
5
ادبيات داستانی 

خرده روايت ها

ادای دین ادبیات داستانی به شهدای 
بزرگ دفاع مقدس

کامران پارسی نژاد
وقتی خبرهای دفاع مقدس را مرور می کنی، وقتی 
گوشه هایی از زندگی پر بار شهدای جنگ را می خوانی، 
این حس آزار دهنده به سروقت تو می آید که متأسفانه 
ادبیات داس��تانی هنوز نتوانسته است در حق مدافعان 

بزرگ جنگ تحمیلی ادای دین کند.
همین چندی پیش بود که خبر تکان دهنده کش��ف 
پیکر  175غواص دفاع مقدس به گوشمان خورد و بر خود 
لرزیدیم. فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستادکل 
نیروهای مس��لح، از کش��ف پیکرهای مطهر 175 شهید 
غواص عملیات کربالی 4 خبر داد. وی افزود: این ش��مار 
پیکرهای مطهر متعلق به غواصان عملیات کربالی 4 است 
که با دستان بسته به شهادت رسیده و زنده به گور شدند.
جدای ازخیلی مسایل قابل طرح درباره دد منشی حزب 
بعث و دشمن بی رحم این پرسش به ذهن متبادر می شود 
که ادبیات داستانی ایران چگونه قصد دارد، در بازآفرینی 
رویداد های ت��کان دهنده جنگ نق��ش آفرینی کند؟چه 
کسی می تواند این حادثه آزار دهنده را در قالب داستانی 
محکم و قوام یافته به تصویر بکشد و چگونه است تا کنون 
آثار ماندگاری به دور از همه ش��عار زدگی ها با ساختاری 
مستحکم در این واردی خلق نشده است؟ بی گمان توجه 
نکردن مسووالن فرهنگی به این گستره بزرگ و نداشتن 
سیاست و دستور کار درست و حساب شده در ایجاد جریان 
س��الم ادبی باعث ایجاد اختالل جدی در این حوزه شده 
است. با بررسی زندگینامه ش��هدای بزرگ دفاع مقدس و 
خاطراتی که رزمندگان منتشر کرده اند، مشخص می شود 
بسیاری از اندوخته ها و حقایق تاثیر گذار جنگ هنوز در 
عالم داس��تان ورود پیدا نکرده و از منظر های متفاوت به 
تصویر کشیده نش��ده است. یادمان باش��د که تاریخ قادر 
به ثبت بس��یاری از تجارب و رویدادهای مهم نیست.این 
وظیفه ادبیات داستانی است که گوشه های پنهان تاریخ 
ایران، خاصه وقایع جنگ هش��ت ساله را ثبت کند و زنده 
نگاه دارد . درتاریخ هشت س��ال دفاع مقدس کم نداریم، 
شخصیت های اسطوره ای چون ش��هیدان  حسن باقری،  
مهدی زین الدین، محمد باقری، محمدجهان آرا، عباس 
بابایی، علی تجالیی، منصور ستاری، حبیب غنی پور، قامت 
بیات، ولی ا... فالحی، محسن وزوایی، بهنام محمدی، سید 
محمد رضا دستواره، حسن شفیع زاده، حسن آبشناسان، 
جواد فکوری، سید احمد پالرک ....که هنوزبه وادی ادبیات 
داستانی راه نیفتاده اند. معدود آثار داستانی شهدایی هم که 
منتشر شد، تمامی از قالب و ساختاری ضعیف رنج می برند.
جا دارد داستان نویسان کش��ور پس از آشنایی با مباحث 
علوم انسانی به سروقت زندگی بزرگان دفاع مقدس بروند 
و از منظر روانش��ناختی، جامعه شناس��ی، فلسفه، عرفان 
اس��المی.... خالق آثار تأثیرگذار باش��ند. قابل ذکر است، 
در کش��ورهای مختلف همچون آمریکا ادبیات داستانی 
به ترفندهای مختلف از س��ربازان خود ش��خصیت های 
اسطوره ای می سازد. این در حالی است که زندگی خیلی 
از شهدای ما نیازمند پرداخت اس��طوره ای نیست، چون 
خودشان اس��طوره بوده اند. بر این اس��اس می بینیم که 
متأس��فانه ادبیات داس��تانی آنچنان که شایس��ته است 

