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كتاب »سنگ در سرزمين آيينه ها« خاطرات آرش شفاهي از سفر حج، توليد حوزه هنري، به زودي منتشر مي شود.  
در اين كتاب زاويه ديد در جاهاي مختلف متفاوت است، در موارد ي كه مربوط به احساسات شخصي نويسنده بوده 
از ضمير اول شخص و در مورد مطالبي كه مربوط به كليت حج است از زاويه ديد سوم شخص استفاده شده است. 
شفاهي درباره كتاب توضيح داد: چون در ابتدا قصدي براي انتشار اين خاطرات نداشته ام خيلي در بند اين موارد 

نبوده ام و حتي در زمينه ويراستاري اين كتاب هم حداقل ويراستاري را انجام داده ام و سعي كردم همان نوشته ها 
را بدون كم و كاستي بياورم. وي درباره اينكه تا چه حد توانسته در بيان اين تامالت و احساسات با زباني روان و قابل 
فهم بنويسد، گفت: كسي كه سفر نامه مي نويسيد بايد اين توانايي را داشته باشد كه بتواند دريافت هاي شخصي 

خود را عمومي سازد و جوري بنويسد كه مخاطبان را در حوادث سفرنامه سهيم كند.

سنگ آرش شفاهي در سرزمين آيينه ها افتاد

نشر سوره مهر

سوره مهر از انتشاراتي است كه زيرمجموعه حوزه هنري 
محسوب مي شود. عمده فعاليت اين مركز نشر كتاب است 
و كتاب »دا« كه اكنون از چاپ صدم خود گذشته اثري از 

سوره مهر است. 
اين نشر سايتي دارد كه براي اطالع بيشتر شما خوانندگان 
عزيز معرفي كوتاهي از آن داشته ايم. شركت انتشارات و 
مطبوعات سوره مهر به عنوان متولي انتشارات و مطبوعات 
حوزه هنري و به عنوان محل بروز آثار توليدي حوزه هنري 
عهده دار تمامي امور مربوط به برنامه ريزي، طراحي محتوا، 
توليد فني، انتشار و توزيع كتاب و نشريات و ساير محصوالت 
فرهنگيـ  هنري اين حوزه است. در اين سايت آمده است: 
سياستگذاري، كنترل و هدايت فعاليت هاي فرهنگي و 
هنري كشور به واسطه توليد آثار با كيفيت و تاثيرگذار 

همواره مورد توجه گردانندگان شركت بوده است.

اين داستان ها كردي نيستند

مختار شكري پور
تهران امروز

از  ــاه  ــتان هايي كوت داس
نويسندگان كرمانشاهي به 
كوشش »آرش سنجابي« با 
عنوان »داستان هايي كوتاه 
ــط نشر  از ادبيات كرد« توس

مرواريد منتشر شده است.
ــي  ــينه داستا ن نويس پيش
ــت  ــه قدم ـــــاه ب كرمانش
ــران  ــي اي داستـــان نويس
ــر  ـــــــت و »محمدباق اس
ــروي« با كتاب  ميرزاي خس
سه جلدي »شمس و طغرا« 

و »شين پرتو« از دوستان بسيار نزديك صادق هدايت كه با 
داستان »شب بد مستي« در مجموعه معروف »اينران« در 
كنار نويسندگان مطرحي چون »صادق هدايت«، »بزرگ 
علوي« و »صادق چوبك« ظاهر شده؛ مصداق اين پيشينه 
و جايگاه داستان نويسي كرمانشاه در ادبيات داستاني ايران 
هستند. باوجود اين، گردآورنده اين مجموعه بنا به ضروري 
ــترس  ــايد به خاطر در دس نبودن پرداخت به اين آثار و ش
ــاه  ــندگان نيم قرن كرمانش ــا به آثاري از نويس نبودن آنه
ــت كه  قناعت كرده و به هر حال مجموعه اي گردآورده اس
ــل و طيف هاي مختلف را با ساليق و  نويسندگان چند نس

