
به آدمي كه اين كاره نيس��ت. فقط دارم حس��ابم 
را از تفكري ك��ه به نظر من 50 س��ال با تاخير به 
ميدان رس��يده، جدا مي كنم. جرياني كه پس از 
شكست در مقبول كردن مفهوم ادبيات زبان انداز 
و آش��پزخانه يي و آپارتماني و محله يي و شهري، 
حاال س��ربند دس��ت  به نقدي چ��ون »كليدر«، 
زور مي زند كالس��يك نماي دوجلدي بنويس��د 
و كف و س��وت و هورا بگيرد. گوي��ي يادمان رفته 
شاهكارها، ايستاده بر ارتفاع نگاه و انديشگي شان 
و نه تنها وجهه  انتقادي شان، بلكه به صالبه كشيدن 
روح زمان ش��ان است كه شاهكار ش��ده اند. رمان 
همچنان براي من فرمي ا س��ت براي فكركردن و 
حمله كردن و خراشيدن. نوك پيكان نوانديشي 
ا ست. بحراني كه در مضمون هاي شلخته و غياب 
انديش��ه در رمان مي بينم فعال دغدغه ام اس��ت. 
تاكيد مي كنم كه اي��ن تلقي من اس��ت و تكرار 
مي كنم كه مردم، كتاِب قصه هم مي خواهند. اما 
كار من چيز ديگري  است. بگذار محافظه كاري را 
كنار بگذارم. گمانم تا به امروز اسب را پشت گاري 
بسته ايم. آنچه كشنده  روايت است اغلب يا ضعيف 
و دست چندم و تكراري ا ست يا اساسا فراموش اش 
كرده ايم. دارم سعي مي كنم اس��ب و گاري را در 
جاي درست شان بگذارم و خوب مي دانم هنوز با 
آنچه بايد باشد بسيار فاصله دارم. يادت باشد آنچه 
مي گويم شكل كامل و نهايي فكرم تا امروز است 
و بديهي ا ست كه مدعي نيستم كارم هم، به اين 
پايه رسيده باشد. دارم از آرزوهايم حرف مي زنم تا 
درست تر ببينم شان. نخستين قدم براي رسيدن 
به هدف همين اس��ت احتماال. يادم هس��ت كه 

لك نت  فقط رمان اولم است. 

 تو فيزيك ، فلسفه و كامپيوتر خواندي. 
بعد داس�تان نويس ش�دي. چ�را فيزيك 
، فلس�فه و كامپيوت�ر ت�و را راض�ي نكرد. 
مي خواهم بگوي�م تو چرا داس�تان نويس 
ش�دي. اميدوارم دوباره ف�از عوض نكني. 
چطور روحت با داستان نوشتن آرام گرفته. 

ادبيات، برزخ آنهايي ا س��ت كه براي دانستن 
قناعت نمي كنن��د. هيچ كدام از دانس��ته هايم و 
خوانده هايم بي مصرف نمان��ده. باور كن فرصتم 
كم بود. هن��وز هم فكر مي كنم كم��ي زود به آن 
آرام��ش و اطميناني ك��ه مي گويي رس��يده ام. 
نسخه نمي شود پيچيد، اما نخستين كتابم را در 
31 سالگي چاپ كردم. نس��بت به نرم كمي زود 
است. هنوز مي شد بي واهمه و تجربه گراتر زندگي 
كنم. اما نوشتن، تقدير كه نه، تنها الزامي ا ست كه 
حاال از پس حدود هشت س��ال اخير ذره يي كم 
نش��ده و در پناهش لنگر انداخته ام. در حسرت 
دست كم دو تا رش��ته  و به قول تو فاز ديگر هم تا 
حدي كه حس كنم »مي فهم��م« ماندم. دريغ 
كه فرصت بسيار تنگ است. نكته اما اينجاست 
كه علوم، هركدام به فراخور، مدعي هس��تند كه 
كمك مي كنند تو بهتر و درست تر زندگي كني. 
ادبيات ادعايي ن��دارد جز اينكه كمك مي كند از 
رنج كشيدنت لذت ببري. قدرتمندانه ترين شيوه  
زانوزدن بشر است. اگر راه بهتر و صادقانه تري پيدا 
كنم، بعيد مي دانم بتوانم در برابرش مقاومت كنم. 
حاال فكر مي كنم در جست وجوي درمان نباش. از 

رنج كشيدنت لذت ببر. 
   ت�و از تكني�ك مس�تند در داس�تان 
اس�تفاده كرده يي. ت�و خودت را ه�م وارد 

داستان كرده يي. تو سياست و تاريخ و معما 
را با هم استفاده كرده يي. به قول قديمي ها 
پست مدرن بودي. چرا خودت بيشتر توي 
داستان نبودي. خود امير حسين يزدان بد 
را مي گويم. آن نويسنده توي رمان خودت 
بودي. درس�ت مي گويم. كمي تيپ نشده 
بود؟ مي خواهم بگويم داس�تان ب�ر راوي 

مي چربيد. 
از بحث ه��اي ژانري و مكتب شناس��ي حذر 
مي كنم. دانسته فرار مي كنم. كار من نيست. من 
فقط به نيازه��اي دروني ايده ام پاس��خ مي دهم. 
هنگام نوشتن فقط با يك پرسش كامال تكراري 
مواجهم. مهم ترين چالش من هنوز اين اس��ت 
كه »ادبيات چيست و چه دس��تاوردي مي تواند 
داشته باشد؟«. همين قدر ساده و ابتدايي به ظاهر. 
پاس��خم اما كار را براي خودم سخت مي كند. تا 
زماني كه متن به استعال و شهود خودم در وهله 
نخست و ادراك و سلوك خواننده در مرحله بعد 
منجر نشود، براي من ادبيات شكل نگرفته. حاال 
مشابهت هاي عجيبي ميان نوعي نگاه معنوي و 
نوشتن مي بينم. حاال فكر مي كنم، نوشتن براي 
من سرگرمي و ش��غل يا راهي براي هويت يابي 
اجتماعي نيست. نوعي زندگي كردن است و ارائه 
دستاوردهاي آن زيستن، به ديگران. مادامي كه 
تجلي سرخوش��ي و رنج، اميد و يأس، خشونت 
و صلح توامان نداشته باش��د در جان نويسنده، 
رخ نداده اس��ت. روي اجتناب ناپذير اين تجلي، 
گذر از خود و نفس اس��ت و پيوس��تن به چيزي 
بزرگ تر. خوش��حالم كه ب��ا وجود اينك��ه راوي 
داس��تان منم، راوي در داس��تان حل شده. گم 