نتوانسته در حق این عزیزان ادای دین کند.
 تخصیص ندادن س��رمایه کافی در این حوزه، توجه 
نکردن به نخب��ه گرایی و جذب نویس��ندگان با تجربه و 
توانمندی که دلشان برای س��ربازان و رزمندگان جنگ 
هنوز می تپد و وطن فروش نیس��تند تا داستان های ضد 
ارزش های دفاع مقدس بنویسند، ناتوانی در تدوین یک 
برنامه مدون و کارشناسی ش��ده برای ایجاد یک جریان 
بزرگ ادبی، همه و همه سبب می شوند تا ادبیات داستانی 
در این حوزه ناکار آمد باش��د. جایی بسی شگفتی است 
که از حماسه س��ازان آزاد سازی خرمش��هر هنوز کسی 
نه داستان ماندگاری ساخته اس��ت و نه فیلم سینمایی 
جذابی و عجیب تر اینکه مراکزی چ��ون بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس و بعد از آن بنیاد جانبازان 
و بنیاد شهید عماًل عقیم و ناکارآمد ش��ده اند، در چنین 
ش��رایطی دیگر نمی توان از مراکزی چون حوزه هنری و 
وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی توقع داشت، در این راستا 

دستی باال بزنند.

وقایع و خبرهای داستانی را در هفته ای 
که گذشت می خوانیم 

» موراکامی« شکست خورد
جایزه ادبیات داستانی خارجی »ایندیپندنت« 
2015 به »جنی ارپنبک« از آلمان تعلق گرفت. 
ارپنبک اولین نویسنده آلمانی است که موفق به 
دریافت این جایزه شده اس��ت. او پیش تر دو بار 
نامزد دریافت این جایزه ش��ده ب��ود. ارپنبک را 
یکی از بهترین و هیجان انگیزترین نویسندگان 
در قید حیاتی می دانند که در میان خوانندگان 
انگلیسی زبان چندان شناخته ش��ده نیست. او 
این مبلغ 10 هزار پون��دی را با مترجم کتابش 
»سوزان برنوفسکی« تقسیم می کند.»هاروکی 
موراکامی« معروف ترین نویسنده ژاپنی، »اروین 
مورتیر« نویس��نده بلژیکی،  »دنی��ل کلمان« 
آلمانی ، »توماس گونزالز« اهل کلمبیا و »خوآن 
توماس آویال« نویس��نده اهل گینه، رقیب های 

ارپنبک برای کسب این جایزه بودند.

امرایی و گفت وگو با 
» فیدل کاسترو« 

اس��دا... امرایی از آماده س��ازی ترجمه کتاب 
گفت وگو با فیدل کاس��ترو برای انتش��ار خبر داد. 

اس��دا... امرایی گف��ت: کتاب 
گفت وگو با فیدل کاسترو رهبر 
انقالب کوبا، با نام کامل فیدل 
آلخان��درو روث،  ک��ه عنوان 
»ش��ب به خی��ر کوماندانته« 
به معنی شب به خیر فرمانده 
را برای آن انتخ��اب کرده ام، 

در حال آماده سازی توسط نش��ر ثالث است و قرار 
است توسط این ناش��ر چاپ ش��ود.وی افزود: اما 
عنوانی  که کتاب قرار است با آن چاپ شود، هنوز 
نهایی نشده است. یعنی »شب به خیر کوماندانته« 
عنوانی است که من برای کتاب پیشنهاد داده ام و 
هنوز مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است. این کتاب 
که اطالعات جامع و مفصلی درباره انقالب کوبا را 
در بر می گیرد، تعدادی عکس جذاب و ناب نیز از 

مستندات تاریخی را به همراه دارد.

» م�ارگارت ات�وود« و نام�زدی 
جایزه 20 هزار دالری 

اسامی نامزدهای نهایی جایزه ادبی »تریلیوم« 
با حضور »مارگارت اتوود« نویس��نده برنده بوکر 
اعالم شد.مارگارت اتوود نویسنده سرشناس رمان 
»آدمکش کور« موفق شد به فهرست نامزدهای 
نهایی جایزه 20 هزار دالری »تریلیوم« کانادا راه 
پیدا کند.اتوود در این دوره با مجموعه داس��تان 
»تشک سنگی« حضور دارد و با نویسندگانی چون 
»توماس کینگ« نویسنده »پشت الک پشت« به 
رقابت می پردازد. کینگ در سال 2014 با همین 

کتاب، جایزه »گاورنر جنرال« را کسب کرد .

