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گفت وگو با ناتاشا اميري 
به بهانه انتشار رمان 
»مرده ها در راه اند«

دنبال
وقايعنگاري

نبودم

ناتاشا اميري داستان نويسي است كه 
به طور جدي از سال 78 وارد عرصه 
داستان نويسي شد. نخستين كار جدي او مجموعه 
داستان »هوال هوال« است كه نام آن برگرفته از نام 
موفق ترين تك داس�تان اين مجموعه است. راوي 
اين داستان، يك اس�ب به همين نام است. او از آن 
سال تاكنون حضورش را در عرصه نويسندگي حفظ 
كرده و در شناسنامه كاري خود دو مجموعه داستان 
و يك رمان ديگر نيز ثبت كرد. گفت وگوي پيش رو 
به بهانه انتشار رمان تازه او »مرده ها در راه اند« است 

كه در روزهاي پاياني سال 94 منتشر شده است.   
از ورودتان به فضاي داستان نويسي بگوييد؟

نخستين داستان هايم به سن 8،7 سالگي برمي گردد كه 
تازه حروف الفبا را ياد گرفته بودم اما چون نمي توانستم 
تصاوير ذهني ام را كامل بنويسم با نقاشي همراه شان 
مي كردم ولي به ش��كل جدي تر از سال 78 اين كار را 
شروع كردم. بين اين دو فاصله هم به صورت پراكنده، 
نوشته هايي داشتم. نوشتن براي من مثل كاري است 
كه براي آن طراحي ش��ده ام، نمي شود متوقفش كرد.

فكر مي كنم بايد به خاطرش از كارهاي ديگري گذشت. 
برخالف آثاري كه در س�ال هاي اخير نوشته 
شده در اثر شما از پيچيدگي و چندوضعيتي 
ب�ودن دوري كرده و به س�ادگي وارد جريان 
رمان ش�ده ايد، اين موضوع در سراس�ر اين 

كتاب هم ديده مي شود... 
اگر دنبال اين باش��يم كه با جزء، كل را نش��ان دهيم 
انتخاب قالب داستان كوتاه مناسب تراست ولي رمان 
بازسازي وقايع بيروني، تاريخ، كشمكش هاي دروني، 
روانش��ناختي و حس وحال هاي مختلف است. اغلب 
تغييرات در يك شب اتفاق نمي افتد و زمان الزم است 
تا هر تغييري تكوين پيدا كند و تثبيت ش��ود. حداقل 
ترس��يم چند مقطع زماني الزم اس��ت و نس��ل هاي 
مختلف زنان در يك خانواده بهتر مي توانند سير تغيير 
را نشان دهند. ش��ايد وقايع تاريخي و اتفاقات بيروني 
ب��ر زندگي يك زن تاثيرگذار باش��د اما گمان مي كنم 
ابعاد روانشناختي، حاالت روحي و بينش خود زن در 
صورت درس��ت و محكم بودن، حتي مي تواند عوامل 
بيروني را هم متاثر كند. رنج يك حس دروني و برخي 
مواقع خودساخته اس��ت حتي درصورتي كه محرك 
بيروني هم داش��ته باش��د باز اين فرد اس��ت كه به آن 
مح��رك بيروني )بر فرض يك م��رد( اجازه مي دهد تا 
او را رنج دهد. حرف هايي مث��ل مجبورم و چاره ندارم 
يا همه چيز را گردن تقدير يا تاريخ و اجتماع انداختن، 
رفع مسووليت و به نوعي توجيه ضعف هاي خود است. 
كسي كه مختار است و ضعيف نيست، بايد مسووليت 
انديشه و كارهايش را كه پيامدهايي هم دارد، بپذيرد.  
س��عي كردم اين موض��وع را در بخش هايي از زندگي 
پري و آتش��ه در ديالوگي از فرامرزخ��ان در اين رمان 
نشان دهم. اينكه حال و هواي درون ما حتي مي تواند 
فضاي بيرون را با وجود همه مشكالت عوض كند. اين 
اتفاق در فصل هاي پايان��ي براي پري رخ مي دهد ولي 
آتشه نس��بت به آن هنوز مردد است و افسون عمال آن 

را تجربه كرده است. 
نقب زدن به گذشته و آدم ها در فصل دوم اين 
رمان صبغه روانشناس�انه به متن بخش�يده 
است. آيا با اين پيرنگ هاي استعاري قصد در 
نمايش بازتاب شرايط اجتماعي در شخصيت 

