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 «عصرِ نقد داستان»اجمالی از برگزاری نشست گزارش 

 

 ندگانسیکانون نو یفرهنگ ونیسیکم یبرنامه نیواقع نخست در ؛دیبرنامه که سه ساعت به طول انجام نیا

 برگزار شد.  سندهیاعتراض به حکم زندان سه نو بود که در رانیا

س از آغاز شد و سپ یریاز هوشنگ گلش یو با نقل گفتار )مجری برنامه(یانصار وسفی ییگومدابا خوش برنامه

خنان س تریت «خندان بودن تیاهم»دعوت شد.  یسخنران یو فعال کانون برا یمیعضو قد یگیباکبر معصوم

 حیش انتخاب کرده است. سپس در توضاسخنان یبرا یعنوان نیداد که چرا چن حیبود و ابتدا توض شانیا

ت: او پرداخ یاجتماع یکرد و به جنبه یاطلاعیاو اظهار ب یشخص یشناخت خود از رضا خندان نسبت به زندگ

و و از ا یفرد یهایژگیسخن گفت و از و انیشیاشرف درویتنگاتنگ او و عل یخندان و همکار یادب تیاز فعال

 رانیا انسندگیکانون نو یکه برا ییهامداشیو پ عیوقا ادر مواجهه ب رانیا سندگانیش در کانون نواررنگنقشِ پُ

 رخ داده است. ریسال اخ ستیدر ب

مختلف کانون سخن  یهاو مراسم یجمع یهاتیثر خندان در فعالوو حضور مستمر و م یشناسادامه از وقت در

پنجاه سال کانون » یکتاب چهار جلد نیاو در تدو یکنندهنییرابطه به نقش فعال و تع نیگفت و در ا

 .اشاره کرد انیب یآزاد یاخندان بر یو تلاشِ مجدانه یزیبه سانسورست زیپرداخت و ن «رانیا سندگانینو

مشترک از خندان و  ی)کار«مانهیدانه و پ»ازکتاب  یبرنامه بخش یبخش نخست جلسه، مجر یادامه در

ثار و آ یاز زندگ یشمار کوتاهخواند و سپس سال ؛بود انیب یو آزاد ی( را که در ارتباط با نقد ادبانیشیدرو

 ارائه داد.  انیسال نیاو در طول ا یدر پ یپ یهاییها و بازجوبازداشت زیخندان و ن یادب

اعتراض به حکم » نیکمپ ران،یدب تأیبرنامه بود. او در آغاز از ه نیا از یگریاز رضا خندان بخش د دعوت

 یهاو حاضران تشکر کرد و سپس به پرسش یگیکانون، اکبر معصوم ب یفرهنگ ونیسی، کم«سندهیزندان سه نو

 حضار پاسخ داد. زیبرنامه و ن یمجر

 یببر نقد اد ژهیو نوشتن و به و تیو سانسور بر خلاق دیمخرب تهد راتیثأها از تدر پاسخ به پرسش خندان

 دانست؛ از ضرورت یفرهنگ یهااستیآن را س لیدل نیترگفت و عمده یبد نقد ادب اریبس طیگفت؛ از شرا

در  سندگانیگرد آمدن نو ورتو از ضر جامعه یفرهنگ یهنر و اعتلاو  اتیرشد ادب یبرا انیب یوجود آزاد

 صرف از یِرویپ یو گرد آمدن در کانون را نه نوع گفت انیب یمقابله با سانسور و دفاع از آزاد یکانون برا

 شیهااز پاسخ یدانست. او در بخش یسندگینوشتن و نو طیکه دفاع از شرا اها،یکردن رو یو عمل ییگراآرمان

 «.است انیب یآزادمنوط به وجود  تیرشد خلاق»کرد:  دیکأت
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اعر، ش ،یمحمد مختار ادداشتیاز  یبا قرائت بخش ؛در جامعه اختصاص داشت یدوم برنامه که به نقد ادب بخش

در  ینقش مخرب سانسور و خود سانسور یدرباره ،یارهیزنج یاسیس یهاقتل یباختهعضو موثر کانون و جان

 آغاز شد.  سندگانیکارِ نو

حافظه و  یهاسمیمکان»او  یدعوت شد. عنوان سخنران یسخنران یبرا دفریخورش نیرحسیادامه از ام در

 اتیو فرجام داستان و نقش آن در ح یبندانیو شعر و پا تیروا انیبود که در آن به مشابهت م «یفراموش

ر ( در هر سفی)خط افق فرضفقبا اشاره به تجربه به موازات خط ا شیهااز صحبت یانسان پرداخت. او در بخش

. قهرمان داستان بر گرددیشود و با خط افق فهم میاست که واقع م یبروز داستان، رخداد» و حرکت، گفت:

 .«شود.یعمود م ،خط افق

تار و ودن نوشب عینوشتار پرداخت و بد یو فضا یبود که به مکان ادب ینیالدفیس رضایعل یبعد سخنران

امعه، ج کی یداستان اتیادب یریگرا در شکل سندهینو یدانست و آزاد سندهیآن را در استقلال نو تیموجود

 یانداست اتیضعف ادب یاساس لتع را رانیا اتیمشخص در ادب میمسلم قلمداد کرد. او فقدان پارادا یضرورت

 آور شد.ادیاش، آنان را در اختلال نثر و محصولات وابسته ییجونقش حکام و سلطه ت،یدانست و در نها

و خواندن  زادهیو غزاله عل یمحمدرضا صفدر یهابود که با اشاره به رمان یدرمنک لیآخر، خل سخنران

راستا به نقش  نیپرداخت و در ا یو عملکرد او به طور کل سندهیبه نقش نو شان،یهااز داستان ییهابخش

 یخانه» تیبه روا گاهبا ن نیچنبه طور خاص پرداخت. او هم یرمان و داستان فارس شبردیدر پ یصفدر

 رخدادها اشاره کرد.  انیدر جر یرمان با عملکرد حافظه و فراموش نیبه ارتباط ا «زادهیغزاله عل»از « هایسیادر

 .افتی انیپا ییرایبرنامه با پرسش و پاسخ و سپس پذ نیا
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هاست ی من همین. دیوار و سقف خانهای ندارم. سقفی نمانده استمن خانه !نه» مجری)یوسف انصاری(:

ز من انشینم. سپر نویسم. همین طرز نوشتن از راست به چپ است. در این انحنای نون است که میکه می

 «اف است.ی بلایا، سرکش کاف یا گهمه

 «پیام، دقیق به ما رسیده است...اند که فرصت زاری کردن نداریم. قدر بلا بر سرمان ریختهآن»
 «هوشنگ گلشیری»

تشویق ) شون رو انجام بدن.بیگی که تشریف بیاورند سخنرانیکنیم از آقای معصومبرای شروع جلسه دعوت می

 حضار(

عنوان این چند «. اهمیت خندان بودن»های امروز من هست: . عنوان صحبتسلام دوستانبیگی: اکبر معصوم

هم  earnestی اسکار وایلد گرفته شده. در این نمایشنامه نوشته 1«اهمیت ارنست بودن»ی نمایشنامهکلمه از 

ی این است و هم نام قهرمان اصلی این نمایشنامه است. اگر اشتباه نکنم ترجمه« جدی بودن»به معنای 

های زیاز این باوایلد آکنده  ی کمدیمنتشر شد. نمایشنامه« اهمیت ارنست بودن»نمایشنامه در ایران با عنوان 

 زبانی جذاب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزی که تلفن زنگ زد و یکی از اعضای کمیسون فرهنگی کانون نویسندگان ایران از من خواست که در 

ب دوست و رفیق ای در وصف حال و هنجار و مناقچند کلمه ؛مجلسی که قرار است چندی بعد برگزار شود

دوستان معتقدند شما »)مهابادی( سخن بگویم، و در ضمن گفتگو این را هم گفت که: خندانارجمندم رضا 

طف البته نظر ل»درنگی کردم، نفس عمیقی کشیدم و گفتم: « شناسیدبیشتر از هر کس دیگر رضا را می

رضا  ندگیگویم من هیچ اطلاعی از زندگی رضا ندارم. حکایت من با زدوستان است، ولی اگر از من بپرسید می

است و تخته اسکی کذایی که چارلز فاستر کین هنگام « همشهری کین»حکایت خبرنگار شاهکار اورسن ولز 

                                                 
1 The Importance of Being Earnest 
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ی رز( را به زبان آورد. آنجا خبرنگار فقط یک سر )غنچه« رزباد»ی مرگ به بغل گرفته بود و در دم آخر کلمه

 «نخ دارد. اینجا من باید ببینم اصلاً سرنخی به دست دارم.

شک بهتر از آن روز صبح داغ تابستانی نیست. برای من در زندگی ام بیام وضعجا نشستهش حالا که اینااستر

ها به مراتب زندگی شخصی اوست اما در مورد رضا همچنان ندانسته ،هاترین بخشترین و مفرحهر کس جذاب

 های من است. بیشتر از دانسته

رضا در کجا به دنیا آمده؟ در چه تاریخی؟ آیا به دانشگاه رفته و اگر آری، چه خوانده است و آیا دانشگاه را به 

آخر رسانده؟ چند خواهر و برادر دارد؟ فرزند چندم خانواده است؟ کودکی را چگونه سر کرده؟ آیا زنی در 

ی فرزند و ذُریه به بار آورده؟ از چه زمان زندگی او بوده یا هست؟ و اگر هست یا بوده حاصلی هم در قواره

 شانزده سالگی دانم در پانزده ـدانم. فقط مینمیی ادبیات و داستان است؟ هیچ کدام را حس کرده که دیوانه

گیرد زند و دوستی میاشرف درویشیان آشنایی به هم مییاد علیام زندههای انقلاب با رفیق در گذشتهدمدر دم

اشرف و رضا را به چشم دوقلوهای سیامی انجامد. اوایل خیلی از ماها علیبه رفاقت تمام عمر می و این دوستی

جدید را به  اعضای 1731ت دبیران موقت در سال حتی یادم هست وقتی قرار شد در هیأکردیم. نگاه می

هاد نوان عضو پیشنرضا را به ع ،اشرفیاد هوشنگ گلشیری همین که شنید علیزنده عضویت کانون درآوریم؛

گو اشرف، نکردم رضا خندان )مهابادی( اسم مستعار توست علیمن فکر می»کند با شوخی و لودگی گفت: می

اوان فر یباره بوده و هم علاقهدانم که از عنفوان جوانی هم داستانالبته این را هم می« اسم یک آدم دیگر است!

ی انتقادی او به دور نیست. این را هم نقدهای فراوانی ه از روحیهبه نقد و نقد داستان داشته است و این البت

هایی از نقدها که با دهد و هم مجموعههای خارجی نوشته به خوبی نشان میهای ایرانی و رمانکه به داستان

 که با همکاری درویشیان نوشته است. این را« های محبوب منداستان»و چندین جلد « دانه و پیمانه»عنوان 

نویسی دارد و دستی قوی در داستان ؛دانم که اگر کوه کوه کاری که بر سرش ریخته است مهلت دهدهم می

فرهنگ »ای بیست جلدی با عنوان اشرف مجموعهحتماً تکرارشدنی است. رضا به اتفاق علی« هاانفرادیه»

از زندگی شخصی رضا به آخر های من جا آگاهیدر همینرا هم منتشر کرده است. « های مردم ایرانافسانه

 دانم.ی او نمیرسد. چیز دیگری دربارهمی

توانم ادعا کنم چیزی پردازم که دیگر نمیگذرم و به بخشی میاین است که از خیر زندگی شخصی او می

حال یک کنشگر عیندانم و آن زندگی اجتماعی و عمومی اوست در مقام یک منتقد ادبی و در ی آن نمیدرباره

 قدم. تماعی ثابتاج

حرف و دهم. رضا بسیار کمو توضیح می با رضا شخصیت او مرا نگرفت ام که در اوایل آشناییدر جاهایی گفته

)محل سابق قنادی شاهرضا( در خیابان « پکا»ی هفتاد در مرکز هایی که در اواخر دههسر به تو بود و در جلسه

وید: گمی های دیگرگیرد و ضمن حرفو از رئیس جلسه اجازه میدیدم که ااغلب می ؛شدکاخ جنوبی برگزار می

لند بار بتا جایی که یک« و گروهی آن کنند ای این کنندباید عده طور بشود؛ آن طور نشود؛خوب است این»

ید گودانم فقط خداست که وقتی میتا جایی که من می»شدم و به طور غیرمستقیم خطاب به رضا گفتم: 

. «خوب است دوستان به جای پیشنهاد دادن قدمی پیش بگذارند و کاری به عهده گیرند«. دشوبشود، می»

کند دیگران از این پیشنهادهای مشعشع در چنته دانستم که فکر میش آن زمان رضا را آدمی مدعی میاراست

رین و ادعاتبرعکس، بیم پی بردم. رضا، اندارند. اما این سوءتفاهم چندان نپایید و خیلی زود به اشتباه فاحش
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کاری است و هیچ انتظار ندارد از او  رتوقعی و پُام. تجسم بیترین کسی است که در پیرامون خود دیدهفروتن

و این روحیه بیش از هر زمان دیگر وقتی آشکار شد  ه بر دوش او افتاده قدردانی کنندو این همه زحمتی ک

مجامع عمومی کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند. از این نیروهای امنیتی از تشکیل  18ـ11که از سال 

ای گویم که هیچ عرصهت میی فعالیت کانونی شد و به جرأعرصهی وجود وارد زمان ورق برگشت. رضا با همه

های فعالیت کانونی نبوده است که رضا در آن مشارکت نداشته باشد. از اعتصاب غذای ناصر زرافشان از عرصه

گام با مادران شهیدان راه آزادی پشت در اصلی و پویشی که کانون همراه و هم 1711ن اوین در سال در زندا

خوانی در معدودی از جاهای عمومی و بیشتر در زندان اوین به راه انداخت تا جلسات متعدد شعر و داستان

های فرهنگی( برای یاناً محلها و احخانهها و چایمنزل برخی اعضا، از گرفتن جا و مکان )انواع رستوران

برگزاری جمع مشورتی تا صحبت با برخی اعضا برای در اختیار گذاشتن جا برای جمع مشورتی. در جریان 

ی شکیل مجمع عمومی، دورههای مکرر نیروهای امنیتی از تکه به سبب ممانعت 18ای سال انتخابات مکاتبه

ان )که رفته رفته از تعدادشسال و بلکه بیشتر به درازا کشید. هر جا هیئت دبیران ت دبیران، ششکاری هیأ

ت دبیران، خواه به علت اجبار یکی از دان رفتن منشی و یکی از اعضای هیأخواه به سبب به زن ؛شدکاسته می

ر از دن یکی دیگی زندان، خواه به سبب از کار افتادبیران برای خروج از کشور به سبب ابرام حکم پنج ساله

شکلات گشای مکلید راه خورد؛ا هیأت دبیران به مشکلی برمیدبیران بر اثر تصادف شدید اتومبیل( بارها هر ج