نگارش طنز » سقوط شیطان در 
چاچالک« به اتمام رسید

احمد اکبرپور از پایان نگارش رمان طنز »سقوط 
شیطان در چاچالک« برای نوجوانان خبر داد. این  

نویس��نده، درب��اره اثر جدید 
خود گفت: »سقوط شیطان 
در چاچالک« یک رمان طنز 
است و داستان آن از این قرار 
است که یک سرزمین خیالی 
به نام چاچالک وج��ود دارد 
که س��اکنانش، جایی غیر از 
چاچالک را ندیده اند، بنابراین 

فکر می کنند همه دنیا، سرزمین خودشان است. 
این نویسنده در ادامه گفت: نگارش این رمان 
200 صفحه ای را به پایان رسانده ام و به احتمال 

زیاد آن را به نشر هوپاد تحویل خواهم داد. 

روی خط  داستان

 ادبی��ات ام��روز ژاپن چند 
س��الی اس��ت نه تنه��ا در 
تمام جهان بلک��ه در ایران 
طرفداران جدی و پ��ر و پا قرصی پیدا کرده 
است . ش��اید معروف ترین چهرۀ ژاپنی که 
مترجمان ایرانی برای ترجم��ه آثار او با هم 
رقابت می کنند، موراکامی  باشد، اما داستان 
نویسان دیگری نیز هستند که نام هایشان 
کم کم برای مخاطبان ایرانی به یک نام آشنا 
و قابل احترام بدل می شود و خانم یوکو اوگاوا 

یکی از آن هاست.
»یوک��واوگاوا« را قباًل ب��ا ترجمۀ کتاب 
»خدمتکار و پروفس��ور« ش��ناخته بودیم، 
آن کتاب را ه��م کیهان بهمن��ی ترجمه  و 
انتش��ارات آموت منتش��ر کرده بود. در این 
کتاب، با مجموعه ای از داس��تان های کوتاه 
روبه رو هس��تیم که اگرچه هر داستان خود 
دارای خودبسندگی کافی برای پذیرفتنشان 
به عنوان یک داس��تان مستقل هستند، اما 
یک نخ تس��بیح ظریف همۀ آنه��ا را به هم 
متصل می کند. در هر داس��تان نش��انه ها و 
ش��خصیت هایی اس��ت که در داستان های 
دیگر تکرار می ش��وند و خواننده از کش��ف 
روابط تو در توی متن با خواندن هر داستان 
تازه و پیش رفتن در جهان داستانی کتاب 
لذت مضاعف می برد. نویس��نده با آگاهی و 
طرحی حرفه ای و هنرمندانه توانسته است، 
کتابی بیافریند که هر ج��زو آن به تنهایی 
دارای معن��ا و لذت اس��ت، ام��ا در کنارهم 
گذاش��تن این جزئیات و آفری��دن یک کل 

معنادار آن را جذاب تر کرده است.

 چرا داستان سیاه؟
در جلد کتاب به این عبارت روبه رو می شویم 
»یازده داستان سیاه«. اصرار بر سیاه بودن 
داستان ها نوعی آماده کردن ذهنی مخاطب 

برای وارد شدن به جهان داستان هاست. 
در ابتدا لحن روایتگر و خونسردانۀ کتاب ما 
را با درونمایه اش آش��نا نمی کند، اما هرچه 
بیش��تر پیش می رویم ب��ا ضربه های کاری 
نویسنده بیشتر آشنا می ش��ویم. نویسنده 

فضایی خاص در داس��تان ها ایج��اد کرده 
است.

