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ماجرای بهرام بیضایی  ، »میالن کوندرا« و »سالخ خانه شماره پنج«

شوخی شوخی جدی شد
»باورپذيري«  داستان نويسي  اصول  از  يکي 
اين  سنجش  براي  معياري  و  متر  است؛ 
آن  و  مي کند  باور  را  داستان  خواننده  آيا  که 
ساده  ظاهرش  نه.  يا  مي داند  قابل تحقق  را 
به نظر مي رسد اما يکي از پيچيده ترين عناصر داستان است. گاهي ممکن است 
-به عنوان مثال- مخاطب شما تحول ناگهاني آدمي شرور و تبديلش به بچه مثبت 
محل را باور نکند و آن را برنتابد. هرچه باشد اين امري است که در جهان واقع -گرچه 
اول  سطر  همان  در  است  ممکن  هم  گاهي  دارد.  وجود  وقوعش  امکان  به ندرت- 
داستان، آدمي عاقل و بالغ به حشره اي عظيم الجثه تبديل شود و مخاطب آن را باور 
کند. اتفاقي که در داستان »مسخ« )1915( فرانتس کافکا رخ مي دهد و صدوسه سال 
است که همه باور کرده ايم: »يک روز صبح، وقتي گرگور زامزا از خوابي آشفته بيدار 
شد، ديد در تختخواب خود به حشره اي بزرگ تبديل شده است«. »باورپذيري« در مرز 
ميان جهان داستان )جهان خيال( و جهان واقع قرار دارد. اينکه چطور مي شود پديده اي 
به ظاهر ممکن، ناممکن جلوه کند و پديده اي به ظاهر ناممکن، ممکن؟ در اخبار روزهاي 
گذشته، خبري بود مبني بر شائبه رانت خواري در بزرگ ترين نهاد غيردولتي مهندسي 
استان تهران؛ نهادي که جزو اهداف تاسيسش، يکي ايجاد جامعه حرفه اي مولد بوده و 
ديگري ارتقاي توان سازندگي و نوآوري در صنعت ساختمان و اين هردو، بدون فراگيري 
و به خدمت گرفتن »تمام« توان مهندسي هر استاني امکان پذير نيست. از متن خبر 
اين طور برمي آيد که در فاصله زماني اول فروردين 1395 تا پايان دي 1396، تنها چهار 
شرکت، بيشتر از 971هزار مترمربع کاِر مهندسي کرده اند و اين درحالي است که طبق 
گفته يکي از اعضاي اين سازمان، »هم اکنون صدها شرکت در نوبت دريافت کار مانده اند 
و در نهايت )در توزيع کار( 50هزار متر کار هم به آنها نداده اند«. و باز: »سازمان اعالم کرده 
شرکت هاي جديد بايد يک تا دو سال در نوبت )دريافت کار( بمانند، درحالي که شرکت 
رديف چهارم، که يک سال از زمان تشکيلش مي گذرد...« طبعا، نه از نظر اخالقي و نه از 
نظر حقوقي، تا پيش از اثبات اين ادعاها توسط مراجع ذي صالح، نمي شود درباره شان 
اظهارنظر بيشتري کرد. اما مسئله دردناک اينجاست که کسي از شنيدن اين خبر 
تعجب نمي کند. کسي نمي گويد »نه بابا، مگه الکيه؟ مملکت قانون داره. شهر هرت 
که نيست.« همه -دست کم بيشترمان- لبخند تلخي مي زنيم و مي گوييم »آره خب، 
همه چيزمون به همه چيزمون مي آد«. مسئله سطح »باورپذيري« است و جابه جا شدن 
مرزهاي بي اخالقي. در مملکتي که دکل نفتي اش گم مي شود و 3هزارميليارد وجه 
رايجش به سرقت مي رود و آب هم از آب تکان نمي خورد، ديگر هيچ چيز غيرقابل باور 
نيست. «. »گابريل گارسيا مارکز« جايي در تبيين رئاليسم جادويي مي گويد »در منطقه 
کارائيب واقعيت هاي باورنکردني به اوج خود مي رسند.« حاال کم کمک مي توانيم بهش 

بگوييم ايراِن ما هم، دست کمي از کارائيب شما ندارد رفيق جان. 

بر فراز شاهین ها

»روشنگــران  نشــر  ديـــروز 
فهرست  زنان«  مطالعات  و 
خود  پرفروش  کتاب های 
را  کتاب دوستان  از  بسياری  که  کرد  منتشر  را  ماه  دی  در 
»ديوان نمايش، جلد اول و دوم«،  شوکه کرد. آثاری مانند 
»نمايش در ايران« و  »مرگ يزدگرد« به نويسندگی بهرام 
بيضايی و »شوخی« به قلم ميالن کوندرا، نويسنده اهل 
نويسندگی  به   )1969( پنج«  شماره  »سالخ خانه  و   چک 
آمريکايی به صدر فروش رسيده اند. به  »کورت ونه گات« 
نظر می رسد خبرهای خوبی در بازار کتاب در جريان است. 
دی و بهمن ماه با وجود انواع و اقسام جشنواره های پرخرج 
و مخارج و حضور گسترده فرهنگی ها در پايتخت، وضعيت 
کتاب  فروشی ها و مکان های فرهنگی ديگر رونق می گيرد. 
بارها بسياری از کارشناس های حوزه گردشگری بر موضوع 
»گردشگری فرهنگی« تاکيده کرده اند. ولی، به هر جهت 
اين امر خودجوش در جريان است. جالب است که پس 
از گذشت چندين دهه از ترجمه آثار کوندرا، او همچنان 
در بين کتاب خوان های قهار، طرفدار دارد. کتاب »شوخی« 
بسيار تاثيرگذار است. البته به شخصه کتاب »آهستگی« 
)1995( را چند بار خوانده ام، ولی کتاب »شوخی« )1967( 
هم عالی است. رمان »شوخی«، در هفت فصل است که هر 
فصل از زبان يکی از شخصيت ها بيان می شود. لودويک، 
جوانی  زمان  در  که  است  داستان  محوری  شخصيت 
شوخی  يک  به خاطر  ولی  بوده  سرسخت  کمونيستی 
ساده از حزب اخراج می شود و هرگز نمی تواند اين اتفاق را 
فراموش کند. او کينه اش را حفظ می کند و به دنبال انتقام 
است. بنابراين، ما شاهد نفرتی کور، خشمی ويرانگر و 
دروغی زشت هستيم. در واقع، خودبينی و خودفريبی در 
لوای انتقام به سقوط لودويک می انجامد. گئورگ لوکاچ،  
فيلسوف مجارستانی، با رجوع به گوتفريد کلر، نويسنده 

