
  
  
  

 

 
 
 
 

1 

  

  از قعر دره تا روز اول عشق

  

  

  گفتگو با محمد محمدعلی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرامرز پورنوروز: به کوشش

  

  

  
  
  

 

 
 
 
 

120
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  .١٣٨٣کاروان، تهران، چاپ چهرم، 
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، نشر علم، )سفر نامه شوروی(١٩٨٥پنج سال قبل از  -٤

 .١٣٧٨تهران، چاپ اول، 

  عليرضا پيروزان،،)مجموعه مصاحبه(واقعيت و رؤيا  -٥

 .١٣٨٣انتشارات افق، تهران، 
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  :مجموعه داستان) الف(
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 .١٣٧٨اول، 
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  .١٣٨٤، چاپ سوم، انتشارات عطايی، ١٣٧٤
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 ناصر"هر چند بعدها .نقش خود را در رمان بازی  کردندو 

راوی داستان، سکته کرد و حوادث دور و نزديک، آنچنان " رزاقی

 » منصوره«با  . ولی من همه را بخاطر دارم  نماند،که بايد يادش 

 که يادگار زنی »محترم«و با . ام  که بعدها انقالبی شد، همسايه

در روزهای انقالب درگير  اثيری در باغی پر از گل محمدی ست،

  .شدم

بوس بی راننده همراه   سالها پيش در يک مينیمحمد محمدعلی 

! ه قعر دره سقوط کردب" گردنه حيران" ی ديگر در بيست نويسنده

من آن اتفاق باور نکردنی را که کسی پشت فرمان مينی بوس پريد 

  محمدعلی!و ترمز را فشار داد، چندان به رسميت نمی شناسم

 دوباره از قعر نيستی سر بر آورد تا  رزاقی همچون پدر ناصر

نقش پنهان خود يا زنی را که گل محمدی برايش دراز می کرد، 

 همان فتح اله است که در محله سرآسياب مدعلیمح. بازگو کند

 است که در روزهای انقالب »منصوره«همان  .کرد شاطری می

 است که همراه پاسداران »محترم «همان. در کنار ما می دويد

همان زن اثيری يا . بست ها را در جستجوی مخالفين می راه

 است که هزار راز مگو را در خود از سرزمينی به »صفيه«

  .دَرمی َب مينی ديگرسرز
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ای دسته گل محمدی به پدرم  ای شيشه با دامن بنفش در گلخانه

شد و در يک عطش سيری  ی پدرم محو می آن وقت خاطره. ميداد

  ).چاپ اول۴١ص (سوختم ناپذير می

ست و هم مادری مهربان و هم کسی که  ا هم زن اثيری»صفيه« 

اين چند گانگی و چند بعدی شخصيت  .کندگری هم مي بعدها لکاته

زن در طول يک رمان نه چندان طوالنی چنان ماهرانه به تصوير 

کشيده شده و جا افتاده ، که ما او را همچون آشنايی قديمی می 

در اندوه از دست دادن . پذيريم و دراندوهش غمگساری می کنيم

الق پسرش عباس، در ويرانی روحش  وقتيکه ازدست دختر خود ش

  .می خورد

 راوی » رزاقیناصر«خواندم، با  را مینقش پنهان وقتی رمان 

های سرآسياب دويدم  با او در کوچه پس کوچه. داستان رفاقت کردم

و آنگاه که او را خسته و درمانده در ميان سالگی در بيمارستان 

مالقات کردم، تازه فهميدم که چرا احمد کدخدامنش روز روشن 

هر چند قاتل پدر نيز بعدها خود .  از پای درآوردپدرش را با کارد

اصل . ی قضايا نبود  ولی اين همه،را در زندان حلق آويز کرد

 و قاتل او » رزاقیناصر«ماجرا از زمانی شروع شد که پدر 

 .بعدها زنده شدند و در مراسم سوگواری همديگر شرکت کردند

پدرش را  زمانی در ذهن من آغاز شد که ناصر نقش پنهانرمان 

ردی به کمک قاتلت مجلس ختم وقتی ُم: مخاطب قرار داد و گفت

ند شدها  تر از زنده ها واقعی از آن به بعد بود که مرده .مفصل گرفتم
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  پيشگفتار

  

    ماه اپريل برای دوستداران ادبياِت داستانی در شهر ونکوور ماه 

در اين ماه بيش از ده نسشت ادبی در سالن عمومی . پرباری بود

های دوستداراِن ادبيات  ز در خانهو ني» ی هدايت خانه« شهر و 

ی بحثها و نقد دوستان  برگزار شد که من در پنج شب آن شنونده

  .بودم

    هر چند که قبل از آن هم محافل ادبی شهر، جسته گريخته 

 محمد محمدعلیدادند، ولی اين بارحضور  جلساتی تشکيل می

ها  ی مطرح و صاحب سبک ايران در ونکوور، به نشست نويسنده

در اين . و نقد و بررسی آثار ادبی عمق و غنای بيشتری داده بود

شد،   برگزار میمحمد محمدعلیشبها که با حضور صميمی 
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. شناختمبازنشستگی  را من با مجموعه داستان محمد محمدعلی

رفته ومحکم، که حتی  با نثری شستهکتابی حاوی دو داستان کوتاه 

ای بتواند يک  اينکه  نويسنده. يک ويرگول يا نقطه کم و زياد ندارد

. زندگی و تجربه را دقيق و محکم بيان کند خوب است و دلپذير

ولی لزوما آن چيزی نيست که خواننده را الاقل برای مدتی با خود 

. ی نبود کاف»بازنشستگی« محمدعلیبرای شناخت . همراه کند

ای، تنها شناخت يکی از  همان طور که برای شناخت هر پديده

 را محمدعلی،  "نقش پنهان"رمان . های آن کافی نيست ويژگی

ی مدرن پيش  يکجا و با تمام ويژگی هايش بعنوان يک نويسنده

با او يا بهتر بگويم  .رويم قرار داد و مرا با خود همسفر کرد

 سالها به دنبال قاتل پدرش، احمد  قهرمان داستان،» رزاقیناصر«

راهی بنادر جنوب شدم . ی ايران سر زدم کدخدامنش، به هر گوشه

سالها با  . م داشتو با عبدو همبند سابقش در زندان گپ و گفت 

ای از رمز و راز در ميان گلهای محمدی  تصوير زنی که در هاله

 زنی که .را شناختم" صفيه"تا اينکه . خودنمايی می کرد، سر کردم

آن   :نمود زنده و دست يافتنی زن اثيری هدايت در بوف کور است

روزها تا می آمدم به پدرم فکر کنم، يادم بيايد مردم چقدر برای او 

يکی با . احترام قائل بودند، حضور دو زن را در کنار او می ديدم

ای اخمو داشت  تصويری روشن که چادر سياه سرش بود و چهره

يگری با تصويری مخدوش اما رفتاری شاداب که د. و مادرم بود
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 یا ی شيشه نی پشت گلخانهز

 ) محمدعليی محمد نوشته" نقش پنهان"نگاهی به رمان (

  

 فرامرز پورنوروز

 همسفر محمد محمدعلی »نقش پنهان «شد که با چهار سالی می

های ادبی، که بحث بر  آمد که در بحثها و نشست گاه پيش می. بودم

اشارتی می نقش پنهان کشيد، به  سر رمان جدی به درازا می

و او به محمد محمدعلی تا که گشايشی شد در کار و زندگی .  کردم

هايی کرد درتورنتو و ونکوور که در  دا سفر کرد و صحبتکانا

اش در   سخنرانیمتاسفانه من نتوانستم در . ها خواندم هفته نامه

ونکوور حضور داشته باشم و حرفهايی را که در عرض چهار 

کاش اين اتفاق . وی در ميان بگذارم سال در دلم تلنبار شده بود، با

مان   که در زندگیخوشايندین اتفاق مثل هزارا. ولی نيفتاد. افتاد می

  !*افتد و ما همچنان گوش بزنگ افتادنش هستيم نمی

______________________________________ 
  .  بود شده اين متن قبل از ديدار با محمد محمدعلی نوشته-*
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ی لذتهای  های هزار رنگ ادبيات ونويسنده حاضرين، با جلوه

  . پايداريک رمان خوب آشنا می شدند

 در اين شهر اين فرصت محمد محمدعلیی      اقامِت يک ماهه

ی رمانهای  اد که دوستداران ادبياِت جدی، به پشت صحنهرانيز د

. ی ژرف و انسانی نويسنده است، نزديک بشوند خوب، که انديشه

شد، بلکه هر سخن و بحثی  در اين نشستها نه تنها چيزی تکرار نمی

شد، شنونده را با روح تفکر   طرح میمحمد محمدعلیکه از طرف 

اوهر صحبتی را . شنا می کردبيشتر آ) و نه تفکر قضاوت(نقادانه 

ی بحث خود  از طرف جوانترها بگوش جان می شنيد و آنرا پايه

  .قرار می داد

.     در يکی از همين شبها بود که پيشنهاد ضبط گفتگوها را دادم

ی محدود آن شبها بماند و  حيفم می آمد بحثها در دايره

د محمدعلی  محم.سايردوستداران ادبياِت جدی از آن بی بهره بمانند

خواهش مرا پذيرفت و حاصل کارگپ و گفتی شد که پيش روی 

  .شماست

    تالشم اين بود که گوشه ای از فعاليتهای ادبی شهر را که تحت 

ای  ی رمانهای مدرن در شهرمان جان تازه تاثير حضورنويسنده

بهمين خاطر سعی کردم . گرفته بود، در اين مختصر بگنجانم

را نيز که به بررسی آثار و حضور او در هايی  بخشی از نوشته

ونکوور مربوط می شد، در پايان اين گفتگو، بصورت ضميمه 

  .اضافه کنم
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 چنانچه نقصی در کار هست، که هست، همه از عجله و شتاب 

ای بدهيم به  ماست که می خواستيم در فرصت يکماهه سوغاتی

  .نقش پنهانراوی  

ا پرسشها و نظرات خود     دوستانی که در سه نشست متوالی ب

  :بحثها را دامن زده و مرا ياری دادند

سيامک  نويسنده، محسن هرندی طنز نويس، عبدالقادر بلوچ

 حسن عظيمی و يحيی هاشمی شاعر، مجيد ميرزايینقاش، غفاری 

  . دوستداران ادبيات مدرناز... و

    اميد که اين آغازی باشد برای ضبط و ربط صدا و گفتار 

شان  بزرگ، که درمجال اندک غربت، افتخار همنشينیهنرمندان 

  . دست ميدهد

                       

  فرامرز پورنوروز    
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روايت اين هويت های هولناک تاريخی، که ناشی از غلظت استبداد 

ست  که ما در اون پرورش يافته ايم ، اگر چه دردناک،  و اختناقی

سير کشف اين حقايق . اما واقعيت گريز ناپذير وجودی مونه

 منصور بيتل و منصور کاردی متناقض ، شخصيت ستوان رو به

های منصور بيتل صميمانه دستآويزی  و قصه. ده تغيير ماهيت می

، روشنفکر هنرمند، داستان زندگی " مهرعلی جوانمرد"شه تا  می

  .انسان معاصر ايرانی را تدوين کنه
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از طرفی برهنگی اين اثر منفی رو هم با خودش داره که درست 

تازه، ما پوشش  در زمانی که باد و طوفان از هر سو بر ما می

  .يما خودمون رو از دست داده

پوششی که  به کمک  اون بايد از هويت انسانی و تاريخی و 

فرهنگی مون دفاع کنيم، و تن نحيف و ضعيف مون رو از گزند 

در واقع با برهنگی ما از داشتن چنين . زمانه مصون بداريم

ايم و در اين دوران سخت، برهنه و بی هويت  پوششی محروم شده

  .ايم سرگردان مونده

ارمند سازمان بازنشستگی پس از کشف مهرعلی جوانمرد ک

ی ستوان منصور مرعشی پاچناری در يک سفر کوتاه سه  پرونده

کشه، وظيفه ی  روزه که به درازای تاريخ معاصر ما طول می

يا به . ی اعمال ستوان رو به انجام می رسونه رسيدگی به کارنامه

عبارتی ستوان منصور مرعشی پاچناری رو برهنه در مقابل ما 

ست که به  برهنگی در قالب گفتگو با ستوان بصورتی. ار می دهقر

ی قانون اتفاق  نوعی بازجويی و تفتيش عقايد خارج از حوزه

  .افته می

های درونی ذهن ستوان منصور در يک  پرده برداری از اليه

ای هر لباسی  از فضای ظاهرا صميمی و دوستانه انجام ميگيره و به

ريزه، ما با هويت تازه ای  دتی فرو میهای عقي که در قالب پيرايه

  .از انسان روبرو می شيم
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  زندگينامه محمد محمدعلی
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انسانی که دارای هويتی ست . انگشت گذاشته رو هويت انسان

  .عميقًا متجانس و متضاد

  ی اين رمان که بنظر من به چالش  مضمون يا درون مايه

ی ما انسانها دارای يک پوشش بيرونی   اينه که همه،کشيده شده

هستيم که اين پوشش بيرونی هويت اجتماعی تک تک ما رو بازگو 

می کنه و وقتی اون هويت اجتماعی رو بعنوان يک يونيفرم از تن 

که کالهش رواز سرش مونيم  آريم، مثل تيمساری می بدر می

برداشته و سر طاسش ديگه اون عظمت و شوکت و هيبت رو حمل 

اين اون چالشی . ديگه اون تيمساريت وی ميره زير سئوال.  نميکنه

هستش که در اين کتاب به بحث گذاشته شده، وچه خوب هم در 

  .های درونی اثر خودش رو نشون ميده اليه

ست که در مقابل باد برهنه اي برهنه در باد حکايت کسی يا جامعه

برهنگی با . يا سر برهنه و پا برهنه در معرض باد ايستاده . مونده 

اثر مثبت برهنگی در اينه . خود مضمون متضادی رو حمل می کنه

که ما لباسها و عناوين پر زرق و برق و چاپلوسانه رو فرو 

يک و بنوعی به عريانی و شفافيت در گفتار و کردار نزد. ايم ريخته

فارغ شدن از فريب و ظاهر سازی انسان را به آزادی . ايم شده

و برهنگی، ما رو به وارستگی و فروتنی می . نزديکتر می کنه

  . رسونه



  
  
  

 

 
 
 
 

111 

  

  

  

  

  

  

  *ی هولناکها  هويت   برهنه در باد،  روايِت

  

  حسن عظيمی

 رمانی ست در خور توجه که ميشه اونو بارها خوند برهنه در باد

من اونو بعنوان يک رمان مدرن . و برداشتهای متفاوت ازش کرد

ی   بزرگترين مسئله بهاز اين بابت معاصر که. و معاصر يافتم

من " اين سئوال که ی هويت است، يا مسئلهانسان معاصر که 

و اين از چهارچوب  باصطالح ملی و ميهنی . خته پردا"کيستم؟

  .العاده مهم انسان معاصره خارج ميشه و يک سئوال فوق

های مضمونی اين رمانه، در  ترين ويژگی اين يکی از برجسته

  .رابطه با اينکه نياز امروزی ما رو پاسخ بده

ويژگی دومی که در اين رمان برام جالب بود، عنوانی هست که 

  بنظر من محتوای اين برهنگی. نتخاب شدهبرای رمان ا

_________________________________  
.                                  دريکی از نشستها" برهنه در باد"  نقد شفاهی حسن عظيمی از رمان -(*) 
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در ) ، تهران١٣٢٧متولد (، داستان نويس،حمد محمدعلیم

پدرش از اهالی بازار بود و . ای ُپر اوالد پرورش يافت خانواده

دوره ابتدايی ... های اميرارسالن و اميرحمزه مادرش عاشق قصه

پور به  ی تاج السلطنه به مديريت فروغ» فرزين نو«را در دبستان 

نه، شاعر و ترانه سرای راديو آشنايی با آموزگار نمو. پايان برد

در . ی بود برای خودشناسی اوزی آغا ه ، نقطشهرآشوبايران، 

در مسابقه داستان نويسی » بامداد« از طرف دبيرستان ١٣٤٣سال 

انجمن ايران و امريکا شرکت کرد و نفر اول منطقه آموزش و 

ضمن عالقه به ورزش واليبال و پينگ پنگ به . پرورش شد

ی مجالت روی آورد اما سرانجام به آثار صادق خواندن پاورق
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 وزش بی محابای باد خشکانده، چيزی در خارج هارا که سال

 .طراوتی ندهد

  او دچار حادثه ازی کهنه کاری چون او بايد بداند نسل بعد نويسنده

شد و برای غرق نشدن، از روی اجبار استعدادش را به دريا 

 .گی فروخت انداخت و سوادش را به روزمره

خشکيدن  درختان با ، اما وقتی زمستان طوالنی شد،تلخ است

  . نه با سر به فلک کشيدنتداعی می شوند،
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از . احمد و جک لندن و ارنست همينگوی رسيد هدايت و جالل آل

چند نمايشنامه نوشت » مروی« در دبيرستان ١٣٤٨ تا ١٣٤٤سال 

.  بازی کردايرج امامیهايی به کارگردانی  و در نمايشنامه

راز ی سالنامه دبيرستان مروی، اح عضويت در هيأت تحريريه

نگاری در منطقه آموزش و پرورش و دريافت  ی اول روزنامه رتبه

 .رود لوح تقدير از دست وزير وقت، از خاطرات او بشمار می

سپاه ترويج و ( به خدمت سربازی ١٣٤٩ در سال محمد محمدعلی

دره هند آباد طرحهای اوليه مجموعه داستانهای . رفت) آبادانی

 ١٣٥٣او از سال . آن ايام است، حاصل از ما بهتران و داره گرگ

ی علوم سياسی و اجتماعی را  ی ليسانس دانشکده  که دوره١٣٥٧تا 

همچنين به . می گذراند، دو مجموعه داستان ياد شده را منتشر کرد

ازدواج نسرين کيهانی استخدام سازمان بازنشستگی درآمد و با 

 در جريان برپايی ده شب شاعران و محمد محمدعلی. کرد

به ) ١٣٥٦-گوته(ندگان در انجمن فرهنگی ايران و آلماننويس

 بازرس ١٣٥٨در سال . عضويت کانون نويسندگان ايران درآمد

ی امور مالی   حسابدار و سپس مسئول کميته١٣٥٩مالی و در سال 

 برجی  ، سردبيری فصلنامه١٣٥٩از آذر ماه . کانون نويسندگان شد

از خاطرات سفر خود را به عهده گرفت و طی پنج شماره، بخشی 

 هوشنگ  همراه با١٣٦٠او در سال . به شوروی را چاپ کرد

 در برپايی جلسه داستان نويسی موسوم ناصر زراعتی،و گلشيری 

سه «کوشا بود، همچنين جلسه شاعران موسوم به » پنجشنبه«به 
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و محمد مختاری و زنده نام اد مجابی را همراه با جو» شنبه

 ١٣٦٦در سال .  برپا نمود١٣٦٤ در سال حميدرضا رحيمی

 را منتشر کرد و با تشکيل ُجنگ مسو  بازنشستگی مجموعه

 کماکان انجام امور مالی ١٣٦٩جلسات مشورتی کانون در سال 

 به عهده ١٣٧٥جلسات مشورتی کانون نويسندگان ايران را تا سال 

در مجله تکاپو، در » فراخوان فرزانگان«انتشار مقاله . داشت

جديد فعاليت کانون نويسندگان و مشارکت فعال در تدوين برپايی و ت

و همراهی با بيست نويسنده و شاعر ) ١٣٧٣( نويسنده ١٣٤متن 

محمد از ديگر حوادث زندگی ) ١٣٧٥(ديگر در سفر به ارمنستان 

او پس از تعطيلی موقت دوره سوم . گردد  محسوب میمحمدعلی

جمعی از اعضای ، همراه ١٣٧٥کانون نويسندگان ايران در سال 

قديمی کانون مدتی از فعاليت بازماند و به انتشار آثار ادبی خود 

های ادبی مجله آدينه،  نامه سر دبيری داستانهای ويژه. روی آورد

و ) ١٣٧٧(دريافت ديپلم افتخار بيست سال داستان نويسی ايران

، ١٣٨١ در سال برهنه درباد بابت رمان يلدا جايزه اولدريافت 

المللی ادبيات برلين و داستان خوانی  ی به فستيوال بيندعوت رسم

 نويسنده َجلون طاهربن و ١٩٩٣ نوبليست ورديمرگنادين در کنار 

، رمان نويس مشهور ترک از خاطرات پاموک اورهانفرانسوی و 

  .شود شيرين او محسوب می
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 ولی ،ستبازنشستگی  اگر محمدعلی را ديده باشيد، با آنکه درسن 

چشم هر کدام از دو چشمش حکايتی دارد، واز آن ميان حکايت 

ی کسانی هست که کارد در سينه   صدای ذهن و بی تابی همهش دوم

  .اند هم در آنها سرگردان بودهآدم و حوا اند که  در بيابانهايی گم شده

اما اگر .و با باران در آسمان ادبيات ما بوده رعد و برق بی باران 

 محمدعلیکنار  مه شبی در آپارتمانی در ونکوور کانادا،مثل من ني

نشسته بوديد، می ديديد که اگر عزرائيل هم او را می ُکشت، او 

ی روز اول  قصه های سه گانهبرای نکير و منکر هم که شده 

  . را تعريف می کردعشق

 اسمش را در آدرس ياب اينترنتی خود .الزم نيست زياد بنويسم

ه دلتان می خواهد راجع به او اطالعات به دست تايپ کنيد تا هر چ

 .بياوريد

 ،قدی بلند، موهايی جوگندمی و جوانی ای که در صورتش نشکفته

 .پژمرده شده

 در ، هنوز اينجا،هايی که زير آنها افتاده چشمان درشتش با چين

 .ونکوور هم نگران حادثه است

 همه  مانده که چگونه تعجبش را از اين،به هر کس که می رسد

داند که بيگانگی آنقدر توله زاييده که به هر  نمی. پراکندگی ما بگويد

 می ترسم لبانش  و من. يکی رسيده،دو نفر غريب خيابانهای غربت
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  * برهنه در بادی   نويسنده                         

  

                       

