مضم��ون كت��اب
«گفتوگ��و ب��ا
مسعو د س��عد
س��لمان» گرچه
ظاه��را فق��ط
روي پرس��ش و
فتحاهلل بينياز
پاس��خ متمرك��ز
اس��ت ،ام��ا در
همي��ن عرص��ه از جهات��ي بديع اس��ت و از
ن��وآوري و ام��ر Fictionalzingيا همان
تخيل س��رايي نويس��نده حكايت ميكند.
مصاحبهگر،يعنيمجتبيعبداهللنژادمترجم
و پژوهشگر معاصر ادبيات است كه با مسعود
سعد سلمان ،شاعر نامدار قرن ششم هجري
مصاحبه ميكن��د و خوانن��ده را در جريان
مطالعه قادر به كشف برخي حقايق ميسازد:
اين حقيقت كه عبداهلل نژاد همراه و همزمان
با ترجمه بيش از  45متن از زبان انگليس��ي،
تحقيقي گس��ترده و ژرف درباره اين شاعر و
دوران پرتالطم او كرده اس��ت .الزم نيس��ت
خواننده اين كتاب جزييات ادبيات كالسيك
ايران را بدان��د تا اين موضوع را كش��ف كند؛
ارجاعهاي مشخص كتاب ،اين را به او نشان
ميدهند.
كتاب دو بخش دارد و چهار محور اساسي:
زندگي خصوصي شاعر ،س��بك كار او ،نگاه
شاعر به زندگي و هستي و باالخره رابطه شاعر
بااطرافيانش.
بس��تر هستيشناس��انه يا ب��ه تعبيري
پستمدرنيستي متن براي بازنمود رويدادها
و كنشهاي انس��انهايي كه قرنها از مرگ
آنها ميگذرد ،نه تنها از نظر معنايي نوري بر
نكات مبهم بسياري ميتاباند ،بلكه به دليل
س��اختار و فرم پرس��شها كه گاهي با طنز
آميخته ميش��ود و زماني با كنايه و استعاره
و صراحت دردن��اك ،بار كيف��ي باالتري به
كتاب ميبخشد .چندصدايي بودن پرسشگر
(مصاحبهكنن��ده) كه مولفه بس��يار مهمي
در گزين��ش پرسشهاس��ت ،بيش��ك در
ارتقاي سطح كيفي متن تاثير زيادي داشته
اس��ت .به علت همي��ن چندصدايي صداي
پرسش��گر اس��ت كه در جاهايي با اعترافات
مس��عود مواجه ميش��ويم و در بعضي جاها
شاهد پنهانكاريهاي او ميشويم؛ خصوصا
جاهايي كه او فقط بخشهاي��ي از حقيقت
را به مصاحبهگر ميگويد و از اش��اره به ديگر
نكات خ��ودداري م��يورزد و هوش��مندي
مصاحبهكننده در طرح همين نكات مغفول
مانده ،نه تنها گوشههايي از تاريكخانه تاريخ
را به ما ميشناس��اند ،بلك��ه مظلوميت اين
شاعررامعادلبامعصوميتوحقانيتاوجلوه
نميده��د .به اصطالح مرس��وم مصاحبهگر
مدام در حال «مچگيري» است و من شخصا
ياد ژورناليس��ت مش��هور آلماني در عرصه
ادبيات داس��تاني افتادم كه در مصاحبههاي
خود با شاعران و نويسندگاني چون هاينريش
ب��ل ،فردري��ش دورنمات ،ماك��س فريش و
هفت نفر ديگر در يك كالم آنها را كالفه كرد،
طوري كه يكي از آنها – يادم نيست كداميك
– حرفي ب��ا اين مضمون ب��ه او گفت« :آقاي
بينك،فكرنميكنيدبعضيازسوالهايشما
حالت بازجويي دارد؟» (كت��اب «گفتوگو
با  10نويسنده آلماني زبان» نوشته هرست
بينك – ترجمه رحيم دانش��ور طريق ،نشر
دشتستان)1378،
عبداهلل نژاد به ات��كاي منابعي كه خوانده
اس��ت ،گاهي بياعتنا به درد و رنج اين شاعر
كه ح��دود  19س��ال از زندگي خ��ود را در
زندان گذرانده اس��ت ،مدام ب��ه ضديت با او
برميخيزد تا حقيقت را از زبان خود او بشنود.
اما مس��عود جوابهايي ميدهد كه قطعيت
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ساختارشكنيگفتوشنودجهتكشفحقايق
بهتر بودن اش��عار و باالتر بودن سطح دانش
او نبود؛ براي نمونه شاعري به نام راشدي در
دربار سلطان محمود چنين عنواني داشت،
اما در عرصه فضل و ش��اعري مقام شامخي
نداشت و كس��اني همچون عطاء و بوالفرج از
او قويتر بودند ،ول��ي همينها براي خواندن
شعرهاي خود در دربار نيازمند راشدي بودند.
اين توضيح به نوعي بيانگر شرايط امروزي هم
هست .به ديگر سخن نويسنده كتاب از زبان
شخصمسعودواقعيتهايتلخودردناكآن
و اين روزگار را براي خواننده توضيح ميدهد.
در اين متن ،حتي يك ج��ا ،راوي اول يا دوم
يا سوم شخص به تفسير و تبيين حرفهاي
مسعود نميپردازد ،لذا كليت متن در مقوله
روايت داستاني قابل تعريف نيست .تردستي
نويس��نده اين اس��ت كه با جه��ت دادن به
كيفيت و ماهيت پرسشها ،ميخواهد سيما
و ش��ماي كلي آن روزگار و ش��خص مسعود
س��لمان را به ما بشناس��اند .اين شناسايي تا
س��طوح جزيي و كلي روابط س��لجوقيان و
غزنويان پيش ميرود ،اما همه جا محوريت با
شاعر است ،چون دست كم راوي اين بخشها
اواستونهپرسشگر.
مس��عود در كليات تاريخ��ي كم و بيش
با قاطعيت حرف ميزند ،ام��ا آن جا كه خود
ش��اهد و ناظر ماجرا و رويدادي نبوده است،
با ترديد حرف ميزند .او در جايي از ابوالفرج
گله ميكند و او را مسبب حبس خود ميداند،
پرسشگر ميپرس��د كه «كدام ابوالفرج؟» و
مسعود ميگويد« :بهتر است نام نبرم ،چون
خودم هم مطمئن نيستم كه اين اشخاص در
حبسمندخالتداشتهاند(».ص)34
او درباره ج��رم خود هم ش��ك دارد .اين
شك در طوالني مدت او را چنان دستخوش
گمگش��تگي ميكند كه سرنوش��ت خود را
در فرجام كار به صور فلكي و اجسام سماوي
نسبت ميدهد ،اما چندي بعد دچار آشفتگي
ديگري ميشود :ستارهها را از اتهام مجازات
خود مبرا كرد و دست به دامان افرادي شد كه
چه بس��ا خيلي هم از او خوش شان نميآمد.
در همه اين موارد او بر اين باور بود كه بيگناه
اس��ت و جرمي مرتكب نشده اس��ت .ظاهرا
نميتوانستيانميخواستفكركندكهبراي
«زنداني شدن يك ش��اعر يا متفكر نيازي به
اثبات جرم و گناه او نيست» .همين قدر كه به
تفكر رو ميآورد و شعر و حكايت ميگويد ،به
نوعي با قدرت در ستيز ميافتد .او از پرسشگر