نه،  ،نه»بگوید، یا « نه»فرسا حتی یک بار ندیدم رضا رضا بود. در سراسر این بیست سال و این شش سال توان

ش را نزنید که اصلاً در حال و هوای ات، کار دارم، حرفکنم، کار من نیست، خیلی سرم شلوغ اسخواهش می

ی ما ادا و اطوارهایی آشناست. حتی در یکی از و این قبیل معاذیر که برای همه« نوشتن این مطلب نیستم

توانست به عضویت هیأت دبیران در آید؛ خواست نمی ای رضاهای اساسنامهانتخابات چون به سبب ممانعت

های ان مشاور هر هفته در جلسهب جدید را با روی گشاده اجابت کرد و نه تنها به عنوت دبیران منتخهیأ

 هایی را به عهده گرفت. ت دبیران شرکت کرد، بلکه حتی مسئولیتهیأ

آید و همیشه سر وقت. خانه در میی صاحبرضا نخستین کسی است که به خانه ،ت دبیرانی هیأدر هر جلسه

شنبه روزی به بازجویی رفت همین که ساعت چهار بعد هرگز ندیدم یک ربع ساعت دیر برسد. حتی وقتی سه

ع منازع جمبی شک قهرمانساعت پنج خود را به جمع مشورتی رساند. رضا بی ؛از ظهر از بازجویی فراغت یافت

ی جمع مشورتی غیبت نداشته باشد. یابید که در هیچ جلسهکس را نمیگویم هیچمشورتی است. به جرأت می

رد. در گیبیماری را به هیچ می ؛حتی وقتی که بیمار است زندان و در بند باشدکه در رضا غیبت ندارد مگر آن

 یزرگ آزادی و سالگرد قتل تبهکارانهها، سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر بدو مناسبت همیشگی این سال

 دگذارد. وقتی قرار شمحمد مختاری و محمدجعفر پوینده، رضا از نخستین کسانی است که پا به گورستان می

ی صفر آن به همت تام وقت ماهانه منتشر نشد( احیا شود، نخستین شمارهی کانون )که هیچی ماهانهنشریه

تماماً به سانسور اختصاص داشت و از آن پس « اندیشه آزاد»ی صفر مارهو بی کم و کاست رضا منتشر شد. ش

جانی مرتب های بعدی را با هزار زحمت و مرارت و سختکسی که پیگیرانه و بی هیچ اگر و مگری شماره

ز این کشید و اپشتی به کول میطور بار سنگین نشریات را در کولههمنتشر کرد رضا بود. خود شاهد بودم چ

همکاری، »ی آن اصول زرین داند کار جمعی و داوطلبانه که پشتوانهبرد. رضا خوب میه به آن خانه میخان

ترین کند بزرگای که هر کس سر خود گرفته است و گمان میاست، در زمانه« همبستگی و کنش جمعی
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هاد این همه وقتی پیشن خودش را نجات بدهد چه تکلیف مالایُطاقی است. با« ادبیات»ی او این است که وظیفه

ه ک رهایی را در دستور کار قرار دهیمکردیم که به مناسبت پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران سلسله کا

اد هشدار د شابود، رضا اول« پنجاه سال کانون نویسندگان ایران»ی آن تهیه و تنظیم کتاب ترین فقرهمهم

های حاضر کی در میان در جلسهد داوطلب شد و بعد یشونمی که این کاری عظیم است؛ وقت تنگ است؛

ری مجموعه را بر ، دبی«پای کار»ولی وقتی نظر موافق جمع را دید معطل نکرد و به اصطلاح عوام رفت  نشد؛

هجده نفر آدم را از اقصا نقاط تهران و کرج هر هفته گرد هم آورد تا سرانجام کتابی چهار ـعهده گرفت، هفده

ی کانون از کار درآمد. بار و فعالیت پنجاه ساله و ها و و نمادهای یادآور کارها مدالیومی نشانجلدی  و همه

هجده نفر آدم گرفتار در هر هفته چه کار سترگی ـم نگه داشتن هفدهباید این زمانه را شناخت تا دانست فراه

زند، آورد(، غر نمیروی خودش نمی شناسد )یا اگر هم خسته بشود هرگز بهاست. با این همه رضا خستگی نمی

رد، ری داپُ ها و رفتارها دلِ دانم از خیلی آدمکه میام که درد دل کند، با اینکند، حتا به ندرت دیدهشکوه نمی

به آینده نظر دوخته  رضا همیشه رو به جلو دارد؛ی ناامیدی دیگران شود. کند مبادا مایهوقت گلایه نمیهیچ

در این بیست سال هرگز «. ماند/ غم نیستگذریم/ راه میگر چه ما می»کند: زمزمه می است. شاید زیر لب

ق یا لُغُز بخواند. هرگز از رفی ام پشت سر کسی سعایت و بدگویی کند، پشت سر کسی صفحه بگذارد وندیده

رمدعا باشد، که به و پ خو، بیکارهجا، دشمنکه طرف احیاناً بدخواه، گرانهمکاری شکایت نکرده است مگر آن

ش چه عرض کنم بسیار گاهان( که ام از این جَنَم کسان همه باید به ابلیس پناه ببریم. گاه شده )راستاگمان

ام اما رضا همواره دلی کردهام، و طبعاً طلب همام، بد و بیراه گفتهاز دست این همکار یا آن عضو شکوه سر داده

با این چند کلمه سر و ته قضیه را هم  ؛آوردتر کیتون را به یاد من میاش، که فقط باسی سنگیبا آن چهره

، «طور است دیگر، باید ساختای نیست، همینشود کرد، چارهشود، چه میخب آره... درست می»آورد: می

ای از میل به ترین نشانهاش همین؟ بیش از این از او انتظار نداشته باشید. در عوض اگر کوچکهمین؟ همه

شود. رضا از بُخل و ظنت و حسد بری اش صرف تقویت این میل میی همتکار کردن در کسی ببیند همه

د. در هر جا شناسالبدل کانون نمیاست. فعالیت کانونی برای او بالا و پایین، عضو اصلی و عضو جانشین و علی

 زند. یان شمشیر میبرای آزادی ب ؛خواهد کار پیش برود. جنگ او با سانسور استباشد فقط می

شخصاً  کنم کهاش تعریف و تمجید از رضا شد. اقرار میکه همهدر این جمع باشند که بگویند این شاید کسانی

ی اما آدم« ها بیزارمام اما از تک تک آدممن عاشق بشریت»م که: اداستانبا این سخن آن کمدین آمریکایی هم

آمیز است. به نظرم کانون نویسندگان ایران باید از بابت شوخی یی بر این قاعدهمثل رضا خندان استثنای

 ممنون.)تشویش حضار( ادعا به خود ببالد.داشتن عضوی چنین متعهد، صادق، پرکار، فداکار و بی
 

نقش نظریه را دارد. عمل  ،نقد آن ؛ی ادبیات را داشته باشدحکم عمل در عرصه ،اگر نوشتن داستان» مجری:

 تقابل. چنین ارتباط مشوند، موجب رشد یکدیگر مییت نهایی عملوو نظریه در یک ارتباط متقابل با حفظ اول

این رابطه یعنی نقد و  ءِ اش افت دو جزنتیجه ؛شان برقرار نشودی میانه هر علت از هم بگسلد و یا ارتباطب

تری برخوردار باشد به غنای ادبیات قوی تر وغنی نظری یاز پشتوانهداستان است. بنابراین هر چه نقد ادبی 

پویا اعم از داستان، شعر، نقد و  عکس قضیه نیز صادق است؛ شرط لازم برای خلق ادبیاتِ رساند.یاری می

ست که ادبیات برای حیات و رشد خود به دم زدن در آن هوایی ،ادبی، وجود آزادی است. آزادی بیان ینظریه
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ای ابتدا باید به سراغ بررسی شرط لازم ادبیات در هر جامعهوضعیت آن نیازمند است. بنابراین برای شناخت 

ی مستقیم با شرایط آزاد جامعه دارد. رابطه ،رفت. نقد ادبی کوششی لازم و ارزشمند است. قدر و منزلت آن

 .« یردگقرار می ترنقد در جایگاه شایسته ؛ای آزادتر باشدهر چه جامعه
 اشرف درویشیان(یاد علیی: رضا خندان مهابادی و زندهنوشته ،«دانه و پیمانه»ی کتاب )از مقدمه

 

 

شهر جنوب تهران)اش به در مهاباد اردستان، دو سه ساله بود که خانواده 1718رضا خندان مهابادی متولد 

رای های ایران بنقل مکان کردند زیرا پدرش بنا بود و کار در تهران. دیپلم متوسطه را که گرفت؛ دانشگاه (ری

زود  یلیرا خ یکار ادب .خواند یشناسبه دانشگاه رفت و روانها بعد انقلاب فرهنگی تعطیل شد. اما خندان سال

 17۳3ش در تابستان امجموعه داستان نیاول «محل هایهبچ. »آغاز کرد ؛بود رستانیهنوز محصل دب یوقت

 میکه در دو سال و ن یخوب بود طور اریکتاب بس نیاستقبال از ا .سال داشت منتشر شد 13که  یهنگام

از کوزه همان برون »کتاب دوم او با عنوان  ،همان سال زییدر پا .هزار نسخه از آن منتشر شد 188به  کینزد

 ،دو 17۳۱و  17۳1 یهادر سال .نور چاپ شدیقاض یقدس یهاداستان ینقد و بررس ...«تراود که در اوست

ک کود اتیادب یآثار او در حوزه جانیتا ا .منتشر کرد «یزرانگ جُ»کودکان با نام  ژهیو ینگ ادبسه شماره جُ

دو  یکیکناره گرفت اما در  یادب تیبازداشت شد و به ناچار از فعالمدتی  1788در سال  دانرضا خن .است

 «رانیمردم ا یهافرهنگ افسانه» میعظ یمجموعه نیتدو انیشیاشرف درویآن دهه همراه با عل یانیسال پا

 اتیردر نش 1738 یدهه لیخندان از اوا .جلد منتشر شد 1۱ها کار در مجموعه پس از سال نیا .را آغاز کرد

 محبوب من یهاداستان .منتشر کرده است ؛نقد داستان بودند شتربی که را خود لات، مقامستقل و معتبر

ها جلد از آن 3کنون تا 1718که از سال  ستهاآن یکوتاه منتخب و نقد و بررس یهااز داستان یامجموعه

 نیدر ا .و خندان انیشیاشرف درویعل ادی زنده انیاست م یگریکتاب کار مشترک د نیا ؛منتشر شده است

 است ینام مجموعه داستان «هاهیانفراد» .از خندان یاست و نقد و بررس انیشیدرو انتخابِ هاداستان ،مجموعه
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منتشر نشده  رسمینوشته اما هنوز به صورت  یاش از سلول انفرادبر اساس تجربه 17۱1خندان در سال که 

 اتیدر نشر انیسال یاست که ط انیشیمنتشر شده از خندان و درو یاز نقدها یبخش «مانهیو پ نهدا» .است

کانون  تیبه عضو 1733خندان در سال  .منتشر شد 17۱7 کتاب در تابستان نیا .گوناگون منتشر شده است

او بارها به  .است سندگانیو حقوق نو انیب یضد سانسور و مدافع آزاد ینهاد کهآمد  در رانیا سندگانینو

 تیبه سبب فعال 1711سال  در .است رانیدب تأیعضو ه زیکانون انتخاب شد و اکنون ن رانیدب تأیه تیعضو

 شیهابه اتهام زیکانون ن رانیدب تأیدر ه تیعضو ،ییبازداشت شد و در دوران بازجو ،حقوق کودکان یدر حوزه

محکوم شد و  (بدل از حبس)ینقد یمهیجربه محاکمه و  ،بازداشت میماه و ن 7سرانجام پس از  .افزوده شد

 یزهخندان در حو .شده است ییبارها احضار و بازجو رانیا سندگانیدر کانون نو تیفعال لیبه دل زیپس از آن ن

 ...خندان چاپ کرده یآقا دیگری هم یهاکتاب .دارد یمقالات متعدد ،نقد داستان

 یکه چند تا سوال من طراح میخندان دار یبا آقا ییگووما گفت .اورندیب فیخندان تشر یکنم از آقایدعوت م

دوستان  لیو تحو سدیبنو رااش سوال تواندیخندان دارد م یاز آقا یاگر سوال یدوستان هر کس یکردم ول

 ...دییبفرما قیتشو .بدهند

وال س طوری که من تر باشدیمیصم یکم میاخندان در نظر گرفته یکه با آقا شیبخ میگرفت میما تصم 

 یکه من از آقا دوستانو بدهند به  سندیاگر دوستان سوال داشتن بنو .خندان جواب بدهد یآقاو بپرسم 

 .خونمیم ؛که نوشتم یمتن یرو از رو هامخندان من سوال یب آقاخ .خندان بپرسم

 .نکته را خدمت دوستان عرض کنم کیمن  ؛دیسوال کن کهنیقبل از ا دیاگر اجازه بده رضا خندان مهابادی:

 اریبس و دوست یفرهنگ ونیسیاز کم نیو همچن سندهیدفاع از سه نو نیو کمپ رانیدب تأیکنم از هیتشکر م

ه دعوت متشکرم کنیز حضور شما از  .دیابر من منت گذاشته یلیخ .یگیمعصوم ب یها آقاسال نیا قیرف ،زمیعز

ا مان را در سطح شهر بجلسات میبتوان یروزگار یکه روز میدواریو ام دیباش جلسه سخنران تا دیرفتیما را پذ

شهر  میاست که بتوان یروز یبرا میکنیم تیلدر کانون فعاداریم هاست که . اگر سالمیکنمخاطب عام برگزار 

 .کنمیتون تشکر مباز هم مجدداً از همه  ...شرویآزاد و پ اتیادب از آنِ  .میرا از آن خودمان بکن

فعالیت ادبی شما  یبخش عمدهکه سوال اولی که از حضورتون داشتم این هست که با توجه به این مجری:

 اید؛ عموماً هایتان به نقش سانسور در نقد ادبی اشاره کردهنقد ادبی بوده است. در یکی از مقاله یدر حوزه

دم خیلی از مرافتد و ، شعر اتفاق میکوتاه داستانرمان، کنند سانسور در مورد آثار ادبی خلاقه مثل گمان می

 بینید؟طور میهی سانسور، داستان و نقد ادبی را چکنند. رابطهنمی خلاقه تصورآثار  را جزءِ نقد ادبی 

قش نسانسور و ست اما در ارتباط با بحث مفصلی ،شود یا نهآثار خلاقه محسوب می که نقد ادبی جزءِاین ر. خ:

عکس، شعر، داستان، ای مثل کارهای خلاقهی آن آثاری که سانسور روی سانسور در نقد ادبی به نظرم همه

اما ویژگی نقد ادبی این است که از امکاناتی که  گذاردمیروی نقد ادبی هم  ؛گذاردینما و باقی هنرها میس

 عاره،تواند از ترفندهایی مانند استنویس یا شاعر میمحروم است. داستان ؛دارد نویسییا داستان ، نقاشیشعر مثلاً

شناسی به این آثار ی زیباییانتقال بدهد و حتی جنبهخواهد، چه را که میاستفاده کند و آنیا نماد سمبل 
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شعر و داستان  پشتِپس و ست که هایی. اما نقد ادبی کارش وضوح است. کارش نشان دادن آن چیزیبدهد

 یک زبانش باید ای ذهن و شعور است و زبانعرصه ،ی نقد ادبیعرصه طور عمدهبنابراین بهاند. پنهان مانده

ی نقش باز ،های عاطفی آدماستدلالی و خردگرایانه باشد در حالی که داستان و شعر در عرصه واضح و روشن و

گذارند. بر خلاف نقد ادبی که باید با استدلال و خرد روی شعور کنند و روی آن جنبه از ذهن انسان اثر میمی

شود و در مواجهه با دولتی که یدر نتیجه کار نقد ادبی در جهانی که با سانسور اداره م مخاطب تأثیر بگذارد.

