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كتاب

عطف كتاب نگاه

س��رانجام آدمي، يكي از دغدغه هاي بشر از روز اول تا 
به امروز بوده اس��ت. اين دغدغه در ادبي��ات نيز نمود پيدا 
كرده است. كمدي الهي دانته، بهش��ت گمشده ميلتون 
و... نمونه هايي هستند كه س��عي در تصويرسازي هستي 
پس از م��رگ كرده اند. »پيانو« نگاه ت��ازه اي به اين مقوله 
دارد كه با چاش��ني طنز در آميخته  اس��ت. طن��زي كه با 
كنايه به هس��تي، فضاي ابزوردي را مي س��ازد و در پايان 
خواننده اش را در اي��ن مخمصه رها مي كن��د. طنزي كه 
تم��ام تصاوير ذهني خوانن��ده از مرگ و ش��كوه ماورايي 
آن را به نيش��خند مي گيرد. ب��ه عنوان نمون��ه، در لحظه 
مرگ قهرمان اصلي اش، نويس��نده به صراحت خواننده را 
خطاب مي دهد كه ن��ه از به هوا برخواس��تن خبري بود و 
نه از ات��ر يا هر رويداد ب��زرگ ديگري! يا درب��اره موقعيت 
ميان دو دنيا با كناي��ه عنوان مي كند كه سيس��تم اينجا 
راه هاي گريزي هم دارد؛ در اينجا مثل همه جاهاي ديگر 
پارتي بازي هايي مي شود! تصاوير معمولي و پيش پاافتاده 
از س��ازوكار آن دنيا، كنايه  به ش��كوهي اس��ت كه در آثار 
پيش��ين، از اين موقعيت ساخته شده اس��ت. آنچه از اين 
كنايه حاصل مي شود، سزيفي اس��ت كه به تكرار محكوم 
شده است. نويسنده سعي دارد از زبان طنز براي مضحكه 
موقعيت ها، بهره بجويد. طنز اي��ن روايت، موقعيت هاي 
هراس آميز را به مضحكه تبديل مي كند و س��عي مي كند 
نوع��ي انفع��ال و تش��تت فكري در مخاطب ايج��اد كند. 
شايد بتوان اين امر را شبيه آثار سبك گروتسك دانست. 
ولفگانگ كيزر در تعريف گروتسك مي گويد: »گروتسك 
تجلي اين دنياي پريشان و از خود بيگانه است.« به عبارت 
ديگر تراژدي زندگ��ي امروز كه سرش��ار از موقعيت هاي 

هراس آور است، با زباني كميك بيان مي شود. 
نويسنده در اين داستان از شگرد »مؤلف مداخله گر« 
به دو صورت اس��تفاده كرده است. نخس��ت، با اين شگرد 
زاويه ديگري از داس��تان ب��ه مخاطب نش��ان مي دهد و 

نمي گذارد مخاطب به روايت اعتماد كند: 
از طرف ديگ��ر كامال يقي��ن دارم كه ش��ما چه فكري 
مي كرديد. خوب مي دانم. فكر مي كرديد ماكس هم يكي 
از آن مردان زن باره اي است كه شبيه مدل هاي كالسيك 
مدام در حال دام پهن كردن و اين كار ها اس��ت... اش��تباه 
كرديد كه در اين باره نگران شديد. حاال برويم سراغ ادامه 

داستان.
در بس��ياري از صحنه ه��ا كه مخاط��ب درگير روايت 
اس��ت، اين دخال��ت نويس��نده، خواننده را ب��ه عمد آزار 
مي دهد ت��ا خوانند هش��ياري اش را در جري��ان روايت از 
دس��ت ندهد. البته اين امر با لحن طنزي ك��ه دارد، مانع 

دلزدگي در خواننده مي شود: 

ماكس ك��ه بالفاصله متوجه موضوع ش��ده بود با خود 
انديشيد كه لحظه مرگش فرا رس��يده است. ما خودمان 
مي دانيم كه زمان م��رگ ماكس نزديك اس��ت و ممكن 
است داليلي هم براي اين كه مرگ ماكس را قريب الوقوع 
بدانيم داشته باش��يم اما نه. اصال هم اين طور نيست. تازه 
مي بينيم كه همه چيز به خوبي و خوش��ي گذشت. مورد 
دوم، نويس��نده با ش��گرد »مؤلف مداخله گر« به صورت 
مستقيم ش��خصيت را مخاطب قرار مي دهد و به صورت 
نداي درون شخصيت، در مس��ير روايت دخالت مي كند. 
اين دخالت در بزنگاه ها، آگاهانه و براي برجس��ته كردن 

وجوه ديگر روايت است: 
به خانه برگرد. دوباره س��وار مترو بش��و و شيرجه برو 
زيرزمين. درس��ته، يك بليط ديگر بخ��ر. قيافه ات را هم 
آن جوري نكن. اين دخالت، خطاب امري دارد و خواننده 

فرض مي كن��د مخاط��ب قرار 
گرفته اس��ت كه درست فرض 
كرده اس��ت. تم��ام ب��ازي كه 
نويس��نده با خواننده در جريان 
دارد،  مداخله گ��ر«  »مؤل��ف 
اين اس��ت كه مخاطب بفهمد 
شخصيت اصلي اوس��ت. اويي 
كه در قالب ش��خصيت ماكس 
اين س��فر را آغ��از مي كند و در 