ندارند .در واقع ،نويسنده با جوابهاي شاعر
ميخواهد به نوعي به «عدم قطعيت تاريخي
در مورد زندگي فرديت» برسد .در اينكه براي
مثال س��لطان محمود به هند لشكركش��ي
كرد ،قطعيت وجود دارد ،اما اينكه چه كساني
عامل زنداني شدن مسعود شدند ،نميتوان
با همين قاطعيت حرف زد .براي نمونه ،اين
موضوع در مورد نسبت دادن حبس مسعود
به حسد ديگران صدق ميكند .مسعود يك
جا ميگويد كه «در ش��عر خودم به صراحت
از ش��خص خاصي اس��م نب��ردم( » .صفحه
 )34و در جاي ديگري ك��ه مصاحبهگر از او
ميپرسد« :چرا راشدي را استاد خود معرفي
كرده اس��ت» ميگويد« :از باب تعارف بوده
اس��ت( » .ص  )16و در جاي ديگري كه از او
پرسيده ميشود چرا عدهاي را در اشعار خود
ذم كرده اس��ت ،جواب ميدهد« :توقع داريد
با اش��خاصي كه به ه��ر حال آنها را دش��من
ميدانستم،همدليميداشتم؟»(ص)135
اين مدح و ذمها ،نه تنها نش��انگر نوسان
رفتاري و اجتماعي او است ،بلكه او را از درون
هم به موجودي بيثب��ات و تخريبگر تبديل
ميكند؛ يعني همان صفاتي كه مس��عود به
ديگران نس��بت داده بود و از آنها چهرههايي
بدنامكننده س��اخته بود ،همان «حس��دي
ك��ه او از آن به عنوان بيم��اري اجتماعي ياد
ميكن��د» ،دامنگير خ��ود او هم ميش��ود.
در حال��ي كه مس��عود م��دام در پ��ي اثبات
اين نكته اس��ت ك��ه وقتش را صرف ش��عر
و خان��وادهاش ميك��رد ،عبداهللن��ژاد اي��ن
جري��ان دوران��ي را در مصاحب��ه خيال��ي
خ��ود توصي��ف ميكن��د ت��ا نش��ان دهد
ك��ه چ��را مس��عود در هم��ان ورط��هاي
فرو ميافتد كه مدام از آن بد ميگويد .به قول
نيچه« :آنكس كه با هي��وال پنجه در پنجه
ميكند ،بايد بپايد كه خ��ود در اين ميان به
هيوال بدل نش��ود .اگر ديرزمان��ي در مغاكي
چش��م بدوزي ،آن مغاك نيز الج��رم در تو
چشمميدوزد».
مس��عود منكر نميش��ود ك��ه در موارد
پرش��ماري تح��ت تاثير اي��ن يا آن ش��اعر،
شعرهايي سروده است؛ براي نمونه وقتي در
جواني در باب فقر و بدبختي شعر ميگفت،
ي��ا زماني كه بهش��دت ان��دوهزده ميش��د،
قصايدي را به تقليد از لبيبي س��روده است.
او در عين حال به حقيقتي اش��اره ميكند؛
اينكه ملكالشعرا بودن يك شخص به معني
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مروري بر دو كتاب تازه منتشر شده

درباره مجموعه داستان «اندازه ديگري»