او با انتخاب لحنی خونس��ردانه و آلن پویی 
از اتفاقات��ی عجیب و ش��گفت آور رونمایی 
می کند که جز در جهان داستانی این کتاب 
احتمال روی دادنش��ان نیس��ت و به دلیل 
همین لحن و روایت درس��ت، ما ناخودآگاه 
آنه��ا را می پذیریم. می پذیری��م که ممکن 
است در دل یکی از شهرهای مدرن امروزی، 
موزه ای برای نمایش وسایل شکنجه وجود 
داشته باش��د و افرادی برای اینکه حالشان 
خوب ش��ود، به تماش��ای این موزه بروند و 
نیز ممکن است، انسانی که قلبش از قفسۀ 
سینه اش بیرون زده است در این دنیا وجود 
داشته باشد که برای اینکه از قلبش محافظت 
کند به یک کیف ساز مراجعه کند و دستور 

ساخت کیف مخصوص حمل قلب بدهد!
داس��تان های »انتقام« س��یاه است، نه 
به این دلیل ک��ه از مرگ و جنایت س��خن 
می گوید. سیاه اس��ت به این دلیل که به ما 
نشان می دهد، انسان چه زمینه و استعدادی 
برای جنایت کار ش��دن دارد. همۀ انسان ها 
می توانند جنایت کاری خش��ن باشند، چه 
پیرزنی با قد و قامت ریز ک��ه در باغچه اش 
صیفی جات می کارد و چه منش��ی زیبای 
یک بیمارستان دولتی که تمام دغدغه اش 

در زندگی عادی، درست بودن اسناد پزشکی 
بیمارستان است.

نویسنده بدون اینکه به صورت مستقیم 
سخن بگوید، ما را با مراحل تبدیل یک انسان 
عادی به یک قاتل خونس��رد آشنا می کند. 
قاتالنی که خشونت و بی رحمی را در مرحلۀ 
نخس��ت با ابراز آن در برابر عناصر طبیعی 
می آموزند و بعد س��راغ انس��ان ها می روند. 
خشونت انسان ها در برابر گیاهان و حیوانات، 
بخش نخست و مقدمۀ خشونت ورزی آنها 
علیه یکدیگر اس��ت. گوجه فرنگی هایی که 

زیر چرخ های ماشین عامدانه له می شوند، 
هویج هایی که به ش��کل دس��ت هستند و 
یکی یکی قطع می ش��وند، کیوی هایی که 
مانند اجسادی از یک کش��تار دستجمعی 
در س��اختمانی قدیمی  روی هم ریخته اند، 
همستری که به دلیل بی توجهی صاحبش 
بی سرو صدا می میرد و جسدش را در سطل 
زبال��ه می ریزند، بب��ری که در برابر چش��م 
انس��ان ها می میرد و کس��ی کاری برایش 
نمی کند و ...بعد از این است که انسان ها سراغ 
یکدیگر می روند و به شکلی بی رحمانه هم 
را می کشند. چرخۀ خشونت از جایی شروع 
می شود که کسی آن را خشونت به حساب 
نمی آورد، اما به جایی ختم می شود که همه 

از دیدن و شنیدن آن یکه می خورند.

 زنان، کهن الگوها و باورهای باستانی
»اوگاوا« در داس��تان هایش توجه ویژه ای 
به زنان دارد. زنان داس��تان های او برخالف 
باورهای باستانی و کهن الگوهایی که به نقش 
زاینده، مادرانه و برک��ت دهندۀ زنان توجه 
دارد و آنان را مولد و منشأ زندگی می داند؛ 
عامل اصلی رواج خشونت هستند. در جهان 
داس��تانی این نویس��ندۀ زن، زنان رویه ای 
خطرناک و کش��ف نش��ده نیز دارند. آن ها 
می توانند در جایی که کمتر کس��ی فکرش 
را می کند، چنان خش��ونتی را  اعمال کنند 
که مو بر اندام انس��ان راست می کند، حتی 
پیرزنی فرتوت که کسی فکر نمی کند بتواند 
نازک تر از گل به دیگران بگوید، می تواند در 
دفاع از موجودیت زنانۀ خود خشونتی شدید 
را اعمال کند و با پنهان ش��دن پشت نقاب 
باورهای کهن دربارۀ مظلومیت زنان خود را 

از شک دیگران مصون بدارند. 
ش��اید از این جنبه نیز داستان هایی که 
خانم اوگاوا نوش��ته است س��یاه باشد، چرا 
که همۀ باورهایی که ما را دربرابر جنایت و 
خشونت مصون می دارد، به چالش می کشد. 
داس��تان هایی که نمی توان آن ه��ا را به زن 
ستیزی و مرد س��االری متهم کرد، چرا که 

خوشبختانه نویسنده اش یک زن است.