آخر به جهنم مي رس��د. همان جايي كه مخاطب نشسته 
اس��ت و دارد اين كتاب را مي خواند. انگار نويس��نده ورود 

خواننده را به جهنم، خوش آمد مي گويد! 
ش��خصيت  ماكس در داس��تان پيانو ي��ك قهرمان يا 
ضدقهرمان نيست. يك آدم معمولي با اشتباهات متداول 
است. در كارش خبره اس��ت اما شهرتش آن چنان نيست 
كه زندگي اش را متاث��ر كند. او در نواختن نت ها اش��تباه 
مي كن��د اما اركس��تر را ب��ه خاطر ضعيف ب��ودن مالمت 
مي كند. حتي در م��ورد مرگش تمام��ي پيش بيني هاي 
خواننده غل��ط از آب در مي آيد و ماك��س در جريان يك 
سرقت س��اده توس��ط دو نوجوان به صورت اتفاقي كشته 
مي ش��ود. اين معمولي بودن ماكس، در راس��تاي همان 
نكته قبل اس��ت و نويس��نده مي خواهد ك��ه خواننده به 
سادگي در جاي ماكس بنشيند. در پايان، ماكس مرده تر 
از هميشه رفتن معشوقش را تماش��ا مي كند و خواننده، 

خودش را در آينه مي بيند. 
نويسنده، دو سرنوش��ت در برابر شخصيت داستانش 
ترسيم مي كند: پارك و منطقه ش��هري. منطقه شهري، 
موقعيتي اس��ت كه ماك��س قب��ل از م��رگ در آن بوده 
اس��ت. اين حضور دوباره در همان موقعيت قبل، با تغيير 

وضعيت شخصيت همراه است. 
در وضعيت قبل از مرگ، ماكس يك نوازنده مش��هور 
پيانو اس��ت كه به بيماري»ترس از صحنه« دچار اس��ت. 
هنگامي كه ماكس دردانشكده موس��يقي تولوز مشغول 
به تحصيل بوده اس��ت، در كافه كنار دانشگاه، عاشق زني 
به نام رز مي ش��ود اما هيچ گاه جس��ارت بيان عش��قش را 
نمي يابد. او به نوش��يدن مش��روبات الكلي معتاد است. او 
پس از 30 سال، هنوز خاطره رز در ذهنش پر رنگ است و 

در پس چهره هر زن زيبا، رز را مي بيند. 
در وضعيت پس از مرگ، ماك��س با چهره تغيير يافته، 
هويت ش��خصي به نام پاول را دارد. س��ه قان��ون براي او 

گذاشته اند: 
اول: برق��راري تماس ب��ا آدم هايي كه قب��ال در زمان 
حيات مي شناختي ممنوع است. دوم: حق نداري خودت 
را معرفي كني سوم: حق نداري 
با آشنايان قديمي طرح آشنايي 
مجدد بريزي. او عصرها مسوول 
كافه اس��ت و ميل به نوشيدنش 
به طور كامل از بين رفته اس��ت. 
او با زني به نام فليش��ين زندگي 
مي كند ك��ه يك بچ��ه كوچك 
دارد. او صبح ها، مش��غول خريد 
و تمي��زكاري اس��ت و اوق��ات 
فراغتش را جلوي ويدئوي فليش��ين مي گذراند. فليشين 
و ماكس به ندرت همديگ��ر را مي بينن��د و ماكس از اين 
زندگي دلزده ش��ده است. عشق او به فليش��ين در زمان، 
پول، ال��كل، روزمرگ��ي و كلي چيزهاي ديگر حل ش��ده 
است. ماكس در همان موقعيتي زندگي مي كند كه پيش 
از مرگ در آن مي زيس��ته اس��ت اما وضعيتش فرق كرده 
اس��ت. از ماكس، هويت و ارتباطاتش گرفته شده است و 
اين در جامعه مدرن امروز تفسير مرگ است. ماكس حق 
ندارد به پيانو نزديك ش��ود. ماكس پيانيس��ت مشهوري 
اس��ت و پيانو بس��ان هويت ماكس اس��ت. از او لذت ها و 
رنج هاي گذشته گرفته شده اس��ت. اين مساله تا به  آن جا 

پيش مي رود كه ناگزير به فرار از خودش مي شود: 
به محض اين كه موس��يقي آغاز ش��د متوجه شد كه 
نوازنده آن خودش اس��ت و اين كار را پنج س��ال پيش در 
سيرومن ضبط كرده بودند. وانمود كرد متوجه اين مساله 
نشده اس��ت. مانند كس��ي كه در خيابان وانمود مي كند 
آشناي موي دماغي را نديده است اما مشكل اينجا بود كه 

اين بار آن فرد آشنا خودش بود.
او ديگر از صحنه و مجسمه ش��وپن نمي ترسد و حتي 
جس��ارت پيدا مي كند كه وقت��ي رز را پي��دا مي كند، با او 

صحبت كند. اما منطقه ش��هري، جايي اس��ت كه آرزوها 
و روياها درآن جاي��ي ندارند. بليارد، مس��وول مراقبت از 

