
از دغدغه ش��خصي شروع مي كنم؛ 
از اينجا كه ان��گار فضايي در جامعه ما 
و در ميان اهالي ادبيات حاكم اس��ت، 
شبيه به جنگ س��رد! مطالعه علمي و 
آم��اري در اين باره ن��دارم و نمي دانم 
در ش��اخه هاي هنري متف��اوت با چه 
ش��دت و ضعفي پيگيري مي ش��ود. از 
كيفيت اين موض��وع در نقاط مختلف 
دنيا هم بي خبرم. ولي در ادبيات امروز 
خودم��ان، به خصوص در زمينه ش��عر 
و داس��تان، عصبانيت قل��م زنانه را به 
وضوح مي بينم. مطمئن نيس��تم كه آيا 
پي��ش از ما هم به همين ش��كل بوده 
و آي��ا بع��د از ما هم ب��ه همين ترتيب 
ادامه پي��دا خواه��د كرد يا ن��ه... اين 
در حالي اس��ت كه در جن��اح مقابل با 
ادبيات مردانه عصباني هم، هرچند در 
تع��داد كمتر، مواجه هس��تيم. نكته اي 
كه نس��بت به آن احساس خوبي ندارم 
اين اس��ت كه انگار دو طرف دارند باور 
مي كنن��د كه از دس��ت ه��م عصباني 
هستند و مشكل طرف مقابل است. در 
حالي كه اگر مش��كلي هم باش��د، بايد 
به دنب��ال ريش��ه هاي فرهنگي آن در 
جاي ديگري باشيم. واقعيت اين است 
كه عصبانيت ادبيات اجتماعي، چيزي 
ج��دا از بغض ه��اي فروخ��ورده مردم 
كوچه و خيابان نيست كه خانم و آقاي 
اه��ل قلم روي كاغ��ذ تصوير مي كند و 
نويس��نده حرفه اي ك��ه مي خواهد در 
زمينه  همين اجتماع بنويسد، با همين 

نگاه مي نويسد.
 يعني در مرحله اول اعالم مش��كل 
مي كند. اليه هاي فرهنگي مختلفي در 

جامعه وج��ود دارد و مطمئنا نمي توان 
منكر وجود كس��اني ش��د ك��ه متوجه 
حقوقي كه از دست مي دهند نيستند. 
حاال س��وال اينجا است: كتابخوان هاي 
ام��روز چه كس��اني هس��تند؟ ش��ك 
دارم، ب��ا وض��ع نامطل��وب كتابخواني 
ما و ماهيت عمدتا مج��ازي ارتباطات 
امروز، خوانن��دگان كتاب جزو اكثريت 
بيدار نباشند. فكر مي كنم طرح مشكل 
براي اين گ��روه، فقط باعث عصباني تر 
و افسرده تر ش��دن آنها مي شود. با اين 
وصف س��وال بعدي مي تواند اين باشد: 
اگر نويس��نده حرفه اي كه در ش��اخه 
راهكارهاي خود  اجتماعي مي نويس��د 
را ب��راي حل مش��كالت فرهنگي ارائه 
نكند چه كس��اني و چگونه اين خأل را 

پر مي كنند؟!
اينها را نوشتم تا از مجموعه داستان 
»مرغ عش��ق هاي همس��ايه روبه رويي« 
بگوي��م، چرا كه ب��ا ژان��ري واقع گرا و 
داستان هاي  اغلب  درونمايه  اجتماعي، 
آن، همي��ن  عصباني��ت روش��نفكرانه 

است. 
و باز اگر بخواهم جزئي تر نگاه كنم، 
به جز داس��تان »فاصل��ه« و »زندگي 
موضوعات  آق��اي »ت««،  كس��الت بار 
ح��ول محور مش��كالت زنان��ي عمدتا 
از طبقه متوس��ط جامعه مي گذرد. به 
نظر مي رس��د تقريبا تمام اين خانم ها 
در  ك��ه  )ط��وري  هس��تند  خان��ه دار 
داس��تان ها كمتر از فضاي خانه خارج 
مي شويم( هرچند بعضي از شخصيت ها 
فعالي��ت هن��ري انج��ام مي دهن��د يا 
كارهايي ديگ��ر... ضمن اينك��ه رابطه 
مادر و فرزند در تمام مجموعه حساس 
و مهم نش��ان داده مي ش��ود. دريافت 

كل��ي ديگر در مورد اي��ن كتاب وجود 
توهم، خيال و مرور خاطرات در جريان 
داستان ها است. بعضي نشانه ها طوري 
چيده شده اند كه انگار نويسنده تعمدا 
خواس��ته ردپايي از خود در اثر برجاي 
بگذارد. مثل اشارات مداوم به خاطرات 

