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با کتابها به استقبال بهار برویم
کتابهای خوب ،بلندپروازی انسان را تحریک میکنند و همیشه تاثیر خود را روی آدمها میگذارند؛ این تاثیر شاید به شکل یک حس
رضایتمندی باشد یا تغییر به سمت خوبیها .هر حسی که باشد ،زندگی آدمها با مطالعه کتاب غنی میشود؛ نوروز فرصت خوبی است
برای زندگی و دوستی و همذاتپنداری با کاراکترهایی که بزرگترین نویسندههای دنیا خلق کردهاند؛ آنطور که ماریو بارگاس یوسا ،نویسنده
نوبلیست پرویی میگوید «ما با خواندن کتابهای خوب ،در پنهانیترین وجوه شخصیت انسانیمان به حس نزدیکی با یک فرهنگ میرسیم.

سهشنبه  24اسفند  /1395شماره 3281

کــتــاب

محمد  قاسمزاده

سایه باد

پیشنهاداولماختصاصداردبه
ادبیات کشور اسپانیا :رمان «سایه
باد» نوشت ه کارلوس روئیسثافون،
ترجمه نازنین نوذری ،نشر دیبایه.
«ســایه باد» از دل جنگ داخلی
اسپانیا ( )1939-1936برمیآید و
نویسنده نقبی به وقایعی میزند که
یکی از دهشتبارترین ماجراهای
قرن گذشــته بود و اثر خود را بر
روح مردم اســپانیا و فرهنگ آن
به جا گذاشــت« .ســای ه بــاد» با
تصویری گوتیــک از کتابخانهای
شروع میشــود که نام گورستان
کتابهای فراموششــده را دارد؛
جایــی که نهتنهــا کتــاب ،بلکه
آدمهایــی کــه بهنحوی بــا وقایع
ســالهای جنگ به آن مرتبطاند.
اینجا کتابخانه نیست ،هزارتویی
است پررمزوراز که
بوی کاغــذ کهنه و
گردوخــاک و جادو
میدهد .راوی کتابی
را برمیگزینــد کــه
بنا به رسم کتابخانه
باید مسئولیت آن را
بپذیرد ،امــا درواقع
کتابــی اســت کــه
مســئولیت راوی را
بــه عهــده میگیرد.
هم کتابخانــه و هم
کتاب آرامآرام ما را
به فضایــی وهمزده
میبرندکهبیشباهت
به داستانهای ادگار
آلنپونیست.
مارش رادتسکی
محمدهمتیمترجمیاستکه
در آرامش کار میکند و بدون هیچ
هیاهویی که برخی بر سر کارهای
دست چندم خود به راه میاندازند،
کارهــای جــدی را با وســواس
ترجمــه میکنــد .یکــی از ایــن
کتابها «مارش رادتسکی» (نشر
نو) اســت ،نوشــت ه یوزف روت،
نویسنده کولیوار اتریشی که دوره
خالق ه نویسندگیاش مصادف بود
با سالهای حکومت رایش سوم
و او با این بداقبالی روبهرو شد که
از چندین جنبــه رویاروی رایش
قرار گرفت و این رویارویی منش

کولیوار او را تشــدید کرد .روت
به نســل نویســندگانی تعلق دارد
که هریک جنبههایــی از فرهنگ
و زندگی کشــورهای آلمانیزبان
را کاویدند و انحطاط و فروپاشی
ارزشهایی را نشان دادند که خود
را تمــام و کمــال در چهره رایش
سوم نشــان میدهد؛ نویسندگانی
همچونتوماسمان،ریلکه،کافکا،
هرمان هســه و موزیــل« .مارش
رادتســکی» آنطور که مترجم در
مقدمه کتاب مینویسد بهتعبیری
رمــان تاریخی اســت و ب ه تعبیر
دیگری نیســت؛ رمــان تاریخی
است ،چرا که به وقایع تاریخی و
اجتماعی دوره خاصی میپردازد
که هم به روزگار نویسنده نزدیک
و هم بهلحاظ ورافتــادن آن ،دور
به حســاب میآید .رمان تاریخی
به حســاب نمیآید،
چراکــه بیشــتر از
زندگی عــادی مردم
فرودستساختهشده
و حتــی آنجــا کــه
به شــخصیتهای
تاریخی میپــردازد،
از هرگونــه اســتناد
تاریخی خــودداری
میکنــد .امــا اثری
اســت کــه از زمان
انتشار همواره توجه
منتقــدان بــزرگ را
برانگیخته اســت .تا
آنجا که هرمان هسه
آن را شــاهکاری
بیبدیل دانســت و
گئورک لوکاچ مقالهای در ستایش
آن نوشــت .روت روایتگــری
چیرهدست است و چه در کتاب و
چه بیــرون از آن ،در مصاحبهها و
یادداشتهایش نقطه اتکایی برای
خواننده باقی نمیگــذارد تا او در
برداشــت خــود از وقایع کتاب و
احیانا تطبیق آن با تاریخ ،آزاد باشد.
مقدمه یا یادداشتی

هرچند گاه در
دیدگاه خود نسبت به تاریخ را بیان
میکند .رمان «مارش رادتسکی»
اثری است خواندنی ،بهویژه برای
نویســندگان ایرانی از این نظرکه
چگونه میتوان بــا تاریخ روبهرو
شد و آن را به سمت ادبیات برد.

شیوا  مقانلو

همسرایانخیابانکینگزلی
داستان کوتاه در آمریکا بالیده
است و نویسندگان و خوانندگان
این قــاره همواره توجهی ویژه به
آن داشــتهاند .نشریات تخصصی
معرفی و نقد داســتان آنجا بسیار
فعالانــد و حتی داستاننویســان
نالمللــی نیز متناوبا با
معروف بی 
تالش بــرای چاپ داســتانهای
کوتاهشــان در این نشــریات ،در
پی تحکیم هرچه بیشتر مقام ادبی
خودند.جوایزادبیمعتبرنیزهمسو
بــا سیاســتهای داســتانی فوق
یعنی معرفــی صداهای قدرتمند
جدیــد یــا قدیمی
حرکــت میکننــد؛
جایــزه اُ.هنــری از
مهمترینهاســت.
نشــر نیســتان در
اقدامی تحسینآمیز
در بــــرهــــوت
بـیاعـتـنـــائی بــه
داســتان کوتــاه در
فضای نشــر ایران،
دوازده مجموعــه
از این مجلدات را
چاپ کرده اســت
کــه یکــی از آنهــا
کتاب «همســرایان
خیابــان کینگزلی»
(برگزیــدگان جایزه
اُ .هنــری ســال  ،)2015ترجمــه
شیما الهی است .در کتاب حاضر
لیدیــا دیویــس ،مانوئــل مانیوز،
نایرا کازمیج ،اما تورز ،کریستوفر
مرکنر ،مالی آنتوپول ،لین شــارون
شــوآرتز ،جوآن سیلبر و الیزابت
مک کرکــن هر یک بــا انتخاب
زاویهای خاص از زندگی روزمره
امــا پراتفاق اطرافمان ،داســتانی
پرکشــش برایمان خلق کردهاند.
احساسات آدمی چندان فرقی بین
ملل مختلــف ندارند ،و خاطرات
غمبار یــا شــیرین ،دوراهیها و
معضالت احساسی و تالش برای
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بقــا مضمامینی مشــترکاند که با
ترجم ه خوب شیما الهی برای ما
نیزملموسشدهاند.
فردا داستان خوبی خواهم
نوشت
ســپیده ابرآویز در نخســتین
تجرب ه داستانی منتشــره خود ،به
خوبــی از پــس مضمــون مورد
نظرش برآمده است :نمایش درد
و تنهایــی و جداافتادگی و نهایتا
درمانشدگی زنهایی که هر یک به
دلیلی در میان جهان معلقاند :مرگ
همســر ،خیانت ،طالق ،تعرض،
یتیمی ،بیماری یا ...برخی از این
کاراکترها به روشنی
در دوازده داســتان
مجموعــه «فــردا
داستان خوبی خواهم
نوشت» (نشر ثالث)
از داستانی به داستان
دیگر در رفتوآمدند
و قبل و بعد ماجرایی
را نشانمان میدهند.
برخی نیز فقط یکبار
حضوردارند،امادلیل
و درد حضورشــان
با دیگران مشــترک
است .راویهای این
مجموعه با خاطرات
مردهــای مفقــود
زندگی میکنند ،و این
خاطرات  -چه مثبت و چه منفی-
دربندکننــده و زجرآورند .تالش
برای برگرداندن یا تثبیت چیزی
که دیگر نیست ،همسو با تالش
بــرای حفظ اســتقالل فردی و
روی پای خود ایستادن در دنیایی
پرتالطم و ساخت آیندهای بهتر،
موقعیتهاییمتزلزلاماملموس
خلق میکند که همذاتپنداری
خواننــده -حتــی مخاطــب
مذکر -را با این مجموع ه آسان
میکنــد .زبان تمیز و نثر دقیق و
سیال ســپیده ابرآویز نیز بر این
خواندنیبودنمیافزاید.