ماكس بهش مي گويد: 
متوجهي، منطقه شهري اين جوري است. در منطقه 
ش��هري همه چيز همين جوري اس��ت. خالصه اش اين 
ك��ه منطقه ش��هري همان چيزي اس��ت كه ش��ما به آن 
جهنم مي گوييد. مرگ در داس��تان پيانو مس��اله اساسي 
نيس��ت و فقط ابزاري در اختيار نويس��نده است تا فضاي 
ابزوردي كه در نظر دارد، بسازد. در همان ابتدا، نويسنده، 
ب��ه خواننده اط��الع مي ده��د ك��ه 20روز ديگ��ر مرگ 
وحش��تناكي در انتظار ش��خصيت اصلي داس��تان است 
و خود ش��خصيت هم از ماجرا مطلع نيس��ت. نويس��نده 

رويكردي فيزيولوژي به مرگ دارد: 
چاقو ابتدا پوس��ت ماك��س را پاره مي كند و س��پس 
فشار دست آن را به س��وي مري و ناي مي برد و بعد آسيب 
شديدي به رگ ها و ش��اهرگ هاي اصلي زير گلويي وارد 
مي كند و پس از آن بين دو مهره س��تون فق��رات- مهره 
هفتم گردني و اول كم��ري مي لغزد و نخاع ماكس را قطع 
مي كند و سپس ديگر هيچ كس در صحنه باقي نمي ماند. 

اين ش��كوه زدايي، از م��رگ اب��زاري در خدمت راوي 
مي س��ازد تا روايتش را آن گونه ك��ه مي خواهد جلو ببرد. 
اما بر خالف آن، اش��ياء در داس��تان ش��خصيت مي يابند 
و حض��وري آگاهان��ه در داس��تان دارن��د. ري��زش مكرر 
دكمه ه��اي لباس ماكس، نش��ان از واقع��ه اي دارد كه به 
تعبير نويس��نده »فصل دكمه ري��زان زندگي لباس هاي 
ماكس« اس��ت. هنگامي كه ماك��س مورد حمل��ه واقع 
مي شود، سه دكمه لباسش مي پرد و نويسنده به خواننده 
اطمين��ان مي دهد ك��ه هرس��ه دكمه به س��مت دريچه 
فاضالب مي روند! انگار هس��تي ماكس اس��ت ك��ه نابود 
مي شود. فندك، بليط مترو و... هر كدام در صحنه مربوط 

به خود حاضر مي شوند و نقش خود را ايفا مي كنند. 
»پيانو« از ترجمه روان و سليس��ي برخوردار اس��ت و 
اين سبب شده اس��ت كه خوانش داس��تان بسيار راحت 
باشد. ش��ايد تنها ضعف ترجمه در اين است كه موقعيت 
مكاني ساخته ش��ده در ترجمه بيش��تر به لندن شباهت 
دارد تا به پاري��س و اين با فضاي اثر مغاير اس��ت. مترجم 
در لحن و ن��كات ظريف روايت، دقت وافري كرده اس��ت. 
نويسنده به وس��يله زبان، با ش��خصيت  اصلي و مخاطب 
بازي مي كند و اي��ن كار مترجم را دش��وار كرده اس��ت. 
انتخاب واژه ه��ا و دقت به طن��ز موجود در زب��ان، نكاتي 
اس��ت كه در ترجمه به آن توجه كافي ش��ده است. بدون 
اين دقت، شايد داستان اشنوز به داس��تاني ساده تبديل 

مي شد كه از روايت اصلي به دور مي ماند.

نگاهي به كتاب »پيانو« نوشته ژان اشنوز، ترجمه كيهان بهمني

به جهنم خوش آمديد

    »قناري ب��از« مجموع��ه داس��تان جديد حامد 
اس��ماعيليون اس��ت كه زمستان امس��ال در قالب 
مجموعه جهان تازه اس��تان، توس��ط نشر چشمه 
منتشر شده اس��ت. اين كتاب هشت داستان كوتاه 
دارد. نكته اي كه در بيش��تر داستان هاي مجموعه 
و اين داستان ديده مي شود استفاده از ابزار گريز به 
گذشته يا فالش بك است كه از اين رهگذر قصه اي 

در قصه ديگر روايت مي شود.
 اما اين حالت قص��ه در قصه مرز مش��خصي دارد. 
به نوش��ته خبرگ��زاري مهر داس��تان دوم ب��ا نام 
» اي عش��ق! چهره آب��ي ات پيدا نيس��ت« از قالب 
قصه گويي در آمده و در فضايي رس��مي تر، از زاويه 
داناي كل به زندگي دخت��ر جواني نگاه مي كند كه 
محي��ط اطراف و خانواده اش باعث ش��ده اس��ت تا 
راه به بيراهه ببرد. اين داس��تان عالوه قصه گويي، 
رويكردي اجتماعي انتقادي دارد. نكته مهم در اين 
داستان و ديگر داس��تان هاي كتاب، تسلسل است 
كه در داس��تان شش��م يعني »عصر تابستان« نيز 
ديده مي شود كه آخر داس��تان در واقع همان نقطه 
شروع آن اس��ت.  »چيزي ميان گلدان ها« داستان 
سوم كتاب، تعمق و تاملي ميان رفتن و آمدن است 
و حال و هوايي مهاجرتي دارد كه پايان مش��خصي 