شده. حاال به اين نتيجه رسيده ام كه برخورداري 
از جادوي كلمه، مادامي  كه رنگ تعالي نداش��ته 
باشد، مفيستوفلس��ي الجرم برايت خواهد بود. 
اين يك بند كليدي را علي الحساب داشته باش، 
در اين م��ورد حرف هاي بس��ياري دارم كه بايد 
صبر ك��رد و ديد چق��در مي توان��م اجرايي اش 
كنم. گمانم بي رحم ترين جالد هر نويسنده يي، 
فاصله هولناك فكرش تا متن��ش، تا زندگي اش 
تا حقيقت وجودش باش��د. اما از اين حرف ها كه 
بگذريم و سويه فني كار را ببينيم، نقطه تمركز 
داستان، راوي نبود. دليلي نداشت تمركز خواننده 
را از اصل به فرع بكش��م. يكي از موتيوهاي مهم 
اين داستان همين است كه »نوشته، داستان تو 
نيست شازده. داستان تو رو مي نويسه شازده.«. 
تالش براي واقع نمايي بي حد و حصر و استفاده 
از انواع شيوه هاي مستند كردن حوادث، چالش 
با همين موضوع ب��ود. در لك ن��ت دارم به نوعي 
مي كوشم به چيستي داستان و ادبيات بپردازم. 
ب��راي همين مجب��ور ب��ودم از نقطه ي��ي باالتر 
دوربينم را بكارم. تنها چيزي كه باالتر از داستان 
جا مي گرف��ت، واقعيت ب��ود و واقع نماي��ي و نه 
چيز ديگري. حقيقت محض با تمام مستندات 
مشكوكش و مراجع قابل جعل كردنش و تاريخي 
كه متزلزل ترين و تحريف پذيرترين دس��تاويز 

آن چيزي است كه واقعيت خطابش    مي كنند. 
 از متن اين طور برداش�ت مي ش�ود كه 
حس�ابي تحقيق كرده ي�ي. از عادت هاي 

نوشتنت    بگو. 
اگر مفروضاتي كه تا اينجا گفتم را بپذيري، 
طبيعي اس��ت ك��ه رم��ان مجبور مي ش��ود به 
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نقد
يادداشتي بر كتاب »اندوه موناليزا« نوشته شاهرخ گيوا