هواي تازه داستان

بهاره ارشدرياحي/

روزهاي ناكوك زن بودن

ما ميپرس��د« :من ش��اعر بودم و مگر از يك
ش��اعر چه كاري ساخته اس��ت؟» (ص )37
ش��ايد پرس��ش او از منظر منطق ارسطويي
درست باش��د ،اما شاعر ،حتي مديحهسرايي
چون مسعود سعد س��لمان ،از چشم قدرت
همواره يك منبع خطر است .اين خطر زماني
مرگبارتر ميشود كه ش��اعر رويكرد ديگري
هم داشته باشد؛ براي نمونه ناصر خسرو كه
مس��عود دربارهاش ميگويد« :ناصر خسرو با
من فرق دارد ،چون آرمان سياس��ي داشت و
شعر برايش ابزاري براي تبليغ آن آرمان بود.
اما من نه آرمان سياسي داشتم و نه مدعي اين
چيزهابودم»(.ص)88
 19س��ال زندان در دخمههاي هولناكي
چون دهك ،س��وي و ن��اي او را از نظر تجربه
زيس��ته آبديده ميكن��د ،اما ن��ه در حدي
ك��ه م��دح و ذم كالم خ��ود را س��نجيدهتر
س��ازد ،پ��س الجرم ب��از ه��م ب��راي خود
دشمنتراشي ميكند .جايي كه از 400شاعر
دربار س��لطان محمود و س��اختار سياسي و
فرهنگ��ي امپراتوري غزنوي ح��رف ميزند،
مدام دچار تناقض ميشود .او در جوابيههاي
خود به ش��أن ن��ازل و حقير اهل موس��يقي
ميپردازد و اين حقيقت تلخ را به مخاطبش

ميگويد كه اهل موسيقي در حد دلقكهاي
حقي��ري بودند و اب��زاري براي ش��وخيها و
سرخوش��يهاي س��طحي قدرتمن��دان و
درباريان« .اهل موس��يقي بيشتر از طبقات
فرودس��ت بودند .ميزدن��د و ميخوردند و
ميرقصيدند و ميخواندند و اسباب خنده و
ش��ادي حضار را فراهم ميكردند( » .ص 62
و  )63ظاهرا اي��ن نگون بختها تا حد دلقك
س��قوط ميكردند و زندگي از هم پاشيدهاي
داش��تند ،هميش��ه هم نيازمند كمك مالي
بودن��د .صاحبان ق��درت و ث��روت از همين
ضعف سوءاس��تفاده ميكردند .مصاحبهگر
در اين مورد از رئاليسم مسعود تمجيد كرده
است .و مس��عود در اين مورد اضافه ميكند:
«پش��ت س��ر اهل موس��يقي هزار تا حرف
ميزدند .ش��اعر در جامعه احترام داش��ت،
ولي ش��عر را هم نوعي گدايي تلقي كردهاند.
اهل موسيقي مطرود و نفرين شده بودند» .
(ص )66
او در جاي جاي مصاحبه كتمان نميكند
كه ش��اعري هم ش��غلي بوده براي كس��ب
مال ومنال و دريافت انعام از دس��ت شاهان.
فرمانداران،فرماندهان،ثروتمندانوشاهانبه
وضوح توقع داشتند كه در عوض سكههايي
كه به اين يا آن شاعر ميدهند ،مدح بشنوند.
البته تاكيد ميكن��د كه مديحه س��رايي با
عنصري به اوج خود ميرسد و شاعراني چون
عسجدي و غضايري و فرخي و خود او در اين
عرصهدنبالهرواوبودند.
مس��عود س��عد س��لمان گرچه در اين
مصاحب��ه تخيل��ي ش��املو و فروزانف��ر و
زرينكوب را ميشناس��د ،اما ظاهرا از تاريخ
اروپا بياط��الع اس��ت و نميدان��د كه هنر
وادبيات و حتي فلس��فه اروپاي پيش و بعد از
رنسانس به مدد كمكهاي مالي دربار و ثروت
لردها و بارونها و كنتها و دوكهاي زميندار
به اعتال رس��يده بود .اين موضوع خصوصا در
مورد موسيقي مصداق چش��مگيري دارد .با
اين حال به موضوع ديگري اش��اره ميكند و
ميگويد« :با ظهور عنصري ش��عر شد نوعي
وسيله امرار معاش .امراي مختلف به اهل علم
و ادب احترام ميگذاشتند ،اما عنصري اصال
كاركرد شعررا تغييرداد.با ظهوراو شعرحالت
تجاريپيداكرد.اگركسيدنبالمالدنيابود،
خدمت در دستگاه غزنوي بهترين راه بود .اين
تبليغات راهي را گشود كه من هم دنبالهرو آن
بودم( » .ص  98و  99و  )100و حتي در پاسخ

