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ِ
ادﺑﯿﺎت ﺑﺪون ژﺳﺖ ﻣﺎ
ﮔﻠﺸﯿﺮى و

ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎى زودﮔﺬر
گلشیری نویسندٔه ناآرامی بود .آن زمان که در قید حیات بود در مواجهه
ِ
با
نویسندگان دیگر و آثارشان از صراحت لهجٔه خاصی برخوردار بود و
ِ
از همینرو موافقان و
مخالفان بسیاری داشت و آثارش ازسوی همین
گروهها با نقدهای تند و جــدی ،گاه منصفانه و گاه غیرمنصفانه روبهرو
میشــد .آنچه بیش از هر چیز گلشیری را َســر زبانها انداخت ،منهای
ِ
همنســالن خود
آثارش ،نقدهای جدی و بیپروایی بود که نســبت به
داشت .یکی دیگر از ویژگیهای گلشــیری ایجا ِد حلقٔه داستاننویسی
ِ
ِ
جلســات
نویســندگان جوان بــود و بااینکه طیفهای متنوعی در
از
داستاننویســی او حاضر میشــدند ،بیشترشــان بهنوعی تحتتأثیر
زبان و نگاِه گلشــیری به داستاننویسی بودند .اگرچه هر کدام در طول
زمان مســیِر داستاننویســی خود را از او جدا کردند ،هنوز بارقههایی
از زبان و نگاِه گلشــیری در آثار آنها وجود دارد .نوشــتههای گلشیری
در زمان حیاتش جزو آثار پُرفــروش همچون رمانهای احمد محمود،
محمــود دولتآبادی و اســماعیل فصیح نبود ،امــا اثرگذاریاش بر
داستاننویسی ایران بهمراتب از این چهرهها فراتر رفته است و اینک با
جریان گلشیری نام برد .شاید یکی از دالیلی که ِ
ِ
بین
قاطعیت میتوان از
او و همنســالنش مناقشه و مجادله ایجاد میکرد همین جریانسازی و
نگاه خاص به داستاننویســی بود که از ِ
طرف شــاگردانش هم ترویج
ِ
میشد .سایٔه
ســنگین گلشیری خاصه بر َسر شاگردانش موجب میشد
آنها دیر و بهدشواری مطرح شوند .بســیاری از شوالی گلشیری بیرون
آمدند و بســیار تالش کردند تا
سنگینی ســایٔه او را از َسرشان بردارند
ِ
و راِه خود را برای چهرهشــدن باز کنند .شــاید اگر »شــازده احتجاب«
ازســوی بهمن فرمانآرا به تصویر کشیده نمیشد ،گلشیری به شهرتی
اینچنینی دســت نمییافت و برای رســیدن به این جایــگاه باید راه
دشــواری را میپیمود .گفتوگوی من با دکتر سعید رضوانی بر َسر یکی
از داســتانهای کوتاِه گلشیری با ِ
عنوان »شــرحی بر قصیده جملیه« از
ِ
کتــاب »نیمه تاریک ماه« اســت .در این گفتوگو اختالفنظر بر ســر
ِ
قرائت استعاری یا رئالیســتی از این داستان است که بحث به جاهای
دیگر میکشد .اگرچه دکتر رضوانی ،مترجم و استاد زبان آلمانی و عضِو
فرهنگستان زبان و ادب فارســی ،چهره مشهوری در ادبیات داستانی
نیســت ،اما بهواقع حرفهای بســیاری برای گفتن دارد که باید از او
آموخت و من نیز در ِ
حین بحث ،سعی کردم همین کار را بکنم.

یک کتاب ،دو نویسنده :شرحی بر قصیده جملیه هوشنگ گلشیری
بهروایت احمد غالمی و سعید رضوانی

مجادله با قصیده جملیه

 احمد غالمی :هوشــنگ گلشــیری یکــی از جریانســازترین
داستاننویســان ما است .شــهرت او اغلب به خاطر داستانهای
کوتاهش اســت و برخی بر این باورند که توانایی گلشــیری بیش از
ساعت
عمل کنند تا کاری مردانه صورت داده باشــند .همین شــخص
ِ
هر چیز در نوشتن داســتان کوتاه است .گواه این ادعا داستانهای
دیواریاش را از جلوی چشمش برمیدارد چون عقربهها مرتب پیش
کوتاه درخشانی است که از او به یادگار مانده است .نمیدانم تا چه
میروند و یک لحظه هم نمیایســتند .پیداست که او خواهان توقف و
ِ
گلشیری رماننویس نام برد .اگر مایلید مختصری
میزان میتوان از
حتی بازگشت زمان است.
ِ
داستان »شرحی بر قصیده
در این باره حرف بزنید و بعد بگویید چرا
 غالمی :بیایید به داســتان یکجور دیگر نگاه کنیم .با برداشتی
ِ
جملیه« را از میان دیگر داستانهای گلشیری بیشتر میپسندید و آن
آزاد از ِ
)تألیف عادل مشایخی،
کتاب »الیبنیتس و امر سیاســی«
را برای بحث و گفتوگو پیشنهاد میدهید؟
نشــر نی( میتوان گفت یکی از راههای متمایز کــردن یک دوره از
سعید رضوانی :من با شما کامال همنظرم که گلشیری بسیار بیش از
دورٔه دیگر استناد به نحؤه پدیدار شدن امور است .وقتی میتوانیم
آنکه رماننویس باشــد ،داستاننویس بود و بهترین نمونههای ذوق و
تاریخی خاص حرف بزنیم که امور
از آغاِز دورٔه جدید در یک مقطع
ِ
هنر او را باید در میان داستانهایش سراغ گرفت .اما »شرحی بر قصیده
به نحو جدیدی پدیدار شــده باشــند یعنی مبنای تمایز دورانها از
جملیــه« را از آن جهت پیشــنهاد کــردم کــه آن را از بارزترین نمونه
یکدیگر ،وجه ظهور یا پدیدار شدن امور است .دست بر قضا ما اینجا
کارهای اخیِر گلشــیری میدانم .میتوان گفت دغدغه اصلی گلشیری
با یک تضاد روبهروییم .وجه ظهور کهنهای که میخواهد خودش را
در این دوران ،پاسخ دادن به این پرسش بود که چه شد که چنین شد ،و
نو کند درســت در مقابله با نو .به تعبیری با صدای زنگولهها اموری
به اینجا رسیدیم .کجا اشتباه کردیم و خصوصا در این خطای عمومی،
پدیدار میشوند که از اعصار گذشته سر درآوردهاند تا تمایز خود را با
روشنفکران ماست» .شرحی
چه ســهمی متوجه
وضعیت کنونی عیان کنند .اما این سنت ،هدفش
ِ
بر قصیده جملیــه« در کنار داســتانهایی چون
بیش از آنکه تأکید بر تمایز باشد که هست ،تأکید
»فتحنامه مغان« و »آتش زردشت« میکوشد به
ِ
بــردن تفاوتها
بر نقاط مشــترک بــرای از بین
همین پرسش پاســخ دهد و پاسخ َدرخوری هم
ِ
کــردن نیروهــای جدیدی اســت که
و نادیدنی
میدهد .اما گذشته از محتوای فکری این داستان،
سنتی جهان نو هستیم.
وضعیت را رقم زدهاند .ما ِ
اثر به لحاظ فــرم و تکنیک هم به داوری من ،در
زیــرا نیروهای جدیــد را در قالب ســنت زندگی
میان آثار معاصران ما برجســته است .گلشیری،
میکنیم و به شیوهای فرهنگی ،یعنی با کفشهای
نمادپردازی بسیار سنجیده و منسجمی در آن به
ســنت ،در جهت بازتولید مناســبات بالفعل گام
کار گرفته اســت که در ادامه بحث نکاتی درباره
برمیداریم .واکنش دوگانٔه اهالی به ســنت یا به
آن به عرض میرسانم.
تعبیر شما »-نماد شــترها« که جای بحث دارد،
 غالمی :اعتــراف میکنم مــواردی را که
از همینجا نشــئت میگیرد .ابتدا انزجار و انتقاد
اشاره کردید در داستان »شــرحی بر قصیده
و ســپس همدلی و شــعف از بازگشت به سنت.
جملیه« نمیبینم .نمیخواهم بیگدار به آب
میخواهم بگویم بله ،بسیاری از مردم وج ِه ظهور
بزنم و تا قبــل از آنکه نظرتان را نشــنیدهام
تازٔه امــور را پذیرفته و به این دلیل که پرســش
سعید رضوانی :نمیتوانیم از هنرمند
ســخنی به گزاف بگویم .اما حیرتانگیز است
»تبار« این وجه ظهور تازه ،یعنی نیروهایی که این
انتظار داشته باشیم شیوهای را که ما
ِ
داســتان گلشــیری را واقعگرایانهتر
من این
وجه از پدیدار ِ
شدن امور را رقم زدهاند ،برایشان
مفی ِد فایدٔه اجتماعی میدانیم اختیار
چیزی
حتی
یافتــم.
دیگرش
های
داســتان
از
کمتر مطرح شده یا اصال مطرح نشده ،هیچ کنش
کند .فیالمثل از گلشیری بخواهیم
شبیه داســتانهای همینگوی .راستش برای
سیاسی در برابرش انجام ندادهاند و دست بر قضا
نمادها و استعارهها و زبانش را کنار
خودم هم این کار گلشــیری عجیب بود .اینکه
گویا روشنفکران هم در این قضیه با مردم همدل
بگذارد و روش ساده و صریح و
ِ
تکنیک داســتان نمادین
میفرمایید فــرم و
بودهاند که البته در جهان واقع یعنی جهان خارج
مستقیمی پیش بگیرد تا ما بهیاری آن
همه
از
تر
مهم
و
دارد
اســت مرا به فکر وامی
از داستان اینگونه نبود .چهرهای همچون ساعدی
از مشکالت خارج شویم .گلشیری،
ِ
اشــاره میکنید به دغدغه گلشــیری و پاسخ
ِ
گلشیری روشنفکر
دلیل این مدعاست .شاید خو ِد
اول هنرمند است و دغدغه هنِر خود
ِ
را دارد .اما در
چارچوب همان هنر
دادن به پرسشــی که ذهن او را مشغول کرده
هم دلیل دیگر آن باشــد .اما در جهان داستانی
که دغدغه اصلی اوست ،مسئولیت
بود .اینکه چطور شــد وضعیت مــا اینگونه
گلشــیری اینگونه نیســت .نوعی محافظهکاری
اجتماعی را نیز به دوش کشیده و
شــد و روشــنفکران کجــا به خطــا رفتهاند.
