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عطف كتاب

ساكن طبقه وسط
ــوان  ــيروانى داغ» عن ــرف و ش «ب
ــادى  محمده از  ــعرى  ش ــه  مجموع
ــر  ــه اين روزها در نش ــت ك كريمى اس
ــت. كريمى كه  ــر شده اس نگاه منتش
پيش از اين به عنوان فيلمنامه نويس و 
ــناخته شده بود، در اولين  كارگردان ش
دفتر شعرش حدود 60 شعر را منتشر 
كرده است؛ شعرهايى كه برخى از آنها 
ــاى او هم  ــش از اين در فيلمنامه ه پي
ــعرهايى  آمده بودند. از جمله برخى ش
ــينمايى «برف  ــق به فيلم س كه متعل
ــيروانى داغ» هستند و از جمله  روى ش
ــان است.  ويژگى  آنها تصويرى بودن ش
ــن مجموعه با  ــعرهاى اي در يكى از ش
ــام «غريزى» مى خوانيم: «در صف/ كه  ن
مى ايستم/ به نفر قبل از خود حسادت 
ــه/ اين يك اقرار است/  مى كنم، هميش
كه با ميل خود مى نويسم/ و گمانم/ يك 
امر كامال غريزى/ همه به نفرات قبل از 
خود حسادت مى كنند/ به خصوص در 
ــت چراغ هاى  صف هاى طوالنى/ يا پش
قرمز/ اما جز آنها به كسان ديگرى هم 
حسادت دارم/ روز آخر تعطيالت/ وقت 
تسويه حساب با هتل، مسافرخانه/ كه 
كليد اتاقت را به ديگرى مى دهند/ به نفر 
بعد از خود حسادت مى كنم/ آن هم باز 
هميشه/ اشتياق زودرسيدن/ و افسوس 
زود رفتن/ هميشه گريبان مرا مى گيرد/ 
ــت يا...؟». عشق،  و نمى دانم غريزى اس
انتظار، رويا، كابوس و خاطره از مضامين 
ــن مجموعه اند و از  ــعرهاى اي عمده ش
ــم اينكه برخى  نكات قابل توجه آن ه
ــانى مثل ژاك پره ور،  از شعرها به كس
ــيخ اشراق سهروردى، ابن  آريوبرزن، ش
عربى، جبران خليل جبران و... تقديم 
شده اند. در شعر ديگرى از اين مجموعه 
ــب كور،  ــا» مى خوانيم: «ش با نام «حرب
ــى، زنده به گورت  ديد لبخندت را/ وقت
مى كرد/ جالد، فرو ماند از اين لبخند/ 
ــرنگونت مى كرد/  ــى كه به چاه س وقت
خفاش، مى خواست تو را تعذيب كند/ 
ــت: /  ــاس/ فرمان بنوش ــم و قي با خش
حربا، بايد به «روز» تبعيد شود/ خفاش 
ــت/ در «روز»  ــت/ كه آفتاب پرس نداش
ــد/ بيزار است/ ز شب/  به وصل مى رس
دژخيم، به چاه سرنگونت كرد/ از چاه، 

تو سربلند، بر ماه شدى». 

برف و شيروانى داغ
محمدهادى كريمى

نشر نگاه

و جنون دور نبود
ــال گواه است» دفتر  ــپيدار نوس «س
ــر كه اين  ــت از ماه گل مه ــعرى اس ش
ــه  ــط موسس ــاب هم به تازگى توس كت
ــيده است.  ــارات نگاه به چاپ رس انتش
شعرهايى كه در اين مجموعه آمده اند 
ــال 1390 شاعرند  همگى شعرهاى س
ــعرهايى كوتاه هستند. زبان  و غالبا ش
شعرهاى اين مجموعه زبانى ساده است 
و اكثرا موقعيت هايى ساده و ملموس را 
ــعرهاى  توصيف كرده اند. در يكى از ش
اين مجموعه با نام «كاش مى دانستى...» 
مى خوانيم: «لب هايت بى وقفه مى گويند 
ــوند/  مى ش ــرده  فش ــم  به ه گاه/  و 
ــه هم  ــد و گاه/ ب ــت پيداين دندان هاي
مى سايند/ چشمانت در حدقه برافروخته 
خود مى چرخند و گاه/ خيره مى مانند/ 
ــوا مى رقصند و گاه/  ــت هايت در ه دس
ــانه تاكيدند/ صدايت چون هوهوى  نش
ــذرد و گاه/  ــاد از پنجره وجودم مى گ ب
گوشم را قلقلك مى دهد./ كالمت مثل 
واژه هاى نامفهوم زبانى از ياد رفته است/ 
ــتى،/ ديگر حرف هايت  كاش مى دانس
ــر فرداهاى دور  ــنوم./ من فك را نمى ش
هستم/ كه آوازم را از بلندترين سپيدارها 
پرواز دهم/ ديگر صدايت را نمى شنوم/ 

كاش مى دانستى...».

سپيدار نوسال گواه است
ماه گل مهر

نشر نگاه

نگاهمرور شكل هاى زندگى

محمدعلى و مساله «گذشته»
هيچ چيز كامال آغاز نمى شود

«در گردش يك شب پر از درد شده، نو مى كند او هزار اندوه نهضت»1.
ــش آدمى به  ــى درمى يابيم كه گراي ــتان هاى محمد محمدعل با داس
گذشته گاه مى تواند چنان ريشه دار و قوى باشد كه جانشين عالقه اش به 
متافيزيك شود؛ گذشته اى كه با جغرافيا، تاريخ و البته اسطوره پيوند خورده؛ 
اسطوره هايى كه اهميت آن حتى بر جزيى ترين و عاطفى ترين رفتارهاى 
ــت و محمدعلى آن را در داستان هايش به صورت  ــخصى انكارناپذير اس ش
فرمى ادبى بيان مى كند. «هرگز هيچ چيز كامال آغاز نمى شود»  اين مساله 
كليد درك نوشته هاى محمدعلى است، هيچ چيز كامال آغاز نمى شود. اين 
موضوع اما در نوشته هاى محمدعلى رنگى تراژيك به خود مى گيرد؛ تراژيك 
از آن جنبه كه آدمى درمى يابد كه درهرحال بازيچه «نقش  پنهان» است. 
ــخصيت اصلى رمان نقش پنهان در آرزوى فرار و رهايى از  ناصر رزاقى ش
ــه هدفى  ــودايى دارد. او كه همواره در انديش موقعيتش روحى بى قرار و س
ــته را وامى گذارد در نهايت درمى يابد كه آينده  ــت تر حال و گذش دوردس
ــت و او فى الواقع اسيرى بيش نيست؛ اسير سايه هاى گذشته و  پادرهواس
ــير سايه «پدر». «به نوعى خوشحال بودم كه آدمى شده ام  در زندگى اش اس
از دايره و مدار گذشته و حال گريخته و به سوى آينده پرتاب مى شوم. اگر 
ــده ام و از اين  ــته نگاهى كرده ام عقوبتش را پس داده و تطهير ش در گذش
ــازم و يا  ــكالتش بس پس زندگى تازه اى دارم كه بايد با آن خو كنم. با مش

دست وپنجه نرم كنم، اما اين هم خواب و خيالى بيش نبود.»2
ــندگانى است كه در سير داستان نويسى اش  محمدعلى از جمله نويس
ــتانش «بادها و دودها و  ــده اى معين را پى مى گيرد. او در تازه ترين داس اي
ــانه راوى  ــن روايت بازى سرخوش ــن» در حي ــمع هاى خاموش و روش ش
(پدربزرگ) با نوه اش سپيده، به ناگاه و به يكباره با رجعتى به گذشته نقش 
بى بديل گذشته را به ذهن متبادر مى كند گو اينكه راوى مى گويد «من نبايد 
ــن خاطرات بد را مرور كنم» اما گويى كه گريز از «خاطره بد» درهرحال  اي
ناممكن مى شود و راوى حتى در حين بازى شيرين و دلچسب با نوه اش، 
گذشته اى دور را با جزيياتش به  خاطر مى آورد «در آن زمستان سرد من و 
خواهر توامانم (ارغوان)  زير كرسى بوديم. پدر و مادرمان قرار بود از سرخاك 
ــى  ــمع ها را مى برديم زير كرس مادربزرگم برگردند. وقتى خانه نبودند ش
گرم و تاريك... نمى دانم... چرا ناگهان بشقاب شمع هاى روشن روى دامن 
گل منگلى خواهرم غش كرد و روشنش كردند. كمى كه خنديدم خواهرم 
ترسيد من هم ترسيدم... من گريه مى كردم و خواهرم ساعتى بعد آمد روى 
ــرد من دويدم طرف كرسى و  ــرد بود خيلى س آب و به من خنديد. هوا س
لحاف را كشيدم روى سرم... من نبايد اين خاطرات بد را مرور كنم. اين جا 