به يكي از پرسشهاي هوشمندانه پرسشگر
ميگويد« :شاعر در بهترين حالت فروشنده
بود .شعر برايش كااليي بود كه خريدارش امرا
و سالطين دربار بودند .اصال بسياري از مردم
از شاعر با لفظ سخن فروش ياد ميكردند .نه
شاعر ابا داشت كه خودش را فروشنده بداند
و نه ممدوح از اينكه پول بدهد و ش��عري در
س��تايش خودش بخرد ،خجالت ميكشيد.
شاعر چارهاي نداش��ت جز اينكه كااليش را
بفروشد( » .ص)107
البته كتم��ان نميكند كه س��ويه ديگر
شاعري كس��اني چون س��عدي و خاقاني و
شماري از شاگردان شان بارزتر و چشمگيرتر
بودند كه به مسائل اجتماعي ميپرداختند؛
روندي كه در آثار منثور و منظوم بس��ياري از
اروپاييها ديده ميشود؛ هر چند حامي مالي
آنهاصاحبانقدرتوثروتبودهاند.
مسعود رويكرد مديحه سرايي را گدايي
مينامدومصاحبهگربازاوراراحتنميگذارد
و ميگويد كه خود او همچنين روش��ي را در
پيش گرفته بود .مس��عود صادقان��ه اعتراف
ميكند« :عجيب نيست؛ من همان موقع هم
ميدانستم كه مديحه س��رايي نوعي گدايي
اس��ت .خودم بارها در ش��عرم به اين موضوع
اش��اره كردهام و گفتهام كه كار شاعر گدايي
است ...ولي اين رسم بود .در خلوت و تنهايي
خودم ميدانس��تم كه كار ما با گدايي فرقي
ندارد( ».ص)108
مسعود در جاي ديگري ميگويد« :شعر
و ادب با شاعري فرق دارد .شاعري پيشه بود،
كار تجاري بود ،ولي شعر و ادب مستلزم هنر
و نبوغ و مطالعه و پشتكار بود و بنابراين جاي
تفاخر داشت .مراد از ش��اعري ،بيشتر مدح
و هجو و تقاضا بود ...قبال هم گفتم كه ش��عر
تنها مايه تسلي من در سالهاي زندان بود و
اگر ش��عر نبود ،طاقت نميآوردم ...منظورم
شعرهايي است كه براي دل خودم گفتهام» .
(ص )109
البته س��اده نگري اين ن��گاه انكارناپذير
است و «شغل شدن ش��اعري» به بستري
اجتماع��ي و تاريخ��ي نياز داش��ت و فردي
چون عنصري در فرآيند تاريخ چنان نقشي
نداشت و نميتواند داشته باشد كه خصلت
ماهوي يك امر اجتماعي را دگرگون سازد.
ضمن اينكه مديحه سرايي اين يا آن شاعر،
از جمله رودكي و فرخي و ش��خص مسعود
نيازي ب��ه توجيه ن��دارد و م��ا ميدانيم كه
مقدرات تاريخي درنهايت هر ف��رد يا ايل و
گروهي را در همان مس��يري سوق ميدهد
كه خواسته است .بيدليل نيست كه يا بايد
مانند س��هروردي و حالج و ابومسلم كشته
ش��وند يا مانند نوادگان آزادي خواهي چون
يعقوب ليث صف��ار و بازمان��دگان رهبران
نهضت س��ربداران ،خود به عامل و آمر ستم
تبديلشوند.
اين كتاب را نميت��وان در مقوله ادبيات
داس��تاني يا تاريخ ادبيات ترازبندي كرد ،اين
كتاب ،زندگينامه ،خودنوش��ت و بيوگرافي
هم نيس��ت ،در مقوله «پرسش و پاسخ » هم
نميگنج��د .با همين پرس��ش و پاس��خها،
نويسنده توانسته است با نگاهي مدرنيستي
تا حدي مناس��بات سياس��ي و اجتماعي و
كم و بيش اقتصادي را ب��ا محوريت فرديت،
يعني مولف��ه اصلي بينش مدرنيس��تي ،به
خواننده بشناس��اند و روابط ف��رد را با وجوه
مختلف جامعه نش��ان دهد .ميش��د وجوه
ديگري را هم بر آن افزود ،البته اگر تمركز روي
شاعر كمرنگ نميشد .در هر حال اين متن،
هرچه هست ،بيانگر توانايي نسل جوان ايران
است در عرصه داس��تان پژوهش در ادبيات
كالسيك.

«روزهاي ناكوك» روايتي است از زني كه درون
همه ما زندگي ميكن��د؛ روايت ترسهايش،
ترسهاييازجنسانتخاب؛بينزنبودنومادر
بودن.زنيكهدرتضادهايشخصيتيمرديكه
دوستش دارد ،گرفتار نااميدي از عشق ميشود.
درنگرانينبودنهايشبرايفرزندانش،خودش
را سرزنش ميكند و براي به ياد آوردن خودش
و روياهايي كه نيمه تمام مانده ،از خستگي ناي
نگاهكردنبهآينهراهمندارد.
لحن ش��خصيت اصلي ملم��وس و قابل قبول
است .ترديدها و نگرانيهاي مدامش اضطراب
و هول به دل خواننده ميان��دازد و فاصلهاش را
با او كم ميكند .روايت روزهاي ناكوكِ ،
روايت
تضادهاست .تقابل سنت و مدرنيته ،زن و مرد،
نسل جديد و نسل قديم ،اميد و نااميدي ،خواب
و بيداري ،زن شاغل و مس��تقل و زن خانهدار و
مطيع .داس��تان از خوابي آغاز ميشود كه بايد
از دس��ت برود ،از بيخوابي ،از صب��ح زود بيدار
شدن و روتين تكراري زندگي كاري .خستگي
و بيخواب��ي در طول داس��تان ب��ا نگرانيها و
ترسهاي راوي رش��د ميكند ،عميق ميشود
و مثل زخمي چركي كه در شرايط بدي مانده،
مدام عميقتر و دردناكتر ميش��ود« .روزهاي
ناكوك» پيش از آنكه يك داستان فمينيستي
باشد ،يك ِ
روايت انس��اني است .نگاهي بيروني
و عيني به دنياي زني كه از همه جا طرد ش��ده:

اجتم��اع ،كارفرما ،ش��وهر ،خان��واده و حتي
فرزندانش .گاليهها و محك��وم كردنها تيغ را
بر گردنش فشار ميدهند و او تا آخرين لحظه
براي حفظ كمترين حقوق طبيعي زندگياش
تالش ميكند .مرضيه صادق��ي در «روزهاي
ناكوك» از زن بودن ميگويد و از بهايي كه بايد
پايان داستان،
براي زن بودن پرداخت .شايد در ِ
زن در جنگي نابرابر به ظاهر شكست بخورد و
تسليم شود ،ولي ايدههايي دارد براي شروعي
جديدودوبارهايستادنومتولدشدن.

روزهاي ناكوك
مرضيهصادقي
نشر افق
 7000تومان
چاپ اول 1393
راويغيرقابلاعتماد
روايت تقريبا طوالني رم��ان  340صفحهاي
ميرقاس��مي معم��اري و پي بس��يار محكم
و مهندس��ي ش��دهاي دارد .ه��م فضاهايي
دارد از جن��س رئاليس��م خال��ص و آدمهاي
خيلي نزديك ب��ه واقعيت و هم فرم و پاس��اژ
و كالژ و فالشبكه��اي مدام .نويس��نده به
خوبي تواناييهاي ذهن��ياش را در پرداخت
ش��خصيتها و ارتباط بي��ن خردهروايتها
و پراكندگيه��اي زمان��ي مديري��ت كرده
اس��ت .راوي اول ش��خص (پيش از آب شدن

ادبيات فانتزي و اغراقآميز

برفها) در عين اينكه آنقدر ش��خصي است،
انگار خو ِد تو اس��ت و خيلي آدمهاي ديگر كه
ميشناسيش��ان و در گذشته آش��نا بودهاند
و سالهاس��ت گمش��ان كردهاي و در روابط
و آدمهاي اي��ن كت��اب دوباره پيدايش��ان
ميكني و گرم ،لمسشان .از ويژگيهاي بارز
و ارزش��مند اين كتاب ،حفظ تعليق و اضافه
كردن شخصيتها و خردهروايتها در زمان و
مكانمناسباست.معماييكهدرتمامجريان
ِ
رمان وجود دارد ،بخشها و بحرانهاي فرعي
را به هم متصل نگه ميدارد و حوادث با در هم
شكستن پيشفرضها و حدس وگمانهاي
مخاط��ب ،تازگ��ي دارد و ضربهه��اي مداوم.
جالب اين اس��ت ك��ه راوي غيرقابلاعتماد
نيس��ت و در عين صداق��ت ،موتيفهايي به
مخاطب ميدهد كه ناخودآگاه او را به سمت
مسيرها و آدمهاي اشتباه ميبرد و اين كشف
و ش��هودهاي مكرر كه از اثري دراماتيك (كه
سمت و سوي كارآگاهي و معمايي و پليسي
ندارد) بعيد و دور از انتظار است در عين حال
شيرينولذتبخشنيزهستند.

پيش از آب ش�دن
برفها
محمدميرقاسمي
نشرنگاه
 16000تومان
چاپ1393

فاطم�ه س�لطان ذاكري�ن/
مجموعه داستان «اندازه ديگري» نوشته
مرتضي زارعي ،شامل  10داستان كوتاه
و چندين داس��تانك نيمه كوتاه است كه
در س��ال  93از نش��ر روزنه منتش��ر شد.
شايد بش��ود سبك بيش��تر داستانكها
را فراواقعگرايان��ه دي��د ،از آن جهت كه
در بيشتر داس��تانكها با شخصيت اولي
مواجه ميش��ويم كه كمتر ديدهايم و در
اصل با جنس ديگري روبهرو هستيم.
از عناوين داس��تانهاي اين مجموعه
ميت��وان به ابر ،بوي س��وپ عم��ه گلي،
رهايي ،اينبار كسي گوشي را بر ميدارد،
س��نگيني ،ن��وازش ،جابهجايي ،متمني
است و اندازه ديگري و ...اش��اره كرد .اگر
ش��ما هم ج��زو آن دس��ته از مخاطباني
باش��يد كه به ادبيات فانتزي و اغراق آميز
عالقه دارند ،مطمئن��ا اين مجموعه يكي
از مناسبترين گزينههاي پيش رويتان
خواهد ب��ود و خواهيد پس��نديد .چرا كه
زارعي س��عي خودش را كرده تا س��بك
نوش��تارياش را در تمام سير داستانها
پي��ش بگيرد و حف��ظ كند .البته ش��ايد
بد نباشد در وانفس��اي اين همه واقعي و
س��اده بودن ،كمي تغيير ذائقه بدهيم و
مثال قورباغهاي در پشت گلدان باشيم ،يا
حتي اصغر آق��اي كارمندي كه به يكباره
آدم كوچولويي ميشود كه فقط در اتاقي

