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ش�رق :يك ويژگي و نقطه قوت رمان ش��كار كبك رضا
زنگيآبادي ،كه آن را از وجه غالب داستاننويس��ي ما در اين
سالها و به ويژه داستانهاي آپارتماني و تين ايجري منتشر
ش��ده در نيمه دوم دهه  ،80متمايز ميكند اين است كه بر
مبناي يك ايده و يك مس��اله بنيادين شكل گرفته است و
نويسنده توانسته است ايده خشونت را از يك حيطه فردي و
شخصي به عرصه عمومي تعميم دهد .اين ويژگي شكار كبك
را در مقابل ادبيات به شدت خصوصيشده اين سالهاي ما
قرار ميدهد .مثال در بسياري از آثار داستاني منتشرشده در
اين سالها اگر هم خشونتي رخ ميدهد ،كسي كه مرتكب
خشونت شده يك مورد استثنايي جلوه داده ميشود كه به
دليل يكسري بحرانهاي شخصي و بيارتباط با كل محيط،
به سمت يك عمل خشونتبار كشيده شده است .در شكار
كبك اما خشونت تكثير ميشود و تسري مييابد و به يك نفر
محدود نميماند بلكه جنبه عمومي پيدا ميكند .ميماند يك
نكته يعني تالش نويسنده براي روانشناسي شخصيت رمان
و ارايه جزيياتي از زندگي گذشته او با هدف مشخص كردن
انگيزههايي كه اين فرد را به يك قاتل زنجيرهاي تبديل كرده
اس��ت .اين پررنگ شدن روانشناسي شخصيت و پرداختن
به همه ابعاد كودكي شخصيت رمان قدري با آن ايده اصلي
تعميم خشونت تضاد پيدا كرده است .نويسنده ميتوانست
به جاي اين همه به گذش��ته قدرت پرداختن تنها به همان
صحنه كليدي كه قدرت در كودكي با مراد به ش��كار كبك
ميرود و آن اتفاق هولناك برايش رخ ميدهد ،بسنده كند و
كل خش��ونتي را كه قدرت در كودكي تجربه كرده در همان
صحنه فشرده كند.
حسينيزاد :از نظر من شكار كبك نمونهاي بسيار خوب
از ايدهاي اس��ت كه از دست ميرود .يعني داستان آن خيلي
خوب تعريف ش��ده اما چيدمانش به نحوي است كه به آن
آس��يب زده اس��ت .اين رمان ،به نظر من يك رمان كليشه
است و البته من اين را اصال ايراد نميدانم .يكي از رمانهايي
كه من خيلي دوست دارم «چراغها را من خاموش ميكنم»
زويا پيرزاد است كه آن هم يك رمان كليشه است ،اما عناصر
كليشهاي را كامال خوب دور هم مينشاند .در شكار كبك هم
از كليشهها استفاده شده :پسري كه پدرش بد است ،مادرش
مظلوم است .بهش تجاوز ميشود و بعد مساله اعتياد و ...يعني
تمام آن كليشههايي كه ما در ذهن داريم در اين رمان به كار
گرفته شده ،ولي آنچه به رمان لطمه زده دوپارگي آن است.
زبان و س��اختمان رمان ،كامال دوپاره است .طوري كه حتي
آدم ميتواند تصور كند كه اين رمان را دو نفر نوشتهاند .يعني
يك نفر بخش��ي از آن را نوشته كه خيلي خوب است و يك
نفر بخش��ي را كه به آن خوبي نيست .اين به نظر من ضعف
كلي رمان است.