كودكي و نوجواني و... 
ارتب��اط برق��رار كردن با داس��تان 
»م��ادر در باران آم��د« و »ماه و مادر« 
به دليل نوع روايت و به علت حلقه هاي 
گنگ و مبهمي كه به عمد در داستان 
وارد ش��ده، كمي مشكل است. موضوع 
داستان هاي »غبار«، »ميخك هاي زرد« 
و به ويژه »زني كه هيچ وقت نخنديد«، 
علي رغ��م بهره مندي از زبان مناس��ب، 
نگارش متفاوت و زيبا، تكراري اس��ت. 
عبارت »اگر حسابي هست، نمي خواهم 
تسويه شود.« در داستان »ميخك هاي 
زرد« از زبان دختري كه قرباني است، 
به دليل عصيان و عصبانيت جمله هاي 
پيش��ين باورپذير نيس��ت.  »خاطرات 
فراموش ش��ده« داس��تاني اس��ت كه 
در انته��اي خ��ودش و ب��ا پايان بندي 

غافلگيرانه، مخاطب را شوكه مي كند. 
»پ��رده را كنار زدم. كن��ار حوض، 
نزديك پاش��ويه، ديگ بزرگ روي تك 
شعله مي جوشيد. كسي لگن هاي برنج 
خي��س داده را كن��ار آن، روي زمي��ن، 
مي چي��د. صب��ورا روي لب��ه پاش��ويه 
ايس��تاده بود و نگاهش به تنها س��يب 

مانده روي درخت بود.« )ص 38(
داس��تان »اين خان��ه پنجره ندارد« 
هم با وجود س��ياه نمايي و تلخي اي كه 
در درونماي��ه آن اس��ت، نگارش زيبا و 
فضاس��ازي و ديالوگ هاي خوبي دارد 
كه وقفه هاي بين ش��ان بر جذابيت آنها 

مي افزايد.
»خاكستر س��يگار افتاد روي زمين. 
بايد چيزي مي گفتم، اما نمي توانستم. 
مي ترس��يدم حباب بتركد و محو شود. 
زن از ت��وي تابلو با لبخندي كه در آن 
لحظ��ه زننده به نظر مي رس��يد، به ما 

خيره شده بود.« )ص 57(
داس��تان »فاصله« از جنسي كامال 
متف��اوت با تمام داس��تان ها اس��ت و 
بايد گفت ب��ه دليل مضمون و انتخاب 
ن��وع راوي و زاويه ديد يكي از بهترين 

داستان هاي مجموعه هم است.
»از مي��ان در چوبي قه��وه اي رنگ 
كوتاه��ي، م��ردي چت��ر به دس��ت، با 
پس��ر بچه اي 10 س��اله بيرون مي آيد. 
مرد نگاهي به آس��مان مي اندازد، بعد، 
چت��رش را باز مي كند و كاس��ه س��ياه 
آن را به طرف س��ر و صورت پس��رك 

مي گيرد تا خيس نشود.« )ص 89(
درباره داس��تان »زندگي كسالت بار 
آقاي »ت«« بايد گفت كه تنها داستان 
اين مجموعه است كه با نگاهي متفاوت 
نوشته شده است، انگار كه باالخره يك 

مرد مثبت و قابل اعتماد كش��ف شده، 
هرچند پايان بندي آن باز نتيجه گيري 

را دستخوش ترديد مي كند.
»اينكه صبح از خواب بيدار ش��وم، 
كت��ري را جوش بياورم، چاي دم كنم، 
ن��ان يخ زده اي را درون تس��تر بگذارم، 
درون س��يني، ك��ره و مرب��ا و تخ��م 
مرغ بگ��ذارم و بع��د، همس��ر بيمار و 
بي حوصله ام را براي شروع يك روز تازه 
از خواب بيدار كنم. صداي آواز خواندن 
پرنده ه��ا، البه الي درخت هاي تبريزي 
حياط، هيچ حسي را در من بيدار نكند 

و در عوض.....« )ص 95(
داس��تان »فروش��گاه بزرگ« را هم 
مي ت��وان مديون پايان بن��دي غيرقابل 
پيش بيني اش دانس��ت. نوع روايت در 
داس��تان »اين آقاي مطنطن« به طرز 
محسوس��ي متف��اوت از باقي مجموعه 
اس��ت. به اي��ن دلي��ل كه ب��ه عكس 
داستان هاي ديگر كتاب، كه وقتي شرح 
اتفاقات ناگوار براي شخصيت اصلي را 
مي خواني��م دلمان برايش مي س��وزد، 
اينجا نه تنه��ا اين اتفاق نمي افتد بلكه 
گاهي خوش مان هم مي آيد. شك دارم 
اگ��ر جاي دختر آقاي مطنطن و پس��ر 
قهرمان داس��تان را عوض كنيم روايت 

مشابهي به دست بيايد.
بايد گفت كه داستان هاي »فاصله«، 
»اي��ن دل«، »يك ميز، ي��ك صندلي، 
يك پنجره«، »مرغ عشق هاي همسايه 
روبه رويي«، »يك فنجان قهوه، بي تو« 
و »دور، نزدي��ك« ب��ا نگارش��ي زيبا و 
مضمون��ي كه بس��يار خ��وب پرداخته 
ش��ده، از بهترين داستان هاي مجموعه 
»مرغ عش��ق هاي همس��ايه روبه رويي« 

هستند.
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 هوشمندزاده  به خوبي توانسته در 
اين كتاب برش��ي از قشر كم درآمد 
جامع��ه را در ده��ه 1370 به تصوير 
بكشد؛ زندگي انسان هايي با كم ترين 

امكانات و بيشترين مشكالت....