در داســتان به چشــم میخورد که بیش از آنکه
بهعقیده من بسیار خوب از عهدهاش
اعتراف میکنم در حال حاضر قبل از شــنیدن
خواننده را بهسمت پرســش دربارٔه نیروهایی که
برآمده .گلشیری در میان نویسندگان
حرفهای شــما من این نکات را در داستان
این دگرگونی در وجه ظهوِر چیزها را رقم زدهاند،
معاصر ما یکی از هنرمندترینهاست.
نمیبینــم و با کمال اشــتیاق و میــل منتظر
ســوق دهد و بهاینترتیب تخیل سیاسیاش را
او نمیتواند ،یعنی ذوق و هنرش اجازه
ِ
شــنیدن صحبتهای شما هســتم تا بحث را
فرهنگی کهنه
تحریک کند ،او را درگیر شبهمسئلٔه
ِ
نمیدهد با انگشت اشاره و بهصراحت
ادامه دهیم.
و نو میکند و درنهایت محافظهکارانه خواننده را
دست بر نکتهای بگذارد یا خواننده را
رضوانــی :در پاســخ بــه اینکــه چــرا چنین
به سمبلهای داستانی ارجاع میدهد.
به چیزی فرابخواند
خوانشی از داستان »شــرحی بر قصیده جملیه«
رضوانــی :با شــما موافقم که ســنت در این
دارم ،نمایی کلــی در چند ســطر از نمادپردازی
داســتان و در واقعیت نیز هدفــش تأکید بر نقاط
داستان ارائه میکنم تا بعد به جزئیات این نمادپردازی برسیم .داستان
مشــترک برای از بین بردن تفاوتهاســت .بهعبارتدیگر سنت در این
سطح ظاهر این است که به ســفارش شخصی ،بیستوپنج شتر از
داســتان و در واقعیت وحدتبخش است .من هم پیشتر عرض کردم
در ِ
روستا یا شهرستانی به عنوان دیٔه چشم پسربچهای به ساری میآورند
که »شــرحی بر قصیده جملیه« تمثیلی اســت از حاکمشــدن ســنت
و اهالی را گرفتار شــتر و شــترداری میکنند .اثر تمثیلی است از چیره
حکومت
بر جامعــه اما نه هر جامعهای ،بلکه جامعهای که مســاعد
ِ
شدن ســنت بر جامعه ،البته جامعهای که زمینٔه این چیرگی را فراهم
سنت است و ســنت در آن تنها بهظاهر جای خود را به حیات مدرن یا
میکند و ســنت در آن اگرچه به ظاهر رنگ باخته ،ریشــههای عمیق
بهتر بگوییم مظاهِر حیات مدرن داده اســت .یعنی اینکه سنت میآید
دارد .شــتر در این داستان ،نما ِد سنت است .شــترها از راه میرسند و
غالب افراد
ایــن رگ و ریشــه و تربیت و تفکر ســنتی را که در همه یــا ِ
بساط زندگی شــهری را برمیچینند و آدمهایی که تا دیروز به مشاغل
جامعه ما مشــترک بود بارز میکند و به تعبیر شما تفاوتها را از میان
و فعالیتهای مدنی اشــتغال داشــتهاند حاال همه فکر و ذکر و کار و
رفتن تفاوتها
برمیدارد یا سعی میکند آنها را نادیدنی کند .این از میان ِ
بارشان میشود رسیدگی به امور این شترها و سروسامان دادن به آنها.
و به یک شــکل درآمدن همــه البته در واقعیت سیاســی و اجتماعی
اهالی شــهر در مقابل این سنت که میآید تا بر همه چیز چنگ بیندازد
معموالً اتفاق خجســتهای نیست و نتایج خوبی در پی ندارد .مثالهای
علت ایجاد وضعیت
منفعلاند و فراتر از آن
تاریخیاش در قرن بیســتم فراوان اســت و شاید حتی بتوان گفت ما از
مشــتاق چیرگی سنتاندِ .
ِ
موجود از نگاه گلشــیری همین اشتیاق و انفعال است و البته ناآگاهی
خوشاقبالترینهایش بودیم .اما اینکه میفرمایید روشــنفکری ما در
نســبت به آنچه دارد روی میدهد .یکی از اهالی که حاال شتربان شده
تسلط ســنت موافق نبود یا همدلی نداشت
جهان خارج از داســتان با ِ
میگویــد »با جریان رفتن که کاری ندارد ،مرد کســی اســت که خالف
و گلشــیری و ساعدی را مثال میآورید جسارتاً بهنظرم درست نمیآید.
جریان شــنا کند  ...صد سال اســت که با چرخ زمانه میرویم ،کجا را
قریب به اتفاق مخالفتها با ســلطه سنت وقتی شکل گرفت که سنت
گرفتهایم؟« بله گمــان میکنند باید خالف زمانــه و مقتضیات دوران
دیگر خود را تثبیت کرده بود .نقد گلشــیری هم به روشنفکری ما ناظر

میخواهم اضافه کنم که به نظرم پارهای انتظارات شــما از گلشــیری
با ماهیت »شــرح قصیدٔه جملیه« ناسازگار اســت .این اثر یک داستان
تمثیلی اســت ،یعنی به حیث داســتان نمیتوانــد آن پُلیفونی را که
شما مطالبه میفرمایید به نمایش بگذارد و به حیث تمثیل نمیتواند
»مناســبات ســتیزهآمیز نیروها« را به آن گســتردگی کــه منظور نظر
شماســت بازتاب دهد .این انتظارات را از رمان میتوان داشت ،رمانی
باب نقش روشــنفکران
کــه از مرزهای قالب تمثیل فراتر رود .و اما در ِ
در بازگشت سنت نیز متأســفانه با شما همداستان نیستم .میتوانم از
کردن سنت نقش پررنگ
بسیاری از روشــنفکران نام ببرم که در حاکم ِ
کمــال همدلی را از خود نشــان
داشــتهاند یا دســتکم در آن قضیه
ِ
دادهاند .اما اجازه بفرمایید بدون اینکه حتی از یک نفر نام ببرم فقط به
آنهمه نیرو و ســازمان سیاسی اشاره کنم که با جریان عمومی همراه
شــدند .در داستان »شرحی بر قصیده جملیه« ،من کسانی را که طومار
امضا میکننــد نمایندگان نمادین دو گروه در جهان خارج از داســتان
میدانم :یکی نســلهای قدیمتر یعنی نســل پــدر و مادرهای ما یا به
تعبیر شما ریشســفیدان ،و دیگر روشنفکران .من شخصاً به گلشیری
حق میدهم که انگشت اتهام را بهسوی اینها نشانه میرود و هیچیک
از این دو گروه را مبرا از تقصیر نمیدانم .البته این بدان معنی نیســت
که تقصیر فقط به گردن این دو گروه است .گلشیری هم چنانکه اشاره
فرمودید سهم و نقش دیگران را نیز نشان داده است.
 غالمی :از حرفهای خودتان اســتفاده میکنم .شما میگویید
گلشــیری با نشــان ِ
دادن خطاهای دیگران ما را آگاه میسازد که
دیگــر خطای تاریخی نکنیم .اگر این حرف شماســت ،که بهگمانم
باشــد ،فکر میکنم جفا به گلشیری اســت .من میگویم چرا این
شخصیتها بُعد ندارند ،چرا دچاِر ســؤال و تردید نمیشوند ،چرا
ِ
ِ
همســان
وضعیت موجود ندارند ،چرا همه
تعارض و تضادی بــا
شــترها تا پای اســتقرار وضعیت پیش میروند؟! ایراد من به این
شــیوه از داستاننویســی اصالً این نیســت که چرا شخصیتها
کنش اجتماعی و سیاســی انجام نمیدهند؛ حرفم این اســت که
این شــخصیتها بیش از حد شــکیل و آراماند ،گویی در جهانی
هندســی عاری از هرگونه نیرویی زندگی میکنند و به تعبیری ،هیچ
انحنایی ندارند؛ هیچ نیرویی آنها را از ریخت نمیاندازد .بنابراین،
منظورم اصالً این نیســت که چرا فالن یا بهمان شخصیت یا خود
نویســنده حرفهای سیاسی نمیزند یا بیانیهای صادر نمیکند .اگر
ِ
وضعیت
من از نویســنده بخواهم تضادهای درونــی آدمها را در
استثنایی به تصویر بکشــد ،آیا این رئالیسم سوسیالیستی است؟!
بودند .این بحثها راه به جایی نمیبَرد .بگذارید َسرراست بگویم.
مفاهیــم کلی از اســتعارهها و نمادها تغذیه میکنند .داســتان از
چطور امکان دارد آدمهایی که در داستان گلشیری با انفعال ،سنت
جزئیات ساخته میشود؛ آنچه گلشــیری در آن استاد است ،مثل
را میپذیرند و بعد با استقبال به طرفش میروند و تسلیم میشوند
ِ
داستان »نمازخانه کوچک من« که اگر خواستید دربارهاش خواهم
و در آنان آگاهی طبقاتی رخ نمیدهد ،بتوانند آگاهی را به مخاطبان
گفت .جزئیات بیرونی و جزئیــات درونی .جزئیات درونی از بیرون
خود منتقل کنند .دســت باال این اســت که این روحیــه را ترویج
متأثر میشــوند .آگاهی درون ما نیســت .خرده آگاهیها و خرده
خواهند داد که ما به خطا رفتهایم ،شــما هم به خطا .و این پرسش
تمایالت ما به هســتی ما معنی میدهد و از رهگذر این معنی است
مهمی است اما سوگنامه است که تاریخ ما پُر از این سوگنامههاست.
