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اسفار كاتبان
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زبانشناسي و رمان

راجر فاولر
ترجمه :محمد غفاري
نشر :ني
چاپ اول1390 :

قاب عكس بزرگ سياهسفيد
من از سي و سه نفر

زندگينامه خلبان يحيي
ساعد پازوكي
نگارش و تدوين :مصطفي
محمدي
انتشارات پاليزان
چاپ اول1390 :

«ت��وي غربت كه افتادم ،تازه فهميدم كه چقدر برام
مهمِه و دوست دارم توي خودم بازبيني كنم تا ببينم اهل
كجام و اصل و نسبم چيه؟ انساب و پشت و حتي سن و
سال اجدادم به هنگام مرگ يا ترك شون رو توي ذهنم
مرور ميكردم ... :من يحيي شدم چون جدم يحيي بود؛
يحييخ��ان پازوكي از تبار ايل پازوك و صاحبمنصبان
دوره قاجاريه كه ازش جز يك قاب عكس بزرگ س��ياه
– س��فيد چيز ديگري توي خاطرم باقي نمانده ».آنچه
خوانديد قسمتي است از مقدمه زندگينامه خلبان يحيي
س��اعد پازوكي با عنوان «من از س��ي و س��ه نفر» است
كه توس��ط مصطفي محمدي نوشته شده است .كتاب،
حاصل  10نشستي است كه نويسنده با سرهنگ ساعد
پازوكي برگزار كرده و در اين  10نشست ،سرهنگ خلبان
خاطرات خود را براي نويس��نده نقل كرده و حاصل اين
خاطرات ش��فاهي كتاب 200صفحهاي «من از س��ي و
س��ه نفر» .نويسنده در سرآغاز كتاب درباره شيوه روايت
خاطرات شده اس��ت سرهنگ ساعد پازوكي مينويسد:
«خاط��رات او در گذر زمان معلق اس��ت؛ گاه در فرودگاه
نظامي اهواز و گاه توي ش��هر س��ن آنتونيو تگزاس يا از
زماني ب��ه زمان ديگ��ر – بدون مالحظ��ه ترتيب وقوع
خاطرات و روند زندگي – عبور ميكند تا بتواند با شيوه
س��يال ذهن به همه گذشتههايش دس��ت بيندازد و در
تكلف فواصل و ترتيب تاريخ��ي آنها قرار نگيرد ».من از
سي و سه نفر را انتشارات پاليزان منتشر كرده است.

هميشه دو دوربين لعنتي
گوزنها با چشم باز
ميخوابند

شهرام شهيدي
نشر اتاق آبي
چاپ اول1389 :

«گوزنها با چش��م باز ميخوابند» ،نوش��ته شهرام
شهيدي ،مجموعهاي است كه در آن داستانها ،همگي
با تم مش��ترك «جنگ» و آس��يبهاي آن به هم پيوند
خوردهاند .نويسنده ،اين كتاب را به «همه آسيبديدگان
جنگ در جهان» تقديم كرده .داس��تانها ،طعم تلخي
دارند و هريك با لحني تلخ و اندوهبار منظرهاي از جنگ
و ع��وارض آن را ب��ر خواننده آش��كار ميكنند .برخي از
داس��تانها در خود ميدان جنگ اتفاق ميافتد و برخي
به پس از جنگ و تاثيرات بعدي آن در زندگي آدمهايي
كه در جنگ درگير بودهاند ،ميپردازد.جبهههاي جنگ
و همچنين شهرهايي كه خاطرات و نشانههاي جنگ را
حمل ميكنند ،مكانهاي اصلي رخدادهاي داستانهاي
شهرام شهيدي در این مجموعه است و به همين دليل،
داستانها بين فضاهاي شهري و ميدان جنگ در رفت و
آمدند .جنگ در داستانهاي اين مجموعه در روزمرهترين
لحظهه��اي زندگ��ي آدمها هم حضوري غيرمس��تقيم
دارد و ح��ال و ه��واي زندگي روزم��ره را تحتتاثير قرار
ميدهد«.گوزنها با چش��م باز ميخوابند» ش��امل 10
داستان است .اينك سطرهايي از داستان «بيد مجنون»
از اين مجموعه ...« :هميش��ه دو دوربين لعنتي از هرچه
ميبينم عك��س برميدارد .از رد هواپيماها در آس��مان
تا صف ماش��ينهايي كه پشت جايگاههاي پمپ بنزين
معطل ماندهاند .از كاميونهايي كه كمكهاي مردمي را
به شهرها ميبرند تا ابرهايي كه در آسمان به شكلهاي
عجيبي درميآمدند .ابري شبيه يك كوسه يا يكي ديگر
كه شبيه قارچهاي سمي است »...