تجربه هاي گوناگون در برمي گيرد.
انتشار اين مجموعه داستان با عنوان »داستان هايي كوتاه از 
ادبيات كرد« جداي از ارزيابي آثار و مقايسه كردن با ديگر 
ــما نيست چراكه اين  ــندگان كرد، چندان با مس آثار نويس
ــتاني كردي نيستند و فقط شامل  آثار مصداق ادبيات داس
آثاري از نويسندگان يك منطقه كردنشين هستند و نكته 
ــده در اين كتاب، متعلق  اصلي اين است كه آثار منتشر ش
ــتند چراكه به زبان فارسي نگاشته  ــي هس به ادبيات فارس
شده و فقط نويسندگان آنها كرد هستند و مسلم است كه 
اين قضيه، دليلي منطقي براي كردي عنوان كردن اين آثار 
نيست و اگر اينطور بود بايد آثار »غالمحسين ساعدي« را 
به عنوان ادبيات تركي يا آذري و همين طور رمان هايي كه 
اخيرا »به روژ تاكره يي« كرد را كردي مي پنداشتيم. در واقع 
گردآورنده، اين آثار را زماني مي توانست كردي عنوان كند 
كه از زبان كردي ترجمه مي كرد. با اين حال حتي نمي توان 
عنوان داستان هايي از داستان نويسي كردي كلهري براي 
اين كتاب انتخاب كرد. جداي از اين آثار اين كتاب، جز در 
تعدادي از داستان ها از جمله »شب هاي آبيدر« و »شب هاي 
برفي« ويژگي هاي جامعه شناختي موقعيت هاي مختلف 
جغرافيايي كردستان و نشانه هاي بومي و اقليمي اين محيط 
را در خود چندان نهفته ندارند. اضافه بر اين، زماني مي توان 
مجموعه اي را نمود ادبيات داستاني يا شعر يك زبان عنوان 
ــاخص يك  ــده نماينده ها و جلوه هاي ش كرد كه دربردارن
ــت كه اثري از  ــد و اين در حالي اس كليت جغرافيايي باش
ــورهاي عراق، تركيه و سوريه يا حتي  نويسندگان كرد كش
ــتان ايران، جز عطا نهايي، در اين كتاب  ساير نقاط كردس
موجود نيست. بنابراين عنوان كردن اين كتاب در اين قالب 
ــي كردي را مي توان  كلي و البته بي ارتباط به داستان نويس
ــتفاده بازاريابانه تلقي كرد و اگر بخواهيم به  نوعي سوء اس
آسيب شناسي اين حركت بپردازيم، اشاره كردن به انحراف 
ــبت به جهان  ــد آمدن تلقي غلط نس ذهن مخاطب و پدي

داستان كردي در ذهن او كافي است. 
از اين كه بگذريم، مقدمه، علي اشرف درويشيان كه بر پيشاني 
اين كتاب حك شده است هم ربطي به آثار اين مجموعه ندارد 
بلكه بيشتر معطوف به فضاي ادبيات داستاني كردستان عراق 
است و اگر به آن مراجعه كنيد، به طور عيني متوجه اين نكته 
ــندگان در آن طرح شده  خواهيد شد چرا كه هم نام نويس
ــتان هايي با فضاهايي پر از سركوب، ديكتاتوري،  و هم داس
شكنجه هاي زندان، نااميدي و عشق هاي بي سرانجام و همراه 
با ناكامي در دوران ديكتاتوري صدام مد نظر درويشيان بوده 
ــت كه طرح نكات ياد  است.  در پايان نبايد از نظر دور داش
شده، هيچ ربطي به ناديده گرفتن تالش گردآورنده و همت 
نشر مرواريد و از همه مهم تر آثار غني اين كتاب ندارد بلكه 
هدف، تمييز دادن اين آثار از داستان نويسي كردي به منظور 
پديد نيامدن تلقي غلط و بدون هيچ گونه ارزش گذاري فني، 
تكنيكي و محتوايي است وگرنه نام نويسنده اي چون »علي 
ــيان« به خاطر انعكاس دردهاي مردم خود  اشرف درويش
افتخاري براي كردزبانان بوده و همواره تالش هايي هم براي 

فرهنگ و ادبيات كردي كرده است .

حميد نورشمسي
تهران امروز

جايي گفته ايد »قدم به خير مادربزرگ من بود« به 
عنوان نخستين مجموعه داستان براي شما دوست 
داش�تني تر از »اژدها كش�ان« كه با آن ش�ناخته 
شديد، بوده اس�ت. با اين وصف مجموعه داستان 
»عروس بيد« را بايد در كجاي جهان داستاني شما 

و حتي جهان غيرداستاني تان بدانيم؟
»قدم به خير« را به هزار دليل دوست داشتم. آن روزها 
ــت، خواب  مثل بيماري بودم كه حتي وقتي خواب اس
ــدنش را مي بيند اما نه از درماني خبري بود و  بيمار ش
ــه آن موقع ها حتي  ــت ك نه حتي از دكتري. يادم هس
درخواب هايم آدم ها، آدم هاي شهري بودند ولي فضا، 
ــت.  فضاي »ميلك« بود كه در همه قصه هاي من هس
ــروع  ــدم ش آن موقع وقتي مثال از خواب بيدار مي ش
مي كردم به يكسري بازي هاي پست مدرنيستي مثل 
بازي با زبان يا فرم داستان و... و جالب اينكه قصه هايي 
كه توليد مي شد را همه به به چه چه مي كردند و جاهاي 
ــن بيماري براي من  زيادي هم چاپش مي كردند و اي
ــت. تنها بيماري و درد و درگيري بود كه  تمامي نداش
در روياها و قصه هاي من مي آمد. البته »ميلك« واقعي 
ــروع به  ــت و در حال نابودي بود.  وقتي ش وجود داش
نوشتن كردم ديگر آن ميلك بچگي هاي من نبود و همه 
اينها در قصه هايم مي نشست در رويا و واقعيت ميلك 
ديگر آن ميلكي نبود كه اوشانان يا همان» قدم به خير«  
مي گفت. قدم به خير نام نيست يك اصطالح است؛ در 
ذهن يك كودك ترسيم كرده بود؛ اينها همه شروع بود 
ــروع كردم به نوشتن چند  و من در آن موقع بود كه ش
داستان فرمي با موضوع اين ده اولي قصه »سمك هاي 
سياه كوه ميلك« بود  و ديگري »قدم به خير مادر بزرگ 
من بود«. در اين داستان ها نوعي بازي كالمي داشتم، 
ــتم كه مي گفت نوشتن قصه براي  درباره قصه اي نوش
سمك ها و پايان گرفتنش يعني مرگ آنها و آنان از اين 
خوش شان نمي آمد و قصه ديگري در ارتباط قدم بخير 
ــت و او از ميان دنياي مردگان براي راوي  كه مرده اس
ــت. اين قصه ها را كه نوشتم  ــتن اس در حال قصه نوش
خواب هايم هم  انگار آرام تر شد. البته اعتراف مي كنم كه 
در اين ميان گاه به افراط از گويش الموتي هم استفاده 
ــد قصه ها پانويس زيادي هم بگيرد.  كردم كه باعث ش
كم كم به اين فكر افتادم كه خواننده را به نوعي كمك 
كنم كه با خواندن قصه برايش ناراحتي به وجود نيايد. 