اندوه منتشر
    س�عيد احمدي پويا/  »مزه اي در جهان نمي بينم، 
دهر گويي دهان بيمار است.« اين جمله يي از طالب آملي 
است كه بر پيشاني آخرين كتاب شاهرخ گيوا خودنمايي 
مي كند و مضمون اصلي رواي��ت را بيان مي كند. »اندوه 
موناليزا« روايت ويراني خانه ها و آدم هاست. عمارتي كه 
تك تك آجر هايش با مالت خاطره بنا شده است و چند 
نسل در آن خنديدند و گريه كردند و روزگارشان سپري 
شده اس��ت، اكنون آن عمارت به زير تيش��ه كارگر و بنا 
افتاده است تا ويران شود و ديگر از آن نشاني باقي نماند. 
بهرام، شخصيت اصلي رمان، از وقتي چشم بازكرده، خود 
را در اين عمارت دي��ده و حال كه گرد پيري بر مو هايش 
نشسته است، با هر ضربه تيش��ه كارگران، ذهنش پرتش مي كند به ميان خاطرات و آدم هايي 
كه روح شان در خرابه هاي همين عمارت پرسه مي زند. سمندر، شوهرخاله بزرگ بهرام كسي 
است كه سنگ بناي اين عمارت را گذاشته اس��ت. كسي تمام آرزويش برپايي دسته سمندر و 
اجراي تئا تر روحوضي بود. او تخته بزرگي روي حوض عمارت گذاشت و برنامه اش را برپا كرد. اما 
سلسه اتفاقات و حوادث نگذاشت كه كار او ادامه يابد. طنز تلخ روايت آنجاست كه جسد سمند را 
روي همين تخته نمايش شست وشو مي دهند؛ تخته يي كه بستر رويا ها و آرزوهاي سمندر بود. 
شخصيت بعدي، دايي بهرام است كه به نسل بعدي تعلق دارد و روزنامه نگار است كه او هم در 
توفان حوادث سياسي دهه 50 هجري شمسي، رويا هايش را گم مي كند و اندوه سمندر تكرار 
مي شود. روياي بهرام، فيلمسازي است اما روايت باال و پايين بسيار دارد و راوي داستان به جاي 
درگير شدن با پرده نقره يي، به كنج يك بقالي پناه مي برد و اندوه از نسلي به نسل ديگر به ارث 
مي رسد. انگار تمام آدم هاي روايت، بايد ارثي از ميراث اندوه ببرند حتي اگر مهاجرت كرده باشند 
و فرسنگ ها دور تر از شهر و اين عمارت باشند. اندوه موتيف اصلي داستان است كه مرتب تكرار 
مي شود. تصوير اين تكرار و رنج ناش��ي از آن در نسل بعد وجهي نمادين پيدا مي كند. مرتضي، 
پسر بهرام به تكرر ادرار دچار است و هر لحظه بايد به فكر خالص شدن از اين رنج باشد. روايت 
با فروپاشي عمارت آغاز مي شود. عمارتي كه در شهري قرار دارد كه نفس كشيدن در آن سخت 
است. ابري باالي شهر ايستاده است كه نمي بارد و شهر را براي ساكنانش غيرقابل تحمل كرده 
است. نويسنده سعي مي كند فضايي شبيه فضاي رمان هاي مشهوري چون طاعون و كوري براي 
روايت خلق كند اما بدون مقدمه چيني و س��اخت تصويرهايي براي توصيف اين فضا، به اغراق 
روي مي آورد و از زبان راوي مي گويد: » مرگ آنقدر عادي ش��د كه اگر گوش��ه و كنار به نعشي 
بي صاحب بر بخوري، انگار لنگه كفش كهنه يي باش��د، بي التفات از كنارش رد مي شوي « اين 
اغراق، فضايي غيرقابل باور براي مخاطب خلق مي كندو سعي مي كند براي جبران فقدان اين 
تصاوير، به ديالوگ روي بياورد و ديالوگ ها بار فضاسازي براي روايت را به دوش بكشند. در اين 
ميان تصاويري هم در داستان وجود دارد كه بسيار تحسين برانگيز هستند. به عنوان نمونه، راوي 
وقتي براي عكاسي به مناطق جنگي اعزام مي شود با ديدن توله هاي يك روباه در تانكي سوخته، 
شغلش را   رها مي كند و به شهر برمي گردد. روايت جريان سيال ذهن بهرام است كه با هر تلنگري 
به درون خاطرات هجوم مي برد. داستان از جايي شروع مي شود كه اتفاقي مي افتد و تعادل به هم 
مي خورد و شخصيت به چالش كشيده مي شود. در اين داستان، ويران شدن خانه آبا و اجدادي 
شخصيت داستان   همان اتفاقي است كه تعادل فكري و روحي شخصيت را به هم مي ريزد. پس از 
اين اتفاق، شخصيت در كشمكش روايت به درك جديدي مي رسد و مخاطب شناخت جديدي 
را تجربه مي كند اما در پايان اين رمان، شخصيت   همان ادراك و  شناختي را دارد كه در ابتداي 
رمان داشته است و انگار اين كشمكش هاي اين روايت، تاثيري بر شخصيت داستان نگذاشته 
است و مخاطب در مقام شنونده خاطرات راوي قرار گرفته است. از سوي ديگر، بيشتر از آنكه به 
دغدغه هاي شخصيت اصلي و خانواده او پرداخته شود، روايت به شخصيت پردازي و بيان خرده 
روايت هاي ساكنان ديگر عمارت و حتي همسايگان مي پردازد. شايد هدف نويسنده، كمرنگ 
كردن راوي و ترسيم يك اندوه جمعي است اما فقط بهرام است كه تخريب عمارت اندوهگينش 
كرده است و اين دغدغه جمعي شخصيت هاي داستان نيست. آن هم شخصيت هايي كه در دوره 
خاصي از تاريخ زندگي كرده اند. هنگامي كه روايت خود را متعلق به دوره خاصي از تاريخ مي داند، 
براي خودش محدوديت هاي ايجاد مي كند و ناگزير است به آن محدوديت ها وفادار باشد. بخشي 
از روايت كه به كافه رفتن بهرام و آس��يه و دوستان ش��ان مي پردازد، با فضاهاي اجتماعي اوايل 
دهه 60 ناسازگار و مانند وصله يي ناجور كه به روايت چسبيده است. اين ناسازگاري در روايت 
برخي صحنه ها هم خودنمايي مي كند. برخي پاراگراف ها آنقدر با جمالت توصيفي و طوالني 
بيان مي شود كه رشته وقايع را از ذهن مخاطب مي گيرد و مخاطب را درگير دغدغه هاي زمان 
حال نويس��نده مي كند. هر چند اين دغدغه ها در البه الي حوادث تاريخي بيان شده است اما 
جسارت ورود به اين حوزه و واكاوي شخصيت هاي آن زمان و ترسيم تكرار تاريخ و اندوه اين ديار 
ستودني است.»اندوه موناليزا« داستان زوال آدم هاي سرزميني است كه ميراث شان اندوه است 

و اين اندوه، نسل به نسل، سينه به سينه منقل مي شود و رويا هايشان را به كام خود فرو مي برد. 

امريكايي ها در اروپا
هنري جيمز در سال 1843 در نيويورك به دنيا آمد. از همان 
كودكي بارها به اروپا سفر كرد و اين مساله در داستان هاي او نقش 
بسزايي دارد. در سال 1862 به دانشگاه حقوق هاروارد وارد شد 
و در همان سال ها كم كم به ادبيات روي آورد. نخستين اثر مهم 
او »رادريك هادس��ن« )1875( بود كه ماجراي آن در ش��هر رم 
مي گذرد. پس از اين اثر جيمز هر سال يك يا چند داستان بلند 
و كوتاه نوشت. بالزاك، تورگنيف، ايبسن و اليوت از نويسنده هاي 
مورد عالقه او بودند. خود او و كتاب هايش هم همواره مورد بحث 
و نظر بس��ياري از افراد بوده و هس��تند. ازرا پاند، تي. اس. اليوت، 
ويليام دين هاولز، اديت وارتون، گرترود اس��تاين، گراهام گرين، 
جوزف كنراد و حتي در يكي، دو مورد هم آلن رب گريه هم از او به 
عنوان يكي از نويسندگان محبوب خود نام برده است و در موردش 
مطالب زيادي نوش��تند. امريكايي )1877(، اروپايي ها )1878(، تصوير ي��ك زن )1881(، 
بوس��توني ها )1886(، بال هاي كبوتر )1902( و جام طاليي )1904( از مهم ترين رمان هاي 
هنري جيمز به شمار مي آيند كه بيشترش��ان هنوز به فارسي ترجمه نشده اند.»نوشته هاي 
آسپرن« نخستين بار در سال 1888 و به همراه دو داستان ديگر در يك كتاب چاپ شد. جيمز 
بعدها تغييرات جزيي در اين نسخه به وجود آورد. او در اين اثر خود هم مضامين عمده يي كه در 
رمان هاي خود به آنها پرداخته را وارد كرده است. اين داستان هم مثل بسياري از داستان هاي 
جيمز در اروپا مي گذرد ولي شخصيت هاي امريكايي دارد. كارولوس فوئنتس در مقاله خود 
راجع به چگونگي »آئورا«، از داس��تان نوشته هاي آس��پرن، در كنار بي بي  پيك پوشكين و 

آرزوهاي بزرگ چارلز ديكنز به عنوان آثاري كه از آنها تاثيرپذيرفت نام برده است. 