ش�يرزادي :يكي از نكات قابل تامل ش��كار كبك ،عنوان
طعنهآميز آن است .چرا كه اين عنوان در موضوع و مضمون
كتاب نقشي محوري دارد و از اين نظر درست و دقيق انتخاب
ش��ده .خود كتاب ،رماني اس��ت كه در ژانر اقليمي و بومي،
ميگنجد كه اين البته به خودي خود اشكالي ندارد .اما مشكل
اينجاست كه نتوانسته اقليم را بش��كند و از حدود آن فراتر
برود .مثال در مورد ويليام فاكنر ميگويند كه فاكنر هيچ وقت
فك��ر نميكرد رمانهايش كه درباره جنوب اس��ت اين طور
گسترش پيدا كند و به سراسر اياالت متحده آمريكا و بعد به
سراسر جهان گسترش يابد .يعني ميتوان از يك پسكوچه
ح��رف زد و آن را جهاني كرد .چرا كه اين ،هستيشناس��ي
داستاننويس است كه جهان داستانياش را ميسازد و آن را
دايما و الينقطع گسترش ميدهد .البته يك علتي كه باعث
شده شكار كبك نتواند اقليم خود را بشكند و آن را گسترش
ده��د ،به حال و هوا و موقعيت و فضاي كلي زمانهاي كه در
آن زندگي ميكنيم ،برميگردد .نميخواهم از واژه تكراري و
ماللآور خودسانسوري استفاده كنم ،اما نويسنده ممكن است
نوعي گرفتاري ذهني داشته باشد و اين گرفتاري به او اجازه
گسترش جهان داستانش را ندهد .مثال آنجا كه در داستان،
قدرت توسط مراد پشت آن مرغداري برده ميشود و بعد از
گردوبازي و شكار كبك ،آن اتفاق برايش ميافتد ،نويسنده
بايد چني��ن صحنههايي را صريحتر يا الاقل با نش��انههايي
آش��كارتر مينوش��ت .اين را بر اس��اس آن ق��رارداد ضمني
ميگويم كه نويس��نده در اين نوع كار ،ك��ه اثري اقليمي و
رئاليستي است و وجه تمثيلي ندارد ،با خوانندهاش ميگذارد.
اما در مورد اينكه نويسنده گرايشي به روانشناسي شخصيت
داستانش داشته ،اتفاقا من معتقدم كه چنين نيست كه اگر
چنين گرايشي وجود داش��ت ،شخصيت قدرت بايد خيلي
محكم ساخته ميش��د .منظورم اين نيست كه در موردش
پرگويي ميش��د اما نويسنده ميتوانست با نهايت ايجاز و با
يك برش كوتاه ش��خصيت او را به بهترين شكل بسازد ،كه
چنين اتفاقي نيفتاده و ميش��ود گفت ك��ه اين رمان اصال
رمان ش��خصيت نيست و تا حدي رمان موقعيت است؛ يك
موقعيت جغرافيايي توحشزا كه در تاريخ استبداد آسيايي
ريشهدار است و نويس��نده آن را در ظرف كوچك جايي كه
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اقليمي كه در پوسته مدرن هم وجود دارد .شكار كبك از اين
به عنوان جغرافياي رمان انتخاب كرده ،گنجانده است و البته
نظ��ر كه ما را به اين توحش و نگاه قبيلهاي نزديك ميكند
اسم مكانها را هم نياورده ،همانطور كه شخصيتها هم نام
رمان موفقي است.
كامل ندارند در حالي كهاي كاش روي نامگذاريها بيش��تر
دقت ميشد و ش��خصيتها نام و نامخانوادگي داشتند .اگر
ش�رق :شايد پايبند نماندن به قرارداد ضمني نويسنده
ميگويم برعكس آنچه در آغاز بحث مطرح شد روانشناسي
با مخاطب كه آقاي شيرزادي به آن اشاره كردند ،به همان
ش��خصيت انجام نش��ده ،به اين دليل اس��ت كه اصال روي
دوپارگي ،كه آقاي حسينيزاد گفتند برگردد .يعني دوپارگي
ش��خصيت قدرت و چند شخصيت اصلي رمان كار نشده و
در قرارداد ضمني نويسنده با مخاطب هم وجود دارد و اين
در اين رمان ،ما بيش از آنكه با ش��خصيت طرف باش��يم با
قرارداد انگار يك جايي عوض ميش��ود .مثال آن فصلهاي
چند ش��بح و سايه روبهروييم .مثال پدر قدرت كه ناخواسته
مربوط به پيش��ينه قدرت ،حال و هوايي متفاوت و متضاد
و نادانس��ته ميراثدار استبداد ش��رقي و ميراثدار توحشي
با صحنههاي قتل و خشونت دارد .همين تضاد يك جا اين
اس��ت كه ديگر براي خيليها عادي ش��ده و خيلي از آدمها
توقع را به وجود ميآورد كه شخصيت بايد محكمتر ساخته
با آن مانوس ش��دهاند ،اصال شخصيتش ساخته نشده است.
