داستان رازهايي از گم شدن
آدميخواهناخواهباوسايلگوناگونبهخويشتن
آزار برساند .غريزه مرگ در تخريب ،ويرانگري،
پرخاشگري و جنگ خود را نشان ميدهد .اگر
غريزه مرگ به جهان بيرون از فرد متوجه باشد
سبب پرخاشگري و كشتن انس��انهاي ديگر
ميش��ود و اگر به دني��اي درون رو كند موجب
كشتنخودميشود.
مبناي ايماژهاي خون ،كشتار و جنازههاي
جمعي را ميت��وان چنين پنداش��ت :اگر راوي
به گفته ميتي  40س��اله باش��د ،پس وي زمان
انقالب ايران ،سپس جنگ ايران و عراق را تجربه
زيسته داشته اس��ت و بعد از آن هم جنگهاي
كشورهاي اطراف نظير افغانستان و ...بنابراين
او در مرحله رش��د و در زماني كه ميخواس��ته
هويت خوي��ش را جس��توجو كن��د و بداند و
بفهمد كه كيس��ت با جنگ و خونريزي مواجه
بوده اس��ت .وي از هويت خويش آگاهي ندارد،
اسمش را نميداند ،بارها و بارها در اداره هويت
به دنبال چي��زي ميرود ك��ه نميداند .هويت
در روانش��ناختي مرحله رش��د احساس است،
احساس��ي كه به فرد ميگويد كيست« .شايد
بيهويت بودنشان باعث ميشود كه ديگر آدم
نباشد.ص»231
اينسرگشتگيهايگوناگوننشانازفردي
اس��ت كه بدون هيچ احساس لذتي فقط نفس
ميكشد.

چشمهايم آبي بود
محمد رضا كاتب
چاپ اول1394 ،
انتشارات نيلوفر
 18000تومان

فردي��ش پرل��ز ،روانش��ناس ميگوي��د:
«آسيبشناسيروانيپنج اليهيا سطح مختلف
دارد .يك��ي از آن اليهها اليه فروشكس��تني به
معني مردگي است .اليه فروشكستني كه فرد
مانندجسدمنجمدميشود.برايبيرونرفتناز
سطح فروشكستني فرد بايد مايل باشد تا همان
شخصيتي كه درك هويت او را بر عهده داشته
كنار بگذارد .براي اينكه فرد دوباره متولد شود به
تجربه مرگ خودش تهديد ميشود و اين آسان
نيست».
راوي از نامهايي استفاده ميكند كه بيشتر
به كدگذاري ش��بيه اس��ت تا نام .فتو ،بدخش،
زمهرير ،باباسرما و« ...فتو» تصوير ميگيرد .در

واقعيت ،هر چيزي را كه ما با دوربين عكاس��ي
ثبت كنيم ،اسمش را عكس يا فتو ميگذاريم،
اماتصوير همان اس��ت كه پي در پي در مارپيچ
ذهن انسان ثبت ميشود و «فتو» همان تصاوير
ذهن راوي است كه بيان ميشود .او ميخواهد
به ما بفهماند انسان امروزي همانند يك جسد
زندگي ميكند« .تصوير چيزي اس��ت كه من
ثبتش ميكنم به آن روش و رنگي كه دلخواهم
اس��ت .ص« ،»125جنازهه��اي مختل��ف من
است و جنازههاي هر كدام از شما هم هست» .
و «همه جسدها مال يك نفر است و آن يك نفر
كسينيستجزخودماص».245
در اين روايت «بدخش» ،سرگردان و كالفه،