زمينه هاي فرهنگي بيگانه
اختر نراقي، شاعر، نويسنده و پژوهش��گر كانادايي ايراني تبار 
است. او داراي دكتراي ادبيات انگليسي از دانشگاه مك گيل است 
و آثارش را به زبان انگليس��ي نوش��ته اس��ت. همه رمان هاي او به 
روايت اول شخص است و محور آن تالش راوي براي فراتر رفتن از 
محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي و سپس ساختن خانه يي در 
محيط جديد و در زمينه هاي فرهنگي بيگانه است. از وي تاكنون 
چهار رمان منتشر شده است: خانه بزرگ سبز، پرده هاي آبي، آن 
تابستان با مارا و در قطاري به سوي روستاي من. در رمان هاي وي 
راوي/ قهرمان داستان دوره هاي زندگي اش را از سال هاي كودكي 
در ايران تا آغاز دوران نوجواني و س��المندي در كش��ورهاي ديگر 
روايت كرده اس��ت. »من واقعا افتخار مي كردم ك��ه خواهرم توي 
حوض خفه شده. همه با من خيلي مهربان شده بودند و كلي به من 
هديه و خوراكي دادند. معلمم حتي بغلم كرد و بوسيدم. براي من 
روز فوق العاده يي بود و خيلي خوشحال بودم. وقتي كه عصر آن روز به خانه رفتم باز همه را غصه دار 

ديدم. كاش مي شد آنها را هم با خودم ببرم مدرسه و خوشحال شان كنم. «

از بحث هاي ژانري و مكتب شناسي حذر مي كنم. دانسته فرار مي كنم. كار من 
نيست. من فقط به نيازهاي دروني ايده ام پاسخ مي دهم. هنگام نوشتن فقط با يك 

پرسش كامال تكراري مواجهم. مهم ترين چالش من هنوز اين است كه »ادبيات 
چيست و چه دستاوردي مي تواند داشته باشد؟«

ادبيات راهي جز واكاوي راه هاي نرفته ندارد. من به ايده بها مي دهم و جسارت 
ورود به عرصه هاي فراواني كه تسلط بي چون و چراي »رئاليسم اجتماعي«، 
به سركردگي تفكر چپ حزبي، سال ها ست ما را از آنها دور كرده؛ ادبياتي كه 
تمام قد وارد بحران هاي فكري و معنايي جامعه نشود

ادب و هنر
h o n a r @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

 لك نت به نوعي ادام�ه »جنوار« آخرين 
داستان مجموعه »پرتره مرد ناتمام«است. 
چرا اسم داستان را حاجي جنوار نگذاشتي. 

حاجي جنوار داستاني تر نبود؟
صادقانه بگويم، نگران بودم. ارديبهشت 92 
براي چاپ كتاب اقدام كردم. درس��ت زماني كه 
رفتارهايي كه از اداره  كتاب مي ديديم پر از ضد و 
نقيض بود و سه،چهار ماه قبل تر ماجراي چشمه 
پيش آم��ده بود. لف��ظ »حاجي« ك��ه بومي آن 
مناطق است مي توانست حساسيت برانگيز باشد. 

حاضر نبودم بيشتر از اين خطر كنم. 
  حاجي جنوار با گرگ اجنبي كش براهني 
چه قرابتي دارد؟ داس�تان حاج�ي جنوار 
داس�تان البته خودي كش بود و هست. به 
نوعي او پس�ركش و برادركش و قابيل كش 

هم هست. 
اس��طوره  گ��رگ خاكس��تري، از ترك هاي 
آناتولي تا اويغورهاي س��ين كيانگ چين بدون 
اغراق ده ها نس��خه دارد. رضا براهن��ي به يكي از 
آنها و با توجه ب��ه مضمون داس��تانش پرداخته 
است. حاال با كمي جسارت ش��ايد بتوانم بگويم 
كه به نوعي همين موضوعي كه گفتي مي تواند 
تفاوت ديدگاه من با ايشان باشد. پيشنهاد تازه يي 
كه شايد بشود در قالب يك جور مطالعه  تطبيقي 
در كنار يكي،دو نمونه  ديگر از اين دس��ت به آن 
پرداخت. به جهت پراكندگي و عرض جغرافيايي 
دارم از نواري حرف مي زنم كه از اروپاي ش��رقي و 
مرزهاي امپراتوري عثماني ش��روع مي شود و تا 
شمال غربي چين ادامه پيدا مي كند. قوت، قورت، 
كورت، گورد و نظاير اينها معادل هايي ا س��ت كه 
در اين گستره هزاران كيلومتري برايش استفاده 
مي كنند. من در كاربرد اين كلمه هم مراقب بودم. 
اصطالح جنوار را كه همان جانور فارس��ي باشد 
برايش انتخاب كردم. راه ف��رارم بود از درآويختن 
به مفاهيم نانوشته  پس پشت يك كلمه  هزاران 
ساله. ارجاعات و مفاهيمي كه كلمه ها مي توانند 
داشته باشند، حواست نباشد، قادرند كل معنايي 
كه به دنبالش هس��تي را به ضد خودش تبديل 
كنند. توي زندگي و مح��اوره  روزمره هم همين 
اس��ت. قدرت و گاه شيطنت كلمه ها را دست كم 
نمي گيرم. مي خواهم براي��ت از بلندپروازي ها و 