ميشد و جاي ديگر اين توقع را كه نويسنده اصال شخصيت
تنها با گفتن اينكه وقتي عينك پدر ميشكند بايد دنبال آن
داس��تان را روانشناسي نكند و مثل كاراكترهاي رمان نو،
بگردد و صحنههايي مانند آن نميش��ود شخصيت ساخت.
پيش��ينه او را در تاريكي نگه دارد يا آن را در همان صحنه
اين بيشتر يك كنش دراماتيك است نه ساختن شخصيت.
كليدي شكار كبك فشرده كند.
ضمن اينكه انگيزههاي شخصيتها از كاري كه ميكنند ،بايد
حسينيزاد :البته من اتفاقا برخي از ايرادهايي را كه االن
از طريق رفتارشان گفته شود نه اينكه نويسنده
گرفته ش��د ،حسن اين رمان ميدانم .به نظر
اين را به ما بگويد .مش��كل ديگر اين رمان كه
من ايجاز رمان ،فوقالعاده اس��ت و حتي فكر
البته به نظر من بيش��تر يك داستان بلند است
ميكنم يك جاهايي كه پرگويي كرده به اين
كه كم��ي كش آمده ،فق��دان يك زبان متفكر
ايجاز لطمه زده .در مورد ژانرش هم بايد بگويم
توانمند در بسياري از بخشهاي آن است .مثال
با اينكه داستان در يك اقليم اتفاق ميافتد اما
يكي از سهلانگاريهاي زباني كه ميتوانم به آن
ژانري است كه تا به حال در ايران نداشتهايم.
اش��اره كنم ،در صحنه مربوط به ش��ورهگزهاي
يعن��ي ژان��ر قاتل س��ريالي ك��ه نمونههاي
برفگرفت��ه اتفاق افتاده اس��ت .يا مثال در يك
خارجياش آثاري مثل سكوت برههاي توماس
صفحه و نيم ،سه بار به برفي كه آرام و يكنواخت
هري��س و رواني آمريكايي برت ايس��تن الي
ميباريد اش��اره ميش��ود .به نظر من
است .اين نوع كار را در ايران نداشتيم
نويس��ندهاي ك��ه ميخواهد ب��ا ايده
شيرزادي :يكي از نكات قابل تامل و نويس��نده جس��ارت به خرج داده
شكار كبك ،عنوان طعنهآميز
بنويسد بايد اين نكات بسيار بديهي را
كه وارد اين ژانر ش��ده .روانشناسي
آن است .چرا كه اين عنوان در
در نوشتن رمان يا داستان كوتاه رعايت
ش��خصيت و ريشهيابي اينكه چگونه
موضوع و مضمون كتاب نقشي
كند .مساله ديگر كنش و واكنشهاي
او ب��ه يك قاتل تبديل ش��ده هم به
محوري دارد و از اين نظر درست
شخصيت محوري رمان ،يعني قدرت
هرحال الزم اس��ت و نميشود به آن
و دقيق انتخاب شده .خود كتاب،
است كه يك جاهايي نامحتمل جلوه
ايراد گرفت .منتها نويسنده جاهايي
رماني است كه در ژانر اقليمي و
ميكند .البته نويسنده اين توانايي را
وارد جزيياتي ش��ده كه نبايد ميشد.