زن ها را داشته ايد؟

فربد با وجود عدم حض��ور فيزيكي اش در عرصه رمان 
به راحتي حضوري حسي و ذهني پيدا مي كند. مرحله 
بيماري اين كودك و رابط��ه پري به عنوان يك مادر و 
رنجي كه در اين رابطه، قبل و بعد از مرگ فربد متحمل 
مي شود با ظرافت خاصي حسي و ذهني مي شوند. در 
اين روايت و بازتاب احساس انساني و فرانمود آن را در 
ذهن خواننده مي توان پيش بيني كرد اما يك انشقاق 
در بعضي فصول رمان پرسش هايي را در ارتباط با سير 

منطقي روايت ايجاد مي كند. 
در فصل اول يك گره افكني ميان رابطه نريمان 
و فرامرزخان شكل مي گيرد كه بار معنايي و 
زيبايي شناسي خاص داستان هاي مدرنيستي 
را به روايت شما مي دهد. اين رويكرد تمهيدي 
براي نيفتادن متن در دام رئاليس�م سياسي 

بوده يا دليل ديگري داشته ايد؟
كال تمهيدي كه براي نگارش اين رمان داشتم در ابتدا 
پرداختن به يك موضوع و بعد پرداختن به اثرات آن بود. 
يعني توجه نتيجه يك رويداد به شكل غيرمستقيم و نه 
خودش. به تعبيري ديگر مي ش��ود گفت از كنار ماجرا 
گذشتم كه از شگردهاي داستان نويسي هم هست. بقيه 
رويدادهاي رمان هم همين طوراست. اتفاقي مي افتد اما 
در فصل بعد، ديگر آن اتفاق محوريت ندارد و به حاشيه 
رانده مي شود و از همان جا اثرش را نشان مي دهد. چه 
بسا اثر خودش باشد كه ماجرايي با كيفيت و قالبي ديگر 
را مي سازد. موضوع مهم فصل پيشين دچار استحاله 
مي ش��ود و در فصل بعدي به ش��كل روي��داد تاريخي 
ديگري نمايانده مي شود. من اعتقاد دارم كه بسياري از 
وقايع تاريخي و اجتماعي در قالب هايي متفاوت تكرار 
مي ش��وند اما همان هستند. وقايع كهن با قالب جديد 
دوباره ظهور مي كنند. پ��س انقالب يا جنگ، از نتايج 
كودتاي سال 32 مي تواند باشد. من از وقايع تاريخي و 
جنگ به عنوان فضا و بافت ماجراهاي داستان استفاده 
كرده ام ولي دنبال وقايع نگاري آنها نبودم. واقعيت هم 
اين است كه تاثير جنگ و تحوالت اجتماعي روي همه 
يكسان نيست. همه شايد متاثر شوند اما به يك شكل 
واكنش نش��ان نمي دهند. من زندگي آشفته پري را با 
لحظات موشك باران تهران تلويحي توازي سازي كردم. 
او انتخاب مي كند در مورد همسرش خود فريبي كند 
و به زندگي يكواخت و پرتنش ادامه دهد در حالي كه 
عمال موش��ك ها، خانه اش را ويران ك��رده بودند و اين 

موضوع را البته خيلي دير باور مي كند. 
شخصيت افس�ون با وجود اين همه اشاره اي 
كه به حرف هاي فلس�في و عرفاني اوست در 
پ�رده اي از ابهام باقي مي مان�د. چه دليلي به 

اين موضوع داشتيد؟
افسون از نظر من يك شخصيت اثيري است تا واقعي. 
در نظرس��نجي رمان پيش از چاپ بازخ��وردي كه از 
خواننده ها گرفتم اين بود كه فكر مي كرد وقايع مربوط به 
او واقعيت ندارد. تعمد من اين بود كه اين طور بماند ولي 
تاثير بگذارد. انسان ها به شكلي خاصي به هم متصلند، 
چيزي ش��بيه اثر پروانه اي كه بال زدن پروانه مي تواند 
در جاي ديگري توفاني به پا كند. حركت كس��ي مثل 
افسون هم با شكلي شبيه جنبش مولكولي به ديگر افراد 

پيرامونش سرايت مي كند. 
شما در پرداخت به گذشته و دهه هاي چهل و 
پنجاه در اين رمان موفق بوده ايد. از چه منابعي 