اندازه ديگري
مرتضيزارعي
 5900تومان
نشر روزنه
چاپ 1393
نشستهوداستانمينويسد.
مثال اين پاراگراف را بخوانيد« :ناگهان
قورباغ��ه بودن ب��ه نظرم موهبت��ي آمد؛
اينكه ميتوانستم آنجا باشم و هيچ كس
نشناس��دم ،آه كه چند بار از پلهها افتادم
و سرم به مرمر س��رد خورد .آه كه چقدر
جست زدم .چقدر خسته و نوميد شدم [...
] گرسنهام بود ،شانس آوردم ،انگار تقدير
به رحم آمده بود ،چون همان لحظه مگس
چاق و چلهاي را ديدم كه ب��ر لبه گلدان
نشسته بود و اصال حواس��ش نبود ،زبانم
را به س��ويش پرتاب ك��ردم و گرفتمش.
مردي كيف به دس��ت از طبقه باال آمد و
گذشت .دوباره پشت گلدان رفتم و قايم
ش��دم .و بعد ،من قوزك پاي او را ديدم .آه
سهيال!» (بخشي از داستانك «متمني») .
يك��ي از ويژگيه��اي ب��ارز اي��ن
مجموع��ه را ش��ايد بش��ود اي��ن ط��ور
توصيف كرد :اينكه زمان��ي كه حوصله
آدمه��اي دور و برت��ان را نداري��د ي��ا
حت��ي از روزمرگيه��ا دلزده ش��دهايد،
ميش��ود اي��ن كت��اب رابرداري��د و به