نه كرسى داريم و نه حياطى بزرگ و پر از لجن.» 3

ــرخاك  ــت از س ــدر و مادر راوى در حال بازگش ــره دور «پ در آن خاط
ــتند به اين سان بازى راوى و خواهرش طعمى از مرگ نيز  مادربزرگ هس
به خود مى گيرد». مرگ در نوشته هاى محمدعلى حضورى جدى دارد. اين 
مرگ نه صرفا مرگى بيولوژيك و به اتمام رسيده كه بالعكس مرگى زنده و 
هميشه حاضر است كه حتى نبايد از آن وحشت كرد زيرا مرده ها حضورشان 
در زندگى به مراتب بيشتر از زنده هاست «مرده ها وقتى مرا مى بينند خاك 
را كنار مى زنند، سنگ قبرشان را برمى دارند. سر و صورت پاك مى كنند و 
دوزانو جلو هم مى نشينند»4 به بيانى ديگر مرگ ناخودآگاه فعال  مايشائى 
است كه نقش هدايت كننده و همواره حاضر دارد كه حضور خود را همواره 
ــل راوى در ذهنش زنده  ــى مى كند حتى آن خاطره بد، برخالف مي تداع
ــر  ــود و «نقش پنهان» همچون صدايى از جانب «پدر» در ضمير پس مى ش
تداعى مى شود. «اما هيكل جسد، مثل پدرم بود با همان زخم روى گردن 
و سينه شكافته. روى سينه او خال كوبى شده بود: زنده باد، كلمه ديگر در 
كنار پوست ورآمده خوانده نمى شد. فرياد زدم «زنده باد چى؟» و جسد را بغل 
كردم صدايى از ضميرم گفت:  زنده باد تو كه انديشه پريشان و مرگ طلب 
زمانه اى»5 صدايى كه به ضمير ناصر رزاقى مى آيد همان گذشته اى است كه 
همچون بهمنى عظيم آدمى را با خود مى برد و تاريخ را به جهانى شگرف 
از لحظه هاى تجربه شده بدل مى كند. اينها همه اهميت بى بديل گذشته 
است در حالى كه «آينده» در جهان محمدعلى شعار و فى الواقع پادرهواست. 
در انديشه محمدعلى «نقش شخصيت در تاريخ» موضوعى است كه تنها 
ته مايه اى از خنده اى تلخ را به لب مى آورد و «اتوپيا» كه به ناگزير اميد را با 
ــعر شاعرى مى شود كه مى گويد: «عرض  خود به همراه مى آورد، مصداق ش
ــانه ها جهان  ــطوره ها و افس خود مى برى و زحمت ما مى دارى» چراكه اس
ــخير و توجيه كرده اند. گرايش طبيعى آدمى به گذشته  را پيشاپيش تس
ــده اى بدل  كرده كه ديگر در آن  ــره تاريخ را به لحظه هاى تجربه ش و خاط
تجربه جديدى رخ نمى دهد. ويژگى منحصربه فرد محمدعلى ارايه آدم هاى 
ساده، مختلف، متنوع اما عملگرا (پراگماتيست) است كه درون  ساختارى 
پيچيده قرار گرفته اند. اين آدم ها اگرچه ساده اند اما ساختارهاى جامعه به 
همان اندازه پيچيده و مناسباتش كهن هستند. پراگماتيست بودن آدم ها 
ــتر مى كند.  ــان مى انجامد. اين خود تنوع نقش ها را بيش به ماجراجويى ش
ــاختارها اما برنمى تابند آنها حكم «پدر» را دارند و ماجراجويى فرزندان  س
ــان اين امكان را مى يابند  را قبول نمى كنند. فرزندان به خاطر عملگرايى ش
ــير مى دهند، استحاله مى يابند و  تا امكان گريز پيدا كنند. آنها تغيير مس
دگرسان مى شوند اما گريز اساسا منتفى است. بنابراين آنها به شخصيت هاى 
جديد در همان ساختارها بدل مى شوند. به اينگونه داستان اوج مى گيرد و 

جالب مى شود و اين البته بر جذابيت رمان هاى محمدعلى مى افزايد.
پى نوشت ها:

1- نيما يوشيج 
2، 4، 5- نقش پنهان، محمدعلى

ــتانى تازه از  ــن، داس ــمع هاى خاموش و روش ــا و دودها و ش 3- باده
محمدعلى، شرق، 2021

شرمسارى
در اين سال ها جسته گريخته آثارى از ادبيات چين به فارسى ترجمه 
و منتشر شده اند اما شايد دريافت جايزه نوبل ادبيات توسط «مو يان» در 
ــن را مطرح كرد. اين روزها  ــال 2012 بيش از پيش ادبيات امروز چي س
مجموعه داستانى از «ها جين»، نويسنده مطرح چينى االصلى كه به آمريكا 
مهاجرت كرده، با نام «سقوط شادى بخش» با ترجمه على هداوند به فارسى 
ــتان را دربرگرفته است.  ها جين  ــر شده كه اين مجموعه 10 داس منتش
ــناخته شده بود و برخى آثار او مثل «زندگى  پيش از اين هم در ايران ش
در غربت» و «ديوانگى» به فارسى منتشر شده  بودند. ها جين بعد از آنكه به 
آمريكا مهاجرت كرد و تحصيالت خود را در آنجا به پايان رساند آثار خود 
را به زبان انگليسى نوشت و منتشر كرد و مورد توجه قرار گرفت. «بالى 
اينترنت»، «آهنگساز و طوطى اش»، «زيبايى»، «انتخاب»، «دشمنى شيرين تر 
از اوالد نيست»، «تبادل آتش»، «شرمسارى»، «معلم زبان انگليسى»، «حقوق 
بازنشستگى» و «سقوط شادى بخش» عناوين داستان هاى اين مجموعه اند. 
در بخشى از داستان «زيبايى» مى خوانيم: «طرف هاى عصر برف و باران با 
هم مخلوط شد و سر و كله چند رهگذر چتر به دست در بلوار كينا پيدا 
شد. چراغ كه سبز شد، چاله هاى آب را كه نزديك جوى ها تشكيل شده 
بود، دور مى زدند يا از روى آنها مى پريدند. دن فنگ جلو پنجره دفتر كارش 
ايستاده و به خيابان كه دكه هاى ميوه و سبزى فروشى زير سايه بان ها در 
ــم دوخته بود. اين منظره او را به ياد  ــده بودند، چش يك امتداد رديف ش
نمايشگاهى انداخت كه مردم آن را ترك مى كردند. همين االن خانمى از 
مشترى هايش تلفن كرده و گفته بود كه به خاطر بدى هوا نمى تواند بيايد 
ــنده  امالك در خيابان 45 زنگ زده بود كه قرار را لغو  و دن هم به فروش

كند. بقيه بعدازظهر ديگر كارى نداشت... .» 

سقوط شادى بخش
 ها جين

ترجمه على هداوند
نشر نيكونشر

چاپ اول 1393

صحنه هايى از زندگى شهرستانى
جان مكسول كوتسى، نويسنده و زبان شناس شناخته شده اى است كه 
ــده و در سال 2003 برنده  ــال 1940 در آفريقاى جنوبى متولد ش در س
ــده است. كوتسى بعد از آنكه در رشته زبان شناسى  جايزه نوبل ادبيات ش
دكترا گرفت، در تعدادى از دانشگاه هاى معتبر به تدريس ادبيات پرداخت و 
همچنين تعدادى از آثار او جايزه هاى ادبى معتبرى كسب كردند. به تازگى 
كتابى از او با نام «تابستان زندگى» و با عنوان فرعى «صحنه هايى از زندگى 
شهرستانى» با ترجمه نسرين طباطبايى به فارسى منتشر شده است. اين 
كتاب در واقع زندگى نامه خودنوشت رمان گونه اى است كه نامزد دريافت 
جايزه ادبى بوكر بوده است. به جز تابستان زندگى، كوتسى دو زندگى نامه 
ــتانى  ــت ديگر هم دارد با نام هاى «صحنه هايى از زندگى شهرس خودنوش
(در نوجوانى)» و «صحنه هايى از زندگى شهرستانى2 (در جوانى)». برخى 
ــرگ و ميش»، «در انتظار  ــرزمين گ ــر از آثار مطرح او عبارتند از: «س ديگ
ــمن»، «عصر آهن» و «اليزابت  بربرها»، «زندگى و احوال ميكائل كى»، «دش
كاستلو». در بخشى از كتاب «تابستان زندگى» مى خوانيم: «روزگارى فكر 
ــرد آدم هايى كه خيال نظام اجتماعى به مدل آفريقاى جنوبى را در  مى ك
سر پرورده بودند و نظام گسترده ذخيره نيروى كار و گذرنامه هاى داخلى 
و شهرك هاى اقمارى را به وجود آورده بودند، روياشان را بر يك سوء تعبير 
ــف بار تاريخى بنا گذاشته بودند. آنها به اين دليل تاريخ را غلط تعبير  اس
كرده بودند كه در مزارع يا شهرهايى كوچك در پس كرانه زاده شده بودند، 
زبانى كه در هيچ كجاى ديگر سخنگويى نداشت منزوى شان كرده بود و 
براى همين ابعاد نيروهايى را كه از 1945 به بعد عالم مستعمراتى كهنه 
را نابود كرده بودند به خودى خود گمراه كننده بود، چون آنها اصال تاريخ 
را نمى خواندند. برعكس، به تاريخ پشت مى كردند و آن را به عنوان مشتى 
تهمت كه بيگانگان سرهم كرده بودند ناديده مى گرفتند، بيگانه هايى كه 
آفريكانرها را حقير مى شمردند و اگر سياه پوستان همگى آنها، حتى زن ها 
و بچه هاشان را قتل عام مى كردند چشمشان را بر اين واقعيت مى بستند.» 