تعارض و تضا ِد آدمها با وضعیت موجود اســت که ِ
که داستان خالقانه شــکل میگیرد .متأسفانه نگاِه نتیجهگرای شما
تخیل سیاسی
به داستان ضربهای جدی به این اثر میزند .من از »فرایند« حرف
میسازد .چنین آگاهیای در داستان رخ نمیدهد .از دیدگاه هنری،
ِ
برعکس شــما ،قائل به نتیجه نیستم .شما با
زدم و دســت بر قضا
ِ
قراردادن مخاطب در معرض تأثیر نیروهایی است
آگاهیبخشیدن
دفاع از نتیجه ،فرایند را قربانی میکنید .من میگویم آدمهای این
که نظم موجود بهواســطٔه نماد و اســتعاره هر روز به خور ِد مردم
داســتان چرا در فراین ِد وضعیت بروز و ظهور ندارند و انگار تسلیم
میدهد .ناآگاهی نمیتواند آگاهی بسازد و بدتر از همه سوگواری و
شــرایط هستند و پایان داســتان هم غیر از این را نشان نمیدهد.
ناآگاهی هم توانســاز نیست و ِ
میدان نیرویی به وجود نمیآورد .با
شما میگویید ما از اشتباهات داستان درس بگیریم .من از داستان
خوانشی استعاری از کارهای گلشیری به نظر من به او جفا میشود.
ِ
درس شکست و پیروزی نمیگیرم ،ازقضا همین
هرچند خود او نیز در اینکه آثارش را استعاری
نتیجهگرایی ،خصیصٔه داســتانهای رئالیســم
بخوانند کوشــش کرده اســت .این داستان
سوسیالیستی اســت .درحالیکه ،تجربٔه زیسته
گلشــیری به نظرم ضد فرایند اســت و در آن
آدمها در داســتان مهم اســت و فرایند و تکاپو.
فرایندی شکل نمیگیرد .فرایند ،چیزی نیست
چیزی که بــرای خلق آدمهای داســتان حیاتی
جز تکاپوی همیشگی برای چیرگی بر بحران و
است .اگر مایل هستید به این بحث ادامه ندهیم
ماهیت هر فرایند ،مستقل از این تکاپو نیست.
و شما تحلیل و برداشــت خود را از این داستان
در داســتان رخدادی بدون آنتاگونیســم رخ
ِ
تحلیــل آن دو نکته مهمی که در
بگویید ،خاصه
داده است؛ مناسبات ســتیزهآمیِز نیروها زیر
داســتان فرمودید :یکی دغدغههای گلشیری در
آوار نمادها و اســتعارهها مدفون شدهاند .در
مورد وضعیت روشــنفکری مــا و دیگری بحث
این رخداد بدون تضــاد و تعارض؛ مخاطب
سنت ،نمادها و تصاویرش را.
چارهای جز تأویل و تفســیر نــدارد تا مگر به
رضوانی :همانطور که خواستید من به بحث
یاری نمادها خودش را اقناع کند .حاال این بار
پیشــین ادامه نمیدهم بلکه تأویــل خودم را از
را خواننده خودش بر دوش خودش میگذارد
داســتان »شــرحی بر قصیده جملیه« بهاختصار
یا زبان و فُرم گلشیری ،چندان فرقی نمیکند.
ِ
احمد غالمی :با خوانشی استعاری از
تمــام خدمتتــان خواهم گفت .من داســتان را
رضوانی :از نکات ظریفی که در تحلیل داستان
کارهای گلشیری به او جفا میشود.
حکایت غلبه سنت بر جامعه و زدوده شدن همه
نقش »ســید«
مطرح کردید متشــکرم .مقصودم ِ
هرچند خود او نیز در اینکه آثارش را
مظاهر زندگی مدرن در اثر غلبه ســنت میدانم.
ندارد
شــترها
اســت که ابتدا تمایلی به پذیرش
استعاری بخوانند کوشش کرده .این
میگویــم »مظاهــر زندگی مدرن« و نــه زندگی
اما بعد مصلحتاندیشــی ،او را به استفاده از این
ِ
داستان گلشیری بهنظرم ضد فرایند
مدرن ،چراکه اگر مدرنیســم درست و درمانی در
موقعیت وامیدارد .همچنین نقش مردمی را که
است و در آن فرایندی شکل نمیگیرد.
کار بود ســنت نمیتوانســت آن را اینگونه پَس
طمع گوشت قربانی با جریان
فرایند ،چیزی نیست جز تکاپوی
در پی سود خود و به ِ
داســتان نمادین مابــهازای تاریخی هم
بزند .این
شترداری و شــتربانی همراه میشوند بهدرستی
ِ
همیشگی برای چیرگی بر بحران و
دارد .ســنت که نماد آن شــترها هستند میآید و
و دقت تفســیر میکنید ،اما ایــن را که میگویید
ماهیت هر فرایند ،مستقل از این تکاپو
نیست .در داستان رخدادی بدون
در جامعه بار میاندازد و در این مسیر از تعلقات
تا آدمهای داســتان آگاه نشــوند و عکسالعمل
آنتاگونیسم رخ داده است؛ مناسبات
تکتک ما به سنت ،از عناصر سنتی در شخصیت
مناســب نشــان ندهند ،خواننده هــم به آگاهی
ستیزهآمیِز نیروها زیر آوار نمادها و
تکتک ما ســود میجوید .در همان آغاز داستان
دادن خطای
نخواهد رسید ،نمیپذیرم .چرا نشان ِ
استعارهها مدفون شدهاند .در این
در وصف شــترها میخوانیم» :آن روزها همیشه
شــخصیتهای داستان برای آگاه کردن ما نسبت
رخداد بدون تضاد و تعارض؛ مخاطب
بــه این خطا کفایت نکند؟ چرا الزم اســت حتماً
از آنسوی شــالیها میآمدند ،تا میرسیدند زیر
چارهای جز تأویل و تفسیر ندارد تا
پنجــرٔه آدم و مدتی ،انگار فقط برای تو بزنند ،زیر
اجتماعی درست
شــخصیتها کنش سیاســی و
ِ
مگر به یاری نمادها خودش را اقناع
پنجره میایســتادند و میزدنــد«» .انگار برای تو
از خود نشــان دهند تا ما عینــاً همان کنش را در
کند .حاال این بار را خواننده خودش بر
بزنند« یعنی سنت و زمینههای سنت را در وجود
جهــان واقعی به نمایش بگذاریــم .آیا این توقع
دوش خودش میگذارد یا زبان و فُرم
تک ما ،مخاطب میگیرند .شــترها میآیند و
به همان رویکرد ســاده و غیرهنری و کســالتباِر
تک ِ
گلشیری ،چندان فرقی نمیکند
در شــهر مستقر میشــوند و این امر با امضا و اثر
رئالیسم سوسیالیستی منجر نمیشود که الگویی
انگشت ساکنان شهر پای طومار رسید آنها ممکن
از رفتار درست را پیش چشم خواننده میگذاشت
ِ
میشود .همچنین با همراهی سایر مردمی که منفعت شخصی خود را
و هرگونه نقش مســتقل و متفکرانه را از او سلب میکرد؟ چرا راه دور
در این همراهی دنبال میکنند .آنان که بیش از همه به استقرار شترها
برویم .گلشیری در همین داستان فقط معضل را نشان داده ،اما هم من
یا سنت کمک میرســانند نمایندگان نســلهای قدیمیتر جامعهاند.
و هم شما با خواندنش به آن آگاهی که شما نگرانید در خواننده ایجاد
همچنین روشنفکران ســهمی در این ماجرا دارند .دقت بفرمایید دبیر
نشود ،رسیدهایم .مگر نه اینکه هر دوی ما رفتار منفعالنه مردم و غرق
بازنشســته اهل مطالعــه در »فرهنگ معین« و »دیــوان منوچهری«،
شدن آنها در سنت و تالشنکردن برای تغییر وضعیت را نفی میکنیم.
ِ
دنبال این میگردد که خوراک شــتر چیســت و چطور باید تهیه شود.
پس ظاهراً شیوه گلشیری کار خود را کرده است و نگرانی شما بیمورد
کارمند شــهرداری نیز که میتوان او را نمایندٔه طبقه متوســط شهری
است .میفرمایید شــخصیتهای داستان این روحیه را ترویج میکنند
ما دانست قصیده جملیه میگوید .همه با هم آستینها را باال میزنند
که ما خطا کردهایم ،شما هم خطا خواهید کرد .اما در عمل ،من و شما
به نواله درســتکردن و خار جمعکردن و الیآخر .یعنی همه نقشــی
از خواندن داســتانی که دربارهاش بحث میکنیــم ،هر دو به این فکر
در استقرار ســنت و تثبیت آن به عهده میگیرند .این نیز َدرخور توجه
رســیدهایم که آنها به خطا رفتهاند ،ما نباید به خطا برویم! درهرحال،
اســت که در این اثنا شــترها بیکار ننشستهاند و شــروع کردهاند َدخل
نمیتوانیم از هنرمند انتظار داشــته باشیم شیوهای را که ما مفی ِد فایدٔه
اهالی را میآورند ،همان اهالی که کار و زندگیشان را گذاشتهاند و به
اجتماعی میدانیم اختیار کند .فیالمثل از گلشیری بخواهیم نمادها و
شــترها خدمت میکنند .باری ،گلشــیری در این داستان نشان داده که
اســتعارهها و زبانش را کنار بگذارد و روش ساده و صریح و مستقیمی
غلبه ســنت بر جامعه با همیاری همه ما که ســنت تا عمق جانمان
پیش بگیرد تا ما به یاری آن از مشــکالت خارج شــویم .گلشیری ،اول
ریشــه دوانده بود ممکن شد .همچنین نشــان داده که همه قشرهای
چارچوب همان هنر
هنرمند اســت و دغدغه هنِر خــود را دارد .اما در
ِ
جامعه در روند استقرار سنت ســهمی به عهده داشتهاند و هیچکس
که دغدغه اصلی اوســت ،مسئولیت اجتماعی را نیز به دوش کشیده و
بیتقصیر نیست.
