي شدم که چه مي گوید. ناسالمتی 
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اگر یك کلمه  با هم زندگی مي کردیم و  پنج سال بود که 
مي گفت من تا آخرش را مي خواندم. مي گویم دیگر بهتر است 
برویم تو پذیرایی. مهمان ها برای تسلیت از شهرستان آمده اند. 
خوب نیست تنهاشان بگذاریم. نه این دیگر چه حرفی است؟ 
خوب شوکه شده بودم. اصاًل مي دانید ترسیدم که دست به 
شیشه بزنم. پیش خودم گفتم ممکن است بیشتر تو گردنش 
فرو رود و زخمش عمیق تر شود. بله دکتر به من هم گفت. 
من هم از خدام بود که کسی آن موقع پیدا مي شد و شیشه را 
از رو گردنش بر مي داشت. آن وقت حاال زنده بود. باز هم که 
حرف خودتان را مي زنید؟ چه کار مي توانستم بکنم؟ یك زن 
تنها تو جاده با آن وضعیت؟ تنها کاری که به ذهنم رسید این 
بود که سعی کنم آرامشم را حفظ کنم. نه. از شانس بد آنتن 
نمي داد... . نمي دانم آقا شاهرخ، شاید من در نقطه کور قرار 
داشتم. باور کنید خیلی با گوشی ام ور رفتم ولی آنتن نمي داد. 
بله مي شنیدم. راننده داد مي زد شماها خوبید؟ مي گفت پاهاش 
زخمي شده و نمي تواند حرکت کند. کمك مي خواست و از 
این جور چیزها. از آینه جلو ماشین هم مي دیدمش. پشت ما 
بود. خورده بود به کوه و بارش توي کل جاده پخش شده بود. 
خوب ترسیدم اگر تکان بخورم ماشین حرکت کند و جراحت 
شاهین بیشتر شود. من نگران سالمتی اش بودم. نه نمي توانستم 
جوابش را بدهم. گفتم که شوکه شده بودم. شما هم اگر جای 
من بودید همین طور مي شدید. تازه من زن هستم و از شما 
حساس تر. بعد هم توي آن ساعت شب عابری یا ماشینی رد 
نمي شد که صدای مرا بشنود. راننده کامیون هم که زخمي بود 
پس چه فایده داشت؟ ببخشید، اگر مي شود بروم یك سری به 
مهمان ها بزنم؛ یك لیوان آب هم باید بخورم. وقتی این اتفاق 
را مرور مي کنم احساس خفگی مي کنم... . نه. آخر چرا باید 
هول بشوم؟! باید به من حق بدهید. اتفاق ساده ای که نبود. 
من فقط هنوز شوکه ام. فقط همین. ... چشم آقا شاهرخ! هرچه 
شما بگویید. باز هم اگر فرصت شد تعریف مي کنم. مهمان ها 

منتظرند؛ باید بروم.
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پّله ها  با برانکار از   دو تا مرد سفیدپوش دارند دخترک را 
کم حجم  جثّه   روی  که  سفیدی  ملحفه   با  پایین.  می برند 
پلمپ  را  واحدش  درِ  دولت  مأمور  کشیده اند.  بي جانش 
نشانم  را  فنوباربیتال  خالي  بسته  جوانبخت  آقای  می کند. 
مي دهد. می گوید:»صدتایي از این انداخته باال و رفته توي وان. 

دختره دیوانه!«.
 بعد، پشت سر مردها و برانکار و قبل از من که دارم در 
واحدمان را قفل مي کنم، می رود پایین. من هم می روم. تمام 
است.  آب  هم کف خیس  طبقه  تا  پله ها  و  طبقه  مان  راهرو 
همسایه ها توی پارکینگ پشت مأمورها ایستاده اند و دارند 
تماشا می کنند. بوي بهارنارنج و یاس پارکینگ را پر کرده. 
دخترک را توی آمبوالنس می گذارند. خودرو پلیس و بعدش 
آمبوالنس از میان جمعیتی که ازدحام کرده اند، دنده عقب از 
کوچه خارج می شوند. و من می شنوم که آمبوالنس از میان 
چهارراه گلی  سنگین  ترافیك  و  ماشین ها  بوق بوق  همه  آن 

آژیرکشان می رود و می رود و دور می شود. 
  یادم مي  افتد کتابم را جاگذاشته ام. برمی گردم توي آپارتمان. 
و  پارکینگ  سقف  به  زده اند  زل  ایستاده اند.  هنوز  ساکنان 
تاول های آبکی که ُگله به ُگله رویش درآمده. آقای جوانبخت 
دارد مي گوید شیرفلکه  آب واحد دخترک را بسته است؛  اّما 
همسایه ها مي گویند هنوز صداي شرشر آب مي  آید، باید یکی 

را بیاورند اینجا را ببیند.
نمي توانم آب دهانم را قورت بدهم. می ایستم. به قطره هایي 
که روی سقف ماشین ها مي چکند و آهسته سر  مي خورند 

پایین، نگاه می کنم. باورم نمي شود دیگر نبینمش. 
تازه  که  موقع  همان  آمد.  دیدن مان  به  اینجا،  آمدیم  تا 
رنگ کاری مان تمام شده بود و داشتم پنجره ها را تمیز می کردم. 
در را که باز کردم داشت مي خندید. با موهای مجعد طالیی 

تاول هاي روي دیوار
مرجان جامی

در  پشت  عروسکي  که  انگار  تیله ایش .  سبز  چشم هاي  و 
گذاشته باشند. آمده بود واحدمان را ببیند. می گفت او هم 
دلش می خواهد نقشه واحدش را دستی بزند و رنگش کند. 
یکریز حرف می زد. از این در  و  آن در می گفت. لهجه داشت. 
اّما چیزي که توي ذوق مي زد، لحنش بود. همان لحني که 
حسین بدش مي آید به خصوص یك زن داشته باشد. گفت 
که آخرین فرزند خانواده یازده نفری شان است. پدر و مادرش 
فامیل هاشان  همه   می کند.  زندگی  تنها  مرده اند.  دوشان  هر 
شهرستانند. و خوشحال است با او همسایه شده ایم. بعدش 
گفت هر موقع جاگیر شدیم، قرار بگذاریم  برویم چیتگری، 
جایی با هم نهار بخوریم. برامان باقالی قاتوق می پزد. من هم 

گفتم که تا به حال نخورده ام. 
دخترک رفت تا حسین آمد. حسین گفت اصال از او خوشش 

نیامده. 
دیگر نیامد خانه مان. اما گاهی که می رفتم توی بالکن لباسی، 
از سر کوچه  که سالنه سالنه  می دیدمش  کنم،  پهن  چیزی 
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می پیچید، می آمد به سمت آپارتمان. روسری کوتاه سرش 
بود. موهای طالیی اش را ریخته بود توي صورت مهتابي اش. 
رژ سرخش از همان فاصله پیدا بود. سرش را می گرفت باال و 
به من لبخند می زد. براش سري تکان می دادم. یك بوسه آبدار 
کف دستش می گذاشت و فوت می کرد به سمتم. من سرم را 

می انداختم پایین و می آمدم تو. 
حسین می رفت و می آمد و می گفت اصال خوش ندارد پای 
دخترک به خانه  ما باز شود. یا اینکه بشنود با او مرا توی محل 
دیده اند. مدام غرغر می کرد. می گفت شب ها خواب ندارد. از 
دست دخترک عصبانی بود. می گفت نیمه شب دوش حمام را 
باز می کند و از خواب بیدارش می کند. می گفتم:»حتماً خواب 

می بینی!«.
 یك شب، ساعت دو یا سه  نصفه شب بیدارم کرد. گفت 

:»گوش بده«. 
که  انگار  می آمد.  آب  شرشر  صدای  می گفت.  راست 
تا  پر آب گذاشته باشند.  کنار یك چشمه  را  تختخواب مان 
می پریدیم.  خواب  از  شب  هر  بعد از آن،  نخوابیدیم.  صبح 
حسین سیگار مي کشید. من با چشم هاي بسته به صداي آب 
گوش مي دادم و به دخترک فکر مي کردم. باورم نمي شد ولي 

انگار حق با حسین بود. 
تا اینکه شب ولنتاین حسین دسته گلی برام آورد. با کارتی که 
روش دختري و پسری و یك قلب بزرگ نقاشی شده بود. با 
همان کارت گذاشتم شان توی کوزه سفالی، روی جاکفشی. 
بغل در واحدمان که خنك بود تا خراب نشود. فردای همان 
شب دخترک زنگ مان را زد. ازگیل آورده بود. دوست نداشتم 

تعارفش کنم خانه. زود ظرفش را خالی کردم، دادم دستش. 
تا دیروقت صدای  ببندم که گفت دیشبش  را  خواستم در 
خنده هامان را می شنیده. بعد، دست کرد الی گلبرگ های رز 
سرخی که توی کوزه بود و نازشان کرد. گفت ازگیل ها را 
دیشب می خواسته بیاورد تا با هم بخوریم . اّما دلش نیامده 
خلوت مان را به هم بزند؛ و رفت. حاال، یك حس متناقض 
نسبت به دخترک داشتم. هم از او بدم مي آمد،  هم دلم براش 

مي سوخت.
غروب همان روز که از دانشگاه برگشتم، حسین گفت برای 
دخترک آمده بودند تحقیق. می گفت زنی و مردی میانسال 
بودند. گویا فامیل پسری که جایی دخترک را دیده و خوشش 
آمده. این طور که پیدا بوده با دخترک حرف هم زده و دخترک 
گفته که با دایی اش زندگی می کند. حسین زیاد اهل حرف زدن 
نیست. نگفت که چه ها ازش پرسیده اند و او دقیقاً چه ها گفته. 
اما معلوم بود که به دیگران حواله شان کرده و گفته که ما تازه 
آمده ایم اینجا. فهمیده بودند که دخترک دروغ گفته و تنها 
زندگی می کند. حسین به شان گفته بود:»خوب، یك دختر تنها 
با این طرز نگاهی که من و شما داریم مگر می تواند راستش 

را بگوید؟« و آنها هم رفته بودند. 
 بعد  از آن، تا مّدتي صدای آب نمی آمد. حسین اخالقش خوش 
شده بود. خوشحال بودم. فکرمی کردم به زودی دخترک هم 
سر  و  سامان می گیرد. بعدش، صدای ونگ ونگ بچه هاش بلند 
می شود و دیگر، وقت ندارد بنشیند پشت در و به شوخی های 
من و حسین گوش بدهد. اما، بعدش فهمیدم که آن زن و مرد 
میانسال به جز حسین از خیلی ها پرسیده بودند. بیشتر، از اهل 
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محل و بیشتر هم از مردها. فهمیدن اینکه مردهاي محل چه 
چیزهایي درباره دخترک گفته بودند، کار سختي نبود. البد آنها 

هم فکر کرده بودند باید راستش را بگویند. 
یك ماهی گذشت. خبری نشد. دوباره صدای آب مي آمد. به 
گمانم بیشتر از قبل. حسین بلند می شد، مي نشست. من هم 
بیدار مي شدم. به صداي شرشر آب گوش مي دادم. مي گفتم: 
دلش  هم  او  که،  دیدي  نیست.  او  متوجه  تقصیرها  »همه 

مي خواست مثل بقیه زندگي کند ولي نشد«
حسین همان طور که خیره مي شد توي چشم هام، محکم به 

سیگارش پك مي زد و مي گفت: »دیگر دیر شده«.
پوسته  دارد  اتاق خواب مان  دیوار  دیدیم  یك دفعه  بعد از آن، 
هر  و  ساعت  هر  اما  کنیم  اعتنا  نخواستیم  اّولش  می شود. 
دقیقه پوسته ها بیشتر می شد. حاال دیوار ورم کرده بود. جا 
 به  جاش مثل تاول آمده بود باال. وقتی می ترکاندیم شان آبي 
زالل می زد بیرون و شره می کرد روی دیوار. بعد حباب حباب 
 مي شد و بویي شبیه بوي بهارنارنج و یاس مي پیچید توي 
اتاق . حسین طاقتش تمام شد. غروب یك روز که از سر  
کار برگشت، مستقیم رفت در خانه  دخترک. گویا همان طور 
صدای  در.  دم  بود  آمده  سرخش  رژ  و  طالیی  موهای  با 
حسین را می شنیدم که چطور سعی می کرد آرام و خونسرد 
براش توضیح دهد که شب ها از صدای دوش گرفتنش بیدار 
می شویم و اینکه دیوارمان نم زده. دخترک داشت می گفت 
حاضر است خسارتش را بپردازد. و حسین عصبانی تر از قبل 

برگشت. 
 دیوار حسابی شکم آورده بود و تاول های آبکی اش بیشتر 
شده بود. به اصرار حسین، یك صبح که خودش خانه نبود، 
رفتم دست دخترک راگرفتم، آوردمش. یك راست بردمش 
نشانش  یکریز حرف می زد.  مثل همیشه  اتاق خواب.  توی 
دادم. گفتم: »ببین، شوهرم مي گوید امروز فرداست که روی 

سرمان خراب شود«.
 دخترک مرتب گوشه  روسري  اش را مي کشید روي گردنش. 
زل زده بود به عکس عروسی مان که باالی تخت خواب  نصب 
شده بود. گفت: »من که به آقاتان گفتم. بنّا بیاورید درستش 

کنید، چشم! همه  خرجش پاي من«
چشمم افتاد به کبودي هاي زیر گردنش. نگاهم را سراندم توي 
صورتش. گفتم: »نه، نمی خواهیم خسارت بدهی. این قدر، 

وقت و بی وقت دوش نگیر«. 
یك دفعه سکوت کرد. طوری زل زد به چشم هام که حس 
کردم هفت طبقه  آپارتمان روی سرم خراب شد. بعدش، بی 

آنکه حرفی بزند، گذاشت رفت. 
حل نشد. یکي از همان   شب ها با صدای عجیبی از خواب 
پریدیم. المپ را روشن کردیم. دیدیم چیزی شبیه سبزه دارد 
از الي تاول ها می زند بیرون. صداي جا بازکردن و خزیدن 
ریشه ها توي آجرها و سیمان هاي دیوار بود. حسین تکه ای 
یا چیزی شبیه خزه.  بود  را گرفت کشید. خزه  از آن گیاه 
سبز و تازه و در حال رشد. طولی نکشید که تمام دیوار پر 

شد از خزه های نرمي که بوي علف تازه مي داد و تا روی 
تخت مان می رسید. کم کم یك الیه سبز نرم و قطور روي 
ترک ها و شکاف ها را پوشاند. بعدش، شکوفه هاي ریز سفید 
و صورتي که بوي بهارنارنج و یاس مي داد البه الي سبزه ها 
درآمد. اتاق خواب مان حسابي خنك شده بود. توي آن گرما، 
دیگر کولر روشن نمي کردیم. تازه، دو تا پتو هم مي کشیدیم 
رومان و مي خوابیدیم. من مي گفتم: »کاشکي چند تا قناري 

داشتیم که الي سبزه ها مي پریدند و تخم مي گذاشتند«.
 حسین به حّد انفجار مي رسید. دست هاش را تکان مي داد 
باید  نمي شود.  ما جنگلي هستیم؟دیگر  »مگر  مي زد:  داد  و 

بفروشمش«.
سقف  چکه کردن  از  ساختمان  ساکنان  شنیدیم  بعد  از  آن، 
پارکینگ شکایت می کنند. و تاول های آبکی که داشت روی 
سقفش در می آمد. ما که می دانستیم ماجرا از کجا آب می خورد، 
اما حسین مي گفت: »گور پدر همه شان. من که می فروشمش«. 
دیشب ساعت نزدیك سه بود که حسین بیدارم کرد بروم توی 
بالکن، لباس ها را جمع کنم تا طوفان نبردشان. همان وقت بود 
که دیدمش سالنه سالنه از سر کوچه پیچید و آمد به سمت 
آپارتمان. اولش فکر کردم اشتباه می کنم. اما، خوب که نگاه 
کردم دیدم همان روسری کوتاه سرش بود، نامرتب. طوفان 
موهای طالیی اش را به  هم ریخته بود. خسته قدم برمی داشت. 

سرش پایین بود. باال نگرفت. 
برگشتم توي تخت. به حسین چیزي نگفتم. تا صبح خوابم 
نبرد. صدای توفان می آمد و صدای شرشر آب از پشت دیوار 
اتاق خواب که اصاًل قطع نمي شد. یعني، او همان موقع داشته 

توي وان...؟ 
امروز صبح که حسین دید این همه آدم و مأمور ریخته اند 

اینجا، قاطعانه گفت: »می فروشمش«.
 و بی آنکه نهارش را بردارد، رفت. 

تصویر مبهم آن بدن مرمري برهنه با جاي زخم ها و لکه هاي 
کبود  که توي وان شناور است، از جلو چشمم دور نمي شود. 
اشك هام را با پشت دست پاک مي کنم. همسایه ها هنوز دارند 
حرف مي زنند. من از همین جا که ایستاده ام دارم صدای آب 
را که دیگر قطع نمی شود، می شنوم. همین طور صدای رشد 
مي افتد  چیزي  می دوانند.  ریشه  دارند  که  سبزی  خزه های 
جلو پام. یك تکه گچ است. سقف را نگاه مي کنم. ساقه سبز 
خزه اي دارد جوانه مي زند.  همسایه ها حواس شان نیست. اما 
من دارم مي بینم که جوانه هاي سبز یکي یکي و چندتا چندتا 
از الي تاول هاي روي سقف در مي آیند و شروع مي کنند به 
رشد. حاال دیگر مطمئنم این خزه ها به زودی  تمام ساختمان را 
پر می کنند. همین طور تمام فضای این محله و تمام روزنه های 

این شهر را.
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ته رودخانه پشت آشغال گیر سنگی پیدایش کردند. ندیدمش. 
از همان شبی که روی پیرهن پرچین گلدارش خوابم برد، 
دیگرندیدمش. همه می گفتند: »رفته، در رفته! از دست بی 
آبرویی های باباش!« آقاجان می گفت: »نه!« دو روز تمام همه 
ده را گشتند، وجب به وجب. پیدایش نکردند. تا امروز ظهرکه 
خبر آوردند، تکه های پیراهن پرچین گلدارش را ته رودخانه 
پشت آشغال گیر سنگی پیدا کردند، ندیدمش. از همان شبی که 
روی پیراهن پرچین گلدارش خوابم برد. هر بهار، مادر برایمان 
برای  هم  دوخت.  بهار  رفت،  وقتی  از  دوخت.  می  پیراهن 
خودش، هم برای من! همیشه هم مثل هم، پرچین وگلدار. 
»ماشاهلل هزار ماشاهلل، دخترت مثل قرص ماه میمونه، از هر 
انگشتش هزار تا هنر میریزه« صنم خاتون می گفت. هروقت 
می آمد و مثل مگس در گوش پدر وز وز می کرد. مگس ها 
دور همه می گردند. بهار دوست نداشت پیش صنم خاتون 
بمانم و او هی دست بکشد سرم و بگوید دخترم. دست هم 
را می گرفتیم و می زدیم به کوه. باالتر از سقف امامزاده می 
نشستیم و زل می زدیم به کوههای دور ده. »اینجا عین گله« 
بهار می گفت و انگشتهای بلندش را می کشید روی کوههای 
دورمان. می گفت این از گلبرگهاش، بعد می رفت روی تنها 
خروجی ده و با انگشتهایش ساقه را می کشید و می گفت تنها 
راه نفس کشیدن ده، همین ساقه است و ساقه همیشه از کنار 
دکه پسر آقا مجتبی رد می شد. همانکه همکالسی بهار بود و با 
هم ریاضی می خواندند. سه تایی می نشستیم کنار رود و من 
با سنگریزه های سفید و سیاه وکبود سد درست می کردم و 
جدول ضرب می خواندم و بهار ریاضی حل می کرد و پسر آقا 
مجتبی درس مان می داد. آن قدر پاهایمان توی آب می ماند که 
شب سرخ می شد. زنها مسخره مان می کردند، همه می گفتند 
بهار از بچگی جنی شده، برای همین یکهو می خندد، یکهو 
گریه می کند. ساعتها زل می زند به دیوار و با هیچکس حرف 

نمی زند. 
 پسر آقامجتبی ولی محل شان نمی داد. برای بهارشعر می خواند 
و حتی وقتی که رفت شهر درس بخواند، همیشه برایش کتاب 

ورده
فایزه شکیبا

می آورد و الی کتابها پر بود از گل های ریز. 
 آخر ماه که می شد می زدیم به کوه و تا باالی باال می رفتیم، 
باالتر از همیشه. ساعتها می نشستیم و ده را نگاه می کردیم. من 
بازی می کردم، می خوابیدم، گل تیغی جمع می کردم و بهار 
فقط زل می زد به جاده و آن قدر منتظر می شد تا موتور پسر آقا 

مجتبی پیچ جاده را ببیچد و بیاید سمت ده. 
آن وقت دست هم را می گرفتیم و سر می خوردیم تا پایین کوه 
و دامن های پرچین گلدارمان پر از خاک می شد. بعد می رفتیم 
لب آب می نشستیم و پاهایمان را فرو می کردیم توی آب یخ 
رودخانه؛ روی سنگ ریزه های لیز کف آب. بهار عاشق این 
لیزی بود. می گفت ماهی های ته آب، روی سنگریزه ها سر می 

خورند. سرسره بازی می کنند اصاًل. 
»شاید سر خورده باشه بنده خدا، پشت سر مرده حرف زدن 
معصیته به خدا«. صنم چشم غره می رود به دختر حاجی و به 
اشاره نشانم می دهد. دختر حاجی ول کن نیست. »هیچکس 
حاضر نیست بیاد ختم. حلوا واسه چی می پزی؟ معلوم نیس 
دختره واسه چی خودشو کشته؟« نگاهم می کند: »هی مادر 
مرده! منم یه توک پا اومدم بگم حاجیم نمی اد ختم، گفته بگم 
آدمی که خودشو بکشه باید تا قیامت سرپا وایسه. این مجلسا 
رفتن نداره« چشمهایم را می بندم و صدای رفتنش را می شمرم 
که دو قدم برمی دارد و یك عصا می زند. دوقدم، یك عصا. 

صنم داد می کشد: »ورپریده توام بیا این حلواها رو بکش«
دستهاش تاول زده. برای دستهای خپل کوتاهش، این قاشق 
چوبی زیادی کوتاه است. روغن تند و تند می پاشد به دستش. 
دستهای بهار بلند بود وقتی حلوا می پخت برای مادر. دستهای 
سفیدش تاول نداشت. اول یك کاسه می داد دستم بخورم. بعد 
حلوای همسایه ها را ببرم. می خورم تمام حلوا را؛ قاشق قاشق 
می خورم. صنم داد می کشد و با قاشق چوبی محکم می کوبد 
پشت دستم. یك تکه حلوای داغ می چسبد به دستم. حلوا را 
می مکم؛ خوشمزه است. داد می کشم: »خوشمزه است«. داد 
می کشد: »خاک برسرت حلوای جوون می خوری؟« می دوم 
هرچه  گوشم.  روی  می گذارم  را  دستهایم  و  حیاط  سمت 
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هوار می کشد نمی شنوم. فقط آن 
طالیش  دندانهای  و  گشاد  دهان 
را می بینم که توی هوا باز و بسته 
می شود. مثل ماهی ها. بین ماهی ها 
چاق،  هست؟  خاتون  صنم  هم 
صبح  هی  که  بداخالق؟  زشت، 
به صبح بیاید در مغازه بابای آدم. 
بیاید،  برود، چپ  راست  که هی 
قربان صدقه آدم برود و هی برای 
بهار خواستگار پیدا کند؟ همه مثل 

خودش چاق زشت بداخالق. 
بداخالق«  نشستی  اینجا  که  »باز 
بهار می گفت. هر وقت از آقاجان 
می کردم  وکز  خوردم  می  کتك 
ته حیاط و روی تنه بلند درخت 

گردو، جدول ضرب می نوشتم. این بار ولی خودش را زده 
بود آقاجان، بد زده بود. همه اش زیر سر صنم خاتون بود. برای 
اینکه راه خودش باز شود، هی برای بهار خواستگار می آورد. 
زنهای ده می گفتند. بهار هم مثل همیشه آنقدر زل زده بود به 
دیوار و ساکت نشسته بود و بی حرف، که خواستگارش بقچه 
خلعتی را دوباره زده بود زیر بغل وگفته بود: »این دختره که 
عینهو مرده هاس! مرده را میخوای شوئر بدی پدر آمرزیده؟« 
و آقاجان افتاده بود به التماس و پشت بند رفتن شان افتاده بود 

به جان بهار. 
زنهای ده، همه پشت بهار حرف می زدند و از همه بیشتر زن 
آقا مجتبی، که می نشست کنج دکه شوهرش و هی تند و تند 
تخمه می شکست و صدایش می زد: »بهار جنی!«. می گفت 
به دنیا که آمده، جن افتاده به تنش. برای همین گاهی می آید 
می برتش و همین می شود که بهار الل می شود و چند روز 
حرف نمی زند و آنقدر بی صدا می شودکه حتی گربه وحشی 
مش باقر، می آید می نشیند روی دامنش و پوزه اش را می کشد 

به بافه موهای بلندش. 
آقاجان بافه موهای بهار را گرفت و پرتش کرد میان اتاق. 
داد  آقاجان  می زد.  برق  و  رعد  بود.  آمده  باال  رودخانه  آب 
می کشید و شیشه ها می لرزید. »بگو غلط کردم. بگو زنش 
می شم«. بهار می لرزید و من هی خودم را می انداختم روی 
دستهای آقاجان که هیچ وقت روی بهار بلند نشده بود. و حاال 
هی پرتش می کرد این طرف اتاق و تا بیاید به خودش بیاید، 
گیسش را می گرفت و پرتش می کرد آن طرف اتاق. و بعد 

یکی را فرستاد دوباره قرار عروسی را جور کند. 
انگار مشق آن شبم علوم بود. ریشه، ساقه، برگ. تب کرده 
بودم و صداها می پیچید توی سرم. گفتم: »بهار ریشه هامون 
کجان؟« دستهای بهار فقط گلبرگ ها را نشان داده بود؛ ساقه ها 
را. بهار گفت: »توی زمین« و با دست رودخانه را کشید »آب 
رودخونه می ره که به ریشه ها برسه. به ریشه های همه. من، 

تو. اگه از آب رد بشی می رسی به ریشه«

خاتون  صنم  بهار«  مرده  »مادر  بهار.  بود  گذشته  آب  از 
بشقاب های گلدار حلوا را می چیند توی سینی روی سرش 
ببرد برای مردم. هی داد می زند و هی حرف می زند. نمی شنوم. 
می روم باالی درخت گردو. مغازه آقاجان هنوز بسته است. از 
وقتی تکه های پیراهن پرچین گلدارش را از آب گرفته، رفته 
توی بقالی وکرکره ها را پایین کشیده. صنم داد می زند و سینی 
حلوا را می سراند کف حیاط »ورپریده بیا کمك شاید به هوای 
تو وردارن، یه فاتحه برا این بچه بفرستن«. داد می زنم: »چیه 
می ترسی حلوای جوون نخورن خاک بر سرا؟« دیگر دنبالم 
نمی کند. می نشیند کف حیاط و چادرش را می کشد روی 
صورتش. هق هق که می کند. شانه هایش تکان می خورد، مثل 
ننو. همیشه همه ده پشت صنم حرف می زدند آقاجان سکوت 
می کرد. حاال همه ده پشت بهار حرف می زدند آقاجان ساکت 
شده، صنم حلوا می پزد، صنم گریه می کند. می روم توی اتاق، 
پیراهن پرچین گلدارم را از الی رختخواب بر می دارم و می 
پوشم. صنم گیج نگاهم می کند. سینی حلوا را می گذارم روی 

سرم و توی تاریکی ده می روم سمت خانه های مردم... .
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اولین بار بود که زن عموی جدید را می دیدیم. از فوت زن عمو 
اقدس، شش ماه هم نمی گذشت. همه مخالف بودند. اما عمو 

گفته بود بهتر از این است که به گناه بیفتد.
زن عموی جدید، جوان و ریزه بود. تا رسید توی ویال یك جفت 
دمپایی روفرشی از ساک دستی اش بیرون آورد و پا کرد. چادر 

گل گلی شیکی هم درآورد و چادر مشکی اش را عوض کرد. 
»وودی« پشت پنجره پارس می کرد. حضور غریبه را حس کرده 

بود.
عمو گفت: »ما شنیده بودیم سگتون مرده؟! وگرنه نمی اومدیم.«

بابا وا رفت. انگار مانده بود چه جواب بدهد. دستپاچه گفت: 
»نه. توی خونه که نمیاد.« بعد خواست جو را برگرداند، با لبخند 
توضیح داد: »دو تا بودند. نر و ماده. جسی یك هفته پیش مرد. 
چند ماه مریض بود. طفلك خیلی درد کشیده بود. دکتر دامپزشك 

خالصش کرد. وودی که مونده، نره.«
من هم خواستم وارد بحث بشوم. تعریف کردم که وودی هم 

افسرده شده. دو سه بار برایش آرام بخش زده ایم.
زن عموی جدید رویش را با چادر گل گلی محکم تر گرفت. از 
بین لبهای باریك پوشیده زیر چادرش آهسته گفت: »آخه نماز 
نمیشه خوند. میگن تا هفت تا خونه این ور و اون ور خونه ای که 

سگ هست، نماز باطله. چه برسه به اینجا.« 
با اکراه  چایی و شیرینی را که تعارف کردم، زن عموی جدید 

برداشت. 
پارس وودی قطع شده بود. صدای افتادن یا زمین خوردن کسی 

را شنیدم.
بی تابی  همه اش  بود  رفته  جسی  وقتی  از  حیاط.  توی  دویدم 
می کرد. ناله هایش مثل گریه بود. دو بار خودش را انداخته بود 
توی استخر نیمه آب. به سختی بیرون کشیده بودیمش. بعد از آن، 

آب استخر را خالی کرده بودیم و می بستیمش. 
قالده را پاره کرده بود و دوباره خودش را انداخته بود کف استخر. 
تکان نمی خورد. بابا را صدا زدم و سریع رفتم پایین. به سختی 
نفس می کشید. تا برسیم به بیمارستاِن حیوانات، تمام کرده بود. 

ضربه مغزی به سرش و شکستگی از چند ناحیه.
وقتی رسیدیم خانه تا در کنار جسی خاکش کنیم، عمو و زن عموی 

جدید رفته بودند.