ساختار معنايي مثنوي 
معنوي

سيدحس��ن نصر در مقدمه اين 
كت��اب آورده: هن��وز امكان كش��ف 
جديدي در اين شاهكار رومي وجود 
دارد ك��ه كمتر از آش��كار س��اختن 

ساختار كلي مثنوي نيست.

موش و گربه

 چ��اپ پنج��م رم��ان »موش و 
گربه« گونترگراس، نويسنده آلماني 
برنده جاي��زه ادبي نوب��ل با ترجمه 
كامران فاني از سوي نشر فرزان روز 

منتشر شد. 

شناختنامه تاگور

در اي��ن يادنامه موضوعات گوناگوني 
م��ورد بحث ق��رار گرفته اس��ت. از گروه 
نويسندگان و مترجماني كه علي دهباشي 
را در اين مجموعه ياري كرده اند مي توان 
از فتح اهلل مجتبايي، س��عيد فيروزآبادي، 
محمد گلبن، ع. پاش��ايي، خس��رو ناقد، 
حبيب��ي،  س��روش  تق��ي زاده،  صف��در 
مهش��يد نونهالي، محمود حس��يني زاد، 
علي خضرايي فر، حس��ن كامشاد، هرمز 
افشين  همايون پور، رضا سيدحس��يني، 

معاصر و چند نفر ديگر نام برد.

روايت 4

»رواي��ت«  چه��ارم  كت��اب 
س��ردبيري  و  مديرمس��وولي  ب��ه 
محمدحس��ين محم��دي، ويژه نامه 
داستان زنان افغانستان در قلمروي 
ادبي��ات داس��تاني ب��ا هم��كاري و 
ادبي  آفرينش هادي  حمايت مرك��ز 

حوزه هنري منتشر شد. 

اگر بخواهيم 9 داس��تان مجموعه 
»اب��ر صورتي« را دس��ته بندي كنيم، 
راه ميان بري روبه روي مان اس��ت كه 
مستقيم از دل جهان داستاني عليرضا 
محم��ودي ايرانمهر مي گ��ذرد؛ آنچه 
محم��ودي از ميان هم��ه پديده هاي 
پيرامونش برمي گزين��د و آن طور كه 
او ب��ه گزينه هايش نزديك مي ش��ود. 
توجه ب��ه اين دو وجه يا دو پرس��ش 
البت��ه ب��راي راه يابي ب��ه دنياي متن 
ه��ر نويس��نده اي، ناگزير اس��ت، اما 
آنچه هر 9 داس��تان محم��ودي را از 
اي��ن نظ��ر قابل تامل مي كن��د، عالقه 
او به پديده ه��اي غيرمعمول يا حتي 

فراواقعي است.  
از 9 داس��تان اي��ن مجموعه، تنها 
دو داستان در فضايي كمابيش واقعي 
روي مي دهند )يك جلد چنين گفت 
زرتشت با شمشير سامورايي و بستني 
شكالتي( و باقي، به درجات مختلف، 
از واقعي��ت، دس��ت كم آن ط��ور ك��ه 
معموال مي شناسيم، فاصله مي گيرند. 
اي��ن فاصله در داس��تان »اوديس��ه«، 
آنچنان زياد مي شود كه تا مرز فانتزي 
پيش مي رود )راوي اين داس��تان يك 
سوسك است( و در »موزهاي قاضي« 
تنه��ا در ح��د دريافت��ي نامانوس از 

پديده اي معمولي باقي مي ماند. 

برداشت اول: گريز از واقعيت
يك��ي از اصلي تري��ن ويژگي ه��اي 
برخالف  درس��ت  محمودي،  كارهاي 
آنچ��ه از مقدمه باال انتظ��ار مي رود، 
نوش��تن از دور و بر اس��ت.  آدم هاي 
او، جاهايي كه به آنها عالقه مند است 
و موضوعاتي ك��ه برمي گزيند، تا حد 
زيادي نزديك به ما هس��تند؛ سرباز و 
دوران س��ربازي كه س��ه داستان آخر 
مجموعه را شكل داده دانشجو و حال 
و هواي دانشجويي و... محمودي براي 
گزين��ش تكه هاي م��ورد عالقه اش از 
هستي، راه دوري نمي رود و قصه هاي 
آش��نايي را از آدم ه��اي آش��نا براي 
مخاط��ب تعريف مي كند. اما اين تنها 
نيمي از ماجرا است.  نيمه دوم فرآيند 
خلق داستان كه نيمه داستان نويسان 