اين بود كه زبان غيرديلمي هم به قصه هايم آمد. 
پس اگر مجموعه »اژدها كشان« شما ديده مي شود، 
جايزه مي گي�رد و نقده�اي زيادي بر آن نوش�ته 
مي ش�ود به خاطر اين اس�ت كه از فضاي خالص و 

»زبان ديلمي« در حال دور شدن است؟
ــتان ها افتاد  ــه براي من درباره اين داس بله، اتفاقي ك
ــم  ــت كه قاس همين بود. البته همان موقع يادم هس

كشكولي در روزنامه وقايع اتفاقيه درباره اين داستان ها 
ــاي طاليي گم  ــت كه اگر دل تان براي خواب ه نوش
ــري به باغ هاي مادر بزرگ عليخاني بزنيد اما  شده س
خارهاي اين باغ هم ممكن است آزارتان دهد. ايرادي 
كه بر من مي گرفتند كه لحن و زبانت سوژه و قصه را از 
بين مي برد، من را به اين رسانده كه در »اژدها كشان« 
ــن تعديل در اين  ــم. البته اي كمي زبان را تعديل كن

مجموعه به صورت كامل رخ نداد. 
چه اصراري است كه داستان هايتان را در يك فضاي 
بسته جغرافيايي مثل يك روستا همواره مي بينيم. 
اين البته مش�كلي ن�دارد و موجب ضعف نيس�ت 
ولي اصرار يك نويسنده، به حفظ يك موقعيت در 

داستان هايش براي چيست؟
ــرف مي زنيم، مي بينيم كه او  ما وقتي درباره ماركز ح
يك »ماكاندو« براي خود ساخته است كه داستانش 

در آن رخ دهد يا مثال ويليام فاكنر يك »يوكناپاتافاي« 
ــندگان ايراني هم محمدرضا صفدري  دارد، در نويس
ــور جايي  ــوج دارد، منيرو رواني پ ــل خورم جايي مث
مثل ُجفره دارد، دولت آبادي كليدر را دارد و ساعدي 
ــخص اين  هم بََيل را دارد و بهرام صادقي اللي را، تش
ــر يك محيط  ــت. اگ ــنده ها به همان مكان اس نويس
ــودم دارم، بتوانم خوب معرفي  كوچك را كه براي خ
كنم بهتر از آن است كه به معرفي جهاني بپردازم كه 
شايد خودم خوب نمي شناسمش. من جهان كوچك 
ــت اما  ميلك را درك كرده ام، ميلك مكاني واقعي اس
ــتان هاي من ندارد. من  آن هيچ ربطي به ميلك داس
چيزهايي را در كودكي ام ديده ام كه آنها من را با اين 

داستان پيوند مي دهد. 
پس اينكه بگوييم ش�ما با خلق اين س�ه مجموعه 
داس�تاني در فضايي به نام ميلك ب�ه دنبال ايجاد 
نوعي رئاليس�م داس�تاني خاص خودتان هستيد، 

نمي تواند درست باشد؟
بله، چون آنچه من از ميلك مي گويم با آنچه االن هست 
دو چيز كامال متفاوت است. تمام لذت داستان به اين 
است كه يك تصور عمومي نسبت به يك جغرافيا ايجاد 
ــتان  كني ولي جاي حقيقي مكان ها مي تواند در داس

جايي باشد كه واقعا در بيرون از داستان نيست. 
در داس�تان هاي عروس بيد دو ش�كل از تكرار به 
ديد خوانن�ده مي آيد، تكرار برخ�ي مكان ها مثل 
امامزاده كه در همه قصه ها هست و ديگري برخي 
از ش�خصيت ها ك�ه گاه راوي هس�تند و گاه ي�ك 
بيننده در گوشه اي از داستان و در هر كدام از اين 
موقعيت ها ش�خصيتي متفاوت دارن�د، علت اين 