اش را واضح بزند و از ؛ چون باید حرفتر خواهد بودبسیار سخت و با فرهنگ مسأله دارد؛ ایدئولوژیک است

ک ی «های محبوب منداستان». به عنوان نمونه در جلد هفتم تواند استفاده کنداستعاره و نماد و... نیز نمی

شود به کودتای بیست و هشت مرداد که مربوط می «آذر ماه آخر پاییز»نام  داستان از ابراهیم گلستان هست با

و  زنیسینهکه بین مراسم را ای رابطه ،با بررسی ساختار اثرهای آن دوره. من در نقد خودم و شکست جنبش

و نشان  اممنظور نویسنده از برقراری این رابطه را بیرون کشیده داستان وجود دارد و یهااتفاقعزاداری و 

. سانسورچی دست گذاشته کرده استهای عزاداری در داستان استفاده دستهصدای م که چرا نویسنده از اهداد

ها ام اینهایی که نشان دادههمان بخش و گفته بود که باید حذف شود؛ بود روی همین بخش از نقد من

داستان دچار  خودِ ها در همین جملهکه راوی از این صداها. در حالی  بیزاری ی شکست هستند و نشاننوحه

خواهید بدانید این در نهایت مجبور شدم خواننده را حواله بدهم به متن اصلی. نوشتم اگر می سانسور نشد.

ی فلان در داستان. نقد ادبی در مواجهه با سانسور به نظر من استدلال از کجا آمده است؛ رجوع کنید به صفحه

ر اش بیشتبه خصوص در رابطه با داستان. به خاطر همان زبان واضح، محدودیتتر است کارش بسیار مشکل

 لو مجهو ش را بزند سراغ زبانی گنگ و نامفهوماکه بتواند حرفدر این شرایط منتقد گاهی برای ایناست. 

 راتیاین یکی از اثچه گفته است! منتقد تواند چنان افراطی شود که مخاطب نفهمد رود و این ماجرا میمی

گذارد البته این بحث خیلی طولانی است و چیزی نیست که در یک جلسه است که سانسور بر نقد ادبی می

بتوانیم آن را جمع کنیم. به هر حال اگر بخواهم به طور کلی اشاره کنم؛ پس راندنِ زبان استدلالی، روشن، 

 به نظرم دهد.در مورد نقد ادبی انجام میسانسور ست که ، کاریواضح و خردگرایانه و جا دادن به زبانِ مریخی

نویس داشته باشیم ولی تعداد منتقدان جدی ما از تعداد انگشتان ین دلیل است که شاید صدها داستانبه هم

 رود.دو دست فراتر نمی

د گویید نقد ادبی در خوکنید و میهایتان از وضعیت نقد ادبی در ایران انتقاد میدر یکی از سخنرانی مجری:

ی کلمه «نقد ادبی»جا به جای عبارت کردم اگر اینمن داشتم فکر میراهی به جهان ندارد. اساساً مانده است و 

ی هکنند چون رابطبینیم که مردم هم در مورد خودشان چنین فکری میمی ؛را جایگزین کنیم «انسان ایرانی»

عامل آن است که این در مورد نقد ادبی هم  ،سالمی نیست و حکومت یرابطه، ما با خارج از مرزهای ایران

ران را به ای ی خارجینتقدان برجستهیم نویسندگان خارجی مثل امبرتو اکو و متوانما نمیمثلاً صادق است. 

ی بازتر وارد تواند با یک جامعهطور میهی بسته چنقد ادبی در یک جامعه .شود. ممانعت میدعوت کنیم

 تواند از این در خود ماندگی بیرون بیاید؟طور میهلوگ بشود؟ و نقد ادبی چدیا

ن بسیار در به وجود آمد «شرایط»ی لهمسأ گیرد.ببینید نقد ادبی به هر حال در یک شرایطی شکل می ر. خ:

بندند؛ اگر ما اکران سینمای خارجی های مختلف نقد ادبی موثر است. اگر چشم ما را به روی دنیا میشکل
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این  رایم با منتقد جهانی به خاطی ارتباطاگر ب های تخصصی در این زمینه نداریم؛ی مجلهاگر ترجمه نداریم؛

اتی تمام اصطلاح کهاش اینی فرهنگ مورد حمله است. نمونهکند از ناحیهاست که یک نیروی سیاسی فکر می

  هچ... بنابراین آنفرهنگی، هجوم فرهنگی و برد اصطلاحات جنگی است: نفوذزمینه به کار میاین که در 

است  این و با جهان تبادل فکری داشته باشد گشا باشدتواند برای بیرون آمدن نقد از درخودماندگی گرهمی

ت وسایل شرفپیایم زیرا ما یک مقدار شانس آوردهباشد. البته  برخوردارتبادل فکری و فرهنگی  از که کل جامعه

سیار اوضاع ب ، وگرنهایجاد کرده است برای برقراری ارتباطو پیدا شدن  فضای مجازی، امکاناتی  ارتباط جمعی

م که باید همان هدفی را پیش بگیری ؛از این وضعیت نجات پیدا کنیمبتوانیم که . برای اینبودمی هابدتر از این

ی هیچ بعقب بنشانیم؛ باید آزادی بیانِ  هاکانون نویسندگان پیش گرفته است: باید سانسور را در تمام عرصه

که در خود داستان فلان کار را بکنیم یا در نقد ادبی بهمان کار وگرنه این قانون جامعه کنیم. را حصر و استثنا

ود شطور میشود نقد ادبی را از این وضع بیرون آورد؛ چهطور میگویید چهشما که میرا بکنیم برای منظور 

بینیم که نقد ادبی را از تأثیرگذاری گشا نیست. داریم میشود موثرش کرد راهطور میاش کرد؛ چهبشاش

د به خواهد بنویسمیبه همین دلیل است که نویسنده وقتی  ای ندارد.اند. نقد ادبی اصلاً تأثیرگذاریانداخته

د. ترسگیرند... به جای آن، از سانسور میام را میکند که آخ! من این را بنویسم منتقدها یقهاین فکر نمی

این فکر  به ؛منتقدین با آثارشان چه خواهد بود و برخورد جامعهکه که به این فکر کنند ها بیش از ایننویسنده

این د. شان نیایند و نگیرند و نبرنطور بنویسند که به سراغهچ بگیرند؛ طور بنویسند که مجوزهکنند که چمی

ای است به ای است  فراتر از نقد ادبی. عرصهچه شما به آن اشاره کردید؛ عرصهکنم آناست که من فکر می

ند مرهمی اش را به دست بیاورد تا بتواای خودش را  و حق آزاد بودنی کل جامعه که باید  حقوق پایهاندازه

 ها.جور زخمبگذارد بر این

ادبی در ایران منتشر شده است، نظر شما در مورد  ینظریه تئوریک و یهای زیادی در حوزهترجمه مجری:

ها بتوانند به شکل دیگری امکان گفتگو با منتقدین همین ترجمه های تئوری یا نظریخواندن کتابکه این

کنیم؛ به نوعی با ها و آثارمان به منتقدان خارجی اشاره میما در متن یست؟ وقتیچ ؛خارجی را برقرار کنند

وب شود از چارچجا نوشته میای که ایناید که نقد یا تئوریشویم. شما در آثارتان گفتهگو میوها وارد گفتآن

ران مخاطب در ای ی تئوریکهااین کتاب اصلاً رود. یک بخش دیگر هم این است که شایدجا بیرون نمیاین

 کنند...ها استفاده میشان خود کسانی هستند که دارند از اینندارند و مخاطبان

ها اما نقد اند. باید متشکر بود از مترجمان این کتابوقت مخاطب عمومی نداشتهها هیچخب این کتاب ر.خ:

است که من هر چیزی را مسأله این است.  «شرایط»همین  سر لهافتد و مسأادبی در یک شرایطی اتفاق می

داشته باشد که در آن امکان گفتن خیلی چیزها وجود نداشته  دتواند شرایطی وجویعنی میتوانم بگویم! نمی

به عنوان نمونه خانم ام. رو شدهدر کار نقدنویسی با صدها مورد روبهباشد. ما درگیر همین شرایط هستیم. 

 که ای استسالهی کودک هفتقصه م.ایآورده «های محبوب مننداستا»در کتاب پور داستانی دارد که روانی

دخترک را در شب اول ازدواج وصف کرده مصایب این آورندش. نویسنده مردی سالمند در می «همسری» به 

م ابه این موضوع انتقاد کردهدر نقدم  من. ..، یا زن فلان کرد«جیغ زن»، «فریاد زن»گوید است و جا به جا می

 یکند در حالی که ما با یک دختربچهصیت اصلی اشاره می، به شخ«زن»دائم در داستان با اسم که چرا نویسنده 



 

 Telegram: @Kanoon_Nevisandegane_Iran 
Instagram: Kanoone.Nevisandegan 

Facebook: Kanoon nevisandegane iran 

11 

 کتاب که برای مجوز فرستادهتجاوز به کودک است.  ؛افتدرو هستیم و اتفاقی که دارد میهفت هشت ساله روبه

« تعدی»خب بعد از برو و بیا ناچار به جایش  باید بردارید... را «تجاوز»ی کلمه ه بودسانسورچی گفتشد؛ 

تقل منرا  مناسب نیست و آن اتفاق ست که اصلاًکه به نظر من مفهومی گذارم؛ مثلاً دستِ تعدی دراز کرد!می

 .بردآن وضوح مورد نظر منتقد را از بین می کند ونمی

 

ا هشود که طرف آدمای میتخت افسانههای ادبی نزد بسیاری از منتقدان بدل به آن در چنین شرایطی نظریه

 گفتتر از تخت بود؛ میکرد! و اگر کوتاهزد؛ اره میکرد اگر پاهایشان از تخت بیرون میرا روی تخت دراز می

ای هها و نظریهاز فرمولای که در ایران ـ در بسیاری موارد ـ استفادهی تخت شود! قدر او را بکشید تا اندازهآن

ا، هشده به آوردن نقل قول از این و آن و ریختن داستان یا شعر در قالب این نقل قول ؛ محدودکنندادبی می

جفت و جور بکند. نقد ادبی یعنی منتقد آزاد باشد با هم را یک طوری  هاآنزند تا منتقد زور میهم، بعد از آن 

است و منتقد آزاد نیست که هر طور نیست؛ محدودیت زیاد ولی وقتی این خواهد بگویدمیاش دلکه هر چه 
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د که منتقد پرور و منتقای طرف هستیم ما غیر از سانسور دولتی با جامعه گذشته از این خواهد بگوید...چه می

لتی که ی سانسور دوپذیر نیست. اگر بخواهیم دنبال این داستان را بگیریم خیلی مفصله. یعنی شما از عرصه

به جامعه های سال توسط حاکمان این مملکت تولید و که سالبینی را می فرهنگی ذاری ورتر میپا را آن

ا اگر م !؟کندپیدا میبه نقد ادبی   چه نیازی !جا؟شود در اینتزریق شده است. چه استقبالی از نقد ادبی می

وانیم کسانی به قول شما بتباید  .باید آزادی این گفتگو را داشته باشیم ؛خواهیم با جهان گفتگو داشته باشیممی

کومتی اما ما با ح های مشترک داشته باشیم و.... بتوانیم نشریهرفت و آمد برقرار بشودرا دعوت کنیم بیایند و 

که این فرهنگ ما نیست؛ فرهنگ ما چنان ی این؛ با بهانهخواهد دنیا را به روی ما ببنددمیاساساً یم که اطرف

 .بودها تر از ایناوضاع خیلی خراب ها نبود؛مقاومت ! اگر طور استاست و اینجور و آن

 

کردم که بعضی از گفت و گوهای آقای خندان را بخوانم... چیزی که پیدا جو میودیشب داشتم جست مجری:

 خواهم بپرسم؛کردم انبوهی از خبر زندان و بازداشت و دادگاه و اعتراض به حکم دادگاه بود. این سوالی که می

ای مثل رضا خندان به وجود ل دوستان هم هست و سوال مشترک است. این وضعیتی که برای نویسندهسوا

ا که گاه از مبارزه ب آیا شده گذارد؟ یکی از دوستان گفته کهی خودش تأثیر میقدر روی کار خلاقهآید؛ چهمی

 سانسور خسته شوید؟

 بود.  دوماین جواب سوال  خندد(خدا اون روز رو نیاره! )می ر. خ:

ای را تصور کنید که صبح از خواب بیدار گذارد. شما نویسندهثیر میتأ باید بگویم قطعاً  اما در مورد سوال اول

داستان یا نقد ادبی بنویسد یا پژوهشی را پیش ببرد؛  شعر بسراید؛پشت میزش و خواهد بنشید میشود و می

د: ها باشرسد اینش میاهایی که بعد از دست به قلم شدن به ذهنسوال ما اگر اولین ی فرضیِ این نویسنده

د؟! کشخواهم تولید کنم کار من را به زندان نمیگیرد؟! آیا اثری که مینویسم مجوز میچیزی که میآیا این 

ای ا نویسندهب اش سانسور بشود یا نشود و کارش رد بشود یا نشود را بگذاریم کنار... یعنی شماکه کتابحالا این

گوید این کار را ی سنگینی روی سرش وجود دارد که میکه مدام تحت فشار است و مدام سایه رو هستیروبه

ها و تصورات توهم باشند اما به هر حال یک ما به این سوال بعضی ازبکن و آن کار را نکن. حتی ممکن است 

ی جهان موسوم به سوم کرده را وارد ذهن نویسنده ها اینیعنی حقیقتی است که طی سالازای حقیقی دارند 

 های خلاق هم هستند و کارهایگذارند. البته آدمثیر میی نویسنده تأها روی نیروی خلاقهست که اینو طبیعی

، با پرداختن بهای بسیار زیاد از زندگی و آرامش و تحمل فشارهای بسیار زیادشوند اما با خلق می خلاقانه هم