  بلوچعبدالقادر 

ای از نويسندگان و شعرای   را با عده محمد محمدعلیمی خواستند

اما جنايت آنقدر هولناک بود که . کشورمان به ته دره بفرستند

او که در . عزرائيل هم ترسيد و کارش را نيمه کاره رها کرد

، نزديک بود در  هند آباد گرگ داردی درهجوانی می دانست 

 را در ته دره بازی ی نقش پنهانميانسالی طعمه ی گرگها شده و 

  !کند

از ما ی دنيا رفته و   تا همهی تهمينه قصهاين حکايت، مثل  حاال

که گرگها را  به دره آورده بودند، ديری است که تقدسشان نی بهترا

  .هم زير سئوال رفته استباورهای خيس يک مرده حتی در 

ف و تمجيد ما عادت داريم بعد از مردن انسانها، پشت سر، در تعري

  .دريغ از روبرودست و دلباز باشيم و 

  

______________________________________  
 اين چند سطر را از متنی که بلوچ در وبالگ خودش، در باره ی حضور –) *(

  .   محمد محمدعلی در شهر ونکوور نوشته بود آورده ام
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  مسافرت شما به کانادا،پس ازآقای محمدعلی  :فرامرز پورنوروز

مخاطرات ( "اتوبوس منحوس" شهروند سفرنامه  ی نامه هفته

. را چاپ ميکند) سفر بيست و يک نويسنده و شاعر به ارمنستان

پرسشم اين است که . گويا اين سفرنامه قبال در ايران چاپ شده

چرا به صورت کتاب در نيامده و شما آن را مجددًا دست گرفته 

  ايد؟

 با نام  فتح در روزنامه ی١٣٧٩ آنچه در سال :مدعلیمحمد مح

 چاپ شد، خالصه ای بود که به داليلی با ...جان می دهد دريا

در اين مدت با چند تن از همسفران تماس گرفتم و . شتاب نوشته شد

بعد هم . هارو برای من باز گفتند آنان زوايای تاريک برخی لحظه
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 اثری چشم دوم.  در صدد يافتن نوعی حقيقت بر می آيديیاماليخولي

 شخصيت پردازی و چه از است که چه از نظر فضا سازی و

. ديدگاه روايت داستانی، دارای مشخصه های آثار مدرن می باشد

نويسنده با به کار گيری طنزی زيبا در پس زمينه، برون فکنی 

ای می  شخصيت ها و يا عدم قطعيت آنها را حاصل خالء درونی

  .بيند که به علت جدا افتادگی احساسات از عقل است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________  
  ١٣٨٢چشم دوم، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ دوم،: محمدعلی، محمد*
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و يک نويسنده و شاعر رو مجال پيدا کردم کتابشناسی آن بيست 

همچنين شش مورد توضيح از جمله متن نامه ی هشدار . تهيه کنم

 نوشتمرو...  و نويسنده١٣٤متن  و محمد تقی صالحپوردهنده ی 

که همه را در بخش ضميمه آورده ام تا روزی روزگاری در پايان 

  . کتاب بياورم

ه آن اول آن ک. اما علت طرح مجدد آن به هزارو يک دليل بود

روزنامه چندان نپاييد و اغلب ايرانيان داخل و خارج از کشور، 

ديگر آن که . اون رو نديدند و فقط نامی از اين سفرنامه شنيده بودند

می خواستم نمونه ای بدهم از نگاه همه جانبه به حوادث و نثر 

ديگر . خاص سفرنامه نويسی که برای من بسيار اهميت دارد

دارش پرسيد چرا در جنگ واترلو شکست اينکه، ناپلئون از سر

. اول آنکه فشنگ نداشتيم. خوردی؟ او گفت به هزار و يک دليل

ناپلئون گفت همين يک دليل کافيست و آن هزار تای ديگر رو بريز 

  ... دور

از شوخی گذشته، نويسنده می نويسد که مخاطبانی بيابد و بصورت 

برگشت افکار است نويسنده و خواننده در رفت و . جدی نقد بشود

آثار پس از نقدهای مکرر است که صيقل می . که رشد می کنند

  .خورد و برای ثبت نهايی آماده می شود
يکی   دهخدا و چرند و پرند در ، آقای محمد علی :عبدالقادر بلوچ
 علويه خانم و وغ وغ ساهاب جمالزاده و بعد بود يکی نبود

 اشاره قعيت و روياوا کتاب همان طور که شما در، هدف،هدايت
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می کنيد، حفظ گويش های مردم زمانه بود، چون بقول شما در 

ی  ضمير نا خود آگاه اونها هراسی بود از بی هويتی بر اثر هجمه

 عشق  روز اولهای  سه گانه دو رمان ازحاال که. فرهنگ غرب

 آيا در اند شدهمنتشر )  در دست انتشارهمشی و مشيانهکه گويا (

ی  هويتی از هجمه گاه محمدعلی هراسی از بیضمير نا خودآ

  ای زده است؟  که دست به نگارش رمانهای اسطورهديگری بوده

ده پانزده . بعله بود. ی دقيقی اشاره کردی به نکته: محمد محمدعلی

می بينم که . می بينم با نگاه ديگری و رسال هست که من اطرافم

ی آدم  ی، اسطوره اسالم-ی آدم و حوای سامی  جای خالِی اسطوره

ی نخستين پادشاه هفت اقليم   آريايی و اسطوره–و حوای ايرانی 

 رو من نديدم که در نويسی رمان خالی بود و  آريايیيعنی جمشيد جم

البته . اين زمينه  اقدامی بکنه و بصورت جدی به اين مسئله بپردازه

 ( غير از کتابهای مقدسزمينه کامًال خالی نيست و گذشتگان ما

 از حدود هزار و دويست ... ) و قرآن و انجيل و  تورات ووستاا

  نويسندگان و شعرای فارسی زبانسال پيش اين دغدغه رو داشتن و

 به اين ی خودشون  نکاتی هر کدوم با توجه به شرايط زمانه

به عبارت ديگر هر کدوم .  کردند مکتوب اضافه شفاهی وباورهای

که بين مردم و اقوام بوده  باورهايیکه ذوق سليمی داشتند، 

ولی اين بقدری پراکنده است که نميشه .  و ثبت کردندشناسايی کرده

 بگی بيا برو در مقطع کارشناسیيک جا فرض کن به يک دانشجو

ی سامی يا اين پنجاه تا کتاِب متون کهن رو بخون و بفهم آدم و حوا

  
  
  

 

 
 
 
 

104

تالش دارد تا حوادث سياسی و اجتماعی زمانش را به شکلی 

  .ظريف، دستمايه خلق داستانش گرداند

در عين استفاده از (با قالبی رئاليستی چشم دوم مجموعه ی 

 به ساختاری متناسب به همراه و دستيابی)  عناصری انتزاعی

نگاهی گذرا به تحوالت اجتماعی کشورمان در پس از وقوع 

انقالب سفری دارد به ذهنيات انسان هايی که در گير و دار اين 

تحوالت، غرق در اين تحوالت شدند و يا اين تحوالت در آنها غرق 

 نويسنده در اين اثر ريشه آشفتگی يا عدم قطعيت موجود را در.  شد

  .شرايط اجتماعی و سياسی پس از انقالب می بيند

چشم اين مجموعه ی داستان، با ديدگان بيگانه ی شخصيت داستان 

 در نسيم سحر آغاز می شود و با ديدگان معصوم و عاشق دوم

  . پايان می يابدبابا آدم و نسيم سحرداستان 

نويسنده با ذهن گرايی و رفتاری آگاهانه نسبت به زمان و مکان، 

ساختاری آميخته از ذهنيت و عينيت را در روايت داستان هايش 

های درونی  ی روايت ها بر روی مونولوگ وزنه. برگزيده است

قرار داده شده است و روايت های سيال با احتراز از قطعيت 

همچون چشم تعويض شده، (پنداری و تمسک به عناصر نمادين 

مريم و بابا آدم مغازه فروش اعضای مصنوعی، تابلوهای نقاشی 

  .بر جذابيت داستانها افزوده است) خشک شده

 باورهای پيشين خود - گر چه راوی به ظاهر بهمأموريت سومدر 

پايبند است، اما از درون دچار شک و ترديد می شود و به شکلی 
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چيزی را ببينيم که :  با توسل به شيوه های زبانی خاص محمد علی

 سعی در آشکار کردن چيزی را نبينيم که بايد ببينيميا نبايد ببينيم 

های ذهن شخصيت هايش با اجتماع در بر  هر چه بيشتر تباين

  .گرفته آنها  دارد

کشش های درونی (اگر چه در طول روايتها عناصر دراماتيک 

 طراوطشان را از دست می دهند، تغيير زود رنگ و) شخصيت ها

ريتم های بجا، تغيير زوايای ديد راوی و ايجاد فضا های فعال و 

گاه نا متجانس با ديگری در کنار زبانی ساده و منسجم، قالب 

و شايد (فرماليستی مناسبی را برای نمايش هرج و مرج ذهنی 

  .جامعه و افراد آن، به اين اثر داده است) عينی

قهرمانهای داستان ها نمايانگر تناقضات موجود در ذهنيات 

برخورد واقعيتهای اجتماعی معاصر و کارکرد های روانشناختی 

تجربه نقصان ها و کاستی ها، خرده بينی ها و حقارتهايی که . است

در ذات زندگی انسانهای واقعی است بوجود آورنده بن بست ها و 

داستان ها حکايت . دشواريهای شخصيتهای درون داستان شده است

مشکالت انسان های درون جامعه شهری است که آشفتگی هايی 

ها را آکنده و نمتقابل و پارادکسيکال، اجتماع بيرون و دنيای درون آ

باعث شکستن اعتمادها در اين جامعه پر اضظراب شده و 

  .شخصيت ها را دچار وحشت و توهمی خود ساخته نموده است

د را به عنوان نويسنده ای که دارای  دلبستگی های خومحمدعلی

ست در اين مجموعه نيز دنبال کرده و  دغدغه ی مسائل اجتماعی
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 یايط در چه شرايطی به اسطوره تبديل شده اند و در چه شرآريايی

  . و آرام آرام به يقين تبديل شده انددر ذهن مردم جا گرفته اند

 م رو  گريبانیژان پل سارتر و تعهد من الزامی، شايد بگم الزام اما

گرفت که گفتم تا يک ملتی تمام روايتهای يک اسطوره رو ندونه 

من اين ادعا .  بکنه درستیی اون اسطوره قضاوت نميتونه در باره

ی سامی اسالمی و آدم و حوای ی آدم و حوا ر بارهرو دارم که د

  نوع مثًال،  باالی نود و پنج درصد از متون استنادیايرانی آريايی

 تاريخی و  اوستايی و متون پهلوی و ديگر متونکتابهای مقدس

 مشی و مشيانهی   در باره  کهونديداد جاويد و فقهی مثل  عرفانی

  . رو ديدم ثبت شده،ی آفرينش ايرانی  افسانهو

 تا بلعمیتا  طبری رفتم و از شرح ايضابه  آدم و حوا ی در باره

 تا قصص االنبياءتا  ثعالبیتاريخ ، مرصادالعباد نميدونم و بيهقی

ذهنم ياری ...  تا ،دايرةالمعارف اسالمی،   تشيعدايره المعارف

رو در مصاحبه ها تا او نجايی که منابع و مراجع تعدادی از. نميکنه

همين جا بگم فهرست کامل منابع رو . ذهن داشتم ذکر کردمحضور 

مشی و  (آريايی هست-ی آفرينش ايرانی من در جلد سوم که افسانه
 خواهم آورد و ميگم که چه مطلبی از کجا اومده تا يک )مشيانه

  . قرار بگيرهخوانندگان و پژوهندگانفهرست کاملی در اختيار 

 ، که بهر حال يک نويسنده و تعهدیبار ديگر برگردم روی الزام

يک نويسنده  اگر نبض .با آن روبروستيک روشنفکر در جامعه 

 جاهای خالی رو ميتونه ببينه و اون تعهد ، بروز بزنهو روشنفکر
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 و بی ی خالی رو پر بکنههابه گردنش هست که بره و اون جا

ی اصلی من  اين انگيزه. تفاوت از کنار نقائص و کاستی ها نگذره

ی گرد آوری اين مجموعه که ميتونم بگم يک دايرة بود برا

 جمشيد و جمک، آدم و حوا  روايات نسبتا کامل است ازالمعارِف 

کاری که   به عبارت ديگر.که يکجا فراهم آمده مشی و مشيانهو 

تأکيد مجدد و هشدار دهنده بود به هموطنان عزيز که   من کردم

  .رو فراموش نکنن هويت ايرانی بودن خودشون

اسطوره هايی که ديگر وآدم و حوادر مورد  :پورنوروزفرامرز 

َاوستا و  کتابهای مذهبی مثل ايد، چقدر به کردهشما روش کار

  وفادار بوديد و تا چه حد ميشه گفت ... و قرآن و انجيل و تورات

   روايت  نزديکه؟اصلبه 

 و اگه به نقدها کرده فايل بازيک سه رمان اين  :محمدعلیمحمد 

. شيد که  بعنوان رمان پژوهشی نام گرفته جعه بکنيد متوجه میمرا

من . رمان پژوهشی يعنی رمانی که اقتباس از يک منبع نيست

 قرآن ازو  انجيلگرفتم، از  مددتورات از آدم و حوا برای نوشتن

   و ديگر منابعبلعمی يا جريرطبری مثل گرفتم و از متون مورخينی

 جايگاه ا بين عرفکتابهايی کهش واز هزار و دويست سيصد سال پي

، گذاشتن... و  آدم و حواخاصی داشته و هر کدوم تفسيری روی 

  .قرار داده اممورد استفاده 

يعنی اينکه صرفًا نگاهم به اون سه . تمام اين متون رو نگاه کردم

چون جمع اطالعاتی که اون سه کتاب مقدس به . نبودهکتاب مقدس 
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هايی را از بطن جامعه انتخاب  نويسنده با ديدی انديشمند، شخصيت

کرده و تالش نموده تا با ايجاد فضا های عادی و آشنا به خواننده 

 فرصت را بدهد تا او بهتر به چگونگی ارتباط دنيای درون و اين

واقعيت های محيط اجتماعيش پی برده و در جهت شناخت عميق 

گرچه درونمايه های اين داستان ها را شايد . تر آن گام بردارد

بارها شنيده و خوانده باشيم، اما نکته ی مهم در اين است که حقيقت 

يد می شود و برای درک آن بايد هر در طول تاريخ پيوسته باز تول

  .بار آن را در بستر های جديدش آزمود

نظرگاه ذهن گرای داستان ها با در آميزی واقع و خيال و بن مايه 

های فلسفی، کابوس های عميق تر و حرف های ناگفته و نهفته ی 

صدای ذهنی . اليه های زيرين داستان ها را غنا می بخشد

شان، بلندتر از ديگر حوادث و گفت و شخصيت ها و بی تابی هاي

شخصيت ها،  طرح واره هايی نامطمئن . شنيدها به گوش می رسد

و گمشده اند که همگام با شيوه ی سيال روايت در داستان های 

مجموعه، هر بار بخشی يا زاويه ای از هستی اشان به پيکارهای 

به ذهنی و درونی کشانده می شوند و کل هستی آنها را با تکيه 

نرمهای جامعه به زير سئوال می برد و آنها را در معرض حذف 

نويسنده جا به جا در ساز و کار داستان هايش، . شدن قرار می دهد

ها و پديده های انسانی اشاره می  بر جزئيات، برخی رفتارها، نشانه

های پنهان متن هدايت می  ی هوشيار را به زير اليه کند که خواننده

  .کند
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  اگر با چشم خودت نمی بينی، الاقل با مغز خودت فکر کن

  

  )پژمان پارسی مود(                                                 

 در پنج داستان مجموعه ی محمد محمدعلیروايت های داستانی 

 بر دشواری های اگزيستانسياليستی و چگونگی برخورد چشم دوم

او در اين اثر انديشه های آشفته يی . او با اين شرايط متمرکز است

 نا مطمئن انسان از اجتماعش دارد که ريشه در دريافتهای محدود و

نويسنده در اين داستان ها با . را دستمايه کارش قرار داده است

محوريت ذهن گرايی، سوژه هايی بر گرفته از انسان معاصر را 

آشکار کرده و با نگاهی پرسشگر به همداستانی و سير در حافظه 

ايع او با تکيه بر وق. ی انسان های معمول جامعه پرداخته است

معاصر، ترسها و ضعف های شخصيت هايش را از يک سو و 

آشفتگی و در گيری احساسات آن ها را از سوی ديگر در دنيای 

  .درونيشان بازگو کرده است
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 برای نگارش در حالی که من. هستما ميده،  يک صفحه و نيم 

  شايد بيش از بيست هزار فيش دارم که از اين سه رمان پژوهشی

فقها و عرفا و يعنی آنچه که در امکان . ام هجاهای مختلف تهيه کرد

  چرا که. ، من از اونا هم استفاده کردم شده بوده و ثبتمورخان

  :دانندکتابهای مقدس اطالعاتشون همون چيزيست که همگان می 

 آدم و حوايی و تمردی و   خدايی بوده، بهشتی بوده و ابليسی و بعد

 ...هابيل را می کشد و ، که قابيلطی بوده و هابيل و قابيلهبو بعد

  ام، ولی  ی کتابهای مقدس وفادار بوده من به همه

چه کليمی، چه مسيحی، چه . اين اطالعات رو همگان می دانند

 در واقع پر کردن لحظات تاريک و ،از اينجا به بعدش. مسلمون

 ی خودم گذاشتم  کاری بوده که من بعهده،لحظات خالی اين روايتها

  .و از متون تاريخی ، عرفانی مدد گرفتم

  ممکنه مثالی بزنيد؟: فرامرز پورنوروز

 ،آدم و حوای   مثًال فکر کنيد که در قضيه:محمد محمدعلی

ای نيست   نکتهدينه آگاهی حوا از حضور آدم در مکه و مچگونگی

ای پيدا  من يک جمله.  ولی نوشته شده در جايی.که هر کسی بدونه

 اومد حوا رو ديد و رفت به آدم خبر ای کردم و اون اينه که چلچله

داد و آدم بطرف حوا کشيده شد و متقابًال حوا بطرف آدم کشيده شد 

  مثًال در صحرای عرفات دو باره همديگه رویو اينها در يک جاي

  بود؟ کار من داستان نويس اينه بودکار من داستان نويس چ. ديدند

 گذاشتم توی حوا را موی مثالکه اين جاهای خالی رو پر کردم و
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شونه و چلچله اون شونه رو برد داد به آدم و آدم فهميد که حوا 

هاست و قول خدا داره انجام ميشه که گفته ما شما دو  همين نزديکی

 انجوی يا مثًال توی فولکلورهايی که مرحوم. نيمتا رو به هم ميرسو

 بود که  يک روستايی روايتی آوری می کرد، يک ع جمشيرازی

 فرستاده و تو اين کتابايی انجویی  اينو چهل پنجاه سال پيش واسه

 آدم  روزیبعله اونجا ميگه که. پيداش کردمکه جمع آوری شده من 

اينارو (از بس کار کردم  خسته شدمپيش خدا داد می زده، آخه بابا 

در من . اين زندگی نيست که تو برای من ساختی) من دارم ميگم

 حوايی هم بود که داشتيم خوش می . کار نداشتمبهشت وظيفه و

 بدی تا ديگه نافرمانی انکه زجرم فرستادی زمين ما رو. چريديم

 خيشی هم برا من درست کردی، من اين زمين رو همش .مينکن

 شکم اين  وم ميزنم تا چهار تا گندم از توش در بيارمدارم خودم شخ

آدم . خدا يک گاوی ميفرسته براشکه.. .رو سير کنمهابيل و قابيل 

 اينا چيزيست که من .ه بايد بکار بگيرو اين گاوه رمی فهمه

 انجوی برای يکی در کوره دهی گفته بعد،.  ساختمواش ر زمينه

کنه و آدم حسابی ازش که روزی اون گاو خيلی کار می  شيرازی

آدم ترکه بر ميداره .  و خيش کج ميشهگاو خسته ميشه. کار ميکشه

گاو برمی . و که راست بر و فرياد ميزنهو محکم ميزنه تو سر گاو

 ميگه اگه راست ميگی، خودت اون باال  نگاه ميکنه وگرده به آدم

ه  بوده کروايتیببين اين يک  !رفتی که به اين روز نيفتی راست می

  انجوی شيرازی برای شنيده و...  از پدر و مادر ياخوش ذوقیيک 
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شوند در اين داستان دنبال کند و ابعادی از اين اتفاقات را زير ذره 

  .بين ببرد و خواننده را با آنها درگير سازد

ره خشن جنگ به صورت خرابی و نابود شدن در موج نارنجی چه

موج . شود بلکه با سياهی قلم يک نقاش ترسيم می شود مطرح نمی

های يک زندگی که در آن اميد به  تکه تابلويی است از تکهنارنجی 

  .کند سختی نفوذ می
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ای پيش  فراموش کرده امضايش کند و پيش از آنکه فرصت دوباره

از آن پس راوی، . شود های شهر کشته می آيد در يکی از بمباران

ها در دنيايی پر از شبح و تخيالت و  زندگی را چون ماليخوليائی

دنيايی که در آن حقيقت و تخيالت . کند خاطرات دوست به سر می

در اين دنيا انسانها همراه با انفجاری به . شوند ه میبا هم آميخت

آيند و دوباره به  شوند، از حاشيه به متن می زندگی او وارد می

  :شوند بيرون پرتاب می

شبی که در خانه من بود .  نمی دانم آن زن زنده است يا مرده

مثل اينکه خواب . صبح زود پلک زد و يکباره روی تخت نشست

د و يادش نباشد کجاست به اطرافش خيره ترسناکی ديده باش

مثل کسی که مطمئن نيست بيدار است لباس پوشيد و ... ماند

چنان آرام و طبيعی خانه . ام بيرون رفت صبحانه نخورده از خانه

مثل باران که هيچ . را ترک کرد که انگار هيچوقت نبوده است

  ... اثری از آثارش نيست، و آن بو و آن احساس

ثباتی که همه چيز در حال فرو پاشيدن است هيچ چيزی در اين بی 

. نيست که ارزش شروع کردن يا به پايان رسانيدن را داشته باشد

  .آدمها با خودشان کلنجار می روند و از سايه خودشان می ترسند

های   يک کار درونی است که خواننده را با دغدغهموج نارنجی

ری در سالهای شصت با هايی که بسيا دغدغه. راوی درگير می کند

 با ساختن تصاويری از آن سالها محمدعلی. آن کلنجار می رفتند

اش را که اغلب در اتفاقات روزمره محو می  کوشيده است گم شده
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اين روايت سينه به سينه در ساخت اسطوره  دقت کرديد؟ .فرستاده