تكرارها چيست و با آن به دنبال چه بوديد؟
بارها و بارها در مدت 10  سالي كه از عمر سه مجموعه 
ــه مي گويند اين  ــنيده ام ك ــتاني ام مي گذرد، ش داس
ــتند و نه مجموعه داستان. من  مجموعه ها رمان هس
خودم هم به اين معتقدم كه اين داستان ها قطعات يك 
پازل هستند كه در كنار هم مي نشينند و يك داستان 
را ايجاد مي كنند. وقايع و حوادث عجيب و غيرمنقول 
ــي مي كشد. اينكه برخي به  است كه مرا به قصه نويس
اشتباه شخصيت پردازي به معناي سنتي و كالسيك 

را در داستان هاي من بجويند، اشتباه است. 
ــكل   قصه هاي من برمبناي برخي حوادث و رويداد ش
مي گيرند. آدم ها هم در آن بهانه اي هستند براي روايت 

كردن اين وقايع. 
ــتان كاري مي كنند،  ــد و در داس آدم ها گاهي مي آين
ــر از اين نقش به خود  ديالوگ مي گويند و گاهي فرات

ــه نوعي به اين  ــتان ها ب مي پذيرند و بايد در همه داس
ايفاي نقش بپردازند. 

و اي�ن آدم ه�ا ان�گار آدم ه�اي بس�يار س�اده اي 
ه�م هس�تند و ب�ا مختص�ات خواننده ام�روزي 

داستان هايتان كمي متفاوتند. 
ــنده را  ــخصيت ها گاهي خود نويس بايد بگويم اين ش
هم گول مي زنند اما مي خواهم بگويم در يك محيط 
ــا مركز ثقل  ــتا جداي از آدم ه كوچك مثل يك روس
چند جاي محدود بيشتر نمي تواند باشد. جايي مثل 
امامزاده كه باورهاي راويان قصه به آن متصل است و 
ــاخه اي از  ــرات نمي كنند برگي يا ش حتي در قصه ج
درخت كنار آن را بكنند يا بدون سالم دادن از كنار آن 
رد بشنوند، خودبه خود به نظرم شخصيتي ساده تر و در 
عين حال تاثيرگذارتر از آدم ها پيدا مي كند و درست 
اينجا و در اين موقعيت است كه آدم هايي را مي بينيم 
كه دغدغه هاي من و شما را ندارند و اين آدم ها چون 
ــدا مي كنند براي قصه گويي  وقتي براي فكر كردن پي
هم وقت پيدا مي كنند و اين مسئله با دغدغه هاي من 
ــت كه روزي به ميلك  هم ارتباط پيدا كرد. يادم هس
رفته بودم،  در جاده منتهي به ده ماشيني به دره سقوط 
ــت بداني كه اهالي علت آن را نه  كرده بود و جالب اس
بي احتياطي راننده كه بي احترامي سرنشينان ماشين 
به امامزاده مي دانستند. اين آدم ها، آدم هاي داستاني 
هستند و به راحتي در قصه مي نشينند و من نوعي هم 
كه روزها و شب هايم را در شهر سپري مي كنم، بي آنكه 
حرفي براي گفتن داشته باشم، با ديدن اين آدم هاست 

كه مي بينم حرفي براي گفتن هنوز هست. 
خب چقدر فك�ر مي كنيد اي�ن دغدغه ها، دغدغه 

خوانندگان داستان هم باشد؟
ــه من هم  ــت و البت ــردم اصال نيس ــر مي ك اوايل فك
ــورد نقد و  ــا بازخ ــئله نبودم ام ــف اين مس اهل كش
ــد و  ــه در ارتباط با قصه هاي من ش گفت وگوهايي ك
ديدم كه داستان هاي من برخالف داستان هاي شهري 
ــند، متوجه مي شوم كه  به چاپ سوم و چهارم مي رس
دغدغه من و مخاطبم يكي است و مردم هنوز اينها را 

دوست دارند نه تكرار خودشان را. 
يعني حتي احساس نمي كنيد استفاده شما از زبان 

ديلمي، كمي خواننده تان را با مشكل مواجه كند؟
اين آدم هايي كه مي گويند، به نظرم كساني هستند كه 
هنوز در قصه مي نويسند »سكوت در شب حكمفرما 
ــند  بود« يا »پاورچين پاورچين مي روم« يا مي نويس
»واضح و مبرهن است« دوست ندارند يك زبان تازه و 

يك جهان تازه را درك كنند. 
ولي خيلي ها دوست دارند قصه را راحت بخوانند، 
س�ريع بخوانند نه اينكه دائم به جم�ات آن فكر 

كنند. 
ــي فقط به  ــت. اگر كس ــان اس ــر اصلي قصه زب عنص
ــت، خب مي تواند  ــريع خواندن اس دنبال راحت و س
ــتاني مجالت را بخواند. ولي جالب است  پاورقي داس
ــبك  ــنده اي مثل فهيمه رحيمي كه س بگويم نويس
ــي او را همه مي شناسند با داستان هاي  داستان نويس
ــته است. پرينوش  من ارتباط گرفته و بر آن نقد نوش