«آدمهاي روستايي خوب» فالنري اوكانر منتشر شد
مجموعه داس��تانهاي كوتاه فالنري
اوكانر با عنوان «آدمهاي روستايي خوب»
با ترجمه آذر عاليپور از سوي نشر آموت
منتشر شد .اين كتاب شامل شش داستان
باقي مانده از مجموع داس��تانهاي اوكانر
اس��ت كه آذر عالي پور آنه��ا را به داليلي
در كتاب «مجموعه داستانهاي فالنري
اوكانر» كه در س��ال  ۱۳۹۲توس��ط نشر
آموت منتشر ش��د ،ترجمه نكرده و طبق
گفته مترجم در مقدمه كتاب ،با انتش��ار
اين ترجمه كل داستانهاي اين نويسنده
توسط عاليپور ترجمه شدهاند« .آدمهاي
روستايي خوب»« ،آواره»« ،پشت پاركر»،
«معبد روحالقدس»« ،س��لماني» و «چرا
كفار خشمگين ميشوند» ،شش داستان
اي��ن مجموعه هس��تند .اين داس��تانها
همانند تمامي داس��تانهاي س��ابق اين
نويس��نده با تصوير ك��ردن درونيترين
دغدغهه��اي انس��اني ب��ا درونمايههاي
مش��خصي چون مذهب ،مرگ ،شيطان،
رس��تگاري ،توب��ه و مس��ائل اجتماعي
نادر پناهزاده« /يادداشتهاوبرداشتهاي
ي است با عنوان
زيرعنوان كتاب 
سفر مصر» .اين،
ِ
«عكس ي��ادگاري با فرع��ون» كه ب��ه تازگي
چاپ دوم آن توسط نشر قو منتشر شده است.
كتاب ،حاصل س��فر عب��اس ن��ادري به مصر
است؛ نويسنده و پژوهش��گري كه پيش از اين
تجربههاي متفاوتي در حوزههاي ديگر از جمله
شعر و ترجمه داشته و حاال يادداشتهاي خود
ازسفرمصررابهچاپسپردهاست.
از همان عنوان كتاب ،مش��خص است كه
با كتابي متف��اوت در نحوه ارايه و ف��رم روبهرو
هستيم .برخالف سفرنامهنويسيهاي معمول،
نويسنده صرفا به ارايه مش��اهدات خود از سفر
نميپردازد .نادري در تالش اس��ت  47مطلب
خود در كتاب (كه با عناوين جداگانه نوش��ته
شده و البته اغلب با هم پيوس��تگي دارند) را با
ارايه اطالعاتي دقيق از جغرافيا ،تاريخ و ارجاع
بهسايرمنابعمكتوبوبعضاغيرمكتوب،همراه
سازد تا خواننده در كمترين كلمات ،بيشترين
بهره را از هر نوش��ته ببرد .آنچه در نوشتههايي
چنين معموال خواننده را خس��ته ميكند ،به
درازا كشيدن مطالب و عدم جذابيت آن است.
اما نادري با تالشي ستودني ،بر اين نقص فايق
آمده و با چيرهدس��تي تم��ام ،چن��ان تاريخ و
جغرافيا و مشاهدات خود را درهم تنيده و ارايه
داده ،كه مخاطب نهتنها خسته نميشود بلكه
با اش��تياق خوانش مطالب را ادامه ميدهد .به
عنوان نمونه« :به مس��جد محمدعلي ميروم.
ساخته شده بهسال 1265هجري .در وضوخانه
وس��ط صحن ،قبهاي هشتضلعي خودنمايي
ميكند ،با اش��عاري زيبا كه بر آن نقش بسته

مربوط به دورهاي كه او در آن ميزيست،
پرداختهاند.
اوكان��ر نويس��نده ج��وان امريكايي
بود ك��ه در  ۳۹س��الگي و در دهه هفتاد
درگذش��ت .فض��ا و م��كان آث��ار او حول
مح��ور ش��خصيتهايي ب��ا نقيصههاي
اجتماعي اس��ت كه در بيش��تر م��وارد با
مباحث قوم��ي و نژادي روبهرو هس��تند.
يكي از شاخصههاي س��بكي او در آثارش

گمش��ده و گمكرده ي��ا مادرخوانده كيس��ت؟
ش��رح راوي از «بدخش» ذرهذره به اوج تناقض
ميرس��د ،او باالي جس��د تاري نشسته است.
«تمام حسرتي كه به دل داشت با ديدن بدخش
زنده شده بود ،ديگر بدخش نبود آن چيزي بود
كه يك آدم ميخواست در زندگياش ببيند» .
و «در آن لحظه بدخش باالي س��ر او نبود بلكه
كسيديگريانشانهچيزيبودهآنجا.ص»245
«بدخش»مخففبدخشاناست.درادبيات
هر چيز لعل را به مجاز بدخش ميگوييم( .لعل
يعني س��رخ)  .بدخش چكيده و عصاره زندگي
يك انسان گمش��ده و بيهويت است ،كه باالي
جسد تار خود ايستاده وخود را نميشناسد ولي
درنهايتچشمآبيراميبيند.
اينجا حركتي مدور به ما قبل سفر ضروري
است.
«چش��مهايم آبي بود ،دهانم س��بز است،
پهلويمسرخميشود،انگشتهايمسفيدخواهد
ش��د وقتي آه گريههاي مرا فهميدي ».آبي بود
يعني قبال آبي بوده و االن نيس��ت .دهان محل
س��خن گفتن آدمي و س��بز ،رنگ جاودانگي با
فعل «است» يعني هميشگي ،زندگي با نبودن
يكنفر تمام نميشود .پهلوي س��رخ نمادي از
رنگ خون و ماحاصل زندگي است و در نهايت
سفيدرنگبيرمقدرانگشتانوانجمادمردگي
اس��ت« .آه» لحظه بين مرگ و زندگي انس��ان

چهارمين زندگينامه پل استر با ترجمه خجسته كيهان منتشر شد

دادن اطالعات پراكن��ده به خواننده براي
دادن نوعي قدرت پيش��گويي در اتفاقات
و گرههاي دراماتيك در اثر اس��ت .بيشتر
فضاي آثار او حول عناصري است كه او در
زندگي خود نسبت به آنها بدبين بود.
اوكان��ر در زم��ان حيات��ش درب��اره
داس��تانهايش گفته بود« :تالش من بر
اين ب��وده تا به صورتي ني��شدار به خوي
بيرحم بش��ري كه از آن به عنوان
ي��ك نمون��ه عال��ي ياد ميش��ود،
بپردازم .داس��تانهايم توصيفگر
شرايط س��ختي هس��تند ،اما اين مساله
س��ختتر ي��ا كمت��ر از آن در خص��وص
احساسات مسيحي نيست .وقتي ميبينم
اين داستانها به صورتي ترسناك روايت
ميشوند از خواندنشان حالتي مسخره به
من دست ميدهد».
مجموعه داس��تانهاي ت��ازه فالنري
اوكانر با عنوان «آدمهاي روستايي خوب»
را نش��ر آموت در  ۲۰۸صفح��ه و قيمت
 ۱۲۵۰۰تومان منتشر كرده است.