هم برايش ساخته نشده است. 
داس��تان چهارم اما گوش��ه اي از دلمشغولي هاي 
نويس��نده را نس��بت به جنگ نش��ان مي دهد كه 
البت��ه خارج از قالب ه��اي كليش��ه اي و در طرحي 
نو به اين مساله پرداخته شده اس��ت. چندين نامه 
بي جواب ك��ه از طرف يك ب��رادرزاده ب��ه همرزم 
عمو فرس��تاده مي ش��ود، مي تواند قابي ن��و براي 
بيان برخي زواياي ش��خصيتي رزمن��دگان دوران 
جنگ باش��د.  فضاي تعليق گونه در برخي خطوط 
اين داس��تان حس مي ش��ود اما حقايق كم كم در 
نامه هاي بعدي مشخص مي شود. برادرزاده جواب 
سوالش را نمي گيرد اما همين بي جوابي سوال او به 
نوعي پاسخ مخاطب داستان اس��ت؛ سوالي كه نه 
شخصيت داستان و نه خواننده داستان به جوابش 
نمي رس��ند اين اس��ت كه چرا همرزم عمو جواب 
نامه ه��ا را نمي دهد. اين موضوع ني��ز به صالحديد 
نويس��نده كه اختيار دارد تا داس��تانش را هرجا كه 

خواست تمام كند، مبهم است. 
داستان پنجم، داستاني ساده است كه با حركت 
رو به جلو خود، گذش��ته را بيش��تر روشن مي كند 
و با وج��ود اينكه در آخ��ر، خطوط ابتداي��ي تكرار 
نمي ش��وند ولي داس��تان در همان مكان اوليه اش 
قرار مي گي��رد. طبق مطالبي ك��ه در ابتداي كتاب 
تحت عنوان »نويس��نده به رواي��ت خودش« آمده 
اس��ت، به نوعي مي ت��وان دلخوري نويس��نده را از 
تسلسل و دايره وار بودن در خطوط اين داستان  ها 
مش��اهده كرد. بي پاس��خ ب��ودن برخي س��واالت 
اساس��ي داس��تان ها نيز ب��ه اين قس��مت از وجود 
نويس��نده باز مي گردد كه مي گوي��د: »در عصري 
زمستاني به دنيا آمده اما كس��ي هنوز نمي داند آيا 

برف مي باريد يا نه؟«
معرفي نامه اجمالي كه اول كتاب آمده اش��اره 
دارد ك��ه نويس��نده از نوش��تن درباره غ��م غربت 
فراري اس��ت. رگه هايي از اين غم غربت را مي توان 
در داس��تان هاي كتاب به خص��وص »چيزي ميان  
گلدان ها« ديد. »عصر تابستان« داستاني است كه 
با مرگ شروع مي ش��ود. س��پس وقايع قبل از اين 
مرگ روايت مي ش��ود تا دوباره به س��طور مربوط 
به همي��ن م��رگ برس��د. رگه هايي از افس��وس و 
ناكامي در اين داس��تان وجود دارد كه در داس��تان 
بعدي يعني »اتاق قرمز در خيابان پش��تي« ديده 
نمي ش��ود.  اين داستان كه مانند داس��تان قبلي از 
شيوه روايي اول شخص براي پرداخت آن استفاده 
شده است، حكايت گذشته هاست اما گذشته هايي 
كه حاوي نوستالژي هستند و س��رانجام با داستان 
پاياني مجموعه يعني »نياال« دو س��ر دايره بيروني 
كتاب به هم نمي رس��ند. اين داس��تان ب��ه عنوان 
داس��تان پاياني مجموعه با سوال هايي بدون پاسخ 
و ش��خصيتي كه كامال ش��ناخته نمي ش��ود، تمام 
مي ش��ود. يكي از ديالوگ ه��اي اين داس��تان كه 
نمايانگر رويكرد كلي داس��تان است، عبارت است 
از اين جمله: »خيلي راحت با هم دس��ت مي دهيم 
و باي باي.« داس��تان هاي »قناري ب��از« از يكديگر 
مستقل هس��تند و حال و هواي مخصوص به خود 
را دارند. نويسنده به عنوان مثال توانسته به خوبي 
در يك داس��تان دغدغه هاي يك دختر جوان را از 
بيرون روايت كند و در داس��تان ديگر در قالب يك 
دختر و از جايگاه اول ش��خص قص��ه بگويد. تفاوت 
و تنوع موضوعي داس��تان ها نيز از نق��اط قوت اين 
كتاب است. حامد اس��ماعيليون پيش از اين رمان 
كوتاه »آويشن قشنگ اس��ت« را از سوي نشر ثالث 
منتش��ر كرده بود. داس��تاني كوتاه و متفاوت كه به 
عنوان اولي��ن كار نويس��نده اش ن��گاه منتقدان را 
به خود جل��ب كرد. اي��ن كتاب  كاندي��داي جوايز 
ادبي آن سال ش��د. حامد اس��ماعيليون جز كتاب 
»قناري باز« رمان ديگري نيز از س��وي نش��ر ثالث 
براي كس��ب مجوز به ارشاد فرس��تاده كه هنوز از 

وضعيت آن خبري نيست.