صنيعي و حتي ر- اعتمادي هم اين كار را كرده اند. اگر 
جماعتي كه ادعاي روشنفكري مي كنند و به داستان و 
داستان نويس عامه پسند فحش مي دهند، نمي توانند 
با داستان هاي من ارتباط برقرار كنند، من با صراحت 
ــتان من بهتر است اصال  و جسارت مي گويم كه دوس
ديگر كتاب نخوانيد. همين ها داستان دائما گلشيري را 
بزرگ مي كنند اما نمي گويند كه گلشيري بدون زباني 
ــت. او قصه را با زبان خودش  كه خاص او بود هيچ اس
مي سازد، با برخي كلمات كه در متون كهن آمده است؛ 
ــرا زده ام و بدون هيچ ابهامي آن را  اما من به قلب ماج
نشان داده ام. زبان سوم داستان هايم را با تالش خودم 
كشف كردم البته در اين راه يك سكوي پرتاب داشتم 

كه مردم و فرهنگ آنهاست. 
ما حاضريم مخاطب داستان هايي غير از داستان هاي 
خودمان بشويم، پز روشنفكري هم بدهيم ولي حاضر 
نيستيم فكر كنيم كه شايد آنچه خودمان داريم بهتر 

از آن باشد. 
ــي نمي خواهد در قصه زبان تازه  اي را كشف  اگر كس
ــدر بزرگ هايش به خواندن  كند، به نظرم بايد مثل پ
ــالن قناعت كند، ولي امير ارسالن هم براي  امير ارس

خودش تشخص دارد. 
همه شخصيت قصه در زبان آن است؟

نه به هيچ وجه. مترجم آلماني قصه هاي من مي گفت 
ــت  ــه مريض بود و نمي توانس ــك ماهي ك در مدت ي
قصه ها را ترجمه كند، اين مخاطبان بودند كه به سراغ 
او مي آمدند و قصه هاي تازه اي را مي خواستند و حتي 
روي اين قصه ها در مصر پايان نامه دانشگاهي در مقطع 
كارشناسي ارشد نوشته شده است كه من نسخه اي از 

آن را دارم. ما ولي دائم داريم توي سر هم مي زنيم. 
من ادعاي ساده نويسي ندارم. سال ها كار روزنامه نگاري 
ــي كه گرفته ام چيز  كرده ام، زبان معيار گفت وگوهاي

ديگري است اما قصه را به اين شكل مي نويسم. 
احس�اس نمي كنيد اين به خاطر اين است كه كمي 

تكنيك زده هستيد؟
نه، من به تكنيك توجهي ندارم. من مي خواهم به لحن 
ــود كه خيلي از عناصر زباني  برسم و اين باعث مي ش
جابه جا شوند. به اين عنوان كه بخواهم با برنامه ريزي 
ــم تنها براي زبان برنامه ريزي دارم،  ــتان بنويس داس
ــت  ــت مي كنم و جالب اس اصطالحات تازه را يادداش
ــه گويش الموتي  ــي اصيل ما ب بدانيد كه زبان فارس
ــت كه  ــايد اين اس ــكل ما ش ــت.  مش ــر اس نزديك ت

دانسته هايمان خيلي كم است. 
اين قصه ها مملو از رسم و رسوم ايراني است. پس من 
اشتباه نرفتم ولي كساني كه اين قصه ها را مي خوانند 
و آنها را به گوشه اي پرت مي كنند عادت دارند و عادت 
كرده اند به سادگي و راحت الحلقوم خواندن. عادت به 
فضاهاي دگرگون ندارند. در بحث هاي تئوريك خود 
ــتان تمام شده و ديگر نبايد از  مي گويند كه دوره داس
ــد از »چگونه« گفتن حرف  »چه« گفتن بگوييم و باي
ــتان ها را مي خوانند،  بزنيم و همين ها، وقتي اين داس
ــت مي كنند و اين براي من خنده دار است چون  ايس
حتي حرف هاي خودتان براي آنها دروني نشده است. 
ــد بگويند از  ــعي مي كنن همه »بََيل« مي گويند و س
ساعدي تقليد كرده ام اما هيچ ربطي بين من و ساعدي 
ــود ندارد.  ــرام صادقي وج ــي ديگراني چون به و حت
ــيك و بازاري از  ــاعدي يك فضاي فانتاستيك و ش س
يك روستا مي سازد كه بيشتر خنده دار است تا اينكه 
واقعيت باشد و البته خيلي ها دوست دارند كه روستا 

اينگونه باشد و بومي نويسي را همين مي دانند. 
ش�نيده مي ش�ود كه دنياي داس�تاني ميلك شما 
هم ب�ه پاي�ان راه رس�يده اس�ت و حت�ي برخي 
مي گويند »عروس بيد« نشانه اي از آن است چون 
ش�خصيت هاي برخي از داس�تان هايش از خارج 

»ميلك« به آن وارد مي شوند؟
نه، به هيچ وجه. باور كنيد من را هزار بار قطعه قطعه 
ــوزانند باز هم از خاكسترم »ميلك«  هم بكنند و بس
ــود. تا من زنده ام و خواب هايم زنده است،  بلند مي ش
ــت. اين آدم ها را هم كه مي گوييد  ميلك هم زنده اس
 در واقع اهل همان  روستا هستند كه از شهر به روستا 
بر مي گردند، پس بيگانه نيستند. ميلك فرهنگ اصيل 
ايراني ماست كه مي توانيم به آن بنازيم، به معني همه 
ارزش ها و تست هاي ماست و به همين خاطر است كه 

هرگز نمي ميرد. 