«كپسول زمان» نوشته پل استر كه به
عنوان چهارمين زندگينامه اين نويسنده
شناخته ميشود با ترجمه خجسته كيهان
توسط نشر افق منتش��ر شد .نسخه اصلي
اين كتاب در سال  ۲۰۱۳به چاپ رسيده و
چاپ نسخه ترجمه آن نيز با عقد قرارداد با
نويسنده اثر براي خريد امتياز نشر فارسي
آن ،انجام شده است.
اي��ن كت��اب در  ۳بخ��ش ،ب��ه
بازنمايي ذهن كودكي پل اس��تر و
وارس��ي جغرافياي درونش در انزوا
ميپردازد .اس��تر در اين كت��اب و در ديگر
زندگينامههايي ك��ه براي خود نوش��ته،
احساسات شخصي خود را با جزييات بيان
ميكند« .گزارش از درونم»« ،دو ضربه به
سر» و «كپسول زمان» عنوان  ۳بخش اين
كتاب است .نسخه اصلي كتاب تصاويري
داش��ته كه با اجازه كتبي از نويس��نده اثر،
براي چاپ نس��خه ترجمه ،كنار گذاشته
شدهاند.
هر چند پل اس��تر اعالم كرده ديگر

رم��ان نمينويس��د ،اما در اي��ن كتابش و
با اس��تفاده از روايت دوم ش��خص ،به اين
زندگينامه حالت داس��تاني نيز بخشيده
است .در بخش��ي از اين كتاب ميخوانيم:
«ش��ام مخصوص به مناس��بت بازگشت
جيم��ز ب��ه خان��ه در س��اختماني قرن
نوزدهمي كه داخلش پر از اس��باب و اثاث
اس��ت ،آليس را نميبيني و فقط سه عضو
خانواده حضور دارند :مام��ان بيش از حد

انتشار سفرنامهاي متفاوت از مصر

است .به دو زبان :عربي و فارسي .اشعاري كه بر
چوب حك شده اس��ت :روي ناشسته از صفات
ذميم/نپذيردنمازربعظيم...
با ديدن اشعار فارسي در دل قاهره ،به وجد
ايرانفرهنگيدرنظرممجسمميشود؛
ميآيمِ .
ايراني كه تا قاهره هم گس��ترش داشته است.
سال ساخت مسجد ،مصادف با دوران اوج زبان
فارسي است .جاي سعدي را خالي ميكنم؛ از
قند فارس��ي ،عالوه بر طوطيان هند ،طوطيان
قاهرههمشكرشكنميشدهاند.
اكنون بر بام قلعه صالحالدين ايس��تادهام.
از فراز تپههاي مقطم ،قاهره ديدنيتر است؛ تا
دوردست هر سو ،گلدستههاي مساجد در قاب
ديدگانمينشيند.
يك اراب ه توپ ،در اينجا سالهاست خاموش
مانده .تاريخ ،بهس��ان اثري س��ينمايي روايت
ميشود .روايتي بدون جلوههاي ويژه و گريم و
دكور .هرچه هست ،اصل است ،بيهيچ آاليش
و پيرايهاي .ميانديشم كه تاريخ ،آيينهاي است
تمامنما براي آنان كه سوداي دانستن -و البته
بينشي براي عبرتپذيري -دارند( ».ص  52و
 53كتاب)
روان نادري يكي
نثر موجز و در عين ح��ال ِ
ديگ��ر از ويژگيهاي كتاب اس��ت .نثري كه تا
خاص نويس��نده ش��ده و از اين
حدود زياديِ ،
منظر ،پخته مينمايد« :رس��توران كنار آبراه
سوئز ،ماوا ميشود؛ براي صرف غذايي مصري

عكس يادگاري با فرعون در تهران
عكس يادگاري با فرعون
عباس نادري
چاپ دوم1394 ،
انتشارات قو
 12000تومان

با منظره عبور كش��تيهاي غولپيكر از درياي
سرخ به مديترانه و بالعكس .از پنجره رستوران،
ميتوان درياي س��رخ را ديد و آبراه س��وئز را
كه ميخرامد تا پس از گذش��تن از ش��هرهاي
«اس��ماعيليه»« ،پورت س��عيد» و «قنطره»،
در منطقه « ُدميات» به وصال درياي مديترانه
س��وي آبراه ،ش��بهجزيره سينا بر
برسد .آن
ِ
دامن هزاران سال تاريخ خفته است( » .ص 82
كتاب)
آنچه در كتاب «عكس يادگاري با فرعون»
حائز اهميت است تالش نويس��نده براي ارايه
اطالعاتي درس��ت به مخاطب اس��ت .در كنار
اين تالش ،نگاه شاعرانه و گاه طنازانه او نيز ،به

ش��دن كتاب ،كمكي شايان كرده
خواندنيتر
ِ
اس��ت« :از المعادي به محل�� ه اعياني ديگري
ميروم؛ اينبار به«زمالِك» كه در تركي عثماني
«آلونك» معن��ا ميدهد .جزي��رهاي در داخل
قاهره كه ني��ل از چهار ط��رف آن را در آغوش
گرفته است .نام زمالك با تيم فوتبال معروف آن
گره خورده اس��ت كه در مسابقات باشگاههاي
آفريقا نيز صاحبه عنوان اس��ت و س��ري ميان
سرهادارد!
هر ثروتمندي ميتواند «آلونكي» داش��ته
باشد در اينجا؛ محله اغنياء .مكاني براي عيش
مكنتداران .ه��ر ش��هري جاي��ي دارد براي
باليدن اهل سرمايه به خود و محلهشان .و اينجا