غربت  يك قناري باز  

سعيد احمدي پويا

قناري باز
مجموعه داستان 
حامد اسماعيليون 
نشر: چشمه
چاپ اول : 1389

پيانو
 ژان اشنوز

ترجمه: 
كيهان بهمني
نشر: افراز
چاپ اول : 1389

گاه اجزاي مهم داس��تان، فارغ از بحث ش��خصيت و 
پالت، بيش��تر از هر چيز از الفاظ، س��مبل ها و جزيياتي 
تش��كيل ش��ده كه در يك س��ير ذهني جزيي به كلي، 
معناهايي مي س��ازند كه در نهايت به صورت يكپارچه به 
وحدت و كمال مي رسد. اينكه الفاظ تا چه حد در بازتاب 
حقيقت صادق اند و نمايش تصاوير و طرح معاني از امور 
جزيي به كلي، ت��ا چه اندازه اصل آنه��ا را به ذهن متبادر 
مي كند كار اصلي داس��تان يا به عب��ارت ديگر كار اصلي 

يك هنراست. 
هنر براي كش��ف و نش��ان دادن حقيق��ت ناديدني، 
در واقعيت تغيير ش��كل ايج��اد مي كن��د و گاه هر چه با 
عادت ها، احساس و غريزه ما سروكار دارد به هم مي ريزد 
و وقت��ي كارها و تفكر قهرمان داس��تان ب��ا ادراك گنگ 
و مبهم اش از حقيق��ت مفاهيم كلي و مه��م زندگي در 
تضاد است؛ يك تصوير عيني و محسوس از جهان آشفته 
بيرون به ما مي ده��د كه ادراك اي��ن تجربه، مخصوص 
ش��خصيت معين آن داستان اس��ت و گويي جز از آن راه 
خاص و جزيي كه در طرح آن داستان آمده از راه ديگري 
ممكن نيس��ت. در بس��ياري از داس��تان هاي مجموعه 
»كريس��مس مبارك ماريا« نوش��ته »پوري��ا فالح« با 

چنين وضعي روبه رو هستيم. 
بس��ياري از داس��تان ها به نوعي روايت تنهايي  يك 
مرد هس��تند كه انگار نيروهايي نامعلوم، ش��هامتش را 
از او گرفته ان��د و حاال نمي دان��د و نمي توان��د موقعيت 
خود را در جهان آش��فته ام��روزي تبيين كن��د. مردي 
كه متوج��ه ش��ده معان��ي مفاهيمي چون »عش��ق« و 
»سرنوشت« و »دوس��تي« و...تغيير كرده اما نمي تواند 
درك كن��د تعري��ف جدي��د و جايگزين آنها چيس��ت. 
مردهاي سلب قدرت ش��ده و تنهايي كه اينك برخالف 
ش��رح روايت هايي كه مظل��وم واقع ش��دن زن ها مقابل 
س��لطه جويي مردها را نش��ان مي داد در بيش��تر مواقع 
مقابل زن ه��ا، طالب عش��ق اند اما ن��اكام. هر ك��دام از 
داس��تان ها به ط��ور بالق��وه در ذهن داس��تان ديگري 
مي سازند و خواننده را به تفكر وامي دارند گرچه »هسته 
داستان هايي كه از طرف نويس��نده انتخاب شده بالفعل 
پيش روي ماست اما اين هس��ته در واقع ماده است براي 
شكل گيري داستان ديگري در ذهن مخاطب. گرچه بر 
اين اس��اس چه اين داستان ها و ش��ايد بتوان گفت هيچ 
داس��تاني را نتوان طبقه بندي كرد؛ چرا كه داستان ها را 
براساس هس��ته داس��تاني طبقه بندي مي كنند اما اين 
نوع رويكرد به نوشتن چون خواننده را از هسته به سمت 

داستان تازه اي مي برد، قابل تامل است. 
»پوريا ف��الح« موضوعات عام��ي را انتخاب كرده كه 
تا به حال به هزاران ش��كل بيان ش��ده اند اما تا جايي كه 
ممكن بوده تالش كرده اين موضوعات عام چون: مرگ، 
جهل نس��بت به حقيقت زندگي  عشق يا كمبود محبت 
يك م��رد را در يك پ��الت موجز، خنث��ي و در تفكر يك 
انسان  مش��خص جزيي، خاص كند و با اين كار داستاني 
را ش��كل بدهد كه در آن به ج��اي توجه ب��ه آنچه گفته 
مي ش��ود توجه خواننده را به اين جلب كن��د كه چطور 
اين مرد در اين موقعيت قرار گرفته اس��ت. و اين جاست 
كه موقعيت انتخاب ش��ده براي روايت س��عي دارد يك 
بار ديگر و به ديگر گونه درباره كس��ي بگوي��د كه درباره 
حقيقت هي��چ نمي دان��د.  در واقع اين فق��دان درك، به 
فقدان تفس��ير و تبيين و در نهايت به بي پاسخ گذاشتن 
پرسش��ي كه در ذهن ش��كل مي گي��رد؛ مي انجامد. هر 
كدام از داستان ها در س��اخت هاي متفاوت از هم نوشته 

ش��ده اند و كثرتي كه توجه به 
جزييات مختلف ايجاد مي كند 
ش��ايد در خوان��ش اول، ي��ك 
درك كل��ي در ذه��ن خواننده 
ايج��اد نكند. اما آنچ��ه در تمام 
آنه��ا وح��دت دارد، جزي��ي و 
مشخص ش��دن  مفاهيم كلي 
در قالب اشخاص و اشياء است. 
در »داس��تان بيلي��ارد« ع��دم 