اس��ت)!( ورق كام��ال برمي گ��ردد و 
نويس��نده به ش��كل خيره كننده اي از 
واقعيت مي گريزد. اين گريز، درس��ت 
همان چيزي است كه جهان داستاني 
عليرض��ا محمودي را مي س��ازد، چرا 
ك��ه در وهل��ه اول، ن��گاه وي��ژه او را 
ب��ه پديده ه��اي جه��ان، در دل خود 
پرورش مي دهد و در گام دوم، ماهيت 
ريخت ش��ناختي آثارش را به سرعت 

تعيين كرده و به رخ مي كشد. 
تقريبا در هر 9 داستان محمودي، 
حتي دو داس��تان واقع گرات��ر او، اين 
فرآيند رخ مي دهد: گزينش بخش��ي 
از واقعيت و سپس در هنگام نگارش، 
گري��ز از آن. نتيج��ه، داس��تان هايي 
اس��ت كه مي ت��وان در مقابل ش��يوه 
واقع گرايي، نام واقع گريزي را برايشان 
برگزيد؛ فرآيندي ك��ه حاصل دميده 
ش��دن روح نويسنده در واقعيت است 
و نش��ان مي دهد او نيمه دوم را برده 

است.

براشت دوم: كوچه علي چپ
در عي��ن حال و در ش��رايطي كه 
)به علت اصرار محم��ودي بر دميدن 
روح واقعيت گريزش در كالبد تك تك 
داس��تان ها(، خط��ر باورناپذي��ري به 
شدت ماجراهاي او را تهديد مي كند، 
او با يك ترفند س��اده، از اين خطر به 
سالمت بيرون مي آيد: كوچه علي چپ 
با اين ترفند كه ش��ايد هسته مركزي 
رئاليس��م جادويي باش��د، نويس��نده، 
غيرواقعي ترين پديده ها را به گونه اي 
شرح مي دهد كه گويي بديهي است و 
ما همه مي داني��م كه هر روز در همه 
جاي دنيا از اين مسائل روي مي دهد. 
مثل بارش مداوم باران در س��ال هاي 
متم��ادي يا صع��ود زني به آس��مان، 
بي هيچ وس��يله پروازي )در صد سال 
تنهايي ماركز(. مثل شرح كشته شدن 
سربازي در جنگ و ماجراهاي بعد از 
مرگش تا وقتي كه باقي مانده جس��د 
به وطن بازمي گردد از زبان خود او يا 
غيب شدن س��رباز فينگلوس بي هيچ 
علت روش��ني )در داستان ابر صورتي 
و داس��تان خواب فينگلوس مجموعه 
ابر صورتي(. درواقع آنچه ش��يوه كار 
محمودي را كامل و قابل باور مي كند، 
بي طرفي او در روايت و پذيرش كامل 
آنچه مي گويد، از جانب خود اوس��ت، 
تا جايي كه پيش از ورود به دنياي ابر 
صورتي، بايد منطق دنياي واقعي خود 
را بي��رون در تحوي��ل دهيد و همين 

اس��ت كه لذت خواندن داس��تان هاي 
محم��ودي را تا حد زي��ادي افزايش 

مي دهد.

برداشت سوم: جنس جور
اما اين ش��يوه واحد براي نوش��تن 
داس��تان، برخ��الف تص��ور، كارهاي 
محمودي را تك��راري نكرده، چرا كه 
او تكنيك هاي نوشتن را نيز خوب بلد 
اس��ت. براي گريز از تكرار )كه يكي از 
جدي ترين مشكالت مجموعه  داستان 
است( نويس��نده با انتخاب ساختارها، 
زاويه ديده��اي  و  راوي ه��ا  زبان ه��ا، 
مختلف، توانسته داستان هاي مختلفي 
بس��ازد. اگرچه وجود آدم ها، رويدادها 
و فضاه��اي مختل��ف در ه��ر يك از 
داستان هاي يك مجموعه، به هر حال 
تا حدودي تنوع را سبب مي شود، اما 
اين مي��زان تنوع، خوانن��ده را راضي 
نمي كن��د، مگر آنكه نويس��نده بتواند 
ب��ا اس��تفاده از ش��گردهاي گوناگون 
توليد داستان، هر يك از داستان هاي 
خود را با سروش��كلي متفاوت از ديگر 
داس��تان ها، تحوي��ل مخاطبش دهد؛ 
محمودي درس��ت همين كار را كرده 
اس��ت. با اين حال، اينجا همان جايي 
است كه مي توان سوال كالفه كننده اي 
را مطرح كرد: اگر چنين اس��ت، چرا 
در دوره نويس��ندگان كالسيك نظير 
موپاس��ان، هنري جيمز، آل��ن پو و... 
خوانن��ده از خوان��دن داس��تان هايي 
ك��ه همگ��ي تقريبا يك طور نوش��ته 

مي شدند خسته نمي شد؟ 
ج��واب، كمي تل��خ اس��ت: آنچه 
نويس��ندگان بزرگ را بزرگ مي كند، 
نه تكنيك هاي روايي، كه داستان هاي 
جذاب و كش��ف لحظه ه��ا، حس ها و 
حرف ه��اي خ��اص در الب��ه الي آنها 
اس��ت. اين درست همان چيزي است 
كه در داستان هاي نويسندگان ايراني 
)به وي��ژه نس��ل جوان ك��ه محمودي 
ني��ز متعل��ق ب��ه آن اس��ت( كمرنگ 

اس��ت. داس��تان هاي محمودي، مثل 
بيشتر هم نس��النش، بيش از آنكه به 
كش��ف افق هاي بكر معنايي - حسي 
در جست وجوي كشف هاي  بپردازند، 
روايي و تكنيكي  هس��تند ك��ه البته 
جداس��ازي اي��ن دو از يكديگ��ر گاه 

غيرممكن است.