بومي ،ميگنجد كه اين البته به
داشته كه يك جاهايي با ايجاز وسريع
ش��خصيتها هم همانطور كه آقاي
خودي خود اشكالي ندارد .اما
بگذرد تا مخاطب كنجكاوانه به دنبال
ش��يرزادي گفتند آدمهايي هستند
مشكل اينجاست كه نتوانسته
داس��تان كشانده شود و بخواهد بداند
كه ميآيند و ميروند ،اما اين اتفاقا به
اقليم را بشكند
ك��ه بعد چه ميش��ود .ام��ا اين مهم
نظر من بد نيست .يعني ما حتما نبايد
اس��ت كه وقتي داس��تان را خوانديم
يك شخصيتپردازي خيلي عجيب و
و تمام شد ،دو ،س��ه روز بعد چگونه دربارهاش فكر خواهيم
غريب انجام دهيم .منتها همانطور كه گفتم ،داستان از زبان
ك��رد .آيا فكر نميكنيم اين عنصر مهم باورپذيري در كتاب
و ساختمان ،لطمه خورده است .زبان ،يك جاهايي يك زبان
رعايت نش��ده در حالي كه جاهايي از رمان ميشد با به كار
فوقالعاده زيباي شاعرانه و بسيار موجز است .مثل نيمصفحه
بردن چند تمهيد شگفت ،آن كنش و واكنشهاي نامحتمل
اول كتاب يا صحنه پاياني آنكه صحنه اعدام است يا آنجا كه
را محتملتر جلوه داد .در واقع من فكر ميكنم اگر اين رمان
سربازها ميآيند قدرت را بگيرند .همچنين جايي كه قدرت
براي خواننده حرفهاي نوش��ته شده ،ايرادهايي در آن هست
با مراد ميرود به آن مرغداري .ولي جاهايي ناگهان نثر عوض
كه باعث واخوردن خواننده حرفهاي ميش��ود .اما اين را هم
ميش��ود و زبان ميشكند و تبديل ميشود به يك گزارش
بايد همين جا بگويم كه آقاي زنگيآبادي با نوش��تن شكار
الك��ن .مخصوصا جاهاي��ي كه برميگردد ب��ه كودكيهاي
كبك ،به هر حال به من مخاطب اين يادآوري را كرده كه اين
قدرت .حاال البته يك جاهايي كه آقاي شيرزادي گفتند بايد
وحشيگري كه خاستگاه خشونت است ،وجود دارد و ادامه
صريحتر نوشته ميشد قطعا مساله مميزي هم در ميان بوده،
دارد و خيل��ي هم بديهي جلوه ميكند و اين يادآوري لرزآور
ولي جدا از آن ،اين شكس��تن زبان به رمان لطمه زده .يك
است و بايد به آن ارج گذاشت .چون آدم گاهي يادش ميرود
نمونهاش همان اول رمان اس��ت كه با نثري پرقدرت نوشته
كه اين توحش و اين قبيلهاي نگاه كردن نه فقط در زمينهاي
شده اما وقتي به كشتن زن ميرسد آن نثر از دست ميرود.

از راست :محمود حسينيزاد -علياصغر شيرزادي

رمان مدرن ايراني با قتل زن آغاز ميش��ود؛ با
مثله شدن زن اثيري به دست راوي بوف كور .اين
آغاز نه به معناي همزماني آغاز قتل زن با ش��روع
داستاننويسي مدرن در ايران كه به معناي كشف
جسدهاي مخفيمانده در ادبيات كهن توسط رمان
مدرن است .نوعي بازخواني تاريخ استبدادي كهن و
بازنويسي آن اين بار نه به صورتي كه تاكنون نوشته
ش��ده بود كه به صورتي پيش از اين ناموجود .بعد
از بوف كور هرچند هرگز چيزي به نام ژانر ادبيات
پليسي – جنايي در ايران پا نگرفت و خود بوف كور
هم اثري در اين ژانر نبود اما هرازچندي س��روكله
قاتالني كه به زنكشي ميپرداختند در ادبيات ايران
پيدا ميش��د .مش��هورترين اين قاتالن سيفالقلم
س��نگ صبور ص��ادق چوبك بود؛ ش��خصيتي كه
چوب��ك او را از روي الگوي��ي واقعي س��اخته بود.
چنانچه چوبك در خاطراتش گفته اس��ت كه اين
قاتل زنجيرهاي ش��يراز را از نزديك ميشناخته و
مدتي با او س��ر كالس پشت يك ميز مينشسته.
سيفالقلم بدون شك يكي از ماندگارترين قاتالن
زنجيرهاي ادبيات ايران است؛ مردي درسخوانده و
تحقيرشده كه زنان روسپي را ميكشد و مراحل و
آداب كشتار را با خونسردي و به دقت نقل ميكند.
بعدها محمدرضا كاتب نيز از نويسندگاني بود كه
بخشي از رمان هيس خود را به شخصيتي زنكش
اختصاص داد؛ ش��خصيتي كه او هم كشتن زنان و
تماشاي جان دادنشان را با جنوني ساديستي شرح
ميداد.