 داستان ایرانی

غریبه
ُضحی کاظمی
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فلش فیکشن
نازنین جودت

در دو شمارة پیشین داستان نامه به چند ویژگی مهم داستانك اشاره نموده و با ذکر نمونه هایی تالش کردیم درک مطلب 
را ملموس تر کنیم. از این شماره قصد داریم به گونه های دیگری اشاره کنیم که غالباً در مباحث ادبی به دلیل داشتن 

ویژگی های مشترک با فلش فیکشن در یك گروه قرار داده می شوند. یکی از این گونه ها حکایت است.
حکایت یك قالب روایی است که در کوتاه بودن، داشتن زبانی ساده، ایجاز و تکیه بر عنصر گفتگو شبیه داستانك است 
ولی عنصری که این گونه را از فلش فیکشن متمایز می کند جوهرة پند آموزی در حکایت است. در حکایت، هدف اصلی 
نویسنده انتقال پیامی به خواننده است، شخصیت ها تیپ هستندو زمان و مکان اهمیتی ندارد، در حالی که در داستانك 

این طور نیست.
 دو حکایت زیر نمونه های خوبی هستند برای دیدن تفاوت ها و شباهت های این دو گونه داستانی.

لقمان حکیم پسر را گفت: »امروز طعام مخور و روزه دار و هرچه بر زبان راندی، بنویس.«
شبانگاه همۀ آنچه را که نوشتی، بر من بخوان؛ آن گاه روزه ات را بگشا و طعام بخور.«

شبانگاه پسر هر چه نوشته بود، خواند. دیر وقت شد و طعام نتوانست خورد. روز دوم نیز 
تا نوشته را  باز هر چه گفته بود، نوشت و  چنین شد و پسر هیچ طعام نخورد. روز سوم 
می خواند، آفتاب روز چهارم طلوع کرد و او هیچ طعام نخورد. روز چهارم هیچ نگفت. شب 
پدر از او خواست که کاغذها بیاورد و نوشته ها بخواند. پسر گفت: »امروز هیچ نگفته ام تا 
برخوانم.« لقمان گفت:» پس بیا از این نان که بر سفره است بخور و بدان که روز قیامت آنان 

که کم گفته اند چنان حال خوشی دارند که اکنون تو داری.«

در این قسمت طبق قراری که با هم گذاشته ایم و در شماره های پیشین هم به آن وفادار بوده ایم، چند داستانك خوب 
به خوانندگان داستان نامه تقدیم می کنیم.

 داستانک

روزی غالمی گوسفندان اربابش را به صحرا برد. گوسفندان در دشت سرگرم چرا بودند که مسافری 
از راه رسید و با دیدن انبوه گوسفندان به سراغ آن چوپان رفت و گفت: »از این همه گوسفندانت 

یکی را به من بده.« چوپان گفت: » نه نمی توانم این کار را بکنم؛ هرگز.«
مسافر گفت:»یکی را به من بفروش.«

چوپان گفت: »گوسفندان از آن من نیست.«
مرد گفت:»خداوندش را بگوی که گرگ ببرد.«

غالم گفت: »به خدای چه بگویم؟!!«
)رساله قشیریه(
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از قلم افتاده
همان طور که در می زد، فکر کرد اگر اسمش تو لیست صلیب سرخ بود حاال همه به استقبالش آمده 
بودند. زن در را به رویش باز کرد. به هم خیره شدند. زبان هر دو بند آمده بود. صدای مردی از اتاق آمد 

که پرسید: »کیه؟« زن در را بست و آرام گفت: »هیچ کس.«
افسانه احمدی 

دوست داشتی جوابش را بنویس
می نویسم.  نامه  یك  تو  برای  دارم 

اولش حال و احوالت را پرسیده ام. بعدش از کار و بارت و بعدش هم از همکارهایت خبر گرفته ام. و گفته  
ام که من حالم خوب است. بچه هم سرش به درس و بازی گرم است و سالم و خوشحال است. یك 
نقاشی هم برایت فرستاده ام که یعنی دخترت کشیده. نکشیده. کار خودم است. قرار است خوشحالت کند. 
می دانم که نگاهی می اندازی و می تپانی توی پاکت. برایت نوشته ام که برای بچه لباس خریده ام. خیلی 
خوشحال شد. از پولی که این هفته فرستاده بودی بیشتر آب خورد. دیروز برای خودم الک و رژلب 
خریدم. برایت ننوشته ام. بچه را هم نوشته ام که اوضاع درس و زندگی اش رو به راه است. نیست. نیست 
که نیست. می خواستی باشی و باالی سرش باشی. بعد هم نوشته ام که کمی به خودت برس. و گفته ام که 
الزم نیست هر چه در می آوری بفرستی برای ما. بله الزم نیست. گفت ام که زندگی مان خیلی فرق کرده. 
راست گفته ام. زندگی مان خیلی فرق کرده. آخر نامه هم این جمله است که من و دخترت به تو افتخار 

می کنیم. این طور فکر کنی بهتر است. دوست داشتی جوابش را بنویس.
روح اله کریمی

کوچه 
به سمت خانه که می آمد کسی را دید سر کوچه به تیر چراغ برق تکیه داده و با زنجیری بازی می کند. 

وارد خانه شد. زنش را بزک کرده و سرحال دید.
پرده ضخیم اتاق پذیرایی را کنار زد، مرد جوان از سرکوچه به خانه آن ها نگاه می کرد. 

پرده را کشید. 
دو فنجان چای روی میز بود.

پوست صورتش سرخ شد. قلبش به شدت می زد. کتش را در آورد و روی زمین کوبید. با قدم های تند 
به سمت آشپزخانه رفت.

مادرش آن جا بود. گفت: آمدی؟ از صبح منتظرت بودیم.
مرد با دستمالی عرق پیشانی اش را پاک کرد. مادرش کیك کوچکی از یخچال بیرون آورد و شمع هایش 

را روشن کرد.
ویدا رهبر
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پسرِ انسان، رنه ماگریت، 1964

پسر انسان، یکی از مشهورترین آثار رنه ماگریت است. در این 
نقاشی مردی را با کتی خاکستری رنگ و کالهی لبه دار بر سر، 
می بینیم که چهره اش به طور کامل با سیبی سبز رنگ پوشیده 

شده است.
ماگریت این اثر را پس از درخواست های بسیار از او برای کشیدن 
پرتره ای از خود، خلق کرد. پنهان شدن غیرمنتظره چهره پشت 
سیبی سبزرنگ از عدم توجه نقاش به هویت و شهرتی که از این 

هویت منتج می شود، اشاره دارد.
ماگریت همیشه در کارهایش باورها، حس کنجکاوی و فرضیات 
از پیش تعیین شده آدمی را به چالش کشیده است و سعی می کند 
تا به مخاطب نشان دهد چقدر ساده لوحانه و با اطمینان از حقایقی 

حرف می زند که از محدوده شناختش خارج است.
ماگریت، خود در مورد این اثر گفته است:

هرچیز که ما می بینیم خود چیز دیگری را پنهان می کند. ما همیشه 
می خواهیم چیزی که پنهان است را با چیزی که می بینیم، ببینیم 
اما این امکان پذیر نیست. انسان ها اسرارشان را خیلی خوب پنهان 

می کنند

منبع:ویکی پدیا



46

داســتان نامه
اردیبهشت 92

شده  بدل  کالمي  افیون  نوعي  به  روزها  این  نوستالژي، 
است؛ از آن درون مایه هایي است که سوخت ندارد. حتا 
اگر قدرتمند نباشد مخاطب را تا جایي که باید به همراه 
صداقت  ما  روزهاي  این  ساخته شدة  نوستالژي  مي برد. 
پز روشنفکري همراه است. کارتون هاي  نوعي  با  ندارد، 
زمان کودکي از مهم ترین سرفصل هاي نوستالژي جامعۀ 
کارتون هایي  که  است  جالب  است.  ما  روزگار  این 
پسري  »رابرت،  اتکینز«،  »الفي  گالکن«،  »زمزمۀ  چون 
این  آفتابگردان«  گل  »باغ  شود«،  بزرگ  نمي خواست  که 
امروز  طرفداران  این  دارند؛  بي شماري  طرفداران  روزها 
باید همان هایي باشند که که بیست و چند سال از طرفداران 
روراست  بیایید  اما  بوده اند.  انیمیشن ها  این  پروپاقرص 
پخش  از  که  نبودند  کارتون هایي  همان  این ها  باشیم 
شدنشان ناراحت بودیم و پیش خودمان حساب مي کردیم 
برنامۀ  زمان  ساعت  یك  از  چه قدر  این ها  پخش  از  بعد 
کارتون هایي  پخش  به  وقت  آیا  و  مي ماند  باقي  کودک 
چون »پسر شجاع«، »خانوادة دکتر ارنست«، »مهاجران« و 

... مي رسد یا نه؟
پورمحسن،  مجتبا  نوشتۀ  خانوادگي«  »آلبوم  بلند  داستان 
بیان  در  اما  است؛  نوستالژي ها  همین  از  مانیفستي 
باشد  کارتون  از  صحبت  اگر  است.  صادق  نوستالژي ها 
تك  »افسانۀ  همچون  کارتون هایي  از  استفاده  جاي  به 
شاخ« یا همین »زمزمۀ گالکن« و ... که با معناشناسي شان 
سنگین تر  خودشان  زمان  کارتون هاي  سایر  به  نسبت 
»دکتر  همان  یا  ماسکي«  و  کالنتر  »معاون  سراغ  به  بود، 
این شاید برترین ویژگي  ارنست« و »مهاجران« مي رود، 

عکس  دسته جمعي 
خاطرات

بررسی داستان بلند »آلبوم خانوادگی«نوشته مجتبی پورمحسن

رامبد خانلری

این داستان باشد. داستاني که آگاهانه بر این یادآوري ها 
سوار و شیریني و صمیمیت روایتش را از همین خاطرات 

مشترک قدیمي دسته جمعي مي گیرد.
پورمحسن در این داستان به سراغ نوستالژي هایي مي رود 
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که طي سال هاي فراگیرشدن این جریان مغفول مانده اند یا 
به جاي اسم هاي خاطره انگیز به سراغ رسوم و کنش هاي 
که  مي دهد  نشان  خانوادگي  آلبوم  مي رود.  خاطره انگیز 
در  پیچیده  اسامي  نسبت  به  نوستالژي  در  پیچیده  افعال 
نوستالژي نیشتر عمیق تري به مخاطب مي زنند. در بعضي 
جاها از این خاطره هاي دسته جمعي استفاده هاي داستاني 
مي گیرد. به عنوان مثال در همان شروع داستان، صحبت 
از ترس هاي به جا و نا به جاي مادر خانواده است و زلزلۀ 
پورمحسن  ایتالیا،   0991 جهاني  جام  و  منجیل  رودبار، 
روایت را از بازي برزیل و اسکاتلند و شوت کاره کا به 
به  برزیل  حمله هاي  تا  مي کند  شروع  اسکاتلند  دروازة 
دروازة اسکاتلند و گزارش بهروان و ناگهان زلزله اي که 
به کمك همین خاطرة دوردست و دسته جمعي فوتبالي 

آسیب رسان تر است.
از  دور  خاطره هاي  این  روایت  خالل  در  پورمحسن 
جغرافیاي محل روایت داستان هم که شهر رشت باشد، 
)یکي  محلي  تکه کالم هاي  استفاده  با  و  مي گیرد  بهره 
داستان،  این  روایت  در  پورمحسن  هوشمندي هاي  از 
مادر  یا  اَجي  که  است  بي معني  کالم  تکه  سه  یا  دو  آن 
بزرگ شخصیت اصلي در میان واژه هاي محلي دارد( و 
توصیف هاي اقلیمي و فرهنگي سعي در بازسازي فضاي 
شهر رشت در ذهن مخاطب را دارد. به نظر این داستان هم 
به مانند »من ژانت نیستم« محمد طلوعي، تجربۀ موفقي 

است در بازسازي داستانِي گوشه هایي از شهر رشت.
آلبوم خانوادگي در حقیقت داستان یك شخصیت است 
مربوط  او  به  بي واسطه  یا  واسطه  با  که  آدم هایي  تمام  با 
مي شوند. آلبوم خانوادگي، یك آلبوم خانوادگي نوشتاري 
عکس ها  است؛  خانوادگي  آلبوم  یك  از  بیشتر  حتا  یا 
است.  پنهان  پشت شان  در  که  داستان هایي  و  هستند 
به  را  خانواده اش  و  اصلي  شخصیت  داستان  پورمحسن 
بهانۀ توصیف عکس هاي همین خاطره از زبان شخصیت 
آلترناتیو  این  مي کند.  تعریف  دیگري  شخص  به  اصلي 
در انتخاب دغدغۀ روایت و نظرگاه، ویژگي مثبتي براي 
داستان هایي این چنین از جنس زندگي نامه و خاطره هاي 
قبیل  این  نمودار  است؛  کرده  زدایي شده خلق  شخصي 
داستان ها سینوسي است. داستان از جایي ساکن و ایستا 
داستان هابه  قبیل  این  که  آن جایي  از  و  مي شود  شروع 
این  بحراني  نقطۀ  ندارند،  قدرتمندي  گره   معمول  طور 
نمودار آن قدري شکم برنمي دارد و در نهایت گره گشایي 
توصیف عکس ها،  بهانۀ  به  پورمحسن  اما  کار.  انتهاي  و 
را در  را غیر خطي تدوین کرده و گره  اصلي  داستانش 
نتیجه مي شود  است.  تمام خرده روایت ها سرشکن کرده 
این که اولین خرده روایت از جذاب ترین آن هاست. این 

شکل، یعني سنگین شدن خرده روایت ها و ساختن روایت 
از  جدیدي  شکل  خرده روایت ها،  همین  میان  از  اصلي 
داستاني  ادبیات  پایه اي  نقد هاي  و  است  داستان  ایجاد 
را برنمي تابد. چرا که سال ها بعد از شکل گیري فرم نقد 
ادبیات داستاني شکل گرفته است. به نظر، آلبوم خانوادگي 
در میان آثاري از این دست که این روزها بر تعدادشان 
افزوده مي شود از نمونه هاي موفق اولیه به حساب مي رود.
داستان  به  تا حدودي  یا خرده روایت ها  از فصل ها  یکي 
ضربه مي زند. همان خرده روایتي که شخصیت اصلي به 
سراغ دفترچه خاطرات مهري یعني خواهرش مي رود. این 
روایت به همراه روایت ماسوله، تنها روایت هاي داستان 
در  اما  نمي شود  عکس  از  صحبتي  آن ها  در  که  هستند 
مي سازد،  نویسنده  که  فضایي  تناسب  به  ماسوله  روایت 
مي توان در نظر گرفت عکسي توي ماسوله انداخته شده 
و راوي حرفش را به تناسب همان عکس شروع مي کند. 
اما در روایت دفتر خاطرات مهري عکسي وجود ندارد. 
عالوه بر این تنها در این داستان است که نویسنده پاي 
مي کند  تعریف  را  داستانش  او  براي  راوي  که  شخصي 
مخاطب مشخص  براي  را  جنسیتش  و  مي آورد  میان  به 
مي کند. وقتي این شخصیت درگیر داستان نمي شود و قرار 
نیست بخشي از داستان باشد، چرا باید لحظه اي به داستان 
وارد شود تا مخاطب متوقع شود که این شخصیت قرار 
است گره گشاي بخشي از داستان باشد. بهانۀ روایت این 

بخش براي این شخصیت در سایه مانده چیست؟ 
در پایان باید گفت که یکي از توانمندي هاي پورمحسن 
اوست.  شخصیت سازي  خانوادگي،  آلبوم  فضاي  در 
شخصیت مادر، پدر و مهري قدرتمند و باورپذیر ساخته 
مي شوند. این فرآیند ساخت در توصیف شکل نمي گیرد 
بلکه در واکنش به نسبت کنش هاي راوي است، نویسنده 
با آوردن این سوال و جواب ها به مخاطب این فرصت را 
مي دهد که شخصیت ها را آن گونه که هستند بشناسند، نه 

آن گونه که خود شناخته است. 
براي مجتبا پورمحسن آرزوي موفقیت دارم.
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من یك عروسك پارچه اي هستم که جاي چشمهایم، دوتا 
دکمه دوخته شده... من براي شما قصه مي گویم. قصه جنگ.. 
قصه فاطي، پدر و مادرش و مردم شهرشان که گم شده اند. 
بین  نمي فهمم.  یعني چیزي  نمي زنم.  از جنگ  البته حرفي 
خودمان باشد، این یك تردستي است! یك حقه بي ضرر 
کوچك براي اینکه شما هم توي قصه باشید. من چیزهایي 
را که چشمهاي دکمه اي ام مي بینند براي شما تعریف مي کنم. 
آن وقت، شما از چسباندن تصویرها به هم، مفهومي را کشف 
مي کنید، مثاًل جنگ! این یکی از ویژگی های قصه گفتن من 
است. این که شما هم مجبورید وارد داستان بشوید و برای 
هرآنچه من از دنیایي که برایتان غریب است تعریف می کنم، 
در دنیای آشنای خودتان یك ما به ازا پیدا کنید. جالب نیست؟!

بله مي دانم تا به حال روایت هاي زیادي از جنگ شنیده اید. 
گاهي آدمها با شما حرف زده اند، گاهي دوربینها و عکسها 
متفاوت  اما من روایت  ارواح...  و  و حتي گاهي جنازه ها 
خودم را دارم. من مي توانم در شرایطي که همه چیز متالطم 
و مغشوش است، درست وسِط وسط ماجرا، جایي، گوشه اي 
ثابت باشم و همه چیز را آن طور که مي بینم برایتان بگویم. 
تفسیرش با شما... اگر عجله نکنید تفاوتش با دیدن صحنه 

نمایش را هم برایتان مي گویم:
اول از همه اینکه خود من که با شما حرف مي زنم، موجود 
که  مي کنم  خیالي  دنیایي  وارد  را  شما  هستم.  »متفاوت«ي 
شخصیتهایش زیر چرخ خیاطي به دنیا مي آیند و اگر کسي 
توي راه رفتن کمکشان نکند، روي کشاله رانشان مي شکنند. 
درک و دریافت ما از اتفاقات اطرافمان با شما تفاوت زیادي 
دارد. مثاًل من وقتي میخواهم مادر فاطي را بعد از پرت شدن 
از پنجره توصیف کنم مي گویم: »مادر فاطي کمي دورتر از من 
دوبار پاهایش را تکان داد و بعد مثل من با چشمهاي دکمه اي 
به مردم زل زد.« شما اگر بخواهید همین صحنه را تعریف 
کنید، احتماالً مي گویید:  «مادر فاطي مرد« ... یا چیز زمختي 
شبیه این. انصافاً کدام تأثیرگذارتر است؟! اعتراف کنید که 

شاعر دکمه ها
بازخواني داستان کوتاه »چشمهاي دکمه اي من«

از مجموعه »یوزپلنگاني که با من دویده اند« اثر بیژن نجدي

آزاده حسیني تنکابني

تعریف من! چون برایتان تازگی دارد؛ حتماً تابه حال عبارت 
آشنایي زدایي به گوشتان خورده است؟!

دوم اینکه من وقتي راجع به بوي خوب دهان فاطي، بوي 
تشویشم  و  افتاده  پرده اش  زیر  باد  که  اتاقي  توي  پیازداغ 
مي دوند  که  پاهایي  بین  فاطي  تپل  پاهاي  پیداکردن  براي 
حرف مي زنم، احساسات شما را قلقلك مي دهم. و قسمت 
منحصر به فرد ماجرا این است که برای این کار، از بیانی لطیف 
و شاعرانه استفاده می کنم. شما فقط می توانستید گلدسته سبز 
مسجدی را ببینید که اذان پخش می کند. اما من، »نگاه کردم به 
گلدسته مسجد که قد سبزش را کشانده بود تا وسط آسمان 
و صدای اذانش را به پشت ابر می مالید«. باورتان می شود که 

من اینقدر شاعرمسلك باشم؟!
بگذارید برای اینکه شما داستان مرا بیشتر باور کنید، با هم 
درباره همه چیز قرار بگذاریم. اینکه زبان من زبانی ساده و 
کودکانه نباشد و موسیقی و تخیل شعر در آن وجود داشته 
باشد، قراری است که من از اول داستان، از جایي که »صورتم 
را به صداي خنده فاطي مي چسبانم«، با شما گذاشته ام و تا 
آخر داستان سر قرار مي مانم. اینکه دایره ادراکم، کودکانه و 
چیزی نزدیك به دایره درِک فاطی باشد، هم جزو قرارمان 
هم  لحظاتی  می کنم  اعتراف  صادقانه  مورد  این  در  است. 
هست که من این قرار را به هم زده ام. مردن مادر فاطی را 
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طوری برایتان تصویر کرده ام که باورتان بشود از مرگ چیزی 
نمی دانم یا دست کم جنازه را تشخیص نمي دهم. اما چند سطر 
بعد گفته ام: »مردمی که مرده ها را کول کرده و با صلوات رد 
می شدند...«، یا مثاًل از عکس روی دیوار چیزی نمی فهمم اما 
می دانم که توی بدنم استخوان ندارم! یا »بوی قند سوخته« را 

تجربه کرده ام. 
قرار سوم من با شما این است که حافظه خوبي دارم. همین جا 
روي آسفالت داغ خیابان که افتاده ام، از به دنیا آمدنم تا لحظه اي 
که از پنجره پرت مي شوم، رفاقتم با فاطي را با جزئیات به یاد 

مي آورم و برایتان تعریف مي کنم. 
وانمود  اینکه  بر خالف  که  است  این  هم  آخرمان  قرار  و 
می کنم هر آنچه چشمهای دکمه ای م می بینند بازگو می کنم، 
دایره تصویرهایي که به شما مي دهم خیلی فراتر از میدان دیِد 

دو تا دکمه است که رو به آسمان ثابت مانده اند. 
  حق با شماست. من عروسك عجیبي هستم؛ اما نگویید که 
داستانم را باور نکردید و از شنیدنش لذت نبردید. نگویید 
که از این به بعد با عروسکهاي پارچه اي چشم دکمه اي و 
تمام وسایل ریز و درشت دور و برتان مهربان تر نخواهید 
بود! نگویید که باورتان نمي شود هر کدام از آنها ممکن است 
شعري براي شما داشته باشند یا داستاني ... یا حتي بازخواني 
اثري.. یادتان باشد من بیرون از داستان با شما هیچ قراري 

نگذاشته ام!
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دانشور نه تنها اولین زنی لقب گرفت که سال 1328 با مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل شد، بلکه در نوشتن اولین رمان فارسی که توسط یك زن نگاشته شده پیش 
دست بود. وی اندکی پیش از مرگ آل احمد در 1348، رمان َسووشون را منتشر کرد، که از 
جمله پرفروش ترین رمان های معاصر است )البته برخی این رمان را پرفروش ترین رمان فارسی 
می دانند اما مسئله این جاست که در مورد ارائه آمار فروش رمان های فارسی از آغاز تا امروز 

هیچ منبع موثقی پژوهشی انجام نداده است( 

زن هایی که همه جا هستند، اما نه در ادبیات
با خواندن چهل، پنجاه صفحه از سووشون به راحتی می شود فهمید 
با یك رمان انقالبی مواجه هستیم. رمانی که سه انقالب را هم زمان به 
جریان می اندازد: مبارزه با ظلم خوانین روستایی، ستیز علیه استعمار 
انگلیس و دفاع از حقوق زنان. در مورد انقالب سوم باید کمی درنگ 
کنیم. سووشون نه تنها اولین رمانی است که توسط یك زن فارسی زبان 
نوشته شده، بلکه نخستین رمانی است که یك زن قهرمان اصلی آن است. 
»سووشون« زن را در ادبیات فارسی متولد می کند. سپس خیلی سریع او 
را از موقعیت منفعل هزاران ساله خود بیرون می آورد و دوشادوش مردان 
وارد مبارزه علیه استبداد می کند. اما در همین آغاز سوال بزرگی مطرح 
می شود. جدای از »سووشون« آیا بازهم یك رمان فارسی دیگر وجود 
دارد شخصیت زن را تا این حد برجسته و مبارزه گر تصویر کرده باشد؟ 
گشت و گذارمان در میان رمان های فارسی احتماالً خیلی زود باید به 
آثار احمد محمود، دولت آبادی و آن نویسنده همیشه در حاشیه مانده 
اما به شدت قابل بررسی به نام اسماعیل فصیح. شاید رگه هایی از طغیان 
زنانه در آثار نویسندگانی که نام برده شد وجود داشته باشد اما به جرأت 
می توانم بگویم بعد از سووشون دیگر هیچ رمانی به زبان فارسی نگاشته 

نشد که بازتاب دهنده زندگی زنانی باشد که هر روز خود را با مبارزه برای خود و فرزندانشان 
سپری می کنند. زنانی که بارها در اطرافمان به آن ها برخورده ایم اما خبری از آن ها در ادبیات 

نیست. 
نمونه زنان عصیان زده در رمان ها و داستان های نویسندگان زن ده، پانزده سال گذشته وجود دارد. 
رد پای این زنان را در »پری فراموشی« ِ »فرشته احمدی« مجموعه داستان »عاشقیت در پاورقی« 
نوشته »مهسا محب علی« »احتماالً گم شده ام« از »سارا ساالر« و چند اثر دیگر می توانیم پیگیری 
کنیم اما آن ها هیچ کدام دست به شورش نمی زنند. این مسئله طبیعی است که در مدت چهل 

دیگر هیچ زنی شبیه 
»زری« نیست !

درباره »سووشون«، اولین رمان سیمین دانشور

مهام میقانی

حتی  »سووشون«  خواندن  امروز 

اگر به مضامین موجود در آن عالقه 

نداشته باشیم یک سود بزرگ دارد: 

یادمان می اندازد که خیلی وقت است 

که ما دیگر در رمان های خودمان یک 

داستان سرراست تعریف نمی کنیم.



51

امه
ن ن

ـتا
سـ

دا
92

ت 
هش

دیب
ار

یاد  به  را  »رئالیسم سوسیالیستی«  داده و اصلوب رمان های 
می آورد، پایان تلخی دارد. سرانجام روزی جسد یوسف را 
می آورند. اشغال گران خارجی و خودفروخته های داخلی این 
نماد مقاومت را از پای درآورده اند. مرگ یوسف وجود زری 
را از تردیدها می پیراید و دید او را نسبت به زندگی دگرگون 
می کند. این تغییر یك دگرگونی تاریخی است. لحظه زایش 
زن سلحشوری که می خواهد مطلع تاریخ رمام فاریس باشد. 
در جایی از رمان زری می گوید: »می خواستم بچه هایم را با 
محبت و در محیط آرام بزرگ کنم. اما حاال با کینه بزرگ 
می کنم.« وقتی دکتر عبداهلل خان، پیرمرد خیرخواه و دانایی که 
از افسانه های محلی تا رمان های قرن نوزدهمی جایگاه خود 
را با صالبت حفظ کرده تا دانشور نیز با دهه ها تأخیر او را در 
رمان خود به کار گیرد، در گفت و گویی به زری می گوید: 
»بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ نیرویی در این دنیا، به 
قدرت نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که اراده و وقوف 
داشته باشد«، دگرگونی او کامل می شود. دانشور این لحظه را 
چنین توصیف می کند: »نه یك ستاره، هزار ستاره در ذهنش 
روشن شد. دیگر می دانست که از هیچ کس و هیچ چیز در این 
دنیا نخواهد ترسید.« سفر درونی زری، در برخوردهای او با 

و سه سالی که از انتشار »سووشون« می گذرد زندگی ما تغییر 
کرده است. مصائب و دغدغه های ما غالباً به مسائل شهری 
معنای  ما  برای  »استقالل«  مفهوم  حتی  و  شده اند  معطوف 
تازه ای پیدا کرده اما »طغیان« در مفهوم کلی آن در سراسر آثار 
ادبیات داستانی فارسی غایب است. چه نویسنده های این آثار 
زن باشند و چه مرد. در رمان فارسی معاصر دیگر قهرمانی 
دست به شورش نمی زند، عصیان نمی کند و سودای همراه 
کردن کسانی را با خود ندارد که با یاری یکدیگر وضعیتی را 
دگرگون کنند. قهرمان امروز ادبیات داستان فارسی تنها زندگی 
و  بی حوصلگی  یاس،  از  می آورد.  تاب  را  خود  مالل آور 
خوشی روزهای گذشته می گوید. نویسنده امروز رمان فارسی 
نمی خواهد جهانش را تغییر دهد و چون داستان درستی هم 
تعریف نمی کند حتی زندگی ایرانی امروز خود را هم دقیقًا 

تفسیر نمی کند. 