دربارۀ » انتقام« یازده داستان سیاه از یوکواوگاوا

همیشه پای یک زن در میان است

a
rt
.q
u
d
so

n
lin

e
.ir

ی       
اع

شف
ش 

 آر
ر-

هن
وه 

گر

سعید تشکری می نویسد

روایت زندگی فرزند گوهرشادخاتون  
گروه هنر:سعید تشکری نگارش رمانی 
با موضوع زندگی »ابراهیم سلطان« را  آغاز 

کرده است.
ابراهیم س��لطان که شخصیت تاریخی 
شناخته شده ای در قرن نهم هجری است، 
فرزند ش��اهرخ تیموری و گوهرشاد خاتون 
بوده و خ��ود، از هنرمن��دان و فرهیختگان 
زمان خوی��ش به ش��مار می رفته اس��ت. 
مادر وی مسجد گوهرش��اد را که یادگاری 
شکوهمند از هنر دوره تیموری است از خود 
به جای گذاشت و فرزندانی همچون بایسنقر 
و ابراهیم سلطان تربیت نمود که هر دو از نام 
آوران عرصه ادب و هنر در دوره خویش به 

شمار می رفته اند.
سعید تش��کری که نگارش این رمان را 
به سفارش مؤسس��ه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی آغاز کرده است، پیش 
از این نیز رمان »غریب قریب« را پیرامون 
سرگذش��ت حرم مطهر رضوی به نگارش 

درآورده است.
تش��کری در خصوص انگیزه هایش برای 
نوش��تن این رم��ان می گوید: »اتف��اق برای 
رمان نویسی خودش نمی افتد! مخصوصاً برای 
من که در آثارم رویکردی مشخص دارم، انگار 

هر کتاب مرا به سمت کتاب بعدی می خواند. 
به موضوع آثار داس��تانی من نگاه کنید؛ بار 
باران، والدت، پاریس پاریس، مفتون و فیروزه، 
غریب قریب، رژیس��ور، هرایی، خوشبختی 
آقای صدقیانی و ابراهیم سلطان. آیا ممکن 
اس��ت در این رمان ها نقش قدسی حضرت 

رضا)ع( وجود نداشته باشد؟« 
وی ادام��ه می ده��د: » من ب��ا حضرت 

رضا)ع(  قراری دارم که ج��ز برای رضایت 
ایش��ان ننویس��م. ابراهیم س��لطان ی��ک 
شخصیت داس��تانی منحصر به فرد دارد. 
مغول اس��ت. مسلمان اس��ت. کاتب قرآن 
اس��ت. هنرمندی منحصر به فرد اس��ت. 
جنگاور اس��ت. مهم تر از همه فرزند پدری 
اس��ت به نام ش��اهرخ و مادرش گوهرشاد 
بیگم نیست. معنای روش��ن و دراماتیکی 

دارد. طوط��ی  بیگم مادر اوس��ت که پیش 
از اینکه همس��ر ش��اهرخ ش��ود، پدرش با 
تیمور جنگیده و دش��من خاندان تیموری 
بوده و تیمور بعداز کش��تن پدر، دختر او را 
چون غنیمت به پسرش شاهرخ می بخشد. 
ابراهیم برآمده  از چنین ش��رایطی اس��ت. 
جنگ پنهانی گوهرشادبیگم و طوطی بیگم 
بر سر قدرت توس��ط فرزندانشان بایسنقر 
و ابراهی��م تماش��ایی اس��ت. ابراهی��م و 
طوطی بیگم به شیراز تبعید می شوند و آن 
گاه ابراهیِم هنرمند وعاشق زاده می شود!«

نویس��نده  متعهد خراس��انی از سبک 
ن��گارش آخرین عنوان کتاب��ش می گوید: 
»نویسنده ادبیات داستانی باید تکنیک های 
داستانی برای هر شخصیت را بپذیرد. آگاهی 
از ف��رم و س��اختار، ماهی��ت و کیفیت هر 
داستان است. رونویس��ی از تاریخ، داستان 
نیست. داستان، زاده شدن شخصیت ها در 
یک بزنگاه دراماتیک توسط نویسنده است! 
من در داستان به مدیوم س��ینما � ادبیات 
معتقدم و همه رمان هایم ساختار خواندن 
و دیدن دارند. تصویری  نویسی باعث جذب 
مخاطب فرهیخته می شود و طبیعتا رویداد 

داستانی از جزمیت بیرون می آید.«
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