درك موقعيت پيش آمده براي دوس��ت مرد و ش��ك او 
به وفاداري زن با جمله مرده ش��ور اين زندگ��ي رو ببره 
كه همه آدم ه��ا رو باالخره متقاعد مي كن��ه و در نهايت 
فرار او از اين موقعي��ت. مفهوم  كلي »ب��رد و باخت هاي 
بازي  زندگي« در قالب مش��خص بازي بيليارد ميان دو 
مرد و س��وراخي كه دهان باز كرده تا توپ قرمز، شانسي 
و آرام بغلتد و به نش��انه اقبال و برد  كسي به قيمت باخت 

ديگري، نشان داده شده است. 
در »كريس��مس مبارك ماريا« عدم درك مردي كه 
دارد درباره ني��ازش به محبت، خيالباف��ي مي كند و نيز 
عدم ادراكش از موقعي��ت متناقضي ك��ه در پايان با آن 

مواجه مي شود. 
 تا ش��ب، گيج و ويج بودم...انگار حادثه عجيبي اتفاق 
افتاده بود، مثال پدرم ش��وهر عمه منير را كشته و با عمه 
ازدواج ك��رده. فكر مي ك��ردم از هيچ چيز اين دنيا س��ر 
درنمي آورم.  روابط متعارضي ك��ه انگار هرگز قرار نبوده 

در زندگي با هم كنار بيايند. با رابطه ميان ماريا و خانعلي  
كه حتي اسم هايشان هم به هم نمي آيد و تقابل فرهنگ 

غرب و شرق، نشان داده مي شود. 
در »عل��ي آرپي ج��ي« ع��دم ادراك راوي از نيروي 
ايمن دارن��ده روبان قرمز ي��ا زهرا و مفه��وم ايمان كه به 

زيبايي در قالب يك روبان قرمز تشخص پيدا مي كند. 
در »دلبر چش��م آبي من« يك مرد خس��يس زماني 
مي فهمد كه از دس��ت دادن درك حقيق��ت زندگي چه 
دردناك اس��ت كه ديگر دير شده، خس��تي كه يك عمر 
فرصت را، از كش��ف  زندگي به هدر داده در قالب تالش 
ناكام مرد ش��صت و هفت س��اله دم مرگ براي به چنگ 

آوردن دختر باكره چشم آبي نمايش داده مي شود. 
در »آبل��ه اي به ش��كل يك پروان��ه« از بي��ن رفتن 
يك طرف صورت زني آش��نا ك��ه براي هميش��ه مرد را 
بي پاس��خ و عاجز مي گذارد. كاري ك��ه زماني مرد انجام 
داده و س��ردرگمي در درستي يا نادرس��تي آن در قالب 
آبل��ه اي ب��ه ش��كلي پروان��ه 
براي هميش��ه در روان او ثبت 
خواهد ش��د.  در »ناشناس در 
اي��ن آدرس« ل��ذت  يك مرد  
طال��ب محب��ت از خيالبافي 
ك��ه س��كوت و تنهاي��ي اش 
باعث شده، هميشه از صداي 
خرن��اس خ��ودش از خواب 
بپرد. نياز به دوس��ت داشتن و 
دوست داشته شدن در اين داس��تان عريان نمايش داده 
مي ش��ود. در »يك جاي دنج نزديك امام زاده« عش��ق 
ناكام يك مرد  عاجز و حس��ادت و خيانتي كه نس��بت به 
برادر بيمارش و توجيه اين حس��ادت دارد. عالوه بر اين 
داستان ها، هشت داس��تان ديگر نيز در مجموعه هست 
كه به دلي��ل كثرتي ك��ه در نوع روايت هر كدام هس��ت 
نياز به بررس��ي جداگانه دارن��د و اما از مي��ان آنها در آن 
گوشه پايين س��مت چپ هم پوريا فالح با بياني خشك 
و بي تفاوت و از زاوي��ه ديد  يك دوربين ب��ه بي خبري از 
بخش مهم يك حقيقت اش��اره مي كند ك��ه وقتي الزم 
اس��ت نمي تواند آن را ببيند و نيز باز ه��م درباره تنهايي 

انسان يا نياز يك مرد تنهاي زنداني و رو به اعدام. 
 در بيشتر داس��تان ها نويس��نده حضور خود را با نام 
واقعي در داستان نش��ان مي دهد و به سادگي وارد متن 

مي شود تا فضاي رمانتيك آن را به هم بزند. 
ش��خصيت ها در اين داس��تان ها نه تيپ هس��تند و 