زمالك!»(ص 46كتاب)
نثر نادري در اين كت��اب ،ريتم خاص خود
را دارد و احتماال ش��اعر بودن نويسنده ،در اين
نوع نگارش تاثير داشته است .نثر كتاب ،عالوه
بر ايجاز ،پيچشهايي آش��نا دارد .اغلب تعابير
نويس��نده «عكس يادگاري با فرعون» ،كوتاه،
گويا و تاثيرگذار است .براي مثال ،مطلب «اهرام
سهگانه» ،چنين آغاز ميشود« :و اينجا جيزه.
ش��كوه يك هيمنه فروريخته! نخستين مكان
عجايبهفتگانه(».ص62كتاب)
خل��ق تصاوير بدي��ع از مش��اهدات و نحوه
توصيف آنها از ديگر ويژگيها و مش��خصههاي
عكس يادگاري با فرعون است« :شيري نشسته
به صورت آدمي .اين تمثال نگهبان اهرام است؛
ابوالهول .مجس��مهاي  70متري با بينياي كه
س��پاه ناپلئون آن را نابود كرده و چندي پيش
مرمت ش��ده .مرمت بيني همهجا مهم اس��ت!
حتي در جيزه و ح��اال بگير كه م��ال ابوالهول
باشد .جابهجا گردشگران در حال گرفتن عكس
يادگارياند .ش��ير دوس��ت دارد هنوز بغرد»...
(ص 68كتاب)
در كن��ار نكات��ي كه گفت��ه ش��د ،كتاب
نقصهايي ني��ز دارد :در خصوص مصر معاصر،
به زبان فارس��ي منابع بس��يار كمي در دست
اس��ت .طبيعي اس��ت كه نا م مكانهاي مصر،
براي مخاطب فارسيزبان ،بسيار ناآشنا باشد.
اما نويس��نده در ذكر نامه��ا ،آواي التين آنها را

ماليم ،ب��رادر كلينت يب��س و زاهدماب
(با لحن ن��رم و حرفهاي كس��التآور كه
عادت دارد دس��ت به سينه بگويد ،طوري
كه طرف مقابل را از پاسخگويي منصرف
آلن گري��زان از نظم و جاهطلب
ميكند) و ِ
كه ميخواهد به مصاف جهان برود .ظرف
چند ثانيه اختالفنظر نمودار ميش��ود.
كلينت به پيش��نهاد محبتآميز و دست
و دلبازانه آقاي پاركر اش��اره ميكند و آلن
ف��وري ميگويد نميخواه��د در كارخانه
كار كند .مامان و برادر بزرگترش مبهوت
ميمانن��د .اما آل��ن ميخن��دد و توضيح
ميده��د ارت��ش او را تغيي��ر داده و مايل
نيس��ت بقيه عم��رش را به جاي ش��يپور
ارتش ،به سوت كارخانه جواب دهد ،بلكه
ميخواهد كاري ارزش��مند و مفيد انجام
دهد و نميتواند مجسم كند تمام روز را در
دفتركارخانهبگذراند».
«كپس��ول زم��ان» ب��ا  ۲۴۸صفحه،
شمارگان  1100نسخه و قيمت 13500
تومان توسط نشر افق منتشر شده است.
كه طبيعتا به درستخواندهش��دن آنها كمك
ميكند،ذكرنكردهاست.
نكته ديگر اينكه پاورقيه��اي كتاب ،گاه
طوالني و خستهكننده است .درست است كه
پاورقي براي توضيح و تكمي��ل مطالب متن و
بهضرورت ذكر ميش��ود اما طوالنيبودن آن،
در كتابي كه داعيه ايجاز دارد ،چندان پذيرفته
نيس��ت( .از جمله ميت��وان ب��ه پاورقيهاي
صفحات 33و 83اشاره كرد).
با اينحال ،آنچه عكس يادگاري با فرعون
را متفاوت كرده ،عالوه بر قوت قلم نويس��نده
و توصيفه��اي بديع ،طراح��ي ،صفحهآرايي،
گرافيك و چ��اپ عالي و تصاوي��ر اختصاصي
نويس��نده از مصر اس��ت كه چند عكس نيز به
صورت تمام رنگي و در كاغذ گالسه در اختيار
مخاطبان قرار گرفته است .نشر قو اين كتاب را
در 108صفحهعرضهكردهاست.
«عكس يادگاري ب��ا فرعون» به عنوان يك
نمونه موفق از سفرنامهنويس��ي در س��الهاي
اخير ،ميتواند بيش از اي��ن مورد توجه جامعه
كتابخوان قرار گيرد .نكته مهم اينكه نش��ر قو
عالوه بر تبلي��غ مكتوب اين كتاب ،دس��ت به
اقدامي ديگر براي ديده شدن بيشتر اين كتاب
زده كه در نوع خود بينظير است :تيزر تصويري
اين كتاب همزمان با انتشار چاپ نخست آن ،با
ساختاري حرفهاي توليد و به صورت گسترده
در فضاي مجازي منتشر شد .اس��تفاده از اين
فضا براي معرفي كتاب ،ك��ه تاكنون در فضاي
مجازي سابقه نداشته ،به معرفي بيشتر كتاب،
كمكي شايان كرد و در كمتر يكسال از زمان
انتشار،چاپدومكتاباخيراروانهبازارنشرشد.