سوييسی، می گويد: »همه چيز سياسی است«. بنابراين، 
خواندن و خريدن کتاب نيز پديده ای سياسی است. حال 
چرا سالخ خانه شماره پنج پر فروش شده است؟ ونه گات 
طنز تلخ و سياهی را در آثارش می گستراند. اين رمان بر 
اساس خاطرات واقعی ونه گات در زمان جنگ جهانی دوم 
نوشته شده است. او و سربازهای ديگر در سالخ خانه ای 
برای زنده ماندن پناه گرفته بودند. او در نامه ای به پدرش 
می گويد: »من و هفت نفر ديگر يک ارابه را دزديديم و به 
درسـدن رفتيم و از آنجا به خطوط آمريکايی ها رسيديم . 
اين  شديم«.  راحت   روس ها  شر  از  که  بود  طوری  اين 
و  از دردسر  پر  »شوخی« کوندرا، زندگی  کتاب هم مانند 
طاقت فرسای انسان در شرايط سخت را روايت می کند. 
قرار  فروش  در صدر  بيضايی هم  بهرام  ميان،  اين  در  اما 
ايران رفت.  از  بود که   13۸9 او حول و حوش سال  دارد. 
بيضايی در گفت وگويی در سال 139۲ گفته بود: »من فرار 
کرده ام. هم از بينش مرگبار سنتی و هم از غربی شدن. 
عالی  ايرانی(  اساطير  يونانی  )بازنمايی  يونانی  نمايش 
است و برآمده از جهانی که در آن گفت وگو هست؛ چکار 
دارد به سرزمين اهورايی ما که سرزمين تک گويی است 
را  يا در دل خود دزدانه حرف زدن، يا همان حرف با خود 
هم نزدن؟« بيضايی در بخش ديگری از گفت وگوی صريح 
خود اشاره می کند: »آخرين اجرای صحنه ای من »افرا يا روز 
می گذرد« بود که به دليل تعميرات ناگهانی و حيرت آور تئاتر 
شهر نه در جای خود که پس از يک ماه و نيم بالتکليفی 
)وحدت(  رودکی  تاالر  در   13۸6 بهمن  و  دی  يخبندان  در 
اجرا شد! من خود را سياسی نمی دانم اما هرگز کسی را 
هم از برداشت سياسی آثارم باز نداشته ام. مگر شغل من 
بازداشتن مردم از تفسير سياسی است؟« يادم است که 
روزی راننده تاکسی در ماشينش آثار بيضايی را گذاشته 

بود و می گفت هر روز آنها را می خوانم.
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#هفت  برنامه  منتقدان  نظِر  به  احترام  ضمن 
شدت  به  #حسين_مهدويان  از  #التاري،  درباره 
دهن  توي  نزد  دست  پشت  با  چرا  که  ناراحتم 
آن  برنامه،  صبحگاهي  بي اطالِع  و  َپرت  مجري 
فيلِم  ريِز  و  کامل  داستاِن  داشت  که  زماني  هم 
اکران نشده را الي خواهش هاي حسين، تعريف 
پنج  الاقل  حياتش  طول  در  ُمجري  اگر  مي کرد. 
برنامه از هفت هاي قديمي را ديده بود مي فهميد 
که اينکارش ازبين بردن سرمايه و تالِش يک گروه 

بزرگ است... 

هاديحجازيفر

مالقات  هرگز  را  عزيز  حجازي فر  هادي  آقاي   
بازي هاي  اما  نداشته ام.  افتخار دوستي  و  نکرده ام 
متفاوت و زيباي ايشان را تحسين کرده ام. حتي 
در همين برنامه ديشب. حاال ايشان من را ابله، 
از جناب  و  در قهقرا، بي سواد و پرت خطاب کرده 
مهدويان پرسيده که چرا با پشت دست به دهان 

من نکوبيده است! ...

رضارشيدپور

مسئول  #رسانه_ملي  عليکم...  آقايان  سالم 
در  فاجعه  اين  بگذاريد،  باالتر  را  کاله تان  لطفا 
 رسانه شما اتفاق افتاده نه  #الجزيره و  #العربيه و

  #BBCPersian را ما  #التاري  فاضلي  آقاي 
بدهيم  ياد  شما  امثال  و  شما  به  که  ساخته ايم 
قول  خليج  به  نه  است  اينجا  #خليج_فارس  که 
 #موسي در فيلم،  #نفهم... #هفت #غيرت ما را 

زير سؤال نبريد. 

سيدمحمودرضوي