در تمام اين آثار كشتن زنان به نوعي با بازخواني
و بازنويس��ي تاريخ اس��تبدادي كهن گ��ره خورده
اس��ت؛ بازنويس��ياي كه در فرآيند آن نقطههاي
كور و مخفي نگه داش��ته شده .اين تاريخ ،با كشف
اجساد و آوردنشان از اعماق زمين به سطح آشكار
ميش��د و از اين طريق ،خشونت تاريخياي كه در
عين مخفي نگه داشته شدن ،مدام در حال تكثير
و بازتوليد بود ،از مخفيگاههاي خود بيرون كشيده
شد و همه روايتهاي سرپوش گذارنده بر حقيقت
تاريخ و عادتهاي كهن را پس زد .بين آثار داستاني
منتشرشده در سال  ،90شكار كبك رضا زنگيآبادي
نيز اثري است از اين دست ،اثري در تقابلي جدي
با جريان غالب ادبيات داس��تاني ما در س��الهاي
اخي��ر ،كه با انتخاب نقطهاي حاش��يهاي به عنوان
جغرافياي داس��تان
خود ،خش��ونت در
حاشيه مخفي نگه
داشتهشده را به متن
و نقطه مركزي تاريخ
كشانده است .قدرت
– ش��خصيت اصلي
رمان شكار كبك –
ش��خصيتي است از
جنس ضد قهرمانان تحقيرشدهاي چون سيفالقلم
و راوي بوف كور ،منتها اين بار رش��ديافته در بستر
و اقليمي متف��اوت .نامتعارف بودن ش��كار كبك
درست در همين همپيوندي آن با ادبيات مبتني بر
شخصيت مسالهدار و فاصله آن با ادبياتي است كه
در آن مساله نه به عنوان يك امر بنيادين و آشوبزا
كه به صورت امري موقتي مطرح ميش��ود .شكار
كبك ،روايت تكثير ،بازتوليد و دوام خشونت است.
در اين رمان ،خش��ونت نه با منحصر و محدود
ماندن در ش��خصيت ق��درت كه به ص��ورت يك
وضعيت كلي و عمومي ترس��يم شده است .قدرت
برخالف آن دس��ته از شخصيتهاي روانپريش و
مس��الهدار ادبيات اين روزها ،نه به عنوان يك فرد
خاص كه به داليلي شخصي و خصوصي دست به
خش��ونت ميزند كه به عنوان فردي تصوير ش��ده
است كه تاريخي انباشته از تحقير و خشونت و بدل
شدن اين دو به يكديگر در چرخهاي تكرارشونده را
به دوش ميكشد.
قدرت نه يك قاتل استثناشده از محيط عادي
و بس��امان پيرامون خود ،كه حد نهايي خشونتي
اس��ت كه در همان محيط به ظاه��ر عادي نيز در
جريان است ،اما خود را در لفافهايي نظير عرف و
عادت مخفي نگه داشته است .زنگيآبادي در قالب
شخصيت قدرت و با تش��ديد و به نهايت رساندن
خش��ونت از طري��ق او ،لف��اف عرف و ع��ادت را از
پيرامون آن خش��ونت جاري در محيط ،باز و آن را
عريان كرده است.
قدرت ،نه تجس��م رفتاري خالف عادت و قابل
برطرف شدن كه تجسم برهنگي خشونتي است
كه خود را تحت پوشش عرف ،مخفي نگه داشته
و در عي��ن ح��ال تحت همان پوش��ش و البته با
نامهايي متفاوت در حال بازتوليد و تكثير اس��ت.
اي��ن برهنه كردن اتفاقي اس��ت كه با ق��رار دادن
ادبيات در مقابل تاريخ رخ ميدهد .با ادبي كردن
تاريخ و از اين طريق كش��ف ساختهاي حاكم بر
تاريخ به جاي گزارش يك واقعه و حادثه تاريخي.
به تمام اين داليل شكار كبك زنگيآبادي را بايد
يكي از بهترين داس��تانهاي منتشرشده در سال
 90به شمار آورد؛ اثري با ادبياتي بيرحم و دور از
پردهپوشي و هرگونه سازشگري با ادبيات متعارف و
خنثاي اين چند سال كه مدام هم همچون همان
خشونتي كه زنگيآبادي عيان كرده در حال تكثير
و ترويج و بازتوليد است.