تابستان زندگى
جان مكسول كوتسى

ترجمه نسرين طباطبايى
نشر آينده درخشان (قم) 
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هندسه عشق
ــان چيور كه  ــت از ج ــتانى اس ــرى به جهان» مجموعه داس «منظ
ــتى و محمد طلوعى به فارسى منتشر  ــترك فرزانه دوس با ترجمه مش
ــهور ادبيات آمريكاست كه  ــت. جان چيور از نويسندگان مش شده اس
ــيار مورد توجه بوده اند. در بخشى از مقدمه  ــتان هاى كوتاه او بس داس
ــحالم مى كنيد اگر اين داستان ها را با  «منظرى به جهان» آمده: «خوش
ترتيب زمانى معكوس منتشر كنيد تا اول ميان سالى من را ببينيد، نه 
روزگار جوانى ام كه مرعوب تلخاب روابط مردان و زنان به ظاهر موجه و 
موقر بودم. معتقدم مولود نويسنده برخالف نوزاد نقاش، خويشاوندى با 
پيران طريقت نشان نمى دهد. سير ترقى نويسنده آن طور نيست كه مثال 
بتوان نقاشى هاى كپى كليساى سيستين را در روزهاى نوآورى جكسون 
پوالك و ارجاعات جالبش به تامس هارت بنتون را در او ديد. نويسنده 
ــتان ها از زمان پايان  ــتانه آموخته... اين داس راه  رفتن را خودش خام دس
ــوند و تا آنجا كه  خدمتم در ارتش اواخر جنگ جهانى دوم آغاز مى ش
حافظه يارى ام مى كرده به ترتيب زمانى چيده شده اند و ناپخته ترين ها 
ــتان ها گاه داستان جهانى گمشده اند، زمانى  را حذف كرده ام. اين داس
ــهر نيويورك از درخشش رودخانه سرشار مى شد و مى توانستى  كه ش
از راديوى گوشه لوازم التحريرفروشى به قطعه بنى گودمن گوش بدهى، 
دورانى كه تقريبا همه كاله سر مى گذاشتند». تعدادى از داستان هايى كه 
در اين مجموعه آمده ، ابتدا در نيويوركر منتشر شده اند و عنوان برخى 
از داستان ها عبارتند از: متافيزيك چاقى، هم مسير، هندسه عشق، مسخ، 
ــرزمين،  منظرى به جهان، تجديد ديدار، خانه هاى كنار دريا، زن بى س

آنتيك، سارق شيدى هيل، شوهر حومه اى و مداوا. 

منظرى به جهان
جان چيور

ترجمه فرزانه دوستى و محمد طلوعى
كتاب نشر نيكا
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ــتان جديدتان بگوييد.  خبرنگار: در اين بخش كمى از داس
گويا كار متفاوتى ا ست و اسم بلندى هم دارد. 

ــتان هاى من بلند بوده.  ــن اواخر اغلب داس محمدعلى: اي
اين يكى هم كه كوتاه است اسم بلندى دارد. «وقتى عشق با «د» 
شروع مى شه و پوچى اجبارى به «س» سرخوشى ختم مى شه، 
خواننده حوالى داستانى نگوييم پست مدرن بلكه غيرعادى پرسه 
مى زنه». قبول دارم گاهى اسم طوالنى خودش را به متن تحميل 
مى كند، اما چاره چيست؟ گاهى يك چيزهايى دست به دست 
ــود. عصر تحميل و  ــود يا نش هم مى دهند تا يك كارهايى بش
ــتان هم چنين بود كه راوى من  ــت ديگر. اين داس تحمل اس
ــنده  ــطورى را در يك پيام فيس بوكى ديد و چون نام نويس س
زيرش نيامده بود با اجازه خودش آن سطور را در قالب داستانى 
ريخت. بعد تصاوير و «د» ها كار خودشان را شروع كرده اند. سه 
ــال مردودى دوره دبستان و دبيرستان و مسموميت شديد  س
ــم د.د.ت هريك نشانه اى شد. گاهى  در دوره نظام وظيفه با س
ــانه ها چنان در ذهن مى مانند كه تا ننويسى شان هضمش  نش
نمى كنى. «د» يا دال، دوازدهمين حرف الفباى فارسى است. اما 
فقط اين نيست. «د» خيلى جاهاى ديگر هم به كار مى رود. دال 
از دبستان تا دانشگاه و دادگاه و دارالتأديب و خالصه همه جا با ما 
هست. نگاه كنيد به نمره بندى درس ها از دبيرستان تا دانشگاه 
ــانه ردى و مردودى هم  و ده ها جاى ديگر. «د» خيلى جاها نش
هست و آدم هاى اين داستاِن من هم در واقعيت بيرونى ناغافل 
ــد. دو خانواده را  ــده اند و دل مرا به درد آورده ان ــگار مردود ش ان
ــنده تا حدودى  ــن دو خانواده را من نويس ــر بگيريد. اي در نظ
مى شناسم اما راوى داستان و بالطبع خوانندگان نمى شناسند و 
من هم بنا ندارم بيشتر از آنچه به راوى گفتم اطالعات بدهم كه 
او هم به خوانندگان منتقل كند. در طرح اوليه داستان مادرى، 
ــربچه اى دارد به  ــه اى دارد به نام دارنوش و پدرى پس دختربچ
ــهرى از شهرهاى ايران و شايد هم تهران  نام داريوش كه در ش
ــوند تا به سن ازدواج مى رسند. اين مادر و  آرام آرام بزرگ مى ش
پدر مثل اغلب مادر و پدرها نگران فرزندان خود هستند. راوى 

مى گويد: 
مادر به دخترش مى گه: ِد بخور تو مدرسه دل غشه نگيرى و 

دل و دماغ درس خوندن داشته باشى. 
ــه  ــو بدو مدرس ــرش مى گه: ِد آنقدر نخور. پاش پدر به پس

ديرمى شه ها. ِد َدك وپوزتو درست كن. 
من مى گويم ده سالى مى گذرد. 

راوى مى گويد: 
ــده.  ــه: ِد ِد ِد چه دوره زمونه اى ش ــادر به دخترش مى گ م
مدادچشم من كو؟ دستبنِد من تو دست تو چه مى كنه دختر؟ 
پدر به پسرش مى گه: ِد ِد ِد چه دوره زمونه اى شده. اين بوى 
دود و َدم و دخانيات چيه از در و ديوار اتاقت به دماغم مى خوره؟ 
من مى گويم همين «د»ها نقطه اشتراك كه نه نشان مى دهد 

بستگى فرهنگى دارند اين دو خانواده. 
راوى اما مى گويد: 

ــه  مادر به دخترش مى گه: ديپلم گرفتنت كه دليل نمى ش
َدم َدمى شى و سر از دانسينگ درآرى و ِدكلته دانتل بپوشى. 

ــر مى شه پسر مى گه: ِد داد آدمو درميارى  پدر كه پاپى پس
پدر من. ديشب با دوستام دو دست دابلنا زديم و بعدم گفتيم 
بريم َدَدر و ُدنگى دونگى يه دورى زديم تا دارآباد و دمى زديم 

به خمره... همين... 
ــالم كه نيست مادر من.  دختر به مادرش مى گه: دوازده س
هيجده سال دارم و داخل آدمم و دست دوستى با پسرا دادن و 
ديدار كه داد و هوار نداره. اونم نه از اين درب و داغون و َدم دستيا 

و دودوزه بازا... درست و درمون، دست و دل باز... 
ــه، دست  ــر به پدرش مى گه: آدم َدبه د. د. ت سربكش پس
كنه توى دوشاخه پيريز برق، بهتر از اينه كه از در و ديوار ملت 

باال... واال... 
ــر دوزار  ــه: داد آدمو درميارى گي ــادرش مى گ ــر به م دخت

ده شاهى مى دى به آدم... بخدا. 
ــت وردار پدر من. دست من بود  پسر به پدرش مى گه: دس
همه اين...  ُدم بريده رو مى دادم دادستانى دومينيكن دخلشونو 

بياره. 
دختر به مادرش مى گه: من كه از اين دافاى دلِى دلِى و دادار 
دودورى َدرى َورى نيستم كه يك كاره به دمپاى دامنم گيربدن 

و دم در وزرا از دست بند و دادسرا بترسونن. 
پسر به پدرش مى گه: داد نزدم، َدم در گوشش گفتم داداش، 
قارداش، ِد دارى گير مى دى از كدوم دنده پاشدى امروز برادر؟ 

اينكه دم اسبى نيست كه دارى دوالپهنا حساب مى كنى با ما. 
ــم البد مادر و پدر هم زمان مى گويند:  عجب! و  من مى گوي

داستاِن راوى ادامه پيدا مى كند. 
پدر به پسرش مى گه: ِد وقت زن گرفتنته. 

مادر به دخترش مى گه: ِد وقت شوهر كردنته. 
راوى اينجا مى گويد: 

ــناختند، اما چون هر دو  اين مادر و پدر هم ديگه رو نمى ش
در يك فرهنگ و آداب و رسوم بودند با ديدن اين لحن عاصى 
فرزندان خود به اين نتيجه مى رسند كه جوان هاى دلبندشان 
بايد سر و سامونى بگيرند. واال كارى دست خودشون مى دن. اما 
ــون كارمند دون پايه بودند و دست شون به  چطورى؟ هر دوش
دهن شون نمى رسيد تا بچه ها را دانشگاه بفرستند و سه، چهار 
ــالى سرشون رو گرم كنند. پس جز غصه خوردن و سپردن  س

بچه ها به دست تقدير كارى نمى تونستند بكنند. 
ــادى پولدار، دكتر  ــه دخترش مى گه: حيف كه دام مادر ب
دندون پزشكى يا داروسازى، حتا مغازه دارى، دكان دارى چيزى 