  رسيده و من آن راانجوی شيرازیو افسانه پرداخته شده و به 

 به زبان پر صالبت اسطورهصحنه پردازی کردم و نهايتًا 

 با آوردن روايات مستند و ،يعنی من کاری که کردم. درآوردم

 شخصيت حوا . درست کردم در زمين شخصيت آدم روغيرمستند،

آد،  جاهايی که می بينيد شما چلچله می.  درست کردم در زمينرو

 من  کهگاوی مياد اينها يک جمله يا پاراگراف کوچولويی بوده

حاال در شکل مقايسه (کاری که  . تونستم سامان داستانی بهش بدم

 مضمون فردوسی چه کرده؟ فردوسی.  کرده فردوسی)نباشه

 و زابلستان  خراسان و سيستان وبلوچستان از مردم راشاهنامه

 از هم .گرفته، از متون پهلوی گرفته، از متون اوستايی گرفته

 .رو سرودن شاهنامه هم   نويسندگان ديگه .عصران خودش گرفته

ی اين  ع همهکنه؟ يعنی در واق  مياد می شينه چکار میفردوسی

 ای و افسانه ای حماسی و اسطوره ميتونسته  گاهحرفهايی رو که

 ما نميتونيم بگيم چون. نباشه،  از يک فيلتر هنری گذرونده

با شاهان مخالف بوده يا نميدونم چون با اين شاه موافق فردوسی 

 از فيلتر هنری فردوسی گذشته شاهنامه. بوده به نفع اون کار کرده

 به اين اضافه کرده. الزم ديده خودش اضافه کردهو جاهايی که 

اون چيزی رو که مستند .  که از حالت استنادی هم بيرون نرفتهمعنا

يک  مستند برای ما چيه؟ اين هستش که . کرده، داستانیبوده

ی روايات قديم   کليه من از.تر باشه مستندتره  هر چی قديمیروايتی
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هنری خودم عبور دادم و حاصل ، بعد از فيلتر  استفاده کردمو جديد

  . آن چيزی شده که مشابه آن نيست

در مورد رمان پژوهشی لطفًا توضيح بدين که آيا  :بلوچعبدالقادر 

اين کار قبًال شده، همچنين در مورد زبان اين رمانها که چيزی 

ً  با اين  است بين زبان امروز و زبان ديروز اسطوره ها، آيا

رو بوجود آوردين و پايه گذاری رمانهای پژوهشی شما سبکی 

  کردين و آغازگر اين راهيد؟

 بعيد است. من خودم رو آغازگر اين راه ميدونم :محمدعلیمحمد 

اين . کرده باشند  و من خبر نداشته باشمجدی کسانی  قبل از من کار

  .  راه صعب العبوری بود،راهی که من رفتم 

 اسطوره، آيا به راه ی زبان امروز و زبان درباره: بلوچعبدالقادر 

  حلی رسيده ايد برای خوانش آسانتر جوانها؟

 که من با بگويمدر ارتباط با سئوال شما  :محمدعلیمحمد 

 می بينم چقدر مشکل بخوبی. دانشجوها و جوانها سر و کار دارم

 فارسی و تهای ادبيا  در رشتهمخصوصا. هست در دانشگاهها

 ما . به داد اينها برسه کسی نيستهيچ و .مجموعًا علوم انسانی

جمعيت کثيری هستند، ی فوق ديپلم و ليسانس که   در دورهتونيم نمی

چرا .  رو بخونيدمرصادالعبادتوقع داشته باشيم که چرا نميتونيد 

 و بيهقیيا بايد حتما و حتما . يد رو بخونعالبیثتاريخ نمی تونيد 

ص  اگر عاشق و متخص خوب معلومه که.د بخونيور...  وسعدی

طفلک از  . اينکار نداره که بياد بخونهیای برا  اصًال انگيزهنباشه
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 داستان کوتاهی است که اولين موج نارنجیاز جمله اين کارها . ديد

دها در های شصت در ايران به چاپ رسيد و بع بار نيمه سال

 داستان جنگی است موج نارنجی.  آمدچشم دوممجموعه داستان 

 اين بيهودگی را محمدعلیکه مثل همه جنگهای ديگر عبث است و 

در . در قالب تصاويری زيبا و در عين حال دردناک بيان می کند

ای جنبی و در حکم قضا  اين داستان اگر چه جنگ بصورت مسئله

ی شصت  با يادآوری محدوديتهای دههشود، اما  و قدر وارد متن می

  .بايد آنرا محور اصلی اين داستان دانست

ها و با مهارت   بيهودگی اين جنگ را با توصيف صحنهمحمدعلی

شخصيتهای اصلی داستان يعنی راوی، . کند يک نقاش ترسيم می

آميزند و به سبب  گون در داستان در هم می دوستش و زن گندم

ضايی سوررئال را بوجود مياورند که تداخل تخيل و واقعيت، ف

برای درکش بايد ارتباط تصاوير ذهنی با وضعيت واقعی راوی را 

ها به  اين ارتباط نه به شکل مستمر بلکه در البالی صحنه. شناخت

  .شکل پراکنده در متن داستان بيان می شود

های يک زندگی  داستان از زبان يک کارمند است که تمام مشقت

از بيست سالگی تا سی و هفت سالگی مسئوليت . يدهمعمولی را کش

آيد به فکر  تا می. هايش را به دوش کشيده مخارج مادر و خواهر

آيد زندگيش را با  زن و زندگی بيفتد جنگ شروع می شود و تا می

او پول بازخريد را به دوستش . شود جنگ تطبيق بدهد بازخريد می

دهد که  ه او میدوستش چکی ب. دهد تا يک تاکسی بخرند می
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  ج ضد جنگموج نارنجی، مو

                                          
  

  )اجتماعی-اميد(                                                        
او ديد . های با قدرت و پر کار معاصر است  از نويسندهمحمدعلی

ها هشيارانه  به دنيای اطراف خودش، به اشياء و آدم. ظريفی دارد

ادث را در آنچه ديگران اتفاقات ساده و روزمره نگاه می کند و حو

  .ای می بينند کشف می کند

هايش  او به تجربيات خود متکی است و اين در ساختار نوشته

در زبان او، کلمات اگر چه رنگ و طعم متفاوتی . آشکار است

شان قاطعانه  دارند، همه با حال و هوای خودشان با نرمی و درشتی

اين خصوصيت وقتی با بار . کنند وی میاز يک نظم و آهنگ پير

شود گيرايی خاصی به   آميخته میمحمدعلیعاطفی و ديد ظريف 

اين گيرايی را در اغلب کارهای او می توان . بخشد هايش می نوشته
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 یه و بره شغلی برا بگير و فوق ديپلم ميخواد ليسانسسر ناچاری

  نه اونجا، ميخواد يک متن تقاضای کار بده.خودش دست و پا کنه

در . بدردش می خوره امروزو می دونه نه متن کهن آئين نگارش

اين همه متون . يچاره تالش خودشو کرده اين بيهحد يک ليسانس

 که در دنيای امروز به کارش سخت و سقلمه رو بخوردش دادن

به .   مال فوق ليسانس و دکتراستبيشتر اين متون من ميگم .نمياد

 با زبانی ساده  اين قشر عظيم دانشجويی بکنم کهواقع اومدم کاری 

بحث مفصلی  (.ای خودش آشنا بشه ای افسانه تربا گذشته ی اسطوره

پيش  کنيد من صحبتش رو يادآوریهست که خواهش می کنم بعدًا 

 متنی ،اومدم با اين انگيزه که اين متن ها بايد خونده بشه) . بکشم

تازه .  رو پيشنهاد دادم باشهبيهقی تر از متن کمی سادهکه بايد 

  . يکی از سليس ترين متنها رو نوشتهبيهقی

در نتيجه اومدم بی آنکه از . داشتم رو من در نظر  مالحظات اين

صالبت نثر کهن بکاهم و اون رو زير پا بگذارم يک صالبت 

جديدی رو جايگزين اون کردم که بتونم با اون صالبت ابهت آدم و 

من اعتقاد دارم . ستند رو منتقل کنمز ی که اينها می حوا و دوره

فضای ای بنويسيم که  وقتی ما ميريم طرف اسطوره بايد به گونه

 می فضای افسانه که پهلوانان نا،اون اسطوره که خدايان هستند

ولی خب اينجور نوشته ها دود چراغ خوردن . ند، حفظ بشههست

ولی خيلی کار کردم تا اين نثر اون .  بزنممنم منمنميخوام . داره
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چيزی شد که  فکر می کردم که می تونم به نسل بعد از خودم ارائه 

  .بدم

، من ی آدم و حوا صحبت کرديد چون از اسطوره  :سيامک غفاری

 اولين سئوالم اينه که شما به تفاوت .دوتا سئوال به ذهنم اومد

 ميتونيد  نسبت به تفاوت . اشاره کرديدانگاه بين عرفا و فقه

   توضيح بديد؟دوديدگاه در مورد مسئله آفرينش

 ،ببينيد. ی حساسی هست سئوال اول خيلی نکته :محمد علیمحمد 

 در ارتباط با ، مخصوصای آفرينش  به فلسفهداريما دو تا نگاه م

ی   نگاه کتابهای مقدس نگاهيست که فقها مجموعًا به افسانه.ابليس

يعنی اينکه خدا يا اهورامزدا در پايگاه و جايگاه . آفرينش دارند

تر والزاما  بزرگ و بااليی قرار گرفته و ابليس در جايگاهی پايين

ن نگاهيست که کتابهای مقدس مشهور به ما اي.  مطلقخطاکار

 و گسترش طی بس واسطهباما برخی از عرفا اين نگاه رو .ميدن

 انسان وجود داره، در آن دخل و در ذهن که  قابليت هايیمبحِث

تصرف کردن و برای تخطی های ابليس مسائلی رو عنوان کردن 

 که ما بصورت گسترده در همون مبحث جبر و اختيار می تونيم

مثل  منصور حالج، سهروردی و ديگران که ميگن،  . ببينيم

. نميتونه کشمکش بين خير و شر به اين صورت بوقوع بپيونده

وقتی که در واقع ابليس جزو مقربان درگاه هست، وقتيکه کسی 

است که تا روز جزا، تا روز رستاخيز مهلت می گيره که به وظيفه 

 ،ادامه بده) د فکری انسان اختالل در رون(ی خودش،  ی تعيين شده
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  ها ضميمه  
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اين ابليس، ابليسی است که در جايگاه باالتری حتی از جبرئيل، 

ميکائيل و اسرافيل و عزرائيل قرار می گيره و کسی هست که 

کتاب اعظم رو در ابتدا در اختيار داشته و او ميدونسته که چه 

در نتيجه موضعی که می . آد اتفاقاتی پس از خلق آدم بوجود می

 موضعی خواهد بود که خدا يا اهورامزدا اون رو در نهايت گيره

 بشر چی هست؟ موضع اين روند فکریموضع خدا در . می پسنده

اين نکته . هست که بزرگی و بخشندگی خدا نمايانده بشه برای بشر

وقتيکه اين وظيفه در ابتدا گفته بشه يا بعد گفته بشه . ی مهمی هست

از ابتدا اين بحث بين خدا و ابليس عرفا ميگن . مسئله فرق می کنه

 که قرار هست یای آفريد که همين کار و خدا ابليس رو بگونه. بوده

وقتيکه بحث جبر دروسط . چون جبر در کاره. بکنه ازش سربزنه

آد يعنی اينکه ابليس هم همون کاری رو می کنه که خدا ازش  می

ره که يک اگر اختيا.  نيستعاملاگه جبره، پس ابليس هم . خواسته

آد و اين بحث جبر و اختيار بر می گرده به  بحث ديگه بوجود می

 و رفتار ميزان اختياراتی که فقها و عرفا بر دوش ابليس می گذارن

  .و کردار انسان رو با اون می سنجند

 اشاره کرديد به سامان دهی داستانی به اسطوره : غفاریسيامک

قدر ميتونه راه گشای  چاين. به اون شکلی که شما بهش پرداختيد

  ی ما بشه؟ آگاهی بخشی به نگاه فلسفی رايج در جامعه

بحث آگاهی بخشی رو من در ابتدای سخن گفتم  :محمدعلیمحمد 

 از آنجا که داستان، مخصوصا رمان جايگاه .ای ميکنم وحاال اشاره
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مردمی داره، مردمان بيشتری با اين شکل ادبی ارتباط برقرار می 

اربرد رمانهای فلسفی، دينی، علمی بيشتر از مقاله همواره ک. کنند

  جمشيد و جمکدر ابتدای رمان . های فلسفی، دينی و علمی بوده

دو جمله  آوردم که بگذاريد اونا رو من عينًا برای شما بخونم، چون 

  .بواقع اعتقاد خيلی ها، از جمله من بر اين هست

ی روايات يک  هتنها با گرد آوری و تلفيق هم:  ميگهلوی استروس

  . بيابيمنظمی  اسطوره است که می توان نظم را در ورای بی

توانند گذشته را به ياد آورند،  آنان که نمی:  ميگهجرج سانتاياناو 

  .محکوم اند تکرارش کنند

ای جوان هست  که بايد از طريق   عدهاگم  وقتيکه مخاطب م من می

تانهای امروزی از اجزا و عناصر داس  واستفاده پردازی شخصيت

ای   رو به گونهمفاهيم بهترهجذب دنيای کهن و زيباييهای اون بشه، 

 با توجه به همون  (که زياده گويی نشه و از حالت استنادی

م ي کنارائهای  بگونهخارج نشه، ) ای که گفتم استناد يعنی چی مقدمه

که دانشجو و هر کسی که ميتونه اين کتاب رو دست بگيره در عين 

بره و سرگرم ميشه، بفهمه که با يک متنی  ه لذت میحال ک

انديشمندان  روی آن کار شده، گو آنکه از قلم روبروست که 

و در چهار چوب اسطوره قرار داره، خودش  بيرون آمده ی  گذشته

 خدا جايگاه معينی داره،  ها کنه که در چارچوب اسطورهدرکتا 

 من. معينی دارن ابليس جايگاه معينی داره، فرشته ها جايگاه 

آگاهی بخشی رو در واقع با توجه به شخصيت پردازی که عنصر
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آن ده درصد باقی مانده که گاه در خلوت گريبانم را می گيرد و 

در . و واقع بينی بسيار سخت است. نهيب می زند واقع بين باش

مونولوگ ها می گويم شايد خالقيت بيشتری نداشتم، شايد می 

ه و توجيه برای بايست بيشتر کار می کردم و هزار و يک بهان

ولی در مورد زندگی . خودم باز گو می کنم تا آرام بگيرم

  .خصوصی قضيه درصد ها کامٌال بر عکس است
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جهان داستان به من ميگه که .  کردمکردم، وارد جهان داستان

 و مناسباتشون بايد آدم و حوا و فرزندانش در زمينلحظات تاريک 

ای پر بشه که خواننده نخست توجهش به اون جلب بشه و  بگونه

 بپذيره، بعد  و زمينیاستانی دل انگيزهمه چيز رو بصورت د

  .خودش با جابجايی شخصيتها اون رو دل انگيزتر کنه

خوام  می. اتفاقًا سئوال بعدی من در همين ارتباطه :بلوچعبدالقادر 

ای هست  در بسياری از جاها مثل آيينه» جمشيد و جمک«بگم که 

و اصًال انگار ديروز نيست . که امروز ما رو داره نشون ميده

اينطور نشان دادن ماجراهای . تاريخ امروز و همين حاالی ماست

لطفا بگوييد .  پذيرفتنی نيست که تصادفی باشه،يک اسطوره

حوادث اين اسطوره چقدر با زندگی امروزما تشابه داره و چقدر 

   اونو مشابه ما کرده؟نويس  داستانمحمد علی

ی اون بطور طبيعچرا که .  تشابهات زياده :محمدعلیمحمد 

 خطوطی اما. چيزهايی که از گذشته بما رسيده چندان زياد نيست

در حد يک يا دو جمله در يک . است که بسيار روشن و واضحه

من اون خطوط واضح و روشن رو گرفتم و پروراندم و . متن

هايی با زندگی   و شما مشابهتتونستم به زبان داستان نزديک بکنم

  .بينيد امروز در آن می

  .ها هم هست ی بين اسطورهيها البته مشابهت: بلوچدر عبدالقا

مثل   جمشيد و جمک ی  اسطوره مثًال. بعله هست :محمدعلیمحمد 

يک بخش هست .   از دو بخش تشکيل می شهآدم و حوا ی  اسطوره
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يک بخش هم هست که همه چيز . که ما با آسمان سر و کار داريم

 جمشيد و جمک اول شما در بخش.  واقعی ميشه تا حدودیزمينی و

 از اهورامزدا فرمان ره کوه دماوند و چه می بينيد؟  جمشيد می

 آدم خلق  آسمانها عرش و هم می بينيد که درآدم و حوادر . دريگ می

  ها  در ساخت و در شناخت اسطوره،در بخش آسمانی .ميشه

تغيير در شکل اسطوره رو جزو وظايف خودم . استنادی کار کردم

 که گفته شده من عينًا آوردم و بال و اطالعاتیاون . نمی دونستم

خيلی جالبه و . يه مثال بزنم. فضاهای خالی رو پر کردم. پرش دادم

سرايی   صدای همخوانی، همآدم و حوااون اينکه شما در 

 هيچ کجای متون کتابهای مقدس سرايی هم. شنويد رو می فرشتگان

 انجيل يا  توراتاشه يا بقرآن  شايد در من هم. اين مال منه. نيست

 که صدای خواندم) يادم نيست اآلن کدام جمله رو از کجا آوردم(

 پيدا رو وقتی من اين جمله. فرشتگان همواره در صحن بهشت بود

نميگه صبح، عصر، (   فرشتگان هموارهکردم که گفت صدای

 فرشتگان به  حوا مجوز دادم تا بگويددر عرش بود، )  نصف شب

  .کردند میابليس و آدم رو تکرار حرفهای خدا و 

که (يعنی من از چهار چوب اسطوره . ببين اين يک روش عمله

ای  اگر کسی با هر انديشه.  خارج نشدم)ميگيم مورد استناد ماست

آرم به  ، من ميرم استنادی میذارهها  انگشت ب  اين اسطورهیرو

فالن کتاب که گفته  در عرش همواره صدای فرشتگان و نيايش 

 ور  روش عمل هست که گاهی حوادثهماناين . نها وجود داشتهآ
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قبال چند .  ناگهانی نبودکارنامهتعطيلی مجله ی  :محمد محمدعلی

ادهای بنی اسرائيلی بار مته به ته خشخاش گذاشته بودند و اير

گرفته بودند وهربارمديرمسئول پاسخهايی نوشته و ارسال کرده 

مجله . ولی خب ديگه، عمر مجله های ادبی در ايران کوتاهه. بود

اميدوارم به آن . دردل موسسه ی فرهنگی کارنامه بودی کارنامه 

من از شماره ی نوزده با اين مجله همکاری . موسسه لطمه نزنند

.  شماره عضو هيئت تحريريه و مسول داستان بودمسی. کردم

 حافظ موسوی و ) ول شعرئمس( آتشی رابطه ی خوبی بين من و 

در آن . همه با هم دوست بوديم. برقرار بود پور شهريار وقفیو 

خيلی هم .  کالس داستان و شعر داشتيمآتشیمحيط سالم، من و 

پيشتر چند بار با اين حال . زک دست کسی ندهيمگمراقب بوديم که 

  . يکسره کردندرو کار اينبارتا اينکه . اخطار ماليم داده بودند

 هر کس در مقطعی از زندگی،  محمدعلی آقای:فرامرز پورنوروز

رو پيش رو می گذاره و می خواد بدونه به   خودشگذشته و حاِل

شما به عنوان يک . اون چيزی که می خواسته رسيده يا نه

های متعدد رسيده،  ار پانزده اثر که به چاپنويسنده و پس از انتش

ايد يا نه؟ چه به لحاظ  فکر می کنيد به آنچه می خواستيد رسيده

  .ی نويسندگی  زندگی خصوصی و چه عرصه

غالبًا وقتی اثری از من صادر می شه، يک : محمد محمدعلی

سومش را خودم نمی پسندم، يک سومش را مردم و يک سومش را 

ی تالشی که کرده ام اميد بسته ام به  جه من با همهدر نتي. ارشادهم 



  
  
  

 

 
 
 
 

91 

با تولد اولين فرزند و . عاشقتر بود محق تر بود به عشق ورزيدن

او در سالگرد ازدواجمان از ما بهتران،  ام،  انتشار دومين مجموعه

شد . دفتر صد برگ اشعارش را در رستوران تجريش جا گذاشت

اولين خواننده و . استانیمشير و مشاورم در انتخاب مضامين د

می ديد روزی بيست ساعت کار می کنم، همپايم . ويراستارم بود

پنج سال از من کوچکتر بود و گاه احساس می کردم . می نشست

می ديدم قصه گوی قهاری . بيند مرا هم به چشم فرزندانش می

او هم از ديد من هر آنچه . است،  تشويقش می کردم بيشتر بگويد

حدود بيست سالی هست که .  ديده بود تعريف می کرددر طول روز

زنی شاداب که می بيند در عشق . خودم را در چشمان او می بينم

من هم شادابم که او از من . ورزی به ادبيات از او پيشی گرفته ام

شايد بتوان حکايت من و او را در مثال، باغ و . عاشق تر بوده است

ردم آرزوهايش را بر باد هرگز احساس نک. باغبان خالصه کرد

او نيز هرگز نپذيرفته چون زن است از من ضعيف تر . داده ام

نه جنس اول است نه . او تفاوتی بين زن و مرد نمی بيند. است

هم او بود . يک انسان واقعی واقعی. خود خودش است. جنس دوم

که گفت نخستين راويان قصه ها مادر بزرگ ها بوده اند، نه آن 

  .بعدها کتابت آموختندمردانی که 

در اخبار آمده بود که مجله ی کارنامه را  :فرامرز پورنوروز

آيا توقيف . توقيف کرده اند و شما يکی از گردانندگان آن بوديد

  کارنامه علت خاصی داشت؟
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ام به سنت همسرايی در   اشاره. کنه مشابه زندگی امروز ما می