آرزوهايم در نويسندگي صميمانه حرف بزنم. 
 گس�تره و جهان داس�تاني كه انتخاب 
ك�ردي ب�ه نوع�ي ادام�ه داس�تان كوتاه 
»جنوار« است، اما اينجا خيلي بيشتر بايد 
مي نوشتي. آن پرتره ناتمام حاجي جنوار را 
كامل كرده يي اما هنوز نصف حاجي جنوار 
زير زمين اس�ت. من دوست داشتم بيشتر 

بخوانم. نمي خواستم زود تمام شود. 
ادبياتي كه من دنبالش هستم از مطول نويسي 
و عطف قطور و بي مورد كتاب حذر مي كند؛ يعني 
اساسا مساله اش نيست. توليد انبوه داستان را حاال 
سينما و با فاصله  بسيار نماهنگ و اندكي گونه هاي 
نوين تئاتر و شعر بر عهده گرفته اند. ادبيات راهي 
جز واكاوي راه ه��اي نرفته ندارد. م��ن به ايده بها 
مي دهم و جس��ارت ورود به عرصه ه��اي فراواني 
كه تسلط بي چون و چراي »رئاليسم اجتماعي«، 
به س��ركردگي تفك��ر چپ حزبي، سال هاس��ت 
ما را از آنها دور ك��رده؛ ادبياتي ك��ه تمام قد وارد 
بحران هاي فكري و معنايي جامعه نش��ود و فرم 
را به مثابه  ديالكتيك دوگانه  افش��ا و اختفا به كار 
نيندازد، به مديوم هايي مثل سينما، مفت خواهد 
باخت. اي��ن معنا، مي تواند حت��ي واكنش من به 
نويس��نده هايي كه ادبيات سرگرمي مي نويسند 
تلقي ش��ود. اش��كالي هم ندارد. من اما به عنوان 
نويسنده، يك فيلم خوش س��اخت را با موسيقي 
و بازيگر و ميزانسن حرفه يي، هزاربار به كار بعضا 
طاقت فرساي خواندن ترجيح مي دهم، چه رسد 

    محمدرض�ا س�االري/ »لك نت« به نوع�ي ادامه داس�تان »جنوار«، آخرين داس�تان 
از مجموع�ه »پرتره م�رد ناتمام« اس�ت ك�ه در س�ال 91 جاي�زه بنياد گلش�يري براي 
مجموعه داستان اول و جايزه گام اول را در همان سال از آن خود كرده بود و نامزدي نهايي 
جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعات را هم برايش به ارمغان آورده بود. »لك نت« دومين 
كتاب و نخستين رمان اميرحس�ين يزدان بد است كه از سوي نش�ر »افق« منتشر شده 

است؛ رماني سياسي- تاريخي بر بستر اس�طوره، معما و بر اساس حوادثي مستند كه در 
سه كشور ايران، آذربايجان و افغانستان مي گذرد. محور كتاب ماجراي درگيري نويسنده با 
جاسوسي از فعاالن سياسي آذربايجان در دهه 20 است. پاي نويسنده در حوادثي پيچيده 
به افغانستان و قلب نيروهاي نظامي امريكا و ناتو كشيده مي ش�ود؛ رمز و رازهايي كه بايد 

رمان را خواند، تاشايد بتوانيد آن را بگشاييد!

گفت وگو با اميرحسين يزدان بد به مناسبت انتشار رمان »لك نت«

وقتياسبراپشتگاريميبندند
مثاب��ه رس��انه يي اطالع رس��ان و افش��اگر ب��ه 
جس��تار و پژوهش تكيه كند. ت��ا جايي كه من 
مي دانم اس��تادم آقاي محمدعل��ي اين بحث را 
سيستماتيك تر پايه گذاش��ت و نامش را»رمان 
پژوهشي« گذاشت. س��ه گانه معروف»روز اول 
عش��ق« را هم بر همين مبنا نوش��ت. اسطوره 
و تاري��خ را در س��اخت و بافتي ن��و، بازآفريني و 
خوانش پذير كرد. من اما س��عي كردم چيزهاي 
بيشتري به آن ايده اضافه كنم. در نهايت، خواندن 
و آموختن و ديدن و دقت كردن عشق من است. 
پيش از لك نت، بيش��تر مطالعاتم روي موضوع 
ديپلماس��ي و تاريخ مواجهه ملل، متمركز بود. 
بيش��تر هم روي خاورميانه كار مي كردم. به جز 
س��فرهايي كه ش��رحش در خود كت��اب آمده، 
روزها و شب هاي زيادي به حرفي كه مي خواهم 
بزنم فكر مي كردم و مقال��ه مي خواندم و مطلب 
دانلود مي ك��ردم. داش��تم روي داس��تان بلند 
ديگري كار مي كردم. لك نت ناغافل سركش��يد. 
هيچ شيوه عجيب و غريبي براي كار ندارم. تايپ 
مي كنم و قهوه مي نوشم. شاغلم و كارمند آي تي 
يك ش��ركت خصوصي و كار ديگ��ري ندارم جز 
مشغوليت هايم در شركت، پرس��ه گردي ميان 
آدم ها و نوش��تن و خواندن. از ادا و اطوار هنري ها 
هم بيزارم. جن��وار اگر چه دقيقا گ��رگ نبود اما 
گرگ هم ديده ام. ج��ز گرگ هايي ك��ه از دور و 
هنگام پرس��ه گردي در اط��راف رودخانه خياو و 
كوهپايه هاي سبالن، س��رزمين آبا و اجدادي ام 
ديده بودم، يكي هم در پارك پرديس��ان تهران 
بود، نزديكي هاي خانه ام، كه داشت از افسردگي 
مي مرد. گرگ بود آقا. گرگ خاكس��تري. بعد از 
نوش��تن صحنه ماني و جنگ تك تيراندازهاي 
امريكايي، يك روز باز هم به ديدارش رفتم. نبود. 
گمانم از قفس بيرون آمده بود. زده بود توي رگ 
شهر. من هم به كسي چيزي نگفته بودم تا حاال. 