علی  خدایی

کتاب اصفهان
«کتاب اصفهان» مجموعهای
اســت از هفت داســتان کوتاه که
از اصفهان میگویــد .اصفهان در
این داســتانها نقش مهمــی دارد
و بــدون اصفهان این داســتانها
وجود نداشــتند .هفت نویســنده
مختلف؛ اصغــر عبدالهی ،جعفر
مدرسصادقــی ،کیهان خانجانی،
لالهی ،محمد طلوعی،
نسیبه فض 
آرش صادقبیگــی و علی خدایی
نویسندههای این هفت داستاناند.
داســتان کیهان خانجانی به دنبال
شهر ،یک مسیر شهری و رودخانه
زاینــدهرود ،داســتان پراندوه یک
خداحافظــی را میگوید و محمد
طلوعی با نگاهی به شهر اصفهان و
خاطراتیازهنرمندانوقصهگوهای
دوران کودکی و یادآوری روزگاری
رفتــه از رمزی پنهان
در اصفهان داســتان
میســازد« .یک تکه
مینیاتــور» داســتان
اصغر عبدالهی ،نگاه
بــه اصفهــان ،تاریخ
و زندگــی امــروز
اســت و آنچنان این
آمیختگی در داستان
نمایش داده میشود
که کلمات مجبورند
از خانــه تبدیــل به
کاخ و عمارت شوند.
جعفر مدرس صادقی
با داســتان «شــهرام
و شــهریار» ،نســیبه
لالهی با داستان
فض 
«گربه مادر» و آرش صادقبیگی با
داستان «از طرف ما» نویسندههای
دیگر این مجموعه هســتند .چند
ســطر از داســتان «از طــرف ما»
نوشــته آرش صادقبیگــی را
میخوانیم« :یک سالی میشد بعد
از مــردن آقام به اتاق تنهاییهاش
نرفته بودم .دلش را نداشــتم .اتاق
دوبردو دری بود گوشــه حیاط که
انگار باغچه را بغل گرفته باشــد.
آقام میگفت همان سیسال پیش
اتاق را ساخته که قناسی حیاط را
بگیرد اما دروغ میگفت».
نینا
«نینا» نام رمان شیوا ارسطویی

است که نشر پیدایش منتشر کرده.
کتاب ارسطویی را دوست دارم به
دالیلی که مینویسم .جهان داستان
بر سالهایی اســتوار است که آن
را حس کــردهام و بــه مکانهای
جغرافیایی داستان آشــنایی دارم.
ب مرا ســوی
همین دو عامل جذا 
«نینا» میکشاند تا آن را بخوانم.
اما «نینا» فقط همینها نیســت.
داســتان زندگی دختری است که
قرار است از نوجوانی به فضاهای
تازهای پا بگــذارد که تغییر زمانه
آن را پیش رو قرار میدهد؛ حالی
خوش که دگرگون میشود« .نینا»
داستان جراحتهای پنهانی است
که آرامآرام در پنج فصل کتاب که با
عنوان کتاب اول تا پنجم مشخص
شده گشــوده و روایت میشوند:
جوانی ،عشــق ،انقالب ،جنگ و
تهــران ،تکههایــی
هستند که با اتکا به
آن« ،نینا» ســاخته
میشــود ،تَ َرکهــا
نمودار میگردند ،از
ترکها گفتم ،اساس
ایــن رمــان همین
ترکهایی هستند که
نویسنده بیآنکه از
آن به روشنی بگوید
بــر جــان خواننده
مینشاند.ازهمینرو
روابطزنصاحبخانه
با زن ســرخپوش،
روابطزنصاحبخانه
با دختر داســتان ،و
رابطههای دیگر این
رمــان هر کدام دلهــره ،اضطراب،
تیرگی به داستان میریزند .دوست
دارم از زن ســرخپوش داســتان و
میدان فردوســی هم بگویم .شیوا
ارســطویی در «نینا» بــا آوردن
زن ســرخپوش و میدان فردوسی،
عالوه بر اینکه یک دوره تاریخی را
با استفاده از این المان ماندگار کرده،
آن را خواندنی کرده؛ به سنوسال
من نیز این زن و این میدان را رنگی
و تپنده کرده است« .نینا» تکهتکه
است و میشود هر کتاب را در یک
نوبت خواند و باالخره نمیتوانم
چشم بر کتاب پنجم ببندم که با من
چه بازیها که نکرد!

علی  عبداللهی

قدمزدن
کتاب «قــدمزدن» اثر توماس
برنهارد با ترجمه شــهروز رشید
(نشــر روزنه) ،به مــوازات آثاری
که خود از برنهارد ترجمه میکردم
درجا میخکوبم کرد و در نوع خود
کتابیاستشگفت.برنهارداتریشی
از آن دست نویسندگان سبکپرداز
و خیلی خاص آلمانیزبان است
که همانند همشهریاش روبرت
موزیــل ،و چند نویســنده دیگر
حلقــه زبانگرایــان ویــن ،روش
خاصی دارد و بیش از آنکه روایت
داستانی برایش مهم باشد ،زبان در
آثارش نقش عمده را
ایفا میکند .برنهارد
در اینجــا ،ضمــن
بیــان علت دیوانگی
«کارر» شــخصیت
اصلی،میکوشدتامل
خود نسبت به هستی
و نفس تفکر را بدل
به یگانــه موضوعی
کند که داســتان را به
پیش میبــرد .او در
«قــدمزدن» هم مثل
رمانهای «زمهریر»
و «اســتادان بزرگ»
موضــوع مــورد
عالقــهاش جنون و
تفکــر را ،در کانون
توجه قرار میدهد .اینبار ،سخن
از یک من بینشــان کمگوســت،
که داســتان را از زبــان «اوهلر»
نقــل میکند و با تکــرار پیدرپی
نقلقولها ،تجسمی از اندیشیدن
را در پیکــره داســتانی فرممدار و
زبانگرا ،به خواننده ارائه میدهد.
روند طاقتســوز اندیشــیدن به
زبان و در زبان؛ دلمشغولی اصلی
نویسندهدرتمامداستانهایش.
کارناوال در شهر بزرگ
در میــان کتابهای فارســی
«کارناوال در شهر بزرگ» سروده
تورج رهنما (نشــر ثالث) ،همین
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اواخر توجــهام را به خود جلب
کرد و تا انتها خواندمش .آنچه در
این مجموعــه جلب نظر میکند،
سیر دقیق مضمونی شعرهاست با
ذکر تاریــخ هر کدام که از گونهای
صیرورت و سلوک شــاعرانه در
فاصله زمانی  1335تا  1394نشان
دارد و ناگفته ،کارنامه رهنما را پیش
چشم میآورد؛ از همان قالبهای
کالســیک و نیمایی آغازین دفتر
تا ســرودههای آخر ،کــه آزادند.
رهنمــا ،آرام و متامل ،ناگفتههای
تاریخ معاصــر را بازگو میکند ،با
پرشهای زمانی و دویدن از گذشته
به حال و واگشت به
اکنــون پردغدغه ،با
گونهاینسبیتگرایی
شــکاکانه و تلخ که
خاص خود اوست.
ایــن فــراروی و
واگشــتبندبازانه،
از ســر مکانهــا
و رویدادهـــای
تاریخــی ،نهتنهــا
در کل مجموعــه،
بلکه حتــی در یک
شــعر ،آنقــدر نمود
دارد که ســرانجام،
گونــهای روایــت
موازی و پیچدرپیچ
با نگاهی شاعرانه به
وجود میآورد .قیقاجزدن از میان
سبکها و ژانرهای مختلف« ،در
روزگاری که درخت ،دیگر درخت
نیست ،کالغ دیگر کالغ نیست ،و
دروغ ،دیگر دروغ نیســت» ،فقط
از شــاعری برمیآید کــه در کنار
پختگی ،ادبیــات آلمانیزبان را به
خوبی میشناسد ،و میداند دیگر
زمانــه درنگ در یــک گونه ادبی
و پافشــاری بر یک گونه از گفتن
نیست ،زیرا «نهتنها رویاها ،بلکه
واژهها نیز شعبدهبازان چیرهدستی
هســتند ،کبوتــر را بــه کرکس ،و
کرکس را به کبوتر تبدیل میکنند».

محمد  کشاورز

گربه ساکن چنار
«گربهساکنچنار»(نشرثالث)
مجموعهداستانی از محمد بکایی
اســت که برای مجموعهداستان
«ســرپیچی از پیچهــای
هزارچــم»اش موفق به کســب
جایزه ادبی اصفهان شده بود .در
«گربه ســاکن چنار» نیز نویسنده
دغدغه زبان دارد و دغدغه نوشتن
فرم کــه هر دو از شــاخصههای
داستان کوتاه مدرن است .تالش
او برای ســاختمندکردن داستان
بیآنکه به منحنی کشش بیتوجه
باشــد کارهــای او را در ایــن
مجموعه خواندنی کرده .یکی از
بنمایههای داســتانهای بکایی،
پرداختن به زندگی و زمانه آدمهای
درگیر جنگ اســت .نگاه بکایی
در داســتانهای جنگ نگاهی از
نمای نزدیک است
به آدمهایی که به هر
دلیــل درگیر جنگی
شدهاند که جامعه را
درگیر کرده .دغدغه
او بیان نوع ســلوک
آدمهایــی اســت
که درگیــر موقعیتی
شــدهاند کــه خود
چنــدان نقشــی در
آفریــدن آن ندارند،
امــا مصممانــد که
بــازی را تــا انتهــا
ادامه دهنــد .بهنظر
میرســد بکایی در
این مجموعه چندان
نگران باورپذیربودن
داستانهایش نیســت .البته قصه
را خــوب سروســامان میدهد.
علــت و معلول وقایع داســتانی
کموکســر ندارد اما در مورد زبان
اثر نویسنده راه خودش را میرود
و تالش میکنــد ُمهر خودش را
بــر پرداخت کلمات بزند .گاهی
ضربآهنگــی را بــرای نثرش
انتخاب میکند که جذاب است.
اما این جذابیــت گاهی راه زبان
را از موقعیت اجتماعی داستان
جدا میکند و پیداست همه این
کارهــا را آگاهانه انجام میدهد؛
نوعی فاصلهگذاری تا به مخاطب
بفهماندغرقداستاننشود.

3

بوطیقایفضا
گاستن باشــار را در ایران با
کتاب معروفش «روانکاوی آتش»
میشناسیم و دوسه کار پژوهشی
دیگر« .بوطیقای فضــا» آخرین
کاری اســت که از این فیلسوف
و پژوهشــگر به فارســی درآمده
با برگــردان مریم کمالی و محمد
شیربچه در نشر روشنگران؛ کتابی
که بیشــتر به کارکرد فضا در شعر
میپردازد ،اما حرفهایش در مورد
بوطیقای فضا برای اهل داســتان
نیز ســخت کارساز اســت .اهل
داســتان میدانند که عنصر مکان
در داستان تا چه حد تعیینکننده
اســت .عنصر مکان گاهی تا حد
شخصیت اصلی داستان میتواند
مهم و تاثیرگذار باشد و گاهی خود
به شخصیت محوری بسیاری از
داستانها و رمانها
بدلشده.تولیدمکان
و توصیــف بهینــه
فضا از شاخصههای
توانمنــدی یــک
نویســنده خــوب
اســت .گاســتون
باشــار در این اثر
ارزشــمند خــود با
آوردن نمونههایی از
تولیدوتوصیففضا
توسط رماننویسان
و داستاننویســان
مختلف به ما یادآور
میشود که مکان در
داســتان فقــط یک
نــام نیســت ،روح
خاص خــود را دارد و همچون
یک شخصیت و یک عنصر زنده
در متن داستانی نقش ایفا میکند.
نمیتوانیم شخصیت داستان را در
خانهای تصور کنیم بیآنکه روح
آن خانه را بشناسیم یا بسازیم و در
رفتار شخصیت داستان منعکس
کنیم .شــاید عنــوان تولید مکان
برای این نظریه گاســتون باشالر
بیراه نباشــد .هر مکان و درنتیجه
هر فضایی صاحب روح خاص
خود است که باید در داستان بدمد
تا به کل داســتان جان دهد و اثر
را بدل کند بــه موجودی قائم به
ذات و مانا.