  .هست... موسيقی و تأتر و

 توی مصاحبه های  (ی حساسی بود که تا حاال اين به نظر من نکته

يا کسی اصًال نپرسيده .  به نظرم نرسيده بود توضيح بدم)قبلی هم

هايی است که  اين يکی از اون شکل. اآلن در جا به ذهنم رسيد. دبو

 شما  يعنی هيچ کجای اين اسطوره. در روش عمل، من بکار گرفتم

بعبارت ديگر بحث بر سر انتخاب اين . شيد از استناد خارج نمی

بلکه مشابهت ها حاصل گسترش و پر . روايت يا آن روايت نيست

بعد هم . وايت از يک واقعه استکردن فضاهای خالی دو يا چند ر

. بپذيريم که مفاهيم اصلی و ابدی ازلی زندگی انسان عوض نشده

  .ه عشق  کماکان عشق و  مرگ   کماکان  مرگ تولد کماکان تولد،

ولی . توضيح شما خيلی چيزها رو روشن کرد :بلوچعبدالقادر 

جمشيد و «تشابهی که من می گم، به عنوان يک مهاجر وقتيکه  

رو می خونم مخصوصًا از اونجايی که جمشيد و جمک با » جمک

 ميرن و خوابهای ههم راه می افتند و به شهرها و کشورهای ديگ

بينن، اين خوابهای مشترک چرا اينقدر شبيه خوابهای  مشترک می

 جمک نوعی شده که در مهاجرت   و  جمشيد نوعی مشترک منِِ

هی که داده شده همين سئوال رو از خودمون داريم؟ اين تشاب

 در ايجاد اين تشابه با نويس  داستانخوام ببينم که محمدعلِی می

استفاده از ايما و اشاره و رازگونه سخن گفتن چقدر نقش داره؟ 

می خوام بدونم اين حسرت به گذشته و اميد به آينده که بعد از 
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در آدم بوجود مياد از اون سرچشمه » جمشيد و جمک«خوندن 

رکسی از ظن خود شد يار محمدعلی يا اينکه از ه: می گيره که

  اسرار درون کتابه؟ 

ره حتما  هر نويسنده ای که بطرف اسطوره می :محمدعلیمحمد 

 اصوال .کنه  هم پنهان میوهای دوم و سوم اثرش اسراری ر در اليه

  .پذيرهم هستندفسيرکه چهارچوب محکمی دارن ت  آثاری

ز شاهنامه مدد بگيريد برای يا قصد داشتيد اگو :بلوچعبدالقادر 

  "ی تهمينه قصه " رمان

مثال تفاوت نگاه خواننده . من يک مثال بزنم :محمد علیمحمد 

چه . ه به حماسه يا تراژدی رستم و سهرابفردوسیامروزی با نگاه 

و .  به اين حماسه نگاه غفلت يک پدر و پسربودهفردوسیبسا نگاه 

نگاهی ديگر . هستنگاه ديگری هست که نگاه مظلوميت پسر 

نگاهی ديگر کشتن جوونها بدست  . بيرحمی و قاهر بودن پدر هست

من می تونم چند مثال ديگه برای شما بزنم از . ستهپيرمردان 

های عادی به  های متخصص يا خواننده های متفاوت آدم نگاه

ض عو وزمانه زاويه ديدها ر. ها ها و افسانه ها و حماسه اسطوره

من در اسطوره تغييری .  اسطوره ها تغيير نکردهحال آنکه. هميکن

 داستان کردم، با زاويه ديد ومن جمشيد و جمک آريايی ر. ندادم

، با پر کردن لحظات خالی، با روشن کردن جزئی نگری

شما اگر . های تاريک در چهارچوب همان اسطوره صحنه

ن های هفت پيکر را به نمايش درآوريد چه می کنيد؟ ميزانِسي داستان
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ايران هم از . ر رونقی دارنديابد و ناشران بزرگ کسب و کار پ می

البته سی چهل سال پيش با همگانی شدن . اين قاعده مستثنی نيست

بعد گفتند با آمدن . تلويزيون گفتند ناقوس مرگ رمان زده شد

حاال هم برخی . تلويزيون ناقوس مرگ سينما و هاليوود زده شد

. ..افتد و گويند با آمدن کامپيوتر و انترنت رمان از رونق می می

. ولی من هيچ گزارش مستندی از کاهش خوانندگان رمان نديده ام

  .در ايران که اوضاع کامًال فرق می کنه

 :در پشت جلد رمان جمشيد و جمک  آمده است: عبدالقادر بلوچ

ی روز اول عشق زنانی هستند که در  های سه گانه راويان قصه

ر اند، و تا کنون به ديدا کنار آن مردان بزرگ می زيسته

چرا که در کنار هر مرد بزرگ و خداگونه، زنی، . اند آمده نمی

بی  زيسته است در شأن و منزلت او، که خود عاشقی همسری می

هايی که تا  ها و قصه ها و افسانه نظير بوده است در حد اسطوره

آقای محمدعلی ممکنه بپرسم همسر شما کجا . ايم کنون خوانده

  ايستاده؟

. متولد تهران است نسرين کيهانی، همسرم،: محمد محمدعلی

 دره سی سال پيش که اولين کتابم. ی سنگلج بزرگ شده محله

 منتشر سکهی پدرش در انتشاراتی  به توصيههندآباد گرگ داره 

گفتم که تو شاعری . شد، مجددًا تقاضای ازدواج را پيش کشيدم

حاضری با نداری و کج . جوان، من هم داستان نويسی نوپا هستم

قی های هم بسازيم؟ گفت شرط و شروط نمی گذاريم، هر کس ُخل
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 متاسفم که ؟ست به ادبيات امروزني دراين شهرايرانيهاعالقه مندی 

 فارسی زبان ساکن کانادا اکثر نويسندگان نسل  و شعرایندگاننويس

يا اگرهم اسم آنان را شنيده اند، به تصادف يکی . مرا نمی شناسند

بار ديگه تکرار ميکنم، با آثاری که در . از آثار اونا رو خوندن

انترنت چاپ ميشه نمی توان در جريان آخرين تحوالت زبان 

ه معنای آن است که تمام آثار  اين نه ب.داستانی قرار گرفت

نويسندگان جوان که دسترسی به انترنت دارند، خوب نيست، بلکه 

  .به لحاظ اين که آن آثار آيينه ی تمام نمای ادبيات جدی نيست

برای يک ناخدا قطب نما حياتی ترين وسيله : عبدالقادر بلوچ

آيا برای يک رمان نويس چيزی که چنين حکمی داشته . است

  ود داره؟باشه وج

  

برای يک رمان نويس که ثابت کرده رمان نويس : محمد محمدعلی

نگاه . تر از نگاه تيزبين و دقيق نيست خالقی است چيزی مهم

نگاه تيزبين به ساخت زبان . تيزبين و دقيق به حوادث اجتماعی

  .مردمی، نگاه تيزبين و دقيق به ساخِت ساخت و ساخت محتوا

ه شرايط کنونی جهان و انسان گرفتار با توجه ب: عبدالقادر بلوچ

امروزی و رشد انترنت و کامپيوتر فکر نمی کنيد رمان به حاشيه 

  برود و روزی وفات کند؟

. فقط آمار است که حقايق را روشن می کند: محمد محمدعلی

های چاپ شده در جهان روز به روز افزايش  ام آمار رمان شنيده
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  ،ی تهمينه من مثًال در افسانه.  اينها بحثهای جديده.جديد بهش ميديد

 که اين تهمينه ام هگفت.  بينم ی تهمينه رو نمی مظلوميت و رنجموره

اش   در بارهفردوسی چيزی که . (در فراق سهراب چگونه زيسته

 درست؟ تو . چگونه اين سهراب رو بزرگ کرده).سکوت کرده

ببينيد .  چگونه بزرگ شدهسهراببينيد   نمیی تهمينه هم شما قصه

ای که  همشکلی اسطوره رستم و سهراب و تهمينه است با تهمينه

. من کاری که کردم رفتم تو درون تهمينه و رستم. ام من نوشته

 رستم اصًال ، من  تهمينهی قصهتوی . رستم رو شما نگاه کن

رستم (. دن فرزند نداره به ديای قهاصًال عال. شو ببينه خواد بچه نمی

  ).می بينيمنآنها را در کنار هم  و در کل شاهنامه سه تا بچه داره 

ما می فهميم رستم . ها  از اين جاها نگاه جديد هست به اين حماسه

يعنی . ی خودش رو داره دغدغه.  بچه نداره اصًال زن وی دغدغه

خودش اينقدر برای خودش مهم هست که حتی پادشاهان گاهی در 

اين آدم . خواد اين آدم اصًال بچه نمی.  اميال او زانو می زنندمقابل

 نامدار و نام او يک جنگجويی بوده. خواد زن عقدی و دائمی نمی

يا چنان خجالتی و چشم پاک که . مجموعا به زنها بی اعتنا. آور

 در اين شرايط روحی روانی اگه. تهمينه بهش تجاوز می کنه

يعنی . رو ما بايد ببينيم اينها. تاد، نيفتادنيف. ای پس افتاد، افتاد بچه

 درعين  معنادار و فمنيستی، وروانشناسی جديد بمن ميگه که تنهايی

ی امروز ما  تنهايی تهمينه در جامعه. رو ببين حال سرسختی تهمينه
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ی  نمونه. اش را من دادم کنه؟ يک نمونه چه شکلی نمود پيدا می

  . بدهای  ديگهی نويسندهديگرشو ممکنه يک 

   هم شما اگر ربطی با مسائل امروز می بينی،جمشيد و جمکدر 

ی عصر هخامنشيان يا قرن سوم  بدليل آن است که من نويسنده

ها و  استنباط  ی عصر حاضرم وبطور طبيعی نويسنده. هجری نيستم

 ،ها بگنجه فکرهای خودم رو تا حدی که درچهارچوب اسطوره

 که با زندگی امروزهم منطبق کنم تا بتونم با فرمیمی امروزی 

 مخصوصا در بخش  ،جمشيد و جمکدر .  ارائه بدهم،باشه

هايی  ی ضحاک بر ايران و جلوس او بر تخت شاهی صحنه سلطه

به چه دليل؟ به داليل . هست که طی ساليان خيلی بهش پرداخته اند

اين خروج . گوناگونی که چه بسا ضديت با عرب در آن نهفته است

 و يکی از آن .نشينهبلکه ضديت با اعراب باديه . يستاز اسالم ن

 انسان نمی نو پژوهشگران اوبرخی از. ( هها ضحاک باديه نشين

 بلکه کوه آتشفشان و حتی سمبل و نماد عصر آهن می .ونند

   .)ونند

 می توان گفت امروزی کردن و بازسازی متون گذشته بشرط 

ی خودمون   گذشتهی اينکه از اون چارچوب خارج نشيم و اسطوره

 ه غلط به مردم نديم ، در عين حال استنباط خود نويسند ناقص ورو

رو هم بصورت اورژينال و امروزی داشته باشيم، کار پسنديده 

  .ايست

  
  
  

 

 
 
 
 

88

حاشا به غيرت شما .  خواندم  رو و شماهادی ابراهيمیآثاری از 

 که پس از پيام رفيقی. ها که با اينهمه مشغله باز هم می نويسيد

 داستان مجله ی آدينه  ويژنامه ی  وقتی مسئول،آشنايی معلوم شد

 عبدالقادر بلوچاد روزی که مب. بودم، اثری از او چاپ کرده ام

فريده . بسيار خوش قريحه و طنزپرداز است. فراموشم شود

هنوز هم داستان .  مشهورترين داستان نويس ونکوور استخردمند

يک چند داستان نويس و نقد نويس هم .  کوتاه می نويسدهای کوتاِه

کشف کرده ام که اميدوارم تا يکی چند سال ديگر آثار با ارزشی از 

چندين .  است مودپژمان پارسی و اميد اجتماعیمنظورم . نا ببينماو

نيايی دارند برای دو چند شاعرو هنرمند را هم ديدم که هريک 

  .خود، ولی بحث ما روی داستان نويسان بود که گذشت

با توجه به محدوديت منابع و امکان دسترسی به : مجيد ميرزايی

 بيشتر پويندگان ادبی کتب ادبی داخل و با در نظر گرفتن اينکه

خارج از کشور از طريق انترنت با آثار جديد ادبی کشورمان آشنا 

می شوند، تا چه حد اين مسئله بر روی کيفيت کار اهل قلم مهاجر 

  گذارد؟ تأثير می

واقعا کار کردن روی زبان و نثر و متکی بودن : محمد محمدعلی

گويی . ری ستبه داستانهايی که در انترنت چاپ ميشه، کار دشوا

های  به کتابفروشی. در اين شهر سنت کتابخوانی از ميان رفته

اکثرا يا آثار کالسيک » ی هدايت خانه«غير از . ايرانی هم سر زدم

اين بيانگر ميزان آيا . داشتند، يا کتاب شاه و فرح و شعبان جعفری
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ام و حاال هم تکرار می کنم،  هميشه گفته. و اين آب و خاک هستند

ی معيشتی خارج از کشور بودی و باز هم  اگر درگير مسائل پيچيده

ه بگذريم وضعيت ايرانيان از اين حقايق ک.  هنر کردیکار کردی،

. فارسی نويس اروپا و آمريکای شمالی خيلی با هم تفاوت داره

در کانادا، در اين سفر من با . کشورهای اسکانديناوی هم جدا هستند

دکتر رضا جدا از . جمعی شاعر و داستان نويس مالقات داشتم

روزگار  و آثار ارزشمندی مثل   است که مشهورترين چهرهبراهنی
 ترجمه شده و  به فرانسهاز او  آزاده خانم   و خی آقای ايازدوز

  ساسان قهرمانکماکان به نقد و بررسی می پردازه، در تورنتو با

نقدها . رو پسنديدم قهرمانساسان  گسل.آشنا شدمساقی قهرمان و 

يکی چند اثر هم . مجموعا خوب کار کرده. خوندمهم و نظرهاشو 

اش با نوآوران داخل کشوربرابری می ه نوشته. ديدمدنا رباطی از 

.  رو نديدمايرج رحمانیمتاسفانه . هحتی به لحاظ زبانی جلوتر. کنه

. کم کار و پروسواس.  همان بود که بودرضا فرخفالدر مونترال 

دکتر به نظرم تحت تاثير . او از مجموعه نقدهاش صحبت می کرد

ستان نويس  رو دامحمد رضا بيگناهمن .  به نقد رو آوردهبراهنی

اما . هحال آنکه او خودش را شاعر و نقاش معرفی می کن. می دانم

در ونکوور به علت طوالنی شدن اقامتم با داستان نويسان بيشتری 

 و نثر  داستان در ساختمحسن هرندی و علی نگهبان. آشنا شدم

 جدی و فراغتی که داشته اندنسبت به . زحمت فراوان کشيده اند

، سه جدا از اين .دکتر پيمان وهاب زاده همچنين .دپرکار هم بوده ان

  
  
  

 

 
 
 
 

34

ی  من هم از همه. ی هجوم ضحاک به ايران خيلی ها نوشتن در باره

ولی ممکنه . منابع اآلن در ذهنم نيست. اون منابع استفاده کردم

 ی لغتنامه بوده باشه يا ممکنه از بهارمهرداد و محمد تقیزآثار ا

 بعد آورده باشم و سعيدی سيرجانیممکنه از .  آورده باشمدهخدا

 که اآلن شما اشاره می کنيد باشمتغييراتی در همان چارچوب  داده 

بدليل ذهن خالق و خود من هم . شدهکه با زندگی امروز منطبق 

بعد . ی ديگری در شکل گيری اثر هستم نندهدخالتگر، عامل تعيين ک

از اين همه سال که  روی اين سه رمان پژوهشی کار کردم من هم 

ام احساس  ای بنويسم که خواننده اين حق رو دارم که آنها رو به گونه

  زندگی  نوعیبکنه که با يک متنی روبرو شده که قادره به يک

  .همدردی کنهها احساس   رو منعکس و با شخصيتامروز خودش

در آخرای رمان جمشيد و جمک که شمشيِر  :بلوچعبدالقادر 

رو توی درخت  ضحاک کشيده ميشه برای جمشيد و جمشيد خودش

کنه، قسمتی از او بيرون ميمونه و همون باعث ميشه  پنهان می

 من فکر می کنم محمدعلِی. که شمشير به او فرود بياد

 در جمشيد و جمک  با اينکه تونسته خودش رونويس داستان

با اين قسمت .  بيرون موندهخودشپنهون کنه ولی باز قسمتی از 

پنهان نمونده، شمشير سانسور چکار کرده؟ و آيا قسمتهايی از 

هايی  ها يا فصل آيا بخشجمشيد و جمک در ارشاد سانسور شده؟ 

  ...آميزند و همبستر که اين دو درمی
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توقف هايی در  آدم و حوا و جمشيد و جمک :محمدعلیمحمد 

اين همونی است که من . ارشاد داشتند ولی دست برده نشده توش

. و حاال بحث اتو سانسوری يا خود سانسوری پيش مياد. نوشتم

يعنی در . های خودم رو هم دارم ضمن آن که من مالحظه کاری

. مالحظه می کنم و به هنرم واقع مالحظه بمفهوم اينکه بخودم 

ک دارم بسيار دقيق عمل می کنم که به عمل درتعريفی که از اروتي

  . اين من بيرون مانده از درخته. استاخالق گرايان شبيه

پس ما با تعريف مشخصی از ميل جنسی و شرح : عبدالقادر بلوچ

  خواهش روبرو هستيم؟

گم که اروتيک يک وجه انسانی داره و  من می: محمد محمدعلی

جايی قرار بايد بگيره که اون وجه انسانی بمن ميگه که دوربين در 

اما پورنو بی .بيش از هر چيزحسهای لطيف انسانی رو تأکيد بکنه

های لطيف انسانی، تاکيد می کنه روی اندامها و  توجه به حس

من .  مواد مستهجن تلقی کننوظايف اعضا که برخی ممکنه اونو

ی دوربينی که من  گرده به زاويه اينا همه بر می. پورنو نويس نيستم

. ذاشتم و جمشيد وجمک اسطوره مقابل اين ديافراگم قرار گرفتندگ

من بحثم احساس همبستگی و پيوستگی روحی و جسمی اين دو نفر 

  . بهم هست

هايی که  ميخوام برسم به اينکه جمشيد و جمک در اون لحظه

ايش نمشون هميشه روحی هست نه  ميخوان بهم بپيوندند بحث

يا جمک بارها خودشون رو از يعنی جمشيد و . همخوابگی جسمی
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ن، به پديد آمدن مايلم ولی می خواهم قبل از آ :محمد علیمحمد 

نوع خاصی از رمان يا بهتره بگم تجربه تازهای از رمان نويسی 

ما قبل از انقالب کًال رمانی  نداشتيم که به . در ايران اشاره کنم

سياحتنامه ابراهيم البته غير از . مسائل  خارج از ايران بپردازه

.  که حوادث آن در کشورهای  عثمانی و عربی اتفاق می افتهبيک

اآلن پس از انقالب هست که به . ن يک ژانر هست از نظر مناي

اجتماعی چند تن از نويسندگان ما در يک دوره  ده -داليل سياسی

جواد اولين نويسنده . ساله به مسائل برون مرزی می پردازند

رو به اصطالح اهالی فيلم و سينما،   ی داستانش   بود که حادثهمجابی

چرا؟ چون نمی تونست اون . نستانلوکيشن کارشو گذاشت تو افغا

غزاله  خانه ادريسی هایبعد . مسائل ايران رو در ايران بگه
 بود که احمد محمودبعد . آباد شو برد عشق  بود که دوربينعليزاده

ببينيد اين جرئت و شهامت از . مضمون داستانش رو برد عراق

 کجا اومده اونم در يک دوره ی معين تاريخی؟ اين ها به داليل

گوناگون تشخيص دادن که اين مسائل رو نمی تونن در ايران طرح 

  .کنند

ی ادبيات داستانی خارج کشوريا مهاجر ميتوان خيلی  درباره و اما 

 ضمن اينکه داخل و خارج نداره و اصًال عنوان پذير .حرف زد

ايم و   بارها به بررسی آن پرداخته کارنامهی نيست و ما در مجله

خيلی همت . شان درد نکنه يد بگويم دست همه در ابتدا باحاال

ی اين زبان  کنند که با اين همه مشغله و گرفتاری کماکان دلبسته می
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 هم مثل  باورهای خيس يک مردهببينيد راوی   :محمد علیمحمد 

ه يعنی کسی ک. ی تازه کار است  يک نويسندهبرهنه در بادراوی  

 يادداشتهايش رو به سر  در عين گنگی و سر درگمی،ميخواد

استفاده از باورهای مردم، استفاده . انجامی برسونه ولی نمی تونه

اند  ای شده از خرافاتی که در واقع مردم دچارش هستند دستمايه

 که بر خاسته از زندگی واقعی انسان معاصر .برای اين رمان

  .جامعه ی ماست

با برمال شدن  دنيای برهنه در باد ما مثل رمان در اين رمان هم 

 من باورم اين هست که هر  ولی.درونی شخصيتها روبرو هستيم

ی درونی خودش بطرف تاريخ يا بطرف  کسی با توجه به خواسته

داستان ميره و هر کسی خودش رو جای قهرمان يا ضد قهرمان 

 و مردم از نظر من چرخه تاريخ برای کشور من. داستان می گذاره

ای چرخيده که اکثر کسان در هر مقام و موقعيتی  کشور من به گونه

کس ديگری شده اند که نمی . از خود خودشان دور افتاده اند

و همواره بغض فروخورده ای گلوی اونها  روفشرده . خواسته اند

چنين . خودم باشم تاچرا آزاد نبوده ام . که چرا من خودم نيستم

های کابوسها و سرابها دست و پا می زنند و  اههکسانی غالبا در بير

  .رو به زوال می روند

شما پيشتر به ادبيات پس از انقالب اشاره  : پورنوروزفرامرز 

مايليد . ت تجربه گرايی نويسندگان را ستوديدأکرديد و جر

  ی ادبيات خارج کشور هم صحبت کنيد؟ درباره
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 هتوی اين آداپته کردن ممکن. نظر روحی با همديگه آداپته می کنند