مراقبش باشيد. از ما گفتن. 
 االن مشغول نوشتن نمايشنامه و رمان 
هستي. تو ش�روع خوبي داش�تي. جايزه 
گلشيري را گرفتي. به قول خودت»و اينك 
گلشيري.« دوست داري تا كجا پيش بروي. 
اصال داس�تان نويس�ي به پي�ش رفتنه يا 
فرو رفتن. به قول شاعر »ما هيچگاه پيش 

نرفتيم. ما فرو رفتيم.« 
هيچ پيش بين��ي اي از آينده ن��دارم. دارم 
روي رمان جدي��دم كار مي كن��م. اين پروژه 
نبايد زمانش از يك س��ال و نيم آينده تجاوز 
كند. هنگام نوشتن لك نت وقت خيلي زيادي 
تلف كردم. بيش��تر هم براي مديريت ش��يوه 
زندگي ام صرف ش��د و چيدم��ان تازه يي كه 
بتوانم همه چيز را در راس��تاي نوش��تن نظم 
بدهم. كار س��ختي بود. حاال از خودم بيشتر 
انتظار دارم. نمايشنامه را فعال متوقف كرده ام. 
راضي ام نمي كرد. درك تئاتري ام كافي نيست 
هنوز. يكي از كارهاي س��خت م��ن انتخاب 
بهترين و جذاب ترين موضوعات پيش رويم 
اس��ت. دس��ت كم فعال جز رمان، هر از گاهي 
چيزهايي مي نويسم در مورد ادبيات ، فيزيك 
و فلسفه. جوايز و نامزدي ها، هم خوب بودند 
و هم بد. مي تواند بخش��كاندت و فرو ببردت 
يا پيش براند و جس��ارت خطر كردن بدهد. 
بستگي به مواجهه نويس��نده با موضوع دارد. 
حاال اما به تمامه موضوعيت سري توي سرها 
داش��تن برايم از بين رفته. باالخص در فضاي 
مجازي كه به گمانم بعضا دارد نسل ما را تباه 
مي كند. خصوصا تازه كارها را. دوست دارم تا 
رسيدن به بهترين نوشته ام كه يك جايي در 
گوشه كنار ساليان پيش رو ايستاده و انتظارم 
را مي كش��د دوام بياورم. دوست دارم بيشتر و 

بهتر از نوشتنم و زندگي كردنم لذت ببرم. 

    آريام�ن احم�دی/ عص��ر ما»عص��ر 
پروپاگان��دا« و جامعه  ما »جامع��ه  مراقبت« 
است؛ گويي كه هر يك چيزي بنيادين از زمانه  
ما درك كرده اس��ت. از نظرگاه پروپاگانداي 
»1984«، پروپاگاندا - همان گونه كه امروزه 
به صورت ن��ه چن��دان دقيق ب��ه كار گرفته 
مي شود- گس��تره  همه گونه هاي ارتباطات 
را دربر مي گيرد يا به بياني ديگر، هر رسانه يي 
كه قادر باشد پيامي را اشاعه دهد، مي توان از 
منظر پروپاگاندا آن را تعريف كرد: »پروپاگاندا 
تالش براي ترويج نظرات خاص از طريق بيان 
واقعيات ب��ا گزارش ه��اي غيرواقعي به قصد 
تاثيرگذاشتن بر ذهن مخاطب و ترغيب رفتار 
خاص« است. از اين منظر مي توان ورود پيدا 
كرد به »بي ترسي« محمدرضا كاتب؛ در اين 
رمان مراقبت و پروپاگاندا با ايفاي نقش هاي 
مكمل در طرحي ابزورد ]معناباخته[ از كنترل 
اجتماعي مطل��ق كه  در رفت��ار و فكر هدايت 
مي ش��ود، در متن رمان عم��ل مي كند؛ هم 
به صورت مجزا و هم در كن��ار يكديگر. درك 
همزم��ان پروپاگاندا و مراقبت در خوانش��ي 
تعليق��ي و نظام مند از رمان آش��كار مي كند 
كه منبع��ي سرش��ارتر ب��راي نظريه پردازي 
در باب پروپاگان��دا و مراقبت خواه��د بود؛ از 
اين نظرگاه، ب��ه پروپاگانداي »بي ترس��ي« 
مي رسيم. پروپاگاندا در »بي ترسي« زيرنظر 
ش��خصي اس��ت كه »ابن« ي��ا »جان��ان« يا 
»حيرت« نام گرفته. »اب��ن« از طريق »درد« 
و »مبتال« و »قصه پردازي« اين پروپاگاندا را 
ترويج مي دهد. ابزار آنها »نام« است كه با آن 
بازي مي شود: نام ش��ده، نام كننده، بي نامي، 
بي نام كننده و.. و »ابن« از همه اين موارد آگاه 
است و با آگاهي اين كار را مي كند. شايد بهتر 
باشد اين گونه بگوييم كه پروپاگانداي »ابن« 
از طريق قصه هايش مدام به خواننده تحميل 
داده مي ش��ود. قصه هايي پي درپي كه جعل 
يا واقعيت آن بر ما نامشخص است. قصه هاي 