ناتاشا  امیری

تصرف عدوانی
گاهــی پیشــنهاددادن بــرای
خواندن یک کتاب ،شبیه ترغیب
عامدانه به این اســت که« :حتما
بخوانیــد!» بــا ایجــاد این حس
که گرچه به انتخــاب به خودتان
بســتگی دارد اما اگــر نخوانید از
دریافتی جدید محروم میشوید.
کتاب «تصرف عدوانی» نوشته لنا
آندرشون(ترجمهسعیدمقدم،نشر
مرکز) چنین است؛ به خاطر اینکه
گــرهای غریب در اغلــب روابط
به ظاهر عاشــقانه و بیسرانجام
معاصر را ،به شکلی ترسیم میکند
که شــاید تابهحال
از ایــن منظر ،با این
شیوه نگارش و زبان
عمیق به آن پرداخته
نشده باشد .روابطی
که بــا مجموعهای
از چالـشهـــای
فرعــی بینتیجــه،
کنکاشهــای ذهنی
آزاردهندهودرنهایت
یک عالمت ســوال
بزرگ تمام میشود:
«مشــکل به راستی
کجــا بــود؟» و این
را زنــی امــروزی
از مـعــشــوقـــی
روشنفـکـرمـــاب،
هنرمند و مشــهور میپرسد .زنی
کــه کمبودی از بابــت یافتن یک
مرد نداشت اما به بهای رسیدن به
حسی پرشور که عشق مینامیدش
زندگیاش را به کابوسی بیپایان
تبدیل میکند .عشقی که نخست
زیبــا و هیجانانگیز بــود ناگهان
تبدیل بــه ماده غذایی میشــود
که در معرض هوا فاســد شــده
باشد .عشــق الگویی بدقواره با
شبیهســازی ناقص از نسخهای
نیست در جهان ،میشود .زن در
نوسان میان امید و ناامیدی ،دلیلی
قاطع و موجه برای تجربه ناکام

خواندن ،همانطور ک ه غرایز ،شور و احساسات و رفتارهایمان را تعریف میکنند ،روانشناسی ما را غنا میبخشد ».به بیانی دیگر «کتاب خوب
خواندن راهی برای مجهزشدن در بحبوحه اعتقادات و روبهروشدن با هرچه نادرستی در جهانی است که در آن زندگی میکنیم؛ راهی که از آن
طریق بتوانیم در جهت تغییر جهان بکوشیم و آن را به دنیای تخیالتی که با وجود کاستیها و محدودیتهایمان خلق کردهایم ،نزدیک کنیم».
پس امسال نیز همچون سالهای پیش ،با کتابهای تازه به استقبال بهار برویم و سال نو را با کتابهای نو جشن بگیریم...
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خود نمییابد .مرور سرســامآور
مــوارد از قلمافتــاده برایــش
نتیجهای ندارد جز سرگردانی در
البیرنتهایی هزارتو .تنها اینطور
بــه نظر میرســد که شــناخت
و احساســات زن و مــرد گاهی
فقط میتوانند با یکدیگر تصادم
و تناقــض پیدا کننــد و البته این
واقعیت تلخ که هر رابطهای قرار
نیست توالی منطقی داشته باشد
یا از این پیوند محصولی به دست
آید یا تا ابد ادامه داشته باشد.
ماهیهانگاهممیکنند
پیشــنهاد بعدی که به شدت
پیشنهاد اول نیست
کتــاب «ماهیهــا
نگاهــم میکننــد»
از ژان پــل دوبــوآ،
ترجمه اصغر نوری،
نشــر کولهپشتی؛ نه
بــه خاطر نوع کنش
راوی داســتان بــا
پدر ناســازگارش،
بلکه به خاطر پایانی
خــاص کــه مثــل
پایــان بســیاری از
زندگیهای واقعی،
نشان میدهد گاهی
نظام خویشــاوندی
نــه رو بــه تکامــل
کــه صرفــا امتداد
نسلهایی کوتوله و سادهلوحهایی
خوشبخت اســت که با باورهای
جزمی تحلیــل میرونــد بدون
فکرکردن روی وقایعی که اتفاق
میافتنــد .مــرد راوی داســتان
میتوانســت در زندگیکــردن
صرفهجویی کند بــه جای اینکه
به محبت تصنعــی فرزندش دل
خوش کنــد ،میتوانســت مثل
پدرش حداقل شــهامت تعیین
زمان مرگش را به دســت بگیرد
و ...حداقل ...میتوانســت کمی
متفاوت باشد ...نه اینکه مثل همه
مغلوبکلیشهمعمولیبودن شود.

عباس  عبدی

بازار خوبان
در طــول ســال گذشــته،
خوشــبختانه توفیق این را داشتم
کــه کتابهــای خــوب زیــادی
بخوانم .اما اگر بخواهم به عنوان
کتاب مناســبتر برای ایام نوروز
پیشنهادهایی داشتهباشم ناگزیرم
بر بعضی خصوصیات (از جمله
حجم کم کتاب) تاکید بیشــتری
داشتهباشم.مجموعهداستان«بازار
خوبــان» از آرش صادقبیگــی
که برنــده جایزه جــال و کتاب
ســال ایران نیز شده کتاب تالیفی
پیشــنهادی من بــرای ایــن ایام
اســت .اغلب داستانها را که قبال
به صــورت پراکنده در مطبوعات
چاپ و منتشر شدهاند ،خواندهایم.
فضای داستانها تماما در اصفهان
و شــهرهای اطراف آن میگذرد
و نویسنده توانسته
اســت با ارائه زبان
مناســب و شیرین،
ایــن ویژگــی کم و
بیش کمیــاب را به
نحــو مطلوبــی به
تصویــر درآورد.
«عمو مهدی نصفه
نداشــت ،کار را تا
پُر نمیکرد ،تهاش را
نمیآوردولکننبود.
حاال هم بیقرارتر از
آن بود که دل به خبر
دو رفیق مشــنگش
بدهــد( »...ص )16
«کنجــددان را روی
چانههــا میتکاند
و شــکمش را جلو و ســرش را
از ترس تنور ،ناشــیانه عقب داده
بود ،نان درمــیآورد و از لپهای
گلانداختهاش پیدا بود بار اولش
اســت .مردم تو صف بودند .مثل
روزحشرهرلحظهبیشترمیشدند
و فهمیدم سنت هر سالهای است
که همه ،چه ارامنه و چه مسلمان
خبــر دارند .نگاه کردم به دو هاون
خمیر و بعد بــه صف ری کرده و
دوباره از نــو( ».ص  )46کتاب را
انتشارات نگاه درآورده و در فاصله
کوتاهی به چاپ دوم رسیده است.
زندگی عزیز
امــا در زمینــ ه کتابهــای

ترجمــه دســت پُرتــری دارم.
امســال رمانهــای خــوب و
مجموعهداستانهای قابل اعتنایی
به بازار کتاب عرضه و سهم نشر
چشمه و انتشارات آگاه و نیلوفر
و ماهی در این مــورد مثالزدنی
است .بههرحال انتخاب و معرفی
یک کتاب مشــکل اســت .اما با
توجه بــه هدف این یادداشــت،
ناگزیر از انتخاب هستم .بنابراین
مجموعهداستان «زندگی عزیز» از
آلیس مونرو به ترجم ه خانم مژده
دقیقی از نشر ماهی را نمون ه خیلی
خوبی میدانم .انتخابهای خانم
دقیقــی و ترجمههای ایشــان از
ادبیات معاصر جهان آنقدر موجه
و موثق است که میتوان با چشم
بسته کتاب را خرید و به خانه آورد
و خواند .مجموعهداستانهایی که
در طول ســالهای
گذشــته انتشــارات
نیلوفر منتشــر کرده
موید این نظر است.
آلیــس مونــرو هم
که به عنــوان ملکه
داســتان کوتــاه در
بیــن کتابخوانهــا
و داستاندوســتان
ایرانی شناختهشــده
و معتبر است ،دیگر
وجه عمــده اعتبار
کتاب «زندگی عزیز»
است که هر خواننده
ادبیات داســتانی را
ترغیــب میکند به
خواندن داستانهای
کوتاهــی که هر یــک دریچهای
هستند به دنیای ما« :درواقع شاعر
اســت .واقعا شاعر است و واقعا
اســب تربیت میکنــد .گاهی در
کالجهای مختلف یک ترم درس
داده ،ولی هرگز راهش آنقدر دور
نبوده که تماســش بــا اصطبلها
قطع شود .شــرکت در جلسات
شعرخوانی را میپذیرد ولی آنطور
که خودش میگوید ،هرازگاهی.
روی شاعربودنش تاکید نمیکند.
وقتی با اســبها مشغولی ،مردم
میتوانند ببینند که مشغول کاری،
ولی وقتی شــعر میگویی ،انگار
عمرت را به بطالت میگذرانی»...