به عقیده من بســیار خوب از عهده برآمده است .این نکته را هم اجازه
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کــه در عین بینام و بیچهره ماندن ایــن عبارت را مطرح کرده،
کسی که بدون او اندیشــه بیاهمیتبودن آنکه سخن میگوید
هرگز بیان نمیشــد «.این همان ژستی است که بهتعبیِر آگامبن،
ضرورت
هویت مؤلف را بیمناســبت میســازد و در عین حال،
ِ
ِ
ﺷﯿﻤﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
تقلیلناپذیر حضورش را تأیید میکند .از اینجاست که فوکو َش ِق
دیگری به بحث اضافه میکند که همان »کارکرد مؤلف« است.
هوشنگ گلشیری متعلق به دورانی است که ادبیات ما هنوز
منبع نامحدود معناهایی نیســت که ظرف اثر
مؤلف،
او
نظــر
از
»ژســت«های خود را از دســت نداده بود و »مؤلف« در صحنٔه
ِ
را پُر میکنــد ،بلکه نوعی اصل کارکردی اســت که آدمی با آن
فرهنگ بهمثابٔه ژست پدیدار میشــد .دورانی که بهتعبیِر فوکو
در فرهنگ خود مرز میگذارد ،حــذف میکند ،برمیگزیند .و در
در نوشتن ،مسئله نهچندان بر َســر بیان احوال و آرای نویسنده،
میان مؤلف-سوژه است که ژست پدیدار میشود.
از
فاعل نوشتن
که بر َسر گشــودن فضایی بود که در آن سوژه یا ِ
مرزکشی فوکو ِ
ِ
سوژگی متداول ،بر فرایندهای سوژهسازی کار میکند
فوکو با َر ِد
بودگی
ِ
ناپدیدشدن بازنمیایستد و »ردپای نویسنده فقط در تکین ِ
که ســوژه را برمیســازند یا دســتگاههایی که آن را در سازوکار
غیبتش یافت میشد«.
تناقض ظاهری
قــدرت گیر میاندازند .او خود این بنبســت یــا
بیرون داســتان
میشــل فوکو ،مؤلف را از یک فرد واقعی که ِ
ِ
را چنین توضیح میدهد» :خودداری از توســل فلســفی به یک
میماند فراتر میبَرد و از کارکر ِد مؤلف ســخن میگوید که ورای
ســوژه برســازنده معنایش این نیســت که طوری رفتار کنیم که
مؤسس یک گفتار در جامعهای بدل
حدو ِد کار نویسنده ،او را به
ِ
گویی ســوژه وجود ندارد و با اســتناد به عینیتی محض آن را به
ادبیات ما در جایگاِه مؤلفی نشسته
میســازد .گلشــیری نیز در
ِ
امری انتزاعی بدل ســازیم« .فوکو از فرایندهایی سخن میگوید
است که هم گفتارهای موجود را در آثارش و در نحؤه حضورش
که ســوژه را برمیسازند و تغییر شکل میدهند ،اما اغلب از دید
ســاحت گفتاری
نوع پرداختش به ادبیات
ِ
بازتــاب داده ،و هم با ِ
پنهــان میمانند .با این وصف ،مفهو ِم کارکر ِد مؤلف به این معنا
حین توجه به مســئله زبان
که
اســت
در ادبیــات ما پدید آورده
ِ
نیســت که مؤلف وجود ندارد ،و بحث بر سر مح ِو سوژه نیست،
تناســب فکر و زبان هم توجه داشــت .همان چیزی
و آدمها ،به
ِ
بلکــه کارکر ِد مؤلف بهصــورت نوعی فرایند سوژهشــدن ظاهر
»ســاخت« داستان میخواند و اعتقاد داشت،
که گلشیری آن را
ِ
مؤلف مجموعهای
ساخت درخشان را کمتر در
ساخت با ُفرم یکی نیســت و ازقضا
میشــود که از طریــق آن یک فرد در مقــا ِم ِ
ِ
از متنهــا ،هویــت و قوام مییابد .از اینروســت کــه فوکو باور
اهمیت تلقی گلشیری از ساخت،
آثار فرمالیستها میتوان دید.
ِ
نمرده اســت ،او خود باید نقش فــرد ُمرده را در
ســاخت
در این اســت که او باور داشــت ،داســتانی که از یک
ِ
دارد نویســنده ُ
روشنان« هوشنگ
داســتان »خانه
بازی نوشــتن بر عهده بگیرد.
زمان خود را مسئله
ِ
ِ
فیالنفســه برخوردار است میتواند مسئله ِ
ِ
گلشیری شــاید از نمونههای درخوری باشد که کارکر ِد مؤلف را
کردن مســئله داستان همان کاری است
اکنونی ما کند ،و اکنونی ِ
ِ
راوی
معاصریت گلشیری و اقران او
که ادبیات باید از پَس آن بربیاید و
ِ
به نمایش میگذارد .سرگذشــت »کاتــب« اینجا ،در ِ
غیاب ِ
راویان
معین یا مرســوم روایت میشود .اشیاء یا »نورهای سیاه«،
از همینجا مایه میگیرد.
ِ
این داستاناند که دو شخصیت »شاعر« و »کاتب« دارد که گویی
فردی نویســنده به کار
در
تلقــی فوکو از مؤلف ،دیگر ِ
هویت ِ
ِ
طول داستان در یکدیگر استحاله پیدا میکنند.
نمیآید ،بلکه بحث بر َســر مجموعهای از متنهاســت که یک
یکی هستند ،یا در ِ
مؤلف در این داســتان چنانکه فوکو میگویــد یک زندگی را به
فرد را به مقام مؤلف میرســاند .درست خالف آنچه در دو سه
عرضه یا بازی میگذارد» :عرضه یا بازی شــدن ،نه بیان یا کامل
بزرگ
ادبیات ما رفته اســت .سایه
دهه اخیر بر
انداختن نامهای ِ
ِ
ِ
شدن«.
ادبی همچون صــادق هدایت و جالل آلاحمد و بهرام صادقی
گلشــیری معتقد بــود تالش داســتاننویس از این پس تنها
و احمد محمود و ســاعدی و گلشــیری و براهنــی و دیگرانی از
و تنها باید این باشــد که عامل تازٔه دیگری را بر عناصر داســتان
فردیت متورمی دانســتهاند
مترادف
ادبیات ما را
این طایفــه ،بر
ِ
ِ
ِ
بیفزاید که همانا »به تردید نگریســتن« اســت در پدیدار و نمود
فرصت خلق آزادانٔه ادبیات را
تاریخ ادبیات ما را انباشــته و
ِ
کــه ِ
گرفته اســت .برخی در جا انداختن این باور کلیشــهای تا جایی
زبان
اشــیا و آدمها و غیره .او در این داســتان با نور و ظلمت ،از ِ
مرجعیت ادبی خواندند
مدعــی
پیــش رفتند که این چهرهها را
داستان کاتب را از
اشــیایی سخن میگوید که »حافظه ندارند« و
ِ
ِ
ِ
کــه راه را بر هرگونه دموکراســی ادبی یا تکثرگرایی میبســت.
میان روشــنایی و تاریکی روایت میکنند» :ما اغلب همینجاها
ِ
طرفه آنکه به برکت جابهجایی نســلها و گسستی که پیش آمد
دســت به کار میشویم ،گوش به گوش میگوییم یا بهتر ،سلول
بهدلیل انــواع غیاب ،از مرگ تا مهاجرت و عطای نوشــتن را به
به ســلول تــا مگر آن نورهای ســیاه که در آدمی هســت کاری
نســل تازٔه بیسنی در ادبیات ما سر برآورد که
بکنند .بایست کاری کرد .کردیم ،از دستها هم شروع کردیم ،دو
لقایش بخشیدن،
ِ
انگشت شست و اشاره سیگار را اگر خاموش میکردند باز شروع
ازقضا هیچ نقطٔه پَرشی نداشت جز چسبیدن به فردیت و هویتی
میشد .خاموش شد و ما تاریکتر ماندیم ...اگر این جنس آدمی
که بازار و ُمد روز برایش دســتوپا کرد .کارگاه ادبیِگلشــیری یا
فریادی بزند یا به هقهقی حفرههای ما را بینبارد ،یا دســتآخر
قول اقارب او ،داستانخوانی بر سر جمع ،که مورد نقد و عتاب
به ِ
هایهایی بگوید ،میدانیم ما که جایی نوری هنوز هست ،وگرنه
نویسان تازهرسیده بود ،خیلی زود به نسخهای بدل شد که
داستان
ِ
نورهای سیاه تاریک میشوند ،مثل همان تاریکی که بود«.
داستان درخور
نویسان »جوانمرگ« -که یکی دو رمان یا
داستان
ِ
ِ
»ژست او نیز در آستانه
مؤلف بهناگزیر در اثر ناگفته میماند و
انواع کارگاههای ِسریدوزی
پیچیدند.
خود
برای
نداشتند،
بیشتر
ِ
ِ
اثــر این پا و آن پا میکند ،همچــون کتیبهای ناخوانا که بهطعنه
داستاننویســی از همینجا پا گرفت و هویتســاز شــد .آگامبن
میگویــد رازی دارد کــه نمیتوانــد بازگــو
معتقد اســت جامعهای که ژستهای خود
کاتب
کند«.