ه وجود داشت آزادی نسبی مثل شرایط اروپا و آمریکایک ی باشد؛ حت یآزاد ما دنیای یاگر دنیا .نشاآسایش

خلاقیت رد. بطبعاً خلاقیت بیشتری به کار می نویسد.خیال بیشتری می با آرامشِ  جااین نویسنده طبعاً باشد؛

م سای خلاقیت مثل سم هستند؛ تبداد برو اس یتواند رشد کند. شرایط دیکتاتوردر شرایط آزاد است که می

ند اکه آدم بخواهد به شرایط تن بدهد که البته هستند بسیاری که تن دادهمگر این ؛هستند برای هنر و ادبیات

 کنند.و دارند کارشان را می
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که  کنماش هستید. یک سوال میهاست عضو کانون نویسندگان ایران و عضو هیئت دبیرانشما سال مجری:

ه کدیگر اینگنجد؟ عضویت در کانون نویسندگان ایران در کجای ادبیات میدر واقع دو تا سوال است. خود 

ا تمایزی که م اند؛از تفکر کانونی به عنوان یک تمایز حرف زده مثل محمد مختاری بسیاری از اعضای کانون

ود شنیم یک تفکر کانونی وجود دارد که باعث میککند با کسانی که تفکر کانونی ندارند. ما فکر میرا جدا می

ین تفکر اکه ما پایبند آن تفکر کانونی هستیم. که ما دورِ هم جمع شویم و پشتِ سر هم بایستیم به خاطر این

 چیست؟رضا خندان مهابادی کانونی از نظر 

نبود آن موقع سوال  وارونهکردیم و اگر این دنیا کج و معوج و اگر ما در یک دنیای حقیقی زندگی می ر . خ:

ه دنیای ک تو چرا عضو کانون نیستی!؟ اما حالا نیست؛ بپرسیم:عضو کانون که ای نویسنده درست این بود که از

ناچاریم از نویسنده بپرسیم تو چرا عضو کانون هستی؟! اند؛ سوال این است و ما فراهم آورده کج و معوجی برای

س پ اهد بر علیه این شرایط حرکتی بکنداگر نخو اش کردم؛توصیف یقبل پرسشای که در جواب آن نویسنده

زیادی دارند و البته این را به مدد  های نسبتاًی اروپایی و آمریکایی که آزادیکار کند؟! نویسندهخواهد چهمی

 اگر عضو تشکیلاتی نشوند اند،به دست آورده اند؛یی که دیگرانی در طول تاریخ انجام دادههاها و مقاومتمبارزه

ولی  .ای نباشدـ  شاید زیاد مسأله مثل انجمن جهانی قلم عضو هستند که البته عموماًـ شاید عجیب نباشد 

با این  شود؛هایی که بر او اعمال میها و محدودیتی جهان موسوم به جهان سوم با این همه ستماگر نویسنده

 ،«سازدی فردی با کار جمعی نمیکار خلاقه»... بخواهد بگوید: هاو قتل ها، مرگهاها، فشارها، زندانهمه تهدید

کند. انگار به او های نامربوط دارد فرار میبا زدن این حرف ،«کندمن را از خلاقیت فردی دور می ،کار جمعی»

سراییم! انگار بایم بیا هفت هشت نفری بنشینیم و شعر جمعی بنویسیم! انگار گفتهایم بیا رمان دستهگفته

گوییم ی فردی ندارد. میایم بیا بنشینیم همه با هم نقد ادبی بنویسیم! این هیچ ربطی به کار خلاقهگفته

عمال های فرهنگی اصدایت را بیار کنار صدای ما علیه فشار، علیه سانسور... فقط هم سانسور نیست؛ سیاست

 به سانسور را کنارت اگوییم تو بیا صدای اعتراضیسنده میما به آن نوشده اصولاً نابود کرده همه چیز را... 

 یم.های ما بگذار تا استوارتر باشت را کنار قدمابگذار صدای بلندتری داشته باشیم. تو بیا قدم صدای ما بگذار؛

م ه که از جای دیگریاین بعضی هم به آن باور دارند به خاطر سازند که نیایند و نباشند.اما صدتا فرمول می

ر، تقدر فردیها را منفرد کنند و فردی بزنند! هر چهخواهند آدمشود چرا که میها پشتیبانی میاین اندیشه

های آلهایی نیست که صرفاً ایدهایم؛ جمع شدنِ یک عده آدمکه ما در کانون جمع شدهتر! اینتان آسانزدن

به  مکنیمان دفاع میبه عنوان نویسنده داریم از شرایط طور نیست! اتفاقاً مابزرگ و آرزوهای بزرگ دارند! این

ون گوییم در کانکنیم. هر کاری شرایط خودش را دارد. وقتی میمان دفاع میاز شرایط نوشتن عنوان نویسنده

خواهیم از شرایط کارمان دفاع کنیم. دیگر چیزی هم برای دفاع می یا هر تشکیلات مشابه دیگری جمع بشویم

جاست! پاسخ این که جایگاه کار اش بکنیم. اینت باید یک چیزهایی را بگیریم و بسازیم و حفظنمانده اس

اش دفاع از شرایط مناسب و انسانی نوشتن است. کانون تجمعِ گروهی کانون کجاست؟ این است که جایگاه

شان را عملی کنند. خواهند آرزوهای سیاسیگرا نیست که میقلب و آرمانفکر و خوشی صرفاً خوشنویسنده

ک شرایط در ی تواندگوییم ادبیات نمیمیایم؛ نیاز به آزادی داریم. گوییم برای قلمی که به دست گرفتهنه! می
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 آورند به توها این آزادی را نمیحکومتبیان نیاز دارد و  ادبیات به آزادی استبدادی، شکلِ درستی بگیرد؛

 جاست.را فریاد بزنی؛ جایگاه کانون اینای خودت تو باید حق پایه تقدیم کنند؛

 بینید و چه سرانجامی را برای آن متصورید؟ی نقد ادبی را چگونه میآینده مجری:

ا ج؛ تعدادی از منتقدان ادبی اینهمه مشغول فعالیت هستیمبه هر حال گویی کرد. شود پیشنمیخیلی  ر . خ:

 لازم است کنیم وهای مختلف تلاش میمختلف و با تفکر هایبخشدر  همه حضور دارند و شماری هم بیرون.

 شرایط بسیار بدتر از این ؛ایجاد کنیم. اگر سرمان را پایین بیندازیم ؛آن شرایطی را که از آن صحبت کردم

 اندازد ولی نهایتاً مانع پیداییِ آن نخواهدتر، تغییر مثبت را به تعویق میشرایطِ بدتر و اوضاعِ سختخواهد شد. 

افراد دارد.  این بستگی به تلاشکنیم. ایجاد  را تغییر بدهیم و برای ادبیات، مفری برای تنفسباید وضعیت بود. 

کنم که بیایند و همراه کانون بشوند یا حتی اگر اعتقادی به همراهی با کانون ی دوستان را دعوت میمن همه

ها به شدت نیازِ این .ندازندراه بیا زادی بیانآدر دفاع از ضد سانسور و  های جمعیندارند خودشان فعالیت

 ادبیات و هنر در ایران است.

 تان باشیم...اگر خودتان صحبت دیگری دارید در خدمت مجری:

ها را گوش کردید. امیدوارم فرصتی پیش بیاید که خیلی ممنون و متشکر. حوصله کردید و صحبت :. خ ر

ی شما مجدداً متشکرم که تشریف آوردید در این جلسه و افتخار بتوانیم بیشتر با هم صحبت کنیم. از همه

 دادید. ممنونم. )تشویق حضار(

 شدن نیچرود. نقطهیفراتر م انیب له از سانسورِأمس ؛حذف شود سندهیاز درون نو یکه بخش نیهم مجری:

مان هدیاز نظر و عق یبخش شیشاپیکه پ یهنگام !چاره کند؟ ایمطرح  دیبا یما را چه کس یهاها و ذهنشهیاند

ز داشتن ا یکه کس یم. هنگامیاخود را سانسور کرده انیاز ب یاست که بخش نیا یبه معن ؛میکنیرا سانسور م

 یهو نوشتن، ارائ تیقکند. خلایقطعاً شکل اثر خود را مخدوش م ؛و اضطراب شود میدچار ب یاشهیاند ای دهیعق

 ؛ددرون تکه تکه شده باش ی. وقتندیب یم بیشکل ها آس ؛شود فکر است. پس اگر درون سانسورت یهاشکل

 ماند.یم ازب ،ش از ابراز آناطبعاً در داستان ؛ابدیرا مجاز ن شهیاند زا ینوع سندهینو یوقت .میستیخودمان ن گرید

 ؛شدیندیتواند بیطور که مهمان سندهیاست که نو نیا یاست. برا یخودسانسور یچاره یبرا شهیاند یآزاد پس

 لیتقل «انیب»است که عملاً سانسور را به  نیا ؛نهفته است انیاز ب شهیاند کیکه در تفک ی. خطرشدیندیب

که . حال آنردیگیم دهیرا ناد یمکند و دویجدا م یاز خودسانسور زیرا ن انیکه سانسور بدهد. همچنانیم

 مبارزه کرد. هابا آن دیگونه هم با کیو به  اندسمیمکان کی یدو، اجرا نیا

. ستین سندهیخصلت نو ایو مربوط به خود و  یشخص یامر نیاست و ا شهیحصر اند یجهینت یخودسانسور

 است. یفرهنگ و خلاف تفکر کانون یماریاست. ب یآزاد است. حصرِ  سندهیمحدود شدن نو یخودسانسور
 «محمد مختاری»

 یروزها نیاز اول» یداستانیها، با انتشار چهار کتاب به نام1718خود را از سال  یادب تیفعال دفریخورش

 یداستان اتیادب یدر حوزه «که آسمان شکست یروز»و  «باران»، «نداشت یاستاره چیکه ه یپسر» ،«نیزم
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 تو یمطابق خواسته یگزند»بزرگسال،  اتیمجموعه داستان او در حوزه ادب نیکودک و نوجوان آغاز کرد. اول

 ،یروزگار یگام اول، روز زیکتاب جوا نیمنتشر شد. ا 171۳شامل ده داستان کوتاه، در سال  ،«رودیم شیپ

 خیش یهاقصه»، کتاب 17۱۱در سال  دفریبه ارمغان آورد. خورش اشسندهینو یرا برا یریمهرگان و گلش

با قصد  یولگرد»، 17۱8است. در سال  یسهرورد نیالداز شهاب ییهاداستان ییرا نوشت که بازروا «اشراق

از  گریسال دو کتاب د نیترجمه کرد. در هم فردیاسپارک را به همراه بهار احمد لینوشته مور «یقبل

 ، شامل هفده داستان کوتاه«اسب مسابقه یرو یبندشرط»منتشر شد: مجموعه داستان  دفریخورش نیرحسیام

 «یحافظه و فراموش یهاسمیمکان»سخنرانی آقای خورشیدفر عنوان «. هایتهران»و دو داستان بلند، و رمان 

 است.

 

نرانی تیتر سخکه از من خواستند دو روز پیش کنم و عصرتون بخیر. سلام عرض میامیرحسین خورشیدفر: 

شتر بی گویم به نوعی در آن بگنجد ولی. من سعی کردم تیتری را بگویم که هر چه امروز میامروز را بگویم

 ی ذهنیت و حافظه هم مربوط هست.شود منتها به مسألهبحث من به ادبیات مدرنیستی و شهر مربوط می
 

 بخش اول:  مدرنیسم، شهر و ذهنیت

 

ود. شها نویسنده دیگر سؤال میچند سؤال یا قضیه هرسال به بهانه مصاحبه و میزگرد و مقاله و ...از من و ده

 شدن رمان فارسیرباره: زنان نویسنده، ادبیات شهری، بازنمایی شهر تهران، جهانیاگر د .رسدسال به آخر نمی

حرف نزنیم. در پیشاتاریخ طبقاتی، در مرحله کشاورزی بشر، درک انسان از زمان به ترتیب فصول و تغییرات 

ییر تکرار ون تغسال بد ها که هرلواکرارشونده بود و یکپارچه...این سنباتات معطوف بود یعنی تاریخ سیکلی ت

کنند. بیشتر اوقات پرسشگر، اصلاً و ابداً توجهی به حرف من ندارد. شوند برای من چنین حالتی را تداعی میمی

ر گیرند. وقتی از من خواستند دها را اصلاً قبول ندارم را نشنیده میفرضکه من بسیاری از این پیشیعنی این

کنم سخنرانی کنم در بادی امر خوشحال شدم اما ود احساس میکانون نویسندگان، جایی که آن را خانه خ

 بدبختانه بازهم دیدم حرف از همین تیترهاست.

له فرمال أاهم کرد این دو را در مقام دو مسمن کوشش خو حافظه و شهر حرف بزنم... یاز من خواستند درباره

اول مقدماتی از موضوع  اشت. در بخشبا دریافت رایج نخواهم د ایدلیو از پیش بگویم هیچ هم پیش بکشم

 خواهم گفت که باختین ان را از ترکیب دو کلمه ساخته است.« ویژانی»و بخش دوم درباره  خواهم گفت

 له ما این است:أته و شهر در رمان برقرار است. مسخواهیم بدانیم که چه نسبتی میان سوبژکتیویمی

 داستان شهری چیز دیگری است.زنم. چون حرف نمی« داستان شهری»اما من از 

شود. نوع در رده شناسی ادبیات ژانری به نوع خاصی از داستان اطلاق می Urban fictionداستان شهری 

های نژادی، جنسی هایی از اقلیتهای اجتماعی.. روایتهای تاریک و تلخ از خشونت، سکس و بزهکاریداستان

های اقلیت جامعه است. که زبان و نثر آنها اغلب بازنمایی زبان گروههای شهر. داستانهای ها و حاشیهدر بیغوله

ا اشکال وص بای به فارسی ترجمه شود. این شکل ادبی به خصام نمونهکنون من ندیدهها تااز این قبیل داستان

 نزدیک است.  ...ادبی دیگری مثل رپ و
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ل آن روشن است. چون به طور عمومی بخش شود؟ دلیچرا داستان شهری فقط به این گونه داستانی اطلاق می

داستانی که در  گذرد. بنابراین ضرورتی ندارد که به هرها در شهر میبزرگ، چیزی حدود نود درصد داستان

ا باید دهند رها که در زمینه و لوکیشن دیگری روی میآن افتد بگوییم داستان شهری. برعکسشهر اتفاق می

 ...روستایی یا داستان فضایی یاستان دا دار کرد. مثلاًنشان

. اما شودشود؟ لابد تا جایی که لازم است میشود؟ نمیکه چرا شهر در ادبیات بازنمایی نمیپرسش دیگر آن

 وسیله بازنمایی شهر یا روستاست؟ مگر اهمیتی دارد؟ مگر ادبیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالا برویم سر اصل ماجرا:

أکید کنم با تها، فکر میدست حوزهاین یا حتی فرضی در باب آنتروپولوژی در میان باشد یا ازبدون آنکه ادعا 

 دار وجود دارد. منبر همین توپوس نویسنده بتوانم اظهار کنم که میان روایت و سفر مشابهتی ذاتی و معنی

که این شباهت د. خب برای آندلی داشته باشنهم هم کنم مخاطبان هم باتوانم این را بگویم اما گمان میمی

کنیم. انتظام یافتن سه مرتبه آغاز، میدانِ و انجام در تر بشناسیم به دستگاه فکری ارسطو مراجعه میرا دقیق

دانیم که شکل کهن روایت مشخصاً با مراتب سفر که مبدأ و مسیر و مقصد است انطباق دارد. همچنین می
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ای هم، عموماً با سفر آغاز و با رسیدن به مقصد به فرجام ا فیلم جادهای یسفرنامه و شکل جدید داستان جاده

شناسی تغییرناپذیر نیست اما فراوانی آن از رجحان زیبایی ایگوید این توالی سه مرحلهیان رید می. رسدمی

 .دهدعمیقی خبر می

 

ه چادراک انسانی است. آن های اصلی و بنیادینشود و یکی از شیوهروایت به داستان و ادبیات محدود نمی

وقفه جهان، یک ابزار معنای و سیر بیسازد ابزاری است به اسم فرجام یا پایان. ما در مقابل بیروایت را برمی

شت گنچهارا ش که رودررویاطور که انگشت شست و موقعیت آناتومیکهمان ایم به اسم پایانِ روایت...ساخته

کنم مانند انگشت شست کند، من فکر میند و از دیگر موجودات ممتاز میکدیگر است انسان را ابزارساز می

کر مود که البته هیچ  بندی روایی حوادث.... فرانکما یک توانایی فکری هم داریم به نام پایان گذاشتن یا بسته

 .کندمیله ارائه أک پایان تفسیری روشنگر از این مساش ندارم اما در کتاب ادرافکری یدلی با نحلههم

 تایی از شرح قصیده جرجانی یاد نکنم:آید که درباره توالی سهم نمیادل

 
ر امکان سرگی له راأسلی است علّی. یعنی مسشود. روایت، نظام تسلاما مشابهت روایت و سفر به این ختم نمی

ازاین آقای خندان، اظهارنظر تندی راجع به و سفر هم نوعی ماجراجویی. پیش درپی استبروز پیشامد پی

 گوید ماجراجو، قمارباز و هنرمندقول کردن منتقدان داشتند. من با ایشان موافق نیستم. گئورگ زیمل مینقل

 ای آن دستگاههکنند یا اتصالی به چرخ دندهخروج می ی موقتاً ردااقتصادی سرمایه یاز این حیث که از چرخه

 وقفه زندگی پیشسه، حیات خود را خارج از کلیت جریان بی ند. از این نظر که هراعظیم ندارند به هم شبیه

ر شباهت سف کار خودمان... یهاست. بحث جالبی است اما ناچاریم برگردیم به ادامهآنشباهتی بین  ؛برندمی

الارض، سفر، حرکت به سمت یا در محاذات خط افق  چندین هزارساله ما آدمیان از طی یو روایت: تجربه

له حرکت با افق معنا دارد. حتی این أبعد دیگری پیدا کند اما امروز مس است. شاید در آینده محور حرکت ما

دق ها در فضا هستید هم صاهای فضایی و ماهوارههای مسیریاب که هادی سفینهترین دستگاهراجع به پیشرفته

 کنند.ها نوعی افق فرضی را لحاظ میدستگاه یعنی این است...

سال گذشته، هفتصد جادو و ماجرا همه در پس خط افق  اولین نسبت رؤیت و خط افق کدام است؟ داستان،

 ... فرنگ است.غرب در پس خط افق است

روزگار » زند.ای که نظم افعال استمراری را برهم میبسیار خب، اما ایماژ داستان چیست؟ رخدادی، فعل ساده

چه شد؟ خط بر نظم افقی حوادث استمراری عمود شد. صلیبی پدید آمد. « که یک روز...آرامی داشتیم تا آن
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 زمان... اند؟ مواجهه یا هماوردی یک فرد در برابر هستی، جامعه، مردمان، خدایان، تقدیر...ها چیستداستان

 یک خط عمودی کوچک که بر خط افقی بزرگ وارد آمده است.

توانیم بگوییم نسبت بین خط افقی و طور خلاصه میانداز هم هست. بهسیار خب این ضمناً مفهوم چشمب

گیری است. از حماسه تشخیص و اندازههای ادبی قابلانداز در نقاط عطف تاریخ مفروض فرمعمودی این چشم

شن. ر میتاین بردار به هم نزدیکگیری ادبیات مدرن که رسیم به شکلو بعد می ال...باستانی تا رمان پاستور

 شود یا سرعت بیشتر؟مسیر کوتاه می

گیرد. اما تاریخ رمان مدرن )و نه رمان( با شهر پیوند انداز روستا، شخصیت در متن طبیعت قرار میدر چشم

چه آنبینم. دشت یا آسمان را در روز می یشود. کدام ما پهنهانداز محدود میدارد. شهر جایی است که چشم

هم مداوم با برج و آپارتمان دست که آن ای از آسمان است یا مثلاً یال کوهی در دوبینم بریده یا پارهما می

عد دیگر دهد؟ یک بُانداز شهری چگونه روی میجانانه شخصیت و هستی در چشم یخورد. مواجههپلیسه می

ا عد دیگری پای ذهنیت انسان رای خط افق، بُجشود که آن سوبژکتیویته است. یعنی بهبه داستان اضافه می

 کند.به قصه باز می

و این آسان به دست نیامده است. جیمز  شده استو مواجهات بیرونی تبدیل ای از درونیاتداستان به آمیزه

د واند. بحث را با داوای به اسم تاریخ مختصر خودآگاهی که خانم بهار احمدی فرد ترجمه کردهوود در مقاله

رستد فشود. شوهر او را به جنگ میکند. در عهد عتیق داود با دیدن بعث شعر برهنه وسوسه میپیامبر آغاز می

ملاحظات سیاسی داوود،  ـهای فراوان روایت عهد عتیق رافتها و ظم افشاگریغرعلیکند. و او را تصاحب می

ش از مرگ پسرش ابسالوم ـ داوود یک احزن شبع،ش برای بثاش به دلیل نحوه برخورد سائول، شهوتااندوه

ش را با خود اماند. در معنای مدرن کلمه، او حریم شخصی ندارد. هرگز درونیاتکاراکتر همگانی باقی می

 حساب هستند. او نسبت به ما، خارجی به هایش نیایشکند و حدیث نفسمی گوید؛ او با خدا صحبتنمی

ر کند. خدا ناظر بداوود در ملکوت پروردگار زندگی می ؛داوود ما نیستیمگفت دلیل زیستن  توانآید. میمی

ماند. اگر بخواهیم از فورستر نقل کنیم: اما برای ما مبهم و مات باقی می داوود از نگاه خدا شفاف است ؛وستا

 کند.این ابهام، احتمال بروز شگفتی را ممکن می

گاهی  ایهای پنج پردهطور که هنرپیشه در درامکند. همانمی سپس نوول، بیان سوبژکتیویته را از تئاتر اخذ

ا ها ت... و اینگفتش میاآمد و رو به تماشاچیان از منویاتشد و به جلوی صحنه میجدا می از بازیگران دیگر

 داستان مدرن.

و  داستایوسکیهایش ملهم از تجربی رمان یگوید ایدهحالا بگذارید گریزی بزنیم به ناتالی ساروت که می

زنیم از چه حرف پروست است. ایده او روندهاست. یا ماده ناپایدار ذهن. در مورد مارسل پروست حدس می

 زند اما داستایوسکی چه؟می

ها به یاد قراری و از این شاخه به آن شاخه پریدن کاراکتر میتیا را در کارامازوفاو روشنگر است. بی مثالِ

گوید شخصیت باید ثبات نفس و وحدت عمل کلاسیک داستان نیست که می یآموزه آیا این برخلاف دارید...

 در ؛که تحولی روی دهدستاید و دو صفحه بعد بدون آنداشته باشند. مردی که دو صفحه خدیا و مسیح را می

 طور است؟هدهد چمی قراری ناگهان فریاد کفر سرگی و بیتآشف یادامه

 است.اتفاقاً این بروز انسانی 
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دهم بخشی از مقاله آلینا ویمن را بخوانم که در آن درباره و ترجیح می بحث من راجع فلانور است یادامه

تواند شبحی از فلانور بودلر/بنیامین باشد + نقل گوید. ویژانی مفهوم مهجوری از باختین است که میویژانی می

 )تشویق حضار((ی از این کتاب را خواند.هایبخش ،سخنرانی یدر ادامه)خورشیدفر آزاد غیرمستقیم.

 
است. در  زیدر تبر 1718متولد  یرانیو مترجم معاصر ا یمنتقد ادب سنده،ینو ینیالدفیس رضایعل مجری:

، «شب کی هزار و یاصل اتیحکا یسیسند باد: بازنو» یمنتشر کرد: اول زیدو کتاب در تبر یسالگ کیو  ستیب

 «نشیآفر یاسطوره»کتاب  ،هابود. در همان سال کمال اشاریاز  رمانی یکه ترجمه« مرد کوهستان» یو دوم

 کی یلگپنج ساـو چهار ستیب نیسن کتاب هرگز منتشر نشد. او در نیترجمه کرد. ا یاز نگاه ترکان را به فارس

 انسینوقصه یهاکه در آن قصه کردیمنتشر م زیتبر آزادی فروغ یهدر روزنام« قلم»با عنوان  ادبی یهصفح

 زیبرت «نهیآد» یهیها و شعرها در نشراش را با چاپ مقالهیادب تی. بعدها فعالکردیو نقد م یرا معرف یزیتبر

 مانند یایادب یهادر تهران، در مجله شهایترجمه شعرها، ها،قصه نقدها، هفتاد یهده لیادامه داد. در اوا

در  یامکان: مطالعهقصه»کتاب  یو پنج سالگ ستبی در. شد منتشر... دوران، توسعه و ا،یبا نه،یتکاپو، آد

چاپ آماده کرد که بعد از پنج سال چاپ و منتشر  یرا برا« نگار قومبختک»و  «رانیا یسینوشناخت قصه

 ۱88۳شد. در سال  تیصادق هدا یادب زهیجا افتیموفق به در ینقد ادب نیبهتر یبرا 171۱شدند. در سال 

با دعوت انجمن  ۱888رفت. در سال  سیبه انگل سندگانیشاعران و نو یالمللنیبه دعوت انجمن مستقل ب

. پرداخت یو سخنران یاستانبول و آنکارا به شعرخوان یهادر دانشگاه« در را باز کن هیهمسا» یمستقل ادب

شر الدینی منتو یک مجموعه داستان از آقای سیف رمان سه .مهرگان است یادب زهیداور ثابت جا ،ینیالد فیس

 هایی از اورهان پاموک، یاشار کمال و امبرتو اکو و...شده است و همچنین ترجمه

 

ی اکنم خدمت شما. عنوانی که برای این متن انتخاب کردم. یک سابقهسلام عرض می: الدینیعلیرضا سیف

 خودم. « قصه مکان»گردد به همان کتاب دارد که برمی

 

 «ادبیات: مکانِ مکتوب»

 

من در مورد مکان ادبی صحبت خواهم کرد. نه از خاطره، نه از تاریخ ادبیات صرف. یعنی آن چیزی که هم 

ابزار بررسی  جزءِ چه ممکن استآن هم از خاطره و تاریخ ادبیات و از هر ؛های مربوط به خودش را داردبحث

ار بلانشو نوشت کند. مکان ادبی یا فضای نوشتار چیست؟ این فضای نوشتار شاید با فضایباشد استفاده می

چه در او است اما به هر حال از همان جنس است. یعنی ما داریم از ادبیات مکتوب و آن تفاوت داشته باشد

اند که برای خودش جهانی است. برخی شکیل دادهها یک فضایی را تزنیم. تصور کنید که تمام کتابحرف می

دانند. من با این ثروت کاری ندارم. یک فضای نوشتار داریم که متشکل از هزاران هزار آن را ثروت فرهنگی می

اثر  این فضا با یک یدیگری به وجود بیایند. اما رابطه ای است برای این که اثر یا آثارکتاب است. پشتوانه

بینیم اثر جدید با ابزاری به نگارش درآمده است که جدید کنیم میای است؟ دقت که میرابطهجدید چه نوع 

نیست. یعنی با ابزاری که همان مکان ادبی یا فضای نوشتار در اختیار ما قرار داده است. اما بحث بر سر این 
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دید پسندد. اما اثر جشدت میواقع، تکثیر خود فضای نوشتار است که هر دیکتاتوری این را به  نیست. این در

ش به فضای نوشتار. فضای نوشتار در آن طوری اگیرد، نه از وابسته بودنش میاش را از استقلالاجدید بودن

م. یک ل عجیب غریبی را شاهدیکند که استقلال اثر جدید بتواند نفس بکشد. یعنی ما یک تعامحضور پیدا می

. توان یافتب غریب؟ به دلیل این که همچو چیزی را در هیچ کجا نمیگویم عجیی دموکراتیک. چرا میرابطه

د ای وجود دارد؟ بله پشتوانه وجوما چه خبر است؟ آیا پشتوانه اما در مقیاسی دیگر باید ببینیم در کشور خودِ

ته دقیق گذشبینیم. اگر در قرون ای نیست که ما در کشورهای دیگر میدارد. اما رابطه بین پشتوانه و اثر رابطه

های معدودی مواجه خواهیم شد که اثری در جواب اثر پیش از خود یا به تقلید از اثر پیش از شویم با نمونه

ابومنصوری که فردوسی  یاند. مثل متن منثور شاهنامهه شدهنوشت« معارضه»خود یا به صورت همان 

مجد خوافی که به تقلید از «ِ خلد یضهرو»اش را با توجه به این متن به نظم در آورده است یا شاهنامه

هایی دیگر در قرون بعد مثل مشابهت بین در اوایل قرن هشتم نگاشته شده است و نمونه« گلستان سعدی»

لیا و یک»، «ملکوت»بین  یا بعدها مشابهت« کتاب احمد»با « بیک یا بلای تعصب اوابراهیم ینامهسیاحت»

و غیره. اما با این حال، ما شاهد وجود یک فرآیند ادبی نیستیم. « بوف کور»با « شازده احتجاب»و « تنهایی او

 در توانله میجود ندارد. برای روشن شدن این مسأو« ثقل ینقطه»مقصود از این گفته این است که یک 

قلی برای ث یما چنین نقطهدُن کیشوت اثر سروانتس اشاره کرد. «ِ ثقل ینقطه» نویسی غرب بهرمان یگستره

ارش چه به نگاثری از جنس آن کنیم؛پشت سرمان نگاه میمان نداریم. به دلیل این که وقتی به نویسیرمان