يك شيليايي در روز دوشنبه به من گفت هيچ شيليايي باور
ندارد كه فردا سهشنبه است.
ماركز
رودريگو فرسان ،نويسنده آرژانتيني درباره روبرتو بوالنيو
ميگوي��د« :روبرت��و زماني بهعنوان نويس��نده ظهور كرد كه
آمريكاي التين ديگر هيچ اعتقادي به آرمانشهر نداشت .زماني
كه بهش��ت ،جهنم شده بود و حس��ي خوفناك ،كابوسهاي
بي��داري و گريز مدام از وقايع وحش��تناك بر رمان او س��ايه
انداخته بود ».او باز ميگويد« :كتابهاي او سياس��ي هستند،
اما س��تيزهجويانه يا عوامفريبانه نيستند .بيشتر تداعيكننده
رازگونگي هيپيها هس��تند .بوالنيو متفاوت است .از اين نظر
كه هويتي س��يال دارد درحالي كه ماركز كلمبيايي ،يوساي
پرويي و فوئنتس مكزيكي همه در مهمترين آثارشان هويتي
نزديك به سرزمين مادريشان دارند اما بوالنيو شخصيت اصلي
رمانهايش را از اين كشور به آن كشور سرگردان و آواره ميكند
و ماموريتش��ان محكوم به نااميدي است ».اگرچه مهمترين
رمان روبرتو بوالنيو ،رمان « »2666اس��ت كه س��ه سال پس
از مرگش جايزه حلقه منتقدان كتاب ملي را در س��ال 2008
گرفت ،اما «ستاره دوردست» با حجمي بسيار كمتر از آن رمان
كه رماني « »1111صفحهاي است ،شوكي تكاندهنده است
كه «پدرو پارامو» ،شاهكار خوان رولفو را به ياد ميآورد ،البته
هيچ نزديكياي ،نه در س��بك و ن��ه در فضا بين اين دو رمان
وجود ندارد .وجه مشترك اين دو رمان فقط در اين نكته نهفته
است كه خوانندگان را از زير سايه سنگين نويسندگاني چون
ماركز ،فوئنتس و يوسا بيرون ميكند و دنيايي پيشروي آنان
ميگذارد كه با وضعيت آنان بس��يار س��ازگار است .به همين
دليل فكر ميكنم خوانندگان فارسيزبان در درك و دريافت
لحظههاي حسي اين رمان بسيار آمادگي دارند.
اپي��زود زندگي روبرتو بوالنيو در س��ال  ،1973اصليترين
اپيزود زندگي اوست ،چون تاثير وقايع اين سال در همه آثارش
تجسميافته است .او در  1973براي پيوستن به صف انقالبيون
و حمايت از دولت سوسياليس��ت سالوادور آلنده از مكزيك به
شيلي ميآيد و پس از كودتاي پينوشه عليه آلنده ،كودتا عليه
آرمان به اتهام تروريس��ت بودن به هشت سال زندان محكوم
ميشود ،اما تراژدي كودتا رخ طنزگونهاش را به او نشان ميدهد
و بوالنيو توس��ط دو نفر از همكالسيهاي س��ابق فراري داده
ميشود .اين شوخطبعي روزگار در آثار بوالنيو ردي از طنز تلخ
در هنگامه شكنجه و بحران بهجا ميگذارد .بوالنيو اين تجربه
شگفتانگيز را در داستان «كارت رقص» به تصوير ميكشد.
«س��تاره دوردس��ت» پر از تضادهاي حس��ي است ،مثل
كودكي بوالنيو كه پدرش راننده كاميون است و بوكسباز ،اما
روبرتو الغر و نحيف و نزديكبين است و خوره كتاب .بچهاي
نااميدكننده ك��ه هيچكس آيندهاي برايش متصور نيس��ت.
بچههاي مدرسه آزارش ميدهند و او انزوا را برميگزيند.
رمان «ستاره دوردست» يكي از فرزندان بوالنيو است كه
مثل ديگر آثارش در كودتا متولد ش��ده است .دقيقتر بگويم
نطفهاش در آرمانگرايي – انقالب – بس��ته و در كودتا متولد
شده است .براي همين نويسنده در اين رمان با شيبي ماليم
از فضاهاي ماليم و آهنگين به سوي خشونتي عريان سرازير

عکسCorbis:

«زبانشناس��ي و رم��ان» ،همانطور ك��ه از نامش
هم پيداست ،كتابي است كه نويس��نده در آن شيوهاي
از تحلي��ل رمان به دس��ت داده كه بي��ش از هر چيز بر
دانش زبانشناس��ي و قواعد آن استوار است .راجر فاولر
در اين كتاب كه يكي از كتابهاي كالس��يك در زمينه
نقد زبانش��ناختي اس��ت ،به چگونگي تحليل رمان بر
اساس س��ه نظريه مهم زبانشناسي پرداخته است .اين
س��ه نظريه عبارتند از :دس��تور زبان گش��تاري زايشي
نوم چامسكي ،زبانشناس��ي نقشنگر مايكل هليدي و
روايتشناسي ساختار باور تسوتان تودوروف و آلگيرداس
گره ماس« .زبانشناسي و رمان» شامل پنج فصل است با
عنوانهاي :اصول ،سازمايهها ،متن ،گفتمان ،رماننويس،
خواننده و با همستان .براي روشنتر شدن برخي مباحث
اين كتاب براي خواننده فارسيزبان ،مترجم واژهنامهاي
تش��ريحي نيز ب��ه انتهاي كت��اب افزوده اس��ت .محمد
غف��اري – مترجم اين كتاب – پيش از اين كتاب مباني
سبكشناسي را نيز در زمينه نقد زبانشناختي به فارسي
ترجمه كرده است .زبانشناسي و رمان را نشر ني با قيمت
 5600تومان منتشر كرده است.
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نگاهي به رمان «ستاره دوردست» ،روبرتو بوالنيو

فرزندان كودتا

ميش��ود .فضاي لطيف بين چند دانشجوي شاعر كه بيشتر
آميزهاي از رقابتهاي ادبي و عاش��قانه است ،آرامآرام به سوي
خشونتي بيبديل س��وق داده ميش��ود« .كارلوس ويدر» يا
آلبرتو روييز -تاگل شخصيت بينظيري است كه در اين جمع
دانشجويي در كارگاه شعرخواني خوان اشتاين به شعرخواني
ميپ��ردازد .او موقر و متين اس��ت و ذهني ش��فاف دارد .در
ميان پس��ران فقط او بر دختران جلس��ه اثري چشمگير دارد
و در رقابتي عاشقانه با راوي و دوستش بيبيانو موفق ميشود
م��خ خواهران دوقلوي گارمنديا را با خونس��ردي بزند و راوي
و دوس��تش را حس��رت به دل بگذارد .او حتي از مارتا خيکي
هم بگينگي دل ميبرد .اما اين دلبريهاي عاش��قانه پاياني
غمانگيز و بهتر بگويم پاياني رعبانگيز دارد .روبرتو بوالنيو در
آغاز رمان و انتهاي فصل اول آنچنان خواننده را شوكه ميكند
كه بعيد است خوانندهاي پس از پايان اين فصل بتواند كتاب

«ستاره دوردست» :بورخسخواني از روي دست بوالنيو

«ظاهر» كارلوس ويدر

علي شروقي:بورخس مينويس��د« :در بوئنوسآيرس ظاهر
س��كهاي معمولي به ارزش  20س��نت اس��ت .حروف NT
و ع��دد دو گويي با تيغ يا قلمتراش بر روي آن نقش ش��ده
اس��ت 1929 .تاريخي اس��ت كه بر روي ديگر آن اس��ت».
(هزارتوهاي بورخس/ترجمه احمد ميرعاليي) قصه بورخس
با توصيف سادهترين ،متعارفترين ،روزمرهترين و بيآزارترين
ش��كل «ظاهر» ،آغاز ميش��ود اما از سطر سوم به بعد قصه،
«ظاهر» ش��روع به دگرديسي ميكند و كمكم به شبح هول
تبديل ميش��ود .راوي قصه بورخس هرچه س��عي ميكند
نميتواند از فكر «ظاهر»  -سكهاي كه فروشنده به جاي بقيه
پول و البهالي پولهاي خرد به او داده است – بيرون بيايد و
«تاثير اهريمني» آن را از بين ببرد .درست مثل شخصيتهاي
رمان «س��تاره دوردس��ت» روبرتو بوالنيو كه از فكر كردن به
كارلوس ويدر – كسي كه در كارگاههاي شعر او را به نام آلبرتو
روييز – تاگل ميشناختهاند – گريزي ندارند چرا كه كارلوس
ويدر همچون كودتاي ش��يلي خود را به ذهن و زندگي آنها
تحميل كرده است .كارلوس ويدر ،شكل زيبايي شناختي يك
كودتاي سياسي است كه پيش
از تجلي سياسي كودتا ،به درون
شاعران انقالبي رخنه كرده و با
آنها قاطي ش��ده اس��ت و منابع
الهامش را ب��ا ربودن تخيل آنها
و مص��ادره اين تخيل ،به چنگ
آورده و آن را ب��ه انقالب��ي عليه
انقالب يعني نوعي آوانگارديسم
افراطي همدست با رژيم كودتا بدل كرده است« :در آن زمان
ويدر در اوج شهرت بود .بعد از سفر موفقيتآميزش به قطب
جنوب و نمايشهاي هوايي متعدد در شهرهاي مختلف شيلي
از او ميخواستند تا مس��ووليت اجراي كاري بزرگ را گردن
بگيرد ،كاري چنان چش��مگير كه به دنيا حالي بشود كه نه
تنها رژيم جديد و هنر آوانگارد در تضاد با يكديگر نيس��تند،
كه برعكس ».كارلوس ويدر يك ش��اعر نظامي اس��ت :ادغام
حكوم��ت نظامي و هن��ر از طريق در آوردن هنر به ش��كلي
كه در عين ظاهري آوانگارد و سنتشكن ،حكومت كودتا را
آش��وبناك نكند :كارلوس ويدر با دود هواپيما بر آسمان شعر
مينويسد و اين نه آشوب كه اداي آشوب است .كارلوس ويدر،
همان «ظاهر» اس��ت« .ظاهر» ،ه��م در تحت اللفظيترين
معناي آن و هم در معناهاي��ي كه بورخس در قصهاش نقل
ميكند .معناهايي كه ظاهر را به يك هيوال ...به يك كابوس
آزاردهنده كه دست از سر راوي برنميدارد تبديل ميكنند:

«ظاهر در عربي به معني مشهود و آشكار است و مردم اين نام
را به موجودات يا اشيايي اطالق ميكنند كه داراي خصيصه
وحشتناك فراموش ناشدناند و تصور آنها سرانجام شخص را
ديوانه ميكند» (بورخس) .راوي رمان بوالنيو از قول دوست
شاعرش  -بيبيانو – ريشههاي نام ويدر ( )weiderرا تا آنجا
باز ميگويد كه به واژه ويدن ( )weidenميرسد و ميگويد:
ويدن همچنين به معني لذت بيمارگونه بر اثر تامل در ابژهاي
است كه گرايشهاي ساديستي را تحريك ميكند ».ميتوان
گفت كه «ستاره دوردست» ،مازاد سياسي قصه بورخس است
و بوالنيو ،پيير منار وار (در آغاز ستاره دوردست نيز به پييرمنار
بورخس ارجاع داده ش��ده اس��ت) قصه «ظاهر» بورخس را
بازنويسي ميكند و «ظاهر» ،اين بار به كارلوس ويدر كودتاي
شيلي بدل ميشود .به سكهاي قالبي كه منابع اصلي تخيل
خود را شبانه سر ميبرد و جنازههاشان را سربهنيست ميكند.
شايد اگر به جاي بوالنيو نويسندهاي چون ماريو بارگاس يوسا
ميخواس��ت كودتاي شيلي را بنويسد ،مستقيم به هزارتوي
پينوشه ميرفت و بعد از تحقيقات تاريخي بسيار درباره زندگي
و زمانه ديكتاتور سبكي منطبق
ب��ا كالن روايته��اي رمانهاي
اروپاي��ي را براي رواي��ت كودتا
ستاره دوردست
روبرتو بوالنیو
برميگزيد .بوالنيو اما مس��يري
ترجمه :پویا رفویی
بورخسي را انتخاب كرده است.
ناشر :نیک
مس��يري كه مركزگريز است و
چاپ اول1390 :
نميت��وان دس��تكم به صورت
مستقيم و بيواسطه ،شاخهاي از
ادبيات مركز (رمان اروپايي) به شمارش آورد .روايت بوالنيو از
كودتا در فاصله حافظه و فراموش��ي شكل ميگيرد و روايتي
اس��ت نه مبتني بر مستندات قطعي ماحصل تحقيق كه بر
مبناي اس��نادي مش��كوك و غيرقطعي و آن هم نقلشده از
روي حافظه متش��تت و خطاكار راوي بع��د از كودتا خانه به
دوش و بيوطن شده .روايت بوالنيو از كودتا روايتي بيوطن
اس��ت .روايتي ساختهشده از خاطره و فراموشي و مكانهاي
خالي مانده در حافظه .روايتي كه در جايي مستقر نميشود و
نميتواند به جايي مطمئن اتكا كند و اين ،بهترين روايت براي
نوشتن به مثابه مقاومت در برابر ساختارها و جريانهاي غالب
اس��ت .جايي از رمان ،ويدر ميگوي��د كه براي او «هيچ چيز
خطرناكتر از س��كوت نبوده» و شگرد روايي بوالنيو درست
بر پايه همان س��كوت و وقفههايي كه ويدر به عنوان ش��اعر
متصل به قدرت از آن وحشت دارد و ميخواهد آن را پر كند،
شكل گرفته است.