را از دست داده بهطرز وسواسآمیزی به آن
گلشیری نویســنده اینجا بر روی ِ
ِ
»خانهروشنان« تا میخورد :کاتبی که با »دو
مشغول میشود» .برای آدمیانی که هرگونه
لب به ناگفتهای گشوده« ،مدام مینویسد و
حس طبیعی بودن را از دســت دادهاند ،هر
پاره میکند و میســوزاند ،و میگوید تا »آن
حرکت یا ژست منفردی سرنوشتی میشود
اصل کاری« را ننویســد دســت نمیکشــد.
و هرچه ژســتها بیشتر زیر نفوذ قدرتهای
راویان
امــا آن اصــل کاری که مخاطبــان و
نامرئی ،آرامش خود را از کف بدهند ،زندگی
ِ
داســتان را به انتظار گذاشــته تا مگر نوشته
بیشــتر حالتــی رمزناگشــودنی مییابد« .و
شود ،نانوشته میماند و به تعویق میافتد تا
دستبرقضا جامعه ،اغلب زمانی ژستهای
نیمٔه تاریک ماه
»مؤلف بهطرزی خستگیناپذیر مدام بازگردد
از دست رفته خود را جستوجو میکند که
و دوبــاره خــود را در فضای گشــودهای که
کار از کار گذشــته و دیگر دیر شده است .این
داﺳﺘﺎنﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎهِ
خلق کرده محصور سازد« .کاتب هست» ،در
درخشان گذشته که ازقضا
ادبیات
توســل به
ِ
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮى
ِ
تابوت ناگفتههاســت که هست ...و به مدد
ادبیــات کنونی،
بیشــتر معاصر ما اســت تا
ِ
ِ
ﻧﺸﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
او اســت که از دریچه کلمه میبینیم« ،گیرم
اصیل این جســتوجو
یکــی از نِمودهــای ِ
»بوی کاغذ نانوشته« را بدهد یا »مدادی که
افراطی
است .از نمونههای دیگرش ،تقالی
ِ
نتراشیده باشندش«.
تولیدکنندگان محصوالت ادبی اســت که راه
داستاننویســان و
ِ
بدون تعمق و تفکر در آن »قدرتهای
آگامبن معتقد بــود خواندن در جایی به پایان میرســد که
میانبُر را انتخاب کردند و ِ
نامرئی« که ژستهای جامعه ادبی و مؤلفانش را از ما گرفت و
خواندن آنچه به شــعر درآمــده بهنحوی با جای خالی
در آن،
ِ
ادبیات کممایٔه ناتوان امروز تاخت زد ،تنها به مظاهِر این
آن را با
آنچه زیسته شده رودررو میشود .چراکه نوشتن نیز یک دستگاه
ِ
ژستهای ازدست رفته چسبیدند و فراتر از آن ،خواستند نسخٔه
اســت و همانطور که مؤلف باید در اثر خود بیاننشده بماند و
بدلی بسازند که پیداست به بیراهه رفتند .اینان با هیاهوی بسیار
در همان حال کماکان به حضور خود شــهادت دهد ،ســوژگی
ادبیات
انباشتن کتابها از کلمات،
کردن فضا از قیل و قال و
نیز باید در همان نقطه که اســیر دســتگاههای خویش میشود
ِ
و پُر ِ
ِ
خالف تصور این طیف ،ژست ،هیچ
و به بازی گذاشــته میشــود ،خود را نشــان دهد و بر مقاومت
بدون ژســت ما را رقم زدندِ .
بودن نوع بشــر ،تنها چیزی
خود بیفزاید» .ســوژگی در جایی تولید میشود که موجود زنده
حرفــی برای گفتن نــدارد و در زبان ِ
است که ژســت نشــان میدهد و ازقضا »در زبان بودن ،چیزی
هنگامی که با زبان مواجه میشــود ژســتی بروز دهد حاکی از
نیســت که بتوان در قالب جملهها گفت ،و ژست اساساً همیشه
ناممکــن بودن تقلیــل خویش به این ژســت« و اگر آنچه را در
ژست قادر نبودن به سر در آوردن از چیزی در زبان است«.
هر کنش بیانی بیاننشــده میماند ژست بنامیم میتوان گفت
نوعی ِ
آگامبن از این هم فراتر میرود و ژست را به یکجور »دهانبند«
مؤلف تنها بهمنزله یک ژســت در متن حضــور دارد ،حضوری
تشبیه میکند که باید در دهان گذاشته شود تا نگذارد حرف بزنید،
نقــش یک ُمرده .گلشــیری »در زبان بودن«
کردن
در حــ ِد بازی ِ
ِ
و این درواقع ،نمادی اســت از یکجور ناتوانی از ســخنگفتن ،یا
را در
معرض دید میآورد و »آنچه ژســت نشان میدهد همانا
ِ
ادبیات امروز شاهدیم؛
ضعف حافظه .خالف آنچه در
مواجهه با
کاتب گلشــیری در آخِر داستان با
ِ
ِ
بودن بشــر اســت«ِ .
در زبان ِ
در انبوِه داســتانهایی که ادعای تاریخی بودن دارند و کاری جز
کاغذی ســیاهکرده بر دســت میماند که رویش خواناست» :ما
هم رفتیــم ،نعشمان را هم بردیم« .از این اســت که میتوان
بستهبندی حافظه و ارائه آن از پیش نمیبرند و بهتبع ،از سکوت
جایگاِه گلشیری را در مقا ِم مؤلف در تاریخ ادبیات ما بررسی کرد
نابســندگی
لکنت ژســتَ ،ســر در نمیآورند و نیز از
و وقفــه و ِ
ِ
ترتیب گفتار
متن بزرگ را نوعــی دهانبند میخواند که
و کارکرد مؤلف را در سایٔه شــرایط ظهور سوژه در ِ
حافظــه .آگامبن هر ِ
دورانش بازشــناخت ،جایی که کاتب از چنبره دستگاههایی که
خو ِد زبان را در معرض دیــد میآورد» :خو ِد در زبان بودن را در
او و نوشتارش را به انقیاد درمیآورند ،میگریزد و با شهادت به
مقام
عنوان نقیصهای العالج در کالم«.
فقدان عظیم حافظه به ِ
ِ
نقش ُمرده را بازی میکند و نعشش را هم
ســوژگی،
ناممکنی
جایگاه
بازخوانی
برای
که
»مؤلف«
از
فوکو
تلقی
به
برگردیــم
ِ
ِ
ِ
با خودش میبرد.
گلشــیری در ادبیات ما به کار میآید .میشــل فوکو در درسگفتار
طرح
»مؤلف چیســت؟« با
ارجاعات:
ِ
بازخوانــی نظریه »مــرگ مؤلف« و ِ
مفهــو ِم »کارکرد مؤلف« ،وج ِه دیگری بــه آن اضافه میکند که
 .۱نیمٔه تاریک ماه ،داســتانهای کوتاِه هوشــنگ گلشیری ،نشر
حیاتــی دوباره به این نظریه میبخشــد .او این درســگفتار را با
نیلوفر
نقلقولی از بکت آغاز میکند» :چه فرق میکند چه کسی سخن
 .۲حرمتشکنیها ،جورجو آگامبن ،ترجمه صالح نجفی و مراد
میگوید ،کسی گفت چه فرق میکند چه کسی سخن میگوید«.
فرهادپور ،نشر مرکز
 .۳گلشــیری کاتب و خانهروشنان ،صالح حسینی و پویا رفویی،
متن فوکو
آگامبن در مقالٔه »مؤلف بهمثابه ژست« ،شرحی از این ِ
حامل بیاعتنایی
نشر نیلوفر
قول بکت ِ
به دست میدهد و مینویســد نقل ِ
اخالق نگارش
به مؤلف است که میبایســت مبنایی باشد برای
 .۴باغ در باغ ،هوشنگ گلشیری ،جلد دوم ،نشر نیلوفر
ِ
قول بکت در حین ادا شــدن تناقضی دارد
 .۵وســایل بیهدف ،یادداشــتهایی در باب سیاست ،جورجو
در جهان معاصر .اما ِ
که بهنحوی آیرونیک ایدٔه فوکو را آشــکار میکند» :کسی هست
آگامبن ،ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی ،نشر چشمه.
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به همین نکته است .خود او عملکر ِد خود و اَقران خود را سزاواِر انتقاد
میبیند» .شــرحی بر قصیده جملیه« تنها یک نمونه اســت ،گلشیری
این نقد را در داســتانهای دیگری هم مطرح کرده است .اما برعکس،
گلشیری داســتاننویس را
در مورد جهان داســتانی که شــما رویکرد
ِ
محافظهکارانــه میبینیــد ،من میخواهــم از او دفاع کنــم .او در پی
گلشیری
ارائه راهحل نیســت و این انتظار را هم از او نمیتوان داشــت.
ِ
داســتاننویس ادعای آن را ندارد که میتواند مشکلگشا باشد .او تنها
مشکل را نشــان میدهد و این خود کار بزرگی است .مسئلهای هم که
گلشــیری اینجا مطرح میکند ،به نظر من ،برخــالف آنچه میفرمایید،
»شبهمسئله« نیست .البتّه که از نگاهی عمیقتر ،و شاید فلسفیتر ،اینجا
هیــچ کهنهای جای هیچ نویی را نگرفته .همٔه اینها بوده و حاال ما فقط
با نمودی دیگر از آن روبهرو شدهایم .من هم در آغاز بحث عرض کردم
جامعهای که سنت بر آن چیره میشود »جامعهای است که خود زمینٔه
این چیرگی را فراهــم میکند« .لیکن قضیه یک بعد پراتیک-اجتماعی
هــم دارد و در این بعد »مدرن« علیه »ســنتی« میجنگد چون حیات
خود را در خطر میبیند و تقابل با سنت برایش ابداً شبهمسئله نیست.