قفسه
علي براتي گجوان /خوانش متون ادبي
و درك فهم آن نيازمند بازتوليد آن يعني خلق
دوب��اره آن در ذهن و كنكاش در ح��وزه روابط
علت و معلولي و فهم دنياي نويسنده است .اين
بازتوليد بهمثابه نوشتن دوباره اثر در نگاه ما است
و اين همراهي اس��ت كه كال ادبيات داس��تاني
و دنياي داس��تان را متمايز ميكند .صرفنظر
از س��ليقه فردي و نگاه ما در چگونگي پيدايش
اثر آنچه جهان داس��تان را زيبا ميكند ،همان
دنياي متفاوت فردي اس��ت كه آن را به نمايش
ميگذارد؛ دنيايي ساده و گاه بسيار پررمز و راز.
مدتهاست كه با آثار ساده و در عين حال خوب
و قابل فهم بدون بازيهاي زبان��ي و ابهام زياد و
گاهمتضادبرخوردنكردهام.رفتنبهگونهادبيات

خوانشي كوتاه بر كتاب «خوش به حال هيچكس» نوشته حسين عباسزاده

براي خواندن داستان كوتاه وقت نداريم

مدرن با پستمدرن ديگر مد شده و نويسندگان
جوان براي متف��اوت بودن و متفاوت نوش��تن
به اين گونههاي ادبي پن��اه ميبرند .ناخودآگاه
ش��مارگان كتاب به لغزش ميافت��د و در حد
همان تعداد اندك ميماند .فارغ از اين نگاه بدون
نگرش جامعهشناختي ،در اين بين آثاري مورد
توجه قرار ميگيرند كه در عين داس��تان بودن
قصهاي براي گفتن داشته باش��ند« .خوش به
حال هيچكس» در زمره اين نگاه ساده و در عين
حال داستاني است .مجموعهاي با زبان ساده و

داستانهايي گاه گيرا كه ميخواهد بهسادگي
مخاطب خ��ود را درگير كند .دنياي داس��تان
«خوش به حال هيچك��س» آوانگارد و متمايز
از جغرافياي زندگي نويس��نده و من مخاطب
نيس��ت .دنيايي در همين نزديكي دنياي ما كه
با روايتي ساده سعي در خلق موقعيت ميكند.
آدمهايي از جنس م��ردم بدون پيچيدگيهاي
انس��ان مدرن ي��ا ش��بهمدرن ،انس��انهايي با
آرزوهاي كوچك و دانس��تههاي اندك ،اما نگاه
نويس��نده وجه تمايز اين شخصيتهاس��ت و

همين نويس��نده در انتهاي داس��تان با مجبور
كردنمخاطببهانتخابدرذهناوماناييايجاد
ميكند.
همين س��ادگي ك��ه گفته ش��د در بعضي
از داس��تانها جا نميافتد و دنياي س��اده را به
پيچيدگي و يكن��وع رخوت ميان��دازد حس
خوب مخاط��ب را جريحهدار ميكند .ش��ايد
نويسنده خودخواسته در اين داستانها دست
به اين كار زده باش��د ،اما «ش��روع يك پايان»،
«م��ن و او و اس��تاد» و «يك زمس��تان وارونه»

پيچيدگيه��اي الزم را در اراي��ه موض��وع دارا
نيست و ابهام زياد آن به اثر لطمه ميزند .دنياي
داستاني عباسزاده ،دنياي پيچيدگي نيست؛
دنيايي اس��ت از س��ادگي و صداق��ت و همين
سادگي زياد بعضي از داستانها را دچار مشكل
كرده است .ما براي خواندن داستان كوتاه وقت
نداريم.موضوعاتطرحشدهدرآثارايننويسنده
بهگونهاي است كه اتوپياي ساخته شده در آن را
بايد با درك و فهم بيشتري سنجيد .آثاري از اين
دست نياز ادبيات داستاني ما است كه مخاطب

به عنوان نويسنده دوم به راحتي بتواند در ذهن
خويش با آدمهايي از جنس زمان ما ،از ديروز و
فرهنگ همين شهر ،محله ،ده ،و ...دوبارهسازي
كند.
ش��ايد يكي از نكات منفي اثر روايت ذهني
مردانه از زنان باشد .ماحصل اينكه نويسنده مرد
از زبان يك زن روايت كند ملغمهاي از دو جنس
اس��ت چرا ك��ه در اين حالت ش��ناخت جنس
متقابل شناخت عميق نيس��ت .تكيه بر روايت
جنس��يت زنانه ،آن هم با دنيايي متفاوت ،كار
هركسينيستودستكمنگارندهآثارموفقياز
اين دست را نديده است .آنچه در نهايت ميماند
خواندن داستانهاي كوتاه ،ساده و در عين حال
خواندنياينكتاباست.