مغازله صورت بگيره، مالمسه صورت بگيره و درآميختگی 

  .شهبای بسته  صورت بگيره و حتی نطفه

ی در هم آميختگی روحی اين دو  من وقتی که دوربينم روی زمينه

ستانی اينارو دوباره به هم نزديک نفر هست و می خوام به لحاظ دا

اين دو شخصيت داستانی از هم رفتار و کرداری  کنم که رشته

، بحث اينکه جمشيد عجب مردی هزلياتگسيخته نشه، بحث مثًال 

.  بود که ميتونست مثًال اين شکلی همبستر بشه، برام مطرح نيست

  آلت تناسلیرو) عذر ميخوام(دوربين من زير لحاف نميره که 

  .به نظر من طرح اين مسائل راه باز ميکنه به پورنو. کث کنهم

. لطفا کمی در باره ی جمک صحبت کنيد :بلوچعبدالقادر 

ی   ساخته و پرداختهًا تمام پيچيده و چند وجهی اين زنشخصيت

  ؟شماست

در . ی من هست جمک کال ساخته و پرداخته :محمد محمدعلی

.  نام داريم از جمک آريايی ما فقط يک -های ايرانی اسطوره

ميل به من با توجه به تاريخی که اين رمان در آن  شکل گرفته حاال

بينيد شما که  می. ام پرورانده سياست و اخالق رو در جمک  وسلطه

 و برای حفظ شهبانويه جاهايی بعنوان . جمک جاهايی تن نميده

   . جاهايی همراه جمشيده و جاهايی داستان نويسه.کشور تن ميده

فهميم که خيلی از سياست مداران   میماکياولمروزاز طريق  ا

گرده به مسائل  ممکنه خيلی اتفاقها براشون بيفته و اينها همه بر می
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 گاهی با اين اونا. خصوصی خود اونها و سياستی که دارند

ی يک سرداری رو به کشورشون عقب  حرکتشون ممکنه حمله

ز بين رفتن هنر و صنعتی  پديد اومدن هنر و صنعتی يا ااي .بندازن

 بر می گرده به  که. باشهشون اين اخالق يا آن بی اخالقیدر گرو 

فايل سياست آن روزگار و ما نمی تونيم اون قضاوت نهايی رو 

ولی من اگر حرفم رو بخوام جمع کنم، اين هستش که من . بکنيم

خودم روسياسی نويس يا پورنو نويس نمی دونم که ارشاد بياد 

که هست   اثر هنریببين يه. گذاره روی اين قبيل مسائلانگشت ب

اش يک  از اساس درسته و جوری نوشته شده که پيداست نويسنده

اين حسابش جداست با .  گذاشته وسطرو  فلسفیبحث انسانی و

،  ميخواد چهارتا خواننده برای  خودش دست و پا کنهای که نويسنده

  .اونم از راه هياهو

 اروپا داشتم که  ايرانی ساکنيکی ازنويسندگان اين بحث رو من با 

توی اين اثر، شخصيت .  داده بود دست  ناشرشهرستانیرمانیيک 

بی جهت و با جهت . داستانی بی جهت و با جهت فحش داده بود

 در حاليکه من به . جلق می زد)عذرميخوام(اون شخصيت داستانی 

 اونز کارهای عنوان داستان نويس بهش نشون دادم که اين تعداد ا

  گفتم.شخصيت داستانی اصًال نيازی نيست بياد تو اين داستان

چنانچه هدف تو اين هست که اين پيام رو برسونی که فالن 

. شخصيت داستانی چنين انديشه هايی داره، يکی دو مثال کافيست

 اين هست که بگی يه نفر تنهاست واز فرط تنهايی اين تواگر قصد 
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ی سلجوقی   با اومدن ترکها. ، اونا رو هضم کنهاز عربها باشه

لها مغولتر از تونسته سلجوقی تر از سلجوق ها بشه و با اومدن مغو

  .، ولی اونا رو هضم ميکنههر مغولی ميشه

ای که در درون اين ملت جا خوش کرده و  اين اخالق چند گانه

ی ثانوی در آمده در يک ضرب  سالها گويی به صورت خصيصه

:  اصطالحًا بهش ميگناينکهاش بکنيم و آن  المثل می تونيم خالصه

  !یی مرتضا عل يا گربه. نون به نرخ روز خور

. بعيد نيست آنچه که شما می گوييد حالت بازجويی دارههيچ 

. تر از خودش يی ديوانه بازجوازای هست  بازجويی  يک ديوانه

واکنشی دو سويه نسبت به اختناق اجتماعی که در طول قرنها مبتال 

. آئيشمن و گوبلزاز هيتلر شما فکر کن به بازجويی . به آن بوديم

    مضحکه و تراژيک نيست؟

باورهای «آقای محمد علی من فکر می کنم رمان  :مجيد ميرزايی

در اين .  زوال هست يکدر حقيقت داستان» خيس يک مرده

 رفت و برگشت به گذشته و صورتداستان ما واقعيتی را به 

 )که خواننده را در يک گنگی درد آوری قرار ميده(اکنون 

ی  صر جامعهروبروييم و اين برخاسته از زندگی واقعی انسان معا

 در ،ای که با ميل حرکت به سوی شکوفايی زوال جامعه. ماست

آيا اين يک برداشت . ی کابوسها و سرابها گير می افته بيراهه

  درست از اين رمان هست؟
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وقتی اثری جذاب . های بازجويی رو جذاب کرده آن صحنه، کرده

چه نويسنده هنگام نوشتن . شد، صحنه صحنه اش تفسير پذير ميشه

به مسائل اجتماعی سياسی کشورش توجه داشته باشه، چه نداشته 

و چه بسا پايش رو . ی خودش آن اثر شهادت ميده به زمانه. باشه

  ...ی بعد دهسبعد، به ی  دراز کنه به دهه

تبليغ انسانگرايی، زشت شمردن جنايات بشری، دفاع از آزادی 

فردی و اجتماعی افراد در جامعه و ده ها مضمون ديگه از 

ولی هر نويسنده در هر . مضامين ابدی ازلی آثار هنری هست

  .دوره با آن برخوردی نه متضاد، بلکه جداگانه داره

 در واقع اين مجال رو پيدا می ربادبرهنه دمنصور قهرمان داستان 

 مرزها ی دروغ و راست  به ظاهرکنه که حرف بزنه، تا جايی که

 نمايشی بده ازرو در درون خودش و خواننده تفکيک ناپذير بکنه و

ی مهمی هست در شخصيت  اين نکته. انسان قرن بيست و يکمی

ره  با عدم قطعيتی که در سرتاسر متن وجود داخوانندهپردازی که 

 و هشه که  هيچ چيزی رو به صورت قطعی نبينبای روبرو  به گونه

اين . هبه هيچ چيز به صورت عالی و متعالی اعتقاد نداشته باش

  . چيزی هست که درسرتاسر اين رمان آشکار و پنهان نهفته  هست

 بعد از اينکه خودش رو بر مال می برهنه در بادقهرمان داستان 

دی که بهش می وزه می ايسته و پيش روی کنه و برهنه در مقابل با

دوهزارو پانصد  کسی هست که از دل تاريخ ،ما قرار می گيره

کسی بوده که با آمدن عربها تونسته عربتر .  ما به در اومدهی ساله

  
  
  

 

 
 
 
 

38

 اين آدم چه سازی و بگیبايد زمينه ب کنه،و با خودش می هارکار

شخصيت اول داستان يک . جور آدميست که دائم با خودش ورميره

همه ! ی منتقدين خارج از کشور ما که ديوانه نيستند همه. منتقد بود

همه شون که گرفتاری جسمی و ! شون که با خودشون ور نميرن

 مورد اگر. پس ما با يک مورد خاص روبروييم! جنسی ندارن

ی روان پريشی اين آدم رو تو بايد بگی تا بتونی اين  خاصه، زمينه

اگه تو نميتونی  .حرکات رو درش جا بيندازی و طبيعی جلوه بدی

 روانی -پيچيدگی های روحیزمينه داستان رو برای نشون دادن 

 از نظر مضمونی، نويس  داستان قطعًا مِناين کاراکتر فراهم کنی،

ارشاد هم يقه ترو . با تو مخالفت می کنمتکنيکی و محتوايی 

انگشت   روش،اصًال نگهبان دم در، يا  اولين بررس. گيره می

.  ميخواد مثًال خودش رو مشهور کنه،و ميگه آقای نويسنده ارهذمي

ی  چرا؟ چون زمينه. يا مثًال چهار تا جوون ما رو از راه بدرببره

رو که می  اين بحثمن . ادبی برای پختن اون حرکات فراهم نيامده

از ارشاد خبر ندارم که ديگر . هايی است که خودم دارم کنم استنباط

  داد  که سالها ما را عذاب می.ه روشهايی دار سياست وچه

 که من ميخوام مطرح کنم  عدم ارتباط ای نکته : غفاریسيامک

 و عدم ، خارجهخوانندگان فارسی زبان داخل و نويسندگانفعال بين

 اونم بخاطر اينکه خيلی از پيشکسوتان .ه آثار جديددسترسی ما ب

  .با سايت و انترنت کار نمی کنند
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ی قابل توجهی اشاره  شما به درستی به نکته :محمدعلیمحمد 

عدم ارتباط بين نويسندگان جدی داخل کشور با خوانندگان . کردی

البته در مقايسه با اروپا . فارسی زبان کشورپهناور کانادا چشمگيره

از جمله بعد . علتهای گوناگونی هم داره. آمريکا عرض می کنمو 

ی زياد بين شهرها، و از همه  از جمله فاصله. مسافت

ی فراغت خواننده در اين سيستم کاپيتاليستی، گاهی هم  مهمترمسئله

ها مجبوريد دائم در فکر کار و اشتغال باشيد و ده  شما! سوسياليستی

لی خب چه بايد کرد؟ بنظر من به و. ها مانع ديگر سرراهتان هست

ما در ايران همين که می شنويم در آنور . هر حال عاشق بايد بود

شما . آبها کتابی گل کرده، به آب و آتش می زنيم تا بيابيم و بخوانيم

هم در اينجا دو سه کتابفروشی داريد که قادرند از ايران کتاب وارد 

 پخش. ط مستقيم ندارندالبته اونا با ناشران ايرانی ارتبا. کنند

 ايران هم هر کدام با ناشران دلخواه خودشان داد و ستد کنندگان

در نتيجه ممکن است برخی کتابهای خوب بدست شما . کنند می

  . نرسد

و آن عدم آشنايی بعضی از شماها با . يک مانع بزرگتر هم هست

شما در اين سوی مرزها از طريق انترنت با . ست نويسندگان جدی

يک نسل ازنويسندگان پرکار رو . ايد سندگان نوپا آشنا شدهنوي

نويسندگانی که آثارشون فروش ميره نوشته هاشون رو تو . نديدين

اينترنت نميگذارن چرا که شرط اکثر ناشرای معتبر برای چاپ 

  .يک اثر تازه بودن اون اثره
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و اون . قطعيت خيلی چيزها از من گرفته شده. سفيد نمی بينم

فضايی که بين اين دو طيف هست و ما بهش خاکستری می گيم در 

دادم از کسی که در تک تک  آدمها وجود داره و من يک نمونه 

ديگر . های خاص خودش واقع انسان معاصر هست با پيچيدگی

 ديگه سياه سياه و اند  شده که در اين رمان خلق  همهايی شخصيت

 يا همان سرهنگ .ی بارزاش منصور هست نمونه. سفيد سفيد نيستند

 منصور در لحظاتی واقعًا خوبه و لحظاتی بده و لحظاتی .کيهانی

 اين را تسری بده به يک کارگر، به يک ارتشی، به شما... رئوفه

 ،يک قاضی دادگستری که ممکنه پدر و مادر خوب خوبی نبوده

 شوهر خوبی نبوده، شوهر بدی هم ،پدر و مادر بدی هم نبوده

در اين .  هنر انسان تاثير پذيری و تاثير گذاری به اطرافشه.نبوده

زندگی واقعی، به  ما می رسيم به يک نگاه باز و گسترده ست که

مثًال . يک شخصيت واقعی که ديگر سياه سياه يا سفيد سفيد نيست

ی کارگران جهان خوب نيستند به دليل اينکه من ازشون دفاع  همه

همه شون هم بد نيستن به دليل اين که من ازشون دفاع نمی . می کنم

درون هر کسی گرايشهای گوناگونی با انگيزه های مختلف . کنم

مسئله اصلی  رسيدن به اين خرد هست که ما آدمها .  هوجود دار

واقعيت اين هستش که هيچ حزبی، هيچ . رو واقعی ببينيم

هر . ی خوِب خوب نيست و بِد بد هم نيستبازجويتشکيالتی، هيچ 

.  در بخشی از زندگيش آدم خوبی بوده،  جنايتکار هم که باشه،کسی

و باور پذير اين در واقع چيزی هست که شخصيت اين رمان ر
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 ی تاريخی و ادبی اون ريشه داشتن در گذشتههای اثر ماندگار 

.  پيشرو بودهنيماما ميگيم .   هست و آينده نگری اشفرهنگ جامعه

 شها ی ما در سطر سطر نوشته چرا؟ به دليل اينکه ادبيات گذشته

ما ميگيم . اش رو هم کرده نو آوریدر عين حال حضور داره و 

 به اين دليل که به چه دليل؟.  اثر ماندگاری هستبوف کور هدايت

اثری که در واقع از . ی ما رو اين اثر دور زده ی تاريخ گذشته همه

از .  درون گذشته اومده و به صورت فرياد به آينده پرتاب شده

 داشتن ريشه در گذشته و داشتن حرف و ،ويژگی های اثر ماندگار

البته لزوما نويسندگان آثار . ی آينده  جهانشمول در باره استسخنی

 سعدیگويا شعر . ی خودشون مهجور نمی مونن ندگار در زمانهما

ی   و فردوسی و ديگران در زمانهحافظاشعار . تا چين می رفت

 شاملوی ما هم داريم کسانی مثل  در زمانه. خودشون سرزبانها بود

  ... وهدايتو 

سنگين ترين بخش کتاب حول و » برهنه درباد«در  :حسن عظيمی

آيا اين واکنشی نيست .  بازجويی هستی حوش مکالمه به شيوه

به اون اختناق اجتماعی که ما به آن مبتال هستيم و گفتارمان نا 

خودآگاه جنبه ی تفتيش عقايد شخصی به خودش می گيره؟ لطفا 

  .ی اين رمان برامون صحبت کنيد کمی در باره

سياسی در ناخودآگاه   همواره حوادث اجتماعی :محمدعلیمحمد 

ولی اون چيزی که در مورد اين رمان مد نظر من بوده . ذارهياثر م

به عنوان يک نويسنده ، اينکه من جهان رو ديگه سياه سياه و سفيد 
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اينترنت خودش يک چاپ محسوب ميشه در نتيجه شما به آثار 

ها که تجربه  بيشتر دسترسی دارين تا اونانان بی ناشر جوداستانی 

بيشتری دارن و آثارشون رو به داليل اقتصادی به انترنت 

 بنظرم بايد همه دست به جيب شويم و آثار همديگر را .سپارن نمی

  .بخريم و بخوانيم

صحبت من اينه که آيا اين وبالگ نويسی يا  : غفاریسيامک

ر جريان رشد ادبی تأثير گذار باشه يا های انترنتی ميتونه د سايت

  نه؟

من . تونه؟ من منکر اين نيستم چرا نمی. بعله :محمدعلیمحمد 

مندان جدی ادبيات داستانی ايران  حرفم اينه که اينها برای عالقه

درستش اينه که من در ايران هستم يه خورده به . کافی نيست

ر ايران منتشر انترنت نزديک تر بشم و شما هم به کتابهايی که د

ميشه و در انترنت نيست نزديک بشيد و اونها رو بصورت کتاب 

خيلی از آثار . انترنت هنوز جای کتاب رو نگرفته. سفارش بدين

بايد دست به .  قابل دريافت نيستوب سايت هاخوب  از طريق 

  !کتاب بخريد از بخش سيستم سفارشی  جيب بشيد و

لين فستيوال بين المللی برلين  در اوناديم گورديمرببينيد من با 

  ايشون ميگه که من . مويی سفيد کرده.نوبل گرفته. صحبت کردم

 ام هنوز اون آثاری رو که دوست دارم بخونم ميرم از کتابخونه

 کسی که  به نظر من.برم در خلوت خودم ميخونم ورش ميدارم می

به نمی تونه صرفًا . تونه به کتاب عشق نورزه نويسه نمی داره می
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ای   حرفهای، نويسنده خوِب  حرفه خوِبی خواننده. انترنت اکتفا کنه

انترنت به . باهاش زندگی می کنه. زنه دور و برش کتاب وول می

حس مالکيت به کتاب برای من . جای خود، کتاب به جای خود

  ! حتی وقتی امانت می دم و بر نمی گرده.هنوز زيباست

ی راديويی، در  در مصاحبهی پيش   هفتهشما : پورنوروزفرامرز

ی آثار  بحث جهانی نشدن ادبيات ايران ، به کميت ترجمه

فکر می کنيد . نويسندگان ايرانی در خارج کشور اشاره داشتيد

ی رمان، چه نقشی در  محتوای آثار ايرانی، بخصوص در زمينه

  اين زمينه دارد؟ 

 بيشتر از پانزده ساله که من در مصاحبه های :محمدعلیمحمد 

متعدد در باره محتوای آثار صحبت کردم و بارها گفتم که ما بايد 

ای داشته باشيم و به قول معروف زيره به کرمان  تحفه و عتيقه

 از . توجه من بودهمورداين ها همه . نبريم تا سنگ روی يخ نشيم

 در  .توجه به فرم و ساخت اثر و توجه به زبان تا محتوای اثر

 ی   داشتن جامعه رشد رمان،های رمان امروز يکی از شاخص

.  شهری هست اين سخن چه بسا معطوف به شعر نباشه که نيست

  در کتاب.  بعد زبان هست. تنهايی انسان در محتوا هست

 من چند تايی از شاخصه ها را گفتم از جمله محتوای  ورويا واقعيت

مشکل زبان  انکار ناپذير، اما  يکی از مشکالت . غنی و بديع

زبان فارسی پر از .  ولی هيچکدوم اينها به تنهايی نيست.ماست

  قابل ترجمه هست کهزبانی. تعقيد، پر از اشاره، پر از ابهام هست
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ديگری که ادبيات سياسی بايد با خودش حمل بکنه و از سياست 

مفهوم خالقيت هنری . ادبی تفکيک بشه خالقيت هنری است

  چگونه قابل توضيح است در اين عرصه؟

 بيرون ها ها و سده  دهه يک اثر هنری پاش رو از :محمدعلیمحمد 

می گذاره و مياد جلو و به جايی می رسه که گويی شاعر و نويسنده 

خالقيت در واقع در درون حرکت . هم عصر خواننده اش شده

 به قرن بعد از خودش يعنی يک نويسنده يا شاعری که مياد. هست

بالقوه دارای چنان نيرو و انرژيی بوده وهست که صد سال بعد هم 

. ی ديگری به اثرش نگاه بکنند خوانندگان می تونند از زاويه

 يک اثر هست که اونو  محتوایجهانشمولی و چند وجهی بودن

  .ی زمان خودش متمايز می کنه  ديگهآثارنسبت به 

  .، ساخِت ساخت و ساخِت محتوا نهفته استخالقيت در ساخت زبان

ميگن هنرمند، آهنگ آينده و زبان آينده رو می  :حسن عظيمی

ی خالق در خيلی از موارد در زمان  نويسه و معموًال نويسنده

معاصر خودش مهجور واقع ميشه و ناشناس باقی ميمونه ولی 

 گذره و دوران اجتماعی ازش سپری ميشه اون اثر به زمان که می

ای که داره احساسات فراگيرتری رو به  ی قوی خاطر درون مايه

اين ويژگی رو چه جوری می تونيد توضيح بديد . حرکت در مياره

  در يک اثر معاصر؟

منتها . شما در واقع جواب خودت رو هم دادی :محمد علیمحمد 

يکی ديگه از ويژگی . بذاريد يک توضيح هم من بهش اضافه کنم
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بعد از . ندبه اين تلقی زودتر رسيده بود  ها ی ولی غرب.رسيده باشند

يعنی .  سی و دو نويسندگان ما نگاه کردند به خودشان سالسرکوب

نگاه درونی نويسندگان و هنرمندان به عملکرد خودشان اتفاق افتاده 

تفکيک شدند و و آروم آروم مفاهيم فرهنگ و سياست از هم 

کی در خدمت هنر کی در خدمت حزب بوده ابتدا و هنر فهميدند 

من ارزش مبارزاتی هيچکدام را بر ديگری ترجيح . ادبيات بوده

شما . نميدم، فقط فايل ها رو جدا می کنم و جلوی شما می گذارم

 رو بخونيد و کارهايی از  ماکسيم گورکی»مادر«اآلن 

 بخش زيادی مادرواهيد ديد خ.  رو هم بخونيدداستايوسکی

ازجذابيت و موضوعيت خودش رو از دست داده در حالی که شما 

رو هر گز نمی تونی جنايات و مکافات   »راسکو لنيکف « اون

 نقد نوشته !کماکان داره از روش فيلم ساخته ميشه. فراموش کنی

 تفاوت اينها تفاوت ميشه، تز فوق ليسانس و دکترا نوشته ميشه،

ما می گيم شعری خوبه که شعارش تنيده شده باشه . عارهشعر و ش

ی   برخی از درونمايه.در سراسر متن و در نگاه اول ديده نشه

اتفاقا . شعرها و داستانهای سياسی رو ميشه بصورت مقاله نوشت

شه  به نظر من داستانی که به زبان شيوايی نوشته می. اثرش بيشتره

رو از  ، حتی توقع مردمو خوانندگان عام و خاص پيدا ميکنه

  .سياست مدارها و اقتصاد دانها افزايش ميده

های ادبيات سياسی به دير پايی يک  شما از ويژگی :حسن عظيمی

مضمون . اثر و گستردگی و عمق و محتوای اثر اشاره کرديد
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آقا «: در زبان انگليسی وقتی می پرسن. به يک قطعيت رسيده باشه