استفاده كرده ايد؟
براي نوش��تن اين رمان به خصوص س��ال هاي دوري 

كه در آن هنوز متولد نش��ده بودم، زم��ان زيادي را در 
كتابخانه ملي گذراندم. با خيلي ها صحبت كردم و سوال 
پرسيدم ولي مبناي نوشتنم صرفا اطالعات حافظه اي 
آنها نبود چ��ون امكان داش��ت اش��تباه كنند گرچه 
برخي اطالعاتي ك��ه مي دادند عالي بود ولي بر مبناي 
حرف شان تحقيق كردم. البته تمام اينها براي فضاسازي 
و ش��خصيت پردازي رمان به كارم آمد. ش��خصيت ها 
همان طور كه هس��تند در رمان ظاهر مي شوند، بدون 
اينكه روايت در دام رئاليس��م بيفتد يا اسير يكنواختي 

ژورناليسم عيني گرايانه شود.
فصل ه�اي ابت�داي رمان از هر گونه حش�و و 
زياده گويي عاري هس�تند اما در فصل هاي 9 
و10 با دور ش�دن از يكدستي شخصيت هايي 
مانند فرا م�رز و نريمان كه قب�ال به خوبي در 
جايگاه خود نشس�ته بودند با فلسفه بافي و 
اظهار فضل رمان را دچار كندي مي كند و در 
نهايت توصيف بر روايت مي چربد. دليل اين 
انفكاك از س�ير اصلي جريان روايت و س�ير 

روايي متن چيست؟
آنچه در مورد گذش��تن از كنار ماجرا گفت��م، در اين 
موضوع ه��م در ذهنم بود. از كنار ش��خصيت ها براي 
ايجاد نوعي چندصدايي شدن گذشتم. چيزي تقريبا 
مشابه آنچه باختين مي گويد. شخصيتي را در فصلي 
معرفي مي كنم و او فصل بعد، به حاشيه رانده مي شود 
و فقط در مقاطعي ب��ه صحنه مي آيد. آنها كه در فصل 
قبل تر شخصيت فرعي بودند، در فصل بعدي شخصيت 
اصلي مي شوند. همه تقريبا در تمام فصول حضور دارند 
اما حضورش��ان پررنگ يا كمرنگ است. نريمان بعد از 
فصل اول ديگر فقط در برخي نقاط حساس رمان حضور 
مي يابد ولي جهانگير امتداد اوست، گو اينكه در فصل 
پاياني هم با يكديگر به ش��كلي نمادين برخورد دارند. 
پري كه دختر مهوش، اس��ت در فصل دوم شخصيت 
اصلي است و مهوش كه در فصل اول شخصيت اصلي 
به نظر مي رس��يد، حاال تنها حضوري گاه به گاه دارد و 
در اين حضور سعي كردم نشان دهم در گذر زمان، چه 
تغييري كرده است. اما در مورد فرامرزخان، او كه راوي 
يكي از فصل هاي رمان است، تقريبا در تمام فصل هاي 
ديگر هم حضور دارد اما حضورش ديگر مركزي نيست 
و فقط كليدي به نظر مي رس��د. اصوال اتفاقي كه براي 
اشخاصي كه ش��هود يا تحولي را پشت سر گذاشتند 
مي افتد اين اس��ت كه مي خواهند ب��ه ديگران كمك 
كنند ولي او مي گويد: »مي ترس��م از اون آدمايي باشم 
كه ادعاي راهنمايي ديگران رو دارن اما به شيوه مفسدان 
عمل مي كنن اين طور مجازاتش شديدتره.« پخته شدن 
شخصيت او نفي كننده اين موضوع نيست كه مي خواهد 
تجربه اش را به ديگران منتقل كند. در فصل آخر هم با 

كيارش به نوعي توازي سازي مي شود. اين تفاوت بين 
كس��ي كه رو به رشد است و كس��ي كه توهم و بدي و 
تاريكي را انتخاب كرده وجود دارد. در نشان دادن اين 

دو كنار هم تعمد داشتم. 
تسلط بر زبان و لحن در اين رمان در انسجام 
مضمون و روايت نقش خاصي داش�ته است، 
تحت تاثير چه عواملي بوديد و راجع به عنصر 