»ابن« نمونه  يك نوع پروپاگانداس��ت، كه در 
رمان فراوان ديده مي ش��ود: اشاعه اكاذيب به 
جاي حقايق. اگرچه هدف تنها اشاعه  حقايق 
)يا نشر اكاذيب( نيست، بلكه اشاعه  ارزش ها يا 
احكام ارزشي اس��ت كه پروپاگانداي واقعيت 
اين كار را به صورت غير مستقيم انجام مي دهد 
اما با اين حال ما هربار با شنيدن آنها، آنها را باور 
مي كنيم. بدين گونه »ابن« وفاداري خود را به 
انديش��ه  غالب بي نام كننده ها آشكار مي كند 
و از س��وي ديگر به هدفي واال كه در باغ از آن 
حرف مي زند. اگر داستان هاي غيرواقعي كه 
تظاهر به واقعي بودن مي كنند قادر به ترويج 
ارزش هاست، داس��تان هايي كه هيچ ادعايي 
جز غيرواقعي بودن ندارد، نيز توانايي انجام اين 
كار را دارد. در »بي ترسي« ما با اين واقعيت نيز 
مواجهيم؛ چه از طريق »اب��ن«، چه از طريق 
»حيرت«. هرچند ما در ادامه به »خورشيد« 
برمي خوريم كه در كنار »زاد« قرار مي گيرد. 
ما در اين رمان مرز بين واقعيت و داستان را كه 
به قصد پروپاگاندا مطرح مي شود، نمي توانيم 
تش��خيص بدهيم. يعني عمال پروپاگانداي 
»واقعيت« و »داس��تان« درهم تنيده شده اند 
براي رسيدن به »بي نامي«؛ يعني پروپاگاندا 
به صورت غيرمستقيم و مبهم است. همانند 
پروپاگاندا، »مراقبت« نيز در سرتاس��ر رمان 
پراكنده اس��ت. چه مراقبت  »سراس��ربين« 
كه فرد با اين تصور كه تحت مراقبت اس��ت، 
خودش را سانسور مي كند تا از نامتعارف بودني 
اجتناب كند كه شناس��ايي آن برايش گران 
تمام خواهد ش��د و چه مراقبت »پنهان« كه 
بر اس��اس گماني متضاد عمل مي كند: فرد با 
اين تصور ك��ه در حريم خصوص��ي مي تواند 
در يك ش��رايط آزاد قرار بگيرد و دست به هر 
كاري بزند، براي ديگري/دشمن/جاسوس اين 
امكان را فراهم مي كند كه خود واقعي فرد را 
شناسايي كند. در »بي ترسي« نيز اين مراقبت 
به عينه وجود دارد و فرد در اينجا »زاد« ناگزير 

از ت��ن دادن ب��ه آن 
است. در »1984«، 
پروپاگاندا  در  حزب 
و مراقبت شكس��ت 
مي خورد و نمي تواند 
وينستون )و جوليا( 
را ب��ه آن قالب��ي كه 
درآورد،  مي خواهند 
»بي ترس��ي«  در 
ني��ز عم��ال »ابن« 
و  »جان��ان«  و 
از  ك��ه  »حي��رت« 
يك »فرقه« ش��ايد 

بتوان گفت هس��تند، از آنچه بايد »زاد« را به 
آن شكل دهند، موفق نمي شوند يعني عمال 
در اينجا ني��ز پروپاگاندا و مراقبت شكس��ت 
مي خورند؛ هرچند در عمل در ه��ر دو رمان 
وينس��تون و زاد نيز خود شكست مي خورند. 
در »بي ترسي« براي رس��يدن به »اسراري« 
كه »ابن« مدام از آن به عنوان نجات دهنده ياد 
مي كند در »1984« هم بر »زبان جديد« كه 
در صورت تكامل با آن انقالب كامل مي شود، 
تاكيد مي ش��ود، اما در هر دو رم��ان نيز اين 
پروسه شكس��ت مي خورد. اكنون بعد از اين 
تعاريف و مصاديق، مي توان به صورت جزيي 
و موردي به رمان »بي ترسي« ورود پيدا كرد 
و آن را از نظ��رگاه »1984« بررس��ي كرد. در 
صفح��ات 23، 54 و 66 از زبان ابن خطاب به 
زاد مي خوانيم كه تمام ش��كنجه ها و اعمالي 
كه در جه��ت »بي نامي« ص��ورت مي گيرد 
براي ي��ك منظور خ��اص اس��ت و همه اين 
اعمال خيرخواهانه اس��ت. ما همين برخورد 
را به عينه در 1984 هم داري��م و اين مدام از 
سوي »اُبراين« به وينستون گوشزد مي شود. 
حتي ما اين  موارد را در شعار حزب نيز داريم 
كه: »جنگ، صلح است. آزادي، بردگي است. 
ناداني، توانايي است.« از سوي ديگر دوست يا 

دش��من  بودن اين دو 
نفر نيز مبهم بود. نوع 
برخورد »ابن« و »زاد« 
با م��ردم نيز ش��بيه 
برخ��ورد »ابراين« و 
»وينستون« با مردم 
است؛ چه آنجايي كه 
ابراي��ن و وينس��تون 
بنا دارن��د عليه حزب 
دس��ت ب��ه فعاليت 
بزنند، از كشتن حتي 
م��ادران و ك��ودكان 
در  ندارن��د.  اباي��ي 
»بي ترسي« نيز چنين اس��ت. عمال كشتن 
آدم ها براي رس��يدن به مقاصدي كه »ابن« 
آنها را براي رسيدن به علم يا هرچيزي كه خود 
آن را توجيه مي كند به عنوان سعادت بشر يا 
چيزي در اين معنا. نگاه ايدئولوژيك در هر دو 
نيز هست. در صفحات 20 و 76 »بي ترسي«، 
از زبان »ابن« به هوش »زاد« تاكيد مي شود. 
در 1984 هم از زبان ابراين همين اتفاق براي 
وينستون مي افتد كه او را آخرين انسان آگاه 
روي زمين مي پندارد. هرچند هر دو درنهايت 
به شكست مي رسند. گويي شكست اين دو، 
شكست اخالق و انسانيت و آزادي و مفاهيمي 