برداشت چهارم: حلقه گمشده 
كشش

يكي ديگر از عناصر كمرنگ داستان 
ام��روز اي��ران مس��اله فراموش ش��ده 
كشش در داس��تان است كه در كنار 
نكته قب��ل، تقريبا هم��ه كمبودهاي 
داستان ايراني را توضيح مي دهند. اما 
محمودي در داستان هاي ابر صورتي، 
از دست كم سه ش��يوه ايجاد كششي 
ك��ه مي توان در داس��تان  شناس��ايي 
ك��رد، دو گون��ه را كم وبي��ش به كار 
گرفته اس��ت. در بيش��تر داستان هاي 
او، كش��ش رويدادي )تعليق( س��بب 
مي ش��ود خواننده با سرعت بيشتري 
كلمات را دنبال كند )براي س��نجش 
علمي ميزان كش��ش در ي��ك متن، 
در برخ��ي تحقيقات روان ش��ناختي، 
س��رعت حركت چش��م ب��ر كلمات، 
هن��گام خواندن متن و س��رعت ورق 

زدن را محاسبه كرده اند(. 
در اين گروه، داس��تان هاي خواب 
ش��فيره ها، ي��ك جل��د چني��ن گفت 
س��امورايي،  شمش��ير  ب��ا  زرتش��ت 
بس��تني ش��كالتي و س��نجاقك نمره 
باالتري مي گيرن��د. محمودي در اين 
پررنگ تري  داستاني  داستان ها، طرح 
دارد و روال علت و معلولي رويدادها، 
به ايجاد تعليق و در پي آن، كش��ش 
بيش��تر داس��تان كمك مي كن��د. اما 
كشش در داس��تان هاي ابر صورتي و 
اوديسه، بيشتر حاصل شيوه پرداخت 

و نحوه روايت است. 
طرح هيچ كدام از اين داس��تان ها، 
به گونه اي نيس��ت كه پرسش قديمي 
»بع��دش چ��ه مي ش��ود؟« در ذهن 
خواننده به شكل پررنگي شكل بگيرد، 
بلكه آنچه سبب مي شود خواننده اين 
دو داستان را ادامه دهد، كشش روايي 
يا به عبارت ديگر، نحوه اي اس��ت كه 
نويسنده داس��تان را تعريف مي كند. 
در س��ه داس��تان باقي مان��ده، يعني 
نيمه ش��ب  گربه هاي  قاضي،  موزهاي 
و خ��واب فينگل��وس، تقريب��ا عنصر 
كش��ش وجود ندارد و ش��ايد بيش و 
پي��ش از هر چيز، همين نكته اس��ت 

كه اين س��ه داس��تان را، ضعيف ترين 
داستان هاي اين مجموعه كرده است.  
هرچند كوتاهي اين س��ه داستان كه 
كوتاه ترين داستان هاي مجموعه اند، تا 
حد زي��ادي اهميت نبود اين عنصر را 
كاهش مي دهد. محمودي در هيچ يك 
از داستان هاي مجموعه خود از كشش 
زباني )جذابيت متن تنها از نظر لحن، 
جمله بندي، موس��يقي كلمات و...( به 
گونه خودآگاه و بارز اس��تفاده نكرده 
اس��ت، اما به كارگيري زبان مناس��ب 
براي هر يك از داس��تان ها )كه شكل 
كاملش را مي توان در يك جلد چنين 
گفت زرتش��ت با شمش��ير سامورايي 
و اوديس��ه ديد(، پيراس��تگي متن از 
غلط هاي ويرايش��ي و دست اندازهاي 
نگارشي و... سبب شده است زبان در 
هيچ يك از داستان ها به عامل مزاحم 
تبديل نش��ود و حتي در دل داستان 
پنهان شود؛ نكته اي كه نشان مي دهد 

انتخاب نويسنده، درست بوده است.