سهیل  سمی
ُ

اتاق قرمز
از اتفاقهای خوب ماههای
اخیــر چــاپ دو ترجمــه از
نویســندهای ژاپنــی اســت که
پیش از ایــن در مجموعه «رژه
پیروزی در بندر آرتور» داستان
«جهنم آینهها» را از او خوانده
بودیم .ایــن دو رمــان کوتاه از
نویســنده ژاپنی هــارو هیرای
ملقب به ادوگاوا رانپو است که
محمود گودرزی ترجمه و نشر
چترنگ منتشر کرده است .رانپو
که در ســال  1965درگذشت از
برجستهتریننویسندههاییاست
که در اواســط قرن
بیســتم ژانر رمان
معمایی یا پلیسی را
در کشورش بسط
داد .ایــن جریــان
در ســینمای ژاپن
نیــز در همان دوره
پی گرفته میشــد
و فیلم «نیسی» از
جمله آثــار موفق
در ایــن ژانــر بود.
جالب اینکه هیرای
بــرای ادای احترام
به ادگار آلن پو لقب
رانپو را برای خود
انتخاب کــرد .او با
ادبیــات معمایی و
پلیسی غرب آشنا بوده اما حاصل
کارش رنگوبوی محلی و شرقی
دارد .شخصیتهای داستانهای
او رفتاری آشنا دارند؛ نکتهای که
نشــان میدهد او در ژاپنیکردن
رمان جنایی موفق بوده اســت.
رانپو کتاب قصههای ژاپنی معما
و تخیلــش را بــه ادگار آلن پو
تقدیم کرده است .پیشنهاد اولم
به کتاب «اتاق قرمز» اختصاص
دارد .نکته مهم در کار رانپو این
است که نویسنده ژاپنی از معما و
جنایت به مثابه حربه یا تمهیدی
برای پیشبردن داستان استفاده
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نمیکند .منظورم این اســت که
او یــا دســتکم راویانش مانند
آن منبــع الهامبخــش غربــی با
خود ایده جنایت درگیری ذهنی
وسواسگونهایدارند.
شکار و تاریکی
در رمــان کوتــاه «شــکار و
تاریکی» ابتدا به نظر میرسد که
جنایتانگیزهپیشپاافتادهعشقی
دارد .در مرحله بعدی روشنگری
و گرهگشــایی ذهــن خواننــده
گمراه میشود و سرانجام وقتی
قاتل واقعی و انگیزه او روشــن
میشود خواننده به وضوح حس
خواهد کرد که قاتل
تا حد زیادی برای
تجربهکــردن عمل
قتل دســت به کار
شــده اســت .در
اتاق قرمــز که پای
یک قاتل ســریالی
در میــان اســت
ایــن روانیبــودن
یــا نامتعارفبودن
شــخصیت قاتــل
بســیار واضحتــر
است .اگر در «شکار
و تاریکــی» قتــل
عمــد تا حــدی بر
اساس شرایط انجام
میشــود در «اتاق
قرمز» گویا راوی چندان در پی
مجابکردن خوانندهاش نیست.
او موجــود غریــب و تا حدی
ترســناکی اســت .راوی «اتاق
قرمز»دیوانهاست،تاجاییکهبعد
از یکنواختشدن قتل دیگران به
فکر کشتن و سر بهنیستکردن
خودش میافتد .با این حساب
میتوان تا حــد زیادی ادعا کرد
که قتل در کار رانپو تجلی نوعی
حــس شــدید خودویرانگری
است .از اینرو رمانهای «پو»ی
ژاپنی به سهولت به خوانشهای
روانشناختیتنمیدهند.

پیشنهاد
نوروزی
کتاب

محبوبه  میرقدیری

در بندر آبی چشمانت
پیشــنهاد اولم همراهشــدن
با نزار قبانی اســت با «در بندر
آبی چشــمانت» ترجمه احمد
پوری ،نشــر چشــمه .شعرهای
کتاب اغلــب کوتاهند .مثال نزار
قبانی در شــعر «وقتی عاشقم»
میگوید« :وقتی عاشقم /سلطان
جهانم /زمین و یکسره هرچه در
آن است از آن من است /و سوار
بر اســب تا دل آفتاب میرانم».
خواندن چنین شعری ،آن هم در
بهار الاقل برای لحظه یا لحظاتی
هــم که شــده برای شــما حال
خوش به ارمغان میآورد و حال
خوش چیزی است که همه ما به
آن نیــاز داریم .یا در جایی دیگر
میسراید« :تنها زن و نوشتن /ما
را از مرگ میرهاند ».عشــق در
جهان زیبا و وسیعی
کهقبانیخلقمیکند
جایگاهــی بــس
برازنــده دارد و زن
نیــز .او بــا تکتک
سلولهایش دوست
مــیدارد و ایــن
دوستداشتن را با
شــیواترین واژهها
بیان میدارد .در شعر
«زبان» مینویســد:
«وقتی مردی عاشق
اســت /چگونــه
میتوانــد واژههای
کهنه به کار گیرد؟»
قبانی انگار که خود
یکی از عاشقترین
هــای این دنیاســت ،عــاوه بر
عشق ،از بیعدالتیها میگوید،
از رنــج و تحقیر انســانها و در
اشــعارش با این دیــوان و ددان
جوامعانسانیمیستیزد.
مرگ ایوان ایلیچ
و اما پیشنهاد دوم من از ادبیات
روس اســت که در جهان مقامی
خاص دارد؛ پیشانیبلند است این
سرزمین سرد و وسیع که چخوف
دارد و گوگول و پوشکین« .مرگ
ایوان ایلیچ» رمان کوتاهی است
از تولســتوی با ترجمه سروش
حبیبی (نشر چشمه) .تولستوی
خود زندگی متفاوتــی را تجربه

کرد ،رمان «جنگ و صلح» را در
کارنامه هنری خود دارد و تعداد
زیادی داســتان کوتــاه اما «مرگ
ایوان ایلیچ» کاری است درخور
و بهیادماندنــی .هر کــدام از ما
ممکن است شاهد مرگ یکی از
نزدیکان یا آشنایانمان بوده باشیم
یا شرح احتضار آدمی را از زبان
دوســتی شــنیده و یا در فیلمی
نظاره کرده باشیم و در اینجا هم
با مرگ ،با لحظههای پایانی عمر
یک کارمند دادگســتری سروکار
داریم .تولستوی هوشمندانه این
شغل را برای شخصیت داستانی
خود انتخاب کرده اســت .مردی
که در دستگاه عدالتگستری کار
میکرد ،اکنون در بســتر بیماری،
زار و ناتوان آه و ناله سر میدهد،
بــه زندگــیاش میاندیشــد ،به
آنچه گذشت ،آنچه
هست ،حال و آنچه
در پیشروست ،در
جهانی دیگــر و با
ترازوومیزانیدیگر.
ایوان ایلیچ پیوسته
به یــاد میآورد و از
نومیــدی و یاس به
امیدواری میرسد
و برعکــس .انگار
دســت سرنوشت
با او ســر سازگاری
ندارد .تــا درد آرام
میگیــرد و بهبودی
نسبی پیدا میشود
بیماری با چهرهای
تازهتــر از جایــی
که هیچ انتظــارش نمیرود پیدا
میشــود و به مرد بیچاره ســام
میکنــد .خواندن «مــرگ ایوان
ایلیــچ» خــوب اســت؛ چراکه
یادمان میآورد مهمان هســتیم و
جهان مهمانپذیر و مسافرخانه.
گذشته از این یاد میدهد آغوش
و بوسههایمان تنها برای عید و
جشــن تولد نباشد و حرفهای
خــوب ،نگاههــای مهربانانــه و
مکــث ،مکــث و ایســتادن و
نگریستن به هر آنچه در این جهان
زیباست و دلنشین بیش از آنکه به
مانند ایوان ایلیچ یک نفر در باالی
سرمان بگوید« :تمام کرد».

امیرحسین   یزدانبد

سیاست نوشتار
شتاببیهودهوگروهبندیهای
مضحکقدرتبرایربودنسهم
احتمالی بیشــتری از یک کف
دست ادبیات امروز ایران اولین
ی اســت که وقتی سوار بر
چیز 
هواپیمای فاصله میشوید از آن
باال به چشم میآید .اندکی بعد اما
آرامآرام تعقل و تحلیل جای اینها
را میگیرد و به فکر خواهید افتاد
در گذر زمــان و در مقیاسهای
بزرگتر ،از دید یک ناظر بیرونی
درکجایاینساختارایستادهاید؟
تنها راه رسیدن به چنین پاسخی
یاامکانزندگیکردن
در فضــای ادبیات
بــه گســتره یــک
قــرن و گــذر از
فرازوفرودهای چند
نســل اســت یا دل
و اندیشــ ه ســپردن
بـــه تحلیـــلهای
روشمند برای درک
الگوهــای رفتاری
فردی-اجتماعــی
گذشــت ه ادبـــیات.
تاریخ ادبیات مدرن
ما مثل جاهای دیگر
آن هنــوز عرصهای
بــرهـــوت اســت
پوشیده از سنگالخ
روایتیشفاهیوتاریخیمحتمل
و میراثی الکن پر از شــایعهها و
کجفهمیهــا و زمزمههــا .حاال
اما بهنظر میرســد نسل جوان
ادبیات بیشــتر از اینکه ســر در
کارهای تجربی و روبهرشد هم
کنند و خردهگیری و موضعگیری
در برابــر هم را تنهــا راه تثبیت
و طــرح گفتمان خــود بدانند،
بیشتر از همیشه نیاز به مطالعه
تحلیلهای درست و ساختارمند
از دریچ ه نــگاه ناظرانی کاردان
دارند .پروفســور کامران تلطف
یکی از اســکالرهای نامآشنای
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آمریکای شــمالی که بارها و در
مقاالت و کتب متعدد به تحلیل و
دستهبندی گفتمانهای سیاسی-
فرهنگی ایران پرداخته یکی از
این ناظران است.
سیاست نوشتار
«سیاســت نوشتار :پژوهشی
در شعر و داستان معاصر» یکی
از رسالههای مهم تالیفی کامران
تلطف(ترجمهمهرککمالی،نشر
نامک) از آن نــادر دوربینهایی
اســت که توانایی کمیــاب نگاه
از فاصله بــه اهالی ادبیات ایران
میدهــد .کتاب قــدم اولش را با
دستهبندی ادبیات
مــدرن ایــران بــه
ســه بخش شروع
میکند .از مشروطه
و دوران پهلــوی
و داد و سـتـــد
ادبیات و سیاست
در ایــن دوران راه
میگشاید تا دوران
بعــد از انقــاب.
متن بــا اســتادی
کامــل از درافتادن
در حــرفزدن از
سیاست تن میزند
وسیاسیحرفزدن
را در کانــون توجه
پژوهش خود قرار
میدهــد و آنرا تبدیل به رفتار
محــوری متن با تاریخ ادبیات ما
میکند .فاصلهگیریای روشمند
کــه این اثر را به یکی از نادر آثار
پژوهشــی از این دســت تبدیل
کرده که خواندن آن را برای اهل
ادبیــات و روزنامهنــگاران و
پژوهشــگران عرصــ ه فرهنگ
سیاسی ایران اجتنابناپذیر کرده.
حرفزدن از سیاســت نوشــتار
با سیاســی حرفزدن از نوشتار
فرق دارد؛ تفاوتی که در این کتاب
هر لحظه وادار میشوید به چند
وچونشبیندیشید.