را كنار بگذارد .بهترين توصيف درباره اين فصل اين است كه
نويس��نده به سرعت تير خالص را شليك ميكند .سراشيبي
فضاي ش��اعرانه رمان به سوي فضايي خشن و تهوعآور چنان
هنرمندانه صورت ميگيرد ك��ه نتيجه آن فقط و فقط بهت
و سكوت اس��ت .اين سراشيبي به س��وي خشونت در فصل
دوم نيز تندتر ميش��ود .در تضاد بين فضاي غمانگيز زندان و
آس��مان نيمهابري آن روز كه به ناگاه هواپيمايي در آن ظاهر
ميشود و با چرخ زدنهاي خود در دل آسمان شعر مينويسد،
اش��ارت عميقي وجود دارد به انسانهاي آرمانباخته زندان و
ريزهخواران كودتا كه در عرش سير ميكنند .اين بازي آرمان
در بند ،كودتاي در اوج و بازي ش��عر ،ابر و آسمان چنان تضاد
زيبايي خل��ق ميكند كه همهچي��ز آرامآرام با هماهنگي به
ورطه سقوط و خش��ونت ميرود .آنكه در اوج آسمان است و
همدستان با عوامل كودتا ،كسي نيست جز كارلوس ويدر كه

قبال آلبرتو روييز -تاگل دانشجوي شاعر حلقه خوآن اشتاين
بود .اكنون ويدر ستوان نيروي هوايي است با مسلكي شاعرانه
كه با شعرنگاري در آسمان به شهرت رسيده است .در همين
ايام خيليها ناگهاني ناپديد ميش��وند مثل خصلت كودتا كه
ع��دهاي را پيدا و عدهاي را ناپيدا ميكن��د .خواهران دوقلوي
گارمنديا اولين قربانيان اين بازي وحش��ت هستند .كارلوس
ويدر با ايمان شاعرانه شعر و جنايت را شانه به شانه هم پيش
ميبرد .جاهطلبياش براي دگرگون كردن ش��عر ش��يلي او را
به جنايت حيرتانگيز واميدارد .رفتارش تجلي تقابل ش��عر
و نازيس��م اس��ت .در واقع تبديل شدن آلبرتو روييز -تاگل به
ويدر بيانگر سرنوشت خود شيلي است كه از آلنده به پينوشه
تبديل ميشود .ويدر نماينده واقعي و گاه انتزاعي خود شيلي
است .ابتكار هنرمندانه و خالقانهاش در ويرانگري است .او اين
ابتكار خالقانه را كه آميزهاي از شعر و نازيسم ،عشق و خشونت
است در نمايشگاه عكسي از قربانيانش در جمع اصحاب كودتا
به نمايش ميگذارد .گالري عكسي در اتاق خواب برپا ميكند
و همهچيز در يك مراسم آييني به سراشيبي سقوط هل داده
ميشود .اين گالري دهشتناك عكس چنان تاثير رعبآوري
دارد كه نيمي از نمايندگان خش��ونت ميهماني را به سرعت
ترك ميكنند و ويدر نشان ميدهد جنايت آگاهانه و شاعرانه
كمال همه جنايتهاست .در اين نمايش عكس ،هنر و جنايت
چنان به يكديگر گره ميخورند ك��ه خواننده ،كارلوس ويدر
را مس��تحق ستايشي نفرتانگيز ميداند .ويدر نشان ميدهد
جاهطلبي انس��ان و جنون زيبايي ش��ناختياش مرزي ندارد.
حتي آن را ميتوان در ميان عكسهايي از بدنهاي مثلهشده
دي��د .ويدر در اوج خل��ق اين هنر جنايت به ته جاهطلبياش
ميرسد و پس از آن به انزواي ناخواسته قدم ميگذارد تا مثل
ديگر كودتاچيان به مرگي غيرمنتظره دچار شود .راوي داستان،
بيبيانو ،خوآن اشتاين و ديگوسوتو و كارلوس ويدر در يك چيز
مش��تركند .آنان فرزندان كودتا هستند و هركس در وضعيت
ناممكن نقش خودش را بازي ميكند.
اهميت و جذابيت رمان «س��تاره دوردست» به گريزهاي
داستانياش است ،خرده داستانهايي كه در دل داستان اصلي
روايت ميش��وند مانند داستان ناپديدي و سرنوشت اشتاين
و س��وتر .اما از همه جذابتر داس��تان لورنزو است .لورنزو در
كودك��ي دس��تهايش را به دليل باال رفت��ن از تيرهاي برق
فش��ار قوي از دس��ت ميدهد .لورنزو زندگي رقتباري دارد
كه نميتواند تحمل كند و تصميم به خودكش��ي ميگيرد.
داخ��ل آب ميپ��رد .در عمق دري��ا و در مرز مي��ان مرگ و
زندگي ،زندگياش را مثل فيلمي م��رور ميكند و دوباره به
زندگ��ي ايمان ميآورد .تالش ميكند ت��ا خودش را از مرگ
خودخواسته نجات دهد .با نداشتن دست اين آزمون بزرگي
اس��ت براي او كه در آن موفق ميشود و با خودش ميگويد:
«در وضعيت سياسي – اجتماعي فعلي خودكشي كاري است
مزخرف و مهمل ،چه بهتر كه ش��اعري مخفي شوم ».يكي
ديگر از شخصيتهاي بهيادماندني رمان «ستاره دوردست»
رومرو ،پليس جنايي است .كسي كه به كمك راوي داستان
ويدر را مييابد .رومرو شخصيتي ناب و متناقض دارد ،آدمي
دوستداش��تني و مزاحمي سختكوش كه موي دماغ است.
اگرچه او از پس كارلوس ويدر برميآيد اما ديگر رويايي در سر
ندارد .فقط ميخواهد دفتر و دستكي راه بيندازد و مراسم ختم
و كفن و دفن ترتيب بدهد .چون معتقد است« :اگر با ظرافت و
دقت در اين كار عملي كني پول خوبي توش هست».