  »شما امروز وقت داريد؟

  .»نه«يا » آره«: شنونده پاسخ ميده

من » ا شما امروز وقت داريد؟آق« از من فارسی زبان می پرسی 

 اينجا  » چطور مگه؟«: کنم و سرانجام ميگم هزار تا فکر می

اين .   رو نميديمیچون جواب اصل. ی آدم کلهآد تو  هزارتا فکر می

شايد . زير در روی ها رو توی سطر سطر نوشته هامون داريم

 .رو خوردم  نميخواد بگه اين نوشابهای مثال خوبی نباشه، نويسنده

 که شما از خالل اين صحبتهاش می حرف ميزنهای  مياد به گونه

اين بر می گرده به تاريخ پر از .  می خوردهمسکراتفهمی که 

 که نميتونم صريح بار آوردهای  سانسور من، که من رو بگونه

 "می " چگونه در مثال،.صحبت بکنم با يک مخاطب فرنگی

ز دريافتن شرع  جخوردن حافظ، برای يک فرنگی چه لطفی داره

  در شرق؟

 چههايم کو؟ اين مصرع برای فرنگی  کفش:  ميگهسهراب سپهری

 حافظمحتسب عصر . گری خيام مهمه  ولی کارگاه کوزه داره؟معنی

 عصر انگيزاسيون فرنگی ها قابل درکه يا برای پژوهشگرانبرای 

 و اال شراب خوری و پنهان کاری بيشتر از ،مک کارتی دوره 

  .  دوره های تاريخی معنا پيدا می کنه واسیوجه جامعه شن

عدم ترجمه يکيش از اينجا مياد که يک فرنگی مياد فارسی ياد 

محتوا . رسه واقعًا نميدونه چکار بکنه  به ترجمه که می،بگيره
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 در وادی عرفان،  در اند که رفتهاکثر مستشرقين . دستش نمياد

 زندگی امروز که با اند کرده کتابايی رو ترجمه ،وادی فلسفه

، نه با زندگی روزمره شون پيوند خورده باشه دانشگاهی

  .شهرنشينی

هيچکدوم از آثار .  داشتمگلشيریزنده ياد اين بحث رو من با 

ی بزرگی هم هست راه باز نکرده به زبانهای   که نويسندهگلشيری

 ولی بوف کور به بيست و شيش زبان . مطرح بشهجدًا ديگر که 

  .مه شدهی دنيا ترج زنده

شازده اريد جلوتون و يک جمله از ذ ببوف کورشما يک جمله از 

 حتی يک جمله پيدا نمی کنيد که واضح بوف کورشما در . احتجاب

در حالی که در آثار .  يک ايهام سراسری دارهبوف کور. نباشه

تعقيد زبانی برای کسی که .  تعقيد زبانی موج می زنهگلشيری

 ترجمه کنه، ترجمه به زبان مقصد که فارسی ياد گرفته و ميخواد

اينها که نميتونن . بسيار مشکله... مثًال انگليسی باشه يا فرانسه يا

يعنی ترجمه کردند ولی فروش ( رو ترجمه کنند شازده احتجاب

چون مردم مخاطب زبانهای غير فارسی نميتونند ارتباط ) نرفته

هم يکی ديگه از اين . منطقی بگيرند با اين آثاری که ما می نويسيم

 اونا اسير فرم بيانی شازده احتجاب نميشن چون .اون علتهاست

چون خودشون بحث سيال . موج نوی فرانسه رو پشت سر گذاشتن

چون انواع ساخت های تو در تو رو . ذهن رو تئوريزه کردن

تجربه کردن و حاال ميخوان بدونن حرف حساب يک نويسنده 
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از نويسندگانی که صرفًا برای مقاصد سياسی می نوشتند شما 

اين نه به دليل اين هست که . نيد در ُجنگی نمی بي مهمیامروز  اثر

 از سياست برگشته و واخورده و يا که گلشيری و مختاریامثال 

ميخواستند ديگر نويسندگان و شاعران جامعه رو از سياست بری 

 هر يک گرده به نوع تلقی  همه بر می.  اصًال اينجوری نيست.کنند

  .انسور و مبارزه سياسی و مقابله با س  نسبت به اثر هنری،از ما

همانطور که گفتم اونا ابتدا خودشون رو هنرمند می بينند تا يک 

 من هم اعتقاد دارم . فرهنگی مد نظر بودهی،  مبارزه. سياستمدار

تنها راه مبارزه آگاهی بخشی از طريق فرهنگ و ادب هست و 

  .نهادينه کردن احقاق حقوق فردی و اجتماعی

ولی او با . مجلس نشست يک سياستمدار بود و در محمد تقی بهار

 يا . مونده  بهار اشعارش، و انتشارسلسله مقاالت در سبک شناسی

  به علت تاريخ داشتن و استنادی بودن که شعرشفرخی يزدی

مخصوص زمان خودش هست و  از نظر  معيارهای هنری پايش 

 مبارز و شريفی بوده شاعربه زمان حال نمی رسه ولی در اينکه 

شاه رو برمال کرده و اشعارش جايگاه او رضا . شکی نيست

 مگر در خدمت انقالب الدين گيالنی سيد اشرف .خاصی داره

  ... وی عشقی ميرزاده، ايرج ميرزا. مشروطه نبود

ی هنری داشته باشه بعد   طالب آثاری هستيم که ابتدا شاخصه

 برخیاين خردی نيست که . های  سياسی و اجتماعی جنبه

 نفت بهش  صنعتالی مبارزات ملی شدننويسندگان و شعرای  حو
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بودند که می خواستند حزب در خدمت ادبيات باشه، مخاطبان اونها 

ردمندان جامعه ی د همه. ندی مظلومان جهان بود در حقيقت همه

رو سراغ ندارم که سياسی   مطرحیی من در ايران نويسنده. ندبود

  خيانتی تحت ستم يا به طبقه کارگر يا کشاورز يا جامعه. نباشه

همه چيز شدت و ضعف . ای نداريم همچين نويسنده.  کرده باشه

منتها يک  جمعی انتظار دارند نويسنده  به . داره و نسبی ست

من .  بخوره مردم مظلوم که  همين امروز به دردای بنويسه گونه

 ولی ميگم که چنين توقعی مخصوص يک ،اون رو هم نفی نمی کنم

-سياسی من و تاريخ اجتماعی-ی خاصی از تاريِخ اجتماعی دوره

  .سياسی جهانه

نقش ، برهنه درباد وقتی .  من  نويسنده را غير سياسی نميبينم

خونم می بينم  دوباره می رو باورهای خيس يک مرده و نهانپ

از نظر  سياسی يک . ای در اون هست بحث ظالم و مظلوم به گونه

من  بلند ميشم ميرم تظاهرات و .  هستطلبیافشاگری و يک حق 

ی    ولی وقتی ميخوام که در باره،دم به نفع کارگرها  شعار می

کارگرها بنويسم اگر به اثری هنری نتونم تبديلش کنم اون اثر رو 

 ولی بعضی ها سياه مشق هاشون رو منتشر ، شر نمی کنممنت

خيلی از نويسندگان آثاری دارن که چون به لحاظ هنری . کردند

ارنش کنار و از انتشارش خوداری ذ راضی شان نمی کند فعًال می

  .می کنند
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 تازه نداشتن تفکر جهانی .اپيچ پس از اين همه پيچ و،شرقی چيه

  . از علت هاست ديگريکی

 تفکر جهانی يکی از مهمترين به نظر من :پورنوروزفرامرز 

  .های ادبيات جهانی هست ويژگی

تفکر جهانی از کجا بوجود مياد؟ تفکر جهانی از  :محمدعلیمحمد 

 رو با آخرين دستاوردهای ت خودی بتونشمااين بوجود مياد که 

 يه پام در قرون  ايرانیمِن. یبشری جهان منطبق بکنهای  احساس

 ما !هوسطی است و يک پام در انترنته و کار خرابی هام اين وسط

تا قبل از صفويان خيلی حرفها داشتيم که با جهانيان بزنيم ولی از 

ما تمام انديشه های . اون به بعد ما به حاشيه نويس تبديل شديم

توليد ما ديگه فکر نتونستيم . راست راستکی مونو از دست داديم

به دليل چی؟ به دليل مسائل تاريخی که داشتيم، اتفاقاتی که . بکنيم

 کشتن رجال انديشمند . که داشتيم همه جانبهداشتيم و سرکوبهای

جايی خوندم ...  بيا جلو وبزرگمهراز تبعيد . جزو سنتهای ما بوده

تبعيد کردند به جمعی داروساز را ) کدام پادشاه؟(در زمان صفويه 

چون ممکن بود آنها با جوشاندن مواد گوناگون شاه را سحر و . هند

 !جادو کنند

به عنوان " عدم قطعيت"شما در جايی به : فرامرز پورنوروز

. يکی ازمشخصه های پست مدرنيسم در ادبيات اشاره کرده ايد

غير از آن، چه مشخصه های ديگری رو برای يک اثر پست 

  هستيد؟ائل قمدرنيستی 
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 جهان داستان و هنر به گونه ای داره پيش می ره :محمد محمدعلی

که روزگاری معمول (که گويی هر اثری که از نرمهای معمول

بهتر . تخطی کنه، اثر پست مدرنيستی شناخته می شه) نبوده اند

چرا که پست مدرن مکتبی نيست که . می شه" اطالق"است بگوييم

در طول ساليان تعريف ... سم يابتوان گفت بر فرض مثل رمانتي

 . مشخصی يافته و کامًال تئوريزه شده و در دستگاه خود قرار گرفته

اما به هر حال اگه آنچه ديگران گفته اند سر جای خودش باشه و 

من استنباط خودم رو بگم و به پسند خودم اشاره کنم، و وجه غالب 

ونه يعنی ساختن تصويری که هيچگ(آثارجديد و تجربه گرا 

مناسبتی با هيچ واقعيتی ندارد و فقط وانموده ای ناب از خود است 

و به نظام جلوه ها تعلق ندارد و صرفًا به نظام وانمودن محدود می 

را نديده بگيرم، جدا از عدم قطعيت در متن داستانی، ...) شوند و 

طرح صداهای سرکوب . می توان به چند صدايی بودن اشاره کرد

 .رانده شده، خفه شده و به صورت زمرمه در آمدهشده، به حاشيه 

رد هرگونه صدای مسلط و نيز متناقض بودن صدای راوی با خود 

ويعد . متن و وجود تضاد و چند گانگی در اليه های زيرين داستان

رجوع به تاريخ، اما نه مرکز تاريخ بودن، بلکه حاشيه و کنار آن و  

ه از تکنيک متن در متن، رد تاريخ نويسی مورخان رسمی و استفاد

چه بلحاظ تاريخی و چه در فرم و ساختار، کنار هم قرار گرفتن 

کاربرد طنز، . راست و دروغ، حقيقت و ضد حقيقت، واقع و ناواقع

هزل و هجوی افراطی که کليت نخبه گرا ها را به مضحکه ميگيره 
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 انتظار شروزگار ما که هر روز داره پيچيده تر ميشه و خوانندگان

 .ساخِت ساخت رو ببينند.  ببينندزاويه چند  رو ازدارن که يک اثر

  ...ساخت زبان و

ی شصت بحثی در جامعه  در داخل کشور در دهه: مجيد ميرزايی

شنفکری و اهل ادب ايران در مورد هنر سياسی در گرفته بود رو

جالب اينکه . شد که در آن هنر سياسی به شدت محکوم می

مدافعين اين ديدگاه اغلب خودشون دارای پيشينه ی سياسی بودند 

و در ادامه ی زندگی شون آثاری توليد کردند که نمونه ی مسلم 

شاه سياه «ی تونم به در اين زمينه من م. ادبيات سياسی بودند

گلشيری اشاره کنم، يا برخی از آثار محمد مختاری که » پوشان

 يعنی طرد هنر سياسی حاصل ،آيا اين ديدگاه. بعدها منتشر شد

سرخوردگی نسلی نبود که بعد از فداکاری های بزرگ در راه 

های انسانی به يک سراب رسيده بود؟ يعنی به شکست در  آرمان

  هانی؟عرصه ی داخلی و ج

اين چيزی نيست که فقط در ايران اتفاق افتاده : محمد محمدعلی

باشه، به آثار منتشر شده در چهل سال اخير از نظر مضمونی نگاه 

ما به مرور اون رو پيچيده . يک روزگاری جهان ساده بود. کنيد

خيلی از . های خودمون  با تلقی،کرديم با مناسبات خودمون

رو آدم بی دردی می ديدند راهيم گلستان  ابهای ما مثًال همين چپی

 که خيلی ها گلشيریيا زنده نام . ولی از نظر من اينجوری نيست

اينها که من اسم می برم آدمهايی . ازش تلقی عجيب وغريبی داشتند



  
  
  

 

 
 
 
 

75 

ت رو  ادبيااحمد آلاز همون اولين آثار می تونيم بگيم . سياسی داره

 کسی است که حزب گلستان که در خدمت حزب باشه و ستهميخوا

  . که در خدمت ادبيات باشهستهرو ميخوا

اش   تفکر سياسی رو جلو انداخته از تفکر ادبیمعموال کسی که

چرا؟ چون هدفش در مثال تهيج کارگران برای عضويت . بازمونده

توجه نکردند نويسندگانی که  به زبان و ساخت اثر . در سنديکا بوده

 با اون  متفاوتندو برای مقاصد روز خودشون داستانی نوشتند

کسانيکه نشستند و تفکر ادبی رو جلو گذاشتند و به ساخت زبان و 

 تفاوت  بطور قطع و يقين وبه ساخِت ساخِت يک اثر توجه کردند،

تونی به من بگی که  شما نمی.  از زمان فراتر رفتندماهوی دارند و

سرتاسر آثارش رو نگاه .  آدميست که مبارز نبودهتانابراهيم گلس

کسی بوده که به زبان پرداخته، به ساخت اثرش هم پرداخته و . کنيد

 به دليل عقب آثار اوولی . درد و آالم روزگار خودش رو هم گفته

 تشکيالت سياسی نتونسته زياد مطرح  آمريتبودن قشر کتابخوان و

  .باشه

 يک   زير آب يا توی مجموعه زيادیزن ی    در مجموعهاحمد آل

ميخواد . آدم سياسی هست که ادبيات رو در خدمت سياست می بينه

توسط اين داستانها گروهی رو به تشکيالت حزبی خودش نزديک 

 از نظر ادبی ارزش آل احمدو ما می بينيم که اون داستانهای . بکنه

 خودش ی ی مبارزات سياسی دوره باز تابنده، ولی چندانی نداره

فقط ميگم که اون اثر نمياد به .  من اون رو نفی نمی کنم.بوده
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از مشخصه های بارز آثاری ست که به پست مدرن ها نسبت ... و

  . ميدن

  

مؤلف و شخصيت ها هر » برهنه در باد«در رمان  :محسن هرندی

يک در صدد نوشتن خودشان هستند و هر کدام سعی می کند به 

هر قيمتی بر ديگری پيشی بگيرد و حوادث را به نفع خودشان 

جامعه، فرهنگ، «در کتاب » لوسين گلدمن«. جمع بندی کنند

معتقد است که اثر » هپويند محمد  «ی زنده ياد  به ترجمه» ادبيات

ی ديدن و احساس کردن  ادبی بيان يک جهان نگری و يک شيوه

جهانی مشخص از انسانها و اشياء است و نويسنده کسی است که 

در عين . صورتی مناسب برای آفرينش و بيان اين جهان می يابد

های فلسفی و ادبی يا  حال ممکن است  مقاصد آگاهانه و انديشه

ای که در ديدن و احساس کردن جهان  ا شيوهسياسی نويسنده ب

که در اين . ی خويش بکار می بندد بسيار نا هماهنگ باشد آفريده

ی نويسنده برای اثر شوم  ی مقاصد آگاهانه صورت هر گونه غلبه

زيرا ارزش زيبايی شناختی اثر وابسته به . و زيانبار خواهد بود

اورهای آن است که تا چه حد به رغم و خالف مقاصد و ب

ای باشد که او اشخاص آثارش را  ی نويسنده بيانگر شيوه آگاهانه

با در نظر گرفتن اين فرضيه ما . واقعًا می بيند و احساس می کند

ای که گلدمن به آن  با اين ناهماهنگی» برهنه در باد«در رمان 

اشاره می کند روبروئيم و جسته گريخته می بينيم که مؤلف 
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ود را اگر چه مطرح می کند ولی از کار و ی خ باورهای آگاهانه

ميخواستم نظر شما را در . گيرد ساز شخصيتهای رمان پيشی نمی

تا چه اندازه باورهای » برهنه در باد«اين مورد سئوال کنم که در 

ی يک جهان نگری اجتماعی می  ی خودتان را که شيوه آگاهانه

  ايد؟ باشد به کار گرفته

ی آن  اال اصل آن نوشته و ترجمهمتاسفانه ح :محمد محمدعلی

عزيزاز دسترس من دور است، تا بدانم پس و پيش يادداشت شما 

بحث ضمير .  ولی به هرحال. چه بوده و چه صغرا کبرايی داشته

  او در ارتباط با .مطرح کرده فرويدخودآگاه و ناخودآگاه رو 

مبحث سيال ذهن که بعدها کسانی در فرانسه سردمدارش شدند 

 شد و کسانی  ادبیی نقد  ضميمه زمينه ورو مطرح کرد که یمباحث

ای از اين مباحث رو پيش بردن و به    هر کدوم يه گوشهگلدمنمثل 

 در قالب تئوری  حتیی امروز ميتونه جايی رسوندن که خواننده

  . از جمله سياليت ذهن، مسائلی رو روشن کنههای ادبی جديد تر

دآگاه خودمون رو فعال می کنيم  اين هست که ما ضمير ناخومسئله 

ی تحرير در می آريم که در اون مرحله  هر  و طرحی رو به رشته

ی خودش می گه بهش وحی شده، الهام شده يا در  کی باب سليقه

شرايط خاص زيستی محيطی قرار گرفته که می تونه بر اثر جمع 

شدن اون شرايط زيستی محيطی و تجربيات حال و گذشته اش يک 

. ی مسئله نيست منتها اين همه . از نيست به هست در بيارهمتن رو

گيره که ما پس از اون الهام يا پيدا  ی مسئله وقتی صورت می همه
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در رمانهای به اصطالح دوره  ثبات و آرامش، ريسک  کمتر ديده 

 هميشه فکرهای تازه تر و ،اين البته کاستی و کاهلی نيست. ميشه

ی  ی فشرده در واقع اين دوره. جديدترتوسط نسل بعد طرح ميشه

، نسلی رو داره بوجود مياره که من اميدوارم بعد از انقالب و جنگ

  .ی ديگه به نتايج جالبی برسه تا يکی دو دهه

 اشاره داشتيد به نوعی در بخشی از صحبتها تون، :مجيد ميرزايی

 و ،از رئاليسم يا نوعی گزارش نويسی يا عکس برداری از وقايع

رئاليسم . رو ديگه  پس زده گفتيد که جهان اين نوع رئاليسم

. سياليستی يا رئاليسم انتقادی رو هم در همين حوزه اسم برديدسو

هم به عنوان نمونه اسم » چگونه فوالد آبديده شد«از رمان 

    ممکنه از نويسندگان کشور خودمون مثال بزنيد؟.برديد

اين بحث . ی خوبی اشاره کردی  به نکته :محمد محمدعلی

بينه يا  اديب میبرميگرده به اين نکته که يک نويسنده خودش رو 

اگر نويسنده خودش رواديب می بينه يعنی صاحب يک . سياستمدار

 اگر کسی خودش  وتفکری هست که نزديک ميشه به مفاهيم ادبی،

رو ابتدا در تشکيالت حزبی جستجو می کنه اين هم يک بحث ديگه 

  . جا داره که من بيشتر بشکافم. هست

 ابراهيم گلستانبود، يک روزگاری در حزب توده آل احمد ببينيد 

 مخالف هم جنسمن اينها رو مثال می زنم که در حقيقت از دو . هم

 رو ما به عنوان کسی که  گلستان.البته از نظر کار ادبی. هستند

 رو کسی که عمدتًا بحث تفکر احمد آلبحث زبان داره می شناسيم و 
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 بعد از گاوخونی گاوخونی کار ازش داريم به نام انقالب فقط يک

چيزی در حدود بيست تا رمان و .  اين نويسنده تمام وقت کارکرده

مجموعه داستان داره و کارهاش در ايران مورد توجه قرار می 

 ،محمد رضا صفدری.  نام ببرم امير حسن چهل تنميتونم از. گيره

 او کار خوبی گانسمفونی مردکه  عباس معروفی وبيژن بيجاری 

  .اش که همگی بعد از انقالب بودند  ديگهاثربوده و نيز چند 

منيرو روانی يا از .  هست که  هفت هشت کتاب دارهرضا جواليی

های خوب ادبيات به   او شايد يکی از نمونهاهل غرق کهپور 

 که من روی مندنی پوريا . اصطالح رئاليسم جادويی هست

  .ارممجموعه داستانهاش تأکيد د

  .  و ديگران که حضور ذهن ندارمابوتراب خسروی آثاريا 

با اون آثاری که  ، بعد های اينها نگاه کنيد  نوشتهشما به مضامين 

جرئت . ی دهه چهل اشاره کردم، مقايسه کنيد به عنوان آثار برجسته

  . موج ميزنهنويسندگانصحنه پردازی و حادثه آفرينی توی اين 

، محمد قاسم زادهاخل و خارج ميتونم از  از ديگر نويسندگان د

 نام ببرم که تا کنون چند کتاب خسرو دوامی و مهرنوش مزارعی

 هم که جای خود رضا قاسمی و ايرج رحمانی. منتشر کرده اند

  .دارند

ميخوام بگم کشوری که پر از حادثه هست، رمان نويسهای خودش 

ی  يرهکشوری که روزگاری به عنوان جز. رو هم بوجود مياره

. ی خودش رو به وجود مياره ثبات شناخته می شد، نويسندگان دوره

  
  
  

 

 
 
 
 