مصائب زندگی روستایی »زری« به هفده زبان ترجمه می 
شود 

»سووشون« از مهمانی عقدکنان دختر حاکم آغاز می شود. 
خیلی طول نمی کشد که متوجه می شویم نویسنده با چه دقتی 
تالش می کند به جغرافیای خود پای بند باشد و روایت گر 
زندگی مردمی باشد که با آن ها رشد کرده. در حال و هوای 
عروسی، یعنی در همان چند صفحه اول ما با فضای اجتماعی 
سال های 1320 شیراز آشنا می شویم. سال هایی که انگلیس 
در فارس نیرو مستقر کرده و با خود گرسنگی و بیماری به 
شهرها و روستاهای اطراف شیراز آورده است. حاکم دست 
نشانده با فروش آذوقه مردم به ارتش بیگانه به قحطی دامن 
می زند، چون سیر کردن سربازان قشون انگلیس که به زودی 
باید به هند یا شمال ایران لشگر کشی کنند جزء از راه بریدن 
نان شب مردم محل ممکن نیست. همین جاست که سر و 
کله یوسف، خان روشنفکر و در عین حال سنتی روستایی 
در حومه شیراز پیدا می شود. نمونه شخصیت یوسف بارها 
در ادبیات پیش و پس از »سووشون« دیده شده و بهترین 
نمونه های جهانی این قهرمان را باید در رمان های میان دو 
جنگ جهانی در ژاپن با آثار چون »سرافکنده ها« و »کوبایاشی 
قهرمان« بجوییم. او حاضر به فروش آذوقه مردم به ارتش 
اما  پشتیبانی کند.  از مردم خود  نیست و می خواهد  بیگانه 
زری، همچون همه زنان سووشون، که هر کدام به شکلی 
فداکاری  ناکامی،  بی پناهی،  ستمدیدگی،  گوناگون  وجوه 
می گذارند،  نمایش  به  را  خود  زمان  ایرانی  زن  تحمل  و 
مسالمت جویانه، می کوشد او را آرام کند. دو خان قشقایی، 
ملك رستم و ملك سهراب که از سوی اشغالگران فریب 
خورده اند و سعادت زندگی شخصی خود و خانواده شان را 
به رستگاری عمومی ترجیح داده اند، برای خرید آذوقه نزد 
یوسف می آیند تا با فروش آن به انگلیسی ها اسلحه بخرند 
و با ارتش ایران بجنگند. اما یوسف قبول نمی کند. کشمکش 
به خود اختصاص  از رمان را  میان آن ها که بخش بزرگی 
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جامعه، به آگاهی می انجامد. او که در آغاز می خواست در 
حاشیه رنج های مردم بماند، به میان ماجراها کشانده می شود. 
همین لحظات است که باید گمان ببریم که نویسنده تلویحًا 
می گوید زن معاصر ایرانی دیگر مجبور است روی پای خود 
اجتناب  و  تاریخی  را ضرورتی  زن  طغیان  دانشور  بایستد. 
و  بیداری  از طریق  باید  یا  زنان  او  باور  به  داند.  می  گریز 
اتکا به خویش زندگی کنند، یا باید تا عمر دارند خاموش و 

سرافکنده، عرصه اعمال قدرت مردان باشند.
در انتهای رمان زری زنی کولی را به یاد می آورد که برایش 
از مراسم سووشون )سوگ سیاوشان( تعریف کرده بود. این 
جا استعاره ای شکل می گیرد که در مقایسه با سطح سلیقه 
و آگاهی مخاطب امروز چندان بدیع نیست. گویی یوسف، 
سیاوشی است تنها در محاصره انبوه دشمنان. آخرین فصل 
از  از تشییع جنازه یوسف و یکی  نیرومند  رمان، توصیفی 
ایران  معاصر  ادبیات  در  مردم  قیام  توصیف های  مؤثرترین 
و  مردم  استعماری  ضد  تظاهرات  به  جنازه  تشییع  است. 
درگیری آنان با نیروهای امنیتی مبدل می شود. جنازه یوسف را 
شبانه به خاک می سپارند و مك ماهون در تسلیتی امیدبخش 
به زری می نویسد: »گریه نکن خواهرم، در خانه ات درختی 
خواهد رویید و درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در 
سرزمینت. و باد پیغام هردرختی را به درخت دیگر خواهد 
رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید: در راه که می آمدی 

سحر را ندیدی؟«
مبارزه دردناک این زن و شوهر تا بیست سال بعد به هفده 
زبان دنیا ترجمه می شود. زبان هایی که جز سه یا چهار مورد 

خودشان ظلم استعمار و استبداد را چشیده اند. 

دیگر هیچ زنی شبیه »زری« نیست؟
امروز خواندن »سووشون« حتی اگر به مضامین موجود در 
آن عالقه نداشته باشیم یك سود بزرگ دارد: یادمان می اندازد 
که خیلی وقت است که ما دیگر در رمان های خودمان یك 
داستان سر راست تعریف نمی کنیم. داستان این رمان را به 
این بابت در این یادداشت آوردم تا جلوی چشممان ببینیم که 
داستانی با این میزان نقطه عطف و شخصیت های در خور 
بررسی دیگر در ادبیات ما حضور ندارد. جالب این جاست 
ناقدان ادبی کشور و عالقه مندان به نظریه های ادبی »اسماعیل 
فصیح« را که شاید تنها داستان پرداز پس از انقالب بود این 
طور گسترده نادیده گرفته اند. »سووشون« رسالت به دست 
فراموشی سپرده شده نویسنده را به خاطرمان می آورد. رمان 
نویس وظیفه دارد قصه بگوید. در حاشیه داستان می شود به 
حدیث نفس، فلسفه بافی و ذهنی گرایی غلیظ هم پرداخت اما 
ما یادمان رفته که باید با قصه سرایی مردم را سرگرم کنیم نه با 

ذکر تکراری عواطف و عقاید معموالً پیش پا افتاده مان. 
با  مصاحبه ای  تجربه  مجله  دانشور  فوت  از  پیش  ماه  یك 
او انجام داد. مصاحبه ای در نصف صفحه که اغلب به ذکر 
کسالت و بی حوصلگی او خالصه شده بود. وقتی مصاحبه گر 

از او می پرسد که آثار نویسندگان جوان ایرانی را می خوانید، 
پاسخ می دهد: »چشمم به خوبی نمی بیند. نمی توانم بخوانم.« 
نام  همچون  که  نویسنده ای  زن  از  دانشور  حیات  زمان  در 
خانوادگی اش دانشور نیز بود، تقدیر درخوری به عمل نیامد 
اما اگر ما می خواهیم ادبیات داستانی زبان محبوبمان فارسی را 
از رخوتی که به آن گرفتار آمده نجات دهیم باید »سووشون« و 
رمان های امثال آن را با دقت بخوانیم تا با قدرت از آن ها عبور 
کنیم و رمان هایی بنویسیم که برای تمام جهان خواندنی باشد. 
به نظر نمی رسد روزی از سیمین دانشور مجسمه ای ساخته 
شود اما نخستین رمانش به چاپ بیست و نهم رسیده است. در 
سالمرگ او خواندن این رمان شاید زیباترین قدردانی ممکن 
از نویسنده ای باشد که فرزندی از خود به جای نگذاشت 
اما آثارش تا ده ها سال بعد خوانندگان را سرگرم می کند و 

تحسین آنان را برمی انگیزد.  
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»این جا باران صدا ندارد«، سومین رمان کامران محمدِی چهل 
و یك ساله است. محمدي پیش از این رمان، دو رمان دیگر 
به نام هاي »آن جا که برف ها آب نمي شوند« و »بگذارید میترا 
بخوابد« را منتشر کرده بود که اولي مورد توجه جایزه ها و 
منتقدان هم قرارگرفت. با این حال، رمان سوم محمدي، به 
مصاحبۀ  در  او  خود  شد.  مواجه  با سکوت  عجیبي  شکل 
و  رسانه ها  بي توجهي  از  فرهیختگان،  روزنامۀ  با  کوتاهي 
جلسات نقد و بررسي کتاب، گله کرده است و مي گوید حتي 
یك نقد براي این رمان در مطبوعات نوشته نشده و حتي یك 
جلسۀ ادبي برایش برگزار نشده است. اگر خوش بینانه به این 
مسأله نگاه کنیم، چندان هم عجیب به نظر نمي رسد. فاصلۀ 
قبلي اش سبب شد  رمان  با  انتشار رمان سوم محمدي  کم 
بیش تر اهالي ادبیات، دیگر عالقه اي براي توجه به این رمان 
نشان ندهند، به ویژه این که »بگذارید میترا بخوابد«، یکي از 
پرفروش ترین آثار داستاني سال 90 بود و هنوز هم درباره اش 
در رسانه ها چیزهایي نوشته مي شود. با این وصف شاید براي 
توجه شایسته به »این جا باران صدا ندارد«، باید تا سال آینده 
صبر کنیم. چرا که به نظر می رسد رمان سوم محمدي، از چند 
نظر، پخته ترین رمان او در این سه گانه است، هرچند که شاید 
»بگذارید میترا بخوابد« از نظر ماجرا، رمان جذاب تري- براي 

مخاطب ایراني- به شمار بیاید.

مفهوم فراموشي و خاطره
سه گانۀ فراموشي، نامي که خود محمدي براي این سه رمان 
بامسمایي است. هم در »آن جا که  نام  انتخاب کرده است، 
بخوابد«،  میترا  بگذارید  »در  هم  و  نمي شوند«  آب  برف ها 
مفهوم فراموشي و خاطره، بن مایۀ اصلي داستان است. در 
کتاب »آن جا که برف ها آب نمي شوند« فراموشي بیش تر به 
عنوان گریزگاهي براي از یاد بردن تلخي هاست و در »بگذارید 
میترا بخوابد« به صورت جنبه هایي از ناخودآگاه آدم ها بروز 
در  اما  مي کند.  هدایت  و  داده  را شکل  آینده شان  که  یافته 
»این جا باران صدا ندارد« این دو رویکرد به مفهوم فراموشي، 
به صورت توأمان به کار گرفته شده است و تصویر کامل تري 
از یك مفهوم روان شناختي به دست مي دهد. در این رمان، 
محمدي از یك سو شخصیِت محوري داستان را در شرایطي 

تراژدي مدرن
نگاهي به سه رمان کامران محمدي با تأکید بر »این جا باران صدا ندارد«

نرگس نظیف

قرار مي دهد که فراموش کردن خاطرات تلخ گذشته مي تواند 
راه نجاتي از رنج هاي رواني اش باشد و از سوي دیگر، همین 
فراموشي، در الیه هاي عمیق تر ذهن او، به شکل ناخودآگاه، 
عاملي است براي درد کشیدن. »اسماعیل« که در گذشته با یك 
سهل انگاري، مسبب مرگ دو دوست و هم خدمتي اش شده، 
تنها با فراموش کردن این خاطره به طور کامل، از رنج عذاب 
وجدان خالص مي شود و در عین حال، وجود همین خاطرة 
فراموش شده در ناخودآگاه او، رفتارها و افکار او را در آینده 

شکل مي دهد و او را تا مرز قتل پیش مي برد.
این ترکیب مفهومي، رمان »این جا...« را در گام نخست و از نظر 
بن مایه هاي فکري، از دو رمان قبلي محمدي متفاوت مي کند. 
اگر نویسنده در دو رمان نخستش رویکردي یك سونگرانه و با 
تمرکز بر یك جنبه از فراموشي داشته است، این بار و در رمان 
آخر از سه گانۀ فراموشي، با درآمیختن هر دو وجهِ فراموشي 
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که در مطالعات روان شناختي مورد توجه قرار مي گیرد، تصویر 
کامل تري از یك مفهوم ارائه می کند.

روان شناسي یا داستان
مهم ترین نقدي که بر آثار محمدي وارد شده و- کم وبیش- 
این  مي شود، رابطه ي روان شناسي و روایت است. منتقدان 
سه رمان معتقدند محمدي بیش از آن که داستان بنویسد، 
آموزه هاي  طرح  به  تحصیلي اش،  رشتۀ  از  بهره گیري  با 
روان شناختي مي پردازد. آموزه هایي که گاه در بافت روایت 
از  بیش  مخاطب  که  مي زنند  بیرون  متن  از  آن چنان  رمان، 
داستان، با احکام کلي، از جنس اصول روان شناسان روبه رو 
مي شود. این انتقاد، البته از نظر برخي از طرفداران سه رمان 
محمدي، انتقاد موجهی نیست. از نظر این گروه، داستان هاي 
محمدي، جذاب و پرفراز و نشیب هستند و به همین علت، 
پرکشش و خواندني. همین نکته نشان مي دهد نویسنده در 

پرداخت داستاني مفاهیم روان شناختي، موفق بوده است.
اما چه در گروه نخست قرار گیریم و چه در زمرة مدافعان 
رمان روان شناختي، آن هم از نوع کارهاي کامران محمدي، 
مي توانیم با مقایسۀ این سه رمان، دریابیم که نویسنده به نقدهاي 
نبوده است. او  این مورد، بي توجه  منتقدانش، دست کم در 
این شکل نگارش داستان را با تحلیل هاي روان شناختي کاماًل 
خارج از متن در »آن جا که برف ها آب نمي شوند« شروع کرده، 
در »بگذارید میترا بخوابید« آن ها را با متن آمیخته و نهایتاً در 
»این جا باران صدا ندارد« تقریباً حذف کرده است. این روند 
باعث شده است رمان سوم نویسنده، بیش از دو رمان قبل، 
»داستان گو« باشد. روان شناسي در این رمان، در موقعیت هایي 
که شخصیت ها قرار دارند حل شده و به شکلي از تکنیك 
روایي تبدیل شده است. هم چنین محمدي عامداً یا ناآگاهانه، 
در رمان سومش، از بیان جمله هاي قصار روان شناختي که 
شکلي از توضیح غیرالزم آن چه روي داده است می باشند، 
پرهیز مي کند؛ ایرادي که در دو رمان اولش- به ویژه اولي- 

به وضوح قابل مشاهده است.

شیوه ي روایت
با یك نگاه گذرا به این سه رمان، صرف نظر از اسامي خوب 
و هماهنگ، اختالف تعداد صفحات شان بیش از همه جلب 
توجه مي کند. »آن جا که برف ها آب نمي شوند« 100 صفحه، 
باران صدا  »این جا  و  بخوابید« 130 صفحه  میترا  »بگذارید 
ندارد« 160 صفحه است. یعني نویسنده، رمان به رمان، کار 
حجیم تري نوشته است. این موضوع وقتي معنادار مي شود 
که از نظر طرح، این سه رمان را مقایسه کنیم: ساختار طرح 
از نظر میزان شاخ وبرگ و تعداد اتفاقات اصلي، تقریباً مشابه 
اتفاق تلخي در  پیروي مي کند؛  از فرمول یکساني  است و 
گذشته فراموش شده و ماجرایي در زمان حال، دوباره آن 
را به یاد شخصیت هاي داستان مي آورد. این یادآوري در هر 
سه داستان، سه روز طول مي کشد و بر روابط پنج یا شش 
نفر مرتبط با یکدیگر، تأثیري مخرب مي گذارد. اما چرا این 
بیان شده و  ثابت در رمان اول، ظرف 100 صفحه  فرمول 

در رمان سوم، 160 صفحه؟ پاسخ را باید در شیوه ي روایت 
جست وجو کرد.

درواقع اختالف 60 صفحه اي رمان »این جا باران صدا ندارد« 
حوزة  در  مهم  جزئیات  به  محمدي  بیش تر  توجه  حاصل 
با  اولش،  او در رمان  شخصیت پردازي و فضاسازي است. 
را  ماجرا«  »اصل  فقط  است،  مخرب  بسیار  گاه  که  خستي 
مي دهد.  گسترش  اندک  بسیار  را  طرح  و  مي کند  تعریف 
که  را  رماني  نویسنده  مي کند  حس  مخاطب  که  جایي  تا 
فشرده  مي داشت،  حجم  این  دوبرابر  دست کم  مي بایست 
و خالصه کرده است. اما گویي تجربۀ نگارش دو رمان و 
رمان  در  محمدي  است  شده  سبب  منتقدان  نظرات  شاید 
سومش، این نقیصه را تا حدي برطرف کرده، فضاسازي ها، 
شخصیت پردازي ها و گفت وگوهایش را پروپیمان تر بنویسد. 
هرچند که هم چنان مي توان این ایراد را به او گرفت که کارش 
بیش از آن چه الزم است، فشرده شده. مسأله اي که شاید در 
باشد.  داشته  ریشه  محمدي  میني مالیستي  فعالیتهای  سابقۀ 
محمدي پیش از نوشتن این سه رمان، دو مجموعه  داستان 
»خدا اشتباه نمي کند« در سال 1380 و »قصه هاي پریوار« و 
»داستان هاي واقعي« را در سال 1388 منتشر کرده که هر دو، 
مجموعه اي از داستان هاي میني مالیستي با حجمي در حدود 

یك تا دو صفحه اند.

یک تراژدي امروزي
داستان  تلخ و دردآورند.  هر سه رمان محمدي، فوق العاده 
و  تلخ  صورتي  به  و  مي گیرد  شکل  رنج آور  فضایي  در 
برف ها  )آن جا که  پایان مي یابد. در رمان نخست  ویرانگر، 
آب نمي شوند( تخریب و فروریختن آرام آرام شخصیتي به 
نام »ریبوار«، همزمان با نابودي رابطۀ خواهر او )روژیار( با 
همسرش )ابراهیم( هستۀ مرکزي رمان است. در رمان دوم 
داستان  محوري  نابودي شخصیت  بخوابد(  میترا  )بگذارید 
)ایوب( در رابطه با همسرش )ستاره( و نیز دو زن دیگر به 
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نام هاي شهرزاد و میترا، تحت تأثیر ماجراي دردآوري که در 
گذشته رخ داده است، داستان را شکل مي دهد. در رمان سوم 
)این جا باران صدا ندارد( نیز اضمحالل شخصیت اسماعیل 
و باز هم نابودي رابطۀ او با همسرش )شیرین( که حاصل 
سوءظن است، به صورت توأمان با تالشي یك رابطۀ دیگر 
)توفیق-نارنج( همۀ ماجراي رمان است. در هر سه رمان، نقش 
گذشته بسیار پررنگ است و آن چه مورد توجه نویسنده قرار 
مي گیرد، صرف نظر از مفهوم خاطره و فراموشي و تاثیراتي که 
بر زندگي آدم ها دارد، در یك کلمه »رابطه« است. اما گذشته 
از محتواي کم وبیش مشابه سه اثر، بررسي ساختاري رمان 
قابل توجهي است:  ندارد« واجد نکات  باران صدا  »این جا 
سوءتفاهم، تصادف و جبر گریزناپذیر تقدیر، در این رمان، 
از سطح مفاهیم یا محتواي داستان فراتر رفته، به عناصري 
ساختاري براي پیشبرد داستان تبدیل مي شوند. و این همان 

نکته اي است که »تراژدي« را مي سازد.
و  شکسپیر  آثار  نظیر  کالسیك،  تراژدي هاي  ساختار  در 
تراژدي  یا  »اتللو«  و  ژولیت«  و  »رومئو  مشخص،  به طور 
»رستم و سهراب«، آن چه بیش از همه در شکل گیري داستان 
نقش آفریني مي کند، همین عناصرند و در رمان محمدي نیز، 
آگاهانه یا به اتفاق، داستان درست بر پایۀ همین عناصر ساخته 
مي شود. سوءتفاهم میان هر پنج شخصیت داستان: هومن، 
توفیق، نارنج، شیرین و اسماعیل، رابطه شان را به شدت به 
سمت فروپاشي پیش مي برد و تصادف هاي جبرگرایانه، این 
فرایند را تسهیل کرده، آن ها را به شکلي اجتناب ناپذیر به 
سمت تقدیر تلخ شان پیش مي برد. تقدیري که با وجود همۀ 
تالش ها و احتماالتي که مي توانست مانع از بروزش شود، 

سرانجام رخ مي دهد.
اما تراژدي محمدي تفاوت مهمي با تراژدي کالسیك دارد. 
در تمام آثار تراژیك گذشته، قطعیت، عامل مهم دیگري است 
که پایان دردآور ماجرا را رقم مي زند، اما در رمان محمدي، 
همه چیز غیرقطعي و چندوجهي است. این عدم قطعیت که 
پایان بندي  مي تواند عنصر مدرن تراژدي امروزي باشد، در 
تلخ  تقدیر  که  جایي  تا  است.  مشاهده  قابل  به خوبي  کار 
شخصیت هاي داستان، درنهایت، به دست هاي خوانندة متن 

واگذار مي شود.
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این مجموعه،  مشتمل بر هشت داستان کوتاه با عناوین »برف«، 
»احساسي که فقط یك آرایشگر مي تواند تجربه کند«، »عروسي«، 
»امروز شنبه، فهمیدم ناصر مردي که فکر مي کردم نیست«، »کلۀ 

گنجشك«، »دیوار به دیوار«، »سگسار« و »اسماعیل« است.
در داستان هاي یوسف انصاري ردپاي تجربیات متنوع زیستي 
نویسنده به خوبي دیده مي شود. تجربیاتي که با گره خوردن به 
تکنیك هاي داستان نویسي و نثر سالم و روان، منجر به خلق 
داستان هاي کوتاهي در چارچوب استانداردهاي داستان نویسي 

مي شود.
مسلماً یوسف انصاري داستان نویسي را به صورت آکادمیك 
فراگرفته و به  خوبي با عناصر داستان آشناست. وي در این 
مجموعه تالش کرده  تا نظرگاه ها و لحن هاي متفاوت را تجربه 
کند: بازي هاي فرمي زباني در »کلۀ گنجشك«؛ روایت به شیوة 
نامه نگاري و نامه در نامه در »امروز شنبه، فهمیدم ناصر، مردي 
و  در»اسماعیل«  داستاِن شخصیت  نیست«؛  فکر مي کردم  که 
ریسك در استفاده از فضاها و تم هاي تکراري و کلیشه اي و 
تبدیل آن ها به سوژه هاي خالق با استفاده از خرده روایت ها، 
شیوه هاي نوین نظرگاهي و پایان غافلگیرکننده؛ )فضاي زندان 
در »دیوار به دیوار« و فضاي برفي و روستایي و حملۀ گرگ ها 

در »برف«(.
فضاي کلي داستان هاي مجموعه، منسجم و در حال و هوایي 
با طبیعت و  بیشتر مرتبط  از جوامع مدرن و شهري و  دور 
براي  فضاها  این  نظر مي رسد  به  است.  غیرشهري  فضاهاي 
نویسنده ملموس بوده و نویسنده به خوبي توانسته آن ها را در 
داستان هایش به تصویر بکشد. ویژگي بارز این گونه فضاها، 
دورشدن از سرعت و سردي روابط انسان ها در دنیاي مدرن 
انزوا و تنهایي،  است. بیماري جمع گریزي و جمع ستیزي – 
که محوریت اکثر داستان هاي مدرن است، در داستان هاي این 
مجموعه، به شکلي جدید و نه در قالب های معموِل داستان هاي 

مدرن، به کار رفته است. 
فضاهاي داستاني و شخصیت هاي برساختۀ یوسف انصاري، 

نگاهي به مجموعه داستان
 » امروز شنبه«

 نوشتۀ یوسف انصاري

بهاره ارشدریاحي

به شدت مرا به یاد غالمحسین ساعدي مي اندازد. به خصوص 
شخصیت غالمعلي در داستان »عروسي« و صالح در داستان» 
سگسار« و نیز استفاده از راوي اول شخص جمع در داستان هاي 
»برف« و »عروسي«؛ استفاده از موتیف هاي جانوري؛ استفاده 
و  »برف«  داستان هاي  در  خصوص  به  روستایي  فضاي  از 
»سگسار«؛ استفاده از فضاهاي تاریك و خرافي، به خصوص 

در داستان »امروز شنبه، ...«.
مهم ترین تفاوتي که این داستان ها با اکثریت قریب به اتفاق 
داستان هاي کوتاه معاصر دارند، وجود عنصر عاطفه در این 
داستان هاست. عاطفۀ بشري در این داستان ها به سطح آمده 
و ملموس تر است؛ کاراکترهاي این داستان ها هنوز به اعتبار و 
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قداسِت روابط انساني ایمان دارند و براي حفظ و ارزش گذاري 
نیستند،  این شخصیت ها، مصنوعي  آن ها تالش مي کنند.  به 
و  طبیعي  رفتارشان  و  نمي زنند  حرف  سینمایي  و  تصنعي 

باورپذیر است.
عالوه بر توانائي نویسنده در پرداخت شخصیت ها، به علت 
مجموعه،  این  داستان هاي  فضاهاي  جنس  و  روابط  ماهیت 
ترند.  صیقل خورده  و  عمیق تر  ذاتي  طور  به  شخصیت ها 
مخاطب کمتر درگیر سرگرداني و تشویش ذهني و روحي این 
شخصیت ها- که عماًل تکراري ترین تم، در شخصیت پردازي 
داستان هاي مدرن است- مي شود. نویسنده، به خوبي از پس 
معرفي و شناساندن شخصیت ها به خواننده برآمده و در اکثر 
داستان ها، بحران روایت، رابطه یا واقعه اي است که بین این 
شخصیت ها در جریان است. در نتیجه، انرژي مخاطب درگیر 
درگیري هاي فردي و گره گشایي ذهن راوي ها و شخصیت ها 

نمي شود.
و  مکان ها  فضاها،  از  سرشار  و  رئال  اکثراً  داستان ها  فضاي 
شخصیت هاي متفاوت است. این تنوع باعث شده مجموعه 
داستان امروز شنبه از داستان هاي آپارتماني، فضاهاي تکراري، 
روزمرگي ها و عادات مدرن فاصله بگیرد و حرف هاي تازه اي 

براي گفتن داشته باشد.
با وجود فضاهاي شهري در داستان هاي »امروز شنبه، ...«، و 
»اسماعیل«، با شخصیت هایي غربت زده و جدا از این بافت 
مواجه هستیم. در واقع، استفاده از فضاها و المان هاي شهري 
در این داستان ها، بیشتر به منظور نمایش تعارض ها، تضادها و 
تقابل هاي بین کاراکترهاي داستان هاي این مجموعه با مدرنیته 

است. 
مي توان گفت این گذار از فضاي روستایي به فضاي مدرن، به 
نوعي دغدغه و چالش ذهني خود نویسنده است. دغدغه اي 
که با افراط در گرایش به مدرنیته و انتساب درصد باالیي از 
داستان هاي کوتاه و رمان ها به مدرنیسم و پست مدرنیسم و به 
 طور کلي توجیه ناشایست بسیاري از کژفهمي ها، بدفهمي ها 
برچسب  با  داستاني  ادبیات  زمینۀ  در  اطالعات  نداشتن  و 

مدرن گرایي، روز به روز بیشتر و درگیرکننده تر مي شود.
نویسنده از موتیف هاي جانوري نیز در مفهوم غیرنمادین و 
ابعاد انساني طبیعت، در  واقعي خود، بیشتر در مفهوم بروز 
داستان هاي این مجموعه استفاده کرده است: گربه در داستان» 
دیوار به دیوار«؛ گنجشك در داستان »کلۀ گنجشك«؛ گرگ در 

داستان »برف« و سگ در داستان »سگسار«.
که  یکي دیگر از ویژگي هاي داستان هاي یوسف انصاري – 
برهان دیگري است بر آشنایي و تسلط او بر داستان - عدم 
شیوة  بهترین  است.  روایت  پیشبرد  در  نویسنده  دخالت 
هم زماني  مدرن،  کوتاه  داستان هاي  در  به ویژه  داستان گویي، 
کشف و شهودِ نویسنده و مخاطب است. عدم دخالت دست 
نامرئي تقدیر یا همان نویسنده، در پایان داستان یا گره گشایي 
خرده روایت ها و بحران اصلي، به خوبي در داستان هاي این 

مجموعه رعایت شده است. 
یکي از توانایي هاي بارز نویسنده، انتخاب مناسب راوي است.

را  فضاهایي  و  تصاویر  راوي،  درست  انتخاب  بر  عالوه  او 
انتخاب مي کند که براي دید آن راوي مناسب باشند و به عبارت 
دیگر، نظرگاه داستاني قادر باشد آن تصاویر را به خوبي ببیند و 
در نهایت مخاطب هم از طریق کادر دوربیني که در داستان 
در حال حرکت است – که مي تواند چشم راوي داستان یا 
تعاریف و تصاویر داناي کل باشد – تمام قسمت هاي موردنیاز 

را ببیند و در ذهن خود تحلیل کند.
نکتۀ دیگري که در مورد داستان هاي این مجموعه به ذهنم 
مي رسد، ریتم منظم و شعرگونۀ نثر در بسیاري از قسمت هاست. 
البته این وزن و آهنگ، نثر را به سمت شاعرانگي نبرده است؛ 
بلکه به صورت هنرمندانه از جمالت کوتاه و کلمات هم وزن، 
براي ایجاد سمفوني هماهنگي از کلمات و حروف استفاده شده 
که در داستان هاي »کلۀ گنجشك« و »عروسي«)به خصوص در 

کلۀ گنجشك( به اوج خود مي رسد.
نامناسب،  جایگاه  مجموعه  این  داستان هاي  بزرگ  مشکل 
پرداخت ناکافي و نگاه تك بعدي به زن است. فضاي داستان ها 
دیده  آن ها  در  زن  پررنِگ  شخصیِت  و  است  مردانه  تقریباً 
 نمي شود. اغلب کاراکترهاي مونث، مانند مادر در داستان »کلۀ 
گنجشك«، مریم در داستان »احساسي که فقط یك آرایشگر 
و  شنبه،...«  »امروز  داستان  در  ژیال  کند«،  تجربه  مي تواند 
از  شخصیت هاي فرعي در داستان هاي »برف« و »عروسي«، 
الگوهاي تیپیك زن هاي جوامع مردساالر الگوبرداري شده اند. 
زناني که وظیفه شان در جایگاه مادر تنها الالیي خواندن ، غذا 
دادن و دل سوزي بیجا، غریزي و بدون فکر براي فرزندانشان 
است و هیچ تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمي در تربیت و تعلیم آن ها 
ندارند. در مقام همسر و معشوقه )مریم – ژیال( یا زنان بارداري 
هستند که جز دردسر و نگراني، سودي به حال همسرانشان 
ندارند یا شخصیتي خرافاتي، ضعیف و وابسته و بي اراده دارند. 
و بدترین مثال، کاراکتر انصاف خانم در داستان »عروسي« است 
که تا حد شخصیت بازیگران فیلم هاي دهۀ 40 سینماي ایران 
)فیلم هاي فارسي( تنزل کرده، بسیار در سطح مانده و ناپخته 
است و حتي براي پرکردن فضاهاي خالي و حفره هاي بین 

دیالوگ ها هم کفایت نمي کند.
و نهایتاً در داستان هاي »سگسار« و »دیوار به دیوار« شخصیت 
انصاري، شخصیت  ندارد. در داستان هاي یوسف  زن وجود 
زِن متوسط، روشنفکر، تحصیل کرده، عاشق، پرستار و عصیانگر 
موضع گیري  کمي  نویسنده  کم توجهي  این  نمي شود.  دیده 
او را نسبت به زنان، جانب دارانه و تك بعدي نشان مي دهد. 
البته فضاي سنتي داستان ها تا حد زیادي ایجاب مي کند که 
شخصیت هاي زن در سایۀ تفکر مردساالرانه باقي بمانند، ولي 

به عقیدة من در این دیدگاه افراط شده است.
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نشست بررسي داستان موسیو الیاس
اثر صادق چوبک

 سرویس نقد و بررسي

مطلوبي  کیفیت  از  داستان  این  که  مي کنم  فکر   -
برخوردار نبود، از ابتدا تا انتها صحبت از غصه خوردن 
شخصیت اصلي داستان بود. تکراري که در طول کار 
باعث مي شد  بودن  با وجودي تعمدي  وجود داشت 

که موفق به برقرار کردن ارتباط با داستان نشوم. 
- به نظرم قلیان انتهاي کار نمادي از خود شخصیت 
این  دارایي  تنها  عنوان  به  و فرش  بود  داستان  اصلي 
را  فرش  قلیان  آتش  او.  زندگي  از  نمادي  شخص 
سوزاند در حالي که هیچ کاري از دست این شخص 

برنمي آمد.
که  مي شود  اشاره  نکته  این  به  داستان  ابتداي  در   -
»مورگان  دورة  شخصیت،  این  زندگي  دورة  بهترین 
نویسنده  که  انگار  است.  بوده  آمریکایي  شوستر« 
بخواهد این مطلب را به مخاطب بفهماند که همیشه 
عوامل خارجي  فرد  این  زندگي  بر  تأثیرگذار  عوامل 

بوده اند. 
سوالي که مي خواهم بپرسم این است که عالقۀ این فرد 
به دوران شوستر اولین دادة ارزشمندي است که داستان 

در کنار بچه هاي جلسۀ خصوصي داستان خواني مهام 
میقاني نشستم و داستان »مسیو الیاس« »صادق چوبک 
مورد آن صحبت  در  کنار هم  در  و همه  را خواندیم 
تیره شروع مي شود  با خط  پاراگراف هایي که  کردیم. 
صحبت هاي دوستان است و آن هایي که خط تیره ندارد 
بچه ها  این  تک  تک  از  که  دارد  جا  من،  صحبت هاي 
بنیامین بهادران، مرجان  تشکر کنم. از پوریا موسوي، 
ساینا  سلحشور،  رومینا  سالمي،  کوروش  حسیني، 
از  اسمشان  که  عزیزاني  همه   و  اسدي  محمد  نعمتي، 

قلم افتاد و صدا البته با تشکر از مهام میقاني.