ن��ه داراي ويژگي  منحصر ب��ه فردي كه آنه��ا را در ذهن 
ماندگار كن��د. آنه��ا در خدمت ف��رم و محت��وا بيش از 
هرچيز، چكيده اي تراشيده شده و مشخص از يك تيپ 
كلي هس��تند مثال از انس��ان تنهاي س��ردرگم كه سر از 
پيچيدگي ها ي زندگي در نم��ي آورد اما اين همه آن چه 
را كه هس��تند بيان نمي كند بلكه بخشي از خصوصيات 
آنهاست چون با جزيياتي كه درباره شان داريم فقط يك 
شخص شناسنامه دار هس��تند، شخصيت خودش ويژه 
نيست بلكه موقعيتي كه برايش ساخته شده ويژه است 
و همين موقعيت اس��ت كه با نام  معي��ن  پوريا فالح  در 
ذهن جاخوش مي كند و مي مان��د. هرچند كه از يك بعد 
ديگر مي توان برخي از شخصيت ها را روان شناسانه نقد 
و بررس��ي كرد و با رويكرد روان كاوي يا انس��ان گرايانه 
تفكر آنها را تحليل كرد كه بحث درباره آن، در اين مقال 
نمي گنجد. در اين مجموعه زبان، به دور از ثقيلي، موجز 
و خنثي است كه با فرم داستان ها خوانايي دارد. استفاده 
از انواع لغات روزمره متن را روان كرده و مخاطب را به آن 
نزديك مي كند. نقطه آغاز روايت در بيش��تر داستان ها 
با دقت انتخاب ش��ده كه نش��ان از صيقل خوردن متن 
بع��د از بازنويس��ي هاي زي��اد دارد. تعليق  مناس��ب در 
ابتداي داس��تان ها در بيش��تر مواقع خوانن��ده را با خود 
همراه مي كند. هرچند كه در برخي از داستان ها -  دوئل  
و صد و پنجاه كيل��و – ج��داي از غلبه فض��اي غربي بر 
فرهنگ ش��رقي يا شاعرانگي در س��اعت 5 عصر و موجز 
بودن در موريانه اي پاي��ان آخرين صفحه م��رده بود به 
كليت داستان ضربه مي زند يا داس��تان حوله ها به دليل 
نداش��تن اليه هاي زيرين يا ويژگي هاي تشخص بخشي 
پرداختي قوي ندارد اما در مجموع با خواندن روايت هاي 
بيش از نيم��ي از داس��تان هاي كتاب مي ت��وان درباره 
اموري كه گفته ش��ده و نشده به تفس��ير هاي ديگرگونه 
رسيد و اين نش��انه قوت مجموعه اس��ت. در داستان ها 
فاصله هاي زماني  هس��ت كه خواننده بايد آنها را پر كند 
و نه فقط حوادث بلكه معنا ها را به هم ربط دهد. كش��ف 
و ش��هودي كه از تجربه گرايي و جس��مانيت  پيدا كردن 
مفاهيم كلي در دل داس��تان ها به دس��ت مي آيد آنها را 
چند بعدي مي كند ك��ه بحث درباره فرم و زبان و س��اير 
عناصر داستاني و نحوه اجراي داستان و اينكه آيا از پس 
آنچه مي خواهد بگويد يا نش��ان بدهد برآمده يا نه، بدون 
توجه به آن ممكن نيست. چرا كه فرم و معنا و شخصيت 
با اين تش��خص بخش��ي درهم تنيده و هيچ كدام بدون 

توجه كامل به ديگري قابل بررسي نيست. 

نگاهي به  مجموعه داستان »كريسمس مبارك ماريا« نوشته پوريا فالح

صندل هاي سياه مرگ
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تاريخ ايران از ماقبل تاريخ

  ميرزاآقاخان كرماني در كتاب »آينه سكندري« 
به تحليل عوام��ل اخالقي و عقالن��ي رويدادهاي 
تاريخي پرداخته اس��ت ك��ه اي��ن ارزش كار او را با 
توجه به مقطع زمان��ي ك��ه در آن زندگي مي كرد 

چندين برابر كرده است.
كت��اب »آين��ه س��كندري« نوش��ته مي��رزا 
عبدالحس��ين خان بردس��يري كرماني به اهتمام 
علي اصغر حقدار به تازگي از س��وي نش��ر چشمه 
روانه بازار نش��ر شده اس��ت. به گزارش خبرآنالين 
»آين��ه س��كندري« كه قرار ب��ود در س��ه مجلد تا 
دوران حيات مولف آن نوش��ته ش��ود، تنها بخش 
اول آن كه مربوط ب��ه تاريخ ايران باس��تان تا ورود 
اس��الم را به كش��ورمان در بر مي گيرد با استناد به 
نوش��ته هاي ايران شناس��ان و زبان شناسان تاليف 
ش��د و ميرزا آقاخان در آن، گذش��ته از شرح وقايع 
و حوادث سياس��ي، اجتماعي، ب��ه تحليل عوامل 
اخالقي و عقالن��ي رويدادهاي تاريخ��ي پرداخته 
است كه اين ارزش كار او را با توجه به مقطع زماني 

كه در آن زندگي مي كرد چندين برابر كرده است.
تاريخ ن��گاري با اس��تفاده از ش��يوه هاي مدرن 
در فرهن��گ و انديش��ه ايران��ي، در س��رآغاز آن با 
»آينه س��كندري« تالي��ف ميرزاآقاخ��ان كرماني 
به وج��ود آمد. مي��رزا عبدالحس��ين، مع��روف به 
ميرزاآقاخ��ان كرمان��ي از پيش��گامان انديش��ه 
آزادي خواهي در جنبش مشروطه  ايران بود. ميرزا 
آقاخان را بنيانگذار ناسيوناليس��م ايراني مي دانند. 
او فرزند مي��رزا عبدالرحيم مش��يزي از خان هاي 
بردسير كرمان بود و در سال ۱2۷0 هجري قمري 