از اين دست است. 
در صفح��ات 72 و 73 »بي ترس��ي«، ب��ه 
قدرت علم از زبان »ابن« اش��اره مي شود كه 
خوشبختي بشر در آن است و براي رسيدن 
به علم كشتن آدم ها هم توجيه مي شود، در 
1984 هم قدرت حزب چنين امكاني دارد؛ 
چراكه حزب يك مفهوم اس��ت كه مي تواند 
خوش��بختي را براي مردم به ارمغان بياورد. 
در »بي ترسي« آدم هايي كه به نحوي با نام و 
بي نامي درگيرند، بايد عاشق دردها و مبتالها 
باشند؛ چيزي كه در 1984 هم آدم ها بايد به 
»حزب« عشق بورزند و به آن از صميم وجود 

ايمان و اعتقاد داشته باشند و در 1984 بارها 
از زب��ان ابراين بر اين امر تاكيد مي ش��ود كه 
وينستون بايد به »برادر بزرگ« عشق بورزد 
و او را دوست داشته باشد تا قدرت واقعي او را 
بفهمد. در »بي ترسي« نيز بايد عاشق دردها 
و مبتالها بود تا نجات پيدا كرد. بازي با زمان 
)حال، آينده و گذش��ته( ني��ز در رمان مدام 
صورت مي گيرد. در »بي ترس��ي« آدم ها در 
حال زندگي نمي كنند. در 1984 نيز چنين 
است. در »بي ترسي«، آينده »زاد« به او گفته 
مي شود كه از پيش مش��خص است. همين 
آينده در 1984 هم هست. گذشته  »ابن« در 
آينده »زاد« تكرار مي ش��د. همين گذشته، 
ترس��ي در »زاد« برمي انگيزاند كه او را وادار 
مي كند به آنچ��ه »زاد« مي گويد، عمل كند. 
گذش��ته در 1984 هم همين كاربرد را دارد. 
آدم ها از گذش��ته  بدي كه داش��ته اند يا براي 
آنها اين گونه تصوير ش��ده، به آينده يي پرت 
مي شوند كه جامعه ايده آل حزب است كه در 
آن آدم ها خوشبخت هستند. اين خوشبختي 
با يك »ترس« از گذشته به آنها داده مي شود 
كه در ح��ال و آينده خوبي كه ح��زب به آنها 
نويدش را مي دهد، زندگي كنند. در صفحات 
124 و 125 »بي ترسي«، زاد تاكيد مي كند 
كه س��رانجام يك روزي او را خواهند  كشت، 
درست همان برداشت وينس��تون در 1984 
كه مدام به خودش هش��دار م��ي داد كه يك 
روز در يكي از راهروهاي زندان به او از پش��ت 
سر ش��ليك مي كنند. اينكه تو مي داني يك 
روز كشته مي ش��وي )يا مي ميري( در هر دو 
رمان به نوعي به آن تاكيد مي شود، اما نه مرگ 
طبيعي، بلكه مرگي كه از يك مرجع باالتر به 
تو تحميل مي شود كه يا تو را مجبور مي كنند 
كه دست به خودكشي بزني يا... ؟ پاسخي كه 
هميشه در آن پاسخ قاطعي نداري، اما منتظر 
وق��وع آن هس��تي. در »بي ترس��ي«، »زاد« 
مدام در تعلي��ق در بودن و نبودن، هس��ت و 

نيست، داشتن و نداش��تن و در كل در مردن 
و نمردن اس��ت. در 1984 هم »وينستون« 
مدام در تعلي��ق بين مردن و نمردن اس��ت. 
يعني وينس��تون به اين نكته اشاره مي كند 
كه نمي داند مرده اس��ت يا زنده. گويي هر دو 
رمان در يك سلس��له روايت نظام مند، سعي 
در تعليق گذاشتن معنا دارند؛ معنايي كه در 
كاراكترهاي رمان تجسد مي يابد. جالب اينكه 
زاد و وينس��تون در هر دو رمان از سرنوشت 
خود و پدر و مادرشان اطالع دقيقي ندارند. از 
سوي ديگر بازي هايي كه با رنگ هاي سفيد 
و سياه مي شود و عمل جانش��يني اين دو با 
هم چه در رنگ ها و چ��ه در آدم ها نيز به طور 
دقيقي، ه��م در 1984 هم در »بي ترس��ي« 
صورت مي گيرد؛ يعني عمل جانش��يني در 
رنگ ها و پديده ه��ا و رويدادها و حتي آدم ها. 
براي رس��يدن به آرامش و فرار از رنج، »زاد« 
حتي مي خواهد دس��ت به كشتن خورشيد 
هم بزند، چيزي كه در 1984 هم وينستون 
براي رس��يدن به آرامش و فرار از اتاق 101، 
حاضر به خيانت مي شود و جوليا را لو مي دهد. 
هرچند هردو نيز معترف ب��ه اين عمل خود 
هستند، اما باز عش��ق هر دو را به هم نزديك 
مي كند. آرزوها و حس��رت هاي هر دو رمان 
به نوعي شبيه به هم هس��ت. آنجا كه زاد در 
حسرت زير درخت س��در نشستن است كه 
دوست دارد نان و كشمش بخورد با وينستون 
در 1984 كه دل ب��ه آواز پرندگان در جنگل 
بسته است كه مي خواهد صداي آنها را بشنود؛ 
يعني آرزوه��اي )ش��ادماني هاي( كوچكي 
كه بخش��ي از زندگي از دست رفته آنهاست 
كه آرزوي رس��يدن به آن را دارن��د كه باز در 
پايان رمان به شكلي شبيه هم، رمان به پايان 
مي رسد: وينس��تون و جوليا با عشق به هم، 
ترس را در خود مي كش��ند و در »بي ترسي« 
هم زاد و خورشيد با عش��ق به هم ترس را در 

خود مي كشند. 
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