به ما مي دهد. به نظر شما در طول داستان از این داده 
استفادة داستاني شده است یا نشده؟

- به نظرم نیامد. دنبال این بودم که بخشي مرتبط با 
اما  نیامد.  به چشمم  موردي  اما  کنم،  پیدا  این بخش 
جامعۀ  از  اطالعات  ارائۀ  در  چوبك  این،  از  گذشته 
خودش زیاده روی کرده و در بخشي طنز بي موردي را 
به داستان اضافه کرده، مثل همان بخشي که صحبت 

از زن هاي شهرنو مي کند.
زمان  در  واژه ها  از  بعضي  که  کنم  اضافه  را  این  باید 
خودشان کارکرد اصلي خود را دارند اما به مرور زمان 
و با عوض شدن ماهیت اصلي خود کارکرد طنز پیدا 
مي کنند. به عنوان مثال اگر همین حاال داخل داستاني 
و  ببرد  پناه  پارکي  به  و  کند  فرار  خانه اش  از  دختري 
توسط زني در این پارک اغفال بشود و زن او را به یک 
خانۀ فساد ببرد، مجال هیچ لبخندي نمي ماند چرا که این 
بخش هیچ طنزي را در خودش پنهان نکرده است اما 
مرور زمان ممکن است چنین پالت داستاني را تبدیل 
به یک موقعیت طنز بکند. سواي از بخشي که اشاره شد 
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موقعیت طنز دیگري را مي توانید در داستان برشماري 
کنید؟

معتاد  توضیح شخصیت  در  بزرگ نمایي  نوعي  بله   -
داستان و شخصیت آن دو خواهر ارمني وجود دارد که 
انگار چوبك به واسطۀ آ ن ها قصد داشته لبخند تلخي 

را روي لبان مخاطب بنشاند.
- به نظرم نوع روایت چند پاره است و ماهیت خود را 
حفظ نمي کند، سواي از لحن طنزي که بر داستان سوار 

است، به نظر یکپارچگي خودش را حفظ نمي کند.
- شباهت زیادي میان زبان چوبك در این داستان و 
زبان جعفر شهري وجود دارد. گذشته از این داستان 
این  به  مي شود.  تمام  مي گیرد  شکل  که  همان جایي 
معنا که چوبك از یهودي و از خواهران ارمني همان 
استفاده اي را مي کند که در ظرف ذهني مخاطب وجود 

دارد و از این پتانسیل ها استفاده اي نمي کند.
پیش از این که چوبک به عنوان یک داستان نویس بخواهد 
حرف جدیدي را بزند باید یک داستان داشته باشد با 
استخوان بندي سالم. یعني نوع فعالیت چوبک به او این 
اجازه را نمي دهد که مثل یک فیلسوف حرف هایش را 
به مخاطب بگوید. او باید داستان سالمي داشته باشد و 
حرف هایش را در خطوط بین متني این داستان بزند به 
نظر شما پوستۀ این داستان واجد شرایط براي گفتن این 

حرف ها هست؟
- بله داستان این شرایط را دارد، به عنوان مثال جعفر 
شهري در داستان انسیه خانم با همین لحن و همین 
توضیح  را  چیز  همه  وسواس  نوعي  بهانۀ  به  زبان 
مي دهد، در آن جا هم مثل این داستان با یك پاراگراف 
تمام  نیمه  داستان  اما  مي شود  بسته  داستان  انتهایي 

نمي ماند، به نظر در این جا داستاني شکل نمي گیرد.
- به نظر داستان از فرمولي بهره مي برد که برشت در 
را  کلیتي  یك  این که  مي برده،  بهره  آن  از  نوشته هایش 
تصویر کند و داستانش را بر اساس پروسۀ شکل گیري 
این کلیت بنا کند، این که مي گویم برشت، باید زمانۀ 
چوبك را هم در نظر گرفت شاید چوبك فرمي را مشق 
مي کرده که نمونۀ غربي آن را ندیده بوده به همین علت 
نمي شود به او خرده گرفت. حتی در پاره اي از مواقع تند 
تیز عمل مي کند به این شکل که در عین ارائۀ توصیف 
حقیقت را در سایه نگه مي دارد و در نهایت خودش به 
آن برچسب مي زند به شکلي که انگار مي خواهد چیزي 
را به ما بگوید. در مورد سوال شما هم باید بگویم که 
این داستان جنبۀ گفتن حرف هایي بیش از این را دارد اما 
انگار که چوبك نمي خواهد بیش از این حرف بزند. به 
نظر اگر نویسنده زنده بود هم هیچ تمایلي به رفع چنین 

ایرادي نداشت.

- صادق چوبك در داستان هاي دیگرش نشان مي دهد 
داستان  این  در  نظر  به  است.  کاربلدي  نویسندة  که 
بدهد  ارائه  را  خودش  جامعۀ  از  تمثیلي  مي خواهد 
تصویر کردن نوعي روح زمانه. انگار که مي خواهد با 
ارائۀ این توصیفات مالل آور مخاطب را در موقعیت 
قهرمان قصه بگذارد. این  که شرایط را مي بیند و ملول 

مي شود، با این حال کاري از دستش ساخته نیست.
- به نظر این تعدد شخصیت ها در داستان چوبك به 
این دلیل است که مي خواسته شرایط زندگي در چنین 
خانه اي تصویر کند، شرایطي که حاال فراموش شده 

است.
بیایید فرض را بر این بگذاریم که نویسندة این داستان 
صادق چوبک نیست، یکي از بچه هاي همین کارگاه این 
داستان را نوشته و براي ما خوانده است، باز هم همین 

حرف ها را به این داستان نسبت مي دادید؟
- من همۀاین حرف ها را مي زدم. چون همۀ حرف ها 
از تلنگرهایي ناشي مي شد که داستان در حین شنیدن 

به من مي زد.
- به نظرم براي جواب این سوال باید بگویم که این که 
چوبك این داستان را نوشته زیاد مهم نیست، این که 
است.  مهم  نوشته  را  داستان  این  زماني  چه  چوبك 
این داستان زماني نوشته شده که براي داستان نویسي 

آموزش مدوني وجود نداشته است.
- به نظر چوبك در نشان دادن فضاي داستان موفق 
شروع  تیتروار  جمالتي  با  داستان  ابتداي  نیست. 
از  قبل  داستاني مي رسیم که  به  نهایت  مي شود و در 

آن که شکل بگیرد تمام مي شود.
ایستاده  درستي  جاي  داستان  این  راوي  شما  نظر  به 

است؟
قرار  را خطاب  کسي  داستان  این  در  جایي  راوي   -
مي دهد که نمي دانم این براي داستان اشتباه محسوب 

مي شود یا نه؟
هرآن چیزي که براي داستان بار اضافي بیاورد و داستان 
در  ماندن  باقي  و  بودن  براي  تمهیدي  و  کند  مبهم  را 

داستان نداشته باشد. ایراد داستاني محسوب مي شود.
- این داستان گره را در انتها ایجاد مي کند اما گره افکني 
که  مي شود  شروع  جایي  همان  از  داستان  نمي کند. 
اختیار خانه به دست خانوادة یهودي سپرده مي شود. 
در  مي دانیم  ما  که  مي شود  ساخته  شخصیتي  یعني 
مي کند،  انتخاب  را  کنشي  چه  مختلف  موقعیت هاي 
با  زیاد  که  برخورده  موقعیتي  به  این شخصیت  حاال 

چیزي که تا به االن تصویر نشده است.
به  از یك رمان است و  این داستان برشي  به نظر   -

تنهایي قابل روایت نیست.
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ویولن زن)Fiddler(، مارک شاگال، 1912

مارک شاگال از برجسته ترین نقاشان مستقل قرن بیستم بود که سبکی شاعرانه و شخصی داشت. او نقاش 
موضوع های خیالی و شاعرانه بود و سرچشمه خیال پردازی او به افسانه های روسی و خاطره های دوران کودکی 
برمی گشت. او به هیچ یك از جنبشهای مهم نقاشی مدرن وابسته نشد و وجه مشترک او با سوررئالیست ها نیز تنها 

در رویاگونه بودن آثارش بود. 
در نقاشی ها و آثار چاپی این هنرمند عناصری دیده می شوند که تکرار آنها را می توان در بیشتر این آثار دید. هر یك 
از این عناصر نمادی از یکی از تفکرات این هنرمند نقاش است. نوازنده ویولن،  یکی از نمادهایی است که در تعداد 
زیادی از آثار این هنرمند به چشم می خورد. نوازنده ویولن در زادگاه او نقشی محوری داشت و در لحظات حساس 

زندگی هر فرد)تولد، ازدواج و مرگ( حضور پیدا می کرد تا هم پیام آور شادی باشد و هم اندوه.

منبع: دایره المعارف هنر 
روزنامه همشهری
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حوزه ي  در  كار  مدت ها  از  بعد  شما  داستان نامه- 
داستان كوتاه، آن هم معموالً داستان خيلي كوتاه و 
ميني مال، حاال چند سالي است كه رمان مي نويسيد. 

چه شد كه به سراغ رمان رفتيد؟
براي من نوشتن رمان در مقایسه با داستان کوتاه، کار بسیار 
سخت تري است. اما مهم تر از این، به نظم و صبر زیادي نیاز 
دارد. همین طور فرصت کافي و آرامش خاطر نسبي. من هر 
کدام از سه رمانم را در طول تقریباً یك سال نوشته ام. یعني شما 

 گفتگو

پاي صحبت کامران محمدي، دربارة سه گانه ي فراموشي

ما نویسندگان ایراني، عموماً 
تنبل و بي فکریم!

مژده الفت

براي نوشتن رمان، باید دست کم چیزي در حدود یك سال، 
منظم کار کنید. پس باید این فرصت و آرامش را داشته باشید 
که من تا 35 سالگي، یعني سال 85 که نوشتن »آن جا که برف ها 
آب نمي شوند« را شروع کردم، نداشتم. یعني اصاًل تا پیش از 
آن، این امکان برایم فراهم نبود. وگرنه عالقه ي قلبي ام همیشه 
نوشتن رمان بوده است. چرا که معتقدم داستان عالوه بر ماهیت 
لذت بخش آن که ناشي از وجود عنصر قصه و پاسخ مدام به 
پرسش »بعدش چه مي شود« است، عرصه ي بازشناسي انسان 

دو  رمان،  سه  با  زندگي اش  چهارم  دهه ي  پایان  در  محمدي  کامران 
مجموعه داستان و )به قول خودش( چند کار بي اهمیت دیگر در حوزه ي 
کودک و نوجوان، نسبت به هم نسالنش کارنامه ي قابل قبولي دارد، اما 
خودش مي گوید تا همین هفت سال پیش، یا سرباز بوده یا دانشجو یا 
درگیر مشکالت عدیده ي زندگي و براي ارزیابي کارنامه اش بهتر است 
پیش از آن را نادیده بگیریم. او هیچ یک از کارهایش را به جز سه رمان 
»آن جا که برف ها آب نمي شوند« )نشر چشمه، 13۸۸(، »بگذارید میترا 
بخوابد« )چشمه، 1390( و »این جا باران صدا ندارد« )چشمه، 1391( 
قابل دفاع نمي داند و حتي عالقه ي چنداني به مجموعه داستان »قصه هاي 
پریوار و داستان هاي واقعي« )نشر ققنوس، 13۸۸( نشان نمي دهد. بنابراین 
گفت وگو درباره ي این سه رمان که به عبارتي نخستین سه گانه ي واقعي 
و کامل شده در ادبیات داستاني ایران محسوب مي شوند، به اعتقاد خود 
او، گفت وگو درباره ي همه ي کارهاي جدي محمدي در حوزه ي نوشتن 
است. اعتقادي که روشن نیست باید به حساب تواضع نویسنده اش گذاشته 

شود یا سخت گیري همیشگي او نسبت به خودش. محمدي 42 ساله فوق لیسانس روان شناسي 
دارد، اما در این حوزه خیلي پراکنده کار کرده و در طول 17 سال گذشته، مثل بسیاري دیگر از 
نویسندگان، روزنامه نگار بوده است. او حاال مدتي است که روزنامه نگاري را هم )به قول خودش، 
براي همیشه( کنار گذاشته و با تمرکز بیش تري به کار نوشتن و تدریس داستان نویسي مشغول 

است.
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است. جایي که به درک تازه اي از انسان مي رسیم و به درون 
او یا زندگي نقب مي زنیم. داستان کوتاه براي این نفوذ، در حد 
یك سوزن عمل مي کند و مقدار کمي مي تواند فرو برود. در 

حالي که رمان، مته است و مي تواند تا عمق زیادي نفوذ کند.
اين نگاه همان چيزي است كه شايد بزرگ ترين انتقاد 
از كارهاي شما را به وجود آورده باشد. فكر نمي كنيد 
تحت تاثير تحصيالت تان، دنياي داستان را عرصه ي 
شناخت انسان فرض كرده ايد؟ اين با ذات قصه پردازي 

تفاوت ندارد؟
من  دارد؟  اندیشه ورزي  با  تضادي  چه  قصه پردازي  ذات 
براي  اصل  این که  نیست. ضمن  تضادي  اصوال  فکر مي کنم 
من قصه است. یعني تالشم همیشه این است پیش و بیش 
از همه، داستان جذاب و خواندني باشد و قصه داشته باشد. 
اندیشه اي که من از آن حرف مي زنم، صرف نظر از این که خودم 
چه قدر در اجرایش موفق شده باشم، در دل قصه رخ مي دهد 
و چیزي جدا از آن نیست. مثال همینگوي را در نظر بگیرید. 

نظرگاه همینگوي همیشه بیروني است و 
هیچ وقت مثل داستایوسکي یا کوندرا، 
کاري به روان شناسي و طرح اندیشه هاي 
مستقیم ندارد، اما من همیشه همینگوي را 
با مته اي بزرگ در دست تصور مي کنم! 
مته اي که از مسیر داستان عبور مي کند و 

به انسان مي رسد.
رمان،  سه  اين  در  شما  اما 
و  داريد  هم  مستقيم  انديشه ي 
گاهي حتي داستان را رها مي كنيد 
و به روان شناسي و تحليل آدم ها 

مي پردازيد.
این هم شکلي از رمان است که طرفداران 
خود را هم در بین نویسندگان دارد و هم 
مخاطبان. من این شیوه از داستان نویسي 

را مي پسندم و اشکالي هم در آن نمي بینم. به شرطي که تحلیل 
هم معطوف به کارکترهاي داستان باشد. البته این کار در سه 
رمانم به ترتیب کم تر شده است و در سومي، »این جا باران صدا 
ندارد« به ندرت روایت را براي طرح اندیشه متوقف کرده ام. 
باشد،  موقعیت  در  فرد  تحلیل  که  در صورتي  اندیشه  طرح 
بهتر  به درک  از روایت است، چرا که  اعتقاد من بخشي  به 
کاراکترها کمك مي کند. بد نیست این را هم بگویم که من انواع 
و اقسام انتقاد شنیده ام، اما هرگز از هیچ خواننده اي نشنیده ام که 

داستانم خسته کننده یا کسل کننده بوده است.
راستش من هم فكر نمي كنم كارهاي شما كسل كننده 
باشد. منظور من خروج از قصه و بيان انديشه هاي 
روان شناختي با لحن و شكل مقاله بود كه در »برف ها« 
خيلي پررنگ است ولي همان طور كه گفتيد به مرور 
كم تر مي شود، اما هم چنان وجود دارد. اصوال چرا اين 

قدر به اين كار عالقه منديد و بر آن اصرار داريد؟

البته خیلي اصرار ندارم! این سه گانه یك پیشنهاد بود. شکل 
خاصي از نگارش رمان که فکر مي کنم در ادبیات داستاني ما 
سابقه نداشته است. در این سه رمان، بله، مایل بودم بر قواعد 
اصلي ام باقي بمانم، ولي حاال پرونده ي این سه رمان برایم بسته 
شده است. براي من نوشتن این سه رمان، یك جور تجربه ي 
ویژه و بسیار سخت و جدي بود که چه 
از نظر داستان و چه از نظر شکل روایي 
دید(  زاویه ي  از  ویژه اي  نوع  )مثال  کار 
هرچند  مي شود.  هم محسوب  پیشنهاد 
شاید هم به همین علت، ایرادهایي داشته 
این  از  باشد و حتما دارد. ولي گذشته 
بحث، نگاه من بیش از آن که معطوف 
تفکر  بر  متمرکز  باشد،  فرم  و  تکنیك 
است، چراکه معتقدم نویسنده تکنسین 
نیست، متفکر است. البته این ها به این 
معنا نیست که ما داستان را رها کنیم و 
بنشینیم براي مخاطب فلسفه ببافیم. به 
هیچ وجه. براي من داستان پیش و بیش 
از هر چیز، طرح است. باید خواندني و 
جذاب باشد، خواننده را با خود همراه 
کند و او را وادار کند کتاب را تند ورق بزند تا ببیند بعدش 
چه مي شود. عالقه اي به ادبیات نخبه گرا که حتي نخبه ها هم 
نمي خوانند ندارم! منظورم این است که شاید وجود تحلیل هاي 
روان شناختي ناشي از تمرکز بیش از حد بر اندیشه بوده باشد.

شما  تاكيد  چرا  اما  بود.  همين  هم  من  منظور  دقيقاً 
بيش تر بر انديشه است، درحالي كه به نظر مي رسد 
بيش تر نويسندگان به تكنيك و ساختار توجه بيش تري 

دارند؟
البته منظور شما از بیش تر نویسندگان، نویسندگان ایراني است. 
وگرنه همین حاال که بیش تر نویسندگان ما درگیر بازي هاي 
این است که شیوه هاي روایي  فرمي اند و همه ي تالش شان 
جدید پیدا کنند، »توبیاس ولف« امریکایي با داستان هاي ساده اش 
موقعیت هاي  که  علت  این  به  فقط  است،  کرده  فتح  را  دنیا 
اندیشه مندانه اي خلق مي کند. در اروپا یودیت هرمان در 40 

که  صورتي  در  اندیشه  طرح 

تحلیل فرد در موقعیت باشد، به 

اعتقاد من بخشي از روایت است، 

چرا که به درک بهتر کاراکترها 

کمک مي کند



63

امه
ن ن

ـتا
سـ

دا
92

ت 
هش

دیب
ار

سالگي توانسته است توجه همه را جلب کند. چرا؟ داستان هاي 
او هم کشف لحظات و اندیشه ها و حس هاي تازه یا دست کم 
هاروکي  مثل  نویسنده اي  حتي  این هاست.  از  تازه اي  شکل 
موراکامي هم همین طور است. او ساختار را کج وکوله نمي کند، 
دنیا را کج وکوله مي کند. کاري که پل استر هم مي کند. البته 
مشکل ما شکل هاي تازه ي روایت نیست، نداشتن نگاه ویژه 
ایراني عموما  نویسندگان  بي فکري است!  بهتر  به عبارت  یا 
بي فکرند و رویکرد اندیشه مندانه ي منحصربه فرد خود را به 
زندگي و انسان ندارند. نویسنده ي بي فکر هر چه قدر هم که 
پشتك وارو بزند به هیچ جا نمي رسد و دیر یا زود تماشاچي ها 
بهرام صادقي خودمان هنوز هم حتي  را خسته مي کند. اگر 
بیش تر از وقتي که زنده بود ارزش دارد، براي همین است و 
همین طور بروید تا آخر. این موضوع البته دالیل دیگري هم 
دارد که مهم ترینش تنبلي است. بالیي که نفت سر ما آورده و در 
همه ي حوزه ها، تنبل مان کرده است. نوشتن داستان قدرتمندي 

که بدون ادا و اصول، خواننده ي حرفه اي 
بسیار  کار  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 
با  که  داستاني  تا  دارد  نیاز  بیش تري 
برخي ترفندهاي فرمي، خواننده را درگیر 
همان  ایراني  نویسندگان  ما  اما  مي کند. 
ایراني هایي هستیم که کار مفید روزانه مان 
چیزي در حدود نیم ساعت است. خیلي 
حال و حوصله ي کار زمان بر و سخت 
میان بر  مي خواهد  دل مان  و  نداریم  را 
بن مایه ي  بدون  فرمي،  بازي هاي  بزنیم. 
میان بر  از  شکلي  تئوریك،  و  محتوایي 
است. ساختار متفاوت باید از دل قصه 
بیرون بیاید، نه این که به آن تحمیل شود.

در مورد گلشيري چه مي گوييد؟
گلشیري بر زبان متمرکز بود که بحث 

دیگري است. اتفاقا او جزو معدود نویسندگان ایراني است که 
قصد داشت دنیاي تازه اي بسازد و هر جا که به این امر نزدیك 
شده، کارش بوي دیگري مي دهد. مثل شازده احتجاب که اگر 
در ادبیات ایران ماندگار شده، به همین علت است، نه صرفًا 
بازي هاي ساختاري. گلشیري تا حدي توانسته است فرم و زبان 
را در خدمت اندیشه اش درآورد و موفقیتش این جاست. چیزي 
که کم تر مورد توجه قرار مي گیرد. نویسندگي فقط مهارت نیست 
که مثاًل مثل تعمیرکار یخچال، استفاده از ابزار را یاد بگیرید و 
ابزار  ایرادهایش را بشناسید و بعد، تمام.  ساختار یخچال و 
نویسنده کلمه است و کلمه ابزار انتقال اندیشه است، نه چیزي 
که با آن شعبده بازي کنیم. کلمه دو وجه دارد: وجه شفاهي 
و وجه نوشتار. در وجه شفاهي که در گفت وگوهاي روزمره 
استفاده مي شود، معموال کلمات ابزار انتقال منظور افرادند و 
کارکرد ارتباطي دارند. همان چیزي که به ارتباط کالمي مشهور 
است و در علم ارتباطات بررسي مي شود. اما وقتي از کلمه در 

شکل نوشتار حرف مي زنیم، دیگر وجه غالب، ارتباط نیست، 
بلکه اندیشه است و به میزان کمي، کارکرد ارتباطي پیدا مي کند. 
پس وقتي قلم روي کاغذ مي آید، اساسا براي بیان اندیشه اي 
است و اگر کسي حرفي براي گفتن ندارد، به طور طبیعي نباید 
بنویسد. در عین حال، شکي نیست که چگونه گفتن شکل 

نهایي داستان را مشخص مي کند.
به رمان هاي خودتان. من شخصًا  برگرديم  بگذاريد 
فكر مي كنم رمان هاي »آن جا كه برف ها آب نمي شوند« 
و »بگذاريد ميترا بخوابد« اين ظرفيت را داشته اند كه 
رمان هاي  گفتيد،  خودتان  كه  نكاتي  همين  براساس 
اين  در  مطرح شده  مسايل  اگر  باشند.  حجيم تري 
با  احتماالً  مي يافتند،  بيش تري  گسترش  رمان ها 
كارهاي حجيم تر و قوي تري روبه رو مي شديم. حاال 
كه بازخوردهاي مختلف را ديده ايد و از اين ها فاصله ها 
گرفته ايد، فكر نمي كنيد مي شد طور 
كارهاي  و  مي كرديد  عمل  ديگري 

بهتري ارايه مي داديد؟
همیشه مي توان کارهاي بهتري ارایه داد. 
ولي در آن صورت با رمان هاي دیگري 
معتقدم حجم در  البته  داشتیم.  سروکار 
رمان نکته ي بسیار مهمي است. نه این که 
اگر رمان از حجم مشخصي کوتاه تر باشد، 
رمان نیست یا رمان خوبي نیست. رمان 
بودن یا نبودن به طرح مربوط است، ولي 
مسلماً نمي توان طرح گسترده و خوبي 
را خیلي فشرده و کوتاه نوشت. بنابراین، 
بله، اگر این رمان ها، حتي »باران« طوري 
طراحي مي شدند که گسترده تر و پخته تر 
بهتري  رمان هاي  حتما  درآیند،  آب  از 
آن  در  مي کنم  فکر  راستش  اما  بودند. 
صورت با رمان هاي دیگري طرف بودیم. این رمان ها همین 
طور و با همین حجم طراحي شده اند و به شکل دیگري از 

آن ها تا به حال فکر نکرده ام. نه موقع نوشتن، نه بعد از آن.

كارهاي  سمت  به  خودبه خود  مي رسد  نظر  به  اما 
ميترا  است،  صفحه   100 برف ها  رفته ايد.  حجيم تر 
130 صفحه و باران، 160 صفحه. اين افزايش حجم 

گام به گام ناخودآگاه بوده است؟
من هیچ وقت موقع نوشتن به حجم فکر نمي کنم. بنابراین بله، 
ناخودآگاه بوده است. ولي این که چرا با وجود شباهت هاي این 
سه رمان، به مرور حجیم تر شده اند، به نظرم ناشي از این است 
که شکل پرداخت طرح کمي تغییر کرده است. من در فاصله ي 
برف ها تا باران، به این نتیجه رسیدم که باید توجه بیش تري به 
فضا، آدم هاي فرعي و حواشي داشته باشم. گفت وگو با مخاطبان 

براي من نوشتن این سه رمان، یک 

جور تجربه ي ویژه و بسیار سخت و 

جدي بود که چه از نظر داستان و چه 

از نظر شکل روایي کار پیشنهاد هم 

محسوب مي شود



64

داســتان نامه
اردیبهشت 92

کارهایم مرا به این نتیجه رسانده است که مردم دوست دارند 
شخصیت هاي رمان را بیش تر بشناسند. دل شان مي خواهد فضا 
را بشناسند و حواشي قصه را بدانند. حتي اگر ربط مهمي با 
داستان اصلي نداشته باشد. نمي دانم چه طور شد که از رمان 
100 صفحه اي آن جا که برف ها آب نمي شوند به رمان 160 
صفحه اي این جا باران صدا ندارد رسیدم. موقع نوشتن هیچ 
کدام به حجم فکر نمي کردم، ولي احتماال ناشي از توجه بیشترم 
به حواشي قصه است. اگر منظورتان از ظرفیت افزایش حجم، 
همین است، حق با شماست. اگر حاال یك بار دیگر طرح 
بنویسم، به احتمال  رمان آن جا که برف ها آب نمي شوند را 
بسیار، رمان حجیم تري از آب درمي آید. اما ترجیح مي دهم به 
جاي افزایش حجم از راه پرداخت بیش تر، به افزایش حجم 
از طریق طرح گسترده تر فکر کنم. رمان هاي این روزها عموما 
به علت دوم الغرند. یعني طرح شان گستردگي طرح رمان را 
ندارد، ولي به نظرم رمان هاي من به علت اول، یعني خّست در 
پرداخت الغر شده اند. فرقي هم نمي کند؛ همیشه یك جاي کار 

ما مي لنگد!
نوشتن  در  سابقه تان  از  ناشي  اين  نمي كنيد  فكر  و 

داستان هاي ميني ماليستي است؟
بله، موافقم. حتي شاید یکي از دالیل تفاوت حجم برف ها 
رمان  به  مي نوشتم،  را  برف ها  وقتي  باشد.  همین  باران  و 
میني مالیستي فکر مي کردم، در حالي که زمان نوشتن باران، این 

موضوع دیگر برایم مطرح نبود.