نشست نقد و بررسي كتاب «دموكراسي يا دموقراضه» نوشته
سيدمحمودشجاعي

روايتي از نابخردي

جلسه نقد و بررسي كتاب «دموكراسي يا دموقراضه» اثر «سيدمهدي شجاعي» با حضور
نويسندهآن،محمدرضاگودرزي،ابوالفضلزرويينصرآباددرفرهنگسرايگلستانبرگزارشد.
ابوالفضل زرويي نصرآباد ،نويسنده و منتقد ،در ابتداي اين جلسه با اشاره به اينكه يكي از
آفاتيكهدربيناكثرايرانيانوجوددارد،تمايلهمگانيبهدريافتياصدورحكمقطعياست
كه مسائل موجب سطحينگري و كم ريشه بودن ما ش��ده توضيح داد« :متاسفانه در عرصه
ادبيات هم دچار نوعي آفت هستيم .نميدانيم رمان طنز چيست و تفاوت آن با هجو و ساير
موارد چيست و همواره به دنبال يك حكم قطعي و نهايي هستيم كه در يك قالب مشخص
صدور حكم كند » .به گفته اين نويسنده« ،دموكراسي يا دموقراضه» تنها رمان طنز سياسي
فارسي با ديدگاه جهاني اس��ت كه در هيچ جاي آن اثري از هجو و هزل و فكاهه و ساير موارد
شوخطبعي نميبينيد و بهصورت كامل و قائم و محكم ،تمام مطالب كتاب بر پايه طنز استوار
است » .زرويي در ادامه يكي از محاس��ن اين كتاب را زبان قومي آن نام برد و توضيح داد« :با
وجود ديدگاه جهاني و اين نكته كه تمام موارد امكان وقوع در هر كش��وري را دارند ،زبان اين
رمان قومي است يعني مخاطب اين اثر دقيقا متوجه ميشود كه نويسنده در محيطي آزاد (به
مفهوم غربي آن) رشد نيافته است .اما در عين حال با دارا بودن يك سري اعتقادات و رعايت
آداب و در پردهگويي ،مشخص است كه اين نوع بيان يك زبان شرقي است اما دغدغه جهاني
نيز دارد ».زرويي ادامه داد« :خانم باربارا تالكمن ،مورخ مشهور امريكايي كه من او را فيلسوف
ميدانم كتابي به عنوان «س��ير نابخردي از ويتنام تا تروريا» دارد كه در آن سير نابخردي را
روايت كرده است .اين سير معكوس و عقلزدايي و پسرفت حكمت و خرد و دانش متاسفانه
در تمام مسائل و سراس��ر جهان فراگير است .اش��اراتي كه در اين كتاب است نيز مبتني بر
همين امر است .در تمام تاريخ انسانهاي دلسوزي بودهاند و اينطور نيست كه آقاي شجاعي
يكدفعهوبراينصيحتكردناقدامبهنوشتناينداستانكردهباشد».
زرويي نخستين نقطه قوت اين كتاب را درس��نامهاي بودن آن براي طنزپردازان دانست
و گفت« :اين كتاب از حيث ظرافت يا لطافت بيان نكاتي كه احيانا به آنها «برچسب خروج از
حدود و مرزهاي سياسي يا عرفي» زده ميشود ،بسيار خوب عمل كرده است » .اين منتقد
احترام به ش��عور مخاطب و عدم توضيح واضحات و پرهيز از تكرار زايد را يكي از ديگر نقاط
قوت داس��تان دانس��ت و گفت« :اين كتاب را ميتوان هم با توجه به موقعيت مكان و زماني
كه در آن نوش��ته ش��ده تحليل كرد ،هم به صورت فرازماني و فرامكاني ،زيرا از حيث هنري
تعلق به زمان و مكان خاصي نداشته و در هر برهه از زمان ميتوان تكتك اجزاي آن را در هر
حكومتي مشاهده كرد».به گفته اين منتقد اين اثر شامل آسيبشناسي دقيق و ظريفي از
دموكراسيهايمرسوماستكهنويسندهدرموردآنهابسيارخوبعملكردهاست.
محمدرضا گودرزي ،نويسنده و منتقد نيز در ادامه اين نشست با اشاره به اينكه اين رمان
اثري تمثيلي و طنزآميز است توضيح داد« :گفته ميش��ود طنززاده غريزه اعتراضي است
كه به هنر بدل شده ،و وظيفه طنز اين اس��ت كه اعتراض را به هنر تبديل كند .اين وظيفه
در اين رمان بهدرستي انجام شده است .به تعبير «ميخاييل باختين» يكي از بنيانگذاران
مباحث مربوط به روايت ،رمان طنزآلود «كارناوالي» اس��ت .اين يعني كه در كارناوال ادبي،
زبان و جهانبيني قدرت سياسي به مضحكه و ُسخره گرفته ش��ده و حقيقت از ديدگاهي
متفاوتمطرحميشودكهدراينرمانهميناتفاقافتادهاست.دركارناوالحقيقيكهشامل
جشنها و مراسم عمومي است ،تمايز طبقات مختلف اجتماعي دستاويز قرار ميگيرند و
خوب و بد ،شوخي و جدي همگي در هم ميآميزد تا خواننده با روشي شاداب و سرخوشانه
به مفاهيمي عميق و تلخ دست يابد ».گودرزي «دموكراس��ي يا دموقراضه» را مصداق بارز
رمان كارناوالگونه دانست و گفت« :باختين در تعريف ادبيات كارناوال قد علم كردن جهان
بيقيدوبند ،جلوهها و اشكال فكاهي را در مقابل لحن جدي و رسمي عنوان ميكند كه در آن
فرهنگمردمدرتقابلباديدگاهقدرتسياسيوفعاليتهايفرهنگينخبگانقرارميگيرد.
يعني در اينجا متن طنزآلود كارناوالي در دو حيطه مبارزه ميكند :يكي در مقابل گفتمان