زبان در داستان چه نظري داريد؟
فكر مي كنم زبان، كلمات و واژه ها تنها راهي هس��تند 
كه وقايع بيروني و ايماژهاي ذهني نويسنده را در قالب 
نوشتار تجسم مي دهند. بازسازي مجدد جهان مادي 
بيرون در قالب واژگان امكان پذيراست. حتي در سينما 
هم، اول بايد فيلمنامه باشد. اين معجزه كلمات است. 
زبان نه فقط ابزار يا ماده اوليه، كه بنيان هر داس��تاني 
است. اگر زباني قوي و پيراسته باشد مثل اين مي ماند 
كه س��اختار قصه بر پي هاي محكمي بنيان گذاشته 
ش��ده اس��ت. زبان تمام احتماالت معنايي داستان را 
فراهم مي كند ولي به ش��كل اوليه اش در هر نوشتار، 
ماده خامي است كه پخته نشده و به مرور با ويرايش و 
بازخواني يا تغييراتي كه هر قصه اي خود براي نويسنده 
اعمال مي كند، شكلي را پيدا مي كند كه حيات داستان 
مرهون آن اس��ت. حتي در زندگي روزمره با توجه به 
تحقيقات سال هاي اخير، مشخص مي شود كه اهميت 
كالم در گفت وگ��و غيرقابل كتمان اس��ت. زبان فقط 
وسيله اي براي انتقال سطحي مطالب نيست، بخشي 

زنده از يك رمان است. 
به نظر ش�ما از نخستين داس�تان ايراني كه 
در قالبي ش�بيه رمان به نام »يوسف ش�اه« 
توس�ط فتحعلي خان آخوندزاده نوشته شد 
تاكنون، رمان ايراني چه تغييري داشته؟ آيا 
توانس�ته به رمان مدرن در مفهوم غربي آن 

نزديك شود؟
برخي از داس��تان ها كه فارغ از فض��ا و هويت بومي، به 
دغدغه هاي بنيادين انس��ان مي پردازند كه تقريبا در 
همه جاي دنيا مشابه است، مي توانند با هر خواننده اي 
در هر جاي جهان ارتباطي برقرار كنند. مس��ائلي مثل 
اثبات وج��ود خدا يا اينك��ه همه چيز تقدير اس��ت يا 
اختيار و دروغگويي يا راس��ت گويي همه اين حالت را 
دارند... در نظر اول اين ارتباط راحت ش��كل مي گيرد 
اما تاثير آن چقدر اس��ت؟ اين تاثير به نظر من بستگي 
به سبك و سياق نويسنده دارد و البته جهان بيني اش 
كه بتواند جوابي به س��واالت و دغدغه هاي هميشگي 
انس��ان ها بدهد. بنابراين هر داس��تاني از اين دس��ت 

ش��ايد نتواند اقبال جهاني هم داشته 
باش��د. ولي در مورد جهاني شدن، 
فكر مي كنم رمان بومي مي تواند 
رماني جهاني ش��ود. منظورم از 
بومي چيزي اس��ت ك��ه خاص 

ايران باش��د، خلق وخوي 
م��ا را نش��ان دهد و 

حاصل ديدگاه ها 
و تفك��رات م��ا 
باشد. البته در 
اين بين شايد 
شبيه جاهاي 
ديگ��ر جهان 

هم باشد. 

طال نژادحسن

انتشار رمان »آفتاب دار« 
نوشته احمد هاشمي

انتشار »زندگي جعلي من« 

انتشار رمان خانه پدرم 
نوشته اورهان كمال

رم��ان »آفتاِب دار« نوش��ته احمد هاش��مي به تازگي 
توسط انتشارات نيلوفر منتشر شده است. »آفتاب دار« 
نخستين رمان احمد هاشمي است و به ماجراي زندگي 
آدم هايي مي پردازد كه با قواعدي كه خودش��ان براي 
س��اخته اند، زندگي مي كنن��د. »آفت��اب دار« روايت 
زندگي سه دوس��ت به نام يدي، رضا و رحيم است كه 
دچار بدبياري مي ش��وند و با تكرار اين بدبياري ها كل 
داس��تان ش��كل مي گيرد. هر كدام از اين شخصيت ها 
ادعاهايي دارند و گفت وگوهاي آنها شباهت زيادي به 
گفت وگوهاي سياسي يا روشنفكري دارد، اما در نهايت 
قرار نيس��ت حرف مهمي بزنند و با آن چيزي را تغيير 
دهند. اين شخصيت ها بدون آنكه چيزي از عمل خالف 
بدانن��د فقط از آن صحبت مي كنند. رمان هاش��مي را 
مي توان يك رمان روانشناختي هم دانست. اين كتاب 
داستان آدم هايي است كه در طول روز با آنها زياد برخورد 
مي كنيم. آدم هايي كه در ماجراها و گرفتاري هاي شان 
دس��ت وپا مي زنند؛ آدم هايي كه اگرچه براي نجات از 
مشكلي كه با آن درگير هستند تالش مي كنند اما براي 
آينده برنامه اي ندارند. »آفت��اب دار« روايتي از همان 
اتفاقاتي است كه در جامعه ما اتفاق مي افتد، اما در سايه 
دوگانگي موجود در شخصيت هايش جذابيت بيشتري 
براي خواندن پيدا مي كند. »آفتاب دار« نوش��ته احمد 

هاشمي با قيمت 9500 تومان منتشر شده است. 