برداشت پنجم: زن
بدون شك اگر زن را از دنيا حذف 
كنيم، آنچ��ه مي ماند، غيرقابل تحمل 
اس��ت. داس��تان، دني��اي دست س��از 
نويسنده اي اس��ت كه در مقام خالق، 
هرچ��ه ك��ه الزم مي دان��د، ه��ر طور 
ك��ه الزم مي دان��د، خل��ق مي كن��د. 
محم��ودي اما ب��ه اين وج��ه مهم از 
هستي، كم  توجه اس��ت. داستان هاي 
او )مثل داس��تان هاي كوتاه بسياري 
ديگر از نويس��ندگان هم نس��لش( به 
عش��ق و حضور لطيف و تغزلي زنان، 
كم توجهن��د، ام��ا اين توج��ه كم، از 

جنس ضدزن نيست.
از مي��ان 9 داس��تان او، در چه��ار 
داس��تان، حض��ور زن، تعيين كنن��ده 
اس��ت يا دس��ت كم به صورت روشني 
احس��اس مي ش��ود: يك جل��د چنين 
گفت زرتش��ت با شمشير س��امورايي، 
اوديس��ه، سنجاقك و بستني شكالتي. 
در ه��ر چهار داس��تان، نق��ش زن ها، 
مثبت اس��ت و در دو تاي اولي، بسيار 
مثبت و حتي س��تايش آميز. اما عشق 
موضوع هيچ يك نيست و اگر چيزي از 
غيرمستقيم  كمرنگ،  مي بينيم،  عشق 
و طب��ق آنچه در برداش��ت اول گفته 
ش��د، واقع گريز اس��ت؛ آن طور كه در 
س��نجاقك و بس��تني ش��كالتي روي 
مي دهد. درواقع، فضاي داس��تان هاي 
محمودي به گونه روشني مردانه است، 

اما او ضدزن نيست، بدون زن است!

قفسه

»اين شب ها كه آفتابي نمي شوي« در كانون ادبيات 
مجموع��ه ش��عر »اين ش��ب ها كه آفتابي نمي ش��وي« س��روده اس��ماعيل 
ال��ه زادي دوش��نبه س��اعت 16/30 دقيقه روز 17 اس��فند ب��ا حضور آرش 
نصرت الله��ي، ميثم نتاجي و مهرن��وش قربانعلي در كانون ادبيات ايران نقد 

و بررسي مي ش��ود. 
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درباره »عروس بيد« نوشته يوسف عليخاني
در واكنش به منتقدان

داس��تان هاي »عروس بيد« س��ومين مجموعه داستان يوس��ف عليخاني در 
نگاه نخس��ت از مولفه هايي مش��ترك برخوردار اس��ت كه به زعم نگارنده، نشان 
از تاثيرپذيري نويس��نده اش از واكنش هاي صورت گرفته نسبت به دو مجموعه 
پيش��ين او يعني؛ »قدم بخير مادر بزرگ من بود« و » اژدهاكشان« دارد. هر دو 
مجموعه داس��تان، در زمان انتشار خود، واكنش هاي مثبت و منفي قابل تاملي را 
درپي داش��ت. در اينجا طبعا منظور نگارنده، تاثيرپذيري نويسنده »عروس بيد« 
از هر دودس��ته واكنش است. طرح بوم ميلك در داستان هاي دو مجموعه قبلي 
عيلخاني، عده اي از مخاطبان داستان هاي او را برسر ذوق آورد و بخش عمده اي از 
نقدها و ستايش ها نيز متوجه همين مولفه ها بود. اينان سرمست بودند از محيطي 
كه از طريق داستان هاي »اژدهاكشان« و» قدم بخير مادر بزرگ من بود« با آن 
آشنا شده بودند. عمده اشاره هاي ستايش آميز منتقدان، ناشي از همين مواجهه 
با دنياي شگفت داس��تان هاي عليخاني بود. نويسنده در اين دو مجموعه، اصرار 
بر بومي نويس��ي داشت. در پس مس��اله تاكيد عليخاني بر بومي نويسي، بسياري 
از ارزش هاي داس��تاني كارهاي او در چش��م منتقدان كارهايش نيامد. نقدهاي 
انجام شده بر داستان هاي عليخاني، چالشي را درانداخت و طرح پرسش هايي را 
موجب شد كه بار ديگر بحث درباره بومي نويسي، مزايا و معايب آن را دامن زد و 
بومي نويسان را در برابر شهري نويسان قرار داد. انتشار مجموعه داستان »عروس 
بيد« حكايت از تاثير بحث ها و نقد و نظرها و جدل ها، الاقل بر داستان هاي خود 

عليخاني داشت. 
نويس��نده »اژدهاكش��ان« در س��ومين مجموعه خود، با پرهي��ز از هر آنچه 
داس��تان هايش را در خواندن دش��وار كند و خواننده را پس بزند، تاكيد بيشتري 
بر آدم ها، باورها و جزئيات زندگي شان و جغرافياي زيستي شان دارد. او با تمركز 
بيش��تر بر جزئيات، تاكيد دارد اقليم داس��تان هايش را برجس��ته تر كند. اين بار 
از اتفاق ميلك او بيش��تر به ياد مي ماند. در اين داس��تان ها، ميلك، جايي كامال 
دس��ت يافتني است. تصويري كه از ميلك در ذهن مخاطب شكل مي گيرد، او را 
بي نياز از كندوكاو در مابه ازاي واقعي آن مي كند. نويسنده از شيوه ها و شگردهايي 
در اين راه بهره مي گيرد كه نش��ان از ته نش��ين شدن و روستاگردي هاي او دارد. 
حاال او با فاصله از روس��تاي كودكي خود، جهاني را خلق مي كند كه قابل درك 
و باور اس��ت. آدم ها از مكاني به مكان ديگر در حركت  هستند. در »عروس بيد« 