گفت وگو با يوسف عليخاني 

روشنفكران داستان هايم را نخوانند 

باغ ايراني»الجراح« در تهران روييد 
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آندره آ دي كارلو
 ترجمه: مژگان عميدافشار

هر بار كه از من مي پرسند چقدر از بيوگرافي خودت درون 
نوشته هايت وجود دارد، جواب مي دهم، تمامش. اينگونه 
است چون فقط از آدم ها، مكان ها، رابطه ها و موقعيت هايي 
ــن را انتخاب  ــم تعريف مي كنم و اي كه عميقا مي شناس
ــرط بندي بر سر اصالت است  كرده ام و در واقع يكجور ش
كه بين من و خواننده هايم بسته شده و شايد تنها راه براي 
جلوگيري كردن از عامه پسند شدن، مخفي شدن در بين 
خطوط هر صفحه باشد و اينكه باالخره هر نويسنده رماني 
ــد مانند خداوندي  كه از هيچ كجا اثرش را خلق نمي كن
ــي  ــتي خالي خلق كرد، برعكس، كس كه جهان را از هس
ــد ابتدا به زندگي خودش، افكارش،  كه مي خواهد بنويس
ــام چيزهايي كه در  ــش و تم ــاتش، ديوانگي هاي احساس
ــردازد اما رماني  ــد و حس مي كند، مي پ اطرافش مي بين
يك رمان واقعي است كه واقعيت را از طريق تخيل مبدل 
سازد. براي همين هيچ گاه براي من اتفاق نيفتاده است كه 
شخصيتي را از زندگي روزمره بردارم و همانگونه كه هست 
او را درون يك داستان بگذارم، اگر اين كار را مي كردم اين 
ــتم كه از يكي از جذاب ترين قسمت هاي  احساس را داش
ــه از دور هم جمع  ــه اي ك كارم صرف نظر كرده ام، پروس
ــخصيت مي رساند  ــدن هدف هاي اوليه تو را به يك ش ش
ــك آدم واقعي خيلي  يا به يك روح كه خيلي وقت ها از ي

پررنگ تر،زنده تر و قوي تر است. 
با رمان »دورانته/ Duranta« شخصيت رمان جديد من 
كه عنوان كتاب هم از اسم او برداشته شده نيز همين گونه 
است. قبل از اينكه شروع به نوشتن كنم در ذهن شخصيت 
مرموز يا گشوده اي را داشتم كه توانايي بسيار زيادي براي 
ــدن به آدم ها را دارد اما با برقي از حفظ فاصله  نزديك ش

در نگاهش. 
ــته  ــه دو طرفه با قوانين دنيا داش ــتم يك رابط مي خواس
ــد كه از يك طرف به نظر خيلي عاقل بيايد و از طرف  باش
ــئول مثل يك كودك، آشنا و بيگانه در يك  ديگر غيرمس
ــاخصه هاي متضاد و واقعا شخصيت هاي داراي  زمان. ش
تضاد هميشه آنهايي بوده اند كه برايم جذاب ترند، هرگاه 
مي نويسم و هر گاه مي خوانم از اين فكر كه به وسيله آنها 
ــيار خوشم مي آيد، بدون  شگفت زده و متعجب شوم بس
اينكه بشود پيش بيني كرد چه مي گويند يا چه مي كنند. 
و اين نكته درست است شخصيت هاي داستان زماني كه 
ــدند، فضاي زيادي در اختيار دارند براي رفتاري  خلق ش
كه مي خواهند داشته باشند، صحبت هايي كه مي كنند، 
افكاري كه دارند كه گاهي آنها را از نويسنده هم مستقل 
ــد كه يك  ــن زيباترين نتيجه اي باش ــايد اي مي كند و ش
ــد، به وجود آوردن  ــت ياب رمان نويس مي تواند به آن دس
شخصيتي كه گاهي از كنترلش خارج شود يا حداقل سعي 
مي كند و تعقيب لحظه به لحظه او و لغت به لغت پرداختن 
ــخصيت هاي رمان ها، »دورانته« هم  به او. مانند تمام ش
ــكل گرفت و با يك نگاه خاكستري،  كم كم در مراحلي ش
يك روش غمگين لبخند زدن، يك كاله حصيري شروع 
شد، وقتي كه ظاهرش و كاراكترش كامل شدند شروع كرد 
ــن چيزهايي كه ابدا انتظارش  به انجام دادن كارها و گفت
را نداشتم، مثال از ابتدا مي دانستم كه قادر به دروغ گفتن 
نخواهد بود كه حس مالكيت را نمي شناسد، در يك بخش 
ــكل مي دهد  ــاني را ش بزرگ از رفتارهايي كه روابط انس
مي دانستم كه يك روش خاص حركتي براي خودش دارد، 