ِ
گلشــیری
 غالمــی :اتفاقــاً به نکته درســتی اشــاره میکنید.
داســتاننویس در پی ارائه راهحل نیست .او صرفاً مشکل را نشان
ِ
وضعیت موجود را تصویر میکند .فراتر از این
میدهد یا به تعبیری
تصویــر ،قدمی به جلو برنمیدارد .بحث دربــارٔه چگونگی پذیرش
سنت و اینکه تا چه میزان روشنفکران قادر بودند در برابر این سنت
عملورزانه بایســتند ،ما را به انحراف میبَرد و دستکم در ابتدای
گفتوگو که من اشــتیاق دارم نظرات شما را دربارٔه داستان بشنوم
آن را به تأخیر میاندازد .فقط مختصر بگویم ساعدی و کسان دیگر از
ِ
اشکاالت گلشیری در برخی از
این قاعده مستثنا هستند .شاید یکی از
داستانهایش که اقبال به آثارش را کم میکند همین محافظهکاری
و اصرار بر پناه بردن به اســتعارههای زبانی و سمبلهایی است که
دســت بر قضا میخواهد چیزی را در فُرم پنهان کند و جسارتاً باید
بگویم همســویی دارد با گرایــش محافظهکارانهای کــه از دوران
مشروطه سر برآورد و سرانجام بر جامعهی ایران حاکم شد :گرایشی
اجتماعی مــدرن را در قالب
کــه ناآگاهانه یا آگاهانــه »محتوا«ی
ِ
»بیانی« ُصلب )خواه سنتی یا غیر ســنتی( میپیچد و به این شیوه
مجال تأمل سیاســی در این محتوای اجتماعی و دگرگونکردنش را
ِ
فرمالیســم گلشــیری را در همین چارچوب میتوان
از بین میبرد.
درک کرد .البته گلشــیری ِ
نگران ابتذال است ،ابتذالی که دامنگیر
ِ
نویســندگان رئالیست همدورٔه خودش شده است و گاه این نگرانی
چنان به وحشتش میاندازد که داستانهایش از ِ
تخیل سیاسی تُهی
شده و کنشگری خود را از دســت میدهند .البته بدیهی است این
دربارٔه همه آثار گلشیری صدق نمیکند .این بحث را فعالً همینجا
ِ
کشــیدن وضعیت موجود ،بدون
رهــا میکنم .از نظر من به تصویر
هیچ کنش خالقانــهای ،بدون هیچ اثری از نیرویــی که به فراتر از
وضع موجود اشاره کند یا بهتعبیری ،بدون آیندٔه تاخورده در اکنون،
راه را بــر رهیافتهای پویا میبندد .به پایان داســتان توجه کنید:
ِ
ِ
سفیدان امروز هر
روشــنفکران دیروز و ریش
بعد از اسکان شترها،
روز به محلی که شــتران در آنجایند میرونــد و به دور آتش حلقه
میزنند و خاطرات تلخ و شــیرین خود را مرور میکنند .داستان با
پذیرش و انفعال در برابر تغییر وضعیت آغاز شده و با تسلیم پایان
میگیرد ،آنهم در بیابانی پشــت به شــهر که نماد مدرنیته است.
آنچه این داســتان را محافظهکارانه میکند این انفعال و تســلیم
نیست ،سرخوشیای است که هنوز در این جمع وجود دارد و آنان
رخدادهای این تغییر وضعیت را با حظ مرور میکنند .مایلم قبل از
پاسخ
پاسخ به بحث من خوانندگان تحلیل شــما را بخوانند ،شاید ِ
اشکاالت من هم در تحلیل شما مستتر باشد.
رضوانــی :من واقعاً از این بحث اســتفاده میکنم چون مواردی را
مطرح میکنید که مرا از خوانش یکجانبه اثر دور میکند ،خوانشــی
که طبعاً هر کس در خلوت خودش از هر اثری دارد .به گمانم پاســخ
اشــکالهایی را که شــما وارد میکنید بعضاً در متن و در صحبتهای
خودتــان میتوان یافــت .در مورد متن ،باید گفت »شــرحی بر قصیده
جملیه« ،متنی سراســر نمادین است که سطر سطر آن معنای تمثیلی
شدن سنت
دارد و در چارچوب همان تفسیر کلی یعنی
ِ
حکایت مسلط ِ
بر جامعه قابل تفســیر اســت .میفرمایید گلشــیری برای نشان دادن
راهحل قدمی برنمیدارد .حق کامالً با شماســت اما اجازه میخواهم
تکرار کنم که از گلشــیری و اصوالً هنرمند نمیتوان انتظاِر ارائه راهحل
داشت .وظیفٔه هنرمند ،حتی اگر وظیفٔه اجتماعی برایش قائل باشیم،

فراتر از انگشــت نهادن بر دردها و آشــکار کــردن معضالت نمیرود.
پیشتر هم گفتم که گلشیری مدعی ارائه راهحل نیست ،برعکس خود
اذعان دارد بر اینکه راِه برونرفت را نمیشناسد .توجه کنید در داستان
آنها که شترها را در شهر مستقر میکنند بالفاصله متوجه اشتباه خود
احساس شرمندگی کاری نمیتوان کرد.
میشوند اما دیگر دیر شده و جز
ِ
میخوانیــم» :انگار بخواهیم معذرت بخواهیم نگاهی هم به شــترها
کردیم که داشتند همچنان چیزی را لفلف میخوردند .به یکدیگر هم
نگاه کردیم ،به همه آنهایی که با ما زیر آن طومار را مثل ما امضا کرده
بودند و انگشت زده بودند .اما راستش هیچکدام جرئت نداشتیم چشم
در چشم هم بیندازیمُ «.خب ،این اظهار شرمندگی علتش این است که
فر ِد شــرمنده میداند راهی برای جبــران خطایش ،یعنی برونرفت از
بحث من معطوف به متن بود و پاسخی
مشکل نمیشناســد .تا اینجا ِ
که خو ِد متن به ایرادهای شما میدهد .دقیقتر بگویم به صحهای که
متن بر ایراد شــما مینهد ،یعنی اینکه خو ِد متــن اذعان دارد بر اینکه
نویســنده راهحلی نمیشناســد .اما پاســخ به این ایراد را که گلشیری
اجتماعی
به اســتعارههای زبانی و ســمبلها پناه میبرد یا »محتوای
ِ
مدرن را در قالب بیانی ُصلب میپیچد« شــما خودتان با اشارهای که
به ارزشهای هنری کار گلشــیری میکنید میدهید .گلشیری در میان
نویســندگان معاصر ما یکی از هنرمندترینهاست .او نمیتواند ،یعنی
ذوق و هنرش اجازه نمیدهد با انگشــت اشــاره و بهصراحت دست
بــر نکتهای بگذارد یا خواننده را به چیــزی فرابخواند .اینکه میگویید
گلشــیری مخاطب عام نــدارد و همهکس آثــارش را نمیخواند باید
علتش را در کیفیت هنری عالی آثاِر گلشــیری ســراغ گرفت .اینگونه
آثار همیشه و همهجا برای مخاطب و خوانندٔه خاص نوشته میشود.
کردن مشکل و ارائه
سرانجام این نکته به نظرم میرسد که میان آشکار ِ
راهحل شــاید نباید چنین تفکیکی قائل شــد .ایجا ِد آگاهی که گلشیری
آن را وظیفه خود میداند خود بزرگترین قدم در راهحل مشــکالت نیز
پایان داستان که شــما بهدقت اشارههای مضمر
هســت .فیالمثل در ِ
در آن را مطــرح کردیــد ،گلشــیری با تصویر جمعی کــه اینک پس از
استقرار سنت »پشــت به خیابان ،پشت به شهر و رو به آتش ساربانان
و میان حلقه صدها شــتر« مینشــینند »و از کتری آویخته از ســهپایه
چای« میریزند و چپق میگردانند و »در هوای خوش گذشته از رفتگان
یاد« میکنند ،انفعال عمومی را نشان میدهد .تصدیق میکنید که به
کشــیدن این انفعال و ایجاد آگاهی نسبت به آن ،قدم بزرگی در
تصویر
ِ
راه زدودن آن است .بهاینترتیب ،گلشیری در مقام روشنگر قطعاً بیش
کردن مشکلمان رهنمون
از آنچه خود ادعا دارد ما را به ســمت حل ِ
میشــود .فقط این ایراد را جسارتاً بر تحلیل شما وارد میکنم که شما
پایان داســتان حظ مردم از فرو رفتن در سنت را بهحساب گلشیری
در ِ
میگذارید و نشــانی از محافظهکاری او میبینید .گلشیری دارد آشکارا
به این حظ انتقاد میکند .هر آنچه در این داستان میبینیم انتقاد است
افسوس نویسنده از کنش و سپس انفعال قهرمانان داستان.
و
ِ
 غالمی :بگذارید برای نق ِد دیدگاههای شما ،با شما همدل شوم.