رمان »زندگي جعلي من« نوشته پيتر كري با ترجمه 
شهرزاد لوالچي توسط نش��ر افق منتشر شد. در رمان 
»زندگ��ي جعلي من« ش��اعري جوان و س��نتي به نام 
كريس��توفر چاب، از ملب��ورن ب��ه خيابان هاي كثيف 
و مرط��وب كواالالمپ��ور فرار ك��رده اس��ت. اما مثل 
فرنكشتاين توس��ط موجودي كه خودش خلق كرده 
تعقيب مي ش��ود... اين رمان در 50 فصل نوشته شده 
كه فصل اول آن، در س��ال 1985 در كليساي قديمي 
ثورنتون، بركشاير آغاز مي ش��ود. پيتر كري نويسنده 
»زندگي جعلي من« متولد س��ال 1943 در استراليا و 
يكي از 3 نويسنده اي است كه دو بار جايزه بوكر را از آن 
خود كرده اند. اين رمان در سال 2003 براساس زندگي 
ارنست مالي، شاعر دورغين ميانه قرن بيستم استراليا 
نوشته ش��د. »زندگي جعلي من« با 336 صفحه، تيراژ 
1100 نسخه و قيمت 17500 تومان منتشر شده است. 

 رم��ان »خان��ه پ��درم« نوش��ته اوره��ان كم��ال 
)1970-1914( نويسنده رئاليست تركيه اي به تازگي 
با ترجمه حميدرضا همايوني فر توسط انتشارات رهي 
منتشر ش��ده است. داس��تان اين رمان، روايت زندگي 
قهرمان داس��تان از زبان اوس��ت ك��ه وضعيت زندگي 
يك خانواده در تنش هاي اجتماعي تركيه در آس��تانه 
جنگ جهاني اول و كوچ اجباري را به تصوير مي كشد. 
اين كتاب در زمان انتشار در تركيه، با استقبال زيادي 
روبه رو شد. در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: »قلمرو 
خ��ودم را در خانه تعيين كرده بودم. هر آنچه مي گفتم 
اجرا مي شد. مي توانس��تم خواهران و برادرم را تا جايي 
كه دلم مي خواهد كتك بزنم. وقتي كه پس از غروب با 
توپ فوتبال زير بغل برمي گش��تم، كسي نمي پرسيد 
كه كجا بوده ام، چرا دير كرده ام يا از درس و مدرس��ه ام 
به خاطر فوتبال ب��ازي كردن زده ام! ب��ا بادبادك هايم 
كه رنگ و اندازه هاي گوناگون داش��تند باالي بام خانه 
مي رفتم و فرامينم را به آسمان صادر مي كردم. مادرم 
در شرايطي نبود كه بخواهد با من سروكله بزند. هر روز 
با كلي عصبانيت از دادگاه ها، پيش وكيالن مي رفت و 
از آنجا به اداره هاي ثبت اس��ناد. تالش مي كرد تا قضيه  
خانه اي را كه از پدرم برايش به جا مانده بود، حل وفصل 
كند. معموال خسته و خيس عرق برمي گشت. نمي دانم 
حتي بدون داشتن اين دست دغدغه ها هم مي توانست 
با من تا كند يا نه. آن سال در مدرسه مردود شدم. اما اين 
موضوع حتي كوچك ترين تاثيري روي حكمفرمايي من 
در خانه نداشت. مادرم چند باري غر زد؛ ولي نهايتا كوتاه 
آمد و گفت: »هر كاري مي خواي بكن. اندازه  كافي بزرگ 
هس��تي. نمي تونم خودم رو عذاب بدم.« با اين حرفش 
عمال افسار من را به دست خودم سپرد. خوشحال بودم. 
فكر مي كردم س��لطنتم ادامه مي يابد. اما يك روز، نامه  
بلندبااليي از پدرم دريافت كرديم. او از ما خواس��ته بود 
تا فورا براي گذرنامه اقدام كنيم، هر چه را كه مي توانيم 
بفروش��يم و س��ريع راه بيفتيم. »خانه پدرم« با قيمت 
12000 تومان منتشر ش��ده است. نسخه الكترونيك 

اين كتاب با قيمت 4000 تومان منتشر شده است. 