داستان ها، اغلب با حركت آدميان از بومي به بوم همجوار آغاز مي شود.
شروع داستان »پناه برخدا«؛ داستان نخست اين مجموعه را نگاه كنيد: 

» س��نگ برداش��ته و دنبال مه كرده ب��ودم كه تمام »اس��ير« را زير پرو بال 
خودش گرفته بود و نه »ظالم كوه« ديده مي شد و نه »كافركوه«. ظالم كوه، راه 
اس��يري ها را بسته بود سمت اش��كورات و كافركوه، سد شده بود بين الموتي ها و 
اسيري ها. مه كه مي بست، جماعت يكسان كور مي شدند در ديدن دو قدمي شان. 
نمدمال بودم وقتي از »ميلك« قاطر س��واري ش��دم و راه افتادم طرف اسير كه 

مي گفتند 24 ساعت خدا، مه گير است.« 
داس��تان »مرده گير« با آمدن دو نفر به ميلك ش��روع مي ش��ود و اين شروع 

بهانه اي است براي رنگ و بو دادن به اقليم ميلك.
 به شروع اين داستان توجه كنيد: 

» آفتاب غرب بود كه االغ س��واري با افسار بگيري، پيش و دنبال از سياه كوه 
به ديد آمدند. االغ س��وار، زني بود كه با س��ر س��فيد و تن سرخ و سياه و سبز و 
آبي و افس��اربگير، مردي بود كه قدم هايش با س��م هاي االغ، همس��ان مي آمدند 

سمت ميلك«
 يا شروع داستان »عروس بيد«:

»يك آقاي نوراني با موهاي افش��ان بر دو ش��انه اش 
مثل ش��اخه هاي س��بز درخ��ت بيد و عباي��ي قهوه اي 
خاك خورده مث��ل تنه درخت بيد عصازن��ان از قزوين 
راه افتاده بود به طرف كوهس��تان« و همچنين ش��روع 

داستان »آقاي غار«:
»پسرمشدي خالق برگش��ته بود ميلك؛ پاي پياده. 
كيفي و كوله پشتي اي همراهش بود. از گردنه سياه كوه 
كه ديدار آمد، چند نفر از ميلكي ها راه گذري ديدند كه 

از سمت رودخانه باال مي آيد.«
ش��خصيت پردازي در اين دسته از داستان ها در تفاوت اقليم ها، رنگ مي گيرد. 
اقليم هايي كه همجوارند و تفاوت شان، عمدتا از باورها و خودي و غيرخودي بودن 
آدم هايشان شكل مي گيرد. در همان سطرهاي نخست اينگونه داستان ها، بي مقدمه 
و ب��ه ناگه��ان، آدمي وارد ميلك مي ش��ود كه يا غريبه اس��ت و بيل پس گردنش 

مي خورد تا در گذر زمان و باورميلكي ها، مجرب شود و بزرگش دارند.
يا آدمي از خود ميلكي هاس��ت كه مثال داس��تان »آقاي غار« را مي توان مثال 
زد. يا اينكه آدمي از ميلك خارج مي شود يا سال ها است ديگر در ميلك نيست 
و ذهنش گير ميلك است. مي توان اشاره به زني ميلكي كرد كه در قزوين ساكن 
اس��ت و براي به دنيا آمدن بچه اش مي خواهد كه در ميلك باش��د. ورود اين آدم 
به ميلك، دس��تاوردي مي شود براي شكل دادن به داستان »پير بي بي«. حركت 
تهمينه به س��مت ميلك براي به دنيا آوردن بچه اش، با جزئياتي همراه مي شود 

كه بعدي ديگر از ميلك داستان هاي عليخاني را به پي دارد. 
داس��تان هاي عليخان��ي رنگ آمي��زي ش��گفتي از اقليم آث��ارش دارد. توجه 
داش��ته باش��يم رنگ آميزي، تنها و صرفا ناش��ي از توصيف بوم داستان ها نيست 
و تم��ام عناصر و مولفه هاي داس��تاني را در خدمت خ��ود مي گيرد. زبان به طرز 
غبطه برانگيزي فضاي داستان هاي مجموعه را خاص و منحصربه فرد مي كند. من 
بخشي از اين رويكرد و دستاوردهاي مجموعه اخير عليخاني را پاي تاثيرپذيري 
از واكن��ش منفي برخ��ي از مخاطبان و منتقدان دو مجموعه داس��تان قبلي او، 