درباره «حراميان» ،نوشته ويليام فاكنر

انگشت زخمي كودكي
«حرامي��ان» ،هرچند گويای آخرين رم��ان ويليام فاكنر
و در واق��ع رمان پيري اوس��ت اما در حقيق��ت آن را ميتوان
جوانانهترين رمان فاكنر ناميد .رماني كه در آن گذر از كودكي
ب��ه بلوغ جواني با ريتمي پر افت و خيز و سرخوش��انه روايت
ش��ده است .ماجرا اين است كه طبيعت وحشي يوكناپاتافا با
ورود يك اتومبيل مخدوش ش��ده اس��ت .اتومبيلي كه از آن
پدربزرگ لوس��يوس – راوي رمان – است .در چندروزي كه
خانواده راوي به سفر رفتهاند ،بون هاگنبك تصميم ميگيرد
با اتومبيل پدربزرگ به ممفيس برود و راوي نيز با همدس��ت
شدن در سرقت اتومبيل همراه بون به راه ميافتد« .حراميان»
با ريتمي نس��بتا پرشتاب آغاز ميش��ود و تا آنجا كه اتومبيل
مسافران ممفيس در گل رودخان ه گير ميكند ،اين شتاب دم
به دم اوج ميگيرد و با به گل نشستن اتومبيل ،ريتم آهسته
ميش��ود .نيمه اول رمان تا پيش از سفر به ممفيس قصه در
قصه اس��ت و گاه خواننده را به ياد رمانهايي نظير تريسترام
شندي الرنس استرن مياندازد كه در آنها راوي مدام از ميانه
يك قصه ،ماجرايي ديگر را نقل ميكند .داستان «حراميان»
مثل بس��ياري از آث��ار فاكنر در
تالقيگاه صنعت و طبيعت اتفاق
ميافتد و به همين دليل است كه
اتومبيلها و چهارپايان در نقطه
كانوني رمان فاكنر قرار گرفتهاند
و در يكي از س��طوح رمان ،اين
زورآزمايي ميان آنهاست كه رمان
را پيش ميبرد و اين ،تا آنجا پيش
رفته كه اسبها و قاطرها و حتي اتومبيل پدربزرگ لوسيوس
را ،در كنار آدمهاي اين رمان ميتوان جزو ش��خصيتهاي به
يادماندني رمان فاكنر به شمار آورد و اگر در سطح ديگر ،اين
رمان را رمان گذر از كودكي به بلوغ جواني به شمار آوريم باز
ميتوان گفت اين گذر در رمان فاكنر جز به واس��طه اتومبيل
و چهارپايان امكانپذير نيس��ت .از صحنههاي كليدي رمان،
يكي آنجاس��ت كه اتومبيل در گل رودخان ه گير ميكند و دو
قاطر آن را بيرون ميكش��ند .در اين صحن��ه ،آن رويارويي و
زورآزمايي گذشته و آينده و طبيعت و صنعت به اوج ميرسد و
از طرفي اين لحظه را ميتوان نوعي زمينهچيني براي حوادث
بعدي رمان در نظر گرفت :گرفتار ش��دن اتومبيل و نجات آن
به واس��طه چهارپا و در نهايت بل��وغ راوي .بلوغي كه با زخم
خوردن و آلوده شدن همراه است و آستانه ورود به آن ،خانهاي
خالف كه يادآور قمارخانههاي كالنشهرها در آثار نويسندگان
كالسيك قرن نوزدهم است .در «حراميان» ،زخم از تجربه بلوغ