با کتابها سفر کنیم
کتاب همچون «چرخ» در نظام آفریدگان تخیل بشر ،از  1500پیش از میالد تاکنون به همان شکل اولیهاش از سنگنبشتهها و لوحهای گلی گرفته تا
پایپروسها و پوستها و طومارها و درنهایت شکل کاغذی کتاب همراه با «چرخ» سیر تکاملی خود را پیموده و آمده تا امروز؛ هرچند چرخ از زمان
اختراعش تاکنون بهحد اشباع مدام تکرار شده ،اما کتاب هنوز کارکرد خود را به همان شکل اولیه در فرم حفظ کرده و با ما و زمان ،پیش میآید؛ کتاب
همچون «چرخ دانش و تخیل» با همه انقالبهای فناورانهای که پیشگویی شده یا مایه هراس ما شده ،اما هنوز هیچ کدام نتوانسته آن را از حرکت بازدارد

احمد آرام

حکومتنظامی
آشنایی ما با خوسه دونوسو با
ترجمه اولین رمانــی از او بود که
بهدرســتی در لحن و زبان فارسی
نشست« :باغ همسایه» .اما اینکه
باید دونوسو را در بایگانی ذهنمان
محفوظ نگه داریم به این دلیل است
تا با تبحــر او در روایت تاریخ ،و
گنجاندنــش در روایت داســتان،
آشــنا شــویم؛ و بهعنوان مرجعی
ســترگ که میتواند ما را از پرتگاه
روایتهای اینچنینی دور نگه دارد
قابل اعتنا اســت .دونوسو عادت
دارد بــه مصائــب مــدرن روزگار
خود و همچنین پسادیکتاتوریها
نگاه خاص داشته باشد؛ این نگاه
تاریخی وقتی با روایت داســتانی
پالوده میگردد رخدادهای تراژیک
و مدرن نیز به بیان تازهای میرسد.
آنچهدوسونوواقعیت
تاریخــی میدانــد
و در آثــارش نمــود
مییابــد نوعی اتفاق
ادبــی اســت کــه از
آن خــودش اســت.
درواقــع او در مقــام
نویســندهای اســت
که محکوم اســت به
دفاع از انســانهایی
بپردازد کــه با گذر از
ذهن نوشــتاریاش
به اصالت میرسند.
جهــان داســتانی
دونوســو جهانــی
نیســت که بهزودی
به فراموشــی سپرده
شــود ،بلکه مدام پوست میاندازد
تا حقایق را عریانتر نشــان دهد.
پویایی تاریخ در روایت داستانی او
توجه بایستهای را میطلبد؛ چراکه
درمییابیــم نه تاریــخ و نه روایت
داستانی هیچکدام به یکدیگر لطمه
نمیزند .رمان «حکومت نظامی»
(ترجمه عبداله کوثری ،نشــر نی)
از آثار معروف دونوســو اســت.
ایــن رمان ما را به درون تصاویری
میکشــاند که ســعی دارد زندگی
اقشاری از مردم شیلی را در دوران
خفقان و ترور دیکتاتوری پینوشه به
خوانندهنزدیککند.رمانبهگونهای
پرمعنی با مرگ ماتیلده اوریتا همسر

شــاعر بزرگ شــیلی ،پابلو نرودا،
و مراسم تشــییع و تدفین او آغاز
میشود .رمان در سه بخش روایت
میشــود :شامگاه ،شــب و صبح.
کسی که در میان این سه بخش دیده
میشود و ما از نگاه و کنکاشهایش
رمان را زیــرورو میکنیم مانونگو
ورا،خوانندهمحبوبشیلیاییاست
که بعد از سالها دوری از وطن به
شیلیبرمیگردد.
تانگویشیطان
اگر ســینمای بال تار ،فیلمساز
مجــاری ،ســکوت و تنهایــی را
به درســتی کشــف میکند ،یقینا
لســلو کراســناهورکایی ،نویسنده
هموطنــش ،در آن نقش بســزایی
داشته اســت .کراسناهورکایی پنج
فیلمنامه برای باالتار مینویسد که
آخرین آنها «اســب تورین» بود؛
داستانی حیرتانگیز
و تجربــی کــه در
ســینمای بــا تــار
ســیاهی و تباهــی
برجــا میگــذارد،
مضــاف بــر اینکه
شیوه مطلقدیدن را
نیز به مــا میآموزد.
اما «تانگوی شیطان»
(ترجمــه ســپند
ساعدی ،نشر نگاه)
ســومین همــکاری
نویســنده با بال تار
بود که اینبار داستانی
را در دل خــود
روایت میکند .رمان
روایتگــر زندگــی
آدمهایی اســت که تــک افتادهاند
و در یــک مزرعــه اشــتراکی ،در
دشــتی توفانزده زندگی میکنند و
همگی علیه هم در حال توطئهاند.
رمــان زمانی صاحــب یک تنش
جدی میشود که شایعاتی مبنی بر
بازگشت دو تن از اعضای پیشین
این مزرعه که همگی فکر میکردند
مردهاند ،جان میگیرد .رمان درباره
زوال کمونیســم در اروپای شرقی
است .برای تکمیل معرفی این رمان
کافی اســت که به سوزان سونتاگ
مراجعه کنیم که مینویسد« :استاد
مجار روایــت آخرزمانی که قابل
قیاس با گوگول و ملویل است».

سمیه  نوروزی

بینام
جاشــوا فريــس ،نويســنده
آمریکایــی و برنــده جايــزه
پنهمينگــوي در گفتوگویــی
رمان «بينــام»اش (ترجمه لیال
نصیریها ،نشر ماهی) را اينطور
معرفي ميكند« :كتاب ،داســتان
وكيل ممتازي است در منهتن كه
قبل از شــروع رمان ،مبتال شده به
نوعي بيمــاري؛ مرضي كه خودم
ابداعــش كردهام :مرضي كه بيمار
را مجبور ميكند به بلندشــدن و
راهرفتــن و راهرفتــن و راهرفتن
و راهرفتــن ،تاجاييكــه از فرط
خســتگي از حــال
بــرود ...وقتــي بلند
ميشــود و شــروع
ميكند بــه راهرفتن،
وظيفــه همســرش
چيزي نيســت جز
اينكــه دوره بيفتــد
دنبالــش و بگردد تا
پيدايش كنــد ...اين
قضيــه زندگياش
را مختــل كــرده
و پزشــكان هــم
نميداننــد برايــش
چــهكار كننــد ،نــه
تشــخيصي در كار
است ،نه حتی نامي
براي ايــن بيماري
در نظر دارند ،نه راه عالجي ديده
ميشود ...داستان كه جلو ميرود،
خواننده از خودش ميپرسد اين
آدم چطــور با همچيــن بيماري
عجيبــي زندگي ميكنــد ،چطور
از پس فعاليتهــاي روزمرهاش
برميآيد »...رمان چهره هولناكي از
انسانيت را به تصوير ميكشد و با
استعاره از انساني حرف ميزند كه
به یکباره همهچيزش را از دست
ميدهــد ،از همهكــس خالص
ميشــود؛ اســتعارهاي نهچندان
پيچيده و درعينحــال تاثيرگذار
از قهرمانــي كــه بهرغــم ميلش
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شروع ميكند به فرار از موفقيت
و درنهايــت گريز از زندگي ...تيم
چــارهاي ندارد جــز رفتن .آنقدر
ميرود و بازميگردد ،تاجاييكه با
گفتن «زندهباد روزمرهگي!» نشان
ميدهد تــا چه حد دلــش براي
يکنواختيهاي مــالآور زندگي
تنگ شده.
منواتاقهایزیرشیروانی
«من و اتاقهای زیرشیروانی»
نوشته طاهره علوی (نشر ققنوس)
از دختری میگويد که در فضایی
چندملیتی زندگــی میکند ،میان
آدمهایی که هرچند از نظر راوی
عقبمانـده ،عجیب
و بـدبـخــتانـــد،
امــا مــدام بــرای
پیشرفتشــان برنامه
دارنــد و تــا حدی
هم به آن میرســند.
در این رمان شــاهد
جهان اســتعاری و
کوچکشــدهای از
کشورهای پرحاشیه
و پرس روصدا هستیم
که ماننــد اتاقهای
زیرشیروانی،جاهای
دنجیاند اما بهتعبیر
خــود راوی ،پُرند از
شــلوغی و صــدا و
حادثه و بــهکلی با
اتاقهای عادی و معمولی فاصله
دارند و ارزششان هم کمتر است.
شخصیتهای مختلف و متفاوت
رمان،تونیسربازمعلولازآمریکا،
هماتاقی جدیدی از افغانســتان،
همــکار بوســنیایی و صاحبکار
عــرب ،پیرمــرد صاحبخانــه از
پرتغال،همسایهایازهند،خانواده
شلوغ همسایه از آفریقا و ...باهم
در آپارتمانی که استعاره از جهان
پرمهاجر اســت جمع شدهاند و
راوی به عنوان نقطه ارتباط داستان
به این جهان ،به شــدت مشغول
قضاوت همگان است.