در قلعه مشيز از بلوكات بردسير زاده شد.
»آين��ه س��كندري« كتاب��ى  تاريخى  نوش��ته 
ميرزا عبدالحس��ين  خان  معروف  به  آقاخان  است. 
اين  كتاب  در پى  يك  دوره  تاريخ  نويس��ى  درباري از 
كتب  تاريخى  در خور توجه  ايران  در س��ده اخير به  
ش��مار مى رود. ميرزا آقاخان  نوش��تن  اين  كتاب  را 
ظاهرا پس  از ۱30۷ق /۱890م  )تا احتماال ۱309 
و ۱3۱0ق /۱892 و ۱893م ( آغ��از كرده ، اما چاپ  
آن چنانكه  در نخس��تين  صفحه كت��اب  آمده ، پس  
از مرگ  وي  يعن��ى  در اواخر عهد مظفرالدين  ش��اه  
قاجار آغاز ش��ده  اس��ت . چاپ  كتاب  به  همت  ميرزا 
محمودخان  عالءالملك  انج��ام  پذيرفت  و او همان  
كسى  است  كه  در سمت  سفارت  ايران  در عثمانى ، 
در وادار س��اختن  حكومت  اين  كش��ور به  تس��ليم  
كردن  مي��رزا آقاخ��ان  و دو ي��ارش  خبيرالملك  و 

شيخ  احمد روحى  به  دولت  ايران ، سعى  بسيار كرد.
ميرزاآقاخ��ان  نخس��تين  پژوهش��گر ايرانى  در 
دوره معاصر اس��ت  كه  تاري��خ  ايران  را به  ش��يوه اي  
نس��بتا علمى  بررس��ى  كرده  اس��ت .وي  سال هاي  
پيش  از مش��يرالدوله پيرنيا از »ايران  باس��تان « بر 
اساس  مدارك  تاريخى  س��خن  گفته  و از چهارگونه 
اس��ناد به  عنوان  »منش��ا تاريخ  ايران« بهره  گرفته  
اس��ت . »آينه  س��كندري« در تحليل  خود از تاريخ  
كهن  ايران  زمي��ن ، از دانش هاي  باستان شناس��ى ، 
زبان  شناسى ، انسان  شناس��ى  فرهنگى  و اجتماعى  
در حد امكان��ات  آن زمان  س��ود جس��ته  و مولفات  
گذش��تگان ، اع��م  از مورخ��ان  يونان��ى  و اس��المى  
را بررس��ى  ك��رده  و در پژوهش ه��اي  خ��ود از آثار 
خاورشناسان  و تاريخ  شناس��ان  مغرب  زمين  مانند 
ريچاردس��ون ، گيبون ، مونتس��كيو و سرجان  ملكم  
نيز متاثر شده  است . يافته هاي  نوين  باستان  شناسى  
و ديگر رش��ته هاي  تاريخى  و اجتماعى ، بسياري  از 
تحليل ها و برداشت هاي  كتاب  رشته هاي  تاريخى  و 
اجتماعى ، بسياري  از تحليل ها و برداشت هاي  كتاب  
را دگرگون  ك��رده  اس��ت.مولف كت��اب از  مورخان  
درباري  نقل كرده اس��ت  كه  از خاقان  گيتى  س��تان  
)فتحعلى  شاه ( سخن  مى گويند در حالى  كه  از فرط 
سستى  او نيمى  از كش��ور به  تاراج  رفته  يا از سلطان  
ماليك  سپاه  گفت وگو مى كنند، حال  آنكه از كثرت  
بدرفتاري ، ش��يطان  از او روي  گردان  اس��ت . وي  از 
اينكه  اين گون��ه  تاليفات ، بر فضاي��ل  و حقوق  مردم  
س��رپوش  نهاده  و اوضاع  مملكت  را در طاق  نس��يان  
هشته اند، متاسف  اس��ت . تاريخ  را افس��انه  و اسمار 
نمى داند و آنچ��ه  را ك��ه  اروپاييان  فهرس��ت  وقايع  
مى نامند، تاريخ  نمى ش��مارد. وقاي��ع  تاريخى  را به  
سرنوش��ت  حواله  نمى دهد و براي  تاريخ  قانونى  قائل  
است  كه  وي  خود به  آن »حكمت  تاريخى« نام  داده  
است  و بر آن است  كه  با داليل  تاريخى  مى توان  رشد 
و انحطاط جامعه ها را بازش��ناخت .به  گفته آقاخان  
تاريخ  بحث  مى كن��د از »اطوار و ح��ركات  مردمان  
نامى ، ترقى  و تن��زل  ملل  مختلفه دني��ا در هر عصر، 
ظهور ش��وكت هاي  بش��ريه  در هر زم��ان ، تحقيق  
و تفتيش  ع��ادات  و اخ��الق  و موجب��ات  انحطاط و 
انقراض  دولت ه��ا و هر چه  از وقايع  عبرت  بخش��اي  
اعصار خاليه  در خور و ش��ايان  تذكار باش��د«.ميرزا 
آقاخان كرماني در اين كتاب توانس��ت با گسست از 
وقايع نگاري مورخان پيش از خ��ود و با به كار گيري 
روش هاي نوين تاريخ نويس��ي كه مبتن��ي بر منابع 
و اس��ناد و...اس��ت، ش��عر و قصه س��رايي را از متون 
تاريخي خ��ارج و به ج��اي آن، از اس��لوب عقالني و 

تحليل حوادث تاريخي بهره گيرد.
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