جداييناپذير است و راوي در جريان اين تجربه است كه زخمي
ميش��ود و كودكياش خراش بر ميدارد .خراش��ي كه درد و
لذت را با هم دارد .هم دردناك اس��ت و هم لذتآفرين .لذتي
توام با احساس گناه .راوي به مادرش قول داده است كه خالف
نكند و اينجاست كه خانواده به مثابه هسته مقدس رمان فاكنر
نمايان ميش��ود .تخطي از قانونهاي قديمي خانواده در آثار
فاكنر همواره يكي از سرچش��مههاي حوادث بعدي است و از
طرفي اين تخطي انگار امري ناگزير است همانطور كه تخطي
از قانون طبيعت و تجاوز به آن .فاكنر در عين حسرت خوردن
بر انسجام از دسترفته و نابودشده ،ناگزيري اين نابودي را هم
رواي��ت ميكند .رواي��ت او در ميانه نابودي و مقاومت در برابر
نابودي و احساس گناه و عذاب كشيدن بابت خيانت به قانون
قديم شكل گرفتهاند .گرچه در «حراميان» اين عذاب و گناه
و تقابلها به اندازه ديگر آثار فاكنر تراژيك نيستند و فاكنر تا
پايان ريتم سرخوش��انه روايت را حفظ ميكند .ريتمي كه از
طرفي ،رمانهاي تواي��ن و به ويژه هاكلبريفين را هم به ياد
ميآورد .راوي رمان از پش��ت سر گذاشتن كودكي و خيانت
به خانواده از طريق همدس��تي
در ربودن اتومبي��ل پدربزرگ و
بياجازه آن را به ممفيس بردن
حرامیان
ویلیام فاکنر
عذاب ميكش��د و ميخواهد به
ترجمه:
همان جهان بيخدش��ه و پاك
ناشر :نیلوفر
كودكياش بازگردد .اوج اين ميل
چاپ اول1390 :
به بازگش��ت ،آنجاست كه راوي
همراه عمو پارشام به ماهيگيري
ميرود و كنار نهر انگار براي يك لحظه ،آن معصوميت كودكانه
از دس��ترفتهاش را باز ميياب��د و از بحران و زخم بلوغ به آن
پاكي بر ميگردد .در اين صحنه ،حال و هوايي هست كه نوعي
بازگش��ت به دوران جنيني را تداعي ميكند .دوران اتصال به
مادر و اتحاد با او .راوي با حركتي گناهكارانه به سمت ممفيس،
از مادر جدا افتاده است .در پايان هرچند با حل و فصل مساله
پيش آم��ده ،راوي به آغوش خانواده ب��از ميگردد اما در اين
بازگشت او ديگر همان كودكي نيست كه رفته بود .او از سفر
به اعماق بازگشته است و زخمي را از سر گذرانده كه زندگي او
را به قبل و بعد از خود تقسيم كرده است .كودك در بازگشت
خود ،تجربه جواني و بلوغ را آورده است .تجربهاي كه ميتواند
هسته س��خت خانواده و قانون آن را خدش��هدار كند ،همان
گونه كه در آثار پيشين فاكنر چنين شده است .حراميان انگار
پرتابي است به پيش از وضعيت خشم و هياهو و در عين حال
مقدمهاي است بر تراژدي بزرگ فاكنر در آن رمانها.

و هنوز مينويسم...