دور و برمون نداريم. 
پدر به پسرش مى گه: حيف كه عروسى پولدار، دوشيزه اى 
دورانديش و خانه دار، دست به دوخت ودوز دور و برمون نداريم. 
من مى گويم انگار بعد از اين درد و دل كردن ها، ديدار دختر 
ــود و در همان ديدار  ــر با امدادهاى كيهانى ميسر مى ش و پس
ــق هم  ــان آن دو جوان يك دل نه، بلكه صددل عاش اول ناگه
ــتان ُدور مى گيرد و پيش مى رود... دلبر كه با  مى شوند و داس
ــروع مى شود... دلداده هم... ديدن با «د» شروع مى شود،  «د» ش
دل سپردن هم... ديوانگى با «د» شروع مى شود و دوست داشتن 
ــتان هاى عشقى، تقدير  هم... و اين گونه بود كه مثل ديگر داس
ــت آن دو را در دست هم نهاد... دور از ذهن هم نيست كه  دس
دلزدگى و دلمردگى و دودلى هم با «د» شروع مى شود. دورى 
در دوشنبه بازارى نه چندان دور هم با «د» شروع مى شود. دروغ 
و دودستگى هم در تلفن با «ِد بگو نيستم... ِد بگو نيستم» با «د» 
شروع مى شود. داغ و دل شكستن هم با «د» شروع مى شود... و 
ــروع مى شود، درمان هم.  ــت كه درد هم با «د» ش اين گونه اس
دوستت دارم هم با «د» شروع مى شود، دلتنگى هم. همچنان كه 
ديدار مجدد و درد ودل كردن هم... سرانجام در يك فاصله زمانى 
ــربازى مى رود و دارنوش، اندكى  ــاله داريوش خدمت س دوس
ــتر از اندكى دم خورِ دوخت و دوز مى شود و دست پُختش  بيش
ــپزى ياد مى گيرد. اما هنوز به رغم تالش  را دوره مى كند و آش
ــغلى دست وپا  ــتدى ندارند و ش براى وصال درآمدى و دادوس
نكرده اند. گويى پدر و مادر هيچ كاره بودند در اين ميان. خون 
ــد در ندارى و دون پايگى. دو دلداده بى گناه هم  دل مى خوردن
در اين دوران اسير دنياى َددصفت بودند تا آنكه روزى، دختر 

در ادامه روياهاش... 
راوى اما مى گويد: 

دارنوش مى گه: مى دونى داماد با «د» شروع مى شه؟ بيا بعد 
عروسى، ماه عسل بريم دانمارك يه دست دومينو بازى كنيم. 

ــه؟  ــروع مى ش ــوش مى گه: مى دونى ِد ندارم با «د» ش داري
ــفره عقد و بزك دوزك حاال هيچى، ده  دسته گل عروس و س
ــام رو چه كنم؟ از زيرش درنمى رم و دون همتى  مدل غذاى ش
ــت. خودت مى دونى بنده هم دهقان زاده ام و داد و َدهش  نيس
ندارم كه بريز و بپاش كنم اما دست ودل بازم. دانمارك نديده م، 
ــيرينى دانماركى هم به روى  ــدم، دومينو ديده م و ش دابلنا بل

چشم، اما تِه ته ش، دورِ دور تا دارآباد مى ريم و برمى گرديم. 
ــده دهن بين و  ــه ب ــت مردون ــه: پس دس ــوش مى گ دارن

دهن دريده نباشى. 
ــت دهن لق و  داريوش مى گه:  تو هم قول بده تا دنيا دنياس

دنياپرست نباشى. 
ــرجاى خودش،  ــه: داماد جان اخالقيات س دارنوش مى گ
نداريم نداريم كه نمى شه... عروسى بى دايره دنبك و ديده بوسى 
نمى شه، دستى بجنبون، رهنى، اجاره اى، ديرام دارام كوچولويى 
راه بنداز تا منم ديگ و ديگبر و دسته هونگ بيارم برات. جهيزيه 
ــروع مى شه. دغدغه خريدش و دق مرگ شدنم با «د»  با «ج» ش

شروع مى شه. 
ــرخونه بشو كه نيستم. خودمون  داريوش مى گه: داماد س
اجاره نشينيم. دفع الوقت نمى كنم، دست تنگى امونم رو بريده 

دختر. 
ــو  دارنوش مى گه: نه تو درهم دينار و دالر  دارى نه من. پاش
ــلمه بخوريم و در اين شب ديجور،  بريم دربند دو تا چاى ديش
ــار و دالر كه نه،  ــه قو گوش كنيم و خواب درهم و دين درياچ

خواب شاهزاده و اودت رو ببينيم. مى دونى؟ اودت هم «د» داره. 
ــده همه ش مى گه  ــوش مى گه: از وقتى اين بابا، بابا ش داري
َدنگ و دونگ هم با «د» شروع مى شه. دودوزه بازى و دوبه شكى 

هم توش نداره. 
ــده همه ش  ــوش مى گه: از وقتى اين مامان، مامانم ش دارن
مى گه زندگى َدنگى دونگى هيچ هم بد نيست. اگه ديرجوشى 

و ديرباورى نياره. 
ــدگى و دلدادگى و بى درهم و  ــوش مى گه: با اين دلش داري
ــديم دوال پاى هم. نه «د» دارايى و نه «د» دولتى ما  دينارى ش
ــار، دالك هم  رو يارى مى ده و نه دال ملتى. دل افكار و دل افش
ــكچه و تخت، زير اين  دار و  ــده ايم از دم غروب روى اين دش ش

درخت. 
دارنوش مى گه: ِد دستت رو بكش كنار. حاال تا روز دامادى 
دست كجى و دست درازى نداريم ها. نشنيدى گفته اند: يا دست 
ــت  نگه دار، يا تا ته خط حرمت اين دست  ــتى نده و دس دوس

نگه دار. 
داريوش مى گه: براى دست گرمى بيا دى ماه، دست بجنبونيم 
اتواستاپ بريم دهات داغستان دهرى بشيم، يه جاى دنج  گير 

بياريم و َدم كنى بخريم براى َدمپختك و ُدلمه بادمجون. 
ــتان راه نداره به بخش  دارنوش مى گه: َدَدم واى. اين داغس
ــتان دى؟ ِدِدى داماد، َدماسنجت باال رفته اين  دايمان بيمارس

دم دماى صبح و سرازيرى دربند و تجريش. 
ــدى زبونت گرفت؟ ِد دال بده  داريوش مى گه: بازم هول ش

دختر. دايمان چيه ديگه؟ 
ــوش مى گه: تو كه خودت از من بدترى. دايمان همون  دارن

زايمانه ديگه. 
داريوش مى گه: ُدم اسبى رو باز كن بذار باد بخوره. من مى گم 
بيا «د» رو بيخيال شيم و بريم طرف سين سالمتى و دوسره بار 
بزنيم. بى دادا و َدِده غم بشريت بخوريم و ِدلى ِدلى كنيم شايد 
«خ» خداى بزرگ به دادمون برسه. نشنيدى مى گن هر آن كس 

كه دندان دهد نان دهد؟ 
ــين باشه و  ــرش س دارنوش مى گه: مثال چى بگيم كه س

سالمتى بياره؟ 
داريوش مى گه: سالمتى سين كه سه تا دندونه ريز داره اما، 

سروصدا هم نمى كنه تا به اون ساق سربه هوا برسه. 
دارنوش مى گه: ِد دست بردار. سالمتى اونايى كه داغونن و 
تو داغستون، سفره هفت سين مى چينن از اين سر تا اون سر و 

دورى و دوستى حاليشون نيس. 
ــه ِدلولن و  ــه گوش ــالمتى اونايى ك ــه: س ــوش مى گ داري

سربه سركسى نمى ذارن و بد كسى رو هم نمى خوان. 
دارنوش مى گه: باز كه دالت مى گيره... ِدلول چيه؟ سلول... 

راوى اما... 
مى گويد: چون از اين دختر و پسر چيز بيشترى نمى دونم 
ناچارم پايان را با طرح چند سوال بر عهده خواننده بگذارم. آيا 
ــير زنداِن روزگارِ قدار و  ــر بى كار و بى پول و اس اين دختر و پس
بى محبتى و بى همتى خود و ديگران با هم ازدواج مى كنند؟ آيا 

اين دختر و پسر دلخوش و سرخوش باالخره به سر و سامانى 
مى رسند؟ سرپرستان اين دختر و پسر آيا سرانجام دست به كار 

مى شوند و سر و سامانى به شان مى دهند؟ و... 
ــده ام. چنين  ــما را خوان خبرنـگار: من تمام كتاب هاى ش
ــراغ ندارم. اغلب ساده و  ــما س ــتان در آثار ش رويكردى به داس

سرراست، اما حاال گويى داريد سربه سر خواننده مى گذاريد. 
محمدعلى: اگر خوانده ايد كه نياز به گفتن ندارد و قبال هم 
ــتان هايى با پيرنگ باز نوشته ام. نگاه كنيد به رمان «نقش  داس
ــاپ اول رمان «باورهاى خيس يك  ــان» 1370، حتا در چ پنه
مرده» 1376، در پايان رمان، سه صفحه سفيد نقطه چين شده 
ــاس كند در حال خواندن دفترچه  ــتم تا خواننده احس گذاش
ــت و احيانا اگر خودش هم خواست،  ــنده اس ــت نويس يادداش
چيزى بنويسد. يا در رمان «برهنه در باد»1379، بحث ساختگى 
بودن مضمون جزو ساخت داستان قرار مى گيرد... اما اينجا سعى 
ــاختارى، بحث زبان و دايره  ــگردهاى س كرده ام عالوه بر آن ش
ــم مثل دارايى و ندارى اين دختر و  لغات محدود را پيش بكش
پسر كه انگار از دل كلمه ها شروع مى شود. داِل قافيه در اينجا 
دست وبال آدم هاى داستان را مى بندد. يك چهارچوب تنگ و 
ــود و تنگى قافيه طنز و  تُُرش پيش روى خواننده ديوار مى ش
شوخ طبعى پديد مى آورد. اين شيوه هدف نيست. امكان است. 
در اين امكان اما نمى دانم چرا سرنوشت اين دختر و پسر بى پناِه 
ــرخوش و در عين حال واقع گرا فراموشم نمى شود و مرا ياد  س
دال هاى داستانى مى اندازد كه سال ها پيش نوشته ام. در آن درام 