میگویید در داستان »شرحی بر قصیده جملیه« ،نویسنده راه نشان
نمیدهد و قرار نیست راهی نشان دهد ،موافقم .درست میفرمایید
وظیفٔه ادبیات نشــان دادن نقشٔه راه نیســتُ .خب ،ادبیات با ما
چه میکند؟ اشــاره کوتاهی کردید به اینکه گلشیری با نشان دادن
وضعیت آگاهیبخشــی میکند .اینجا اشکال ظریفی وجود دارد که
از چشم دور میماند .شــما بین آدمهای داستان و آدمهای ِ
بیرون
داســتان تفاوت قائلید .از نظر من آدمهای داستان همان آدمهای
بیرون داستان هستند .اگر آدمهای داســتان تعارض و تضادی با
وضعیت موجود پیدا نکنند و به آگاهی نرســند ،بعید است خواننده
هم به آگاهی برســد .همانطور که گفتم با صدای زنگولهها و آمدن
ِ
وضعیت تازه رخدادی
شترها اعال ِم وضعیت تازهای میشود و این
اســت که چون ســیل بر کوچهها جاری میشــود و همه را دنبال
خود میکشاند» .ســید« از پذیرش شترها ســر باز میزند اما ِ
عقل
ِ
معاش ِ
موقعیت پیشآمده
اندیش او ،او را ناچــار به بهرهبرداری از
میکند .مردم هم در پی منفعتی هســتند؛ گوشــت قربانی یکی از
شــترها بهپاس همراهی آنان .مهمتر از همه طوماری است که پای
آن ُمهر و امضا میشــود .اگر بخواهیم از دیدگاه شما از امضای پای
سند تحویل شترها برداشت نمادین کنیم کار گیر پیدا میکند ،چون
این عمل با عالم واقع اینهمان نمیشود .روشنفکران کمترین نقش
را در بازگشت سنت داشــتهاند .درنهایت میتوان گفت آنها صرفاً
همراِه رخداد بودهاند اما امضای پای ورقه نبودهاند .روشنفکران به
دلیل زمان و جغرافیایی که در آن زیســتند حاضِر غایب در صحنه

دلیل
ﺷﺮق :در همین روزهای قرنطینه که نمایشــگاه کتــاب تهران به ِ
شیوع کرونا تعطیل شد و نشــر نیز روزهای خمودی را سپری می کند،
کتاب تازه در نشــر حکمت کلمه منتشــر شــده است که ازجمله
چند ِ
مطرح
میتوان بــه گفتوگوی خواندنــی با محمود درویش ،شــاعر
ِ
عنوان »قماربــاز« .همچنین کتابی
فلســطینی اشــاره کرد در کتابی با ِ
رمان مدرن،
مسئله
به
تفصیل
درباره رمان مدرن نوشته جس متز که به
ِ
کتاب تازه
از پیدایش آن تا ســاخت و
ِ
سیاســت رمان مدرن میپردازدِ .
دیگر منتخبی است از داســتانهای مجله نیویورکر با ده داستان که با
عنوان »بیموها بیدقتاند« ترجمه و منتشر شدهاند» .مسیو ابراهیم و
ِ
گلهای قرآن« اثِر اریک امانوئل اشــمیت ،نیز از دیگر عناوینی است که
چندی پیش منتشر شد و دوباره تجدیدچاپ شده است.
عوضمیشودهمهچیز
»روزگاری کــه بیماری و غیاب با نام شــاعر
فلســطینی ،محمود درویش ،همراه نبود ،او
ســتاره بود و بس ،در شــهر نور که مرحله
طــالی شــعر خویــش را در آن گذراند ،در
غوغای حضور و نشــر و نوشــتن شبهای
شعر .آنجا بود که شاعر ما پنجاه سالگیاش
روایت
را جشــن گرفــت «.ایوانا مرشــلیانِ ،
گفتوگویش با محمود درویش را اینطور آغاز میکند .نخســتین دیدار
ســال  ۱۹۹۱اتفاق میافتد پس از شــب شــعری که
آنهــا در پارس در ِ
عنوان »میبینم
درویش آنجا شــعری تازه از مجموعهای خوانده بود با ِ
آنچه میخواهم« .دومین دیدار در خانه شــاعر اســت در پاریس که از
طبقه پنجم مشرف به برج ایفل بوده و در زمانی که محمود درویش به
مدت چهار ســال از مصاحبه با مطبوعات طفره رفته بود و سرانجام با
ِ
وساطت استاد انطوان نوفل ،سردبیر مجله »الدولیه« موافقت کرده بود
ِ
عنوان
مصاحبــه کند.
ِ
حاصل ایــن مصاحبه مفصل کتابی اســت که با ِ
»قمارباز« منتشــر شــده .در این کتاب جز گفتوگوی محمود درویش
جهان شاعر ،شعرهایی هم از درویش
درباره کارنامه ادبی و شــعرها و ِ
ترجمه و منتشر شده است .درویش در جایی از گفتوگو میگوید» :دیگر
آنقدر توهم ندارم که از ناامیدی بترســم .دهه اخیر این قرن پرآشــوب
یادمان داد کــه درهای تخیل را به روی هیچ احتمالی نبندیم .و یادمان
داد که آتش خمودی ندارد .و یادمان داد که از غافلگیریهای واقعیت
تاریخی شاد یا ناشاد نشویم .انگار باید عقل دیگر فراهم کنیم تا بتوانیم
شــوک غافلگیریها را تحمل کنیم و با لوازم فهم جهان پرآشوب جدید
کنار بیاییم .بنابراین ،تا وقتی جهان در این حالت پر افتوخیز و تا این حد
آشوبزده است ،همه چیز موقتی است .با این همه ،هنوز میتوانم رویا
ببافم ،هنوز میتوانم شــوک واقعیت را با شــوکی شعری پاسخ دهم؛
شــوکی که تنها توجیه زندگیام است .هنوز میتوانم شهادتگر جندین
تاریخ باشــم که در یک لحظه زیست کرده و میکنم «.درویش میگوید
دیگر جایی برای زخمی تازه در قلبش نمانده است و نمیخواهد ببیند
ســقوط آنچه را بر کاغذ و دیوار و هوا نوشته است ،نمیخواهد ناامیدی
ِ
بیشتری را ببیند» :شاید تنها امیدی که برایم مانده همین باشد :ایمنی در
برابــر ناامیدی و ســرخوردگی «.البته که شــاعر پیش از ایــن ،باورها و
افکارش را به شــعر درآورده است و با پشــت کردن به ناامیدی نوشته
عنوان یکی از شعرهایش در این کتاب
است :عوض میشود همه چیزِ .
که در آن میخوانیم» :نه ،چنانکه میپنداشــتیم چیزی عوض نخواهد
شد /اگر ساعتی بیشتر درنگ کنیم /میگویدش این را ...و میرود مرد- /
شــاید اگر نشســته بود گنجشکی بر شــانهام همه چیز عوض میشد-
میگویدش این را ...و میرود دخترک /با هم میروند .کنار ایستگاه مترو
جدا میشــوند /...نوازنده در میانشان گیتار میزند ،خنده است بر لبش/
آنگاه که میگرید .و اشک است بر دیدهاش آنگاه که میخندد ،میگوید:
نه ،همه چیز عوض میشــد شاید اگر در لحظٔه مناسب /به گیتار گوش
میسپردند /.گفتم :نه ،شاید همه چیز آنگاه عوض میشد /که نگاه به
سایههاشــان میانداختند /درهمپیچان ،عرقریزان ،افتاده بر سنگفرش
خیابان ،چونان برگهای خزان!«
قمارباز ،محمود درویش ،ترجمه احسان موسوی خلخالی
وقتی دنیا دو نیم شد
کتــاب »رمان مدرن« نوشــته جــس متز با
ِ
ترجمه آرش خوشصفا ،در هشــت فصل
تدوین شده است .مولف در پیشگفتار کتاب،
منظور خود را از رمان مدرن بهطور مفصل
شــرح میدهد و مخاطــب را برای ورود به
بحثهــای جزئیتر کتاب آماده میســازد.
جس متز معتقد است رمان مدرن در اصل
به معنای رویارویی با مشــکالت و احتماالت ناشی از مدرنیسم است از
شگفتیهای فنآوری و هرجومرجهای اجتماعی تا رازهای روانشناسی
و الگوی دگرگونی ،و همواره میکوشد این مفاهیم را به انگیزه و چالش
اصلی خود تبدیل کند .بنابراین رمان مدرن از دی ِد متز ،نوعی مواجهه با
مدرنیته در بســتر نوشــتاری تازه اســت کــه تنها به کمــک ایمان به
ریختهای زیباییشناسیای که میتوانند نگاه ،نگرش و زندگی مردم را
عوض کننــد پیش میرود .متز کتابش را اینطــور آغاز میکند» :رمان
همیشــه مدرن بوده  -همیشــه دغدغه زندگی معاصر را داشته و به
همین ترتیب ،همواره دنبال نوینگرایی بوده اســت .ولی پیرامون سال
) ۱۹۰۰یا شاید هم  ۱۹۱۰یا  (۱۹۲۲مدرن بودن چیزی بیش از این بود زیرا
به یکباره همه چیز تنها با معیار مدرنگرایی تعریف شد .گویی دنیا دو
نیم شــد و تمام پیوســتگیهای گذشــته تا حد ممکن فشرده شدند و
شخصیت انسان و زندگیاش دستخوش تغییری دمادم قرار گرفتند .به
همین دلیل ،رمان هم برای عقب نماندن از قافله میبایست به سرعت
رشد میکرد و به دو نیم تقسیم میشد تا از میدان تغییر دور نماند .و از
اینرو نامش را رمان مدرن نهادند ،گونهای که با گذشته کاری نداشت،
خودش را دم به دم نو میکرد تا بدین وسیله در مسیر مدرنیته به آینده
عنوان »پیدایش رمان :چه وقت و
بشــتابد «.متز ،در ِ
فصل نخســت با ِ
سال  ۱۹۱۴آغاز میکند و از هنری جیمز ،کسی که تا حدود سال
چرا؟« از ِ
 ۱۹۰۰به یک اســتاد تمامعیاِر هنر داستاننویسی تبدیل شده بود .بعد از
ســراغ هفت رماننویــس مدرن ازجمله
هنــری جیمز ،مولف میرود
ِ
ویرجینیــا وولف ،مادوکس فــورد ،دی .اچ .الرنس ،فاکنر و جویس .در
پرسش مبنایی را مطرح میکند» :واقعیت چیست؟« و
فصل دوم ،متز
ِ
خالل رمانهای مدرن به دســت
ســعی میکند تعریفی از واقعیت از ِ
دهد .فصل ســوم کتاب به ریختهای تازه رمان مدرن میپردازد که به
آنی واقعیت بهمعنای
ِ
بازســاخت ریخت رمان منجر شــد» :اگر انتقال ِ
بازساخت پیرنگها و فرایندهای نوشتاری ادبیات داستانی بود ،نگرش
تازه نســبت به مقوله شــخصیت را نیز با خود به ارمغــان آورده بود.