امير احمديآريان

يك اش��كال ديگر هم برميگردد ب��ه ديالوگها كه به نظر
من كال ضعيف هس��تند .مثال جاهايي كه قدرت با طلعت
حرف ميزند اصال به فضاي رمان نميخورد و حتي من فكر
كردم قدرت آمده تهران ،بعد ديدم نه ،هنوز دور و بر همان
دهات است .اشكال ديگر كه اشكال اصلي رمان است مربوط
ميشود به ساختمان آن .به نظر من هم براي ريشهيابي قاتل
شدن قدرت يك صحنه كافي بود ،در حالي كه ميبينيم بعد
از آنكه قدرت در اول رمان آن زن را ميكشد ،حدود بيست
و خردهاي صفحه ميرود توي كودكياش و بعد باز ميآييم
بيرون و برميگرديم .يعني نويسنده ،دو صحنه كلي را گرفته:
يكي بچگيهاي قدرت و ديگري آشنا شدنش با طلعت .اينها
در واقع دو پايه داستان هستند و بقيه قسمتها دور و بر اين
دو پايه ميگردند .يعني وقتي من اين كتاب را ميخوانم اين
تصور را پيدا ميكنم كه نويس��نده زندگي قدرت را توصيف
ك��رده و چون خ��ودش را روي دو بخش پدر قدرت و رابطه
قدرت و طلعت متمركز كرده ،آن ريزهكاريهاي الزم ،همه از
دست رفته است .البته يك جاهايي پرشها عالي است .ولي
مثال ما هيچ دليلي براي قتل پيرزن نداريم .قتل پيرزن ،يك
جور قتل با ترحم است و ربطي به آن تجاوزي كه انگيزه قاتل
ش��دن قدرت بوده ،ندارد .چنانچه قدرت بعد از قتل پيرزن
ميگويد« :ديگه از صف دكتر و دارو نجاتش ميدهم»...
ش�يرزادي :من فكر ميكنم وقت��ي موادمخدر مصرف
ميكند ،ميل به كش��تن در او به وجود ميآيد و اين قتل را
هم شايد بشود اين طور توجيه كرد.
حس�ينيزاد :بله ،در كل توجيهپذير است .ولي ميل به
كشتن شده مثل ميل به سيگار .يعني طرف عضالتش كش
ميآيد و بلند ميشود ،ميرود و زن را ميكشد .اما معموال
اين جوري آدم نميكشند .بعد هم اين آدمي كه ظاهرا اين
همه آدم كشته و توي چاهها انداخته چرا بايد از اين آخري
اينقدر بترس��د و هي به جنازه لگد بزند .اينجاست كه شما
مجبور ميشوي يك موقعيتهايي را در داستان بياوري كه
به داس��تان نميخورد .مثال آنجا كه موتور روشن نميشود
هيچ توجيهي ندارد .اينجاهاست كه آن دوپارگي كه گفتم
پيش ميآيد .آرزوي من به عنوان يك خواننده اين بود كه
قتلها را بيش��تر ميديدم و نويسنده در دل همان قتلها
نابهنجاريهاي شخصيت را هم توضيح ميداد .ولي به جاي
اين كار ،دو س��تون كلي در رمان گذاش��ت ه و براي متمركز
شدن روي آن دو ستون ،عناصري را وارد رمان كرده كه به
كل كار نميخورد و به آن لطمه ميزند.
شرق :شايد يك دليل اينكه انگيزههاي كشتن ،در اين
رمان اينقدر توي چشم ميزند مثل دليل كشتن ناگهاني
پي��رزن و ...هم��ان اصرار بر ريش��هيابي و اختصاص دادن
صفحات زيادي به گذش��ته و كودكي قدرت اس��ت .مثال
اين را ميتوان با «ترس دروازهبان از پنالتي» پيتر هانتكه
مقايسه كرد .در داستان هانتكه ،شخصيت پرسهزني هست
كه ناگهان به صورت غيرمنتظره دختري را كه با او آش��نا
شده ميكشد .اما ما نميپرسيم چرا اين كار را كرد .اينجا
همانطور كه آقاي شيرزادي گفتند مساله ،همان قرارداد
نويسنده با مخاطب است.
حس�ينيزاد :فكر ميكنم علتش احتماال وسواس��ي
اس��ت كه آقاي زنگيآبادي در رعايت ايجاز داشته است.