سيال و جامد در يك آن. 
ــب ها كار مي كند و خدا مي داند چندين بار از اسب  )با اس
افتاده و استخوان هايش در جاهاي مختلف شكسته است( 
ــات پيدا كردند  ــخصه هاي اوليه ثب اما وقتي كه اين مش
شروع كرد به گرفتن چيزها از ديگران بدون اجازه گرفتن. 
ــه خودش را هديه بدهد، حتي  يا اينكه چيزهاي متعلق ب
ــن كار طبيعي ترين كار  ــا ارزش را انگار كه اي چيزهايي ب
دنياست. بعد شروع كرد به ايجاد ارتباط با تمام زن هايي 
ــتيم  ــا مالقات مي كرد. بايد انتظارش را مي داش كه با آنه
ــبكه حمايتي  براي اينكه او را زياده از حد آزاد و بدون ش
ــته بودم، زيادي طبيعي، زيادي عالقه مند به ابعاد  گذاش
ــودم، از تعادل  ــبه نكرده ب ــش را محاس زنانه ولي عاقبت
خارج شدن ها، شوهرها و دوست پسرهاي ديوانه شده از 
حسادت، بحران ها، دعواهاي خانوادگي، تعقيب ها، فرارها، 
پيش خودم تصور نكرده بودم توانايي هاي او را هم در يك 
جاهايي بايد محدود كرد. توانايي هاي او را در خواندن افكار 
ديگران يا هيپنوتيزم كردنشان و جنگيدن آشكارا با قوانين 
ــه بايد او را در  ــتم ك فيزيكي. حتي انتظار اين را هم داش
تحقيق در مورد روح دنبال كنم در مورد آخرين حس مان 
از آنچه كه هستيم. در حقيقت سرنوشت »دورانته« مثل 
يك عصيانگر عمل كردن است، كه رفقايش را رها مي كند 
ــكار، براي  ــود اطمينان هاي آش ــان را با وج و حمايت آن
ــكنندگي، بازجويي از زندگي، اين چيزي  ايجاد شك، ش
است كه اتفاق مي افتد هنگامي كه موفق به تعمق كردن 
ــويم، بدون فيلترهايي كه مي گويند كي هستيم و  مي ش
چه مي كنيم، روي چيزي كه تصور مي كنيم بوديم، روي 
ــتي كه هر موجودي در  سنگيني موضوع، اراده و سرنوش

پي آن مي رود. 
دورانته را به سوي اين تحقيق راهنمايي كرد، با تشنگي اش 
ــي كه روي  ــود و زيان هاي ــس زدن س براي حقيقت و پ
ــانند و جمالتي كه روي افكار را  احساسا تمان را مي پوش
مي پوشانند و مانع از انديشيدن مي شوند. صفحه به صفحه 
خودم را انگار كه با يك شخصيت واقعي در حال گفت وگو 
هستم، پيدا مي كردم. شفاف، نامطمئن، هم جبرگرا و هم 
معتقد به اختيار گاهي تاثير پذيرفته و گاهي خشمگين، 
ــرون آمدند؟ از  ــكل دادند از كجا بي عناصري كه به او ش
ــرارآميز تجربه ها و روياهايي كه هر يك از ما  ساختار اس
ــداي درونش گوش فرا  درون خودش دارد وقتي كه به ن
ــخصيت »دورانته« دوست عصيانگر  مي دهد. شايد در ش
ــابقم، يا حتي خودم،  ــايد نامزد س دوران دبستانم، يا ش
شخصيتي از يك فيلم و متن يك آواز وجود داشته باشد. 
ولي دست آخر خودش است »دورانته« و من حس مي كنم 

باز هم در تعريف كردنش محدود بوده ام. 

   پشت جلد رمان دوي منهاي دو 
دو دوست، دو انتخاب، دو ماجرا. مشكالت زندگي كردن 
در دنياي كنوني و جست وجوي ارزش هاي جديد، داستان 
فراموش نشدني يك دوستي، رماني عميق و جذاب كه به 
20 سال اخير زندگي ايتاليايي ها مي پردازد. در هر دوستي 
چيزي از خود ما نهفته است،  يك امكان ديگر براي بودن، 

انعكاسي از هويتي كه مي توانستيم داشته باشيم. 

   پي نويس
Andrea di Carlo آندره آ دي كارلو 

ــوناژي است كه در 10 سال  گوئيدو الرمي زيباترين پرس
اخير در ادبيات ايتاليايي ظاهر شده است. 