ــگاهى به جان آمده از  خانوادگى روزى خواهر و برادرى پرورش
ــر فراوان به هم، به اين  تعليق هاى طوالنى زندگى و تعلق خاط
ــند... بچه مثبت هاى بى دستماِل يزدى به جايى  نتيجه مى رس
نمى رسند. پس زاغ سياه مرد بدطينت و نزول خوارى را كه پدر 
ــان را به خاك سياه نشانده بود و در عين حال نظرى  و مادرش
ــت چوب مى زنند. او را با كيف پرپول، حوالى  هم به دختر داش
بانك دولت آباد يا هر بانك ديگرى غافلگير مى كنند. در گوشه اى 
ــوت پول مورد نياز خود را برمى دارند و بقيه را به صاحبش  خل
ــروع  برمى گردانند تا به خارج بگريزند و زندگى جديدى را ش
كنند، اما شوربختانه قاچاقچى راهنما هم ناتو از آب در مى آيد و 
در ميانه راه نارو مى زند و آن دختر و پسر ناچار مى شوند او را از 

پا درآورند و سرانجام راهى زندان شوند... 
ــتان احساس  خبرنگار: صريح بگويم. در بخش هايى از داس
ــرناچارى بعضى چيزها را وارد داستان كرده ايد...  مى كردم از س
مثال همين ِد. ِد. ت كه خواص حشره كشى دارد و هيچ ربطى 

به كليت داستان ندارد. 
ــت. در  ــت از زندگى كردن با نشانه هاس محمدعلى: صحب
ــپاه ترويج و  دوره نظام وظيفه (1350-1349) هنگامى كه س
آبادانى بودم با اين َسم آشنا شدم. ناچار بودم اتاق خودم و ديگر 
ــتاى محل خدمتم را در منطقه سردشت در نوار  اتاق هاى روس
مرزى ايران و سليمانيه با اين سم پاكسازى كنم. يادم نمى رود 
چند روزى هيچ پرنده اى حوالى پرچين بالكن اتاقم نيامد. خودم 
هم چند روزى مسموم شدم. نگاه كنيد به داستان كوتاه «بشود 

ــه رو»1376، راوى اين ماده  ــود» در مجموعه «دريغ از روب يا نش
سمى را از دهن من كش رفته و به كار برده است. 

خبرنگار: از خالل صحبت تان به نظر مى رسد به تمامه اين 
ــل يك چيز جدا از خودتان باور كرده ايد و به كار  «راوى» را مث
مى بريد. كشور دومينيكن و شيرينى دانماركى هم كار او بود و 

از دهان شما كش رفته بود؟ 
محمدعلى: بعيد نيست. جمهورى دومينيكن حوالى درياى 
كاراييب است با حدود ده ميليون نفر جمعيت اسپانيايى زبان. 
ــورى (رافائل  ــال 1930 تا 1961 تحت حكومت ديكتات از س
تروخيلو) دوران سياهى را پشت سر گذاشته است و اين دوران 
در ادبيات جهان از جمله رمان «مقلدها» اثر گراهام گرين، «پاييز 
پدرساالر» اثر گابريل گارسيا ماركز، «سور بز» اثر ماريو بارگاس 
ــا و خيلى هاى ديگر ديده مى شود. در هر صورت من آنجا  يوس
ــتم مشروطه  ــت با سيس ــورى  اس را نديده ام، اما دانمارك كش
ــور از نظر كم بودن اختالف  ــاهى در شمال اروپا. اين كش پادش
ــاالنه در رتبه  درآمد مردم در رتبه اول جهان و از نظر درآمد س
هفتم جهان قرار دارد و به عنوان كشورى با كمترين فساد ادارى 
در جهان مشهور است. شيرينى دانماركى اما چيز ديگرى است. 
خوانندگان اگر بخواهند حاضرآماده اش را بخرند و ساكن تهران 
هم باشند، مى توانند به چند شيرينى فروشى معروف از جمله 
ــينما ديانا يا  ــه در خيابان انقالب، حوالى س كافه قنادى فرانس
ــپيده مراجعه كنند و من بارها طى ساليان همين دارنوش  س
ــده ام. آنها از مناطقى مى آمدند كه محل  ــوش را آنجا دي و داري
ــى كه مثال كتابى از  ــان اغلب همان حوالى بود. گاه تفريح ش
جلوى دانشگاه تهران مى خريدند يا سينمايى مى رفتند و ديگر 
ــه هاى قدى، به درون  پولى نداشتند با حسرت از پشت شيش
كافه قنادى نگاه مى كردند و من كتاب هاى كنار پياده رو را رها 
ــيدن حال و احوال  ــردم و پيش مى رفتم و به هواى پرس مى ك
ــان، كه از سربند فيلم «خانه سياه است» فروغ در  پدر و مادرش
ــان، به يك نسكافه و شيرينى دعوت شان  تبريز مى شناختم ش
ــراى دختر و دامادم كه مدتى در دانمارك  مى كردم. آنها هم ب

زندگى كردند، آرزوى سالمتى مى كردند... 
خبرنگار: يعنى شما اين دو شخصيت داستان را مى شناسيد؟ 

واقعى هستند؟  
ــردم. راوى از دهان من كش  محمدعلـى: من كه عرض ك
ــان نمود اول ولى افتاد مشكل ها... مصرع  ــق آس رفته. اما عش
دوم «اال يا ايهاالساقى ادركاسا و ناولها»، اولين بيت ديوان حافظ 
ــت. بعضى ها اعتقاد دارند كه مصرع اول اين بيت  شيرازى اس
ــروده و حافظ از او كش رفته  را يزيدابن معاويه، خليفه اموى س
است. بعضى ديگر از حافظ شناسان هم خالف اين نظر را دارند. 
ــدارم، اما حافظى كه من  ــن اهليتى براى اظهارنظر قطعى ن م
مى شناسم مثل «شاملويى كه من مى شناسم»1393، هيچ بعيد 
نيست وقتى پاى زيبايى شناسى هنر شعر به ميان آيد از دوست 
و دشمن وام  بگيرد و اثر خود را طورى ارتقا بدهد كه هيچكس 

ياد يزيدابن معاويه نيفتد. 
به نظر من كار هنر و هنرمند همين است كه به مضامين 
مستعمل و ناقص امكان بازسازى بدهد. عشق مضمونى است 
كه از ديرباز درباره آن نوشته اند. به همين دو جوان، داريوش و 
دارنوش نگاه كنيد. چه رابطه خواهر برادرى باشد چه غير آن، 
طفلكى ها انگار عشق افالطونى را گذاشته اند تو جيب كوچكه 
ساعتى شان. يك تراژدى است واقعا. در تراژدى همه حق دارند 
ــه او هم حق دارد  ــى بى گناه اند و با اين حال يكى ك ــه نوع و ب
كشته مى شود يا لطمه شديدى مى بيند. واقعيت اين است كه 
ــت اين دو جوان همان دختر و پسرى باشند كه آن  يادم نيس
ــتند يا به زندان رفتند. راوى وسوسه شده  قاچاقچى آدم را كش
بود آنها را ميانه راه عبور از مرز سردشت به سليمانيه سربه نيست 
ــيمانش كردم. چون نمى دانستم آن قاچاقچى بر  كند، من پش
ــته نارو بزند يا ذاتا بدطينت بوده است  پايه ضرورتى مى خواس
و اين ميانه چه كسى مقصر يا اندكى كمتر يا بيشتر حق دارد. 

ــاير ماجراهايى هم كه در طول  خبرنگار: با اين حساب س
حرف زدن تان از داستان گفتيد عناصرى هستند كه در ساختار 
نشانه شناختى ذهن شما مفاهيم خودشان را دارند و بايد توضيح 
داده شوند. مثل اشاره شما به اپراى درياچه قو يا كلمه دوالپا كه 

براى ما كمتر شناخته شده است. 
ــى  ــت چه كس محمدعلى: قصه درياچه قو را معلوم نيس
نوشته. شايد مثل بيشتر قصه هاى كهن در طول ساليان و به 
ــده. اما موزيك باله آن را چايكوفسكى روسى  مرور تكميل ش
ــهور شده.  ــاس اين قصه اين همه مش ــاخته و بر همين اس س