اگر اشتباه نكنم، باران كم تر از دو رمان ديگر ديده 
شده و به آن پرداخته اند. در حالي كه من آن را به 
علت همين پرداخت بيش تر و بهتر، رمان بهتري از دو 
تاي قبلي مي دانم. باران رمان گرم تري است و خواننده 
را كاماًل درگير مي كند. با اين حال چندان به آن توجه 

نشده است. فكر مي كنيد چرا؟
فکر مي کنم مراد شما بي توجهي اهالي ادبیات و رسانه هاست، 
وگرنه چاپ اول این جا باران صدا ندارد، تمام شده است و اگر 
مشکل انتشارات چشمه حل شود، چاپ دومش به بازار مي آید. 
درواقع باید بین توجه مخاطبان و توجه اهالي ادبیات تفاوت 
قایل شویم. مردم چندان به رسانه ها و جلسات نقد و منتقدان 
چیزهاي  کتاب،  خرید  براي  مالک هاي شان  و  ندارند  توجه 
دیگري است. این اتفاق بدي است، ولي واقعیت دارد. از طرف 
دیگر، بهتر است بگوییم کدام رسانه؟ کدام جلسه؟ کدام منتقد؟ 
ما در بدترین دوران ادبي کشور قرار داریم. دوره اي که در آن 
هیچ جلسه اي برگزار نمي شود، هیچ جایزه ي درست وحسابي 
قابل اعتمادي نداریم و هیچ نشریه ي تخصصي معتبري منتشر 
نمي شود و طبیعتا بازار نقد به کلي تعطیل است. کافي است 
به شرایط جایزه هایي مثل گلشیري، منتقدان و نویسندگان و 
مهرگان توجه کنید تا حساب کار دست تان بیاید. اگر تك وتوک 
اتفاقي هم مي افتد، از جانب جواناني است که تازه وارد میدان 
نداده اند.  از دست  را  هنوز شوروشوق شان  شده اند و طبیعتاً 
دل شان مي خواهد زودتر مطرح شوند و طبیعي هم هست که 
توجه شان بیش تر به نسل خودشان باشد. در طول سال 91 بازار 
دنیاي ادبیات واقعا کساد بود و به جز دو-سه کتاب که به دالیل 
ویژه اي مورد توجه اهالي ادبیات قرار گرفتند، باقي آثار همین 
وضع را داشتند و رمان من هم مثل باقي. البته به جز این، باران 
یك ویژگي دیگر هم دارد که کمي شرایطش را تحت الشعاع 
قرار مي دهد؛ در ایران رسم است که نویسنده هر چند سال یك 
کتاب منتشر کند، در حالي که فاصله ي انتشار این جا باران صدا 
ندارد با رمان قبلي ام، بگذارید میترا بخوابد، کم تر از هشت ماه 
بود. این نکته با توجه به این که میترا ازجمله ي پرفروش هاي 
چشمه بود باعث شده هنوز اندک توجه اهالي ادبیات معطوف 

به آن باشد.
به فعاليت جوانان اشاره كرديد. فكر مي كنيد اوضاع 
براي ورود نويسندگان جوان امروز به دنياي ادبيات، 
فرقي  پيش، چه  يعني حدود 15 سال  با زمان شما، 

دارد؟
باید در شکل ورود جست وجو  به نظرم مهم ترین تفاوت را 
کرد. ما براي ورود به دنیاي ادبیات، اصاًل نمي توانستیم مستقیم 
کتاب مان را برداریم و ببریم پیش ناشر. آن هم انتشاراتي هاي 
معتبري مثل چشمه، ققنوس، ثالث، مرکز و... تمام سعي مان این 
بود که داستان هاي مان در نشریات ادبي دهه ي هفتاد، مثل آدینه، 
درواقع  شود.  کارنامه چاپ  بعدتر،  و  دنیاي سخن  ادبستان، 
براي این که خودمان را به دنیاي ادبیات وصل کنیم، الزم بود 
به نویسندگان قدیمي تر نزدیك شویم و خودمان را به آن ها 
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اثبات کنیم. همین باعث مي شد خودبه خود به نویسندگان قبل تر 
بپردازیم، همان طور که نسل قبل از ما، به نویسندگان قبل از 
خودشان پرداخته بودند و همین طور چراغ ادبیات روشن مانده 
بود. اما حاال شرایط براي ورود نویسندگان تازه خیلي راحت 
شده و هر کسي مي تواند کتابش را به ناشران خوب بدهد و بعد 
هم براي خودش تبلیغ کند. نتیجه اش هم این مي شود که بین 
نویسندگان جوان و نویسندگان نسل هاي قبل، شکاف بزرگي 
ایجاد شده و درست هم نمي شود. مگر این که خودشان ضرورت 
این رابطه را حس کنند. دنیاي اینترنت و وبالگ و فیس بوک 
هم این ماجرا را تشدید کرده است. زمان ما هر چه بود، چند 
ادبیات  عالم  به  براي ورود  راه دیگري  بود و  ادبي  نشریه ي 
وجود نداشت. حاال هر کسي براي خودش نشریه اي دارد؛ البته 
نشریه ي مجازي با استفاده از اینترنت. تناقض دردناکي است؛ 
از طرف دیگر،  از یك طرف عماًل همه چیز تعطیل است، 
تعداد معدودي از جوانان در دنیاي مجازي، سرشان حسابي 
گرم ادبیات است. ادبیاتي که هر روز از مخاطبان واقعي اش 
دورتر مي شود. مي توانم داستان تلخ چاپ کتاب اول خودم 
و برخي از هم نسالنم را براي تان تعریف کنم تا ببینید چه قدر 
زمانه عوض شده، ولي چه اهمیتي دارد؟ مهم این است که حاال 
ناشران معتبر براي چاپ کتاب نویسندگان جوان با هم رقابت 
مي کنند. اینترنت همه چیز را عوض کرده است، حتي تیراژ 

کتاب هاي ما را که چیزي نمانده سه رقمي شود.
مي دانيد كه همين گفت وگو هم براي انتشار در فضاي 
مجازي انجام مي گيرد... به طور كلي بازتاب سه گانه ي 

شما در فضاي اينترنت چه طور بوده است؟
من  نمي دانم.  درست  بگویم،  صادقانه  بخواهم  اگر  راستش 
حضور فعالي در فضاي مجازي ندارم. فکر کنم زیاد خوب 
نبود. فضای مجازی حتی بیش از دنیای واقعی تحت تاثیر جّو 
به شکل  تا  دنیای مجازی جوگیر شوند  باید ساکنان  است. 
ویژه ای به کتابی بپردازند. در غیر این صورت، اتفاق خاصی 
نمي افتد؛ چند اظهارنظر شخصی، چند نقد عموماً شتابزده و 
نه چندان جدی، و تمام. البته من از بازتاب کارهایم درمجموع 
راضی ام. قرار نیست همه ی عالم و آدم کار و زندگي شان را 

تعطیل کنند و به ما بپردازند!
در فضاي سينما چه طور؟ اين سه كتاب، به خصوص 
زيادي  برف ها، تصويرسازي هاي خوب و سينمايي 
دارند. هيچ وقت به اين فكر نكرديد كه آن ها را فيلم نامه 

كنيد؟
اتفاقاً همیشه صحبت هایي در این باره بوده است. یك بار هم 
نوشتن فیلم نامه ي برف ها را به سفارش یك کارگردان جوان که 
خیلي به ساخت آن عالقه مند شده بود، شروع کردم. درباره ي 
باران هم اتفاق مشابهي افتاد و کارگردان جوان دیگري به آن 
عالقه ي زیادي نشان داده و هنوز هم در حال مذاکره هستیم. 
ولي واقعیت این است که سینما هم مثل ادبیات اوضاع خوبي 
ندارد. با این تفاوت که سینما یك فعالیت گروهي پیچیده تر 
با سازوکار مالي گسترده است. براي انجام این کار بیش از 

کارگردان، به تهیه کننده نیاز است و فرایندي دارد که من زیاد 
حال و حوصله اش را ندارم. به ویژه این که درگیر رمان دیگري 
شده ام که طبق معمول، برایم از نوشتن فیلم نامه مهم تر است. با 
این حال معتقدم رابطه ي سینما و ادبیات، بسیار مي تواند به هر 
دو کمك کند و متأسفانه به کلي قطع است. بیش تر مشکالت 
فیلم هاي ایراني، از نبود قصه ي خوب و چفت وبست داستاني 
درست ناشي مي شود که داستان نویس از عهده اش برمي آید. از 
طرف دیگر، تبدیل داستان به فیلم مي تواند فروش کتاب را بسیار 
باال ببرد و نویسنده را بین گروه گسترده تري از مردم معرفي 
کند. ضمن آن که من همیشه دوست داشته ام شخصیت هایم به 
آدم هاي واقعي تبدیل شوند. به نظرم اتفاق هیجان انگیزي است 
که من یك بار به صورت خیلي محدود تجربه کرده ام و برایم 
تجربه ي شیریني بود. البته مربوط مي شود به حدود 10 سال 
پیش که یك فیلم کوتاه از روي یکي از داستان هاي کوتاهم 

ساخته شد.
از رمان جديدتان گفتيد. لطفا بيش تر معرفي اش كنيد. 
در حال و هواي رمان هاي قبلي است يا منتظر چيز 

تازه اي باشيم؟
نه، فکر مي کنم خیلي با کارهاي قبلي ام فرق دارد. رماني است 
که به مفهوم هویت در معناي فردي و جمعي مي پردازد و بخشي 
از آن خارج از ایران مي گذرد. کم وبیش مسأله ي مهاجرت در 

آن مطرح است و از نظر شیوه ي روایت، کار سختي است.
در چه مرحله اي است؟ فكر مي كنيد كي تمام مي شود و 

حدوداً چند صفحه است؟
فکر کنم نصف رمان را نوشته ام که تقریباً یك سال زمان برده 
است. اگر تنبلي نکنم که مي کنم، نیمه ي دوم کار خیلي سریع تر 
نوشته مي شود و باید تا سه-چهار ماه دیگر تمام شود. البته براي 
نوشتن تکه هاي خارج از ایران، احتماالً سفري هم در پیش دارم 
و همین باعث مي شود نتوانم درست برنامه ریزي کنم. از نظر 
حجم هم اآلن سخت است بگویم ولي بعید مي دانم زیر 300 

صفحه باشد.
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نویسنده ای برای اولین بار قصد دارد مجموعه داستان خود را 
چاپ کند. کتاب را نزد ناشران متعددی می برد اما برخوردها 
با او، به صرف این که نامی آشنا ندارد، چندان جالب نیست. 
ناشران سرشناس اصاًل او را به قول معروف تحویل نمی گیرند 

و ناشران دست چندم برخوردهای تجاری با او می کنند. 
در این گزارش قصد داریم به مشکالت و حواشی که نویسندگان 
کتاب اولی برای چاپ اثر خود با آن درگیر هستند، بپردازیم و 
درباره شیوه برخورد ناشران با کتاب اولی ها صحبت کنیم. به 
این منظور با شهرام اقبال زاده، نویسنده و مترجم، محمد طلوعی، 
افسانه  اولی،  نویسنده کار  نویسنده و مدرس و همچنین دو 

احمدی و علی کرمی به گفتگو نشستیم. 

امروز سنگين ترين بحران نشر را از دوره مشروطه تاكنون، داريم!
شهرام اقبال زاده، نویسنده و مترجم و منتقد درباره مصائبی که کتاب اولی ها با آن درگیر هستند 
به داستان نامه گفت: به دلیل تورم باال، بحران کاغذ و ... چاپ کتاب را برای نویسندگانی که 
کتاب اولی هم نیستند، سخت کرده است. مردم در مواجهه با این تورم، اولین چیزی را که از 
سبد کاالی خود حذف می کنند، کتاب است. به این ترتیب کار برای کتاب اولی ها سخت تر 
می شود، چون کمتر کسی حاضر است روی نامی که شناخته شده نیست، ریسك کند. کتاب 
اولی در چنین شرایطی، راهی به جایی ندارد، مگر این که کسی در حوزه نشر، او را بشناسد 
و بداند توانایی الزم را دارد. ناشران بزرگ یا اثر کتاب اولی را سرسری می خوانند یا اصاًل 
قبول نمی کنند که بخوانند. از کار اولی ها اثر قبول نمی کنند و همین باعث می شود، استعدادهای 

خوبی از گردونه نشر خارج شوند و عطای نویسندگی را به لقایش ببخشند. 
اقبال زاده درباره این که معموالً شیوه برخورد با اثر یك نویسنده بی نام به چه ترتیب است، اظهار 
کرد: ناشرهای معتبر یا کتاب را چاپ نمی کنند یا چاپ می کنند و قرارداد درستی با نویسنده 
می بندند. در این بین ناشرهایی هم هستند که به قصد تجارت به این کار می پردازند. هزینه 
چاپ را از خود شخص می گیرند و از روی همین سرمایه ای که می گیرند، سود خود را هم 
برمی دارند. این ناشران، مجانی چاپ نمی کنند و قیمت تمام شده چاپ، کمتر از آن چیزي است 
که می گیرند. برخی به طور صریح در قرارداد این سود را قید می کنند و برخی هم از قیمت 

تمام شده، سود را برمی دارند. 
وی تصریح کرد: جالب تر از همه این است که کتاب را پخش هم نمی کنند. کتاب در انبار 

 گزارش

توهم نویسندگی، سنگین ترین بحران نشر و کتاب اولی سردرگم!

در پیچ و خم چاپ کتاب اول

لیال باقری

کسانی که می خواهند کتاب 

کنند،  را چاپ  اول خود 

اعتمادبه نفس  عدم  کمی 

است  ممکن  که  دارند 

حاصل برخورد ناشران با 

آنان باشد
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می ماند و اگر مسئولیت پخش را هم به عهده بگیرند، تنها 
اقدام این است که نام کتاب را در لیست ویزیتور قرار می دهند. 
ویزوتور کتاب را به کتاب فروشی می برد و کتاب فروش هم 
چون نام نویسنده را نمی شناسد، اثر را سفارش نمی دهد. مگر 
این که کتاب در جشنواره برنده شود یا منتقدی درباره آن 
حرف بزند. مانند کتاب »پارسیان و من« که نویسنده آن را به 
نشرهای زیادی برده بود و نپذیرفته بودند تا نشر موج که آن 
موقع گمنام بود، کتاب را چاپ کرد. کتاب جایزه مهرگان را 
برد و مطرح شد. از مشروطیت تا به حال، بحران نشری به 

این سنگینی نداشتیم و این اوج بدبیاری کتاب اولی هاست. 

چاپ كتاب با پول نويسنده؛ يك معامله دو سر ضرر
محمد طلوعی، نویسنده، درباره برخوردهایی که برخی ناشران 
با نویسنده های کار اولی می کنند، به داستان نامه گفت: یکی از 
جریان های بدی که ناشران کاّلش راه انداخته اند این است که 
با پول نویسنده کتاب چاپ می کنند و پخش هم نمی کنند. 
این روش درستی برای تولید کتاب نیست و کاری است که 
دو طرف در آن ضرر می کنند. هم نویسنده و هم ناشر. ناشر 
اعتبار خود را به عنوان مرجعی که سلیقه دارد از دست می دهد 
و نویسنده به عنوان کسی که اثری را تولید کرده و حداقل 

خوانشی را نیاز دارد، ضرر می کند. 
نویسنده »قربانی باد موافق« افزود: البته یکی از اشتباه ترین 
کارها در نویسندگی هم این است که پولی بدهند تا کتاب شان 
را چاپ کنند. کتاب من نویسنده یا می ارزد و ناشر پیدا می کند 
یا نمی ارزد و ناشر پیدا نمی کند. در واقع بخشی از توهم راجع 
به داستان نویسی از این جا به وجود می آید که آدم ها با پول 
خودشان کتاب چاپ می کنند و نظرشان این است که داستان 
من خوب است. و البته بخشی از این بازار نامرتب کتاب از 
با پول شخصی کتاب  همین جایی ناشی می شود که آدم ها 
چاپ می کنند و انتظار دارند یك محصول شخصی که تولید 
کرده اند و با پول شخصی چاپش کرده اند، مخاطب عام پیدا 
کند و مثال 2000 نسخه هم بفروشد. خب این امر از اساس 

تصور غلطی است. 

كتاب اولی و كتاب دومی نداريم؛ برخورد بايد حرفه ای 

باشد!
نویسنده کتاب »من ژانت نیستم« که برنده دوازدهمین دوره 
جایزه گلشیری نیز شد، درباره شیوه صحیح برخورد نویسنده 
با اثر اولی که نوشته است، گفت: ناشر به بازارسنجی و سلیقه 
و  می رود  فروش  کتابی  می داند چه  و  است  آگاه  مخاطب 
روی  وقتی  که  است  واضح  و  نمی رود  فروش  کتابی  چه 
چیزی سرمایه گذاری می کند، سرمایه گذاری کم ریسك و یا 
بی ریسکی است. پس اگر محصولی تولید کردید که کسی 
آمد و روی آن سرمایه گذاری کرد، احتماالً آن موقع است که 

کتاب شما حداقل استانداردهای الزم را دارد. 
وی با تصریح این نکته که کتاب اولی و کتاب چندمی نداریم 
فرقی  نباید  نویسندگان  با  ناشر  برخورد  صحیح  شیوه  و 
داشته باشد، افزود: به نظرم دو عامل وجود دارد برای این که 
یك کتاب واجد شرایط چاپ باشد. یکی این است که اثر 
ادبی از لحاظ خوانش با معیارهای ادبیات کشور و جریان های 
ادبی موجود در آن کشور منطبق باشد، یکی دیگر هم که 
به نظرم خیلی نکته مهمی است این که یك اثر ادبی باید 
معاصر زمان خود باشد. ممکن است داستان به لحاظ تکنیك 
داستان نویسی خوب هم باشد اما کهنه به نظر برسد. بنابراین 
مخاطب حرفه ای آن را نمی پسندد. داستان غلط ندارد، مشکل 
ما  امروز  مال  اما  ندارد،  دید هم  زاویه  داستانی و  روایی و 
نیست. پس برای انتخاب داستان نباید برای ناشر فرقی کند 
نویسنده کتاب اول و یا کتاب چندم باشد اگر این دو پارامتر 

را داشته باشد باید بپذیرد. 

توهم نويسندگی ايجاد كرديم و بازار كتاب ايرانی را 
از بين برديم

طلوعی هچنین تصریح کرد که بهتر است ناشران در چاپ 
با  سلیقه اش  بداند  مخاطب  تا  کنند  عمل  سلیقه ای  کتاب 
کدام ناشر یکی است و راحت تر کتاب مورد عالقه خود را 
بخرد و افزود: اگر ناشرانی باشند که سلیقه ای با آثار برخورد 
کنند به نظرم خیلی خوب است. مثاًل ناشری فقط داستان 
علمی تخیلی چاپ می کند، ناشر دیگر تاریخی و ناشری هم 
سیال ذهن دوست دارد. در آن صورت ما سلیقه ای در ناشر 
تشخیص می دهیم و کتاب آن ناشر را می خریم یا نمی خریم. 
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ولی االن همه، هرجور کتابی را چاپ می کنند و ناشر سلیقه 
از خود بروز نمی دهد و احساس نمی کنیم یك شیوه ادبی یا 
نگاه ادبی در این ناشر وجود دارد. البته من معتقدم این الجرم 
ِجریان نشر خواهد بود. یعنی همه به این سمت خواهند رفت 
و ناشر مجبور می شود از این به بعد سلیقه داشته  باشد و 

زیبایی شناسی کند. 
این مدرس داستان نویسی همچنین اظهار کرد: این کار نگاه 
تجاری هم ایجاد می کند. چون نام ناشر، آرام آرام برای کتاب ها 
به برند و اعتبار تبدیل می شود. دیگر مخاطب می داند کتابی 
که مثاًل فالن ناشر چاپ کرده حداقل استانداردهایی را دارد 
و قابل توجه و خواندنی خواهد بود. درست اتفاقی که سال ها 
قبل در مورد برخی ناشران افتاده بود و ما می دانستیم، می توانیم 
هر کتابی را که چاپ می کنند بخوانیم و بدون توصیه دیگران 
و داشتن اطالعات درباره آن کتاب به ناشر اعتماد می کردیم. 
یعنی می دانستیم یك سر ویراستاری در آن جا نشسته که 
سلیقه ادبی دارد. اما از جایی که این سلیقه را کنار گذاشتند 
دیگر نتوانستیم به آن ها اعتماد کنیم و اتفاقاً وقتی شروع کردند 
به تولید انبوه، ضرر هم کردند. این ضرر لزوماً مالی نیست 

بلکه اعتبار خود و اعتماد مخاطب را از دست دادند. 
وی افزود: االن به سمتی رفته ایم که ما بیشتر به مترجم اعتماد 
می کنیم. یعنی مهم نیست کدام نشر این کتاب را چاپ کرده 
بلکه اسم مترجم ما را جذب می کند. در واقع به جای این که 

ناشر این فضا را مدیریت کند مترجمان مدیریت می کنند. 
خود  پول  با  کتاب  چاپ  عواقب  درباره  همچنین  طلوعی 
نویسنده، تصریح کرد: ناشر با این شیوه که از نویسنده پول 
تولید  را  حداستاندارد  از  پایین تر  کتاب های  هم  می گیرد، 
می کند و هم توقع و توهم نوشتن در نویسنده ها ایجاد می کند. 
از طرف دیگر هم باعث شده بازار کتاب ایرانی از بین برود. 
بازار  اما  نمی کند  اعتماد  ایرانی  نویسنده  به  مخاطب  یعنی 

کتاب های ترجمه شده داغ است. 
كتاب اولی ها اعتماد به نفس داشته باشند

در ادامه گفتگو سراغ دو نویسنده کتاب اولی هم رفتیم تا نظر 
آن ها را هم جویا شویم. افسانه احمدی نویسنده کتاب »چه ساده 
می رویم از یاد« با یادآوری این نکته که مشکل چاپ کتاب اول 
هم تنها مربوط به این دوره نیست، به داستان نامه گفت: هرچند 

که شرایط در حال حاضر 
شده  همیشه  از  سخت تر 
است اما نویسندگان قدیمی 
و صاحب نام نیز اغلب با 
بودند.  مواجه  مشکل  این 
ناشران  نزد  را  کتاب خود 
سرخورده  و  بردند  بزرگ 
کتاب  وقتی  اما  برگشتند. 
و  برده  جایزه  چاپ شده، 

مطرح شده است. 

وی اظهار کرد: معموالً کسی که برای بار اول کتاب چاپ 
می کند، شوقی مضاعف دارد و عالقه ای که به چاپ کتاب 
منتشر شدن  تفکراتی چون چگونگی  باعث می شود  دارد، 
کتاب، مخاطب داشتن و پخش آن در درجه دوم قرار بگیرد. 
اما دید نویسنده برای کتاب دوم و سوم منطقی تر می شود 
و آن ها صبر و حوصله بیشتری برای نشر اثر خود به خرج 

می دهند. 
برخی  از مکشالت  یکی  را  اعتمادبه نفس  نداشتن  احمدی 
کتاب اولی ها دانست و گفت: درحال حاضر اما خیلی ها برای 
چاپ کتاب خود تن به هر کاری می دهند. حتی حاضرند 

صددرصد هزینه را بپردازند و به این هم فکر نمی کنند که 
کتاب چه طور باید پخش شود. به نظرم کسانی که می خواهند 
کتاب اول خود را چاپ کنند، کمی عدم اعتمادبه نفس دارند 
که ممکن است حاصل برخورد ناشران با آنان باشد. چون 
کتاب را نزد ناشران بزرگ و خوب می برند و ناشران پس از 
شش ماه تازه به آن ها می گویند کتاب را خواندند و چه نظری 
دارند و ممکن است اثر را فاقد فاکتورهای الزم برای منتشر 
شدن بدانند. نویسنده کتاب را نزد ناشر دیگری می برد و باز 

همین پروسه ادامه پیدا می کند. 
وی افزود: کتاب اولی هم یك ناشر نه چندان سرشناس که 
تنها تفکر تجاری دارند، پیدا می کند و با پرداخت کل هزینه 
کتاب را چاپ می کند. اما با این که کل هزینه را خودشان 
می پردازند باز در مراحل چاپ، خیلی اعتماد به نفس ندارد تا 
درباره چگونگی چاپ اثر خود، نظر بدهند و در حالت انفعال 

قرار می گیرند. 
ناشری  را  کتاب  که  آمده  پیش  هم  گاهی  دیگر  طرف  از 
کوچك چاپ کرده و کتاب دیده شده و بعضاً جایزه برده، 
قرارداد  نویسنده  بعد  اما 
کار  و  کرده  لغو  را  خود 
سپرده.  معتبر  ناشر  به  را 
این  مفید  می خواهم نقش 
مطرح  چندان  نه  ناشران 
را بگویم که از یك بابت 
هم سکوی پرش می شوند. 
ناشر  مطرح شدن،  از  بعد 
بزرگ حاضر است کار او 
را چاپ کند. باید به ناشران 
یك  چرا  که  گفت  مطرح 

ناشران بزرگ یا اثر کتاب اولی را سرسری می خوانند 

یا اصاًل قبول نمی کنند که بخوانند. و همین باعث 

نشر خارج  از گردونه  استعدادهای خوبی  می شود، 

شوند
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کار را به صرف این که نویسنده، نامی ندارد رد می کنند. کاری 
نداشته باشند نویسنده کار چندمش است و تنها کار را ببینید. 

مشكل اصلی ما تنبلی ناشر است!
علی کرمی نویسنده »جن زیبایی که از پترا آمده بود« عمده 
مشکل را پخش کتاب ها دانست و به داستان نامه گفت: به 
نظرم این مشکل به حرفه ای نبودن ناشران برمی گردد. حتی 
می توان گفت به تنبلی ناشرها. من نمی دانم سودشان را از کجا 
تأمین می کنند که برای پخش کتاب تالش نمی کنند. کسی 
که یك کاالی بهداشتی مانند شامپو را تولید می کند، مرتب 
به همه شهرستان ها زنگ می زند و بازاریابی می کند. اما ناشر 

برای محصولی مانند کتاب، تالش خاصی انجام نمی دهد. 
فضای  در  فعالیت  دلیل  به  اولی  کتاب  من  اگر  افزود:  وی 
مجازی، هزار نفر مخاطب هم در شهرستان داشته باشم، چون 
کتاب فروش در آن جا جزو مخاطبان من نیست و نامم را 
نمی شناسد، کتاب من را نمی پذیرد. شما اگر مخاطب نویسنده 
صاحب نامی هم باشی، وقتی چند کتاب فروشی بروی و اثر را 

پیدا نکنی، دیگر پی گیری نمی کنی. 
کرمی نشر را فاقد یك صنعت درست دانست و اظهار کرد: 
در واقع برای نشر صنعتی وجود ندارد. انگار کتاب را چاپ 
می کنند و روی چند صدتایی که فروش می رود سود خود 
را می برند و سود بیشتر برایشان مهم نیست. گاهی می گویی 
محصول این قابلیت را ندارد اما محصول من این قابلیت را 
داشت ولی در شهرستان ها کتاب من توزیع نشد. نزدیك صد 
نفر با من تماس گرفتند و کتاب را خواستند. این یعنی اقاًل 

ناشر می توانست صد کتاب بیشتر را بفروشد.
***

نمی توان گفت صنعت نشر، فقط و فقط باید به کار فرهنگی 
اهمیت بدهد و کسب درآمد و سود برایش مهم نباشد، چون 
عقالنی نیست و هر صنعتی برای روی پا ماندن، نیاز به سرمایه 

دارد. اما می توان به برخی ناشران هم گفت، اگر این کار از 
الگوهای سرمایه داری هم تبعیت کند، یك کار فرهنگی - 
تجاری است. ولی متأسفانه چون مسئله فرهنگ در کشور 
ما همیشه لنگان است و مسائل مختلف مانند زنجیر به هم 
پیوسته هستند، برخی ناشران تنها، چاپچی و کاسب هستند و 
این مسئله خودش را در چاپ کتاب های گردآوری و زرد و 
همچنین چاپ اثر کار اولی ها خودش را بیشتر نشان می دهد. 
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در سال های اخیر شاهد رشد تعداد جوایز ادبی برگزار شده در ایران بوده ایم. مراسم هایی 
که همه ساله برگزار می شوند و هر کدام بر اساس اهداف و سالیق برگزار کنندگان، آثاری 
را در بخش های مختلف مورد تقدیر قرار می دهند. از نیمه دوم پاییز، فصل جوایز ادبی 
با تراکم مراسم پایانی جوایز مختلف آغاز می شود. جوایزی با موافقان و مخالفان پرتعداد 
و بحث های بی  پایانی که همواره پیرامون داوری ها وجود داشته است. هرچند کسانی که 
جوایز ادبی را دنبال می کنند بر این باورند که جوایز مذکور چند سالی است آن گونه که 
باید و شاید نتوانسته اند اعتماد مخاطب را جلب کنند زیرا بر خالف دوره های اولیه، نه از 
تجدید چاپ کتاب های جایزه گرفته خبری هست و نه از خیل مشتاقان برای پیدا کردن 

و خواندن این گونه کتاب ها. 
اما آنچه که بیش از همه به چشم می آید این است که داشتن عنوان برنده و یا تقدیر شده 
در یك جایزه ادبی برای نویسنده آن اثر چه مزیتی محسوب می شود؟ جدا از کسب اعتبار 

و بار مالی جایزه، آیا نویسنده را در جهت هدف اصلی از خلق اثر که همانا خوانده 
شدن است کمك می کند؟ آیا برای کسب حداقل خوانش، اثر را در مسیر درست قرار 
می دهد؟ با نگاهی به مطبوعات و رسانه ها و بازخورد برگزاری مراسم این جوایز ادبی، 
به خوبی می توان دریافت که جز تعداد کمی از معتبرترین این جوایز، دیگر جوایز ادبی 
نتوانسته اند اعتماد مخاطب حرفه ای را جذب کنند. تا جایی که حتی درباره بسیاری 
از این آثار، نظرات منتقدان هم مطرح نشده است. این مهجور ماندن اثر شاید ارتباط 
مستقیمی با برگزاری جشنواره نداشته باشد اما حداقل توقعی که در اهالی فن ایجاد 

می کند شاید همین معرفی شدن به مخاطب باشد. 
در ادامه به مرور برگزیده های جوایز ادبی سال 91 در حوزه ادبیات داستانی می پردازیم.

دوازدهمین دوره جایزه گلشیری 
جایزه ادبی گلشیری ساالنه به آثار انتشار یافته در زمینه ادبیات داستانی به زبان فارسی 
در ایران توسط بنیاد هوشنگ گلشیری که بنیادی مردم نهاد است، اعطا می شود. در 
مراسم پایانی دوازدهمین دوره این جایزه، ضمن اعالم اسامی نفرات برگزیده و شایسته 
تقدیر در دو بخش مجموعه داستان و رمان، از محمود دولت آبادی به عنوان نویسنده 
معاصر تقدیر شد. این برنامه در منزل شخصی بهمن فرمان آرا برگزار شد و چهارمین 

سالی بود که این مراسم نه در یك سالن عمومی، که در منزل شخصی برگزار شد. 
در دوازدهمین دوره این جایزه، رتبه اول بخش مجموعه داستان به صورت مشترک 
به دو مجموعه داستان »فارسی بخند« نوشته »سپیده سیاوشی« و »من ژانت نیستم« 

نوشته »محمد طلوعی« تعلق گرفت. در این بخش »جایی به نام تاماساکو« نوشته »فالمك 
جنیدی« شایسته تقدیر اعالم شد.

 گزارش

مروري بر جوایز ادبی در سالی که گذشت

نرگس قوی زری

گلشیری در سکوت خبری و 
آل احمد بدون برگزیده
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در بخش رمان »قلعه مرغی؛ روزگار هرمی« نوشته »سلمان امین« به عنوان برگزیده و 
رمان »شکار کبك« نوشته »رضا زنگی آبادی« شایسته تقدیر معرفی شدند. 