Pietro citatiپي يترو چيتاتي

ديباچه
 برگردان  

ما حاضريم مخاطب داستان هايي غير از داستان هاي خودمان بشويم، 
پز روشنفكري هم بدهيم ولي حاضر نيستيم فكر كنيم كه شايد آنچه 
خودمان داريم بهتر از آن باشد. اگر كسي نمي خواهد در قصه زبان 
تازه  اي را كشف كند، به نظرم بايد مثل پدر بزرگ هايش به خواندن امير 
ارسالن قناعت كند، البته امير ارسالن هم براي خودش تشخص دارد 

يوسف عليخاني چه آن زمان كه در كسوت روزنامه نگاري از نويسندگان جوان يا صاحب قلم 
ايران سخن مي گفت و چه امروز كه در جايگاه نويسنده، سومين مجموعه داستان خود را با نام 
»عروس بيد« منتشر كرده است، اهل جنجال نيست. اما نوع برخوردهايي كه از سوي منتقدان 

با داستان هاي او در مجموعه جديدش رخ داد، او را به آنجا رساند كه گفت وگو با تهران امروز در 
كنار توصيف اين جهان داستاني، نظرش را درباره نوع نگاه خود به اين نقدونظرها بيان كند. 

اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.

سيد مهدي موسوي تبار
تهران امروز

ــاب »نوري  ــه كت ــم رونمايي از س مراس
الجراح« ترجمه حمزه كوتي پنجشنبه 26 
فروردين در انتشارات افراز برگزار شد. در 
اين مراسم كه با حضور موسي بيدج، رضا 
عامري، مسعود احمدي، ساسان تبسمي، 
ــد از كتاب هاي  ايرج زهري و... برگزار ش
ــاي هملت« و  ــرگ«، »باغ ه »كودكي م
»باغ ايراني« رونمايي شد. الجراح، شاعر، 
ــوری متولد  ــر و روزنامه نگار س پژوهش گ
ــت. جراح در  ــال 1956 در دمشق اس س
ــته و در حال  بيروت و قبرس اقامت داش

ــهر لندن اقامت دارد. وی در  حاضر در ش
ــد. در آغاز  سال 1956 در دمشق زاده ش
ــياری  ــيس بس دهه 80 ميالدی در تاس
ــه »فكر بيروت«،  از مجالت ادبی از جمل
»الناقد« درلندن شركت داشت. در سال 
198۳ مركز تحقيقات و پژوهشهای ادبی 
را تاسيس كرد كه به انتشار سفرنامه های 
ــی  ــای فرهنگ ــر كاره ــيك و ديگ كالس
می پردازد.  نوری الجراح در ميان شعرای 
سوريه به الخصوص و در بين شاعران عرب 
به طور اعم، صدايی پراهميت و درخشانی 
ــت. اگرچه او متعلق به فرهنگ بشری  اس
است و در كارهايش موطن اصلی، همان 
ــت اما اگر بخواهيم به جايگاه او  جهان اس

ــوريه نگاه كنيم  ــعرای س تنها در ميان ش
می بينيم كه وی شعری متفاوت دارد. 

ــان عطوان،  ــعر حس ــا آنچه در ش يعنی ب
ــد المصری،  ــد ولي ــوش، محم جمال العل
ــم عياش و  ــل، محمد ابراهي فيصل خلي

ــت و اين  ــران وجود دارد متفاوت اس ديگ
شاعران البته از اعالم شعر امروز سوريه اند. 
ــت  ــاعران در اين اس تفاوت وی با اين ش
ــد بی نياز از تاريخ خود لحظه  كه می كوش
ــازد. يعنی اينكه او بی ريشه  تاريخی را بس

می نويسد. 
اين بی ريشگی خود گونه های ريشه مندی 
است و می كوشد كه تا تك برود و از خود 

آب و نيرو بگيرد. 
ــاعر سوری 10 مجموعه  تاكنون از اين ش
ــت. وی عالوه بر  ــده اس ــر ش شعر منتش
ــعر چند كتاب تحقيقی و چند اثر برای  ش

كودكان را در كارنامه ادبی اش دارد. 
در حال حاضر اين شاعر سوري مسئوليت 

ــان و  ــات جغرافی نويس ــز عربی ادبي مرك
دبيری جايزه ابن بطوطه را بر عهده دارد.  
نوری الجراح از شاعران سرشناس سوری 
ــت، كه كار مهمش، پيوند دادن شعر  اس
ــت. او  ــرب با فضاهای جديد اس معاصر ع
ــگی از معمای روح  شعر را سفری هميش
ــعر به نظر اين شاعر، هديه ای  می داند. ش
ــاعر با والدت يك شعر،  ــت رنج آور. ش اس
مسير خويش را به پايان رسانده است و به 

تولد مجدد خويش می انديشد. 
ــردبير فصل نامه  ــن س ــراح همچني الج
ــر  ــت كه در لندن منتش ــده« اس »القصي
ــماره  اخير آن به شعر معاصر  می شود و ش

ايران اختصاص داشته است. 

داستان هايي كوتاه از 
ادبيات كرد

 گردآوري: آرش سنجابي
 ناشر:  مرواريد