كنجي پن��اه ببري��د ،آن وق��ت يكهو به
خودتان ميآييد و ميبيني��د كه با تك
تك شخصيتها همزات پنداري كردهايد
و اصال هم متوجه گذشت زمان نشدهايد
و از همه مهمتر ،چقدر آرامتر هس��تيد.
اي��ن پاراگراف را ب��راي نمون��ه انتخاب
كردهايم« :فريبا خ��ودش هم دختر آرام
و ساكتي اس��ت ،اما گاهي از من تعجب
ميكند ،ميگويد چقدر آرومي! يا حتي
گاهي ميگويد چقدر سردي ،عين يخي!
ميگويد خيلي دل��ش ميخواهد ببيند
وقتي م��ن عصباني ميش��وم چطوري
ميش��وم .براش ماج��راي هم��كارم را
تعريف ميكن��م كه بهم گفت آش��غال
و من هي��چ كاري نك��ردم ،هيچ چيزي
نگفتم .بعد يادم ميافتد ك��ه قبل از آن
هم يكي ديگر بهم گفته بود آشغال .سوار
تاكسي بودم .وقتي ماجرا را براش تعريف
ميكنم بعضي چيزها را تغيير ميدهم و
بعضيچيزهارانميگويم».
اما آنچه واقعا اتفاق افتاده اين اس��ت:
«كن��ار چه��ارراه وليعصر ميخواس��تم
سوار تاكسي بشوم و بروم ميدان انقالب،
دختري از آن ور چهارراه آمد ] ...[ .گفت
آقا ميشه يهكم جمعتر بشينيد؟ گفتم
ميبخشيد از اين بيش��تر نميشه ،ديگه
چس��بيدم به در بع��د نميدان��م او چه
گفت( »...بخشي از داستانك. )21
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مشابهبهشطحيات
ديگرزمانهنوشتنعبارتهايپاكوپاكيزهووزينگذشتهاست.
در اين دوران داستاننويس و شاعر در مثل قهرمان روايت خويشاند
يا در چند چه��ره نمايان ميش��وند .زمان روايت ديگ��ر تقويمي و
درزماني نيست ،افقي و همزماني اس��ت .اديب امروز مدعي گزاردن
حق فرد در مقابله با جامعه اس��ت ،مخالف دولت ،اخالق ،قرار دارد،
آكادمي كليساست .هنر جديد به تقريب هميشه شورش و عصيان
است .با پژوهشهاي زبانشناسي و اثباتگرا در دوره جديدتر ،درباره
عبدالعليدستغيب
تركيب و گزارههاي زباني اين مش��كل به پيش نما آم��د كه آيا زبان
(النگاژ) در ساختار خود واقعيتي را بيان ميكند يا حكايت دارد از قراردادهايي كه گويا اهل زبان با
خود بستهاند .ني چه ميگويد« :همه شناخت ،نشان دادن آيينهوار در صور كامال ويژهاي است كه
در آغاز وجود ندارد .طبيعت نه با شكل ميانهاي دارد نه با اندازه .فقط براي شناسنده اشياي بزرگ
و كوچك مينمايد .بيكران بودن طبيعت به اين معناس��ت كه طبيعت در هيچ جا مرزي ندارد و
فقط براي ما انسانها مرزمند است .انسان به طبيعت براي شناخت ،موجود نشده است :به دنبال
حقيقت،استعاره(مجاز)گشتن،گرايشبهحقيقتجوييراپديدآوردهاست،بنابرايندانهعقالني
به وسيله نمودي اخالقي كه به پيشوايي به زيباشناختي گسترشيافته به وجود آمده ».تازه همه
اينها به تعبير ني چه شامل شناخت و شناسايي فلسفي ميشود تا چه برسد به گزارهها و شناسايي
هنري و شعري كه به گفته خود قدما كذب و دروغ است و بهترينهاي آن ،كاذبترين آنهاست.
در فاصله ميان دو جنگ جهاني در اروپا ش��ورش و عصيان ويژهاي پديد آمد كه سمبليستها و
فيلسوفان اگزيستانسياليست نمايندگان آن بودند .سمبليستها به گفته آندره ژيد كنجكاوي و
عالقه خود را نس��بت به زندگاني از دست دادند و همه به اس��تثناي ويلد گريفين ،بدبين بودند و
انزواطلبواهلتسليموخستهازاينبيمارستانغمگينكه«جهان»اشمينامند.شعربرايآنها
پناهگاهي بود ،راه گريزي بود از واقعيتهاي زشت و وحشتناك و آنها با حرارتي نوميدانه خود را در
آنافكندند.توللي،هنرمنديونادرپور(درآغازشاعرياش)همينراميگفتند«:جانازدرنگروز
وشبانفرسود/دلخستهماندوكارفروبسته/ليكآناميدتلخوسيهباقياست/درسينههمچون
خنجرشكسته» (ف.توللي).
پس از جنگ جهاني دوم حتي آن ثباتهاي انقالبي يا واپسگرايانه و نوميدانه ناپديد شد و آثار
ادبي ،فيلم ،نقاشي و پيكرهسازيهايي پديد آمد كه در بطن خود لرزان ،منقطع و گسسته بودند.
هيچ چيز ،استواري الزم را نداش��ت و هنر و فلسفه حركتي داشت غالبا به سوي سوبژكتيويسم و
دنياي درون و دنياي درون متن روايتهايي داشت نوساني و در زمانهاي متفاوت و اين عوالم در
چارچوب سينماي قديمي و زبان و ادب كالسيك و حتي در چارچوب ادب رمانتيك نميگنجيد.
ميكل انجلو آنتونيوني فيلمساز ايتاليايي ميگفت« :من بايد بكوشم در فيلمي كه ميسازم وضع
روحيام را در مقطعي از زندگانيام منعكس كنم .وقتي س��ر كاري ميروم آدمهايي را در مسير
رفت و آمدم ميبينم ،آدمهايي كه با ديدنشان هزار فكر به س��رم ميزند ،من حتي از نور آفتاب
و ابرهاي آس��مان هم نميگذرم ».آنتونيوني فيلمي س��اخت به نام «حرفه ،خبرنگار» كه شبيه
فيلمهاي حادثهاي -پليسي است .داستان مردي است كه ميخواهد فيلمي مستند بسازد و براي
همين منظور به آفريقا سفر ميكند .در سفر به آفريقا فرصتي براي اين مرد پديد ميآيد تا خودش
را به جاي ش��خصي ديگر جا بزند .او براي اين كار هم داليل شخصي دارد و هم شكستهايي كه
در زندگاني متحمل شده .ناچارش ميكنند كه چنين كند .بعد وارد يك زندگاني تازه ميشود و
دست به كارهاي ديگري ميزند تا به آزادي برسد .از شخصي كه هويتش را به وي ميدهد ،اطالعي
ندارد فقط در اين حد ميداند كه آن مرد در كار تجارت بزرگ اس��ت .مگر ما وقتي نبوده است كه
خواسته باشيم هويت ديگري داشته باشيم .زندگاني راهي است كه بايد آن را بپيماييم .هويت ما
هم از آغاز مشخص شده .آيا موقعيت كسلكنندهاي نيست؟ وقتي مسافر روي جنازه آن مرد -كه
خودكشي كرده است -خم ميشود به مردن فكر ميكند .او البته به داليل ديگري سر آخرين قرار
حاضر ميشود .روشن است كه تمهايي از اين دست در چارچوب تصويرگريهاي قديمي مجال
گسترشيافتنندارد.قالب،انديشهوتجربهوجودرامحدودميكند.بههميندليلضرباهنگفيلم
آنتونيوني كامال دروني و حسي است .او ميگويد« :صحنهاي هست كه هم ميشود آن را با دوربين
ثابتگرفت و هم با دوربين متحرك .زماني كه يك��ي از اين دو را انتخاب كنيد ،معناي ضرباهنگ
روش��ن ميش��ود .ضرباهنگ جزو جداييناپذير پالن اس��ت و با كوتاه و بلند كردنش نميشود
ضرباهنگي ابداع كرد .در نسبت به كارگردان و جهاننگري اوست كه ضرباهنگ شكل ميگيرد.
برخالف آنچه غالبا نوشته و گفتهاند شعر نيما در بيشتر موارد و اشعار آزاد شاملو كال متكي به اوزان
عروضي نيست (گرچه گاهي با آنها تطبيق دارد) و متكي به موسيقي علمي و فرنگي جديد است.
موسيقي شعر نيما بهتدريج گسترش مييابد و در قطعه ققنوس ( )1316صورتي رضايتبخش
به خود ميگيرد .اينجا تساوي طولي مصاريع كنار گذاشته شده ،پايههاي وزني برحسب تنظيم
هجاهاي معين پيوند مييابد و قافيه در آن ب��ه روش جديدي ميآيد؛ به صورت پايانبندي براي
كامل كردن قطعه و ايجاد كمپوزيسيون يعني تركيب هماهنگ و ايجاد چنين هماهنگي غالبا
دراماتيكي به كمك تونيك و سورتونيك شعر فراهم ميشود .اشعار آزاد شاملو نيز داراي موسيقي
دروني است .ع .پاشايي حتي قطعه «مرگ ناصري» را داراي ساختار موسيقي ميداند و مينويسد
برخي از بندهاي اين شعر يادآور قسمتي از موسيقي «درياچه قوي» چايكوفسكي است و برخي
ديگر يادآور «آوازهاي قو» اثر شوبرت و نيز ميگويد« :ميان بندهاي آرام و سنگين موومان نخست
[با آوازي يكدست ] ...و قسمت بعد [از زاللي خويشتن نگريست ] ...رابطهاي هست .اين قسمت
گس��ترش همان چهار ضربه هولانگيزي اس��ت كه به صورت چهار برگردان در قسمت نخست
ش��نيدهايم .آن برگردانها اينجا مجال ظهور مييابن��د » .ايرج زبردس��ت در رباعيهاي خود-
چنان كه بايد متكي به قالب قديمي رباعي و وزن عروضي آن است .البته اصل اوزان عروضي هم
از عرب نيست و از دستگاههاي موسيقي كهن ايران به ويژه موسيقي دوره ساساني گرفته شده به
ويژه كه رباعي (داراي وزن خالص ايراني است) انديشههاي او نيز غالبا گرد مشكلهاي تئولوژيك
و عرفاني ميچرخد بنابراين شاعري است كالسيك ،نوكالسيك« :آيينه روزگار لبخند خداست/
آرامشسبزهزارلبخندخداست/ازعطرنگاهباغهادانستم/نامدگربهارلبخندخداست».
در واقع شعر ايرج زبردست خيامي و خياموار نيست .مشابه شطحيات حسين منصور حالج،
بايزيد بسطامي و در س��ويه وصفياش مانند رباعيهاي مولوي اس��ت .چون و چراهاي زبردست
در زمينه مسائل فرارونده از تجربه حسي اساسا فلسفي و ش��كاكانه نيست ،سويه ديگر باورهاي
متافيزيكي اوست كه گاهي به صورت مطالبي «خالفآمد عادت» طرح ميشود مانند «اناالحق»
حالجو«سبحانمااعظمشأني»بايزيد.همينبايزيدميگفت«:منمنهمنم».برايآنكهمن(اويم)
و منم (او) اوست .برحسب توضيح روزبهان بقلي شيرازي ،بايزيد «اول بشارت با انانيت حق كند
بعد از فناي خويش چون حق او را شد گفت همه منم .سخن از عين جمع گفت .اول فنا بود و آخر
بقا .» ...اينگونه سخنان با آيينهاي رس��مي تضاد دارد نه با خود تئولوژي ،در حالي كه خيام در
رباعيهاي فلسفي خود ،تئولوژي را به كلي رد ميكند .او پيرو دموكريتوس است و به نظر اتمي
او باور دارد .اشعار كساني مانند عطار ،س��نايي ،محيالدين عربي و در دوره جديد اشعار هوشنگ
ايراني ،سهراب سپهري و در سطحي ديگر رباعيهاي ايرج زبردست ضدونقيضگويي هست اما
پارادوكسنيست.قسمتيمطابقهوتضاداست.درمثلدررباعيمعروف«مهستيگنجوي»«:من
عهد تو سخت سست ميدانستم /بشكستن آن درست ميدانس��تم /اين دشمني اي دوست كه
با من ز جفا /آخر كردي نخست ميدانستم» .تناقضي ديدهاند كه «ركن اصلي بيشتر آثار هنري
است» «سخت و سست ،شكستن و درست ،دشمن و دوس��ت» و نشانه شاعرانه و هوشمندانه از
تناقض در حالي كه كار مهس��تي و امث��ال او نه تناقضگويي بلكه تضادگويي اس��ت .تناقض در
مفهومهاست.