يعني چون ميخواسته ايجاز را رعايت كند وقتي ديده به
كودكي قدرت زياد پرداخته ديگر به قتلها خيلي نپرداخته
اس��ت .در حالي كه اي كاش بيشتر به قتلها ميپرداخت
تا به كودكي قدرت .چون وقتي از رمان فاصله ميگيريد،
ميبينيد با توجه به آنچه از گذش��ته قدرت نش��ان داده
ميش��ود اين كاراكتر ،يك آدم توس��ريخوري است كه
بعيد اس��ت جرات كند برود كسي را بكشد .حتي مراد را
هم جرات نميكند بكش��د .بعد وقتي ناگهان اين كارها را
ميكند ،همين دوپارگيها به وجود ميآيد .يا در مورد خود
اس��تفاده از طبيعت شما ميبينيد كه اول و آخر كتاب از
طبيعت خيلي خوب استفاده شده .اول برف است و آخرش
شن و اين خيلي زيباست .ولياي كاش اين طبيعت وسط
رمان هم ميآمد و نويسنده آن را با قهرمان رمان ميكشاند
و ميآورد جلو .نكته ديگر اين اس��ت كه كاراكترها خيلي
قالبي هس��تند اما نويس��نده آنها را در يك قالب بزرگتر
يعني ژانر پليسي – جنايي قرار نداده در حالي كه بهتر بود
انگيزهها در قالب قتلها نشان داده ميشد.
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ويژگي مهم رمان «شكار كبك» زنگيآبادي ،حضور
شخصيتي استثنايي در مقام قهرمان آن است .در دوراني
كه عمده ش��خصيتهاي رمانهايش آدمهاي عادياند
و عم��ده زندگيها زندگي معمولي ،حضور ش��خصيتي
همچون قدرت در مقام قهرمان يك داستان غنيمت است.
قهرمان رمان زنگيآبادي در آخرين مرحله عمرش قاتل
زنجيرهاي فواحش اس��ت ،مردي است كه در كودكي و
جواني انواع و اقسام زجرها را در روستايي حوالي كرمان از
سر گذرانده و طعم تلخ تجاوز و از كف رفتن عشق دوران
نوجواني به دست متجاوز را چشيده است و آماده ارتكاب
بزرگترين جنايات و سختترين جرايم است .زنگيآبادي
اين شخصيت را از ته جامعه ما پيدا كرده و پرداخته است،
قهرمان رمان او پسمانده پسماندههاس��ت ،از آن دست
آدمهاست كه كوچكترين فرصتي براي گفتن قصه خود
نداشتهاند .رماننويس مگر چه كار مهمتري دارد از صدا
بخش��يدن به آنان كه صدا ندارند ،از گفتن قصه آنان كه
توان گفتن قصه خوي��ش را ندارند ،از آفريدن زبان براي
كس��ي كه فرصت س��خن گفتن همواره از او سلب شده
اس��ت؟ ادبيات متأخر ما از اين دست شخصيتها كمتر
به خود ديده اس��ت .نويسندگان ما بيشتر مصرفكننده
و س��اماندهنده به روايتهاي موجود بودهاند ،آدمهايي
برگزيدهان��د ك��ه زبان خ��ود را دارن��د و ميتوانند قصه
خويش را بگويند ،كس��اني كه دستشان براي رو كردن
زندگيش��ان باز اس��ت و در فيسبوك و وبالگهاش��ان
قصههاي ريز و درشت زندگيشان را مدام تعريف ميكنند
و از كوچكترين و ابتداييترين وقايع زندگيشان عكس و
متن ميسازند و در معرض ديد ديگران قرار ميدهند .اينها
خوراك آسانهضم و راحتي هستند و نوشتن زندگيشان
در قالب رمان و پرداختن شخصيتشان با دقت بيشتر و
ضريب خطاي كمتر صورت ميگيرد ،چون كار نويسنده
در اين مورد بيشتر نظم بخشيدن به روايتهاي موجود
و بازنمايي زبان آدمهاي قصهاش است ،نه ساختن زبان و
روايت براي آنان كه از اين دو محروم ماندهاند .زنگيآبادي
در رمانش به دنبال يكي از بيروايتترين و بيزبانترين
مردمان اين مملكت رفته و براي او قصه س��اخته است و
همين حسن بزرگ كار اوست.