مهشید   میرمعزی

آنها که ما نیستیم
رمــان «آنهــا که ما نیســتیم»
نوشته محمد حسینی از تنهاییها
و مشــغلههای انسانهای شهری
و طبق ه متوســط میگوید« :تمام
حقیقت این رمان این اســت که
تمام آدمهای آن ،در هم ه بخشها
(شــش بخش) یک نفر هستند»:
«حــاال کــه همــه از گفتوگــو
میگویند ،تو هم بگو .نفس عمیق
بکش .ده قدم که بیشــتر نیســت.
همه مثل همید .با گذشتهای انگار
قــرن تا قــرن کپیشــده از هم».
نثری پاک و بدون حتی یک کلمه
اضافه .مشخص است که دغدغه
نویســنده ،اضافهکردن یک کتاب
دیگر به کارنامه کاریاش نیست ،از
ریاکاری و زوال فرهنگی میترسد
و از «فقدان عزت تاریخی کتاب».
برایمخاطباحترام
قائل است و این را
میتــوان از زحمتی
که بــرای برگزیدن
هر یــک از کلمات
خــود انجــام داده
اســت ،متوجه شد.
نگاه ریزبین و زیرک
محمد حســینی در
تمام جمالت کتاب
حس میشود« .اگر
از تکتــک مــردم
دنیا بپرسید :حالتان
چطــور اســت؟
میلیونهاتنخواهند
گفــت :افتضــاح...
بایــد راهی پیدا کرد
که به ذهــن این آدمها خطور کند
که خودشــان ایــن راه را انتخاب
کردهاند ».محمد حسینی گاهی در
گفتن حقیقت انسانها چنان تلخ
و بیپرده میشود که پشت آدم را
میلرزاند .این کتــاب را دو مرتبه
خوانــدم و بار دومــش برای این
بود که همان نکات ریز و شــاید
ناگفتههای میان سطرها را دریابم.
به کسانی که به خواندن یک کتاب
خوب با نثــری عالی عالقه دارند
این کتاب را توصیه میکنم.
مارون
آخریــن کاری کــه از بلقیس
سلیمانی خواندم و به نظرم بهتر از

کارهایدیگرشبودرمان«مارون»
(نشر چشمه) بود .قبل آن هم رمان
«سگسالی» و قبلترش هم «به
هادس خــوش آمدید» را خوانده
بودم .ناخودآگاه وقتی چند کتاب
از نویسندهای میخوانم ،نثر او را
مقایسهمیکنم.بهنظرمنثرسلیمانی
پختهتر شده و داســتانپردازی او
در «مارون» ،پیچیدهتر و جالبتر
اســت .داستان در روستای مارون
میگذرد و حکایتــی از مردم این
روستاســت و اتفاقاتــی که برای
روســتای مارون ،پیــش ،حین و
بعد از انقالب میافتد .ســلیمانی
همیشــه گفته با فضای روستایی
آشناست .حتما به همین دلیل هم
در همین حوزه مینویســد که به
آن احاطه دارد و بهخوبی میتواند
فضاها و شخصیتها را ملموس
و باورپذیــر کنــد.
داســتان «مارون» با
تنوع شخصیتهای
دوستداشــتنیاش
آدم را به روستاها با
فضای ساده و بیریا
و گاه خفقانآورشان
میبــرد« :مارونیها
گفتــه بودنــد تــو
زن نیســتی وگرنــه
شــوهرت را نگــه
میداشــتی .حــاال
ایســتاده بــود جلو
مرصع و میخواست
شــوهرش را پــس
بگیرد .ساعت چهار
صبح دخترک هفت
ماههاش را بســته بود به پشتش،
دســتمال نان و مغــز گردویش را
برداشــته بود و از مــارون زده بود
بیرون .جاده مارون تا گوران را پیاده
آماده بود .صــدای جیرجیرکها،
شــغالها ،ســگها ،خروسها و
خرهای مارون بدرقهاش کرده بود.
باد خنک شــمال که به صورتش
خورده بــود زیرلبــی درویش را
لعنت کرده بود .این باد جان میداد
برای بــاددادن خرمنها .کجا بود
درویش؟ کجا بــود مردش ،وقتی
یآمــد و او نبود تا
بــاد شــمال م 
رزقوروزی زن و بچــهاش را از
دهن باد بگیرد؟»

محمد  شریفی

رواندرمانیاگزیستانسیال
فالسفه امروزی بیشتر به نقش
فلسفه در زندگی جاری انسانها
میپردازنــد و روانشناســان هم
در جســتوجوی دیدگاههــای
جامعتــری هســتند .و البتــه
فصل مشــترک هردو رشــته هم
ادبیات اســت .اخیرا که دارم در
مورد روانکاوی اگزیستانســیال
میخوانم به نظرم خیلی نزدیک
به آن چیزی است که باید باشد.
در روانکاوی اگزیستانسیال اصل
بــر ایــن اســت کــه تمامــی
ناهنجاریهاوتعارضهایروانی
انسان (صرفنظر از
بیماریهایموروثی
و ژنتیک) از مواجه
انسان با چهار رکن
اساســی زندگــی
نشاتمیگیردواین
چهار رکــن ،مرگ،
آزادی ،تنهایــی و
پوچی است .از این
دیــدگاه بیمار فقط
کسی نیست که نیاز
به دارو و بســتری
دارد .بلکــه تمــام
کسانی که دچار عدم
تعادل در جنبههای
مختلــف زندگــی
هستند نیاز به درمان
دارند .ناهنجاری در مواجهه با هر
یک از این ارکان خللی در زندگی
پدید میآورد که تمامی شــئون
زندگی را تحتتاثیر قرار میدهد.
بنابراین کســی که بزرگشدن و
رشــد را نمیپذیرد بیمار است.
کسی که ناآگاهانه به هر دستاویزی
برای فــرار از تنهایــی میآویزد
بیمار است .کســی که ناتوان از
تصمیمگیری (درواقــع ناتوان از
پذیرفتن تبعات تصمیمات خود)
اســت بیمار اســت .کسی که در
مقابل رشد مقاومت میکند بیمار
است .کسی که به خود نمیپردازد
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بیمار است .کسی که هویت خود
را با پیوســتن به یــک گله معنا
میدهد بیمار اســت .کسی که از
رویارویی با عمیقترین زخمهای
درونــی خــود میگریــزد بیمار
است .کسی که توانایی مهرورزی
ندارد بیمار است .درواقع با این
رویکرد کسی که رفتاری متفاوت
با هنجارهای رایج دارد و با بقیه
متفاوت است لزوما بیمار نیست
بلکه اتفاقا آنان که بســیار شبیه
دیگرانند و راهحل همهچیز را در
دمدستترین چیزها جستوجو
میکننــد بیمارند .ارویــن یالوم
که از نظریهپردازان
ایــن مکتب اســت
کتابهــای زیادی
دارد امــا اگــر از او
چیزی نخواندهاید و
میخواهید فقط یک
کتاب از او بخوانید
«روا ندرمــانـــی
اگزیستــانسیـــال»
(ترجـمـــه ســپیده
حبیب ،نشر نی) را
بخوانید.
عدالت؛ چه باید
کرد؟
دومیــن کتابــی
که اخیرا به ســائقه
جذابیــت موضوع
حق و عدالت ،بسیار جذبم کرد
کتاب «عدالــت؛ چه باید کرد؟»
از مایــکل ســندل اســت .من
این کتــاب را بــا ترجمه خوب
و ســلیس افشــین خاکبــاز در
«نشــر نو» خواندهام (این کتاب
ترجمههای دیگری هــم دارد).
در این کتاب همانطور که انتظار
میرودنویسندهبابررسینظریات
مختلف فلسفی و از همه مهمتر
نظریات کانت موضــوع حق و
عدالت را میپرورد و به یکی از
اساسیترین سواالت هر انسان
صاحبتفکرمیپردازد.

و کتاب این دیرینهترین و نوستالژیکترین همسفر بشر همچنان راه پرفرازونشیب خود را میپیماید و با ما پیش میآید؛ شاید کتاب بهترین و راحتترین
سفر ممکن در تاریخ بشر باشد :بهترین نوع سرگرمی؛ آنطور که وقتی کلمات باهم ترکیب میشوند ،رنگوبویی جادویی به خود میگیرند و دریچهای
میشوند برای زندگیکردن تجربیات دیگر؛ و بعد شما همانجایی که نشستهاید با کتاب و کاراکترهای آن ،خیلی راحت سفر میکنید به هر کجای دنیا که
بخواهید؛ سفری بیهیچ مخاطرهای؛ سفری با بال خیال کلمات؛ سفری همراه با لذت و آگاهی.

میترا  الیاتی

آنســوی رود ،میــان
درختان
خوشــبختانه در طول ســال
و در کنــار آثار نازل و بــازاری و
سرگرمکننده ،چندین کتاب خوب
و معتبر در حوزه ترجمه و تالیف
ادبیات داســتانی به بــازار کتاب
عرضه میشود که برای خوانندگان
آثارجدی،نویدبخشودلگرمکننده
است .کاش میشد طعم همه آثار
خــوب و ارزشــمندی را کــه در
طی ســال گذشــته درآمده چشید
و دربارهشــان حرف زد .این میسر
نیست مگر در طول زمان .به همین
ســبب گفتن از آثار تالیفی ســال
گذشته را به زمانی دیگر وامیگذارم
و فقط اکتفا میکنم به دو پیشنهاد
کتابخوبترجمه.اولینپیشنهادم
«آن سوی رود میان درختان» نوشته
ارنســت همینگوی
اســت از مجموعــه
«میراث همینگوی»
نشــر افق ،با ترجمه
اســداله امرایــی.
ایــن رمــان ماجرای
ســرهنگی اســت
شکســتخورده در
دوران جنگ ،او حاال
پس از بازنشســتگی
تصمیم گرفته اســت
به زندگــی عادیاش
برگــردد ،امــا هــر
تلنگری ســرهنگ را
به گذشته و خاطرات
تلخ آن دوران پرتاب
میکنــد؛ منتقــدان
شخصیت ســرهنگ در این رمان
را نزدیکترین شخصیت داستانی
همینگــوی به خــودش میدانند:
«هنگامی که سرهنگ کانتول از در
هتل گریتی پــاالس بیرون میآمد،
آفتاب زور آخرش را میزد .هنوز
آنطــرف میــدان آفتاب بــود ،اما
گوندوالرانان ترجیــح میدادند از
سوز باد ســرد به گریتی پناه ببرند
تا اینکه از باقیمانده گرمای آفتاب
میداناستفادهکنند.سرهنگمتوجه
شد و به راست پیچید و از حاشیه
میدان به طرف خیابان سنگفرش
رفت .همین که یک لحظه برگشت،
به تماشای کلیسای سانا ماریا دل

جیگلیو ایستاد .فکر کرد چه بنای
زیبا و جمعوجوری ،جان میدهد
هلیبردش کنــی .هیچوقت توجه
نکرده بود کلیسای کوچک به پی47
میماند .باید ببینم کی ساختهاند و
کی معمارش بوده .دلم میخواست
تمام عمر در این شهر راه میرفتم.
تمــام عمــرم .دهانبنــدی برای
عقزدن .شــیری برای خفهکردن.
بعــد به خود گفت بس کن پســر.
هیچ اسبی که اسمش جنازه باشد
در مسابقه اول نمیشود».
مردی به نام ُاوه
رمــان «مــردی به نــام اُوه»
کتــاب اول فردریــک بکمــن
نویسنده سوئدی با ترجمه فرناز
تیمورازف در نشر «نون» کتاب
پیشنهادی دومم است .اُوه مردی
اســت پنجاهونه ســاله ،جدی و
اجتماعگریز که به
آنچه در پیرامونش
میگــذرد ،واکنش
منفی نشان میدهد.
«ایــن روزها مردم
فقط کامپیوتر دارند
و دستگاه اسپرسو.
جامعهای که در آن
هیچکس نمیتواند
بــه طریقی منطقی
با دســت بنویسد
و قهــوه دم کند ،به
کجــا مــیرود؟ به
کجا؟ اصال به کجا
میرویــم اگــر هر
کــس اتومبیلش را
هرجا که عشــقش
میکشــد ،پارک کنــد؟ و به کجا
میرویــم اگــر مردم یــک روز
دیگر ســر کار نروند ،تنها به این
دلیل که خودشان را کشتهاند؟»
اُوه شــخصیتی اخالقگــرا و
تکافتــاده اســت ،در جامعــه
مدرن .رمان «مــردی به نام اُوه»
رتبــ ه اول پرفروشهای ســوئد
و نیویورکتایمــز را از آن خود
کــرده و تاکنون به بیش از ســی
زبان ترجمه و منتشر شده است؛
همچنیــن از روی آن فیلمی به
همین نام ساخته شــد که نامزد
اســکار  2017بود در کنار فیلم
«فروشنده»اصغرفرهادی.