ــال كوچك تر از داريوِش بيست وپنج ساله  شاهزاده اى چهارس
داستان ما مى بايد طبق سنت دخترى را به همسرى برگزيند. 
در حالى كه مردد و بيمناك است و هنوز كسى را دوست ندارد 
ــته است. قدم زنان مى رود طرف درياچه  اى و  يا زير سر نگذاش
نگاهش مى افتد به قوى بسيار زيبايى كه توسط چندين قوى 
ــده... در گرگ وميش غروب آفتاب ملكه قوها  ديگر احاطه ش
ناگهان به زنى زيبا به نام اودت تبديل مى شود و... (نمى خواهم 
ــتان ما بدون  ــط درياچه قو، اما دارنوش داس يك باره بپرم وس
لكنت زبان و پاهاى طاووس وارش، بقيه اندام و چهره اش مثل 
اودت زيبا بود و مثل يك قو به راستى پاك و معصوم)، شاهزاده 
مى فهمد جادوگرى بد طينت و بدخواه، اودت و ديگر دختركان 
ــب  ــه قوهايى تبديل كرده كه تنها در طول ش ــه او را ب نديم
ــان درآيند و درياچه هم در حقيقت  مى توانند به صورت انس
ــت جز اشك چشم پدران و مادران آن دختركان.  چيزى نيس
ــتعاره ها بيان مجازى برپايه تشبيه هستند كه در آن يكى  اس
از دوطرف تشبيه (مشبه يا مشبه به) حذف شده باشند. مثل 
گفته هاى من و ما كه گاه پوشيده و غيرصريح بر زبان مى آيند. 
ــاهزاده مى گويد... اگر مرد خوش قلبى به او  بارى... اودت به ش
ابراز عشق كند، طلسم جادوگر باطل مى شود و اودت به صورت 
انسان درمى آيد، اما پيش از آنكه شاهزاده بتواند عشق خود را 
آشكار كند، جادوگِر بدطينت (تو بخوان قاچاقچى ناروزن) به 
ــلوغ مى كند تا  ــا فرمان رقص مى دهد. محيط را آنقدر ش قوه
مانع تماس اودت و شاهزاده مى شود و با طلسمى ديگر دختر 
خود را به نام اُديل كه او هم در نامش مثل اودت، «د» دارد (تو 
بخوان دارنوش) به شكل اُودت در مى آورد و شاهزاده جوان ما 
گول مى خورد و به جاى اُودت، اُديل را انتخاب مى كند و قسم 
مى خورد هرگز از او جدا نشود. اودت واقعى كه در جايى مخفى 
ــت اندوهناك به سمت درياچه  ــده و شاهد اين صحنه اس ش
ــاهزاده تازه متوجه حيله جادوگر مى شود و براى  مى رود و ش
اودت توضيح مى دهد و اودت او را مى بخشد... كه عشق آسان 
ــكل ها... جادوگر گوش سالم شاهزاده  نمود اول ولى افتاد مش
ــاهزاده به اديل  ــد و يادآورى مى كند كه او يعنى ش را مى كش
ــوگند وفادارى خورده است. اما شاهزاده  ابراز عشق كرده و س
ــت و امكانات فوق العاده اى دارد، دست در  ــاهزاده اس چون ش
دست محبوبش وارد درياچه مى شود و طلسم جادوگر را باطل 
ــان تبديل مى شوند.  مى كند و همه قوهاى آن درياچه به انس
ــه درياچه پرت مى كنند و  ــا، جادوگر و دخترش را ب نديمه ه
داستان پايانى خوش مى يابد. معنى دوالپا را اغلب مى دانند. اما 
براى احتياط گفتنى است... در فرهنگ عوام، موجودى خيالى 
است كه پاى دراز و باريك، مانند تسمه دارد و چون در بيابان 
كسى را ببيند، با فريب بر دوش او سوار مى شود و پاهايش را 
بر بدن آن بى نوا مى پيچد و از او جدا نمى شود. تا حدودى مثل 
جادوگر درياچه قو كه بند كرده بود به شاهزاده كه بايد دختر 
مرا بگيرى، يا سرنوشتى كه داريوش و دارنوش دچارش بودند. 
من فكر نمى كنم داريوش از دوالپا غيراز معنى چسبندگى اش 
ــته است. او احساس مى كرد  معناى ديگرى در ذهن خود داش
سرنوشت (ارثى يا غيرارثى) ناخواسته كارى كرده كه احساس 
كنند روى دست هم مانده اند و كنه هم شده اند، در حالى كه 
طبق شواهد موجود نزد من همديگر را دوست داشته اند و در 

يك فضاى خالى و مسدود قرار گرفته اند... 
خبرنگار:  گمانم بايد منتظر باشيم تا داستان شما را بعد از 
چاپ بخوانيم و ببينيم اين توضيحات شما چه كمكى به فهم ما 
از داستان خواهد كرد. اساسا لزوم اين حرف ها چه بود؟ اگرچه 
هنوز هم حس مى كنم داريد چيزى را هجو مى كنيد. شما تمام 
داستان را به شيوه اى ديگر گفتيد يا من خيال مى كنم كه اين 

كار را كرده ايد. در پايان اين بخش صحبت ديگرى نداريد؟ 
ــتان هم چيزى را بايد اضافه كنم.  محمدعلى: درباره داغس
داريوش نمى دانسته داغستان يكى از جمهورى هاى خودمختار 
ــيه و در خاور قفقاز و ساحل باخترى درياچه  ــيون روس فدراس
ــت. داغستانى ها طفلكى ها اصال َدهرى نيستند. اغلب  خزر اس
ــت داريوش و  ــيعه مذهب هستند. بعيد هم نيس شافعى و ش
ــب عروسى يك داغستانى ديده باشند  دارنوش ويديويى از ش
كه در آن مدعوين به حد افراط مى نوشيدند و در حال شادمانى، 
ديوانه بازى در مى آوردند. داستان دارد نوشته مى شود. به همين 
دليل اگر نويسنده آن سطور فيسبوكى پيدا شود، خودش هم 
مى آيد درون اين طرح داستانى و به نسبت سهمش حقش را 

خواهد گرفت. 
 ارديبهشت 1393 ونكوور 

داستانى از  محمد محمدعلى

داستان ناتمام

رمان «هيوالى هاوكالين» نوشته ريچارد  فرشيد فرهمندنيا:
براتيگان از منظر راوى داناى كل روايت مى شود. راوى داناى 
ــه وقايع و ماجراها را در  ــوال بار روايتگرى درباره هم كل معم
ارتباط با شخصيت هاى داستان و موقعيت هاى پيش روى آنان 
برعهده دارد و به اين منظور ناچار است بنا بر پيش زمينه هاى 
ــناختى يكى از اين دو استراتژى را  تاريخى، اخالقى و روانش
براى روايت داستان خود برگزيند: استراتژى راوى هيستريك 

يا استراتژى راوى روان رنجوروسواسى. 
استراتژى روايى رمان «هيوالى هاوكالين» از گونه نخست 
است و براتيگان در قالب يك راوى هيستريك، داستان خود 
ــت. او در خالل روايت كردن داستانى عارى  را روايت كرده اس
ــخصيت پردازى، پيرنگ، ماجرا و كشمكش و با پرهيز از  از ش
ــان و زاويه ديد و...  ــرى با مفاهيم عميق و وررفتن با زب درگي
ــات و دوزوكلك هاى  ــرهم كردن انواع هزلي ــوض با س و در ع
شوخ طبعانه و بازگويى ماجراهاى نخ نما و كليشه هاى ادبيات 
عامه پسند و صحنه گردانى هاى كميك استريپ گونه كه به درد 
سرگرم كردن كودكان مى خورد، مى كوشد حقايقى را درباره 
جهان ما و سرنوشت محتوم انسان گوشزد كند؛ حقايقى نظير 
ــر گرفتار در چنبره بلندپروازى هاى علم و  تقدير تاسفبار بش
تكنولوژى يا ماهيت سراسر تصادف و شانس زندگى كه آنقدر 
ــان و روى آوردن به  ــد كه به زعم او نياز به  دليل و بره واضحن
ــتنتاج فلسفى ندارند.  ــم هاى پيچيده استدالل و اس مكانيس
براتيگان فرمى بهتر از دروغ براى بيان اين همه حقيقت پيدا 

نكرده است. 
ــان دوگونه عام  ــزى كه ژاك لكان مي ــتفاده از تماي با اس
شخصيت هاى هيستريك و شخصيت هاى روان رنجوروسواسى 
قايل شده است مى توانيم اينطور بگوييم كه فرد هيستريك 
اغلب راهى براى بيان حقيقت از خالل دروغ پيدا مى كند و اين 
به يكى از مختصات هميشگى فن بيان (rhetoric) او تبديل 
مى شود. در قاموس وى گله و شكايت هاى ساختگى از اين و 

آن، اتهام زدن هاى ناروا، اغراق و بزرگ نمايى، تزوير و فريبكارى 
ــطه همين دروغ پردازى ها  ــامد بااليى دارد و صرفا به واس بس
ــد حقيقت را درباره خود بيان كند. در روايت هاى اين  مى توان
دسته از شخصيت ها،  حقيقت در قالب دروغ هايى پرشاخ وبرگ 
ــراى ذكر مثالى  ــود و ب ــته مى ش ــا ديگران در ميان گذاش ب
سردستى از اين شيوه بيان مى توان به انبوه جوك ها و لطيفه ها 
اشاره كرد كه ساختار كلى شان غالبا از چنين فرمولى تبعيت 
ــال هاى سال است كه بر اساس همين قاعده كه  مى كند و س
ــته ميان طرفين پذيرفته شده است،  به مثابه قراردادى نانوش
عمل مى كنند و اثر عميقى هم برجا مى گذارند. به عنوان يك 
ــيار گويا از اين سنخ مى توان به يكى از لطيفه هايى  نمونه بس
اشاره كرد كه در حوزه روانكاوى نقل شده است: «يك يهودى 
ــتگاه قطار مى گويد: اگر مى گويى كه  به يهودى ديگر در ايس
مى خواهم به كراكوف بروم از من مى خواهى كه باور كنم تو به 
لمبرگ مى روى اما من مى دانم كه درواقع به كراكوف مى روى 
پس چرا به من دروغ مى گويى.» درواقع مفهوم طعنه نفر دوم 
به نفر اول اين است: «تو وانمود مى كنى كه حقيقت را مى گويى 
در حالى كه واقعا  دارى حقيقت را مى گويى. پس چرا به من 
دروغ مى گويى؟» اين استراتژى روايى در حوزه ادبيات داستانى 
ــمگير داشته و ردپاى راويان هيستريك را  هم حضورى چش

مى توان در بسيارى از آثار ادبى مشهور دنبال كرد. 
ــى وجود دارد  ــخصيت روان رنجوروسواس اما در مقابل، ش
ــكلى متفاوت با فرد  ــه ديالكتيك حقيقت و دروغ را به ش ك
هيستريك پيش مى برد:  او برعكس هميشه به حقيقت ارجاع 
ــد. كالم او  ــد تا از طريق بيان حقيقت دروغ گفته باش مى ده
مشحون است از استدالل و استنتاج هاى مختلف و به كارگيرى 
گزاره هاى علمى و ذكر واقعيت هاى تجربى و در نهايت خواست 
او اين است كه با گفتن حقايق درباره همه چيز، دروغ خود را 
گفته باشد. در گفتارهاى سياسى و علمى مى توان رگه هايى 
از حضور راويان روان رنجوروسواسى را يافت كه ويژگى عمده 

گفتار آنان استحكام روابط ارگانيك عناصر برسازنده روايت و 
وفور الگوهاى منطقى در ساختار سخن آنهاست. 