ايدئولوژيك قدرت سياسي و ديگري گفتمان ادبي نخبگان فرهنگي كه طنز را در گذشته
(حداقلدربدوشكلگيريآن)يكسطحپايينترازادبياتميدانستند».
به گفته گودرزي ،ش��يوه روايت در اين رمان «يكصدا» اس��ت و اصطالحا راوي آن در
جايگاه برتر اس��ت كه با اين ص��دا به متن جهت ميده��د .نكته ديگر از دي��دگاه روايي در
«دموكراسي يا دموقراضه» استفاده از «آيروني» اس��ت كه از آن با عباراتي همچون طعنه،
كنايه يا طنز دوپهلو تعبير ميكنند .او با اش��اره به اينكه آيروني مهمترين ابزار براي «حرف
زدن» در مقابل «حرف نازدنها» محسوب ميش��ود ،در مورد اين كتاب توضيح داد« :اين
متن نمونهاي از آثار تمثيلي -سياس��ي اس��ت كه در چنين متوني ،تمثي��ل وارد ارتباطي
ميانمتن با تاريخ ،قصه ،افسانه و حكايت شده است و در مجموع مشهود است كه نويسنده
در شيوه روايت داستان از افسانه ،تاريخ و حكايت هم استفاده ميكند تا با كاربرد تمام عناصر
فوق،صداهايمتفاوترابهمتنواردكند».
در بخش پاياني اين نشست ،سيدمهدي شجاعي ،نويسنده «دموكراسي يا دموقراضه»
با اشاره به اينكه جامعه امروز ما بهشدت دچار خأل نقد مشرفانه و منصفانه است ،گفت« :در
جوامع ديگر ،نويس��نده در اغلب موارد خود را با نظرات منتقد مح��ك زده و متوجه ميزان
موفقيت كار و ايرادات و كمبودهاي خودش ميشود .متاس��فانه در جامعه خودمان در اين
مورد دچار اين خأل شديد هس��تيم و به جز يكي دو منتقد كه با گفتن ناسزا و دشنام درباره
عمده آثار عمل ميكنند ،منتقد جدي وجود ندارد تا اثر را با اشراف و البته انصاف نقد كند .با
اين شرايط نويسنده راهي براي پي بردن به مشكالت اثر ندارد » .شجاعي با اشاره از گودرزي
و زرويي نصرآباد چيزهاي زيادي آموخته در مورد صحبتهاي اين دو منتقد درباره كتابش
گفت« :در كل براي هر نويسندهاي وقتي ميبيند مخاطب به ظرايفي كه بهكار برده پي برده
لذتبخش است .نكته ديگر شرايط زماني و حال حاضر ما است كه سبب ديده شدن و تفسير
اين كتاب در زمان خودش ميشد و گاهي با وقوع بعضي از حوادث روزمره اجتماعي كشور،
دوستان در وبسايتها برخي از مطالب كتاب را منطبق با رخداد مربوطه منتشر ميكنند.
هرچند اين جنبه از رمان وجه مثبتي تلقي ميش��ود ،اما در چارچوب انطباق اثر با زمان و
مكان،طبيعتاخواستهيچنويسندهاينيستكهمردمنوعيتاريخمصرفبرايآثارشقائل
باشندوفقطحرفهايعميقواساسيآنپابرجابماند».
شجاعي با اشاره به بخش پاياني كتاب و اينكه نقدها و نظرات در مورد اين بخش كتاب
بيشتربودهتوضيحداد«:همينموردباعثشدهتافصولديگركتابتاحدوديمغفولبماند.
يكي از ضايعات حكومت دموقراضيس��م به اعتقاد بنده اين است كه حكومتي را در بطنش
براي بعد از خود پرورش ميدهد كه به مراتب خطرناكتر از اصل خودش اس��ت .با تامل در
سيرتحوالتجهان،درمييابيمكهطيفعوامپسنديبرسركارآمدهوزمينهرابرايگروهي
ديگر مساعد كرده و مردم نيز هربار ،از ظلم يكي رنجيده و به ديگري پناه ميبرند اما صورت
مسالهاصالدچارتغييرنشدهواينبازيوچرخشهموارهادامهمييابد.منظوراصليمناين
است آنكه اساس حكومت دموقراضه بر عوامفريبي است و البته خواصفريبي هم با روشي
خاص انجام ميگيرد كه البته بسيار شيكتر و جذابتر است .در نهايت همين وجه بود كه
درطولسالهاناديدهگرفتهميشدوتمركزدربخشدموقراضهبيشترموردتوجهبود».
شجاعي در پايان با اش��اره به اينكه حكام در جامعه دموقراضه از خود مردم بوده و تافته
جدابافتهاي نيس��تند و بنابراين نقد اصلي پيش از آنكه بر حكومتها باشد ،نقدي بر همان
مردم است توضيح داد« :قدرت در هر صورت ساز و كار و تبعات و جذابيتهاي خاص خودش
را داشته و صاحب قدرت به هر قيمت در تالش براي حفظ آن است .اما وقتي يك منتقد در
جايگاه قدرت قرار گرفت و صاحب ابزار قدرت و حكومت شد ،بايد به اين نكته توجه داشت
كه او چند مرده حالج است .در حالتي كه گفته شد ،اغلب انتقادات پيرو حس حسادتها و
كمبودهاوعقدههابيانميشوندوواقعابهدنبالحساصالحطلبينيستند.نكتهآخراينكه
حس تماميتخواهي و تمايل به حفظ قدرت كه در تمام ديكتاتورها و پادش��اهان و حكام
طول تاريخ وجود دارد ،در خود ما نيز وجود دارد؛ اما در نهايت در مقام اجراست كه تكليف هر
شخصباخودشوديگرانروشنميشود».