م؛ به کنینگاه می« تاریخ بیهقی»؛ به کنیمنگاه می« ناصرخسرو یسفرنامه»کنیم. به آید پیدا نمیدرمی

های به کتاب م؛کنینگاه می« گلستان سعدی» به کنیم؛نگاه می« الاولیا تذکره»به  کنیم؛نگاه می« لملوکسیرا»

 یکنیم، اما نقطهو غیره نگاه می« هابومسلم نام»، «حمزه نامه»، «داراب نامه»، «سمک عیار»ای نظیر داستانی

تر کنیم نگر رای ببینیم و آن خطوط را یا پُشده ثقلی که با اتکا به آن خطوطِ طراحی ییابیم. نقطهثقلی نمی

و  آیدآید. چرا تنها یک چیز میها تجدید نظر. چندان چیزی از گذشته به سمت ما نمییا دستکاری یا در آن

سد. ربه ما می« نثر»عنوان پشتوانه نام بردم تنها ای که پیش از این به ز آن مجموعهاست. پس، ا« نثر»آن هم 

جا طی که ایرانیان در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، پس از دو قرن صاحب آن شدند. در ایننثری با خ

یا  رشده توسط یونگ یا ج.ج.فریزر نیست که در اشکال متفاوتی نظیر اساطیالگوی تعریفمقصودم تنها کهن

چیزهایی که نهایتاً در ها یافت نیست. یعنی توان از آنفردوسی هم می یعناصر اساطیری که در شاهنامه

شوند. بلکه مقصود مکانیسمی است که از طریق آن ما اشکال مختلف و متفاوت را تجربه ادبیات هم نمایان می

الذکر خلق کنیم و همان ارتباط کنیم یا این امکان را به ما بدهد که اثر خود را از خلال آن فضای نوشتاری فوق

ها ما تنگونه که در تاریخ چندهزارساله آید هماناهده کنیم. به نظر میارگانیک و دموکراتیک را هم در آن مش

این در ادبیات هم رد پای خود را به جا گذاشته است. ادبیات هم مثل تاریخ  ایم؛یک شکل حکومتی داشته

ا باند و خود را بر آن افکنده ینیامده است. پادشاهان سایه و سلطهچندان از سمت و سطح پادشاهان پایین 

 اند تا آن را به شکل ابزاری برای مدح و سرگرمی خود درآورند.تمام قوا تلاش کرده

گونه که شاید و باید رشد نکرده است. دموکراتیک ادبیات آن یهبه دلیلِ همین تلاش بوده است که آن سوی

صرِ عایدئولوژیک همهای گویم؟ چون اغلب آثار حتی حکایات داستانی چیزی شبیه قصهچرا این سخن را می

ه الخیر آن حکایاتش را صرفاً برای نگاشتن حکایت نگاشتتواند ادعا کند که ابوسعید ابیکس نمیاند. هیچما بوده
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تواند ادعا کند که ادبیاتی که در اغلب آثار شکل گرفته است تنها و تنها برای خود ادبیات کس نمیاست. هیچ

ن ها ما با فاصله دارند. چونثر فرسنگ یجز مقولهبهطورکلی، ها، بهکه آنبوده است. شاید به همین دلیل است 

داده است. به این معنی که ها را شکل میچیزی یا چیزهای متعدد و گاه کاملاً متفاوتی از طریق بیرون آن

ه ما م بگوییچه ما به آن ادبیات میگویی در آن بیرون یک دستگاه فکری خاصی باشد و خود را از طریق آن

های فکری چنان بردی نداشتند تا خود را به زمان ما برسانند. تنها چیزی که به برساند. این دستگاه یا دستگاه

 است.« نثر»ونه که قبلاً هم گفتم گما رسیده است، همان

 
ند. اجایی آمدههای فکری با ما تا یک ایم اما آن دستگاهپیچ و خم عبور کرده رما در تاریخ این خاک از یک راه پُ

گویی به نیازهای جامعه را از دست ها توان پاسخکم آنها تغییر نکردند. کمشکل زندگی تغییر کرد اما آن

ها فراهم سازیم. در این میان، ما نیاز به نوشتن داشتیم. نیاز به آن فضای که ما جایگزینی برای آنآندادند، بی

یک  تبه اثری با شکل و هیأنتوانستند پابه پای ما پیش بیایند، چون  هانوشتار و آن اثر نیز هم. اما چرا آن

ارتباط دموکراتیک و ارگانیک که اهم اصول  دادند؛ی بروز و ظهور نمیکان جدید خواسته و ناخواسته اجازهم

ندگی ز یا اشکال جدید کردیم؟ ما برای این شکلکار بایست میبود وجود نداشت. ما در این خلاء پدید آمده چه

ای از جنس ذهن خود داشتیم که به آن تکیه کنیم و آثار نو را از جهان نوشتار پیش از خود نیاز به پشتوانه
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به « نثر»منفک و خلق کنیم. این پشتوانه همان متون پیش از خود و متفکران امروز بود. از این طریق، حتی 

نه، یعنی متفکران یا فیلسوفان، ما با خلائی عظیم دلیل عدم وجود آن پشتواآمد. اما بهحجم حجیم زبان درمی

های مختلف به ما نه اجازه و نه فرصت روبرو شدیم. در عین حال، شکل و طرز زندگی و وجود موانعی از جنس

با تغییرات و تحولاتی که در گاهی از جنس خود بسازیم. از همین رو، همراه شدیم داد که تکیهاین را می

شد. همراه شدیم با تأثیرات  ادبیات ایجاد یناسانی نظیر فروید و یونگ در عرصهشروانهای تلاش یننیجه

نسبیت انیشتین در ادبیات، همراه شدیم با تأثیرات نظریات ویلیام جیمز بر روی آثار نویسندگانی  ینظریه

ای ما، ه نه در جغرافینظیر ویرجینیا وولف، جیمز جویس، ویلیام فاکنر و ...همراه شدیم با خیل عظیم کسانی ک

بلکه در جغرافیایی دیگر بودند. حال شاید این پرسش مطرح شود که ایرادی دارد که ما از دستاوردهای این 

. برندها بهره میمردمان جهان هم از این تلاش یهمهاند و ها برای کل بشریتمند شویم. ایناندیشمندان بهره

ناپذیر است. تنها از این طریق است که آثار نویسندگان و بلکه اجتناب تنها ایرادی نداردپاسخ این است که نه

ای عظیم یا همان فض یانهشوند، مکانی که از عاریه گرفتن آن کتابخشاعران هر کدام به مکانی ادبی بدل می

و ای آن سهای ادبی جغرافیآید با همان ارتباط دموکراتیک. اما این مکان ادبی هم با مکاننوشتار به وجود می

تواند یای برای فردیت اوست نمیکسان نخواهد بود. به دلیل این که نویسنده برای داشتن چنین مکانی که آینه

ماند که نویسنده پایش را در خاکی ای از خاکی میاز یک آزادی فردی هم برخوردار باشد. این مکان به تکه

نویسد و زندگی کند. از طرفی، با خلق آثار دیگر از خود گذارد تا بایستد، باشد، بخاک میبزرگ بر روی آن تکه

د؛ به شوچون او هم متحول می کندب به یک اثر از او اکتفا نمیهم فراروی کند. برای همین است که مخاط

توانست مدعی شود که در غیر این صورت مخاطب با خواندن اثری از او می یابد؛های جدیدی دست میکشف

واقع اثر او، برخلاف  این دقیقاً همان مکان یا امکانی است که در گذشته نبوده است. او، در او را شناخته است.

کوشد با سطوح مختلف جامعه ارتباط برقرار کند. تاریخ از سطح زندگی پادشاهان پایین آمده است و اکنون می

 نه صرفاً با تکیه بر زبانِ همان نثر. « نثر»اما با تکیه بر همان 

برخوردار از ساختار باید منتظر  یما برای ارزیابیِ زبانِ نوشتهکه زبان با تفکر ارتباط مستقیم دارد جا از آن

منِ ای متضجا زاویهنثر داوری کنیم. در این یتوانیم دربارهکامل شدنِ فکر آن اثر بمانیم. اما در این میان می

توان گفت باعث بروز یک تناقض. چون حتی می شوددارد که منجر به یک بحران میفعل و انفعالاتی وجود 

رسیده عنوانِ پشتوانه به ما نمثابه یک پشتوانه به ما رسیده، تمامِ آن زبانِ مرتبط با آن تفکر بهبه« نثر»اگر 

جا و از سوی گروهی است. اما در این« نثر»آن  یمتجانس با پشتوانهاست. یا به عبارت دیگر، بخشی از آن نا

دلیل  پذیر نیست. بهگویی تمامِ وظایفِ محوله را بایستی برعهده بگیرد. اما این امکان« نثر»ن، از نویسندگا

این، فرمی وجود دارد که  آید. گذشته ازکه نثر تمامی یک اثر نیست. و بخشی از زبان از جایی دیگر میاین

دهد، به طور ناگهانی در میطور که خود را در مقابل ادراک انسان قرار همان»جوزف فرانک  یطبق گفته

ال مطرح شود که این ادراک یا ادراک جا ممکن است این سودر این« یابد.سازماندهی اثر هنری جریان می

مخاطب چگونه ادراکی است و در عین حال سازماندهی به چه نحوی بایستی صورت بگیرد؟ در پاسخ باید 

است. او یعنی مخاطب هم صاحب اطلاعاتی است گفت ادراک مخاطب هم همچون نویسنده دچار تحول شده 

شین های پیالمعارفی که از خواندن کتابالمعارف شخصی برخوردار است. دایرهکه به تعبیر اُمبرتو اکو از دایره

 شکل گرفته است. 
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بر همین اساس، ذهنِ ما ذهنِ آغشته به آن چیزی است که کاملاً از آنِ ما نیست. شاید برای همین است که 

کوشند قدرت خود را روی نثر متمرکز کنند. اما برای ساختن مکان عیار میطرزی تمامرخی از نویسندگان بهب

ای که با نثر همانگی داشته باشد. برای دست یافتن به این باید آن زبان و آن فکر پشتِ اثر را ساخت؛ به گونه

عنوان تمامِ یک اثر همان کاری است ر به آن بهو باو« نثر»امر تلاشی فراوان باید کرد. وگرنه دست یافتن به 

د اولین شونها زمانی که به زبانی دیگر ترجمه میکه از سوی برخی از نویسندگان صورت گرفته است. اما همین

د و تواند باشها تمام اثر میزعم آن افتد این است که نثر، همان نثری که بهاتفاقی که برای چنین آثاری می

 ماند زبان و فکر آن اثر است. رود. چیزی که باقی مید زیادی از بین میهست، تا حدو

 ینمونه»ن است و سمت دیگرما« حکایت»در حالی که یک سمت ما  توان به مکان دست یافت؛می اما چگونه

 شباهت خواهد بست هستیم. اگر از نمونه غربی دور شویم اثرمان به حکایت؟ گویی از دو طرف در بن«غربی

نزدیک شویم تا حدودی از خودمان دور خواهیم شد. به عنوان مثال، یکی از « غربی ینمونه»شت، اگر به دا

ها شاهد آن بودم اغلب کارهای رضا جولایی است که گویی درصدد آن است هایی که در طول این سالتلاش

له به شود، این مسأدیک میالذکر به حکایت نزفوق یبنویسد. اما او هم طبق همان قاعدهکه رمان ایرانی 

 نمود بیشتری دارد. « سیماب و کیمیای جان»خصوص در رمان 

تر از دست یافتن به نثر و نثر خاص یا سبک است. در چنین وضعیتی چه گفته شد، یافتن مکان مهمبنابر آن

واقع، درتوان ادعا کرد که یک کشور صاحب رمان است، نه به صرف نوشتن به یک زبان ملی خاص. است که می

ا خود آید که نویسندگان نه صرفاً بوب، یا ایجاد چنین مکانی با این باور یا ذهنیت به وجود مییافتن مکان مکت

ه نوشتار به یک زبان آن را غنی گونه ککه با جهان سخن بگویند و اثرشان را در میدان جدل قرار دهند. همان

های گوناگون هم باعث یک نوشتار به جای یک جمع محدود در میان نویسندگانی با ملیت یکند، عرضهمی

 تواند باشد. اما پیشهای بازگشت به خود میشود. چون به زعم من، این یکی از راهتر شدن آن نوشتار میغنی

. ها ارتباط استنی، لازم است امکانات دیگری فراهم شود. یکی از آناز رسیدن یا دست یافتن به چنین امکا

ها ستانبهای ادبی. در بدههای دیگر. یعنی هم آثار جغرافیاهای دیگر و هم ارتباط با تولید کنندهارتباط با مکان

زم آزادی و ارج ها مستلو مراودات ادبی این امکان وجود دارد که زبانِ آن فکر به سمت خود بازگردد. همۀ این

 )تشویق حضار(نهادن به آزادی است. 
 