48

ای رو که در  کردن شرايط خاص،  بازنگری می کنيم اون نوشته

  .ی ظهور رسيده شرايط خاص در ما به منصه

 در عين حال مثال واضح و( مونه که  حاال اين بازنگری  به اين می

ی بدنيا مياد که ممکنه شش ماهه يا ناقص کودک) دم دستی شايد باشه

الخلقه باشه که برای هر دوی اين شرايط علم پزشکی پاسخ خودشو 

 پزشکان رو کودک، مراقبتزود آمدن و ناقص بودن .  داده

، ساندن ماهگی رهشش ماهه به دنيا آمدنش و به ن. طلبه می

 انجام ميدن و تحت کنترل نوزادا روی ه ويرايشی است که دکتر

چرا که از شرايط زيستن .  قرارش ميدن تا به رشد طبيعی برسه

ی سالمی   حاال يک بچهتا بعدها بگن،غير متعارف خارجش ميکنن 

  .داريم

 کودک شعر ، در شعر خيلی اتفاق می افته که به دليل کوتاه بودنش

ها و  ها و چهارپاره بيتیدو . در يک زايمان طبيعی سالم به دنيا بياد

غزلهايی که بين هشت تا دوازده بيت دارند و نه حتی غزلهايی که 

ای  تا به شونزده بيت می رسند غالبًا اينها در زايمان طبيعی بگونه

 ولی در داستان به دليل ،به دنيا ميان که نياز به ويراستاری ندارن

آد و ما  ا نمیحجم زيادی که داره اکثرًا اون طفل يک باره به دني

خودمون يا اون متن پيدا ذهن نياز به ويرايش و وپرستاری مداوم 

  .می کنيم

 من بحث ناخودآگاه کنترل شده و ، باد در   برهنه رمان اما در

ی ناموفق رمان نو  چيزی که  تجربه. بازسازی شده رو دارم
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گروهی گويا بين دو جنگ جهانی . واضح و روشنش کرد  فرانسه

 و نويسندگان گفتند هر آنچه که در همون برخورد اوليه  از شاعران

. از ذهن تراوش می کنه همون اورژينال هست برای يک اثر ادبی

ولی  پس از ده پانزده سال که از . مدتها هم سر حرفشون واستادن

اين بحث گذشت اکثر آثار اون شاعران و نويسندگانی که به سياليت 

اون . ده بودند فراموش شدذهن  بدون کنترل بعدی بسنده کر

نويسندگان ديگه حضور ندارن مگر اينکه تونستن دوباره برگردن 

به اين مفهوم که  بايد اون سياليت ذهن، اون ضمير ناخودآگاه از 

  .ای هست  معجزه گرانه وابتدا سالم بوده باشه که خيلی کار دشوار

    چرا؟:محسن هرندی

 کودکيزان روح چون چه بسا که اون عرق ر:محمد محمدعلی

ای رو توليد کنه و اين بر می گرده به ميزان دانش و  ناقص الخلقه

. ی آفرينش بينش اجتماعی و درصد ذوق هنری نويسنده در لحظه

 ، بعضی ها اين دانش و بينش و درصد ذوق رو برای يک اثر

مجموعًا پيدا می کنند که اون اثر بعدها کمتر نياز به ويرايش داره 

ديگه ممکنه ببينيم که اون نويسنده ناگزير به و دريک بخش 

به عبارت ديگه ضمير ناخودآگاه در .  شده های متعددويرايش

اگر . رو در ذهن نداشته ی آفرينش شرايط زيستی خوبی لحظه

 اون ه کافی و وافی نباش آفرينشی اطالعات نويسنده در لحظه

ی رو به سياليت ذهن که از ضمير نا خودآگاه مياد چيز دندان گير

ولی اگر اطالعات کافی و سر جای خودش . نويسنده نخواهد داد
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اين چيزی است که . در فرنگ  بوجود اومده برابری می کنه

ای  دنيای حرفه. نويسندگان دست به عصا رو هم به حرکت واميداره

  . و ما در آستانه اش هستيم!نويسندگی زيباست

اشاره کرديد که نسل شما، نسلی که بطور  :فرامرز پورنوروز

 کارشان قابل تقديره و اينها کارهايی رو دارند ،نويسندفعال می

د به عنوان يميتون. انجام ميدن که قبًال ما به اين شکل نداشتيم

  ها و رمانهايی رو نام ببريد؟ نمونه  نويسنده

يکی دو تا .   پورشهرنوش پارسی  مثال خانم  :محمد محمدعلی

کار در پيش از انقالب داره ولی تنه ی اصلی آثارش پس از انقالب 

 بود که در ايران فروش آثاری يکی از طوبی و معنای شب.  هست

فضای . رفت و خارج از کشور هم چاپ شد و قابل توجه بود

ضمن اينکه تجربی . ها باز کرد ای رو  در داستان نويسی خانم تازه

يکی دو کار قبل از انقالب .   هم همينطورگلی ترقیم يا خان. بود

رو  آثاریاو تونسته . داشت ولی شهرتش عمدتًا پس از انقالب هست

 هم نويسها  و ديگر جدیمنتشر کنه که بطور کلی برای خودش

خانه ادريسی   که غزاله عليزادهيا زنده نام . شه جهش محسوب می

  .ل توجه بوده رو  نوشته و کسی است که کارهاش قابها

  يکی از نويسندگانی است که من فکر می کنم نسيم خاکساريا 

ش به سر انجامی خواهد رسيد و جزو معدود کسانيست که در آثار

اش پس نرفته و تونسته چند اثر بنويسه و  خارج کشور زبان فارسی

 که قبل از جعفر مدرسی صادقیيا . م ترجمه شدهآثارش هچند تا از 
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که کًال ما صحنه ها و حوادث ... يشه و دل و دين می بازه وم

  .زيادی در اون رمانها نداريم

پس از انقالب هست که می بينيم  نويسندگانی ظهور می کنند و بی 

 و های قطور و پر حادثه با صحنه های زياد ابا به طرف رمانحم

سال های  ، رازهای سرزمين من ، کليدر.  ميرنمضامين متنوع

 و ده ها رمان ديگر که خانه ادريسی ها ،مدار صفر درجه  ،یابر

يا رمان هايی که در رابطه .  فراوانی داشته نسبتاهمگی خوانندگان

با جنگ يا ضد جنگ نوشته شده يا رمانهايی که همراه يا در مقابل 

مضامينی که هرگز در گذشته به اين شکل . انقالب نوشته شده

 به پاره ای از همسايه ها و سووشون بخش هايی از رمان .نداشتيم

مسائل معاصر کشور می پردازند، ولی آنی نيستند که منظور 

  .ماست

 قدر مسلم مناسبات اجتماعی تغيير کرده و در نتيجه روی 

بعد اتفاق جالبی . نويسندگان  هم تأثير گذاشته، هر چند در مضمون

ز سال گذشته حجم قابل توجهی ا١٠ -١٥که افتاده اينکه طی 

 خواندن  اين ، نقد ادبی  در ايران ترجمه شده  وکتابهای تئوری

ها و اين نقدهای ادبی امروز و فردا ممکنه اثر نداشته باشه  تئوری

ولی رمان نويسان و خوانندگان ما رو با مسائل جدی ادبيات 

داستانی آشنا می کنه و توقعاتشون رو می بره باال و اينها بهر حال 

زنجير بهم می پيوندند و می بينيم که کم وبيش های يک  مثل حلقه

های  تازه در رمان هم نهادينه ميشه و کم کم با آنچه  جرئت تجربه
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قرار گرفته باشه و در صد خالقيت هنرهم کمک بکنه چه بسا که 

  .نويسنده اون مضمون رو بتونه در يک نشست بنويسه و ارائه بده

 نويسندهی اينها بر می گرده به دانش و بينش و خالقيت هنری  همه

انواده ای که توش بودی، اجتماعی که ی آفرينش، خ در لحظه

دراون زندگی کردی و حکومتی که بر تو حاکم بوده، وضعيت 

ی  سياسی، اقتصادی، اجتماعی جهان، همه و همه در اون لحظه

  .ارهذآفرينش در هنرمند اثر می 

هر شخصيت .  هم از اين مقوله جدا نيستبرهنه در بادرمان 

با شخصيت اول رمان مقايسه  از جايی اومده و اين رمانداستانی 

مهم باور پذيری . شده و بعد تعدادی از اونا به کار گرفته شدن

ها  چه من روی تک تک اون. ها و حوادث داستان هست شخصيت

  .بارها و بارها کار کرده باشم يا که در يک نشست نوشته باشم

. آقای محمدعلی شما خيلی کارهای متفاوتی داريد :مجيد ميرزايی

 داستانهاتون رو در کدوم کاتاگوری می گنجانيد؟ مجموعه

  .ای بندی ديگه رئاليسم، رئاليسم جادويی؟ يا دسته

نويسه  به اين مسائل توجه   نويسنده موقعی که می :محمد محمدعلی

اين يک نکته، ولی اون چيزی که من می تونم بگم يکی . نمی کنه

کدوم نديديد و که شماها هيچ(اينه که از آخرين داستان کتاب اولم 

دره ی هندآباد  به نام !) سعی هم نميکنم که اونو نشون شما بدم

  رسيدم به  اينکه هم به صورت عينی و رئال کار کنم و گرگ داره

يعنی من . هم بصورت ذهنی که بهتره بگيم تا حدودی غير رئال
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تعدادی از داستانهای . گذاشتم» ذهنی -عينی«اسمشو برای خودم 

  بازنشستگیينی هست مثل داستان هايی با مضامين من در حالت ع

تعدادی .  دريغ از روبرو  ی و تعداد زيادی از داستانهای مجموعه

 ذهنی هست و در تعدادی از  ازما بهتران ی  از داستانهای مجموعه

رمان ها هم من عين و ذهن رو به کار گرفتم  و در کنار هم 

 خودم ارائه  خودی ازتر گذاشتم و تونستم  تصوير و تصور کامل

ولی در مجموع اين حرفی که زدم  بيشترمتکی به اظهار . بدم

  .  من کرده اندآثارنظرهايی است که ديگران در باره ی 

تونستم نظرات هشتاد و پنج نفر از اونارو جمع ( خيلی از منتقدين 

در )   کتابشناسی بدم واقعيت و رويا  ی آوری بکنم و در مجموعه

اند به  ن رو رئال ديدند و تعدادی هم اشاره کردهمجموع کار م

عين و «ولی من خودم با عنوان . رئاليسم جادويی و سوررئال

رئاليزم جادويی رو زياد باهاش موافق . بيشتر توافق دارم» ذهن

  حتیچون چيزی که در ذهن می گذره لزومًا جادو و يا. نيستم

  .سوررئال نيست

و » عين«توی اون تداخل . رينممن يک واقعيت تازه ای رو می آف

 .هست که باز هم به نظرم در قالب رئال قرار می گيره»  ذهن«

  .رئال جديد

شما در داستانهاتون خيلی وقت ها رئاليستی  :مجيد ميرزايی

گذرين و به نوعی از  نويسين اما از  رئاليسم پيش پا افتاده می می

سبکی که . داست می رسي» رئاليسم شاعرانه«کار که بهتره بگم 
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و تالطم خونبار انقالب رو داشتيم که بسيار مهم بود و بالفاصله تا 

  جنگ با عراق ی سفارت آمريکا و ، مسئلهاومديم اونو هضم کنيم

پيش اومد که هشت سال همه رو با خودش برد و جامعه رو چه 

های سياسی، باز  آمدن و رفتن گروه .يم چه نخواهيم تکون دادبخواه

 -ی بزرگ سياسی  ها حادثه ها و ده شدن و بسته شدن روزنامه

های  ای از سنت  نويسندگانی بوجود آورد که غالبًا نشانهاجتماعی 

روشنفکری دهه های قبل را در خود نداشتند يا اگر نويسندگان 

عقيده دادند يا دچار تالطمات زيادی های  گذشته بودند، تغيير  دهه

 ادبيات مهاجرت رو بوجود جمعی هم که مهاجرت کردند و. شدند

 های تغيير شکلی و محتوايی رو در رمان نويسی  من نشانه.آوردند

يکی از عالئم بارز اون .  اخير می بينموداستانهای کوتاه وبلند

عنی پذيرفتن ي. تغييرات  رويکرد نويسندگان زن و مرد به رمان بود

ی  يک شغل به عنوان رمان نويسی در ايران و فراهم شدن زمينه

های پياپی سياسی، اجتماعی و  ی تالطم اقتصادی اون حاصل تجربه

اقتصادی در جامعه است که از نظر مضمونی به طور کلی با اون 

  .گذشته شصت ساله رمان نويسی قابل مقايسه نيست

ست مربوط به گذشته که اتفاق   يک فضايی شازده احتجاب مثًال 

 به یی قاجار  اينه که يک شازده، تکنيک زبان ومهمش جدا از

 که  شوهر آهو خانميا مثًال . جای زنش به کلفتش تمايل پيدا می کنه

 اينه ، شروع ميشه شوهر آهو خانمبه نظر من رمان نويسی ما از 

که  مردی پا به سن گذاشته غير از زنش عاشق يک زن جوان 
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ولی .  در قالب داستان کوتاه ريختند از نو دنيا بوجود اومده،سراسر

به دليل حجم وسيع رمان و جايگاه و پايگاه مردمی اش کمتر 

چون بهر . های جديد در اين عرصه رو آزمايش می کنند تجربه

تری رو بطرف  بيشحال بايد طوری بنويسند که خوانندگان 

 و های تازه تقال تجربهولی در داستان کوتاه ان. خودشون جلب کنند

در حقيقت داستان کوتاه ميره . افته  سريع اتفاق میبعضا انتزاعی،

به طرف آکاداميک تر شدِن، علمی تر شدن و چيزی ميشه که به 

دليل کوتاه بودن و تکنيکی بودنش  آروم آروم از دسترس عامه 

ادگار  و چخوفروزگاری بود که داستانهای کوتاه . مردم دورميشه

 را هم در گذشته و اکنون مثل ورق زر می بردند و پوآلن 

همچنين . خوانندگان در سراسر جهان آن دو را می شناختند

  ... وموپاسان و اوهنری

 که در بيست سال اخير محتوی و معتقديدشما  :يحيی هاشمی

شما چه تغييری رو در شکل و محتوای . شکل رمانها تغيير کرده

  يد؟ا هاونها ديد

  تا قبل از انقالب پنجاه و هفت تالطمات بزرگ  :علیمحمد محمد 

بعد زمامداری . ها بودند؟ اول انقالب مشروطه بوده  چیکشور

بعد شهريور هزار و سيصد و بيست بوده  بعد . رضاشاه بوده

اينها در واقع حوادث مهم . کودتای آمريکايی سال سی و دو بوده

نويسندگان گذشته کشور ماهستند که بسيار هم زود گذر بودند و 

 پنجاه و هفت، حوادث در سال ولی ما . مقداری به اون ها پرداختند
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اگر چه در . در چند تن از نويسندگان نسل شما به بارنشسته

ادبيات داستانی گذشته ما ميشه اينجا و آنجا به نمونه هايی از اين 

ی اخير ما با حجم عظيمی از اين نوع  دست برخورد اما در دو دهه

در اين حوزه و از نويسندگان هم نسل شما . کارها روبرو هستيم

» خسرو دوامی«در ايران يا به کارهای » بيژن نجدی«به زنده ياد 

از نويسندگان نسل بعد از شما در خارج کشور می تونم اشاره 

آيا شما اين رو موج نوينی در ادبيات داستانی معاصر ايران . بکنم

  می دونيد؟ ريشه های اين نوع ادبيات در کجاست؟

  مثال هم می تونيد بزنيد؟ :محمد محمد علی

از مجموعه ی »خورشيدهای سنگی«مثًال در  :يیمجيد ميرزا

های کف   که کار خودتون هست، اونجا موزائيکدريغ از روبرو

ساختمان در واقع به يک نماد شاعرانه تبديل ميشه و تخيل 

. نويسنده اون رو از زمين بر می داره و به فراسوها می کشونه

يتونی  شما پاهاش در زمينه و سرش رو مآثارمن فکر می کنم که 

 با عطری از جادو که پاشيده شده روی ،در ابرها پيدا بکنی

های شاعرانه رو در متن نثر  کارهاتون و خيلی جاها خواننده تکه

ده که  تخيل آزاد نويسنده که بهش اجازه می. می تونه پيدا بکنه

هر جا که الزمه تخيل رو استادانه بکاربگيره تا واقعيت يک فرم و 

  .ی به خودش بگيرهُبعد بسيار وسيعتر

داشتن نگاه شاعرانه در داستان يا نثر شاعرانه يا  :محمد محمدعلی

و نه چندان , سرودن و تعبيه شعر در داستان نه چندان غريبه است
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ای لحظاتی شاعره و هر شاعری  به هر حال هر نويسنده. آشنا

  فردوسی و  نظامی ،مولوی.  اعجاز ميکنهسعدی. لحظاتی نويسنده

  . ندرای تمام عيارداستانس

  .ند، نه به نثرششناس جهان، ايران را به شعرش میانديشمندان 

زنه ولی در داستان يکی از  تخيل در شعر حرف اول رو می

شعرگونگی نثر يا نثر شعر گونه در داستان . ابزارهای مهمه

بايد نخست منطق اون . اش رو فراهم کرد بايد زمينه. تمهيداتی داره

با نثر شاعرانه نميتونيم به طرف هر . ده جا انداخترو برای خوانن

  ... بگذريم. مضمونی بريم

. از نظر من توسط يک شاعر نوشته شدهخورشيدهای سنگی ولی 

  . هم شاعرانه استبشود يا نشوددر آن مجموعه داستان 

چه عوامل و انگيزه هايی باعث ميشه که نويسنده : مجيد ميرزايی

ه ی رئاليسم کالسيک بيرون بذاره و ای مثل شما پا رو از داير

  بسوی کاربرد وسيع تر تخيل و عناصر شاعرانه کشيده بشه؟

اين بر ميگرده به سير داستان نويسی در ايران  :محمد محمدعلی

 شروع ميشه و با هدايت گسترش پيدا می کنه و مياد  جمالزادهکه از

ل  و بعد نسگلشيری و دولت آبادی و گلستانميرسه به چوبک و 

 بود تلقی   يک وقتی. من و بعد جوونترها که پس از من اومدن

های  المثل داستان نويسان ما اين بود که هر چه می تونند از  ضرب

 نخست آثار  ی قابل ذکر نمونه. فارسی در آثارشون استفاده بکنند

اين خرد جمعی  نويسندگان آن روزگار . چرند و پرندست در دهخدا
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ايد که  ی شهروند اشاره کرده هفته نامهدر  :يحيی هاشمی

رده الی ی چهل بود، و بعد حدود چها شکوفايی  رمان در دهه

 منتشر شده اند اسم برده ايد اين ١٣٦٠بيست رمان را که تا سال 

ن رو دارن، ورمان ها هر کدام محتوی و تکنيک خاص خودش

وجه مشترک اين رمانها چی هست که اينها رو از بقيه جدا کرده 

  ايد؟

، بوف کورهايی مثل  وجه مشترک رمان :محمد محمدعلی

، شوهر آهوخانم، ر مدرسهمدي، يکلياوتنهايی او، هايش چشم

، ها همسايه، سووشون، شازده احتجاب، سنگ صبور، ملکوت

الگو شدن اين رمانها برای رمان ...  و١٨سلول، جای خالی سلوج

 و  رمانها و داستانهای خوبی بودند اينهااکثر. نويسان بعدی بوده

 که مورد اقبال نويسندگان يینزديک می شدند به نوع خاصه پسندها

رمانهايی هستند که تعداد .  خوانندگان هم قرار گرفتندجوان و

از ميان استقبال کنندگان اين . زيادی از دانشجوها اينها رو خوندند

آثار، جمعی داستان کوتاه نويس و تعدادی رمان نويس به ميدان 

  . و بعدها به راه خود رفتند بودند دلخواه خودآمدند که مبلغ آثار

ايد که داستانهای کوتاِه نوشته  ه کردههمچنين اشار :يحيی هاشمی

. شده در سال هشتاد و دو از نظر تکنيک فرق کرده و بهتر شده

  .ميتونيد يک مقدار بيشتر توضيح بديد

ام  ام که بهتر شده بلکه اشاره کرده من البته نگفته :محمد محمد علی

رو که در  اونهم به اين دليل که آثار تجربی. که تکنيکی تر شده
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 سر انجام سه تا  چشم دومپس از حذف مواردی چند از مجموعه 

 توسط نشرمرکز منتشر و حاال در ١٣٧٠از داستان ها در سال 

 . من آن مجموعه ی پنج داستانی را تجديد چاپ کردم١٣٨٢سال 

ه راهی که انتخاب کرده، بره و غرض اين بود که هرکس آزادانه ب

اگه همه آزاد باشن، مردم راه خودشون رو . جلو ديگران رو نگيره

  .بهتر انتخاب می کنن

در حقيقت صحبت شما رو به اين شکل ميشه جمع  :مجيد ميرزايی

يکی آن نوعی . بندی کرد که ما دو نوع ادبيات عامه پسند داريم

 بهره می بره و چيزی رو ی مردم که صرفًا از هيجانات آنی توده

طرح می کنه که درزندگی واقعی ما باهاش به اون شکل روبرو 

نوع ديگرش که . اين نوع ادبيات بيشتر سرگرم کننده است. نيستيم

فراگيرتر است ضمن استفاده از موضوعات هيجانی و توده پسند 

ی آگاه و منتقد در  تر می پردازه که خواننده به طرح مسائل عميق

های درونی اون می تونه به نظريات جامعه شناسی و  اليه

از نوع دوم شايد بشه . تر برسه روانشناسی و کًال به مسائل عميق

 و هم توی هکسی که هم عام پسند. نام برد» آگاتا کريستی«از آثار 

  .آثارش به مطالب عميق تر اجتماعی نظر داره

اخت منسجم ما س.  مثال خوبی بودآگاتا کريستی  :محمد محمد علی

 ميزان فروش و  . می بينيم آگاتا کريستیهای پليسی رو در  رمان

 اون ما رو  راهنمايی و نزديک می کنه به  تعريفی که نوع کار

  .ی درستی کردی اشاره. منظور ماست
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  را داريم با جمالزادهی هزار و سيصد هم  در حوال.رو ميرسونه

  ،گلستان، هدايتپس از اون می رسيم به . ش يکی بود و يکی نبود

نوع داستانهايی که می نويسند بواقع بسيار نو . ديگران و  چوبک

 ولی در خرد جمعی مردم ما نيست، بلکه خرد جمعی ،هست

ی بيست که  از اواسط دهه. نويسندگان و روشنفکران هست

روشنفکران ما با مسائل حزبی روبرو ميشن  تعداد زيادی از 

 هدف اصلی ادبيات رو با هدفهای سياسی غريبه و آشنانويسندگان 

داستانهايی  .  غير تخيلی خونيمزنن، و ما داستانهايی می پيوند می

. که با گزارش يک خبرنگار از فالن کارخونه چندان تفاوتی نداره

ًا سر و وضع اون فقير رو برای ما يک فقيری می ديدند و عين

، هدايتاين در واقع در مقايسه با حرکت نوگرای . نقاشی می کردند

  . يک پس رفت بودگلستان و چوبکو نويسندگان پس از او چون 

روشنفکران و سياسی کاران ما، وظايف داستان رو جمعی از  

ی گزارشی از حوادثی که در گوشه و کنار شهر  رسوندن به تهيه

اين يک تلقی غلط از سبک رئاليسم اجتماعی يا . تفاق می افتادا

رئاليسم سوسياليستی يا رئاليسم انتقادی بود که لوکاچ خيلی خوب 

  .اش صحبت کرده در باره

چگونه فوالد آبديده    رمان اين نوع نوشتن رو ما  در بارزمثال

 آن ها. جستجو کرديم، حال آن که تلقی درست و کاملی نداشتيم شد

 رئاليسم  نوعای پياده کردند که ما اآلن اون رئاليسم  رو  به گونه

.  بپذيريمی خوب و کامل رئاليسم  بعنوان نمونهرو ديگه نمی تونيم
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 روشنفکران و نويسندگان همان کشور مبدا هم با توجه به نه ما، که