كتابخانهگفت وگو

 مرده ها در راه اند
 ناتاشا اميري

 انتشارات ققنوس
18000 تومان 

»كرگدن آهني« نخستين مجموعه  
داس��تان مصطفي عليزاده اس��ت كه 
توسط نشر مرواريد به چاپ رس��يده. اما اين كتاب 
وروديه نويس��نده به دنياي ادبيات نب��وده. عليزاده 
خيلي پيش تر از چاپ مجموعه اش به دليل نقدهاي 
مكتوب و برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب هايي 
در حوزه  ادبيات داس��تاني، ب��راي اهل قلم چهره اي 

شناخته شده بود. 
يادداش��تم را از ط��رح جلد كتاب ش��روع مي كنم. 
طرحي كه به حال  و هواي داس��تان ها نزديك است؛ 
كرگدن��ي كه از حاش��يه  خياباني در ش��هر در حال 
عبور است. اين كرگدن نماد همه آدم هاي مجموعه 
اس��ت. همه مان اين حيوان را به پوس��ت كلفتي اش 
مي شناس��يم. حيواني كه در عين قوي  بودن صبور 
اس��ت و خودش را به راحتي با ش��رايط محيط وفق 
مي ده��د. اما اي��ن كرگدن صورت وحش��ت زده اي 
دارد. انگار ترسِ حضور در ش��هري بي دروپيكر و پر 
از ناامني از پوسِت كلفت و رسوخ ناپذير او هم رخنه 
كرده و نگراني را به چش��م هايش نشانده است. حال 
و هواي ش��خصيت هاي مجموعه هم بي شباهت به 
حال و روز اين كرگدن نيست. آدم هايي كه با وجود 
مشكالت زياد زندگي امروز پوست كلفت شده اند اما 
غمگين و نگرانند؛ و نااميد و ترس��يده از چراغ هاي 
رنگ��ي و فريبنده ش��هر دور مي ش��وند و به س��وي 

تاريكي مي روند. 
به جز آخرين داستان مجموعه، »زنجيري از كلمات 

در آسمان شهر«، همه داستان ها واقع گرا هستند و 
از مصائب زندگي شهري و دغدغه آدم هايش روايت 
مي كنند. شخصيت اول بيشتر داستان ها، مردهايي 
در س��ن و س��الي نزديك به هم )حدودا دهه س��وم 
زندگي( هستند. راوي چند تا از داستان ها نويسنده 
يا ش��اعرند و اين نش��ان مي دهد كه مولف در مدتي 
كه به نوش��تن روي آورده با مشكالت اين قشر آشنا 
شده كه توانس��ته از دغدغه هاي شان داستان هايي 
تاثيرگزار خلق كند: »بر فراز چراغ هاي خطر«، »قبل 
از خودكشي حرفهايت را بنويس«، »شاعر توالت ها« 

و »كرگدن آهني«.
علي��زاده در داس��تان »بر فراز چراغ ه��اي خطر« از 
تنهايي و انزواي نويس��نده اي نوش��ته كه با شوخي 
پيش پاافت��اده اي ذهنش درگي��ر و پيگير ماجرايي 
مي شود. در داس��تان »قبل از خودكشي حرف هاي 
نگفته ات را بنويس« همان طور كه از اس��م داستان 
هم پيداست، شاعري تصميم مي گيرد به زندگي اش 
پايان بدهد فقط به دليل اينكه هيچ ناشري حاضر به 

چاپ اشعارش نيست. 
نويس��نده در اين داستان، ش��اعِر به پوچي رسيده 
را با دوس��تي كه بي موقع به ديدنش مي آيد مواجه 
مي كند و داستان پركششي ارايه مي دهد. در داستان 
»ش��اعر توالت ها« با شاعر جواني مواجه هستيم كه 
به دليل چاپ  نشدن اش��عارش تصميم مي گيرد به 
س��خيف ترين و احمقانه ترين شكل، اشعارش را در 
مع��رض ديد خواننده قرار بده��د و با همين حركت 