مونارستا

سیاسر
«سیاســر» چهارمیــن کتاب
َ
منتشــر شــده از محمدحســین
محمــدی ،نویســنده افغــان ،در
ایران (نشر حکمتکلمه) است.
این داســتان که پیشــتر با عنوان
«ناشــاد» در افغانســتان به چاپ
رســیده ،با بیدارشدن شخصیت
اصلی داستان که دختری از اهالی
مزارشریف اســت آغاز میشود
و پــس از همراهی یــکروزه ،با
به خوابرفتــن او پایان میگیرد.
دختــری کــه مثالــی از وضعیت
زنان افغان در دوره طالبان اســت
و خانــوادهاش از
تــرس طالبــان او را
در زیرزمیــن خانــه
یا به قول نویســنده
«زیرخانــه» پنهــان
کردهاند .او در تاریکی
زیرزمیــن ،حســاب
ســاعتها ،روزها و
حتی فصلهــا را از
کف داده و زیرزمین
برایــش تبدیــل به
مدفنــی شــده که به
تدریج در حال زنده
بهگورشــدن در آن
اســت« :بوبــو گفته
بود کــه آغاصاحب
گفته بــوده که دختر،
نبودش خوب ،باز اگــر بود یا در
خانه شوی و یا در گور ...و تو نی
در خانه شوی که در گور تاریکی
این زیرخانه استخوانهایت پوده
خواهد شــد .آغاصاحب تو را در
این تاریکی پــوده خواهد کرد».
آنچه خواننده ایرانی «سیاسر» را به
چالش میکشد ،نثر داستان است؛
زیرا داستان در قالب ساختهای
دستوری و واژگانی روایت میشود
که برای خواننده ایرانی ناآشناست
و اگرچه که تشخیص و درک آنها
خود ،یکــی از لذتهای خواندن
این داستان است« .سیاسر» نه فقط
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به ســبب نثر داستانیاش بلکه به
واسطه شیوه روایت و موضوعی
که به آن میپردازد ،پیشنهادی تازه
و تاملبرانگیز بــرای خوانندگان
ایرانی است.
قربانی
«قربانی» نوشته جویس کرول
اوتــس (ترجمه علی قانع ،نشــر
چترنگ) یکــی از تاثیرگذارترین
و پرکارترین نویســندگان نیمقرن
اخیر آمریکاست که معموال زنان
و دخترانــی از گروههای ســنی و
طبقاتی مختلف را ســوژه آثارش
قــرار میدهــد ،ایــن بار نیــز در
رمانی به نام «The
 »Sacrificeکه در
ســال  2015منتشر
شده است از خالل
ادعــای یــک زن
سیاهپوست،بهآنچه
رفتار نژادپرســتانه
پلیــس آمریــکا
خوانــده میشــود،
میپــردازد .رمان به
همین اعتبار واجد
مضمونی پلیسی-
اجتماعی است ولی
اینها همــه بهانهای
میشود برای تعمق
و فرورفتــن در
الیههایــی ناپیدا از
روانشخصیتهایداستان.اوتس
از اساس به دنبالکردن جریانهای
ذهنی شخصیتهایش عالقهمند
است و این کار را بیآنکه گرفتار
احساسگرایی افراطی شود انجام
میدهد .این ویژگی سبب شده که
شــخصیت در این رمان همچون
ســایر آثار او دارای اهمیتی ویژه
باشد؛ به شکلی که اگرچه داستان
واجد پیرنگی مشخص است ولی
آنچه نویسنده در پی آن است نه به
نتیجهرساندنپیرنگ،بلکهبازنمایی
شــرایط ذهنی و احــوال درونی
شخصیتهادرقالبپیرنگاست.

روحانگیز  شریفیان

هر روز برای همان روز
کتــاب «هر روز بــرای همان
روز» نوشته مســعود مهدویپور
(انتشــارات بهجــت) را با قدری
تردید و کمباوری به دست گرفتم.
از ایــن نــوع کتابها کــه درس
زندگی میدهنــد ،در نوجوانی و
بعدها نیز چندتایی خوانده بودم.
بــرای اینکــه آدم دوســت دارد
درســت زندگیکردن را یاد بگیرد
و کامــل و خوب جلــوه کند .اما
همینطور که بر ســالهای زندگی
انســان افزوده میشــود تجربهها
و رویدادهــای زندگــی جای این
کتابهــا را میگیرند .وقتی کتاب
«هر روز برای همــان روز» را در
دســت گرفتم ،ابتدا فکرکردم یک
نگاهی به آن میاندازم و بس .اما
اینطور نشد .کتاب شد همدم من.
کتاب «هر روز برای
همان روز» از جنس
دیگری است .کتاب
ساده ،روان و واقعی
اســت .مثل دوستی
اســت کــه گاهــی
کنارتــان مینشــیند
و دســتش را روی
دســتتان میگــذارد
و میگوید :درســت
میشــود .ایــن نیز
میگــذرد ...مطالب
کتاب که به صورت
تقویــم و بــرای هر
روز از ســال نوشته
شده شما را با یکی
از واقعیــــتهای
زندگی روزمــره روبهرو میکند و
مانندهماندوستصمیمیبهشما
میگوید که میشود طور دیگری
اندیشــید .طور دیگری رفتار کرد.
شما را بهراحتی نوشیدن یک لیوان
آب از تنشهای روزمره آزاد ،و به
واقعیتهای ساده زندگی نزدیک
میکند .خشم آدم را فرو مینشاند
و تفکر را جایگزیــن آن میکند.
مگر این آن چیزی نیست که ما در
این دوران آشفته به آن نیاز داریم؟
کتــاب زبانی روان و صحیح دارد.
من این کتاب را به همه کسانی که
به زندگی با تنش کمتر و عشــق
بیشترنیازدارند،توصیهمیکنم.

سوکورو تازاکی بیرنگ و
سالهایسرگشتگی
اگــر از رمانخوانهــای قهار
هستید بدون شک کتاب «سوکورو
تازاکــی بیرنــگ و ســالهای
سرگشــتگی» (ترجمــه مهــدی
غبرایی ،نشر کتابســرای نیک) را
خواندهایــد یــا اگــر نخواندهاید،
بخوانیدش :راوی جوانی اســت
 36 - 35ســاله ،مجــرد ،تنها و با
زندگی خالف همسن و سالهای
خــود و چــون از جانــب چهار
دوســت دیگر طرد شــده ،شانزده
سالگمگشتهوسرگشتهاست،تابه
سارا برمیخورد و به تشویق او در
صدد کشف گذشته برمیآید .و این
سفری است هم در بیرون و هم در
درون برای یافتن دالیل طردشدگی
و رفــع سرگشــتگی .موراکامــی
نویسندهای است که
میتواند شما را کامال
غافلگیــر کنــد .من
برخــی از کارهایش
را خیلی پسندیدهام و
بعضی از آنها را اصال
نتوانستهام تمام کنم.
اما این کتاب داستانی
ساده و سرراست و
خواندنش دلنشین و
ســرگرمکننده است.
این کتــاب میتواند
مــن نویســنده را
بــه دنیایــی از هنر
داســتاننویســی و
پیــچو خــم آرام و
سادهاش ببرد .سخت
و سنگیننوشــتن ،کار دشــواری
اســت ،امــا ســاده و در همــان
حــال پرپیچوخم نوشــتن کار هر
نویسندهای نیست .روانی سبک و
بههمگرهخوردن درست رویدادها
در داســتان ،انسان را شگفتزده
میکند و ما را همراه شخصیتهای
داســتان پیش میبــرد .این کتاب
بیشتر از سایر کارهای موراکامی به
کتاب«جنگلنروژی»اششباهت
دارد که کتاب بسیار جالبی است.
موراکامی نویســندهای اســت که
کار خــود را خــوب میدانــد و
خوشحالم که کارهایش سریع در
ایران ترجمه میشود.