   

ه نزدیک برا منتشر کردند و طی یک سال  «آذرنگ»ی ادبی اش مجلهبه اتفاق دوستان 11و  18سال  مجری:

های مهمی را بررسی کردند. خلیل درمنکی ی آذرنگ برگزار کرده و رمانی داستان و شعر در مجلهسی جلسه

چگونه در »ی ادبی بوشهر بوده است. عنوان سخنرانی آقای درمنکی ی شعر شاملو و جایزهجایزهدو دوره داور 

نوردند یا به سوی ماتریالیسم ی صاف فلات را در میوار صفحهها، ریزومهای محمدرضا صفدری، سیلابداستان

 کنیم از آقای درمنکی تشریف بیاورند.دعوت می«. تقدیر

 
 .شعر خوانده است رانیا سندگانیدر کانون نو شیآورم محمود درویم ادیبه ستان. سلام دو خلیل درمنکی:

آورم اورهان پاموک در یم ادیبه  .داستان خوانده است رانیا سندگانیدر کانون نو دانیز وسفیآورم یم ادیبه 
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حتماً  .گذشته آوردن ادیدر برابر به  یروند ،ندهیآوردن آ ادیبه  .داستان خوانده است رانیا سندگانیکانون نو

ت تر اگر فرصمهم یجهت و حت رییتغ یدرباره میدار ؛میکنیصحبت م ندهیآوردن آ ادیدر مورد به  میدار یوقت

کنم از یم یام سعدر صحبت .میکنیها صحبت میکردگگمجهت یدرباره میشود در ادامه صحبت کنم دار

از  یقول نقل «و ما یاولیماک»آلتوسر در کتاب  ییوجالبه که لآلتوسر استفاده بکنم و  ییدلوز و لو لیژ یآرا

 ژهیا به وکه توپ ر میبدان دیکند که بایجا نقل مآن .جنگ یکند دربارهیمرا نقل  یاولیکتاب گفتار جنگ ماک

 کنندیها حرکت مکه آن یهنگام رایقرار داد ز روهایتوان در صفوف نینم ؛شوندیحمل م یگار یها که روآن

را در مورد روش  شیهاو پرسش ندیگشایاست که رو به آن آتش م یریها در جهت مقابل مسنوک آن

محمد  و یریگلش ،یبراهن ،یهمچون ساعد ییهاتوان چهرهیواقعاً م ایآ کندیآغاز م یاولیماک ییگشاآتش

از ارتجاع  یکه بخش یطیرفت در شرا شیپ میمستق ریداد و به مس یرا در صفوف خود همچنان جا یمختار

به نام وزن  یاروزها مجله نیجالب است که ا .کنندیمخود را  یها سوء استفادهاز آن یادب کارانفظهو محا

ود شیتهران منتشر م یشهردار احتمالاً یاست با اسپانسر یشعر محمد مختار یاز دفترها یکیکه نام  ایدن

 . راند شیسخن را پ دیواقعاً باها چگونه یکردگگمجهت نیا یاما درباره

خواهد در مورد مفهوم بخت و توان یم یوقت یاولیماک کولاین .داد وندیپ هالابیتوان آن را با مفهوم سیچگونه م

توانم و اگر ب .دکنیبند استفاده ملیاز اصطلاح س رتویشناخته شده فونتانا و و میدر مورد مفاه ؛صحبت کند

کنم که چون سر بر یهمانند م یامن بخت را به روح سرکش»خوانم: یها را مقولاز نقل یفرصت باشد بخش

افکند و  گرید یکند و به جایها را سرنگون کند و خاک را از جا مو درختان و بنا ردیها را فرو گدشت ؛کشد

باشد... ن یستادگیا یارایرا در برابر آن  زیچچیخروش به خاک افتد و ه شگاهیو در پ زدیاز برابرش گر یهر کس

ه بنا خواهند کرد تا ب زهایبلکه بر آن سدها و خاکر دیایبرن یآرامش از مردم کار که در روزگارِ  ستین نیاما چن

 «...ردیکه در آن آرام گ ای زدیها راش به آبراه زیسرر ،یهنگام سرکش

اد و توان، استعد رتو،یبخت، سرنوشت، فونتانا است و سد در واقع و ؛رسدیکه از راه م یلیس نیا عتاًیطب خب

 است. یآمادگ

و استعداد  یآمادگ یها دربارهانگاشتشیدر واقع پ نیهم ؛خواهم به مواجهه با آن برومیکه امروز م چهآن

 است در برابر بخت. رییتغ یبرا

آلتوسر در  ؛میها را برگردانیکردگگمجهت ها وجهت رییهمان مفهوم در مورد تغ میاست اگر بخواه جالب

در مورد  یبکتا ،کتاب نینوشته است اما ا اریشهر یدرباره یکه درسته که کتاب دیگویم «و ما یاولیماک»کتاب 

مردم  توانندیم ارانیشهر دیگویم اریکتاب در خطاب به شهر نیدر ا یاولیآموزش مردم است چون خود ماک

 نیجهت را آلتوسر با هم رییتغ نیرا خوب بشناسند و ا ارانیشهر توانندیم زیرا خوب بشناسند و مردم ن

 کندیاز جانب مردم خواند و نقل قول م توانیکتاب را م نیدهد که ا یو نشان م کندیاصطلاح توپ شروع م

 یاز آن که وارد داستان صفدر شیمردم است اما پ یبرا یکتاب «اریشهر»گفته بود که کتاب  زین یکه گرامش

ه چ یکه واقعاً چه کس میتر بکنم و بگویمندم که بحث آلتوسر را سرحدود دارد علاقهکه وج یاشوم نکته

را بکنم  ییوگشطح ایمغالطه  نیخواهم ایم .ندازدیبخت و توان فاصله ب نیب ،رتویفونتانا و و نیتواند بیم یکس

 توان مردم همان بخت مردم است. یعنیمردم همان فونتانا مردم است  یرتویکه و میگوو ب
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 تیکارل اشم یاسیس اتیو نظر یاسیس اتیمطالعات اله یاریما به  ؛کوچک بکنم یالحظه مداخله کیاگر 

ند کیتصادف استفاده م ایبخش  نیاز هم یقانون ریغ یکه در واقع قدرت موسس از خشونت ابزارها میدانیم

کس حق ندارد از چیه گریگذارد و دیم رونیکرد استثنا را ب سیکه تأس یو وقت کندیم سیقدرت را تأس

در واقع  تیمشروع کیاز  ؛کندیخودش از استثنا استفاده م تیتثب یبار براکیدر واقع  .استثنا استفاده کند

 رونیآن را به ب شهیهم یبرا گریدکند و یفونتانا به عنوان بخت استفاده م ایسرنوشت  ای ریتقد ای یاله

 نیخواهد بیکه م یگفت که اتفاقاً آن کس دیبا میکن یدکه بحث آلتوسر را سرح میاگر بخواه ...اندازدیم

 یصدا نیرااست بناب اریبخت را مهار کند اتفاقاً شهر یرویو ن ندازدیبخت و توان فاصله ب نیب ای رتویفونتانا و و

 ینابهنگام یهالیمردم همان س یرویها را بشکند چون نبندلیها و سسد دیایباشد که ب نیتواند ایمردم م

ها در واقع ها و استعدادیاز مبارزان بخواهند فکر کنند که آمادگ یممکن است که برخ .رسدیاست که از راه م

 یمباحثات و دانشگاه یمطالعات فکر ،یکه در واقع مطالعات مذهب میدانیخوب م گرید یول دیگشایرا م یراه

 .دآوریبخت م یروین نیرا بر سر هم ییدانش چه بلا شدنِ کیش و آکادماشدن

 شکسته است؟ یها را در رمان فارس لابیسدها و س یاما چه کس 

-داستان شن ،هالابیسداستان  .اندیسطح یهاداستان آب ،یصفدر یهاداستان ...یرضا صفدرگمان محمدیب

 یهازیچ ،هالابیس نیبا ا شهیآورند. همیها با خودشان به همراه ملابیکندها که سسنگ ...هاها و سنگ

ها ز نمونها یبه بعض واهماگر بخ ...یسنگ یاسب ،یتابوت ،یاالهیپ ،گاه در واقع شاخ گوزن .رسدیاز راه م یبیعج

 از ریانج یو درشت دره زیر یهابالاتر از دره بود و سنگ یاندک دانیم»: «هیسنگ سا»اشاره کنم آغاز رمان 

 دانیم یاهکوه باز مانده بود تا کناره یها فرو نشسته بودند از پابود و بازمانده بود و سنگ دهیرس یرمیکوه ب

 یهاو سنگ هاگیآن بودند در سمت چپ ر یهانشانهو سنگ هیکر یبازماندگ وها راه بود آن انیکه م

 یتانکه آبراه زمس یابه کوچه دره و یانهیشدند به میم دهیکش دایکم پ بیش ها بایگار یهااز چرخ دهیکوبفرو

صت باشد فر گرهستند و ا یبکت اریچه بس ویشوشو و زو ؛میدار تیجا دو تا شخصنیاست که ا نینکته ا «بود.

 یهااست و کاراکتر اوردهیجز سنگ ن یزیبا خود چ لابیس جانی. دوباره در امیکنیدر موردشان صحبت م

در  یسنگ کوچک»هاست: سنگ نیکه دارند هم یزیکه گاه در واقع تنها چ رندیو فق زیچیقدر بآن یصفدر

 خنک .ش خنک شداپوست پشت چشم .به پشت چشم نهاد .دست گرداند یش کرد و توانگاه ؛دست داشت

 «شد. دهیش مالاسنگ به گردن یخنکا .دیمشت گرداند به گردن مال یاز آن تو .خشک بود .بود

 رساند؟! یم یاریخب چه  

 یدانم وقتیو من نم است یخیتار یهاادوارهی یخیتار یحافظه هیبر عل یجنگ یاستراتژ کیدر واقع  نیا

ا هنهیمدفون در دف یهاارزش ،تر از آنو مهم خیدر واقع تار یسازها و ملتادوارهی ادی یخیتار یحافظه میگویم

 .افتمیم یشناسو باستان

 شتریاند. اگر بشود جلوتر در موردش بلغزان یکه بر سطح در آثار صفدر ییهاآب یسطح یهابر خلاف حرکت

ا جآن یعنی دیو کوزه را دار نهیدف یها شما در بوف کور در واقع ماجرالابیس نی. در برابر امیکنیصحبت م

ا که ر یاکوزه دیشود که بایم یاسشنباستان ایبه حفار  لیتبد یراو خاک و ریاست در ز یاکوزه ای نهیدف

از  ؛شده است یخیتار یاست و حافظه یخیتار یادوارهی کی ؛است یمل یادوارهی کیهاست و ارزش یحاو

و هم ا ؛بردیم تیرا به هدا یاریبس یهااخوان ثالث که شباهت یعنیبکشد. آن طناز تلخکام  رونیخاک ب رِیز
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 میبه آن رو رو نیراز مرا داند که از ا یکس»که  دیاوریب ادیبه  ار بهیاگر داستان کت یعنیکند یم نیچن باًیتقر

در برابر  .دارد تیقدر اهمهچ نیاست و ا نیزم ریکه در واقع ارزش در ز دیشویمتوجه م نیهمچن «بگرداند

 ایدوتاست  یعمود یهاحرکت .کندیم یحرکت را افق یدر واقع صفدر یسطح یهاها و آبلابیحرکت س

اند هانباشته شد ؛اندشده زهیها کانالها و آبراهزیاند که در کارییهاآب ؛اندنهفته نیزم ریدر ز کهاست  ییهاارزش

 اشیبحران جاکی میاگر بخواه یسطح یهاآب نیا .باران ریباران و تقد یآب از آسمان و دعا یحرکت عمود ای

احتمالاً  .دلوز است رمیگیکمک م وکه دارم از ا یگرید لسوفیف ،کنار آلتوسر میله را نگه دارأمس نیا ؛میبکن

فلات  کیصاف فقط  یصفحه .صاف است یصفحه کیکه ارزش دارد  یزیجا آن چدر کتاب هزار فلات آن

است که  نیا یژگیو نیترمهم .نداشته باشد ییهایخوردگنیکه چ ستین نیو فقط ا ستیفقط صاف ن .ستین

 یارگذقلمرو ،نشده یبندبخش ،مرزبندی نشده اشییهابخش یعنینشده  یخط بند یعنی ستیمخطط ن

 ییایآس یاریآب یهاما را در واقع وارد نظام نی. خب اییدر آن اختصاص داده نشده به بها ییزهایچ ،نشده

 نیانباشت هم یهاستمیمان و سیخیتار یبه حافظه .میبرگرد مانخیبه سر منشأ تار میکند و اگر بخواهیم

که  میفهمیم ،شده جادیما ا یآب که در جامعه کنترل یهانظام ایها یبندها و در واقع کنترل سدیسدساز

ا و ب لغزندیمصاف فلات  یصفحه کی یو رو شوندیمهار نم ،یصفدر یهاکه در داستان ییهالابیدر واقع س

واقع  در یصفدر .کندیم فایرا ا یتیبا اهم اریآورند چه نقش بسیبه همراه م یبسا نابهنگام یزهایخودشان چ

 شده است که بیحبارها تق .اندینیمع بیفاقد پلات نظم و ترت شیهاکه داستان تشده اس حیبارها تقب

ها اندر آن داست یشرویقدرت پ ،و خوانندگان کندیرا با حافظه چفت نم یدرست زمیدر واقع مکان شیهاداستان

 کیزیمتاف خیتار و یخیتار یهاادوارهیبه نبرد و مواجهه با  یصفدر ایشود که آینم نیپرسش از ا یرا ندارند ول

 نه؟! ایخاسته است بر رانیدر ا

 اشاره کنم که یصفدر یهادر داستان کالیتکن یهااز وجه یکیلحظه بخواهم به  کیجالب است اگر  یلیخ

در  ؛است یرمان صفدر نیترکه مهم «ستمیمن بد ن»رمان  یدهم ولیم حیو توض گردمیاگر فرصت شود برم

نشده  یبندراگرافاست که پا یها وجود دارند؛ رمانلابیها و سیکه در آن جو «هیسنگ و سا»کنار رمان 

 یکیو  دیرمان را از ابتدا تا آخر بخوان دفعه کی دینشده است و شما با یبندخودش مطلقاً پاراگراف یعنیاست. 

 یاهاز رمان به بخش ییهابخش صیو تخص یبندخط ،یبندعدم توان پاراگراف نیاز مشکلات خوانندگان هم

 یاز جاها احتمالاً دیبا لیداستان س نیرود اما خب ایمو در دیآیم وارابلیمان خودش سر یعنیاست  گرید

 .گردمیکه در ادامه اگر فرصت کنم به آن بازم اوردیسر در ب زین گرید

 یاهرسند. کاراکتریاز راه م یصفدر یکه نابهنگام در کارها ستندیها نلابیس نیفقط ا یصفدر یهاکاراکتر

و  دارندیبرم یها قدمتیاست. شخص یصفدر یکارها یوجه بکت نیا .اندجهت گم کرده یکاراکترها ،یصفدر

 انیدر داستان پر یآب رهیت یمجموعه یهااز داستان یکیدر  .کنندیشان را نگاه میپا یجاگردند یمره بردوبا

ود شیندارد و انحنا است که باعث م دهیدر واقع فا میراه مستق .کندیصحبت م یمنحن یهاراه تیدر مورد اهم

ع در واق ینوع آمادگ کی یکردگگمما جهتچون از نظر  دیکن دایمنطق راه و در واقع راه را پ خودِ دیشما بتوان

 .هستند یاجهت گم کرده یکاراکترها ،یصفدر یکاراکترها یبه طور کل .است اممواجهه با امر نابهنگ یبرا

ز خواب ا یگریجهان د کیدر  میلحظه ما بتوان کیرسند اما اگر یکه نابهنگام از راه م ستندیها نلابیفقط س

بر ما  رگید یااز راه برسد و لحظه ستیلابیس کی ایانقلاب  ایرخداد  کیله أسم ایشود؟ آیچه م ؛میشو داریب
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 یلهأمس کی رسدینظر مبه  رد؟یگیقرار م ریثأما تحت ت یفقط آگاه ایآ ؟!شودیعارض شود چه م

پاک شده است و شرق و  شیهاکه تمام نشانه یگریجهان د کیاگر شما در  .وجود دارد زین یدارشناختیپد

و  یشناختنت ؛دیدار یشناختداریمشکل پد ؛دیدار یشناسمشکل جهت ؛دیااز دست دادهشمال و جنوب را 

ان از زم»آن در رمان  یاستعاره نیبهتر .دیکن دایاحتمالاً جهت آن را پ دیتوانیو نم دیدار یکارکرد شناختتن

 مارسل پروست است: ی«دست رفته

م شناخت اذهن ؛بردیسفر هوش از سرم م کیبود و  نیم سنگاهمان بستر خودم هم اگر خواب... اما در »

م دانستیگونه که نمشدم به همانیم داریب ،شب یانهیکه در م یو هنگام نهادیرا که در آن بودم وا م یمکان