به ظاهر س��اده درگير ماجراهايي پيچيده مي شود. 
»كرگدن آهني« هم داس��تان نويسنده اي است كه 
نمي خواهد به دليل مشكالت مالي دست از نوشتن 
بكشد و هرچه داستان جلو مي رود، شرايط ادامه راه 
سخت تر مي شود. اين داستان از داستان هاي خوب 
مجموعه اس��ت. در كنار پرداختن به مشكالت مالي 
و فش��ار زندگي يك نويسنده، داستان جذابي اتفاق 
مي افتد و پاي كرگدني آهني به زندگي نويسنده باز 
مي شود تا او را به آرزوي انتقامي برساند كه هر كدام 
از ما حداقل يك بار در زندگي در اين ش��هر بزرگ و 
ش��لوغ و بي قانون به آن فكر كرده ايم. روايت آن قدر 
ملموس و زنده است كه مدام با راوي همسان پنداري 

مي كنيم. 
داستان »شغل ها و آدم ها« هم از داستان هاي خوب 
و ماندگار مجموعه اس��ت. داستان با به دكان نرفتن 
احمد كالباس در محله اي كه بافت سنتي دارد و همه 
كسبه و ساكنين محل همديگر را مي شناسند، شروع 
مي شود. نويسنده با ظرافتي زيركانه و مطرح كردن 
مساله اي ساده آدم ها و شغل هاي شان را روانشناسي 
مي كند و به دور از مانيفس��ت دادن و شعاري شدن 
داستان، آدم ها را در شغل هايي كه مشغولش هستند 
نقد مي كند و به موازاتش به داس��تان اصلي هم كه 

حكايت عاشقي مرد جواني است، مي پردازد. 
داس��تان »بي ش��رف« هم با پاياني غافلگيركننده 
خودش را به داس��تان هاي خ��وب مجموعه نزديك 
مي كند. نويس��نده اين غافلگيري را با انتخاب زاويه 

ديد هوش��مندانه رق��م مي زند و اتفاقي س��اده را با 
پيچش��ي تكنيكي، دلنش��ين مي كند. داستان آخر 
مجموعه »زنجيري از كلمات در آس��مان شهر« اگر 
چه داس��تان واقع گرايي نيست ولي دغدغه كتاب و 
كتابخواني آن را به لحاظ محتوايي به داس��تان هاي 
ديگر مجموعه نزدي��ك مي كند. انگار يك جورهايي 
نويس��نده با داستان آخر خواسته آخرالزماِن شهر را 

به تصوير بكشد. 
شهري ماشيني پر از آدم هاي مايوس و بي هدف كه 

مثل ربات روزگار مي گذرانند. 
عليزاده در نخس��تين مجموعه اش، نش��ان داده كه 
براي خوانندگان داس��تاِن ايراني احترام قايل است. 
اين در زبان يكدست مجموعه، روايت هاي پركشش، 
پرداختن به ايده هاي تازه و روايت شان از زاويه ديدي 

مناسب كامال مشهود است. 

رمان »لب��ه تي��غ« در نگاه��ي كلي 
گزارشي است از وضعيت انسان پس از 
جنگ، انساني كه دچار حيرت از ويراني است و حال 
درصدد كشف مجدد خود اس��ت. شايد بتوان گفت 
آثار بس��ياري در جهان ادبيات دغدغه اصلي خود را 
بر جن��گ و ويراني هاي بع��د از آن نهاده اند ولي اين 
تكثر باعث تكرار و كليشه شدن موضوع نشده است. 
جنگ آن چنان رد شومي از خود در تاريخ بشري به 
جاي گذاشته است كه اين گستردگي آثار در برابرش 
ناچيز اس��ت. در مي��ان آثاري كه جن��گ را موضوع 
خويش ساخته اند داس��تان لبه تيغ به گونه ديگري 
است. به نوعي كه در اين اثر جنگ حضور بارزي ندارد 
بلكه مساله، انسان هاي پس از جنگ هستند و در اين 
رمان شخصيتي به نام لري اين نقش را ايفا مي كند. 

نحوه روايت اين داستان به صورتي است كه نويسنده 
در بخش بخ��ش آن حضور دارد و به نوعي داس��تان 
حالت گزارشي است كه سامرست موام نويسنده آن 
را روايت مي كند. داس��تان از شخصيتي به نام اليوت 