 سياسی و هنری بعدی، اون نوع نگارش داستان -تحوالت اجتماعی

   .رو نمی پذيرند

يعنی .   کما آن که نگاه و سبک رمانتيک ها را هم کهنه می دانند

کنن به تناسب  اينکه  نويسندگانی که در دل  اجتماع خود زندگی می

ميزان  دانش داستانی که روز به روز فزاينده است در اين بخش 

  و رئال ر سبکآروم آروم از حالت گزارشی نويسی بيرون آمده و

ز اون يک واقعيت جديد بوجود بياد  و اون به جايی رسوندن که ا

اينه که در زندگی واقعی و رئال آدم ها سياه سياه يا سفيد سفيد 

  . نيستن

 برای ما الگو نيستن، از بين اونها صاحبان آن نگاه ساده نگر حاال 

  . هست بزرگ علوی اره ذهای بعد ب کسی که تونست پا به دهه

  زندگی می کرد ولی تونست با سوسياليستیاو با انديشه و تفکرات 

رنگ آميزی ماهرانه، تابلو جديدی از رئاليسم سياسی و اجتماعی 

  آروم آروم متوجه شدند بزرگ علویبا . ارهذبرای ما به يادگار ب

ی  که ميشه پا فراتر از گزارش گذاشت و زندگی رو به گونه

  .البته زمينه هم بود. ديگری نشون داد

جهان به اين رسيد که  اگر مسئله معی خرد ج ،با گسترش عکاسی

صرفًا عکسبرداری از يک صحنه است عکاسی  کاری می کند 

نه . سرعت و مهارت را هم در نظر بگيريدچنانچه بهتر از نقاشی، 

 نقاش خوبی نيست، بلکه  کارکرد الملک کمال بگيم حاالاينکه 
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او بطور غريزی داره با زبانی سليس می . فرهنگ چندهزارساله

من نمی تونم از نثر  او .  نويسه که مردم هم خوب می خونن

 به  حتی بگم که اعتمادی-ر  ولی می تونم در مورد آقای. رمذبگ

 و حتی حسينقلی مستعان يا نثر .لحاظ  نثر، آثارشو نمی پسندم

  . رو به او ترجيح ميدمجواد فاضل

  وا اين همه من معتقدم که  بايد  هر کسی حرف خودش رو بزنهب

  . مبتذل نويس باشه حتی اگر عامه پسنِد،رمان خودش رو بنويسه

 که  چشم د وم اريد يک خاطره براتون بگم از مجموعه داستانذب

  :من خيلی دوستش دارم

چاپ اول اين مجموعه سه سال کامل خورشيدی در وزارت ارشاد 

روزی رفتم وزارت ارشاد .  آن که مديرکل جديد آمدتا. متوقف شد

رئيس قسمت بررسی کتاب مرا در . و ديدم خيلی چيزها عوض شده

من هم در . فرستاد چای آوردند. راهرو ديد و دعوت کرد به اتاقش

خالصه آن رئيس جديد گفت که . مقايسه با گذشته متعجب بودم

ر جدی راحت تر موافق ادبيات جديه و از اين پس برای نوع آثا

مجوز ميده و جلوی آثار و رمان های مبتذل رو می گيره تا ما 

گفتم اين کار درستی . تعجب کردم! ها نفسی بکشيم جدی نويس

نيست که شما دوره به دوره جلوی يه عده رو بگيريد و جلوی 

جمعی رو باز کنيد، همه بايد آزاد باشن تا آثارشون رو عرضه 

ازاء حذف ديگری  آزادانه آثارم رو من راضی نيستم در . کنن

  .اين بار او تعجب کرد.  کنمپچا
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ی طبقات   همه مخاطبش.ی قشرهای جامعه داره نزديک با همه

بهر حال رمانهايی هم داريم که  از وظيفه و کارکرد . جامعه است

چنان پيچيده گو و . داستانسرايی است دور افتادنخود که همان 

چنان آسان پسند  مشکل شده اند که از دسترس مردم دور شده  يا

  .شده اند که می توان گفت مبتذل است

اين هميشه با » عامه پسند«اکثرًا وقتی می گفتند  :يحيی هاشمی

. البته در مقابل رمان جدی و قابل بحث. نوعی تحقير همراه بوده

 شما می گوييد رمانهای عامه پسند هم ميتونند به پيشرفت حاال

  ادبيات يک ملت کمک کنند، اين يک تعريف تازه است؟

 اين بحثی هست که من قبًال بارها و بارها در  :محمد محمدعلی

 در مورد رمان  نميتونيم با اين پيش فرض که . ها گفته ام مصاحبه

 طوالنی در رمان نويسی ی چرا؟ چون سابقه. از باال برخورد کنيم

 هنوز نو اچرا؟ چون انواعش را تجربه نکرده ايم و هنوز. نداريم

چرا؟ چون هنوز رمانی را نديده ام که تخيل توش وجود . پائيم

بينيم بالفاصله وارد  وقتی که ما در يک اثری تخيل می. نداشته باشه

اه  اين بر می گرده به خاستگ؟حاال کدوم ادبيات. شيم ادبيات می

  ... و نيز شرايط اجتماعی و هنويسنده و دانش نويسند

 هست و يک سرش هم مثًال   دوراس  يک سرش ، عامه پسند

اسماعيل   و يک سرش هم فرض کن  دانيل استيل  فرض کن

اسماعيل  من چطور زبان .اعتمادی-ر  هست و يک سرش  فصيح

زبانيست  برآمده از يک  فصيح رو نديده بگيرم؟ زبان صيحف
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مفهومی اون نوع نقاشی با حضور دوربين عکاسی گذشته و ما 

 بلکه با احترام  به تاريخ تالش انسانها برای ، اندازيم و دور نمیاون

  .حرکت رو به جلو می سپاريم 

.  تعريف اکثر نويسندگان جهان از رئاليسم عوض شده،بنا براين 

در تعريف ... برای همين می گوئيم رئاليسم جادو، رئاليسم شعبده و 

اکترين من از رئاليسم ممکنه يک شخصيت خواب ببينه، وحشتن

های نا شناخته هم رفته و در سيال ذهن غرق   به جا و حتیخواب

 خارج از  اگر انتزاعی نوشته نشه و به کليات وصل بشه،اين. شده

اين تعريف تازه ايست که  اکثر نويسندگان  دنيا از . رئاليسم نيست

  . مثال های خوبی هستنکالوينو و  بورخسآثار. رئاليسم  ميدن

 کار نجدی استفاده درست از .کرديد اشاره  نجدی ژنبيقبال به آثار 

انسان .  اين هم خارج از رئال نيست. ابزار شعر هست در داستان

.  رئال پيش از جنگ اول نيستانسانپس از جنگ دوم ديگه 

زندگی من همينقدر که پيچيده شده از حالت عکس برداری صرف 

واقع روبرو اآلن هر کدوم ما با نوعی از جهان غير . خارج شده

اونی که در درون ما . هستيم که در درون ما به واقعيت تبديل شده

به واقعيت تبديل ميشه و واقعيت جديدی رو می سازه که  از 

 نثر شاعرانه اگر در بستر مناسب .کاتاگوری رئال خارج نيست

   .قرار بگيره چهارچوب رئال است

  : حتی برای رئاليسم سلمان رشدی هم اسم درست کردن
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 رو شما مارکزاگر رئاليسم جادويی ! ببينيد! رئاليسم شعبده

 پيشنهاد می کنه، سلمان رشدیاورژينال ببينيد، رئاليسمی که 

به . رئاليسمی هست که به شعبده نزديکه و نه به رئاليسم جادو

عبارت ديگر اين قالب اينقدر قابليتهای گوناگون داره که ما می 

مسئله اين هستش که يک . ماريذتونيم اسامی متعددی روش ب

رو نويسنده، وقتی بدرستی روش کار ميکنه منتقدين ميرن و  اثری

برای اون اسم خاصی بوجود ميارن و اون رو در قالب سبکهای 

  . گوناگون می گنجانند

 در واقع اين نامگذاری ها به خواننده در بحثهای ادبی کمک می 

  .کنه

که   نيرنگستان در صادق هدايت. اريد يک توضيح ديگه بدمذب

ی خرافات ايرانی هست و چه بسا بخشی از  بخشی از مجموعه

خرافات کًال شرقه، باورهای عامه را آورده که ما حاال بهش می 

.  ولی روزگاری جزو واقعيت های انکار ناپذير مردم بوده،خنديم 

هنوز هم داريم کسايی که فکر ميکنن اگر در خواب  شصت پای 

 بوم بگيرن متوفی  از اون دنيا براشون  پشتیمرده رو رو

  !خبرميده

ما وقتی چنين مضمونی رو مياريم در قالب داستان اونو به يک 

ا ی ه از اين آدمهاهنوز تو روستا .  واقعيت جديد تبديل می کنيم

ما تا بچه بوديم از جن . ساده لوح هستند، تو شهرش هم هستند

 می ترسيديم، واقعيت ای که ترسيديم؟ جن برای ما اون لحظه نمی
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مارگارت خانم اکثر آثار ، مثال ديگه که همين اآلن به ذهنم رسيد

گويا کمترين تيراژش در فرانسه صد .  فرانسوی هست دوراس

خانم . يعنی با تيراژ صد هزار شروع ميکنه. هزار نسخه هست

 از کسانيست که اگر موج نو در فرانسه چهارتا پايه داشته دوراس

ناتالی يکيش رو دوش .  هست دوراس رو دوش باشه يکيش

  ... در سينمابونوئليا .  ساروت

ای بنويسند که حد اقل  خيلی خوبه نويسندگانی داشته باشيم که  بگونه

. مبنای حرفم کشور خودمه.   ما بتونن بخونن ديده هایدانشگاه

مخاطب من اون دو ميليون .  دو ميليون دانشجو دارهحدودايران در

به بعد به دانشگاه راه يافتنه  ١٣١٣ جمع کثيری که از  يا.هست

-ردانشجو اون خانم خونه دارنيست که فرض کن با آثار .اند

من وقتی ميگم عامه پسند طيف وسيعی .  هم مشکل داره اعتمادی

 در حقيقت اون شکل پيش پا افتاده و  منظورمرو در بر می گيره

سيدنی  و   نيل استيلدا.  که در غرب هم  رواج دارهنيست مبتذل 

 کمکی به نقد ادبی در جهان معموالاينها کسايی هستند که   شلدون

سالها جزو روشنفکران  که ی ست  کسدوراس  ولی  .نمی کنند

ولی در  . بود فيلم ها و نقدها و کتابهاش هم پر فروش. پرآوازه بود

 متقسيم بندی خيلی کلی که در ابتدای بحث اشاره کردم می تونيم بگي

  .هپسند  عامهاون

 ما از رمان چيه؟ اينکه هم عامه پسند بخونه و هم خاصه  تعريف

رمان ارتباط . چرا؟ چون زمينه و زبان رمان مردمی است. پسند
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من ميگم . با تعريفی که من دارم تضاد نداره :محمد محمدعلی

 زبان  ذهن وگيری از ی مردمی و وام رمان به دليل داشتن زمينه

  با اکراهمردم بايد اساسًا خواننده زيادی داشته باشه و بر خالفش من

 ولی اگر .ی فراوانی نداشته باشه می پذيرم که داستان کوتاه خواننده

 نمی.   رمان از دل و زبان مردم بيرون مياد.داشته باشه چه بهتر

يا . تونم تصور بکنم رمانی رو  بخونم که برای پنج نفر نوشته شده

ی   زمينه صحنه های متعدد ورمان به دليل. حتی برای صد نفر

اجتماعی که طرح می کنه و گستردگی که داره برای عموم هست 

 که بايد های گوناگون هستند و آدمهايی که ميرن طرفش در طيف

  .جواب بگيرند

  داستايوسکیکارهای  .قًا مثال خوبی هست  اتفا داستايوسکی

اينها ابتدا ...   وابله  و  جنايات و مکافات  و  برادران کارامازوف

 برای خوندنش سر و دست روسهااومد و  بصورت پاورقی در می

کرد بسيار پر يای که اين آثار رو چاپ م اون مجله.می شکستند

 داستايوسکی صاحب مجله حتی جلو جلو پول به. تيراژ شده بود

هايی بوده که نوشته اينها .  رو می نوشتقماربازداد و اون  می

پس رمان عامه پسند . مردم مثل ورق زر می بردند و می خوندند

 اون رمان عامه پسنديست که ميره  جزو مبتذل نيست بلکهلزوما

خب، انحراف هم داره . اش بحث می کنند ها در باره جايی که خيلی

  .  رو ندارنداستايوسکیها قدرت  ، خيلی
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می » آل«قرنها زنان باردار در سراسر جهان  از .  داشته ديگه

  !پس به نوعی به اون واقعيت بخشيدند. ترسيدند

اگر . ببينيد، واقعيت آن چيزيست که من دارم باهاش زندگی می کنم

رو باور دارم پس خرافات بخشی از  ام اين خرافات من در زندگی

 رئالی که من ميگم ممکنه تو تعريفهای شما . شدهزندگی واقعی من

  .ی اينا رو در قالب رئال می بينم نگنجه، ولی من همه

ی آخر که تو اين بحث هست و مهمه اينه که مثًال حاال ما با  نکته

 و ديدن خرافات مردم  صد سال تنهايیخوندن  کتابی به نام 

 و  خرافات می خنديم مراسم آئينی وآمريکای جنوبی  به اون

 ما نمی تونيم مبلغ خرافات باشيم ولی اون یيعن. باورش نمی کنيم

  .  بشر می دونيمهای ذهنی مشغلهرو جزو 

اخيرًا آمار داستانهای کوتاه و رمانهای چاپ شده  :   يحيی هاشمی

 نود و پنج درصد ايد  هشما گفت . شدهمنتشر ١٣٨٢در سال 

ه بل رمان خاصی چاپ شده عوام پسنده و اين را در مقا رمانها

می تونيد يک تعريفی از رمانهای عامه . ايد  و جدی گذاشتهپسند

  پسند و جدی برامون بديد؟

ام  شهروند گفتهنامه   هفته ٨١٧ی من در شماره :محمد محمدعلی

ولی توجه داشته باشيد . ها دو برابر آقايان بوده های خانم تيراژ رمان

مان و داستانهای کوتاه که دسته بندی های گوناگونی برای انواع ر

نگری بيشتری هست و برخی ها با  ها با جزيی وجود داره که برخی

من اين تقسيم بندی رو بيشتر می پسندم که مثًال  . کلی نگری
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ی  ضمن اينکه  در فاصله. عامه پسند و خاصه پسند باشند ها رمان

 که به بين عامه پسند و خاصه پسند انواع ديگر رمان وجود داره

 عامه پسنِد خاصه .اع عامه پسند و انواع خاصه پسند تقسيم ميشهانو

  .پسند هم داريم

 رمانی رو ميگيم که در ساخت و ،عامه پسندمتداول نوع رمان 

پرداخت اجزا و عناصر داستانی از پيچيدگی دور ميشه و به  

هايی ميره که عمدتًا  به مسائل عشقی و خانوادگی  طرف موضوع

  دخترها و پسرها و مناسباتی توی اين پردازه و شخصيت می

 احساس می کنيم من و شماای که  رابطه رو عمده می کنه به گونه

که غير از آه و ناله يک دختر و پسر و اندوهی آبکی که اين دو تا 

از نظر .  محتوای ديگری بدست نمی آوريم،درگيرش هستند 

ای    نقطه از يک داستان.ساختی غالبًا اينها ساختهای خطی دارند

 ازای ختم ميشه و عمدتًا  ی ديگه شروع ميشه و به يک نقطه

نويسنده هم و غم . بهره نمی برندتکنيکهای جديد داستان نويسی 

فرض کنيد . يستااای  اره در بيان عشق و رابطهذخودش رو مي

پدری ميخواد دخترش رو به يک مرد ثروتمند شوهر بده و دختره 

  ... مال دنيا چيزی نداره و عاشق پسر جوونی هست که از

های عامه پسند دنيايی ساختگی و سرشار از عشق و  رمانغالبا 

خيال اونارو به پرواز در . رفاه رو پيش روی خواننده می گذاره

ادبيات عامه پسند پيش از آن که بگه چه . کنه ن میومياره و ارضاش

. های خوانندگان خودشه چيزی حقيقت داره بيانگر آرزو
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 در حقيقت  بامداد خمار اينجا . صاحب کارخونه  ازدواج کنه

ی فيلم فارسی هست ولی ساخت محکمی داره که شما  برعکس شده

ها سر جای خودشه و نويسنده  صحنه. زياده گويی در اون نمی بينيد

به نظر من ويراستار خوبی داشته تا مسير خالف فيلم فارسی رو 

تنها .  گويا هفت هشت بار در آلمان تجديد چاپ شده. نشون بده

ی  رمانی است که مردم کوچه و بازار آلمان رو با يک نويسنده

و يکی چند هدايت روشنفکران آلمانی با . ايرانی آشنا می کنه

وشتند آشنايی دارند ولی عامه مردم  نويسنده  که داستانهای کوتاهی ن

 در حقيقت بامداد خمار.   رو بخوننهدايت بوف کور نتونستند 

به چه دليل؟ به اين دليل . رفت در دل خوانندگان عامه پسند آلمانی

که بسيار روشن، واضح گفت که هر دختر و پسری بايد  با افراد 

های  ژگیاين يکی از وي. ی خودش درآميزه و زندگی بکنه طبقه

ی اين دو طيفی    ميتونه در ميانهبامداد خمار. بارز اين کتاب بود

که اشاره کردم قرار بگيره، جزو رمان هايی نيست که صرفًا برای 

اين بحثی .  ضد روياست.  ها نوشته شده رويا سازی دخترها و پسر

يکسره .  مخالف بودگلشيری.  داشتمگلشيریبود که من با زنده ياد 

  .  شدمنکرش می

شما داستايوسکی را هم جزو عامه پسندها مثال  :يحيی هاشمی

من تا بحال به نظرم می اومد که داستايوسکی از نويسندگان . زديد

. بسيار جدی و روانشناس نويس و به اصطالح جزو خواص هست

  آيا اين تضاد نداره با تعريف عامه پسند؟
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خاصه پسندها رو از اين جهت تفکيک می کنيم که اونها می گردند 

 جديد و  قديمی تر وتا آخرين احساسهای بشری رو با تکنيکهای

که قبًال سابقه نداشته و به هر حال اساسًا طوريابتکاری ارائه بدن 

ارن که ما ميگيم  باعث اعتالی ذرو روش مي خودشون تکنيکی

  .سی ميشهرمان نوي

شما با توجه به توضيحی که در مورد تيراژ و  :فرامرز پورنوروز

 که رمانی دتعداد خوانندگان رمانهای عامه پسند داديد به نظر ميا

البته اگر اين . (نيدورو جزو عامه پسندها می د» بامدادخمار«مثل 

  )رمان رو خونديد

در  اين رمان جزو آثاری هست که من اون رو  :محمد محمدعلی

  . عامه پسند نمی بينم صرفاژانر رمانهای

پسند، از  ببينيد، اولين مثال من در مورد رمانهای عامه

پسندی بی حرف برای  لزومًا هر رمان عامه.  بودداستايوسکی

 به اين داره که چه نويسنده ای ميره گیبست. جهان ادبيات نيست

با . ت يک فيلم فارسی بر عکس شده اسبامداد خمار رمان . طرفش

در .  رو نپسندمشساختی واضح و روشن  که من ممکنه محتوا

 اين  و محتوایهايی داريم که می تونن بيان حال فارسی ما مثل

 برامون ضمونیيعنی محتوای اين رمان رو  از نظر م. رمان باشن

 کند همجنس با ،کبوتر با کبوتر باز با باز« ما ميگيم  . بگن

فيلم . . هستبامداد خمار ن اين محتوای رما» همجنس پرواز

فارسی فردينی ميگه که جوان کارگِر فالن کارخونه ميتونه با دختر 
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های رمان عامه پسند ده پانزده تا هست که من به يکی دو  شاخصه

عامه پسندها . در سرتاسر دنيا همينطور هست. تا اشاره کردم

فروش بيشتری دارن به دليل اينکه مخاطبين بيشتری رو می تونن 

  .جذب کنن

ها و جستجوی چراها  رمانهای خاصه پسند، متکی بر طرح پرسش

در روابط علت و معلولی هستن که در واقع تعداد کمتری خواننده 

کنند که به تئوری نقد ادبی  کمک  دارند و مسائلی رو مطرح می

ی اصلی ادبيات داستانی روی دوش رمان هايی  هالبته تن. می کنه

برادران است که هم عامه پسندند هم خاصه پسند، فرض من 

قدر که مردم   اآلن می بينيم که اين رمان همون.هست کارامازوف

ی خودشون اون رو می خوندن  يک سلسله مباحث  در زمانه

  روانشناسی از دل اون پديد اومد که اساس کار انديشمندی مثل

 و همينگویيا برخی آثار پر فروش نويسندگانی مثل .  شد فرويد

دبی قرار های ا  که هر کدوم مباحثی رو پيش روی تئورسينفاکنر

  .دادن

هايی از  های صرفًا عامه پسند با کليشه  در رمان،خالصه آنکه 

کشمکش يا بين دونفر . های رايج در سراسر دنيا روبروييم عشق

 در لفافه  گويیدر ايران پوشيده. اش هست يا بين يک نفر و خانواده

که نوعی انبساط خاطر ،  دختران به ظاهر جسور تصويراخالق و

  .ندگان فراهم مياربرای خوانن