سمیرا  سهرابی

استانبولاستانبول
«اســتانبول استانبول» نوشته
برهان سونمز (نشــر آگاه) رمانی
است که شهر اســتانبول را مانند
یک کاراکتر جداگانه به چرخش
درمیآورد تا نقش اصلی را بازی
کند .اســتانبول با تمام تضادها و
تناقضهایشبهتاریخیتکیهدارد
که گاه باورکردن یا باورنکردنش،
خواننده را بر ســر دوراهی قرار
میدهد؛ گاه به شکل دمل چرکینی
دیده میشــود که از درونش یک
تاریخ مصیبتبار عبور کرده ،و گاه
دیگر ،در الیههای بیرونی شــهر،
با آرامــش و زیبایی
دروغیــن روبــهرو
میشــویم که اغلب
کالنشهرها در چنین
حالتهایــی باهــم
سهیماند.دراینمیان،
نویسنده تقال میکند
که استانبولی را خلق
کند که فراتر از یک
شهر دیده شــود ،با
تمــام رخدادهــا و
مـاجـراهـــایش و
مصائبــی کــه برآن
تحمیل شــده است.
اســتانبول میتواند
تمام آمــال و آرزوی
کســی باشــد که از
بچگی در داستانهای تاریخیاش
غوطــه خــورده و همچنــان از
آن افســانهای ساخته تا در سایه
غولپیکرش احساس امنیت کند.
با اینکه زندگی درآن تیرهوتار است
امــا هرکــس در درون خود یک
استانبول دارد که به اندازه ظرفیتش
بــا آن همذاتپنداری میکند .اما
کدامیک از این استانبولها واقعی
است؟ و کدامیک خیالی؟ وقتی که
از چنین روایتهایی گذر میکنیم
اندکانــدک اســتانبول تبدیل به
نمادی میشود که با سلول زندان
همسویی پیدا میکند و نویسنده با
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هوشیاری تمام در ذهن مخاطب
استانبولی برپا میکند که شبیه آن
ســلول ســرد ،مخوف و تنگ و
تاریک نمود مییابد .شاید بتوان
گفــت در ظاهر با دو اســتانبول
طرفیم اما درواقــع این دو ،یکی
هســتند .ســلولی که اینها در آن
گرفتارند فقط ظاهر ماجراســت.
زندگی بین زیبایی و وحشت در
رفتوآمد است.
بیدارشــدن در ســاعت
نمیدانمچند
مجموعهداستان«بیدارنشدندر
ساعت نمیدانم چند» (نشر نیماژ)
با هفت داستان کوتاه
«قبرستان دریایی»،
«آسا»« ،اگه تکونم
بدی بیدار میشم»،
«وازریــک ُمــرده
اســت»« ،نُقــل
سفید»« ،من ،مارال
و راســپوتین» و
«بیدارنشــدن در
ســاعت نمیدانــم
چند» دعوتی است
بــه هفــت وادی
نیمهتاریــک ،که هر
کدام با ضرباهنگی
جداگانــه قصــد
دارنــد خواننــده را
در ســاحت داستان
نگه دارند تا در شــعاع جادو قرار
بگیرد .احمــد آرام نویســندهای
اســت از دیار جنــوب؛ خطهای
پررمزوراز که دستمای ه بسیاری از
کتابهای پیشین این نویسنده قرار
گرفته است .اما اینبار مساله فرق
میکند .اینبــار احمد آرام به غیر
از دو داســتان «قبرستان دریایی»
و «بیدارنشدن در ساعت نمیدانم
چند» که بهطور مستقیم بار دیگر
مــا را بــه آن ســرزمین تفتیده و
خشکسالی ابدی ازلی میکشاند،
برای مابقی داستانهایش فضاهای
متفاوتی خلق کرده است.
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کــتــاب

قباد  آذرآیین

خروج
در وانفســای زمانــهای کــه
رابطهها و رفیقبازیها و نشستها
و نقدهای «تو از کتاب من تعریف
کن من از کتاب تــو!» کتابهای
خوبوقابلاعتنا،غایبند،بهحاشیه
رانده میشوند و اگر صاحبان این
کتابها ،اهل این محافل و البیها
نباشند و مضاف بر این ،انسانهای
بیادعای فروتنی هم باشــند ،کاله
خودشان و کارشان آن پشت پسله
معرکه است .بسیار شاهد بودهایم
که برای یک اثر میانمایه ،جلسات
نقدها و نشستهای پیدرپی ،چه
در تهــران و چــه در اقصینقاط
کشــور برگــزار شــده اســت .دم
خــروس ارتباطها و رفیقبازیها
در اینجــور جلســات نقد کامال
هویداست .رمان «خروج» نوشته
فالدینی
علیرضا سی 
(نشــر افراز) ،نمونه
یکــی از کتابهایی
است که به همان دو
دلیل گفتهشده در باال:
اهل محفــل و البی
نبودن نویســندهاش،
و فروتنــی دســتو
پاگیــرش ،آن گونــه
کــه باید قــدر ندید
و خوانــده نشــد.
فالدینی،
علیرضاسی 
نويســندهاي اســت
کــه ســالها داوری
یکــی از جایزههای
معتبر این کشــور و
نــگاه بیطرفانــه و
دقیق او گواه این مدعاســت .گفتم
فالدینی آدم خجالتی و فروتنی
سی 
اســت؛ آنگونه فروتن که خودش
هم بــه انزوایش کمــک میکند.
در آغــاز رمانــش ،از قــول راوی
فالدینی
نقاش-بخوانعلیرضاسی 
داستاننویس -سطوری میخوانیم
کــه راوی صادقانه خــودش را –
نویسنده رمان «خروج» -را به ما
معرفی میکند« :من نقاش هستم،
اما تابهحــال نمایشــگاهی برای
نقاشیهایمنگذاشتهام،نهدرشهری
که به اجبــار در آن زندگی میکنم،
نه در شــهرهای دیگر کشور ...اگر
بپرسند چرا ،خیلی راحت میگویم

نمیدانم .شــاید مــن هم مثل این
آقای تحصیلکــردهای که کارش
(به قول خودش فعال) مسافرکشی
است و دارد من را در این نیمهشب
با اتومبیلش به شهرم میبرد هیچ
انگیزهای برای خودنمایی ندارم».
رمــان «خروج» کتاب باارزشــی
اســت که آن را بخوانیــم و از آن
لذتببریم.
حرفه؛داستاننویس
چهارگانه«حرفه:داستاننویس»
نوشتهفرانکای.دیکسونوساندرا
اسمیت (ترجمه کاوه فوالدینسب
و مریــم کهنســالنودهی ،نشــر
چشــمه) حــاال دیگر بایــد جای
خودش را در قفسههای کتابخانه
هر داستاننویســی بازکرده باشد؛
کتاب ارزشــمندی کــه جایش در
میان کتابهای مربوط به نظریهها
و مبانــی و ویرایش
داســتان مــا خالی
بود .مولفــان کتاب،
خود از مدرســان و
ویراستاران شناخته
شده داستان هستند
و همین کافی است
تا آنچه قلمی کردهاند
و اکنــون حاصــل
کارشــان به وســیله
مترجمانیکهخوددر
حرفهشان نوشتن و
ترجمه ،صاحبقلم
هســتند ،در اختیار
قــرار گرفته اســت،
خواندنــی باشــد.
در ایــن چهارگانه،
مبانــی و مولفههای داســتان ،با
ذکــر نمونههایی بــرای هرکدام
آمده اســت :ایــن مجلدهــا در
برگیرنده  76مقاله از  50نویسنده،
منتقد و مدرس ادبیات داســتانی
آمریکاســت .در هر یــک از این
مقاالتتکنیکهایداستاننویسی
وچگونگینوشتنونویسندهشدن
حوتفصیل آمده ،همچنین
به شــر 
ی که یک نویسنده
مسائل حرفها 
ممکــن اســت در طــول دوره
کاریاش بــا آن برخورد داشــته
باشد هم در مقالههایی که از سوی
داستاننویسانمشهورنوشتهشده،
آمده است.

سمیه  مهرگان

اگر یک مرد را بکشم ،دو
مرد را کشتهام
مجموعــ ه تجربهها ،شــامل
دو کتــاب بینظیر اســت .کتاب
اول «اگــر یک مرد را بکشــم ،دو
مــرد را کشــتهام» (تجرب ه زندگی
مشــترک در داســتانهای کوتاه)
نام دارد؛ مجموعه پانزده داســتان
از پانزده نویســنده بــزرگ جهان.
در ایــن مجموعــه محــور تمام
داســتانها روابط پیچیده انسانی
است؛ ترسها ،دودلیها ،تردیدها،
بدگمانیهــا و ...گویی با خوانش
هر داستان ،هر یک از نویسندگان
مجموعــه مــا را در
پانــزده موقعیــت
برساخته قرار داده ،تا
ما را با «من» دیگرمان
روبــهرو ســازد؛ این
مواجهه به ما درک و
بینش بهتری میدهد
بــرای بهترزیســتن.
از ســوی دیگر تنوع
داســتانها از منظــر
كيفي اين امكان را نیز
به خواننده ميدهد كه
با صداهاي متنوع و
مختلفي مواجه شود
و فقط شــنونده يك
صدا نباشــد .در این
مجموعه ،بــا طیف
وسیعیازایننویسندگانکالسیک
و مدرنیست مواجه هستیم ،که هر
کدام عرصههایی را دربرمیگیرند
که برای داســتان اصلــی« ،جنبه
دیگــر» زندگی تلقی میشــود؛
آنطور کــه این امــکان را نیز به
خواننده میدهد تــا طبق دانش،
اطالعات و تجرب ه زیســت ه خود،
نگاه دیگری داشته باشد.
ما یک خانه آبی داریم
«ما یــک خانه آبــی داریم»
(تجربــه زندگــی و مــرگ در
داســتانهای کوتاه) کتــاب دوم
مجموعه تجربهها است؛ مجموعه
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ده داستان کوتاه با مضمون زندگی
و مــرگ از ده نویســنده بــزرگ
جهان .نویسندگان این مجموعه،
با محوریتقراردادن زندگیهای
فــردی ،خانوادگی و اجتماعی ،و
سپس جنگ و آســیبهای آن و
درنهایت مرگ ،کاراکترهای خود
را به ســمت یک نوع خودآگاهی
ســوق میدهند تا خواننــده را با
داستان و کاراکترهایشان در گریز
از دنیــای کلمات به جهان واقعی
همراه کنند؛ گویی کاراکترها روی
دیگر «هم ه ما» هستند ،تا با ما از
زندگی روزمرهای بگویند که مرگ
روی دیگر آن است؛
چراکــه عظمــت
انسان در این است
که با اینکه میداند
میمیــرد ،امــا باز
میزید ،و به زندگی
ادامه میدهد؛ گویی
تصویــر حزنانگیز
دلپذیــر این شــعر
اســت« :زادهشدن
بــرای آزادی ،و
بزرگشــدن بــرای
مــرگ» .دو کتــاب
«اگــر یک مــرد را
ُبکشــم ،دو مرد را
کُشتهام» و «ما یک
خانه آبــی داریم»
مصداق بــارز این نــوع نگاه به
ادبیات است :داستانهای خوب
از ما انسانهای بهتری میسازد؛
انســانهای بهتــر ،جهــان بهتر
میســازند .داســتانهایی که هر
کدام ،پنجرهای است بر دیوارهای
محفظــ ه دربســتهای از فضــا و
زمان ،که «هم ه ما» در آن زندگی
میکنیم .این داستانها ،به ما اجازه
میدهند تا در ذهنهای یکدیگر
وارد شــویم ،نهتنهــا از طریــق
همذاتپنداری با شــخصیتها،
بلکــه با مشــاهده دنیــا از منظر
بزرگتریننویسندگانجهان.