براتيگان اما استراتژى روايى خود را از همان ابتداى كار لو 
مى دهد. او با انتخاب عنوان فرعى «يك وسترن گوتيك» براى 
رمان خود مى كوشد با به كارگيرى بوطيقاى فرد هيستريك 
ــاره كند: اينكه سعى دارد  ــاختارى و فرمال اثر اش به وجه س
ــترن و رمانس هاى گوتيك  بگويد رمانش تركيبى از ژانر وس
است يعنى در حقيقت مى خواهد به ژانر واقعى اثر كه همان 
ــت و حاصل فراروى خالق نسبت به  فانتزى خاص خود اوس
همه ژانرهاى وسترن، كارآگاهى و گوتيك است اشاره كند اما 
شيوه بيان هيستريك او باعث مى شود كه فانتزى هاى شخصى 
ــته بنشاند و به  خودش را به جاى فانتزى اى كه در عمل نوش
ــت را در قالب يك دروغ به خواننده  اين طريق باز هم حقيق

عرضه كند. 
ــاره هيوالى كتاب  ــات خود درب ــى از توصيف او در بخش
ــد: «اين قدرت را داشت كه خواسته اش را بر ذهن و  مى نويس
ــت حقيقت را به شيوه اى تغيير دهد  ماده اعمال كند و سرش
كه با ذهن موذى خودش تطبيق يابد» و به اين ترتيب شگرد 
اصلى خود و هيواليش را كه ارايه حقيقت در قالب دروغ هاى 

دلپذير است افشا مى كند. 
هيوالى هاوكالين در اثر يك آزمايش شيميايى ناشيانه از 
سوى پروفسور هاوكالين به وجود آمده است. در اينجا باز هم 
با همان موتيف تكرارى سروكار داريم كه دانشمندى ماجراجو 
و بلندپرواز از روى بى مباالتى يا با انگيزه كسب قدرتى مافوق 
تصور و تسخير هرچه بيشتر جهان، هيوال مى آفريند و هيوال 

در كنشى معكوس به جان آفرينندگان مى افتد و... .
براتيگان به شكلى كنايه آميز در اين موتيف مالوف مداخله 
ــمول بخشيده است  كرده و به هيوالى خود ماهيتى جهانش
ــدن هيوال تاكيد  ــى در به وجودآم ــاركت همگان و روى مش
ــت: هيوالى هاوكالين در اثر عبور جريان  ــته اس ويژه گذاش

الكتريسيته از تركيب مواد شيميايى و اكسيرهاى جادويى كه 
از اقصى نقاط جهان (مصر باستان، آمريكاى جنوبى، هيماليا و 
آتالنتيس) جمع آورى شده خلق شده است و تركيبى است از 
جادوى كهن و علم مدرن كه در ادامه روند آفرينش هيوالهاى 
ادبى (نظير فرانكشتاين و...) اين بار به شكلى هجو آميز پديدار 
شده و اكنون به مثابه بيگانه اى در برابر همين عوامل آفرينشگر 

قد علم كرده است. 
ــا و نابودى ها (نابودى  اما زنجيره تقابل ه
علت توسط معلول) همين جا خاتمه نمى يابد 
ــزادى دارد كه  ــود نيز هم ــه هيوال خ چراك
ــيانه از خود او در كنار  به مثابه تقليدى ناش
ــرانجام همين سايه باعث مرگ  اوست و س
ــود. هيوال و سايه اش گرچه هر  هيوال مى ش
دو منشأ يكسانى دارند و به يك شيوه خلق 
ــده اند اما در تقابل آشكار با يكديگر قرار  ش
دارند: هيوال حامل نوعى بدنهادى و شرارت 
است و سعى مى كند ادامه منطقى هيوالهاى 
خلق شده در آثار بزرگانى چون ميلتون، شلى، 
تالكين و جان گاردنر باشد. او پارودى همان 

ــيطان و وارث سنت ادبى شر نمايانده مى شود  كهن الگوى ش
ــر برآورده بيرون  ــنتى كه از آن س ــد از قالب س كه مى كوش
بجهد. (همچنان كه از همان ابتداى داستان با تكيه بر طنزى 
سرخوشانه از سبوى كريستالى كه برايش حكم زهدان داشته 

بيرون مى زند تا قلمرويى تازه براى خود كشف كند) 

ــوخى هاى هيوال خطرناكند و نتايجى ويران كننده در  ش
پى دارند. او محصول غلط خوانى عبارت مشهور مفيستوفلس 
ــت و بدى مى آفريند.  ــت(1) نيرويى كه خواستار بدى اس اس
ــاى كاريكاتورگونه هم  ــت و بدى ه هيوال كاريكاتور بدى اس
ــاى او در حد به هم زدن نظم جارى  مى آفريند اگرچه بدى ه
امور و شيطنت هاى خنده دار تصوير مى شود: اينكه پروفسور را 
به جاچترى پافيلى، پيشخدمت را به كوتوله 
و يكى از دختران پروفسور را به سرخپوست 
تبديل مى كند و رنگ اشياى منزل را عوض 
ــن اهل منزل غيب  ــد و لباس را بر ت مى كن
مى كند.  در مقابل سايه هيوال نيكخواه است 
و مغموم از اينكه به همراهى با هيوال محكوم 
ــت كه باوجود  ــت. او همزادى اس ــده اس ش
تبعيت سايه وار از هيوال، محتوايى ديگرگونه 
ــوان پادزهر هيوال عمل  ــب به عن دارد و اغل
مى كند. او نقش تاريخى دلقك را كه هميشه 
ــده در كنار هيوالها و  حضورى تلطيف كنن
خون آشامان داشته است، برعهده مى گيرد 
ــخصيتى كه  و با پذيرفتن نقش دلقك (ش
ــه در هنگامه بحران از طريق  ــواره كاركردش اين بوده ك هم
ــا وحدت و  ــتقر كند ت ــين را دوباره مس ــوخى، نظم پيش ش
هماهنگى دوباره حكمفرما شود) موازنه مورد نياز ميان خير 
ــايه در اصل مى تواند اداى  ــر را برقرار مى كند. حضور س و ش
دينى باشد به كمدى هاى آتنى كه در آنها دلقك با بذله گويى 

و مسخره بازى، قهرمانان را از گزند دسيسه ها و خيانت ها حفظ 
ــايه يك جهش ژنتيكى دلقك وار بود و كامال از  مى كند: «س
نقشى كه داشت ناراضى بود و بيشتر دوست داشت روزهايى 
را به ياد بياورد كه در مواد شيميايى، هماهنگى حكمفرما بود.»

ــود را به ژانرى  ــارات خ براتيگان در هر فصل از رمان، اش
ــاختن بر آن ژانر،  به خصوص پررنگ تر مى كند و با هجويه س
ــتحاله سبك هاى  نمونه اى پاروديك از آن ارايه مى دهد تا اس
ــان داده باشد؛ براى  ــدن همه ژانرها را نش ادبى و ناممكن ش
ــخصيت پردازى ها  ــازى و ش مثال در بخش اول رمان، فضاس
مبتنى بر عناصر رمانس وسترن و به شدت غيررئاليستى است: 
ــك و سوخته و فضاهاى متروكه، چشم انداز  منظره هاى خش
ــت و شخصيت هاى  گورهاى خالى و ماران زنگى رها در دش
ــترن، وام گرفته شده اند:  قالبى كه از بايگانى رمانس هاى وس
درشكه چى الكى خوش و عياش، كالنتر ناحيه با لقب «خشن 
ــل مادربزرگ هاى  ــميت كافه چى كه مث اما منصف» و ننه اس
مهربان بابت بيسكويت ها و كلوچه هاى تمشك خوشمزه اش 
ــرپيچى هاى معنادارى از  ــت. درعين حال شاهد س زبانزد اس
قراردادهاى مرسوم وسترن هم هستيم:  قهرمانان قصه (گرير 
ــند  ــن و باجربزه باش و كامرون) كه بايد به لحاظ تيپيك خش
ــكار هيوالست انجام دهند،  تا بتوانند ماموريت خود را كه ش
ــتند و  ــوت و دلزدگى و بى عرضگى هس ــس دچار رخ برعك
مانند هفت تيركش هاى بازنشسته عمل مى كنند كه حتى در 

شليك كردن هم ناشى هستند. 
براتيگان كليشه ثابت وسترن هاى رايج در مورد اسب هاى 
قوى و باهوش را كه در مخمصه ها ناجى سواران خود هستند 
ــب هاى  و آنها را از مهلكه به در مى برند نيز نقض مى كند؛ اس
اين رمان، نحيف و گوژپشت اند، گوش هاى يكى از اسب ها را 
ــرط بندى گاز گرفته و كنده است.  كابوى مستى سر يك ش
ــت و آن ديگرى از بدو تولد  ــب ديگرى معتاد به الكل اس اس
يك پا نداشته و برايش پايى چوبى گذاشته اند كه شبيه پاهاى 

اردك از آب درآمده اند. براتيگان بدين گونه قراردادهاى مالوف 
و كليشه اى وسترن را به سخره مى گيرد. 