پنجشنبه

س�اره بهروزي /اتمس��فر يا حال و هواي
حاكمبررمان«چشمهايمآبيبود»سرگشتگي
و گم شدن را القا ميكند .ممكن است انسان در
ازدحام يا در خلوت و حتي در خود گم شود ،اما
گم ش��دن با مرگ يا در زندگي بدون لذت هم
نوعي ديگر است« .چشمهايم آبي بود» ،رماني
مدرن ،قصه در قصه ،با ايماژهاي بصري همراه با
راويابهامانگيزاست.
نگرش يا هم��ان درونمايه رم��ان بر مبناي
حال انس��ان مدرننماي امروزي اس��ت كه در
دنياي مدرنتر سرگشته اس��ت .در دنيايي كه
صداها به گوش هم نميرسد ،سوزوسرما دارد،
پر از جنازه و جسدهاي تكهتكهشده است .اين
تصويرها ،احساس��ات ما انسانهاس��ت كه در
مقاطع مختلف زندگي از بين رفته و گاهي براي
مقاصد و اهداف بزرگتر توسط خودمان كشته
ميشوند.
راوي ب��ا لحني محكم از آخرين س��فر آغاز
ميكن��د .درون قطاري با المپهاي س��وخته
در ش��ب تاريك و آدمهايي كه خواب هستند.
«دركف راه��روي قطار كل��ي آدم خوابيده بود.
ص  »8او خودكشيهاي ناموفق خود را پركيف
ميداند .س��ن و س��الش را نميدان��د و مدام به
همه جا زل ميزند؛ «خودكشي موقت و پركيف
اس��ت چون اصال خودكش��ي نب��ود ص،»14
«هميش��ه فكر كردم  15يا  25س��المه يا فوق
فوقش  35سالمه اما ميتي ميگويد تو يك 40
ساله تمامعيار بدبختي .ص »10و «عادتم بود
زل ميزنمبه چيزي .ص.»29
ديدگاه فرويد در مورد خودكشي اين است
كه :غريزه مرگ برخالف غري��زه زندگي عمل
كرده و اثر تخريبي دارد و س��بب ميش��ود كه

درباره رمان «چشمهايم آبي بود» نوشته محمدرضا كاتب

است« .هوايي كه سالها تو سينهاش بود خالي
شده بود ،از حنجرهاش صدا درآمده بود .گفت:
آخرين نفس و حرفش بود .آخرين هوا و آخي كه
ته سينهاش گير بوده و زد بيرون» و «يك حرف
خالصه همهچيز بود .ص  » .244راوي به تنها
نامي كه اشاره ميكند ميتي است .نام دختري
كه زيبا و همهچيزدان است .شخصيت و ذهن
را با نگاه ارزيابي كرده و معني حركات انسان را
ميفهمد .ميتي تنها فردي است كه گاهي رنگ
و گاهي حس دارد .مزه ش��ور غذا را ميفهمد و
چشمهايش از سيگار هاوانايي قرمز ميشود .او
چند بار نيز گريه ميكن��د .ميتي مواظب راوي
نيز هست .گويي ميتي عش��ق بيان نشده و در
حسرتمانده او است« .ميتي حسابي مواظبم
بود ».و «در كنار جسد ،ميتي ميخواست بگويد
مثالدنبالمنبوده.ص».230
راوي ،كه هم در احساس��ات و هم در ميان
آدميان گم شده است به غروب از پنجره قطار،
خواب بدخش و گري��ه ميتي اش��اره ميكند.
او خودكش��ي كرده در حالي كه دوست نداشته
از بين برود .زندگ��ي او در غروبي نمادين با يك
آه و به خواب رفتن بدخش پاي��ان ميپذيرد و
قطار زندگي همچنان به حركت رو به جلو ادامه
ميدهد ،تنها توقفي كوتاه در ايس��تگاههايش
است كه عدهاي سوار و عدهاي ديگر از آن پياده
ميشوند تا براي هميشه از روزگار محو شوند .تا
زندگي در حركت است ،گمگشتگي و حسرت
آدمينيزباقياست.
«آنها نميتوانند تا زماني كه زنده هس��تند
مرگ و آن همه حس��رت را فراموش كنند ».و
«گمشدهها با زندگي بيربط نيستند آنجا گم
كرديماينجادنبالشميگرديم.ص»252

گزارش
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