جمال ميرصادقي
داستاننويس

مدتهاس��ت كه س��ه رمان كام��ل و آماده
چ��اپ دارم .اما آنها را براي اخذ مجوز به ناش��ر
نميده��م ،ت��ا روي آنها داغ نخ��ورد« .پيش از
آنكه خبر شوي عاشق شدهاي»« ،دو چراغ آبي
روش��ن» و «هورسانها» اين سه رمان هستند
ك��ه تمام ش��دهاند .اما قصد ن��دارم فعال آنها را
به ناشر بس��پارم.چرا كه در شرايط فعلي اساسا
ام��كان گرفتن مجوز وجود ندارد و تا زماني كه
وضعيت مميزي كتاب اينگونه اس��ت ،ترجيح
ميدهم هيچ يك از آثارم را به ارش��اد نفرستم.
نزديك به سه سال است كه از طريق ناشر پنج
كتاب به ارشاد فرستادهام كه يا مجوز نگرفتهاند،
ي��ا آنقدر با ح��ك و اصالح مواجه ش��دهاند كه
ترجيح ميدهم اصال منتشرشان نكنم .در اين
بين ،تنها يك كتاب «راهنماي رماننويس��ي»
پس از مدتها مجوز گرفته است.
«آس��مان رنگ رنگ» رم��ان ديگرم را چند
سال پيش از سوي نشر اشاره به ارشاد فرستادم،
يك سال پيش فهرست اصالحات آن را دريافت
كردم .اما موارد اصالحي به گونهاي است كه از
چاپ آن منصرف ش��دهام .از اين رمان نزديك
به س��ه صفحه ايراد گرفتهان��د 70 ،60 ،مورد
عجيب ...با اين حس��اب ناگزير اين رمان را هم
رها كردهام.
«زنان داس��تاننويس نس��ل س��وم» كتاب
ديگ��ري اس��ت كه ش��ش ماه پيش فهرس��ت
اصالحات آن را تحويلم دادهاند و اين كتاب نيز با
اين وضعيت امكان چاپ نخواهد داشت .من در
اين كتاب از ميان  90مجموعه داستاني كه زنان
داستاننويسمان منتشر كردهاند 66 ،داستان را
انتخاب كردهام 66 .نويس��ندهاي كه دس��تكم
يك رمان يا مجموعهداس��تان منتشر كردهاند.
در اي��ن كتاب يك داس��تان از هركدام انتخاب
كردهام و در پايان هر داس��تان به تفس��ير آنها
پرداختهام .براي اين كتاب -كه قرار بود از سوي
نشر مرواريد منتشر شود -يك مقدمه نيز درباره
فعاليتهاي چشمگير زنان داستاننويسمان در
اين سالها نوشتهام .عجيب و جالب آنكه تمام
داستانهاي اين كتاب از نويسندگان ديگر است
و تمامش��ان پيش از اين منتشر شدهاند ،اما در
اين كتاب همان داس��تانها با اصالحات مواجه
شدهاند .مثال كتابهاي خانم بلقيس سليماني
مدام منتشر ميشوند ،اما از همين داستان -كه
يكي دو سال پيش منتشر شده -ايراد گرفتهاند.
واقع��ا نميدانم چه س��از و كاري در اين ميان
وجود دارد.
م��ن كه نميتوانم داس��تانهاي ديگران را-
تازه آن هم داس��تانهايي را كه قبال منتشر هم
شدهاند -تغيير دهم!
از اي��ن رو طبعا اين كتاب نيز چاپ نخواهد
شد...
«پيشكسوتهاي داستان كوتاه» هم چنين
وضعيتي دارد .اين كتاب را كه  10س��ال پيش
توسط انتش��ارات نگاه منتشر ش��ده بود ،براي
چاپ دوم به نشر نيلوفر دادهام اما اين كتاب نيز
بالتكليف مانده است« .پيشكسوتهاي داستان
كوتاه» تماما به نويسندگان اروپايي مثل چخوف،
همينگوي ،گوگول و غيره پرداخته اس��ت اما با
گذشت مدت زمان زيادي هنوز مجوز چاپ دوم
آن صادر نشده است« .سپيدهدمان» برگزيدهاي
از سه مجموعهداستانم است كه هر سه پيش از
انقالب چاپ شدهاند .اين كتاب هم پس از انجام
اصالحات مدنظر ارشاد همچنان بالتكليف است.
در اين كتاب  30داستان گزيدهاي از مجموعه
داستانهاي؛ «مس��افرهاي شب»« ،چشمهاي
من خسته» و «شبهاي تماشا و گل زرد» آمده
اس��ت .خود من در ابتدا يكي از داس��تانهايي
را كه حدس ميزدم با مش��كل مواجه ش��ود از
مجموعه ح��ذف كردم و س��پس مقدمهاي بر
آن نوش��تم و كتاب را توس��ط انتشارات نيلوفر
به ارشاد فرس��تادم .از 29داستاني كه به ارشاد
فرستاده شد ،پنج داستان را حذف كردند و چند
جمله و كلمه از داستانهاي ديگر نيز مورد ايراد
واقع شد .من حاضر به انجام اين تغييرات شدم
و دست آخر  20داس��تان را با انجام اصالحات
مجددا به ارشاد فرستاديم .اما اكنون كه حدود
يك سال و نيم از انجام اصالحات و ارسال مجدد
كتاب ميگذرد هنوز هيچ خبري از آن نيست.
اما «راهنماي رماننويس��ي» كه به تكنيك
رماننويسي ميپردازد س��رانجام مجوز انتشار
گرفت و اخيرا منتش��ر شد .البته اين كتاب نيز
مقداري اصالحات داش��ت ...اما باالخره توسط
انتشارت س��خن منتشر ش��د .اين روزها روي
كتابي با نام «زاويه ديد در داستان» كار ميكنم
كه هنوز تمام نش��ده اس��ت .اين كتاب نيز به
عناصر داس��تان و شناخت داس��تان ميپردازد
و راهنماي نويس��ندگي اس��ت .اما به جز اين،
بي��ش از  20داس��تان كوت��اه دارم كه برخي از
آنها در نشريات چاپ شدهاند اما به هيچوجه در
وضعيت فعلي آنها را به ارشاد نخواهم فرستاد.
اما هنوز مينويسم ...ش��رايط واقعا دشوار شده
است ،اگر من در جاي ديگري بودم كتابهايم
چاپهاي متعدد ميش��د .ام��ا در اين جا وضع
كامال به گونه ديگري است.