نسبت به استفاده به كرات از واژه هاي نامأنوس و ناآشناي ديلمي مي دانم. 
در داس��تان هاي »عروس بيد« ديگر خبري از لغات غريب و مهجور نيس��ت. 
باف��ت كلمات و بهره گيري از نحوه گويش زباني بوم آدم ها، تش��خص خاصي به 
داس��تان ها مي بخش��د. نه زبان، به اندازه داس��تان هاي دو مجموعه قبلي، غريب 
و مهجور اس��ت و نه ش��اهد روايت نيمه مس��تند از آدم ها در حد افراط شده  اش 
هستيم. برعكس در »عروس بيد« زبان، تبديل به نقطه قوت داستان ها مي شود؛ 

اتفاقي كه در دو مجموعه پيشين نويسنده اش، نمودهاي آن قابل درك بود. 
»ع��روس بيد« تنها داس��تان ب��وم و اقليم و جغرافياي خاصي نيس��ت، بلكه 
داستان هايي اس��ت كه باورهايشان، براي مردم آبادي هاي باالدست و فرودست، 
هيچ دشوار نيست و براي مخاطباني كه اين دنيا را از نزديك درك نكرده باشند، 

داستان هايي درك شدني است. 
داس��تان هاي عليخاني در»عروس بيد« اينگونه نيس��ت كه با شخصيت هايي 
محوري پيش برنده عمل داس��تاني صرف مواجه باش��يم، بلكه مانند آن است كه 
وارد بوم و اقليمي ش��ويم و اتفاق صورت گرفته را به شكل دسته جمعي نظاره گر 
باش��يم. آدم هاي زيادي حول وحوش يك اتفاق در داس��تان چنبره مي زنند و به 
فراخور ميزانسن داده شده، نقش ايفا مي كنند. از آنجا كه ميلك عليخاني تقريبا 
خالي از سكنه است، چند نفري كه مانده اند، در اغلب داستان ها رويت مي شوند. 
»عروس بيد«، »بيل آقا س��ر«، »مرده گير« و »پناه بر خدا« داس��تان هايي بودند 
كه برايم خواندن شان با لذت همراه بود و دلم مي خواهد كه با داستان هاي بعدي 

عليخاني، اين لذت را دوباره و چندباره تجربه كنم. 
نكته آخر اينكه پيش بيني مي كنم يوسف عليخاني، در داستان هاي بعدي اش، 
آدم هاي داس��تان هايش را از قزوين اين طرف تر مي آورد و اگر پايش��ان به تهران 
بازشود و باز دلتنگ ميلك شان باشند، تجربه جديدي براي نويسنده اش به همراه 
خواهد داش��ت كه به ش��هادت برخي از داس��تان هاي » عروس بيد«، مخاطبان 

بيشتري را خواهد يافت. 
و در آخ��ر دلم نمي آيد كه نگويم عليخاني و ش��كل دادن داس��تان هايش در 
ميلك، بي شباهت با شخصيت تهمينه داستان »پير بي بي« نيست كه براي وضع 
حمل بچه اش از شهر با امكانات وافرش به روستاي خالي از سكنه ميلك مي رود 

تا بچه اش بر خاك ميلك به دنيا بيايد.

در انتظار دريافت مجوز 5 هزار صفحه 
جواد مجابي ش��عرهای »در گردش بيش��ه هاي تابس��تان«، »ش��بانگاهان ايراني«، 
»ترانه هاي مجوس��ان«، »اين ديوانگان و باران« و »كليات اشعار« را به همراه جلد 
دوم مجموعه مقاالت با نام »نگاه كاشف گستاخ« و يادداشت هايي درباره شعر و آثار 

تجسمي را با عنوان »نام ها بين سكوت و صدا« در انتظار دريافت مجوز نشر دارد.

سايت رسمي »نيما يوشيج« راه اندازي شد 
س��ايت رسمي »نيما يوشيج« در قالب خبري و تحليلي و به دو زبان فارسي و 
انگليسي راه اندازي شد. سايت رسمي نيما يوشيج با مديريت ميريوسف سعيدي 
و نظارت شراگيم يوشيج تنها فرزند نيما براي انسجام مطالب و اطالعات مرتبط 

با اين شاعر كه در فضاي مجازي منتشر مي شود، راه اندازي شد. 

5 برداشت از 9 داستان مجموعه »ابر صورتي«نوشته عليرضا محمودي ايرانمهر

پيش از ورود منطق تان را تحویل دهيد
مجموعه عکس

پیمان 
هوشمندزاده
13500 تومان

انتشارات: ماه ریز

سیدسلمان صفوي
ترجمه: 

مهوش السادات علوي
ناشر: میراث مکتوب

گونتر گراس
كامران فاني

نشر فرزان روز
3500 تومان

 به كوشش 
علي دهباشی

نشر نیکا

عروس بید
یوسف علیخانی

نشر آموت

مرغ عشق هاي 
همسایه روبه رویي

فرشته نوبخت
نشر افراز

ابر صورتی
علیرضا محمودی

نشر چشمه

حسن محمودی

درباره مجموعه داستان »مرغ عشق هاي همسايه روبه رويي« فرشته نوبخت

عصبانيت روشنفکرانه
مهرداد شهابي

نشر تاك
5000 تومان

كامران محمدی