شــخصیت نیز همانطور که تا بدینجا دیدهایــم ،همزمان با واقعیت،
دگرگون شــد :همین که همگی نویسندگان واقعیت را چیزی پنداشتند
که از شخصی به شخص دیگر تفاوت میکرد ،شخصیت را نیز دگرگون
کــرد چراکه ایــن دگرگونی بــرای کاوش آنها در ژرفنای رگوریشــه
فردیتشان ضروری بود «.فصل چهارم به
مشکالت تازهای اختصاص
ِ

فصل پنجم نیز
یافته که بر سر راِه دگرگونی ساخت رمان پیش میآید و ِ
نســبت رمان و سیاست را بررســی میکند و با این پرسش سراغ بحث
ِ
میرود که آیا شور رمان نویسان مدرن نسبت به قضاوت زیباییشناسانه
آنها را از قضاوت دنیای واقعی بازداشت؟ و بعد به ایده »هنر برای هنر«
میپــردازد که که جــورج اورول آن را »بی ِخردی محض« میخواند و
فصل آخر
جدال دامنهدار بحث را پیش میبرد .سه ِ
مولف ،در پرت ِو این ِ
دوران بعد از رمان مدرن تعلق دارد که بازنگریها و تردیدهایی
نیــز به ِ
در مدرنیســم پیش آمد و بعد به پســامدرن و مدرنیته پسااستعماری.
نتیجه بحثهای مفصل کتاب هم پایانبخش آن است که مولف در آن
چنین ادعا میکند که رمان مدرن اگر توانســته تا به امروز بقا پیدا کند و
وارد دنیــای پســامدرن و پسااســتعماری بشــود و در همیــن فضاها
دســتخوش بازبینی شود ،میتوان نتیجه گرفت رماننویسان معاصری
هستند که سنت مدرنیسم را ادامه وگسترش نیز دادهاند.
رمان مدرن ،جس متز ،ترجمه آرش خوشصفا
گلهایاشمیت
»یازدهساله بودم که خوکم را شکستم .خوک
من قلــک پسانــدازی بود ســفالی ،لعاب
دادهشــده و به رنگ استفراغ .از شکاف روی
این قلک میتوانســتی یک ســکه را فقط به
درون بدهــی ،امــا نمیتوانســتی بیرونش
بیاوری .پدرم این قلک پسانداز یکطرفه را
انتخاب کرده بود چون با نگاهش به زندگی
خــوب جور درمیآمد :پول برای جمعکردن اســت ،نه برای خرجکردن.
دویســت فرانک در شــکم خوک بود ،معادل چهار مــاه کار« .این آغاز
داستانی است از اریک امانوئل اشمیت با عنوان »مسیو ابراهیم و گلهای
قرآن« که مدتی پیش با ترجمه حســین منصوری در نشر حکمت کلمه
منتشــر شــد .اریــک امانوئل اشــمیت بــه واســطه ترجمــه و اجرای
نمایشنامههایش در ایران شــناخته میشــود اما در میــان کارنامه او
داستان کوتاه و رمان هم وجود دارد که »مسیو ابراهیم و گلهای قرآن«
یکی از آنهاست که از این داستان نیز چندین ترجمه به فارسی در دست
است .ماجرای این داستان اشمیت به پاریس دهه  ۶۰میالدی برمیگردد.
به محلهای در جنوب شــهر و خیابانی موسوم به خیابان آبی که در آن
زنان خیابانی به شــیوه خود امرار معاش میکننــد .در خیابان آبی ،یک
پیرمرد مســلمان ترکتبار به نام ابراهیم مغازه عطاری دارد و هر روز یک
پســر یازدهســاله عبرانیتبار که بدون مادر بزرگ شده و به گفته خودش
بیشتر برده پدرش است تا فرزند او ،از دکان پیرمرد مسلمان خرید میکند.
در این میان به مرور بین پسر و عطار پیر یک رابطه عاطفی پدر و فرزندی
شکل میگیرد .در توضیحات خود کتاب آمده که» :این قصه اما پیامی در
خود نهفته دارد ،پیامی که فقط یک کلمه است و هیچگاه نیز مستقیم به
آن اشــاره نمیشــود .این کلمه کلید رمز قصه اســت و چنان تردستانه
البهالی سطرها مخفی شده که به سختی یافت میگردد .برای یافتن آن
بایــد به گلها اندیشــید ،به دو گلی که الی کتاب قــرآن ابراهیم پژمرده
شدهاند« .این دو گل پژمرده ،یادگار دوران جوانی پیرمرد است :زمانی که
در آغاز آشنایی با همسرش گلی به او هدیه داده و گلی هم از او به یادگار
گل فراموشــم مکن ،یادگاری مقولهای است که تمام
گرفته اســت .دو ِ
»مرزهــای فرهنگی ،زبانی ،ســنی و مذهبی« را پشتســر میگذارد .در
بخشــی دیگر از این داستان میخوانیم» :هربار از بار قبل بهتر میراندم.
تابستان که آمد حرکت کردیم .هزاران کیلومتر را پشتسر گذاشتیم .پس
از پشتسر گذاردن هزاران کیلومتر و عبور از کلیه کشورهای جنوب اروپا،
آن هم با پنجرههای باز ،باالخره به خاورمیانه رسیدیم .باورکردنی نبود که
دنیا چقدر جالب و دیدنی میشــد وقتی آدم همســفری چون مســیو
ابراهیم داشــت .از آنجایی که من پشت فرمان نشسته بودم و حواسم را
به جاده داده بودم این مسیو ابراهیم بود که آسمان و منظرهها و ابرها و
دهکدهها و ســاکنین آنهــا را برایم توصیف میکــرد .پرچانگیهایش،
صدایــش که بــه نازکــی کاغذ ســیگار بــود ،تهلهجهای که داشــت،
توصیفهایش ،فریادهایش ،حیرتهایش که به اشاراتی طنزآلود آغشته
بودند ،همه و همه آن مسیری بود که من از پاریس تا استانبول طی کردم.
به زبانی دیگر من اروپا را اصال ندیدم ،فقط شنیدم«.
مسیو ابراهیم و گلهای قرآن ،اریک امانوئل اشمیت ،حسین منصوری
داستانهاییازنیویورکر
»بیموهــا بیدقتاند« عنــوان گزیدهای از
داســتانهای نیویورکر است که با انتخاب و
ترجمه مریم الماسی در نشر حکمت کلمه
منتشر شده است .در این کتاب ده داستان از
ده نویســنده ترجمه شــده کــه عبارتند از:
»کجایی؟« از جویس کرول اوتس» ،گونی«
از بــری یورگرو» ،وقتی باد شــمال شــیون
میکــرد« از یو هوا» ،فرض کنیــم« از لینور گورالیک» ،به هیچ چیزی از
اینجا نیاز ندارم« ،از لسلو کراسناهورکایی» ،بیموها بیدقتاند« از کالین
برت» ،مرد نســوز از توماس پیــرس«» ،مردگانم« از پیتر اورنر» ،به خود
جوانترم« از کورا فریزر و »غارباد« از هاروکی موراکامی .ده داستان این
کتاب در سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸در نیویورکر به چاپ رسیدهاند .داستان
اول کتاب» ،کجایی؟« در ســال  ۲۰۱۸در این مجله منتشر شد .نویسنده
این داســتان ،جویس کــرول اوتس از مشــهورترین نامهــای ادبیات
آمریکاست که هم جایزههای زیادی برده است و هم با نامهای مختلفی
به نوشتن پرداخته اســت .او در گونههای مختلف ادبی به نویسندگی
پرداخته و در ایران هم نویســنده شناختهشــدهای به شــمار میرود.
داســتان »کجایی؟« اینطور آغاز میشود» :عادت کرده بود از جایی در
خانــه زن را صدا بزند .اگــر زن طبقه باال بود ،او طبقه پایین بود .اگر زن
طبقــه پایین بود ،او طبقه باال بــود .و وقتی زن جواب میداد بله؟ چی
شده؟ ،او –انگار که چیزی نشنیده باشد و با بیقراری -به صدا کردن زن
ادامــه میداد .آهای! آهای! کجایی؟ بنابراین زن چارهای نداشــت جز
اینکه باعجله خودش را به او برساند که جای دیگری از خانه بود :طبقه
پاییــن ،طبقه باال ،زیرزمین یا بیرون روی ایوان ،حیاط پشــتی یا مســیر
ماشینرو .زن سعی میکرد آرامشش را حفظ کند و میگفت بله؟ چی
شــده؟ مرد غرولنــد ،نظر ،عقیده ،یادآوری یا ســوالی را بــا او در میان
میگذاشت .چیزی نگذشته بود که زن دوباره صدای مرد را میشنید که
باز هم کاری فوری داشــت» .«...کجایی؟« داستانی است در چند سطر
که به شــرح اتفاقی میپردازد که در سالهای پیری دامنگیر آدمهای
زیادی میشــود .مردی که نمیشــنود و ســمعک هم نمیزند چون
میگوید گوشــش را اذیت میکند .او مدام زنش را صدا میزند و پاسخ
زنش را نمیشنود و در نتیجه همیشه فاصلهای بینشان وجود دارد که
از نشــنیدن مرد به وجود میآید .داســتان اگرچــه موقعیتی عادی در
زندگی بسیاری از زن و مردهای مسن را روایت میکند اما پایانی ناگهانی
و تکاندهنده دارد .داستان در چند سطر موقعیتی روزمره در زندگی را
به نقطهای وحشــتناک میرساند که حاصل پیرشدن و ناتوانیهای این
دوره است.
بیموها بیدقتاند ،ده داستان نیویورکر ،ترجمه مریم الماسی