ه گونه کداشتم آن وداز وج یساده و بدو یتنها احساس ؛ستمیک یدانستم حتیمناول  یدر لحظه ؛کجا هستم

نه هنوز  ادِ یتر بودم اما آنگاه ساده یهم حت ینینشز انسان غارا .خود حس کند یدر ژرفا تواندیم یجانور

به  یآسمان یبوده باشم چون امداد شدیم ایجا بودم که در گذشته آن ییهااز جا یکه بودم بلکه برخ ییجاآن

 هیانث کیدر  .بکشد رونیب ؛آمدن از آن را نداشتم رونیتوان ب ییتنها هتا مرا از خلاء که خود ب آمدیام مسراغ

 ،برگشته قهی یهاراهنیو سپس پ یگنگ چراغ نفت یکرهیگذشتم و پیها تمدن مقرن یورا ،هاقرن یبرا

 «ساخت.یرا باز م یاصل ریآهسته آهسته تصو

 ...استجو نه هنوز آن ستیهنوز جا ن یشویم داریب یوقت یعنیجا استفاده شده نه هنوز آن یکلمات جالب یلیخ

 خیارها تمدن و تبر فراز قرن هیثان کیبا پرواز در عرض  یاادوارهی خیتار کیبا  ؟کندیپنداشت م یایاریبه چه 

 یشناختداریپد اتیورمان با من کی که. پروست در زمان از دست رفته یضد بکت یاستراتژ کی یعنیگذشته 

خلاف بر .است یابیگذشته و جهت یهاادوارهیگذشته در واقع استحصال  افتیباز ،یابیجهت ریمدام درگ ؛است

گاه ن .حذف کرده است یرا به طور کل خیاند و تاررا در خودشان باز نکرده یخیتار چیبکت که ه یهاتیشخص

در  .دکوبیطبل م نیمدار و بر ا نیبر ا یصفدر .را ندارند یجهت چیکه ه انداز خواب بلند شده یکرده که جهان

رخدادها صحبت  نیاز جهت هم یخیتار یحافظه یدرباره میاما اگر بخواه مرویهم م یادامه به سراغ صفدر

از زمان از  میتوانیم چگونه واقعاً ...زادهیاز غزاله عل «هایسیادر یخانه»تر به نام مهم یلیرمان خ کی ؛میکن

ر د یرمان ،پروست یاست که زمان از دست رفته نیاز ا ریغ ایآ ؟!میپل بزن هایسیادر یدست رفته به خانه

مادلن چه  ینیریرمان همان ش نیدر ا ؟دارد تیقدر اهمهچ ییایشامه و بو .هاستدر باب رنگ ؛ستباب غوغا

 کی یاز تو ؟رودیها متمام آن روزها و خاطرات رنگو به ب کیمزه و با  ایطمع  کیچگونه در واقع با  ؟است

 یلهأمس یهمتا یاگر رمان ...شودیاو زنده م ادیگردد و در یبرم ؛کندیبو را حس م کی ایتم  کی یچا وانیل

که  ییهاست. لقا با عطرهایسیادر یخانه ،شک آن رمان یب میداشته باش یدر رمان فارس یبوشناس ایشامه 

زنند یکه عطر م یسیدهد و خود خانم ادریصابون م ای ییایقل یهراسد و بویممردها  یاز بو ؛زندیبه خود م

کنند یم ریها را تسخیسیادر یشوند و خانهیم ریسراز لیآتشکاران از کوه مانند س ایها بهیکه آن غر یو وقت

 ریخها را تسیسیادر یخانه ،یانقلاب یروین کی ای رکنندگانیدهد و تسخیهنگام رخ مبهامر نا کیکه  یوقت

و  بیعج یهابو ،عطرها نیا ...هاعرق بدن ؛است یشناختبحران بو کیدهد یکه رخ م یبحران نیاول ؛کندیم

 ینکته کیاما  ...افتدیبه کناره م هانیا یو فرانسو ینیو چ یهند یهاعطر یبو ،و صابون ایقل یبو ،بیغر

 کی باحافظه  ای یفراموش یلهأکه مس ییاز جاها یکیها یسیادر یشما در رمان خانه .هست یترجالب یلیخ

آن  یدرآمده است و حافظه ریکه به تسخ یخاندان ؛دار شده استنشان یدر رمان فارس یخاص یریگجهت
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اما جالب است که  ...است روین کیبار لیبار و سفشار حدت ریدر واقع ز .شودیم ییزداخانه دارد ازش حافظه

 یلهأاست که با مس یرمان ؛دارد تبا رمان پروس یشناختکه از راه شامه یارتباطات یجدا ،هایسیادر یخود خانه

شکل  یالوگید نیهمچ کی ؛زنندیخانه را م و درِ شوندیم ریها از کوه سرازآتشبار یوقت ...است ریهم درگ لیس

 :ردیگیم

 یهامچش .خود نگاه کرد یبه سراپا نهییوهاب در آ .دیدر را باز کن دیگفت برو یسیسالخورده خانم ادر یبانو

ها کار به آن ؛کت را بست یدکمه اوری .ستیموها را با دست صاف کرد. سر و وضع من خوب ن ؛او هراسان بود

 خانه... آمده پشتِ لیس ؛ظاهر ندارند

 کیوهاب  نیجالب است که ا .است لیس ؛شودیها میسیادر یکارها به خانهنِ آتشکه از آمد یفیتوص یعنی 

ها یسیدرا ینظم و انضباط خانه ؛اندشده ریکارها که سرازآتش نیدهد که اینشان م نیا .ندیبیکابوس م ای ایرو

 ؛ها شنا کنندکاسه ؛فتندیبه راه ب زهایم ترسمیم» .آمده است لیها سیسیادر یدر واقع در خانه .به هم خورده

 ...هاشاخه سرِ ،هایماه .دیزانو کوب یدست به رو .به خنده افتاد اوری ...هاشاخه ها پرواز کنند بروند سرِ یماه

 لیاست از س یریتصو قاًیدق نیا .«کنندیآب شنا م ریو وهاب به پوزخند گفت ز ؟روندیها کجا مپس کلاغ

 اش چه است؟!تیاست اما اهم لیمثل س ؛در شتِاند پکه آمده دیدار ییماجرا کیشما  یعنی
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جود و یآمادگ ایاست که انگار با استعداد  یدیتمه کی ،هایسیادر یبا نام خانه کندیکه آغاز م یدیتمه چون

که  ستیطور ننیاست که فقط ا نیاستعداد کجاست اما در واقع نکته ا نیکه مرجع ا ستیدارد اما مشخص ن

واهند خیم ؛خورندیم مه شکست هک یانگار وقت .باشد رتویبر و یمردم مبتن یروین لیمبارزه را ذ ای یروزیپ

 نیها چُنیسیادر یش بود چون خانهاهم درون یاستعداد و آمادگ کیش بود. ادرون ییرتویو کیکه  ندیبگو

 شود که:یشروع م

 نیو چ هاچهیدرز در ،هاملافه یها لاشکاف چروک نیبه ا .ستین یناگهان یاخانه چیدر ه یبروز آشفتگ»

زاد آ ،راه نیرا از هم یپراکندگ یو اجزا ابدیکه از کوچه به خانه راه  یو انتظار باد ندینشیم ینم غبارِ ،هاپرده

 «کند.

 یصدا کی .شودیها دارد انجام مشکاف درها و پنجره نیب یطورنیکه ا دیدار یجیزوال تدر کیشما  یعنی

ر د یلیکه خ دیآب را دار لیمس لیس کینسبت دهد و در برابرش  یتوان کیآن را به  خواهدیم یمرجع یب

 یرفدص یکارها نیب یپل میناگر بتوا .کندیرا پاک م زیچرسد و همهیاز راه م .است ینیبشیقابل پ ریواقع غ

واس است وس اریاست که بس یکاراکتر ای تیشخص کیلقا  .است ایمنطق اش ،آن پل ؛میها بزنیسیادر یو خانه

اب قاشق و بشق .نباشد یالکه چیآن ه یکه رو ندیخواهد ببیچرخاند و میدارد و آن را میمرا بر وانیل کیمثلاً 

ر دالکه ؛که افشا کننده است یزیآن چ .دارد ایبا اش یبیغر بینسبت خاص و عج کیخود را دارد و خلاصه 

 ء،ایاش یمثال معروف وجود دارد که انگار همه کی یدارشناختیکه در سنت پد دیدانیشما م .است ایبودن اش

 کیار انگ یعنی نمیبیش را من نماپشت ؛من است یروکه روبه یوانیل نیچطور دارند مثلاً ا .دارند یاکهل کی

 ،نآ دنیآن افتاده است که من را نسبت به د یرو یالکه کی .ش درج شده استااش بلکه پشتیلکه نه رو

 .رار کندبرق یدارد که بتواند نسبت خودش را با وجه غالب ش یوسواس کی یدارشناختیکند و سنت پدیکور م

 یاادوارهیمنطق  ایاش .مهم است شانیبرا ایقدر تملک اشها که آنیسیا و خود ادرقل .ندشیبچرخاندش و بب

از  .پوشندیدارند و میها را برمآن ؛اندکه همراه آتشکارها آمده ییهازن نیر خانه که اافتاده د یلباسها .دارند

 یبرا هانیا .ستیما ن یبرا هانیشنوند که نه ایاند و پاسخ مشما بوده یها برانیپرسند ایم یسیلقا و خانم ادر

طق من ،مثل ساعت و مجسمه ؛که در درون خانه است ییایها و اشلباس نیا شانیا یاند. برابوده شیسال پ 78

ما ش .است یهمان تملک اساس یآن وجه غالب ش دنیبه د ازین زین یدارشناختیپد در منطق .دارند یاادوارهی

 ریرا از ز قهیعت یایاش ،شناسباستان کیانگار مثل  دیو پاک کردن را دار دیوسواس را دار ای کردیرو نیا یوقت

 ءایشا یصفدر یهادر داستان .دیکنیش ماو پاک دیدهیطور که آن را تراش مو همان رونیب دیکشیم اکخ

 یاتفاق «ماخود تاک یبه بالا دهیچیپ ستمیمن برف ن»را ندارند. مثلاً در رمان  یگاهیو جا تیوضع نیمطلقاً چن

ق است چپ کی بارکی .است نبندگرد ای زیدر واقع آو بارکیکه  میشاخ گوزن دار کیاست که  نیا افتدیکه م

ر است د یکارابزار کنده کیبار کی .زندیدر واقع بوق است و دارد با آن بوق م بارکی .کندیکه با آن دود م

را با خود به  ییهالابیس هانیا ؛هستند یصفدر یکه در کارها ییها و ابزارهاشاخه نیمعمار و ا کیدست 

شان مهم کارکرد در لحظه ؛شان مهم باشدیخیتار یادوارهیو  حافظه کهنیاز ا شیپ یعنیآورند یشان مهمراه

 .گذرمیم میهابخش از صحبت کیاز  ...است

ابزارها  یطورهاست که چ نیا ،مبارزات خیدر تار یعنیدارد  تیاهم میو قد دیجد یهاکه در قرائت یزیچ کی

ارش ابزار ک ایداس  ،کارگر کیممکن است که  یطورهشوند. چیها بدل به ابزار مشوند و سلاحیبدل به سلاح م
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 شیجا ؛با آن کار بکند یاادوارهی طقاگر با من واقعاً .آن را بدل به اسلحه بکند ؛کندیرا که دارد استفاده م

تواند آن را بدل به سلاح یم ؟دیآیم یدر آن لحظه به چه کار کهنیا یاگر با منطق کارکرد یمشخص است ول

 بکند.

ا هم در میان گذاشتیم و دیدیم ها را بلابیس منطقدارد چنین است که برمی یکه محمدرضا صفدر یگام بزرگ

 یگکردمگو جهت یبر خلاف منطق عمق یسطح یهاآب .کنندیچه کار م یصفدر یها در کارهالابیس

 نیند و اکنیچه کار م یپروست تیوضع کیدر  ،یبکت تیو درک وضع یدارشناختیشکل پد کیکاراکترها در 

جهان سراسر  کیبا را دارند که به مواجهه  نیتوان ا کهنیا یبرا .اندکه جهت گم کرده رایندارد ز یاصلاً مشکل

 .دارد یمرتر ببزرگ گام کی «ستمیمن بد ن»نسبت به کتاب  «هیسنگ و سا»در کتاب  ءایپاک شده بروند. اش

 و ردیگیرا م یسرباز هخامنش یعنی یخیسرباز تار کی .ردیگیرا به سخره م رانیا یادوارهی خیتار جانیا

 یکه اسب است؛ شاخه درخت شوندیم یها سوار چوبنیاست. ا دهیپوس شااهکل .تفنگ شش لول است دیگویم

رش کنند و در براب ءیبه ش لیسرباز را تبد یایادوات و اش تواندیمداوماً م یعنیدارند که تفنگ است. یمرا بر

 ءایشا .کندیخلق م ،یمنطق باز کیدر  یرا محمدرضا صفدر نیرا هم بدل به اسلحه بکنند. ا ءایتوانند اشیم

جهت  رییتغ میبتوان دیواقعاً ما با .است یها نسبت متفاوت یسیادر یش به خانهانسبت یلیخ یدر کار صفدر

. میها نترسکردن آن یو کارکرد یخیتار یهاادوارهیپاک کردن از  .میها نترسیکردگگمهتو از ج میبکن جادیا

 خواهدیو استعداد م یفقط آمادگ میکنو فکر ن میمان نترسو توان رتویمان به وکردن فونتانا و بخت لیاز تبد

که در  ییبردن و پاک کردن نشانه ها ادیها واقعاً فراموش کردن و از وقت یخواهد. گاهیمواجهه م بلکه کاملاً

 داشته باشد.  یانقلاب یکارکرد تواندیسره مکیاست اتفاقاً  کیشهرها و تار واریدر و د

 نیکند در مورد ورود ارتش سرخ به پراگ چنیدارد نقل م یترزا وقت ؛«یبار هست»کوندرا در کتاب  لانیم

 :آوردیم

آوردند و یم نییشهر را پا یهاابانینام تمام خ یآورد مردم لوحهیم ادیهجوم را به  یروزها نیترزا نخست»

اه سپ .نمانده بود یلوحه و تابلو در بوهم باق کی یشب حت کیدر ظرف  .کندندیها را از جا مجاده یتابلوها

ان به دنبال محل ساختم یافسران روس .برود دیدانست به کجا بایروز تمام در کشور سرگردان بود و نم 3 س،رو

ها اما آن کردندیاز مردم سوال م .کنند دایها را پتوانستند آنیگشتند اما نمیم ویو راد ونیزیتلو ،هاروزنامه

 «دادند.یها( را نشان میکردگگمجهت یعنی)ینادرست و جهت عوض یِنشان ایانداختند یها را بالا مشانه

 )تشویق حضار(

 

 

 

 

 

 

 

 