 
دوازدهمین دوره مهرگان ادب 

بنیانگذار جایزه مهرگان شرکت پخش و توسعه کتاب ایران، پکا است که با مشارکت 
گروه بزرگی از ناشران بخش خصوصی در سال 1376 تاسیس شده است. 

در دوازدهمین دوره این جایزه مجموعه داستان »بماند« اثر بهناز علی پور گسکری 
به دلیل نگاه دقیق، ایجاد موقعیت های تعیین کننده در برابر شخصیت ها، دیالوگ های 
معناگرا و چرخش متناسب زاویه دید از دید هیئت داوران شایسته دریافت جایزه 

شناخته شد.
رمان »شبیه عطری در نسیم« اثر رضیه انصاری هم به دلیل روایت واقع گرایانه مدرنیستی 
از زندگی ایرانیان دور از وطن، کاربرد نثر و زبان متناسب با متن، دیالوگ های سنجیده 

و خلق تعلیق ها و ابهام های هنری جایزه ادبی مهرگان را دریافت کرد.
امکانات و  از  بهره گیری  به دلیل  اثر فرشته مولوی  هم چنین رمان »دو پرده فصل« 
قابلیت های زبان فارسی جهت تصویر نوع متفاوتی از تاریخ و آمیختگی آن با اشاره ها 
و نشانه ها و تکرارها و تجربه های ذهنی همآهنگ با روایت شایسته دریافت لوح تقدیر 

مهرگان ادب شناخته شد. 
به  ندا کاووسی فر  اثر  باز«  با چشمان  نیز »خواب  در بخش مجموعه داستان کوتاه 
دلیل درون نگری مدرنیستی و تالش برای خلق روایت های متنوع و بدیع و هم چنین 
مجموعه داستان »و حاال عصر است« اثر طیبه گوهری را به دلیل کاربرد نثر و زبانی 
بازنمود شخصیت ها و رویدادهای متنوع" شایسته دریافت لوح تقدیر، و  روان در 

"تحسین شده« ارزیابی کرد.

دهمین دوره جشنواره قلم زرین
جایزه قلم زرین از طرف انجمن قلم ایران با هدف جریان سازی فرهنگی، شناسایی 
و معرفی آثار نویسندگان شاخص و برجسته حوزه ادبیات و تقویت ادبیات انقالب 

اسالمی راه اندازی شد.
در این دوره جایزه، در بخش داستان به این دلیل که امتیاز نامزدها به حد نصاب نرسیده 

بود، این جایزه تنها از نامزدها تقدیر کرد و برگزیده ای نداشت. 
در بخش داستان، کتاب های »قسمت دوم« نوشته سیدهاشم حسینی، »قدیس« نوشته 
ابراهیم حسن بیگی، »کمی دیرتر« نوشته سیدمهدی شجاعی و در نهایت از کتاب »قسمت 

دوم« سیدهاشم حسینی تقدیر شدند.

یازدهمین دوره ی جایزه ی داستان کوتاه  صادق هدایت 
جایزٔه ادبی صادق هدایت، جایزه ای است ادبی که ساالنه به آثار انتشار یافته در زمینه 
ادبیات داستانی به زبان فارسی در ایران توسط دفتر هدایت و وب گاه سخن اعطا 

می شود. 
در این دوره، داستان »اسکیزو« نوشته  پیمان برومند ساکن شیراز به عنوان بهترین داستان 

و برندة تندیس صادق هدایت انتخاب شد. 
داستان های »از شبی که بود« نوشته ی بهرنگ بقائی ساکن تهران، » برادرکشی« نوشته  
فرامرز  نوشتۀ  کل«  دانای  »مرگ  و  افغانستان  مزارشریف  ساکن  پارسی  محمدامین 
پورنوروز ساکن ونکوور کانادا به ترتیب مورد تحسین داوران قرار گرفتند و شایسته  

دریافت لوح افتخار مسابقه شدند.
همچنین به شش نفر از نویسندگانی که داستان هایشان از نظر داوری و رتبه بندی بعد 
از این چهار داستان برتر شناخته شدند، مدال صادق هدایت به عنوان هدیه اهدا شد 
که عبارت اند از: داستان های »هرکول« نوشتۀ الله فقیهی ، »آن که این جا نشسته ام خودم 
است« نوشتۀ احمدرضا توسلی، »سرخ پوست ها نمی بازند«  نوشتۀ جواد نوری، »این زن 
می فهمد« نوشتۀ امین جودکی، »خواب« نوشتۀ زهره کیانی و باألخره داستان »جنگ در 

زمستان« نوشتۀ رابعه اقدامی.
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دومین دوره هفت اقلیم
هفت اقلیم را افرادی از سراسر ایران که در جشنواره های مخالف داستانی شرکت کرده 
بودند و با هم در این جشنواره ها آشنا شده بودند، تشکیل دادند. این جایزه با هدف حمایت 
نویسندگان شهرستانی و تبلیغ نگاهی داستان محور و متاثر از جذابیت داستانی و نشانگر 

اقلیم های مختلف بنیان گذاری شد.
در دومین دوره جایزه، در بخش مجموعه داستان »بودای رستوران گردباد« نوشته »حامد 

حبیبی« برگزیده شد.
 در بخش رمان هم »خورشید به شانه راستشان می تابید« نوشته »جواد افهمی« برگزیده شد.

دوازدهمین دوره جایزه ادبی حبیب غنی پور 
این جایزه ادبی که به همت امیرحسین فردی بنیان گذاری شده، سال گذشته دوازدهمین 
دوره خود را در حالی پشت سر گذاشت که همچون دوره های پیشین در برخی رشته ها 

کتاب سال را معرفی نکرده و تنها به تقدیر از برخی کتاب ها بسنده کرد. 
در بخش رمان و داستان بلند با موضوع انقالب اسالمی »ُرنج« نوشته محمد مهدوی نورآبادی 
را به دلیل روایت پرکشش و هیجان انگیز داستانی شایسته تقدیر دانست اما هیچ کتابی به 

عنوان کتاب سال معرفی نشد. 
در بخش داستان با موضوع آزاد هم مجموعه داستان هم »عاشق زبان عاشق را می فهمد« 
نوشته قاسمعلی فراست به دلیل یکدستی محتوایی اثر و قالب و چهارچوب داستانی محکم 

شایسته تقدیر شناخته شد ولی هیچ اثری به عنوان کتاب سال معرفی نشد. 
در بخش رمان با موضوع آزاد هیچ اثری شایسته تقدیر معرفی نشد اما رمان »دشت های 
سوزان« نوشته صادق کرمیار به دلیل زبان مناسب، لحن گیرا و خلق فضای صمیمی در بیان 

روایتی پرکشش از عشایر خوزستان را به عنوان کتاب سال معرفی شد. 

پنجمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد
جایزه ادبی جالل، به  منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات پایه گذاری شده است و با تصویب 
تولد  را در سال روز  فرهنگی در سال 1387 نخستین دوره خود  انقالب  عالی  شورای 
آل احمد آغاز کرد. موسسه خانه کتاب قرار است در آذر ماه هر سال مقارن با تولد جالل آل 
احمد جشنواره جایزه ادبی جالل آل احمد را برگزار کند. جایزه جالل آل احمد گران ترین 
جایزه ادبی ایران با 110 سکه بهار آزادی است که در این دوره به هیچ اثری اهدا نشد و تنها 

آثاری به عنوان شایسته تقدیر معرفی شده و 25 سکه دریافت کردند.
رمان »حافظ هفت« نوشته اکبر صحرایی در پنجمین دوره این جایزه در بخش داستان 

شایسته تقدیر شناخته شد.

 پنجمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی 
پنجمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی، با هدف بزرگداشت مقام و شخصیت این شاعر 
نامدار ایران، رشد و اعتالی خالقیت ها و آفرینش های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان 
فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به ویژه در حوزه جهان اسالم، معرفی 
چهره های شاخص زنان ادیب و پژوهنده و تقدیر از زنان درعرصه زبان و ادب فارسی 
با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و موسسه خانه کتاب 

برگزار شد. 
در این دوره »شهریور هزار و سیصد و نمی دانم چند« اثر طال نژادحسن و رؤیای مادرم 

نوشته »آلیس مونرو« با ترجمه ترانه علیدوستی شایسته تقدیر شناخته شد. 
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دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، در واقع سومین دوره 
برپایی این جایزه و دومین دوره ای که در آن کتاب سال 
در قالب رمان و مجموعه داستان انتخاب می شود، دی ماه 

91 برگزار شد. 
آیت دولتشاه؛ دبیر علمی هفت اقلیم که متولد 1361 است 
خانه«  »خویش  عنوان  با  داستان  مجموعه  یك  تاکنون  و 
وی  از  می شود؟«  تمام  کی  بازی  »این  نام  با  رماني  و 
منتشر شده، از سال 78 به طور حرفه ای می نویسد و در 
و  است  کرده  شرکت  هم  داستانی  مختلف  جشنواره های 
اثنای شرکت در همین جشنواره ها به ذهنش می رسد  در 
نویسندگان  و  اقلیم های مختلف  به  بیشتر  توجه  برای  که 

شهرستانی بهتر است یك جایزه ادبی مستقل برپا شود.
آنچه می خوانید گفتگویی است با آیت دولتشاه درباره جایزه 
ادبی هفت اقلیم و چگونگی شکل گیری جایزه و حواشی 

آن که عنصر الیفنك همه حرکت ها و تالش هاست.

داستان نامه- هفت اقليم چطور شكل گرفت و هسته 
اوليه آن چه كسانی بودند؟

هسته اولیه هفت اقلیم دوستانی بودند از سراسر ایران که در 
جشنواره های مختلف داستانی شرکت کرده بودند و با هم 
در این جشنواره ها آشنا شده بودیم. همه بچه ها به مرور 
کتاب هایشان چاپ شده بود و حس کردیم باید دایره ای 
ایجاد شود برای حمایت نویسندگان شهرستانی. مرکزی که 
متعلق به همه سلیقه ها و نگاه ها باشد و نه یك گروه خاص 
ادبی. در واقع کار اصلی ما تبلیغ نگاهی است داستان محور 
و متاثر از جذابیت داستانی که نشانگر اقلیم های مختلف 
بیشتر  اخیر،  سال های  در  که  بود  این  ما  باشد. حس  هم 

گفتگویی با دبیر علمی هفت اقلیم

اگر یار خاطر نیستید، بار 
خاطْر هم نباشید!

مهران مصفا

نگاه ها روی ادبیات تولید شده در پایتخت بود. می خواستیم 
یك اتفاق متفاوت به  وجود بیاوریم و بگوییم داستان فقط 
این نیست که نویسندگان و مخاطبان پایتخت آن را قبول 

دارند.
چطور همديگر را پيدا كرديد؟

من از سال 78 به طور مستمر در جشنوارها شرکت می کردم 
و تجربه حضور در این جشنواره ها را دارم. بچه های دیگر 
هم در این سال ها مدام جزو شرکت کنندگان و برگزیدگان 
بودند. تعداد دیدارهای ما باعث نوعی رفاقت و نزدیکی 
در  و  بودند  اولیه  در هسته  تنها  آن ها  ولی  به هم شد.  ما 
ادامه همراهی نکردند. همه گفتند می آییم و شروع کردیم و 
در ادامه همراهی نکردند. اما روحیه من طوری ست که یا 

کاری را شروع نمی کنم یا تا آخر ادامه می دهم. 
در  بودیم.  موثر  هم  حرکت ها  برخی  شکل گیری  در  ما 
جشنواره ای تصمیم گرفتیم زمان استراحت، داستان خوانی 

 گفتگو
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خودمان را ادامه دهیم و این به یك سنت تبدیل شد و هنوز 
هم جلسات غیررسمی هم اجرا می شود. برای همین فکر 

کردیم می توانیم روی جوایز هم تاثیر بگذاریم.
درحال حاضر چه كسانی شما را در هفت اقليم ياری 

می كنند؟
در دور دوم، بر اساس تقسیم کاری که انجام دادیم، آقای 
رضا فکری به عنوان دبیر اجرایی انتخاب شدند. و من هم 
به عنوان دبیر علمی مشغول به کار شدم. حیطه کاری هم 
اما هر کسی در حیطه  مشخص بود. به هم کمك کردیم 
کاری خود استقالل داشت. مینو عبداله پور به به عنوان دبیر 
به  کاغذچی  الهام  خانم  و  کردند  همکاری  داوران  هیأت 
عنوان مدیر هنری جایزه همکار ما بودند. در هفت اقلیم به 
روی همه باز است و از هر کسی که می تواند کمك کند با 

روی باز استقبال می کنیم.
ديدن  جز  داشتيد  هم  ديگری  هدف  اقيلم  هفت  در 

اقليم های مختلف و مقابله با ادبيات پايتخت محور؟
هدفمان تقدیر ادبیات سالمی بود که حرف برای گفتن دارد 
و به توانمندی برسیم که بتوانیم نگاهمان را تبلیغ کنیم. از 
برگزاری  در  نقصی  که  واقعاً حس می کردیم  دیگر  سوی 
جوایز هست که به آن باندبازی می گویند. می خواستیم با 
نظرم عوض  االن  کنیم. هرچند که  مقابله  باندبازی ها  این 
این  حسم  هفت اقلیم،  دوره  سه  برگذاری  از  بعد  و  شده 
انگار  بوده؛  خودم  بی اطالعی  از  نظراتم  برخی  که  است 

بیرون از گود ایستاده ایم و می گویم لنگش کن. 
بيشتر بگوييد، شايد دوستان ديگری هم چنين حسی 

داشته باشند!
برگزارکننده  بین  رابطه ای  حتما  که  هست  پارانوئید  نگاه 
و برنده است؛ نگاهی خارج از نگاه داستانی. اما االن که 
البته  از نزدیك درگیر هستم، می بینم که این طور نیست. 
مخاطب هم حق دارد. چون ساختارهای جوایز ما به خاطر 

محدویت هایی که برگزارکنندگان دارند، شفاف نیستند. ما 
در هفت اقلیم سعی کردیم این ساختار را به شدت شفاف 
قضاوت ها  مقابل  نمی توانیم  جاهایی  یك  هرچند  کنیم. 

بایستیم.
ساختارها را چطور شفاف كرديد؟

ما جزء معدود جوایزی هستیم که قبل از برگزاری هر سال، 
اسم داورها را اعالم می کنیم. تمام مراحل داوری آرشیو، 
ثبت و به شدت منظم هستند و هرکسی، اعتراضی داشته 
باشد می توانیم تمام مراحل داوری و امتیازها را بدون ذکر 
نام داور، ارائه دهیم. در این سه دوره، شاید انتخاب نهایی 
انتخابی بوده که با سلیقه برگزارکننده، منطبق نبوده اما منظم، 
کوچك ترین  اجرایی  هیئت  و  بوده  امانت دارانه  و  دقیق 

دخالتی در روند رأی گیری داورها نداشته است.
در  است،  مستقل  جايزه  اين  كه  اين  به  توجه  با 

برگزاری با مشكالتی هم مواجه بوديد؟
ما از هیچ جایی حمایت مالی نمی شویم. کار بسیار سخت 
شده  باعث  ادبیات،  به  ما  عشق  تنها  و  است  نفس گیر  و 
ادامه دهیم. خود من نویسنده ام و هر زمانی که برای این 
کار می گذارم، از وقت و فکر خودم گذاشته ام. مشکالت 
اقتصادی برای همه هست و من تنها با کمك رضا فکری 
که دبیر اجرایی هستند، هزینه ها را تأمین می کنیم. کمك های 
محدودی از سوی برخی انتشارات شده که در حد تأمین 
بخشی از جوایز ما بوده، ولی روند برگزاری، ارسال و تهیه 
کتاب ها، پست و ... همه از جیب خودمان هزینه می شود. 
فکر می کنم این روند را هم ادامه دهیم. چون معتقدم که 
جوایز ادبی نباید از جایی حمایت شوند، مگر کمك ناشران 

که جزء جامعه ادبیات محسوب می شوند. 
برای داوران البته تا به حال ما هیچ هزینه ای نپرداختیم و این 
لطف داورهاست. چون سود مادی و معنوی برایشان ندارد.

گمان  نمی پردازيد،  داوری  برای  هزينه ای  كه  اين 
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نمی كنيد داوری سهل انگارانه انجام شود؟
نه. با شناختی که من از داوران دارم، گمان نمی کنم کسی به 
خاطر مسائل مالی وجهه خودش را خراب کند و اگر تمایلی 
به انجام این کار نداشته باشد همان ابتدا قبول نمی کند. کما 
این که یکی دو تا از نویسندگان به دلیل مسائل مالی داوری 
را قبول نکردند. اما خوشبختانه، اغلب تا به حال این لطف 

را داشتند و همکاری کردند.
در اين دوره برگزاری جايزه با چه مشكالتی مواجه 

بوديد؟
و  داشتیم  را  دوره ها  موفق ترین  از  یکی  اجرایی  لحاظ  از 
کاری که مربوط به اجرا می شد با دقت تمام طبق زمان بندی 
انجام شد. گمانم یکی از معدود کارهای گروهی بود که 
می شد در فضای ادبی انجام داد. ولی در بخش اختتامیه به 
مشکلی برخوردیم که به مکان برگزاری خانه هنرمندان و 
محدودیت هایش برمی گشت و خیلی اذیت شدیم. اذیت ها 
هم در دقیقه 90 انجام شد و مسئوالن به خاطر مشکلی که 
با یك شخص داشتند، اعمال سلیقه کردند و ما به احترام 
مخاطبان و این که حتماً می خواستیم اختتامیه برگزار شود، 
برنامه را برگزار کردیم. اما کنداکتور ما لحظات آخر خراب 
شد و برخی بخش ها اجرا نشد و دوستان تنها خروجی کار 
را دیدند و زحمت ها دیده نشد. به هر ترتیب اختتامیه به 

خیر و خوشی تمام شد.
استقبال ناشرها از جايزه چطور بود؟

خوشبختانه اغلب ناشران ما درک یك کار فرهنگی را دارند، 
به ویژه ناشران بزرگ، با ما نهایت همکاری را کردند. در 
این دو سه دوره برخی ناشران مانند چشمه و ققنوس و 
افکار و ... با ما همکاری نزدیك داشتند. البته هم یکی دو 
ناشر اذیت کردند و کتاب هایی که می خواستیم را ندادند 
و یا ناقص دادند و با توجه به بنیه ضعیف اقتصادی، کمی 
اذیت شدیم که امیدواریم همکاری شان در دوره های بعدی 

بیشتر شود.
برگزاری  برای  كه  گفتيد  صحبت هايتان  بين  جايی 

جايزه اذيت هم شده ايد...
سومی،  جهان  و  هستیم  نیافته  توسعه  جامعه  چون  شاید 
و  هستند  ادبیات  حیطه  در  که  کسانی  حتی  آدم ها  برخی 
دوستان داستان نویس و همکار، به جای این که از یك کار 
مفید یا اقاًل کاری که ضرری به کسی نمی رساند حمایت 
مرا  انرژی  که  می زدند  حرف هایی  بدهند،  انرژی  و  کنند 
می گرفت. برخی حاضر نیستند برای کاری که منفعت آن 
به همه می رسد، خسته نباشید بگویند یا الاقل باری روی 
دوش نباشند. ما از وقت و انرژی خود زده ایم، نمی خواهیم 
منت بگذاریم اما حداقل انتظار من این است که اقاًل یکدیگر 

 را اذیت نکنیم. کمك نمی کنیم الاقل فحش هم ندهیم.
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این روزها عادت کرده ایم به شنیدن خبر کناره گیری آدم هاي 
سرشناس؛ مثل پیرترین دونده دوی مارتون جهان که از سن 
88 سالگی ورزش حرفه ای را شروع کرد و در 101 سالگی 
پایان  کار خود  به  تورنمنت هنك گنگ  در  از شرکت  پس 
داد، )احتماالً آن طرف خط ادامه مي دهد!(. یا پاپ بندیکت 
شانزدهم که بیست وهشتم فوریه )9 اسفند1391( از سمتش 
اولین بار در 600 سال اخیر  کنار رفت که استعفایش برای 
اتفاق افتاد. و یا حتی همین آقای رضا عنتر کاپیتان و ستاره 
تیم ملی فوتبال لبنان که در آستانه جام جهانی 2014 اعالم 

بازنشستگی کرد. 
اما باورکردن خداحافظی»فیلیپ راث« از نویسندگی همانقدر 
کناره گیری  ایراني،  فوتبال دوستان  برای  که  است  سخت 
مهدوی کیا از فوتبال. برای نویسنده، بازنشستگی وجود ندارد 
و معموالً روش های کناره گیری از نوشتن مي تواند بیماری و 
نداشتن مخاطب باشد، یا در بعضی موارد حتی ممکن است 
کار به بیمارستان روانی کشیده شده و نویسنده قادر به ادامه 
فعالیت نباشد. ولی بازنشستگی را به سختی مي توان پذیرفت.

فیلیپ راث در سال 1933 در نیوجرسی به دنیا آمد. او با 
سال  در  پورتنوی«  »شکایت  برانگیز  جنجال  کتاب  انتشار 
1969 که در آن با جزئیات، روابط جنسی را تشریح مي کند، 
به شهرت رسید. یکی از پرفروش ترین آثار او »زنگار بشر« 
نام دارد که بر اساس آن فیلمی در سال 2003 با بازی نیکول 
کیدمن و آنتونی هاپکینز ساخته شد. این فیلم در دنیای سینما 
مورد استقبال مواجه نشد و بسیاری از منتقدان آن را ضعیف 
و حتی در ردة پایین ترین قرار دادند. راث تنها در همین 
چند سال گذشته، ده رمان منتشر کرد. و تازه ترین رمانش 

 یک اتفاق تازه

کارم تمام است!

ویدا رهبر

هم با نام »تواضع« راهی بازار کتاب ایاالت متحده  آمریکا و 
سپس دیگر کشورهای جهان شد. پرکاری بیش از حد راث 
و به خصوص همین کتاب تازه  اش )تواضع( باعث شد که 
خیلی از منتقدان ادبی جهان او را به بردباری بیشتری دعوت 
کنند و در مقاالت خود از او بخواهند که کمتر بنویسد و یك 
عمر شهرتش را آخر عمری به باد ندهد. تقریباً قریب به اتفاق 
منتقدان ادبی دنیا از رمان »تواضع« خوش شان نیامد و خیلی ها 
تقلیل  راث  فانتزی های جنسی  درباره ی  به نوشته ای  را  آن 

دادند.
فیلیپ راث هم اکنون سالم و سالمت است و با وجود داشتن 
مخاطب برای یکي از آخرین رمان هایش،»ارباب انتقام«، به 
مجله Les Inrocks در مصاحبه ای اعالم کرده است: »سه 
سال است چیزی ننوشته ام و راستش را بگویم، کارم تمام 
است.« او در مورد دلیل خداحافظی اش از نویسندگی، گفته 
است که از 74 سالگی متوجه شده که سال های عمرش رو 
به پایان است و زمان زیادی ندارد. بنابراین همه رمان های 
تورگنیف،  داستایفسکی،  )آثار  خوانده  دوباره  را  محبوبش 
جوزف کنراد و همینگوی(. او همه کتاب های بیست-سي 
سال اخیرخودش را نیز به ترتیب معکوس زمانی مطالعه کرده 
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است. از آخرین کتابش شروع کرده و با اولین کتابش، این دوباره خوانی خاتمه پیدا 
می کند.

 همچنین گفته است: »می خواستم ببینم آیا با نوشتن، وقتم را تلف کرده ام یا نه. و به 
این نتیجه رسیدم که در نوشته هایم نسبتاً موفق بوده ام. جو لویس، مشت زن معروف، 
در پایان عمرش گفت: » من با چیزی که داشتم، بهترین کاری را که مي توانستم بکنم 
کردم.« این دقیقاً همان چیزی است که من هم مي توانم درباره کار خودم بگویم. پس 
از آن به این نتیجه رسیدم که کارم با داستان نویسی تمام شده است. دیگر نمی خواهم 
بخوانم، بنویسم، یا حتی درباره  آن صحبت کنم. تمام زندگی ام را به رمان اختصاص 
دادم. تحصیل کردم، تدریس کردم، نوشتم، خواندم و تمام زندگی ام را به خاطر رمان 
کنار گذاشتم. دیگر کافی است! دیگر آن حس تعصبی که تمام زندگی ام نسبت به 

نوشتن تجربه کردم را ندارم. حتی فکر دوباره نوشتن برایم غیرممکن است.«
یوسا درباره این اتفاق گفته: »خداحافظي فیلیپ راث از دنیاي نویسندگي را باور 
نمي کنم.« خالق »سور بُز« پس از تمجید از آثار فیلیپ راث گفت: »خیلي وقت ها 
برخي از نویسندگان مي گویند که خود را بازنشسته کرده اند، اما کسي آنها را باور 
نمي کند و به آنها براي نوشتن کتاب هاي خوبي مثل دیگر آثارشان امیدواري مي دهند.«
این نویسندة متولد نیوجرسی درباره کتاب زندگی نامه اش که به قلم »بلیك بیلی« 
نوشته می شود، گفت: اگر انتخاب با من بود، ترجیح می دادم هیچ زندگی نامه ای 
درباره ام نوشته نشود. اما پس از مرگم زندگی نامه هایی به نگارش درخواهند آمد. 
می خواهم مطمئن باشم که یکی از آن ها درست است. او از مدیر برنامه های ادبی اش 
خواسته تا پس از مرگش آرشیو شخصی اش را نابود کند. زیرا نمی خواهد نوشته های 

شخصی اش همه جا پخش شوند.
»رئیس جمهور ما«، »خشم« و »یکی مثل همه«، از جمله آثار فیلیپ راث هستند که به 
زبان فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده اند. چهار اثر آخر راث، رمان های کوتاهی 
بوده اند که بیشتر روی موضوعاتی چون سالمندی، ضعف قوای بدنی، افسردگی و 

مرگ تمرکز داشتند.
و اما مدتی بعد خبر جنجالی دیگری منتشر شد، مبنی بر اینکه: فیلیپ راث در پی 
تالشی ناموفق برای اصالح اطالعاتی در مورد رمان »زنگار بشر« در ویکی پدیای 
انگلیسی به این مسئله با نوشتن نامه ای سرگشاده خطاب به ویکی پدیا که در نیویورکر 
بیان می کند که در صفحه ویکی پدیای  نامه  این  او در  اعتراض کرد.  منتشر شد 
از زندگی  الهامی  انگلیسی- که هم اکنون اصالح شده است - رمان »زنگار بشر« 
آناتول برویارد معرفی شده. اما این رمان در اصل بر پایۀ زندگی یکی از دوستان 
او، به نام ملوین تومین که استاد پرینستون است نوشته شده است. به گفتۀ راث مدیر 
ویکی پدیای انگلیسی در پاسخ به نامۀ اعتراض اولیه چنین نوشته است: »از نظر شما 
اطالع دارم که نویسنده بزرگترین اختیاردار درباره آثارش است، اما ما به منابع ثانویه 

برای تأیید این مساله نیاز داریم.«



78

داســتان نامه
اردیبهشت 92

نوشته ماریو بارگاس یوسا/ ترجمه رامین موالیی/ تلخیص: افسانه احمدي

گزیدة نامه پنجم

نامه هایی به یک نویسنده 
جوان

دوست عزیز
خوشنودم که مرا به طرح بحث ساختار رمان 
ترغیب کردید، چهارچوبه ای که همۀ توازن 
و حیات درونی داستان هایی که مبهوت مان 
می سازند و نیز فریبایی عظیم شان که آن ها 
را در نظرمان چون قادری مطلق: خودزا و 
خوداتکا می نمایند، در خود جای می دهد. 
اما حاال می دانیم که فقط این طور به نظر 
می آیند و در اساس این گونه نیستند بلکه به 
لطف افسوِن متن و ساخت زیرکانه شان این 
توهم را به ما تسری می دهند. ما پیش از این 
با هم درباره سبک روایتی صحبت کردیم. 
اکنون باید به سازمان عناصر تشکیل دهنده 
رمان و نیز تکنیک هایی که رمان نویس برای 
خویش  ساخته  به  تلقین  قدرت  بخشیدن 
بیاندازیم.  نظری  می گیرد،  خدمت شان  به 
را  خود  که  کسی  روی  پیش  چالش های 
مهیای نوشتن داستانی کرده است را می توان 
در چهار گروه عمده دسته بندی کرد:  راوی، 

فضا، زمان و سطح واقعیت.
این جا درباره راوی صحبت می کنیم. یعنی 
بدون   ( رمان ها  همه  شخصیت  مهم ترین 
استثناء(، از کسی که در واقع دیگر اجزاء 
داستان به وی وابسته اند. اما پیش از هر چیز 
که  نادرستی  درک  تصحیح  به  است  بهتر 
بسیار هم رایج است بپردازیم و آن اشتباه 
را  داستان  یا همان کسی که  گرفتن راوی 
همان  نویسنده  یا  مؤلف  با  می کند  بازگو 
داستان است. این جدی ترین اشتباه بسیاری 
از رمان نویسان است که سعی دارند داستان 
خود را از زبان اول شخص بازگو نمایند و 
موضوع  عنوان  به  را  زندگینامه شان  تعمداً 
خود  می کنند  فکر  آن ها  می کنند.  انتخاب 
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در  سخت  که  صورتی  در  هستند،  داستان هاشان  راوی 
اشتباه اند. راوی، موجودی ساخته شده از کلمات است و نه 

مثل نویسنده از گوشت و استخوان.  
اولین مسئله ای که نویسنده رمان باید در پی حل آن باشد این 
است که »چه کسی رمان را روایت می کند؟« به نظر می رسد 
که پاسخ های ممکن بی شمارند ولی در مرحله عمل تنها 
به سه مورد کاهش می یابند: راوی-شخصیت، راوی-دانای 
کل بیرونی و دور از داستانی که روایت می کند و یا راوی- 
مبهمی که معلوم نیست از درون دنیای داستان یا بیرون آن به 
روایت مشغول است. دو گونه اول راوی از انواع قدیمی و 
سنتی آن هستند؛ در عوض آخری اخیراً باب شده و محصول 
رمان مدرن است. درون این شمای کلی ترسیم یافته امکان 
وقوع شقوق گوناگونی وجود دارد، آن چه که به هر مؤلف 
اجازه می دهد تا به گزینش یک زاویه دید فضایی معین برای 
بازگو کردن داستانش مبادرت ورزد، و در کنار و بر حاشیه 
این دیدگاه به نوآوری ها و آمیزه های تازه ای دست بزند، 
چیزی که در ادبیات به آن اصالت و اختیار اطالق شود. شما 
آغاز دن کیشوت را به یاد می آورید؟ راوی رمان در مقام 
اول شخص مفرد قرار گرفته، از زبان یک من سخن می گوید 
و به همین جهت راوی-شخصیتی است که فضایش همان 
فضای داستان است. در عین حال فوراً درمی یابیم که هر 
چند این راوی گاه  به گاه در هیئت اول شخص مفرد مانند 
جمله اول از جایگاه یک من با ما سخن می گوید اما سعی 
نمی کند تنها یک راوی- شخصیت مطلق باشد بلکه بیشتر 
به یک راوی - دانای کل بودن تمایل دارد. در واقع راوی 
مانند یک او داستان را روایت می کند و تنها در لحظه هایی 
مثل جمله های ابتدایی رمان به سوی اول شخص می چرخد 
و خودش را در پشت من از چشم خواننده پنهان می سازد و 
از زبان من و در چهره یک بازیگر سخن می گوید و حواس 
خواننده را پرت می کند. این چرخش ها یا جهش ها در زاویه 
دید فضایی ـ از من به او، از یک راوی ـ دانای کل به 
یک راوی ـ شخصیت یا برعکس ـ چشم انداز و فاصله 
خود از روایت را تغییر می دهند و به همین دلیل وجودی 
موجه یا ناموجه می یابند. اگر این چرخش ها موجه باشند 
به پرمایه و غنی تر کردن درون مایه داستان و نیز به هرچه 
پویاتر و زنده تر شدن تخیل داستانی کمک می کنند و همین 
چرخش های پنهان از دید خواننده سبب تهییج کنجکاوی او 
و زنده شدن داستان در نظرش می شوند. در مقابل اگر فاقد 
این اثربخشی باشند نتیجه ای معکوس خواهند داشت. یعنی 
اگر به شکلی عیان و پیش چشم مان صورت گیرند به نظر ما 
ساختگی و تحمیلی می رسند، روپوش هایی که داستان را از 
روند طبیعی خارج و استقالل و اختیار شخصیت های داستان 
را زایل می کنند. نقشی که دن کیشوت و موبی دیک مسلمًا 

از آن مبری هستند.
پس گزینش یک زاویه دید به معنی گزینش پاره ای شرایط 
تعیین کننده است که راوی می باید هنگام روایت خود را با 

آن ها تطبیق دهد وگرنه این ناهماهنگی مخرب و نابودکننده 
فریبایی داستان خواهد بود. هم زمان و از آن جا که راوی 
حافظ حدودی است که زاویه دید فضایی به وی تحمیل 
می کند، شدت فریبایی و هر چه واقعی تر بودن روایت را به 
ما القاء خواهد کرد، نفوذ همین راستی در ذهن ماست که 
از این دروغ های بزرگ در نظرمان رمان های برجسته و به 
یادماندنی می سازد. تغییرات زاویه دید می تواند یک داستان 
را غنی و پر مایه ساخته، به آن عمق بخشیده، اسرارآمیزش 
نماید و یا به آن ظرافت و طرحی چند وجهی و هرمی شکل 
بدهد، هم می تواند آن را مخدوش نماید و از هم بپاشدش 
به نحوی که به محض جوانه زدن عناصری پویا و زنده ـ 
توهمی از زندگی ـ این روده  درازی های تکنیکی و بی جا 
باعث بروز ناسازگاری ها یا چالش های جدی با آن ها شده و 
با دادن پیچیدگی های بی ارزش و ظاهری به داستان، قابلیت 
باورپذیری داستان را نابود کنند و سبب آشکار شدن طبیعت 
ساختگی و درون بی مایه خود در پیش چشم خواننده شوند. 