معرفي كتاب3-
نخستين اثر داستاني علي دهقان منتشر شد

زيستن در «چال»
مجموعه داس��تان «چال» نوش��ته عل��ي دهقان ،نويس��نده و
روزنامهنگار توسط نشر پيدايش ،به پيشخوان كتابفروشيها آمد .اين
كتاب تجربه دو دهه (و شايد بيشتر) فعاليت و كار ادبي نويسندهاش
است .اما در روايت و مضامين خود ،وضعيت شخصي را كنار گذاشته و
با شخصيتپردازيهايي فكر شده و در خدمت گرفتن عناصر دقيقي
از نگارش داس��تان ،مجموعهاي را ايجاد كرده است كه اگرچه از چند
داستان تشكيل شده اما ساختاري كلي همه آنها را در بر گرفته است.
مجموعهداستانچالكهازمولفههايينظيرحسپردازي،تصويرآميزي،تخيلوانديشهبرخوردار
است ،از زندگي مردماني سوژه ميگيرد كه ميتوان همهش��ان را نماينده طبقه كارگري جامعه
توصيفكرد.نويسندهباروايتهاوسيرزمانيداستانهايش،بهشكليكهدراليههايپنهاندارنده
كار نهفته ،از روايت صرف دست ميكش��د و به نوعي ،رنج ،مرعوب شدگي ،سرخوردگي ،اميد و
نااميديرادرروانآدمهاييبهجستوجومينشيند،كههركدامگوييزيستنرادرمسيريانبوهاز
«چال» تجربه ميكنند .آدمهايي بيدفاع كه زيستن شايد ،رنج روانشان را مهيا كرده .با اين همه،
تيزبيني مولف باعث شده چنين روايتهايي هرگز به سياهنويسي منجر نشود« .چال» كه ازسوي
نشرپيدايشدر 104صفحهدرقطعجيبيمنتشرشدهرابايديكواقعگرايانتقاديدانست.

سهشنبه

نقد
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