اما نفس انتخاب ش��خصيت كافي نيس��ت ،در واقع
كماهميتترين وجه كار است .مسيري كه نويسنده براي
رساندن شخصيت به نقطه اوج زندگياش ميپيمايد ،نحوه
روايت فراز و فرودهاي زندگي او ،ساختن سرگذشتش به
نحوي كه سرنوش��ت تلخش را توضيح دهد و ما را طي
مس��يري منطقي به لحظه دستگيري و اعدام او برساند،
بسيار مهمتر اس��ت .اگر چنين مسيري درست ساخته
نشود ،اگر مراحل تكوين شخصيت و روايت زمينهاي كه
او در آن ميبالد قانعكننده نباش��د ،نفس انتخاب چنين
شخصيتي به كل زير سوال ميرود .زنگيآبادي اين مسير
را به خوبي ساخته است .بيرحمي و توحشي كه هنگام
كشتن آخرين قرباني قدرت در آغاز رمان از او سرميزند
نقط��ه آغاز مواجهه ما با زندگياي اس��ت كه مصيبت و
فالكت در لحظهلحظه آن جاري اس��ت و باقي رمان در
حكم تالش نويسنده براي ساختن زمينه و شرح علتها
است تا به ما نشان دهد كه يك بچ ه روستايي ساده چه
مس��يري از س��ر ميگذراند تا به هيواليي ترسناك بدل
ميشود .از اين منظر «شكار كبك» بيش از هر چيز رماني
ناتوراليستي اس��ت ،روايتي است كه قهرمان آن با توجه
به زمينهاي كه در آن رش��د كرده و تجربهاي كه از س��ر
گذرانده ،از بااليدار رفتن گريزي ندارد و گويي سرنوشت
محتوم او از روز نخست همين بوده است .زنگيآبادي از
پس ساختن اين زمينه ناتوراليستي به خوبي برآمده است.
بزرگترين ضعفي كه حين خواندن رمان خواننده اهل
را آزار ميدهد ،نثر آن است .نثر زنگيآبادي بيش از حد
تخت و بيحالت است و كمسليقگي زباني و محدوديت
دايره لغات نويس��نده در آن مشهود است .در اكثر قريب
به اتفاق صفح��ات رمان نويس��نده در هيچ لحظهاي با
زبان معيار درگير نميش��ود ،هيچ تالشي براي تشخص
بخشيدن به نثر از او نميبينيم .گويي روزنامهنويسي در
حال نوشتن گزارش زندگي يك محكوم به اعدام است و
اگر فضاس��ازيهاي درست و دقت و تسلط نويسنده در
ش بردن قصهاش نبود ،با وجود اين نثر دستمايه عالي
پي 
رمان به كل هدر ميرفت .براي روايت اين داستان پرفراز و
نشيب و پرتنش ،زنگيآبادي ميتوانست نثري بنويسد كه
حداقلي از فراز و نش��يب در آن ديده شود ،الاقل از نوعي
تشخص زباني بهره برد و ردي از خاص بودن بر جا گذارد.
نكت��ه آخر اينكه پس از انتش��ار اين رم��ان و كتاب
«پنج��اه درجه باالي صفر» علي چنگي��زي ،آنان كه از
فضاي ادبيات شهري و آپارتماني اين روزهاي ما خسته
شده بودند ،بالفاصله بابت تغيير مكان وقوع حوادث اين
دو رمان از ش��هر به روستا و كوير جشن گرفتند و چنان
برخورد كردند گويي فصلي نو آغاز و دورهاي كهنه پايان
يافته است .اين تصور كه به عنوان مكان وقوع رمان روستا
يا كوير «بهتر» از ش��هر است ،يا اصال هر مكاني بهتر از
مكان ديگر است ،تصوري است غلط و بيش از يك قرن
و ني��م از تاريخ مصرف آن ميگذرد .هيچ مكاني بر هيچ
مكان ديگري اولويت ندارد ،هيچ مكاني فينفسه بيشتر از
مكانهاي ديگر عرصه رماننويسي نيست .يك قرن و نيم
پيش ،فلوبر در نامهاي به لوييس كوله مفصل به اين مساله
پرداخت و گفت كه زندگي فالن كارمند س��اده در فالن
روس��تاي دورافتاده فرانسوي ممكن است موضوع بسيار
بهتري براي رماننويس باشد تا زندگي پر شر و شور فالن
هنرمند پاريسي و بيشك مقصودش هجرت نويسنده به
آن روستا و پشت كردن به پاريس نبود .اولويت بخشيدن
به مكانها در بهترين حالت باوري پيش��افلوبري است،
مكانها هيچ اولويتي به هم ندارند.