تا نوبت بعد و با آرزوی موفقیت برای شما
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بخش تازه هاي کتاب »داستان نامه« به منظور معرفي تازه هاي نشر ادبیات داستاني راه اندازي شده است. 
ناشرین و نویسندگان محترم مي توانند با ارسال یک نسخه از کتاب یا کتاب هاي تازه خود، امکان حضور 

و معرفي کتاب شان را در صفحه تازه هاي کتاب فراهم آورند.

 تازه هاي کتاب

عنوان کتاب: حرفه: داستان نویس، جلد اول
مترجمان: کاوه فوالدي نسب، مریم کهنسال نودهي

تاریخ انتشار: 1391
تعداد صفحه:210 

قیمت:90000  ریال
ناشر: زاوش

درباره کتاب: در مجموعه چهارجلدي حرفه:داستان نویس، مقاالت مستقلي از نویسنده ها، 
منتقدان و مدرسان ادبیات داستاني گردآوري شده است. در جلد اول این مجموعه، درباره 

»اهمیت داستان«، »نویسندگي به عنوان یك حرفه« و »ایده پردازي« بحث شده است.

عنوان کتاب: دکتر داتیس
نویسنده: حامد اسماعیلیون
تاریخ انتشار: 1391
تعداد صفحه:200 
قیمت:90000  ریال
ناشر: زاوش

بخشی از کتاب: رها پیشنهاد کرد فیلم هندی تماشا کنیم. از رقص شعله روی خرده شیشه ها 
بدم می آید. نهایتاً من ریك هستم، تو باش ایلسا، این جا بشود کازابالنکا. من اشلی هستم، تو 
اسکارلت اوهارا، این جا بشود آمریکای دوپاره. من دکتر شیواگو هستم، تو الرا، این جا بشود 
روسیه  انقالبی. آخرش می گویم عشق اگر خوش  عاقبت بود که راه می کشید به سینما!

عنوان کتاب: کفش هاتو جفت کن
نویسنده: ضحي کاظمي

تاریخ انتشار: 1392
تعداد صفحه: 96 

قیمت:40000  ریال
ناشر: همشهري

درباره کتاب: مجموعه داستان »کفش هاتو جفت کن« شامل 54 داستان میني مال و داستانك 
مستقل است که خط سیر همه آنها، نگاه به عرفان های نوظهور مانند فنگ شویی و ریکی و 
امثال آن است. ضحي کاظمي در داستان هاي این کتاب، به مسایل امروز جامعه ایران که با 

مذهب، علوم ماورایي جدید و سنت ها آمیخته است، مي پردازد. 



81

امه
ن ن

ـتا
سـ

دا
92

ت 
هش

دیب
ار

عنوان کتاب: قصه های هزاوه
نویسنده: رضا مهدوی هزاوه

تاریخ انتشار: 1392
تعداد صفحه: 116 
قیمت:45000  ریال

ناشر: همشهري
درباره کتاب: این مجموعه شامل 75 داستان مینیمال و داستانك است؛ داستانهای قصه های هزاوه، حول محور 
شخصیت های ساکن روستای هزاوه است.  گاه شخصیت ها در داستان های مختلف با همدیگر ارتباط برقرار می کنند 
و به همین دلیل با خوانش کل مجموعه، درکی کلی از فضای حاکم برقرار می شود. در عین حال هر داستان استقالل 
ذاتی خود را دارد. قصه های هزاوه در واقع بازنمایی خاطرات کودکی و نوجوانی نویسنده از روستای زادگاه خود، 

هزاوة اراک است. یادداشتي از محمد صالح عالء، در مقدمه کتاب آورده شده است.

عنوان کتاب: کابوس های سپیده دم خاکستری
نویسنده: کیمیا گودرزی
تاریخ انتشار:1391 
تعداد صفحه: 88
قیمت: 35000 ریال
ناشر: هزاره ققنوس
بخشی از کتاب: نگار گفت: چشماتو باز کن ... ببین چی ... شدی. خارش مالیمی روی پوستم 
حس می کردم. زیر ابروها و پشت لبهام سایه صورتی محوی داشت. ابروهای پر پشِت سیاه و 
پراکنده ام، حاال مثل دو کمان باریك و بلند بود. لبخند که زدم زشت نشدم. حالم به هم نخورد. 
ولی حاال چطور زنگ در خانه را می زدم، هیچ نمی دانستم.

عنوان کتاب: خلیج زیر پایش بود
نویسنده: شهال انصاری

تاریخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 72

قیمت: 2700 تومان
انتشارات: افراز

مجموعه 15 داستان کوتاه است که داستان های آن تکه هایی از زندگی شخصیت هایشان 
را نشان می دهند، مانند فریم هایی که از یك تکه از زندگی برداشته شده اند. داستان ها فقط 
تصویرند. هیچ توصیف اضافه ای ندارند. جمله ها خودشان خودشان را تعریف می کنند و 
داستان را پیش می برند و خواننده بین این تصویرها و جمله ها، به اتفاقات، به قبل، به بعد، 
به ذهنیت ها و احساسات شخصیت های داستان پی می برد. اکثر داستان ها بیانگر زندگی زنان 

هستند و بیشتر در هوای شرجی و گرم جنوب، کنار آبی بی کران دریا اتفاق می افتند.

عنوان کتاب: افالک نما
نویسنده: ناتالي ساروت
مترجم: مهشید نونهالي
تاریخ انتشار: 1391
تعداد صفحه: 270
قیمت: 25000ریال

ناشر: نیلوفر 
ناتالی ساروت دربارة این رمان خود می گوید: در افالک  نما، خواسته  ام در وهلۀ اول ظاهر 
را نشان دهم، شخصیت  های بیرونی را آن  طور که هرکدام از ما دیگری را می  بیند و، در 
پس آن، زندگی درونی را  .دنیاهای درونی و متعدد و متفاوت و حتی بیگانه با هم، و البته 
خاص، با هم رویارو می  شوند و تکرارها و گفتگوهای قطع شده و معلق مانده گردابی دایمی 
می آفرینند که هر کس، در درون آن، به تکاپو می پردازد و می  کوشد تا خود را تعریف کند: 
افالک  نما تصویر این دنیاهای در حال حرکت است.
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عنوان کتاب: خرید قالب ماهیگیري براي پدربزرگ
نویسنده: زینگ جیان گاءو
 مترجم: مهسا ملك مرزبان
تاریخ انتشار:1391 
تعداد صفحه: 136
قیمت: 60000 ریال
ناشر: آموت 
گائوزینگ جیان نویسنده چینی است که هم اکنون در فرانسه 
زندگی می کند. او از مخالفان حزب کمونیست چین است و 
سال 1986 از این کشور فرار کرده و در کشور فرانسه پناهنده 
سیاسی شده است. نیویورک تایمز درباره آثار این نویسنده برنده 
جایزة نوبل می نویسد: »به یادماندنی ست ... آثار گائو زینگ 
جیان، شعلۀ هوش و عمق احساس را زنده نگاه می دارند.«
خرید قالب ماهیگیری برای پدربزرگ شامل داستان های معبد، 
در پارک، چنگه، حادثه، خرید قالب ماهیگیری برای پدربزرگ 
و در یك لحظه است.

 عنوان کتاب: پروانه ای روی شانه
نویسنده: بهنام ناصح
تاریخ انتشار: 1391 

تعداد صفحه: 320
قیمت: 125000 ریال

ناشر: آموت
رمان »پروانه ای روی شانه« دومین نوشته بهنام ناصح، نویسنده 
برگزیده جایزه گام و  درباره پسر و دختری کم شنوا است، از 

زبان پنج راوی روایت می شود.این اثر، رمانی عاشقانه است.

عنوان کتاب: بی تو مهتاب
نویسنده: فرخنده موحد راد

تاریخ انتشار:1392 
تعداد صفحه: 470
قیمت: 160000 ریال
ناشر: پرسمان

بخشی از کتاب: یاد حرف مهتاب افتادم، یاد حرف مادرش 
»خدا همیشه یه پله باالتر از توست« خدای من، تو کجایی؟ 
این دستای رو به آسمون منو نمی بینی یا وقت نداری و سرت 
شلوغه که نمی گیریشون؟! آه خدای من، اي کاش فقط یك 
روز، فقط یك لحظه تنهای تنها مال من بودی! فقط مال من!

عنوان کتاب: بازگشت عاشقانه
نویسنده: مرضیه نعمتی

تاریخ انتشار: 1392
تعداد صفحه:355 

قیمت:90000  ریال
ناشر: پرسمان

بخشی از کتاب: پرهام بچه بغل، کلید را در قفل در چرخاند 
و با احتیاط داخل خانه شد. دانیال را به اتاق برد و روي تخت 
خواباند. نگاهي به صورت معصوم او انداخت و انگار یاد 
کسی افتاده باشد، خم شد و صورت پسرک را بوسید. از اتاق 
خارج و به آشپزخانه رفت. از آب سرد کن یك لیوان آب 
برداشت و الجرعه سر کشید. داخل اتاقش رفت. خسته بود از 
کار روزانه، خسته از یکنواختي زندگي و خسته از .... چشمش 
افتاد. آرام آرام نزدیك آن شد. مدتی  به پوستر روی دیوار 
فقط به عکس خیره ماند و سپس انگشتانش را با احساس 
و حرارتی عجیب بر روی زوایای مختلف صورت او کشید.

عنوان کتاب: پرنسس پابرهنه
نویسنده: اریك امانوئل اشمیت
مترجم: سعیده بوغیری
تاریخ انتشار: 1391 
تعداد صفحه: 152
قیمت: 60000 ریال
ناشر: افراز
بخشی از کتاب:  آیا زن هنوز آن جا زندگی می کرد؟ مرد چه طور می بایست او را پیدا می کرد. او حتی نام 
ً  باور کرده بود این نام زن است. چندین  زن را نمی دانست. گفته بود: »منو دوناتال  صدا بزنین.« مرد فورا
سال بعد درحالی که این جمله را در ذهن خود تجزیه و تحلیل می کرد، متوجه شده بود که این یك نام 
مستعار بوده. چرا این ماجرا توجه مرد را به این نکته جلب کرده بود؟ چرا پانزده سال بعد، مرد هنوز 
به آن فکر می کرد، حال آن که در این سال ها با ده ها زن دیگر آشنا شده بود؟ شاید برای این که دوناتال 
خود را اسرارآمیز نشان داده و به همان صورت نیز باقی مانده بود. زن ها به این خاطر مورد پسند ما واقع 
می شوند که مانند نگیِن یك معما باشند و به محِض این که گره این معما اندکی شل شود، جایگاه خود را 
در نظر ما از دست می دهند...
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عنوان کتاب: خدمتکار وپروفسور
نویسنده: یوکواوگاوا
مترجم: کیهان بهمني

تاریخ انتشار: 1391 
تعداد صفحه: 248
قیمت: 100000 ریال
ناشر: آموت

با ترجمه  اوگاوا  رمان »خدمتکار و پروفسور« نوشته یوکو 
کیهان بهمنی داستانی است لطیف و آرام درباره روابط دوستانه 
یك ریاضیدان و خدمتکار او؛ ریاضیدانی که 17 سال پیش در 
حادثه رانندگی دچار آسیب مغزی شده و این آسیب شرایط 
روحی و روانی عجیبی برای او به وجود آورده است. او قادر 
نیست هیچ چیز جدید را به خاطر بیاورد و حافظه اش فقط 
80 دقیقه دوام دارد.

عنوان کتاب: یك جفت چکمه برای هزارپا
نویسنده: فرانتس هولر
 مترجم: علي عبداللهی

تاریخ انتشار:1391 
تعداد صفحه: 140

قیمت:60000  ریال
ناشر: آموت

فرانتس هولر از نویسندگان مطرح سوئیسی است که کتاب هایش 
پرفروش و محبوب هستند. هولر معموال داستان های طنز و 
کارگاهی می نویسد و با کودکان و طیف های مختلف سنی 
این  داستان های  می کند.  داستان نویسی  تمرین  خوانندگان، 
مجموعه اش هم زبانی ساده همراه با طنز دارند. یك جفت 
چکمه برای هزارپا شامل داستان های هزارپای بخت برگشته، 
حکایت اشباح، کرم خاکی های ناهمگون، روغن سبیل، جیغی 
در شب، کوتوله ی بزرگ، دکمه ای که سرجای خودش نبود، 
عاشقانه،  متۀ  داستان  مدرسه،  در  دایناسوری  جادوگر،  زن 
فشار بادی و تخم مرغ، عروسی عجیب و غریب، فتوکپی 
غیرمعمول، کشفی در یك ساختمان نوساز، کودکی توی شکم 

یك مرد و .... است.

عنوان كتاب: طبقه دومی ها
نويسنده: نيما قلي زادگان

تاريخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 112

قيمت: 32000 ريال 
انتشارات: الهام انديشه

مجموعه داستان »طبقه دومي ها« متشكل از هشت داستان 
با نام هاي »طبقه دومي ها«، »چيزهايي كه در دست چپ 
مي كني«،  نگاه  فيلم  زياد  تو  »عزيزم  مي ماند«،  آدم ها 
»كاراكتر«، »آرامش پس از وقوع«، »جزر«، »مشكل معمولي 

چاي بعدازظهر چهارشنبه« و »انتخاب پاني« است.

عنوان کتاب: بادها و برگ ها
نویسنده: سروش مظفرمقدم 
تاریخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 128
قیمت: 35000 ریال
انتشارات: افراز

»گاراژ  و  فرنگ«  »شهر  نام هاي  با  این مجموعه  داستان  دو 
اموات« پیش تر به چاپ رسیده اند و تعدادي از داستان هاي 
منتشر  نشریات  در  بار  نخستین  براي  نیز  کتاب  این  دیگر 
شده اند.

 برخي از داستان هاي مظفرمقدم در فضایي شبیه به نوستالژیك 
روایت شده اند و توجه به احساسات خاص انساني در نسبت 
با خاطرات و ذهنیت هاي خاص شخصیت هاي هر داستان 
مي تواند بخشي از اختصاصات هر داستان این مجموعه باشد.

عنوان کتاب: شاهد خاموش
نویسنده: رابرت پایك

مترجم: کوروش سلیم زاده
تاریخ انتشار:1391
تعداد صفحه: 186

قیمت: 65000 ریال 
انتشارات: جهان کتاب

رابرت پایك نویسنده نزدیك به 30 رمان و تعداد زیادی داستان کوتاه است. در سال 
1968 از روی رمان »شاهد خاموش« فیلمی ساخته شد با کارگردانی پیتر ییتس و بازی 

فراموش نشدنی استیو مك کوئین به نام »بولیت« که موفقیتی جهانی را به دنبال داشت.«
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عنوان كتاب: موسيو پين و دو داستان ديگر
نويسنده: روبرتو بوالنيو
مترجم: ميالد زكريا
تاريخ انتشار: 1391
تعداد صفحه: 176
قيمت: 80000 ريال
ناشر: افق

داستان بلند »موسيو پين« در اواخر دهه30 ميالدی در پاريس می گذرد و راوی آن پی ير 
پين، كهنه سربازی آسيب ديده از جنگ اول جهانی است كه به علوم غريبه عالقه مند شده 
و تمام زندگی و مقرری اندک جانبازی خود را وقف تحقيق در اين زمينه و به خصوص 
ـ شاعر مدرنيست  انجام هيپنوتيزم كرده است. وقتی يك دوست برای درمان سزار وايخوـ 
ـ از او تقاضای كمك می كند، او  پرويی كه در غربت، فقر و گمنامی در پاريس درگذشتـ 
ناخواسته درگير ماجراهای مرموزی می شود كه خود را از فهم شان عاجز می يابد.

عنوان كتاب: عكاس خانه آدم های خوشبخت
نويسنده: مجموعه نويسندگان 

تاريخ انتشار:1392
تعداد صفحه: 88

قيمت: 75000 ريال)با سي دي(
انتشارات: افراز

درباره كتاب: »عكاس خانه آدم های خوشبخت« مجموعه ای از 10 داستان كوتاه برگزيده 
از نويسندگان تركيه ونهمين مجموعه ای است كه افراز، تحت عنوان داستان های همسايه 

به چاپ می رساند. 
اين قصه ها به قلم ضيا عثمان سابا، نِديم گورسل، ساييت فائيك، اورهان كِمال، نِزيهه 
مِريچ، عمر سيف الدين، وسعت اُ. بَِنر و اوكتای آكبال نوشته شده اند و گزينش و ترجمه را 
سيدمهدی ميرواقفی انجام داده است. همراه با كتاب سی دی صوتی هم عرضه می شود 
و قصه ها را صداپيشگانی چون فرهاد آييش، داريوش ارجمند، داريوش اسدزاده، زيبا 
بروفه، ليال بلوكات، رضا بهبودی، فرزاد حسنی، محمد عباسی، فاطمه گودرزی و ناصر 

ممدوح خوانده  اند.

عنوان كتاب: وسوسه هاي ناكوک
نويسنده: صدرا شكوري
تاريخ انتشار: 1391

تعداد صفحه:74 
قيمت: 45000ريال
ناشر: هونار

اِشا  داستان  مجموعه  نخستين  ناكوک«  »وسوسه هاي 
صدراشكوری است با داستان هايی با عنوان »كاش از اين 
شهر لعنتي نمي رفتي«، »آخرين زمستان دانشكده فلسفه«، 
»پوتين هاي  »ماكان«،  فروشينيست«،  »دختركم  »ولگا«، 
آمريكايي داداشي« و »وسوسه هاي ناكوک«.

عنوان كتاب: قصه های يك دقيقه ای
نويسنده: فريبا كلهر
تاريخ انتشار: 1391

تعداد صفحه: 200
قيمت: 90000 ريال

ناشر: آموت
فريبا كلهر در مقدمه كتاب نوشته: »قصه های يك دقيقه ای 
حاصل سفرم به ژاپن است. حاصل ِ حرف ناشری ژاپنی 
طوالنی اند.  خيلی  اين ها  گفت:  و  خواند  را  قصه هايم  كه 
قصه های  نوشتن  كلهر،  می خواهم.«  كوتاه تر  قصه های 
يك دقيقه ای را از حدود سال 78 شروع كرده و خودش 
می گويد: »هدفم اين بود كه عالوه بر كوتاه نويسی، مخاطبم 
عام باشد و تمام افراد خانواده از خواندن شان لذت ببرند«.
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 معرفي ناشرین ادبیات داستاني

کوتاه،  مدت  همین  در  که  است  جوانی  نشر  آموت،  نشر 
خوش درخشیده است. و این موفقیت را مدیون تالش های 
شبانه روزی مدیر و موسسش، یوسف علیخانی است. او متولد 
اول فروردین 1354 است و فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات 

عرب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. 
است:  گفته  آموت  راه اندازی  چگونگی  درباره  علیخانی 
83 که  دادم. سال  را  81 درخواست گرفتن مجوز  »سال 
انجام بدهم؛ چرا  نتوانستم کار نشر  مجوز نشر را گرفتم 
شایسته   87 سال  در  بودم.  روزنامه نگاری  کار  درگیر  که 
که  را  25 سکه ای  جایزه جالل شدم.  دوره  اولین  تقدیر 
برده بودم فروختم. چیزی در حدود 5 میلیون شد. با پول 
آقای  هزینۀ  از  بخشی  و  جام جم  سنوات  پول  و  سکه ها 
عمادی – که دفترش را نیز در اختیارمان گذاشت – کار 
آموت  نشر  فعالیت  که   87 پاییز  از  کردم.  را شروع  نشر 
را شروع کردم تا امروز چهار سال و دو ماه است و من 
می شوم  بیدار  صبح  هفت  متوسط  طور  به  مدت  این  در 
و یك و نیم تا دو شب می خوابم. به این معنا که هر روز 

حداقل به اندازه چهار نفر کار می کنم.«
علیخاني کار نشر را یکی از پرریسك ترین کارها مي داند. او 
مي گوید:. جدای از تمام مشکالتی که پروسه نشر هر کتاب 
)مانند پیدا کردن مولف و تایپ و حروف چینی و لیتوگرافی 
و ...( دارد، کتاب آماده شده نیز مشکالت بسیاری دارد: باید 
برای این کتاب آماده شده، به دنبال پخش کننده بود. به یاد دارم 
که در ابتدای امر، هیچ پخش کننده ای کتاب نشر آموت را قبول 
نمی کرد. به این علت که برای پخش کننده این امر بسیار مهم 
است که ناشر مطرح شده باشد و یا حداقل ده کتاب چاپ شده 
داشته باشد. جدای از این مهم که هیچ پخش کننده ای با ناشر 
کتاب اولی کار نمی کند، هیچ نویسنده و یا مترجم مطرحی نیز 

نشر آموت
حاضر به همکاری با یك انتشارت تازه تأسیس نیست. تمام 

این هراس ها برای ناشر وجود دارد.« 
مدیر نشر آموت مي گوید: در ابتدای کار، مجموعه داستان های 
تا  دو  سالی  نهایت  دیگر  امروز  اما  مي کردم.  چاپ  فراوانی 
مجموعه داستان منتشر می کنم. در ابتدا هر رمان نویس کتاب 
اولی ای که  می آمد و ابتدایی ترین اصول داستان نویسی را رعایت 
می کرد، آثارش را منتشر می کردم؛ اما امروز دیگر اینگونه نیست 
و از هر بیست رمانی که به آموت می رسد، دو تا منتشر می شود. 

در نتیجه چالش اصلی کاماًل به دوره زمانی بستگی دارد.«
نشر آموت در این سال ها حمایت خوبی از نویسندگان جوان 
و کتاب اولی ها کرده است. علیخاني درباره چرایی چاپ کتاب 
اولی ها در آموت مي گوید: از روز اول اعتقادم بر این بود که با 
کتاب اولی می توان همراهی کرد. کتاب اولی از روز اول، ذهنی 
آماده برای پرورش یافتن دارد. مِن ناشر می خواهم بر روی 
کتاب مانور دهم و کتاب اولی چه برای جلسه نقد و چه برای 
گفت وگو، با من همراه می شود. اما برای مطرح کردن کتاب 
نویسنده  ای که معروف شده، مکافات خواهیم داشت. نویسنده 
مطرح شده می گوید: »من معروفم دیگر. حاال بیایید و کتابم را 
هم مطرح کنید!« من سالها قبل از این که ناشر شوم به این باور 
رسیده بودم که دوره قهرمانی گذشته است. دوره این که بیایند 
و ما را کشف کنند، گذشته است. من آن زمان که »قدم بخیر 
مادربزرگ من بود« را منتشر کردم، صد و اندی از کتاب را به 
دوستان هدیه دادم تا کار دیده شود. نویسنده کتاب اولی اگر این 
کار را انجام ندهد، باید سال های سال بنشیند تا شاید اتفاقی و 
به صورت تصادفی کشف شود. آن هم به چه شکل؟ یکی باید 
بیاید و کتاب تازه منتشر شده نویسنده را بخواند. اما نویسنده 
با هدیه دادن کتاب به دوستان و منتقدان و اساتید مختلف این 
کار را آسان می کند و روند را سریع تر می کند. به همین دلیل 
من به تمام کتاب اولی ها توصیه می کنم که 150-100 جلد از 
کتاب شان را با تخفیف از ناشرشان بگیرند و به افراد مختلف 
هدیه بدهند تا کتاب دیده شود. ساده بگویم: از این که یك باغ 
آباد شده را به من بدهند، لذت نمی برم. دوست دارم یك تکه 

زمین خالی را بدهند و خودم در آن جا درخت بکارم...«
* در تهیه این گزارش، از مصاحبه روزنامه ملت  بهره گرفته 

شده است.
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 روایت نیوش

حلقه هاي دود!
دبیر تحریریه

پيام ها، نظرات، انتقادها وپيشنهادهاي خود را براي ستون ارتباط با مخاطب، روايت نيوش،  به اين ايميل ارسال 
نماييد:

Info@Dastannameh.com

فرض کنید توي جزیره اي تنها گیر افتاده اید. تا چشم کار مي کند جلوي 
شما  که  باشید  داشته  توجه  جنگل.  سرتان  پشت  و  است  آب  رویتان 
هنرمندید. اهل تخیل، خلق و ...تنهایي! چه هیجان انگیز! شروع مي کنید... 
با تنهایي عمیق، خیال سرکش مهارنشدني، طبیعت و سکوت، شاهکارتان 
را خلق مي کنید. فرض کنید توي جزیره اي تنها ایستاده اید و ساعتها با لذت 
فراوان به زیباترین اثر هنري جهان که تازه از درون شما متولد شده نگاه 
مي کنید. اما اتفاقي که مي افتد این است؛ شما روز بعد لذت کمتري مي برید 
و روزهاي بعد کمتر تا جایي که زیباترین اثر هنري دنیا برایتان عذاب آور 
مي شود. چون یادتان مي اندازد که تنهایید! شما یادتان رفته بود که فقط 
زادنش با شماست و رشد و نموش، بزرگ کردنش به عهده دیگران است... 
شما او را زاده اید که به جایتان با آدم ها حرف بزند، روحتان را به دیگران 

نشان بدهد. او وسیله ارتباطي شماست اما...
حاال فرض کنید در اوج تنهایي و ناامیدي، باالي کوه، توي انبوه درختهاي 
جزیره، چشمتان مي خورد به حلقه هاي دودي که به آسمان مي روند... کسي 
آنجاست. کسي شما را دیده یا دنبال تان مي گردد. کسي دارد با شما حرف 
مي زند... و شما چه دارید بگویید؟! حسي که توي دلتان مي جوشد را چطور 

توضیح مي دهید؟!
داستان نامه هنوز راه درازي دارد تا به یك اثر ادبي-هنري مقبول تبدیل 
شود، مي دانیم. مي خواهیم شما هم بدانید که حاال، بعد از یك سال، وقتي 
نظرات، پیام ها و یادداشت هاي کوچك و بزرگ شما به دستمان مي رسد، 
حسي توي دل مان مي جوشد. وقتي خانم دکتر بهمني مهربان از ایتالیا با ما 
تماس مي گیرد؛ مي گوید تمام شماره هاي گذشته مان را خوانده  و لذت برده  
و حاال مي خواهد در حمایت از تالشي که مي کنیم، با پرداخت مبلغي به 
عنوان هزینه تهیه این چهارشماره، نقشي ایفا کند، گذشته از کمك مالي 
اینچنین  دور  فرسنگها  از  که  همراهاني  داشتن  به  دلمان  بزرگوارانه اش، 

نزدیك اند، گرم مي شود.
ممنونیم که ما را دیدید، دلگرم مان کردید و برایمان حلقه هاي دود به آسمان 

فرستادید...
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حسین نوش آذر: نشريه ادبی »داستان نامه«  يك نشريه 
كاماًل حرفه ای است و بدبختانه رايگان و به شكل پی دی 
اف. مشابه اين نشريه را بايد در غرب به بيست يورو 
سفارش داد و سه روز هم منتظر ماند تا به درِ خانه برسد.