تمپلتون آغاز مي شود و ارتباط نويسنده با او به نحوي 
است كه مس��ير را براي ورود ساير شخصيت ها مهيا 
مي كند. در اين ميان دو موقعيت مكاني فرانس��ه و تا 
حدودي امريكا محل وقوع رويدادهاي داستان است. 
اما آنچه روايت رمان لبه تيغ را بسيار جذاب مي كند، 
شرح زندگي انسان هاست. داس��تان مجموعه اي از 
كنش ها و واكنش ها را از مردان و زناني روايت مي كند 
كه در مسير زندگي يا با يكديگر گره مي خورند يا از هم 
مي گسلند و در اين ميان جواني وارد داستان مي شود 
كه خواننده تا پايان داستان چند ده هاي را همراه او 
مي گذراند. اين جوان كه لري نام دارد هنگامي وارد 
داستان مي ش��ود كه دو سالي از حضورش در جنگ 
جهاني اول مي گذرد و حال پس از بهبود زخم هايش 
جامعه از او انتظ��ار كار دارد ولي او تصميم مي گيرد 
ت��ا ول بگردد! آري اين كلم��ه را چندين بار از زبان او 
مي ش��نويم و عقيده اش بر اين عمل تا آنجاست كه 
نامزدي اش را برهم مي زند تا به هدفش برسد. مقصود 
از اين ولگردي چيست؟ و چه بر سر او آمده است كه 

اين را ترجيح مي دهد؟ بهتر اس��ت تا ادامه متن را به 
شرح اين پرسش اختصاص دهيم زيرا به نظر مي رسد 

اين كليدي ترين مساله داستان است. 
موام در پيرنگ داس��تان خود ش��خصيت ل��ري را با 
نوساني مشخص وارد داس��تان مي كند. اين نواسان 
با تناوبي معين معلوم مي ش��ود، بر اين نحو كه بعد از 
يك بازه زماني لري وارد داس��تان مي شود و به نوعي 
گزارش��ي كوتاه از وضعيت و غيبت��ش مي دهد، بعد 
دوباره نيست مي شود تا حضور بعدي و در فصل ماقبل 
آخر هم در مورد غيبتش و مسير زندگي اش گزارش 
كامل��ي مي دهد تا خواننده قبل از پايان داس��تان به 
طور كامل در مس��ير زندگي لري و فرازو فرودهايش 
قرار گيرد. اين كيفيت حضور به نظر ترسيم صحيحي 
است از انسان سرگردان، انساني كه در جست وجوي 
مسائل بنيادين است؛ براي مثال چيزي كه در رمان 
صدايش به گوش مي رسد خدا يا حضور خير در جهان 
است يا تعريف مجددي از معناي خوشبختي و موام 
در اين رمان رد آنها را مي گيرد تا به جوابي برسد و اين 

آنجاس��ت كه رمان لبه تيغ را متمايز مي كند. مسير 
رمان به نوعي اشراق مي رسد كه لري در سفر به هند 

كشف مي كند و اين در نوع خود جالب توجه است. 
با اين اوصاف رمان لبه تيغ روايت دلنش��يني است از 
زندگي پس از جنگ هرچند خير مطلقي را نمي جويد 
اما در بطنش سعادتي از دست رفته را طلب مي كند. 

نگاهي به مجموعه داستان 
»كرگدن آهني« نوشته 

مصطفي عليزاده

درباره رمان »لبه تيغ«

كرگدن هاي غمگين 
و نگران

در جست وجوي 
خوشبختي

نقد

نگاه

نازنين جودت

مهدي كرباليي

به جز آخرين 
داستان 

مجموعه 
همه داستان ها 

واقع گرا 
هستند و 
از مصائب 

زندگي شهري 
و دغدغه 

آدم هايش 
روايت 

مي كنند

آنچه روايت 
رمان لبه 

تيغ را بسيار 
جذاب مي كند 

شرح زندگي 
انسان هاست

ازكنارماجرا
گذشتم

تمهيدي كه براي نگارش 
اين رمان داشتم در ابتدا 
پرداختن به يك موضوع 
و بع�د پرداختن به اثرات 
آن بود. يعني توجه نتيجه 
ي�ك روي�داد به ش�كل 
غيرمستقيم و نه خودش. 
به تعبيري ديگر مي شود 
از كن�ار ماج�را  گف�ت 
گذشتم كه از شگردهاي 
ه�م  داستان نويس�ي 
هست. بقيه رويدادهاي 
رمان هم همين طوراست. 
اتفاق�ي مي افت�د اما در 
فصل بعد، ديگر آن اتفاق 
محوري�ت ن�دارد و ب�ه 
حاش�يه رانده مي شود و 
از همان جا اثرش را نشان 

مي دهد.

 كرگدن آهني
  مصطفي عليزاده

 نشر مرواريد 

 لبه تيغ
  ويليام سامرست موام
  ترجمه مهرداد نبيلي

  انتشارات علمي و فرهنگي
 16000 تومان  