ــبك گوتيك و  در بخش دوم رمان، فضاهاى وهمناك س
ــات آن، موضوع نگاه نامتعارف براتيگان قرار مى گيرند؛  ملزوم
توصيف عمارت هاوكالين به عنوان بنايى تك افتاده به سبك 
ــزرگ در پس زمينه اى تيره وتار،  ويكتوريايى با طارمى هاى ب
ــومينه هايى از آجر قرمز: «كافى بود نگاهى گذرا به خانه  با ش
ــا تعلق ندارد». توده هاى برف  بيندازى تا بفهمى خانه به آنج
انباشته شده در اطراف عمارت در گرماى تابستان، به آن مكان 
داللتى غيرعادى (مثال شيطانى) اما درواقع مضحك مى دهد. 
در درون عمارت هم اشيا و اثاثيه آشناى داستان هاى گوتيك 
وجود دارند؛ تابلوهاى نفيس قديمى، چلچراغ هاى كريستال و 

انواع ظروف زيباى قيمتى. 
ــته به  ــه به عنوان كابوى هايى كاركش ــر و كامرون ك گري
استخدام در آمده اند، قرار است در اين فصل نقش شكارچيان 
شيردل هيوال را بازى كنند اما در چرخش هجو آميز ديگرى 
بدل به يك زوج كارآگاه دلقك مآب مى شوند كه بايد درخشش 
ــايه هاى مشكوك و ردپاها را زير نظر  سنگ هاى قيمتى و س
ــارت نيز باعث تحرك و  ــد. اما رازورمزها و عجايب عم بگيرن
انگيختگى قهرمانان قصه نمى شود. آنان با بى خيالى و بى قيدى 
ساعت ها در پذيرايى مى نشينند و مى نوشند، گويى آنچه كه 
اتفاق افتاده جزيى از وقايع روزمره زندگى آنهاست و اصلى ترين 
كارى كه انجام مى دهند به تعويق انداختن كار اصلى شان، يعنى 
شكار هيوالست. آنها بر خالف قراردادهاى مرسوم بدون هيچ 
طلسم و تعويذ يا اسلحه اى فقط با يك گيالس نوشيدنى به 
ــا هيوال نيز مضحكه اى  ــگ هيوال مى روند و جنگ آنها ب جن
ــت؛ هنگامى كه كامرون شجاعت به خرج مى دهد  بيش نيس
ــيدنى را در لوله آزمايش محل اقامت  و محتواى گيالس نوش
هيوال خالى مى كند تا او را بكشد سايه هيوال مانع گريز هيوال 

مى شود و او را به كشتن مى دهد. 

پايان بندى سرخوشانه اثر جلوه ديگرى از به چالش كشيدن 
قراردادهاى مرسوم همه ژانرهاى مورد تمسخر براتيگان است. 
او براى هركدام از شخصيت ها سرنوشت مضحك و نامرتبطى 
خلق مى كند كه درواقع بيانى است كنايى از آنچه كه روزگار 
پيش روى آدميان قرار مى دهد: هيوال و سايه اش بدل به مشتى 
الماس و سايه اش مى شوند، از دختران پروفسور يكى با گرير 
ــروكارش به عفيف خانه ها مى افتد  ازدواج مى كند و بعدها س
ــل مى ميرد و ديگرى به پاريس  و نهايتا در تصادف با اتومبي
مى رود و با يك كنت روسى ازدواج مى كند و به مسكو مى رود 
و سرانجام در جريان انقالب روسيه كشته مى شود. گرير هم به 
جرم سرقت اتومبيل دستگير شده به زندان مى افتد و در آنجا 
به آيين رز صليبى مى گرايد. تنها كامرون است كه در محيط 
واقعى پيرامون خود باقى مى ماند و با سرمايه اى كه دستاورد 
ــت تبديل به تهيه كننده اى  ــابگر و ماجراجويى اس عقل حس
موفق در هاليوود مى شود. به خاطر داشته باشيم كه او همان 
شخصيتى است كه در طول رمان عادت به شمردن همه چيز 

دارد و شمارشگر ناميده مى شود. 
ــت كه از راه هجو  ــت مدرن اس رمان براتيگان رمانى پس
ــر  ــى آخرالزمانى مى پردازد كه بش ــات اين تلخ انديش به اثب
ــده روزگار ما كه بازيچه دست تقدير است، از آنجا  استحاله ش
كه نمى تواند در وضعيت خود تغييرى ايجاد كند مى كوشد با 
ماجراجويى هاى علمى و به كارگيرى دستاوردهاى تكنولوژيك، 
جهان را مسخر كند و خود را نجات دهد اما باز ناكام مى ماند 
ــا و نابودتركردن  ــه اقدامش چيزى جز خلق هيواله و نتيج
جهان نيست و اين مضمونى است كه در تعدادى از مهم ترين 

رمان هاى پست مدرنيستى تكرار شده است. 
پى نوشت : 

1- در فاوست گوته در توصيف مفيستوفلس آمده است: 
بخشى از آن نيرو كه جز بدى نمى خواهد و با اين همه نيكى 

مى آفريند. 

مضحكه هيوالها
درباره رمان «هيوالى هاوكالين» نوشته «ريچارد براتيگان»

هيوالى هاوكالين
يك وسترن گوتيك

ترجمه سارا خليلى جهرمى
 نشر افراز

 نادر شهريورى (صدقى)

يادى و حسرتى
در مقدمه كتاب «تجربه اى ايرانى-

ــتر رمان ها،  ــى» برخالف بيش آمريكاي
ــك از  ــت: «هيچ ي ــده اس ــته ش نوش
رويدادهاى اين كتاب تخيلى نيست و 
تمام ماجراهاى كتاب به طور كامل به 
وقوع پيوسته اند.» و بعد سعيد قهرمانى، 
نويسنده كتاب مى نويسد كه تمام اين 
ماجراهاى واقعى را به دقت تاريخ نگاران 
ــت: «براى نوشتن  حرفه اى نوشته اس
ــن انبوه  ــع اصلى م ــاب مرج اين كت
يادداشت هايى بوده است كه به سبك 
خاطره در طول سال هاى طوالنى گرد 
ــاز ناخودآگاه  ــايد از ديرب آورده ام... ش
ــتم كه يادداشت ها بايد كامل  مى دانس
ــم بعضى از  ــا روزگارى بتوان ــند ت باش
اين ماجراها را بنويسم و منتشر كنم. 
ــى كه من  ــا اين تفاصيل و با وسواس ب
ــتى اين مطالب به  ــراى دقت و درس ب
ــد، محققين،  خرج داده ام، اگر الزم ش
ــان  روان شناس و  ــان  جامعه شناس
مى توانند با خيال راحت به مطالب آن 
استناد كنند. اما البته خواننده ديرباور 
ــاب را به عنوان  ــت كه اين كت بهتر اس
ــاه  ــتان هاى كوت ــه اى از داس مجموع
تخيلى بخواند بدون اينكه نگران رخداد 
ــد.»  ــتان ها در عالم واقع باش اين داس
ــنده «تجربه اى  در عين حال كه نويس
ايرانى-آمريكايى» ماجراهاى اين كتاب 
را واقعيت تاريخى مى داند، در مقدمه 
ــد كه مكان هاى وقايع و نام  مى نويس
شخصيت هاى داستان ها را تغيير داده 
تا افراد قابل شناسايى نباشند و معتقد 
است «اينكه اين اتفاقات بر چه كسانى 
و در چه مكان هايى رخ داده است مهم 
نيست، مهم نفس آن اتفاقات است.» اما 
ــتان «تجربه اى ايرانى-آمريكايى»،  داس
ــت زندگى ايرانى هاى مقيم خارج  رواي
ــراد در خارج از  ــت، آنچه بر اين اف اس
ــك در بين  ــت: «بى ش ــن رفته اس وط
ميليون ها ايرانى كه در خارج از كشور 
زندگى مى كنند براى بعضى  از آنها در 
مهاجرت اتفاقات جالب توجهى رخ داده 
است و برخى نيز در خارج زندگى هاى 

نادر، غيرعادى، دشوار عجيب و غريب، 
مهيج، پرشور و استثنايى،  يا متفكرانه اى 
ــاره زندگى و  ــد. درب ــه كرده ان را تجرب
ــه در هجرت به  تجربيات اين گروه ك
ــر مى برند، چندان كه بايد و شايد،  س
مطلبى منتشر نشده است.» از اين رو 
سعيد قهرمانى رمان مستند «تجربه اى 
ــاس تجربه  ايرانى-آمريكايى» را بر اس
خود و ديگران از زندگى در خارج كشور 
نوشته است تا زندگى كمتر روايت شده 
اين گروه را ثبت كند. اين نويسنده، كه 
عالوه بر تحصيل رياضيات در دانشگاه 
كاليفرنيا در بركلى، در سه دانشگاه در 
ــتاديار، دانشيار، استاد، رييس  مقام اس
دانشكده و رييس كالج فعاليت داشته 
ــاس فقدان  امروز به دليل همين احس
ــده تا زندگى به زعم  ــت به كار ش دس
ــان را در  ــب و نادر ايراني خودش غري
ــد: «در آمريكا  ــه تصوير بكش غربت ب
كتاب هاى زيادى در مورد زندگى ايران 
ــته شده و مى شود.  دو قرن اخير نوش
بعضى خاطرات دوران زندگى خويش را 
در ايران مى نويسند و برخى رويدادهاى 
ــان خويش يا  تاريخى و اجتماعى زم
ــان را  ــدر و مادر يا اجدادش روزگاران پ
ــتان يا نوشته اى تاريخى  در قالب داس
به رشته تحرير درمى آورند. چون بازار 
ــه در اين مملكت  ــت خاورميان سياس
ــكاو آمريكا به  ــت و مردم كنج داغ اس
چنين كتاب هايى اقبال، توجه و عالقه 
ــادى دارند. غالب اين كتاب ها هم با  زي
موفقيت تجارى روبه رو مى شوند اما در 
اين بازار پررونق، كمتر كسى به زندگى 
ايرانى هاى مقيم خارج پرداخته است.» 
ــك خورده  ــا»، «شپش ــا مونى ه «ب
شراب»، «يادى و حسرتى»، «كشاف يا 
كفاش؟»، «كودتا در انجمن فرهنگى»، 
ــت نجارى»، «وان دگر  «كار بوزينه نيس
شير است اندر باديه» و «اى كاش غصه 
خسته مى شد»، عناوين فصل هاى اين 

رمان مستند هستند. 

تجربه اى
ايرانىـ  آمريكايى

سعيد قهرمانى
نشر هرمس
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