عباس موذن: از افتتاح سايت داستان نامه در اين وانفسای 
دارم شاهد معرفی  آرزو  بسيار خوشحال شدم.  ادبی، 
خبرها و آثار برجسته ی ادبيات داستانی داخلی)خاص( 

و جهانی باشم. خوب و  سرفراز باشيد.

زندگی  با  ها  آدم  كه  روزگاری  در  شکرگزار:  یاسمن 
تالشی  هر  می شوند،  دور  ادبيات  از  مدام  شلوغ شان 
برای راه دادن بيشتر ادبيات به جامعه قابل تقدير است. 
داستان نامه يك تالش گروهی تر و تميز و قابل تقدير برای 
حضور پررنگ تر ادبيات در زندگی ماست. نشريه ای كه 
در همين چند شماره با سر و شكلی جذاب نشان داده 
می تواند منبع خوبی باشد برای كسانی كه پيگير ادبيات 
هستند. اميدوارم يك روز داستان نامه را با سر و شكل 

كاغذی توی دست هام بگيرم و ورق بزنم. 

فتانه کیواني: با درود به شما دوستان و تشكر به خاطر 
از  زيادي  حجم  مجله  دوم  شماره  در  خوبتان.  نشريه 
مطالب به پرونده ويژه )كافكائيسك( اختصاص داده شده 
بود. پيشنهاد مي كنم توازن بين مطالب دو بخش آزاد و 
پرونده ويژه برقرار شود تا كساني كه موضوع پرونده 
مطالب  ساير  از  بتوانند  ندارد،  جذابيت  برايشان  ويژه 

استفاده كنند.

میثم تهراني: با سالم. در شماره هاي اول و به خصوص 
دوم نشريه تان طراحي صفحه به گونه اي بود كه موجب 

سخت خواني بعضي از مطالب شده بود. 

حسین ناژفر: مشاهدة اين نشريه باعث خوشحالی بنده و 
همة دوست داران هنر و ادبيات است. نشريه ای وزين و 
ارزشمند كه بسيار هنرمندانه و خوب بوجود آمده است و 
اميدوارم به زودی زود شاهد نسخة كاغذی آن روی ميز 
نشريات باشيم. به همه عزيزانم تبريك عرض نموده و 
آرزوی موفقيت و بهروزی در اين راه را برای شما دارم.

 
پر  ایرانی: درود بر شما، نشريه بسيار خوب و  مریم 
و  دانلود  برای  لينك  است  مقدور  اگر  است.  محتوايی 

استفاده موبايل هم در سايت تعبيه نماييد.

مجتبی میرسمیعی: ضمن عرض خسته نباشيد خدمت 
دست اندركاران نشريه الكترونيكی داستان نامه، با تشكر 
جای  فكرمی كنم  می كشيد،  كه  زحماتی  از  قدردانی  و 
صفحاتی كه به نقد و بررسی آثار نويسندگان صاحب 

نام و بيشتر شناخته شده ی ايرانی )در دهه های قبل از 
انقالب( پرداخته باشد، خالی ست.....با توجه به اينكه آنها 
تحليل  و  وارسی  بيشتر  را  ايرانی  تفكر  طرز  و  جامعه 
آمد، چرا  كار خواهد  به  بهتر  را  و نسل جديد  كرده اند 
 كه خواه ناخواه در دامن همين فرهنگ رشد كرده اند.....

ادبيات  اين نظر را در راستای آرمان و هدفی كه  البته 
بايد داشته باشد عرض می كنم.....و اال جا برای بحثها و 
آموزش های تخصصی در ادبيات، مكان و مرتبه خود را 

بايد داشته باشد.....

ناهید فرامرزی: نقد كتاب آمده بودی برای خداحافظی، 
نظرم را جلب كرد. نقد درباره ی كتابی كه حسی زنانه 
را در موقعيت ها و فضاهايی غالبا مردانه )مثل جنگ، 

سياست(با زبانی زنانه، روايت می كند.
 
 

آقا یا خانم البرز: بسيار شگفت زده شدم از انتشار چنين 
مجله اينترنتی...بسيار كار زيبا در همه ابعاد چون گرافيكی 
و تكنيكی و فنی و تخصصی ادبی است....اميدوارم موفق 
سعی  عالقمنديم  ادبيات  به  كه  من  امثال  و  باشيد...من 
خواهيم كرد عالوه بر استفاده از اين مجله وزين اقدام به 

تبليغ و انتشار آن در فضای مجازی نماييم.
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... براي چهارسالگي سایت 
»دوشنبه«

شعر و داستان ما محروم است. گذشته از همة نامرادي ها 
پوشش  عدم  مميزي،  و  اقتصادي  نامهرباني هاي  و 
خبري درست، منصفانه و دلگرم كننده فعاليتهاي ادبي 
نيز نااميدكننده مي نمايد. البته خبرگزاري ها هستند؛ اما 
معلوم است كه عمدتاً خبرهاي دستچين شده را پوشش 
مي دهند و ازاين رو، بسياري از ديدني ها وشنيدني ها و 

خواندني ها، نديده و نشنيده و نخوانده  مي ماند.
كه  مي شوند  پيدا  كساني  نيز،  وضعيت  اين  در  اما 
تا در كنار  اسب همت را زين مي كنند و يكه مي تازند 
از  يكي  به  تبديل شوند  ديگر،  انگشت شمار سوارهاي 
دلخوشي هاي اندک خالقان آثار ادبي و فعاالن حوزه 
ادبيات. و يكي از اين سواران بي ادعا، كه كمر خدمت به 
جامعه ادبي كشور بسته اند، آنهايي هستند كه »روزشان 
را با دوشنبه آغاز مي كنند و با دوشنبه پايان مي برند«. 
تا در شلوغي هاي خاموِش دوشنبه هاي ادبي پايتخت، 
دوشنبه اي متفاوت و درخشان ساخته باشند. اين تالش 
بي ادعا و اين همت عالي و اين خستگي ناپذيري، ستودني 
است. بسيار ستودني. و كاش قدرش را و قدرشان را 

بدانيم.
سالگي  چهار  جشن  اديبهشت،  هشتم  يكشنبه  عصر 
سايت »دوشنبه« برگزار شد. امير حسين شربياني و 

فعاالن  و  نويسندگان  و  كرده بودند  دعوت  دوستانش 
ادبي هم، نيك پاسخ داده و آمده بودند. نويسندگان و 
شاعران جوان و چندتايي از بزرگترها، علي رغم تمام 
به پاس  اين روزها،  گرفتاري ها و دغدغه هاي فراگير  
تالش هاي بچه هاي »دوشنبه« و به احترام فراخوان شان، 

در كافه اي كه وعده گاه شده بود، جمع شدند. 
جمع آوري  براي  كه  همچنان  »دوشنبه«،  هاي  بچه 
بسيار  ادبي  هاي  رويداد  و  اخبار  بازنشر  و 
زحمات  نيز  مراسم  اين  برگزاري  براي  مي كوشند، 
درباره  مراسم،  آغاز  در  بودند.  كشيده  فراواني 
و  شعر  .بعد  شنيديم  ادامه اش  و  آغاز  و  دوشنبه 
پر  فضايي  در  اگرچه  شنيديم؛  و  بود  هم  داستان 
تول  كيك  بود.  هم  تولد  كيك  شلوغ.  و  و صدا  سر 
اين  سبب  به  كه  كام مان  تا  خورديم  را  »دوشنبه« 
ساير  و  دوشنبه اي  دوستان  ديدار  نيز  و  جشن 
بود، شيرين تر  و شاعران شيرين شده  نويسندگان 
 هم شود. موسيقي هم بود و عطر چاي و قهوه هم ...

سپري  را  دوست داشتني  و  يادماندني  به  عصري 
كرديم؛ به لطف بچه هاي دوشنبه و نويسندگاني كه 
 به احترام »دوشنبه«اي ها، گرد هم جمع شده بودند.

درود بر بچه هاي سايت دوشنبه. و خدا قوت.
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  اخبار داستاني
زهره مسکني

»کلنل« محمود دولت آبادی نامزد جایزۀ بهترین 
کتاب داستانی ترجمه در آمریکا

بهترین  جایزه ی  نامزد  دولت آبادی  محمود  »کلنل«  رمان 
کتاب داستانی ترجمه در آمریکا شد. 

که  جایزه  این  نامزدهای  فهرست  در  ایسنا،  گزارش  به 
از  نویسنده   10 شده،  منتشر  راچستر  دانشگاه  سوی  از 
این  نویسندة  شناخته شده ترین  دارند.  حضور  کشور   9
فهرست، هرتا مولر - نویسندة برندة جایزة نوبل ادبیات 
رقبای  دیگر  از  نیز  روسی  شیشکین  میخاییل  است.   -

سرشناس دولت آبادی در این رقابت ادبی است. 

پیدا  انتشار  امکان  ایران  در  »کلنل« دولت آبادی که هنوز 
نکرده، توسط تام پتردیل به انگلیسی ترجمه و از سوی 

انتشارات ملویل هاوس منتشر شده است. 
ترجمه  داستانی  کتاب  بهترین  جایزه ی  برگزارکنندگان 
کتاب  به  دالر   5000 مبلغ  آمازون  سایت  همکاری  با 
نهایی  برگزیدة  می کنند.  اهدا  مترجم(  و  )نویسنده  برتر 
این جایزه سوم ماه می )13 اردیبهشت ماه( در نیویورک 

معرفی می شود. 
رمان محمود دولت آبادی در ایران با نام »زوال کلنل« از 
با  اما  ارائه شده  مهرماه سال 87 برای کسب مجوز نشر 
عنوان »کلنل« به زبان آلمانی ترجمه و به عنوان یکی از 

نامزدهای جایزة ادبی بوکر آسیا معرفی شد. 
رمان »کلنل« توسط نشر چشمه برای دریافت مجوز نشر 
ارائه شده بود، که پروانۀ فعالیت این انتشارات لغو شد و 

به این ترتیب، از انتشار در ایران بازماند.

معرفی نامزدهای نهایی جایزه ادبی ایمپک 
دوبلین

جایزه ایمپك دوبلین با اعالم فهرست نهایی اش که شامل 
نام 10 نامزد است، یك گام دیگر جلو رفت. 

اگزماینر،  ایرلند  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ادبی  جایزه  گران ترین  که  دوبلین  ایمپك  معتبر  جایزه 
جهان است، از میان فهرست اولیه اش که شامل نام 154 
نویسنده از سراسر جهان بود، نامزدهای راه یافته به بخش 

نهایی خود را معرفی کرد.
میان  از  را  خود  اولیه  فهرست  سال  هر  مثل  جایزه  این 
برترین کتاب های منتشر شده در سال پیش با رأی و نظر 
کتابخانه های سراسر جهان انتخاب کرد و در مرحله بعد 
از میان این فهرست و با رای 5 داور دور نهایی، این 10 

نامزد را برگزید.
اومبرتو اکو، فیلسوف مطرح ایتالیایی، جولیان بارنز برنده 
باتاچاریا  رائول  بری،  سباستیان  پیش،  سال  بوکر  جایزه 
متعدد  جوایز  برنده  دووایت  پاتریك  آسیا،  بوکر  نامزد 
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جولی  و  کانادا  معتبر  جوایز  برنده  ادوگیان  اسی  کانادا، 
بودند  اولیه  فهرست  از جمله چهره های مطرح  اوتسوکا 

که به دور بعد راه پیدا نکردند.
ترجمه  انگلیسی  زبان  به  که  آثاری  شامل  جایزه  این 
شده اند نیز می شود و مثل هر سال شماری از نویسندگانی 
که نخستین اثرشان را منتشر کرده اند نیز در این فهرست 

جای گرفته اند.
عناوین آثاری که به فهرست نهایی این رقابت ادبی راه 

یافته اند، به شرح زیر است:
ـ کوین بری به عنوان تنها نویسنده ایرلندی این فهرست 

برای کتابی با عنوان »شهر بوهان«
ـ میشل هولبك نویسنده فرانسوی برای »نقشه و قلمرو« 

که موفق به کسب جایزه گنکور 2010 شده بود.
ایمپك  جایزه  برنده  و  بریتانیایی  نویسنده  میلر  اندرو  ـ 

1999 برای کتابی با عنوان »ناب«
ـ سجون بیرگیر سیگوروسون نویسنده ایسلندی برای اثر 

تحسین شده »از دهان نهنگ«
ـ کارن راسل نویسنده آمریکایی با اولین کتابش با عنوان 

»سوامپالندیا!«
ـ آرتور فیلیپ با »تراژدی آرتور«

عنوان  با  کتابی  برای  هلندی  نویسنده  ویرینجا  تامی  ـ 
»سزارین«

گانه  سه  با  ژاپنی  مطرح  نویسنده  موراکامی  ـ  هاروکی 
.» 1Q84« پرحجم

رمان  برای  ژاپنی  ـ  آمریکایی  نویسنده  اوتساکا  ـ جولی 
»بودا زیر شیروانی«

اولین  برای  نروژی  نویسنده  اسکومسوالد  کجرستی  ـ 
رمانش با عنوان »سریع تر از من، کوچك تر از من«.

برنده این رقابت در ماه ژوئن معرفی می شود. سال پیش 
به  را  جایزه  این  »حتی سگ ها«  برای  گرگور  مك  جان 

خانه برد.
در سال 2013 فهرست اولیه این رقابت دربرگیرنده نام 
154 کتاب بود که از سوی کتابخانه های 120 شهر از 44 

کشور و به 19 زبان انتخاب شده بودند.

اعالم اسامی نامزدهای دریافت جایزه فرانک 
اوکانر 

فهرست اولیه جایزه فرانك اوکانر برای انتخاب برنده این 
جایزه 25 هزار یورویی در سال 2013 اعالم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، این جایزه 
اعالم  اول  مرحله  در  را  نویسنده   60 اسامی  معموالً  که 
می کرد، امسال با اعالم نام 75 نویسنده از جهان انگلیسی 
زبان، نامزدهای بیشتری را به مرحله اول این رقابت راه 

داده است.
این آثار که از میان مجموعه داستان های کوتاهی که در 
منتشر  جهان  سراسر  در  انگلیسی  زبان  به   2012 سال 
شده ، انتخاب شده اند، دربرگیرنده نام نویسندگانی از هند 
نیز یك  و  بودند  نوشته  انگلیسی  زبان  به  را  آثارشان  که 
عراقی  نویسنده  بلسیم  حسن  از  کوتاه  داستان  مجموعه 

است که اثرش به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است.
با  آمریکایی  سرشناس  نویسندة  اوتس،  کرول  جویس 
مجموعه داستان »کوکب سیاه و رز سفید« از برجسته ترین 
نویسنده  دیاز،  جونات  است.  فهرست  این  چهره های 
با  نیز  پولیتزر  ادبی  جایزه  برندة  آمریکایی  ـ  دومینیکی 
مجموعه داستان »این طوری او را از دست می دهی« در 

این رقابت جای گرفته است.
جایزه فرانك اوکانر که امسال نهمین سال خود را پشت 
سر می گذارد و قباًل به نویسندگان مطرحی چون  هاروکی 
فرانك  یاد  به  گرفته،  تعلق  الهیری  جومپا  و  موراکامی 
اهدا  ایرلندی  سرشناس  منتقد  و  داستان نویس  اوکانر 
می شود. این جایزه در مرحله بعد با اعالم فهرست نهایی 
خود 6 نویسنده را از میان این 75 تن انتخاب و در نهایت 

در ماه ژوییه برنده سال 2013 خود را معرفی می کند.

برگزاری یازدهمین جشنواره شعر و داستان 
جوان سوره 

یازدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره تیرماه سال 
جاری به میزبانی استان کردستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از این جشنواره در 
کوتاه کودک  داستان  بزرگسال،  کوتاه  داستان  پنج بخش 
شعر  و  آزاد  شعر  نوجوان،  و  کودک  شعر  نوجوان،  و 
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کالسیك برگزار می شود وعالقه مندان به شرکت در این 
جشنواره تا 13 خرداد ماه سال جاری می توانند آثار خود 

را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
ارسالی  آثار  در محورهای  باید  به جشنواره  ارسالی  آثار 
دفاع  زندگی،  سبك  اسالمی،  انقالب  محورهای  حول 
و  عدالت  تمدن،  فرهنگ،  اسالمی،  بیداری  مقدس، 
پیشرفت تألیف شده باشد و شرکت هر فرد در چند بخش 

از جشنواره بالمانع است.

اعالم برندگان دومین جایزه ادبی تبریز
معرفی  تبریز،  ادبی  جایزه  دومین  بخش  پنج  برگزیدگان 
شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری 
اسامی  ادبی  جایزه  این  اختتام  آیین  در  تبریز،  شهرداری 
داستان  کهن،  و  نو  فارسی  شعر  بخش های  برتر  نفرات 

فارسی، شعر ترکی و داستان ترکی اعالم شد.
فارسی  زبان  به  اثر  این جشنواره 822  داستان  در بخش 
و 54 اثر نیز به زبان ترکی مورد داوری قرار گرفت که 
ابوذر قاسمیان از جهرم، وحید آقاکرمی از تبریز و وجیهه 
نوزادی از بیرجند در بخش داستان فارسی رتبه های اول 

تا سوم را به خود اختصاص دادند.

برگزاری اختتامیه دوازدهمین جایزه ادبی 
غنی پور

شهید  ادبی  جایزه  دوره  دوازدهمین  برگزیدگان 
حبیب غنی پور معرفی شدند.

برگزیدگان  اسامی  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
حالی  در  غنی پور  شهید  ادبی  جایزه  دوره  دوازدهمین 
سال  کتاب  رشته ها  برخی  در  جایزه  این  که  شد  اعالم 
را معرفی نکرده و تنها به تقدیر از برخی کتاب ها بسنده 

کرده است.
پنجم  »فصل  رمان  نام  برگزیده  کتب  اسامی  میان  در 
سکوت« نوشته محمدرضا بایرامی،کتاب »یك نام و چند 
قصه« نوشته جمعی از نویسندگان با دبیری شکوه قاسم نیا، 
و  سپهری  معصومه  نوشته  ایران«  پسر  »نورالدین  کتاب 
به چشم  کرمیار  نوشته صادق  »دشت های سوزان«  رمان 

می خورد.
هیأت داوران این جشنواره در بخش رمان و داستان بلند 
محمد  نوشته  »ُرنج«  رمان  اسالمی،  انقالب  موضوع  با 
هیجان  و  پرکشش  روایت  دلیل  به  را  نورآبادی  مهدوی 
انگیز داستانی به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی کرد اما 

هیچ اثری را شایسته عنوان کتاب سال ندانست.
در بخش داستان با موضوع آزاد نیز مجموعه داستان »فقط 

عاشق زبان عاشق را می فهمد« نوشته قاسم علی فراست 
چهارچوب  و  قالب  و  اثر  محتوایی  یك دستی  دلیل  به 
داستانی محکم شایسته تقدیر شناخته شد ولی هیچ اثری 

به عنوان کتاب سال معرفی نشد.
هیأت داوران در بخش رمان با موضوع آزاد هیچ اثری را 
شایسته تقدیر معرفی نکرد، ولی رمان »دشت های سوزان« 
نوشته صادق کرمیار را به دلیل زبان مناسب، لحن گیرا و 
از عشایر  بیان روایتی پرکشش  خلق فضای صمیمی در 

خوزستان به عنوان کتاب سال معرفی کرد.

آخرین اخبار از وضعیت آثار بانوی داستان ایران
 هنوز نشانه اي از کتاب »کوه سرگردان« سیمین دانشور یافته 
نشده و اگر روزي این کتاب از طریقي غیر از انتشارات 
خوارزمي منتشر شود، قطعًا مسووالن این انتشارات حق 

پیگیري قضایي را براي خود محفوظ مي دانند.
به گزارش خبرگزاري کتاب ایران )ایبنا(، مهین شاهیده، 
به  گفت:  مطلب  این   بیان  با  خوارزمي  انتشارات  مدیر 
با او تماس داشتم  دلیل دوستي ام با خانم دانشور، مرتبًا 
و به خانه اش مي رفتم. حتي پس از بیماري او، هرگاه به 
کتاب  دنبال  به  پرستارش،  راهنماي  با  مي رفتم،  عیادتش 

مي گشتیم، اما هیچ وقت اثري از آن نیافتیم. 
شاهیده ادامه داد: این پي گیري هاي بي نتیجه آن قدر ادامه 
یافته که حتي ویکتوریا دانشور احتمال مي دهد که اصال 

چنین کتابي نوشته نشده باشد. 
از  گفت:  نویسنده،  این  خواهر  نظر  رد  با  ادامه  در  وي 
علیرضا حیدري،  مدیر پیشین انتشارات خوارزمي، شنیدم 
که خانم دانشور این کتاب را نوشته و حتي با انتشارات 
آقاي  درگذشت  از  پس  است.  کرده  امضا  هم  قرارداد 
حیدري هم قرار بود فردي را براي پاکنویس کردن کتاب 
»کوه سرگردان« به خانه خانم دانشور بفرستم، اما مشخص 

شد که دستنویس هاي این کتاب مفقود شده است. 
درگذشت  سالگرد  با  همزمان  که  است  حالی  در  این 

سیمین دانشور، چند کتاب دیگر از او منتشر می شود. 
یادداشت هاي پراکنده سیمین با گردآوری غالمرضا امامی، 
نمایشنامه »سرباز شکالتي« نوشته »برنارد شاو« با مقدمه 
جالل آل احمد، »بئاتریس« داستاني بلند از »آرتور شپنتلر« 
و »رمز موفق زیستن« نوشته »دیل کارنگي« نیز از ترجمه-
های سومین دانشور است که امامي نشر آن ها را بر عهده 
دارد و به زودي از سوي انتشارات روزنه منتشر مي شوند.

حذف اورهان پاموک از فهرست جایزه ترجمه 
بریتانیا 

جایزه بهترین داستان خارجی ایندیپندنت با اعالم فهرست 
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نهایی این رقابت برای سال 2013 اورهان پاموک نویسنده 
ترکیه ای برنده جایزه ادبی نوبل را از فهرست خود حذف 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، این جایزه 
که به بهترین ترجمه از یك کتاب داستانی از یك نویسنده 
خارجی زنده به زبان انگلیسی اهدا و شامل آثاری می شود 
که سال قبل در بریتانیا منتشر شده باشند، فهرست نهایی 

خود را اعالم کرد.
 16 از  یکی  عنوان  به  که  پاموک  اورهان  اساس،  این  بر 
نامزد فهرست اولیه انتخاب شده بود و با »خانه ساکت« 
در این فهرست جای داشت، از رسیدن به فهرست نهایی 
باز ماند. این در حالی است که او در دوره قبل برای رمان 
»قلعه سفید« که سال 1990 منتشر شده بود به عنوان برنده 

این جایزه انتخاب شد.
در فهرست نهایی این رقابت اکنون نام 6 اثر باقی مانده 
کاداره  اسماعیل  نوشته  سنگی«  شهر  »سقوط  شامل  که 
ترجمه از آلبانیایی، »تریسته« نوشته داشا درندیك ترجمه 
از صرب و خرواتی )زبان کروات ها(، »دوبلینیسك« نوشته 
»انحراف«  اسپانیایی،  زبان  از  ترجمه  ویالماتاس  انریکه 
نوشته گربران بکر ترجمه از زبان هلندی، »زمین لم یزرع« 
»مسافر  و  آفریقایی  زبان  از  ترجمه  برنارد  کریس  نوشته 
اسپانیایی  زبان  از  ترجمه  نیومان  آندراس  نوشته  قرن« 

است.
در فهرست اولیه سال 2013 جایزه بهترین داستان خارجی 
زبان   13 از  که  داشت  جای  کتاب   16 نام  ایندیپندنت، 

مختلف به انگلیسی ترجمه شده بودند.
این جایزه که از سال 1990 شروع به کار کرده از سوی 
آثار  انتشار  به تشویق  تا  اهدا می شود  ایندیپندنت  نشریه 
ترجمه شده در بریتانیا کمك کند. برنده نهایی این رقابت 

ادبی بیستم ماه مه معرفی می شود.

انتشار رمان جدید هاروکی موراکامی
هاروکی  جدید  رمان  خرید  برای  مشتاقانه  ژاپن  مردم 

موراکامی نویسنده معروف این کشور صف کشیدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
این افراد شب قبل از انتشار کتاب مذکور، در انتظار بودند 
تا جدیدترین اثر موراکامی را خریداری کنند. موراکامی 
در بیانیه ای درباره این کتاب 376 صفحه ای گفته که من 
قصد نوشتن رمان کوتاهی داشتم اما وقتی در حال نوشتن 
این رمان بودم، به طور ناخواسته به رمانی طوالنی تبدیل 

شد. 
آوریل 2010  بود که در   »1Q84« موراکامی  اثر  آخرین 
منتشر شد. این سه گانه حتی پیش از انتشار هم جنجال های 

بسیاری به پا کرد و کتاب فروشی ها به صورت شبانه روزی 
باز بودند تا آن را به دست خوانندگان برسانند.

عنوان این سه گانه ، کنایه ای به کتاب »1984« جورج اورول 
می زند. در زبان ژاپنی حرف »Q« انگلیسی به معنای عدد 
9 است. »1Q84« اولین بار در سال 2009 به زبان ژاپنی 
منتشر شد و در موطن خالقش با استقبال زیادی روبه رو 
شد تا اندازه ای که در یك ماه اول یك میلیون نسخه از 

آن به فروش رسید. 
سالهای  در  همواره  که  ژاپنی  نویسنده  این  آثار  دیگر  از 
اخیر یکی از بخت های دریافت جایزه نوبل ادبیات بوده 
اشاره  تاریکی«  از  »کافکا در ساحل« و »پس  به  می توان 
شخصیت ها  مهم ترین  از  کی  ساله   64 موراکامی  کرد. 
در حیطه  ادبیات پست مدرن به شمار می رود و روزنامه  
»گاردین« وی را یکی از بزرگ ترین رمان نویسان زنده  دنیا 

دانسته است. 
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داوری 1200 کتاب در جایزه ی »قلم زرین« 
در یازدهمین دوره ی جایزه ی »قلم زرین« حدود 1200 
کتاب در سه بخش شعر، داستان و پژوهش داوری می-
پایان  تا  داوری ها  ایسنا  خبرگزاری  گزارش  به  شوند. 
حال600  به  تا  و  رسید  خواهد  پایان  به  اردیبهشت ماه 
عنوان کتاب در بخش شعر و حدود 500 عنوان کتاب در 

بخش داستان به مرحلۀ داوری رسیده اند. 
بر همین اساس، اسفندماه سال 91 تعدادی از نامزدهای 
اولیه ی جایزه ی قلم زرین از سوی دبیر این جایزه معرفی 
داوری  با  و  نشده  بسته  هنوز  فهرست  این  که  شدند 
کتاب های باقی مانده، تعداد این کتاب ها افزایش  می یابد. 

قلم  تیرماه سال 92 در روز  »قلم زرین« 14  برگزیدگان 
معرفی و تقدیر خواهند شد. 

راه اندازی جایزه  ادبی به نام »بارگاس یوسا« 
یوسا«،  بارگاس  »ماریو  افتخار  به  جدیدی  ادبی  جایزه  

نویسنده نامدار ادبیات جهان راه اندازی شد. 
جایزه   ایرانایسنا،  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
دوساالنه  بهترین رمان اسپانیولی زبان به نام »ماریو بارگاس 
یوسا«، نویسنده  پرویی برنده  نوبل ادبیات کار خود را آغاز 
معاصر  هنرهای  موزه  در  مراسمی  طی  جایزه  این  کرد. 
داوران  هیأت  اعضای  و  بُز«  »سور  خالق  با حضور  لیما 

راه اندازی شد. 
جایزه رمان »یوسا« که برای اولین بار در مارس 2014 اعطا 
خواهد شد، شامل مبلغ نقدی 100 هزار دالر می شود و به 
بهترین رمان منتشر شده به زبان اسپانیولی در سال 2013 

- 2012 تعلق می گیرد. 
اعضای هیات داوران این جایزه »نلیدا پینون«، رمان نویس، 
دومینگوئز  »کریستوفر  برزیلی،   مقاله نویس  و  منتقد 
»مارکو  منتقد شیلیایی،   کاالگر«  »دیوید  میشل« مکزیکی ، 
گارسیا  »ویکتور  و  پرویی  کارگردان  و  شاعر  مارتوس«، 

الکونچا« هستند. 
اعالم فهرست نامزدهای جایزه ادبیات علمی 

تخیلی »آرتور سی. کالرک« 
تخیلی  علمی  ادبیات  جایزه  نهایی  نامزد  شش  اسامی 

»آرتور سی. کالرک« ، اعالم شد. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیأت داوران جایزه ادبیات 
علمی تخیلی »آرتور سی. کالرک« که بیش تر اعضای آن 
را زنان تشکیل می دهند، شش مرد نویسنده را به عنوان 

راه یافتگان به مرحله نهایی این دوره معرفی کردند. 
 2013 کالرک«  سی.  »آرتور  جایزه  نهایی  نامزدهای 
بارتر«،  »آدریان  نوشته  سر«  با  »اشاره  از:  عبارت اند 
اثر  »فرشته ساز«  بکت«،  »کریس  قلم  به  تاریك«  »بهشت 

هلر«،  »پیتر  نوشته  می درخشد«  »سگ  هاراکوی«،  »نیك 
»مزاحمت« نوشته »کن مك لیود«، »2312« و به قلم »کیم 

استنلی رابینسون«. 
جایزه  »آرتور سی. کالرک« با هدف تقدیر از بهترین های 
طور  به  انگلستان،  در  منتشرشده  تخیلی  علمی  ادبیات 
ساالنه برگزار می شود و یکی از معتبرترین جایزه های ادبی 
انگلیسی است. این جایزه در سال 1987 برای بزرگداشت 
»آرتور سی. کالرک«، نویسنده  معروف داستان های علمی 

تخیلی، راه اندازی شد.


