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خاطره فوران اولین چاه نفت و شعله سیاست

نقد و بررسی رمان «فوران» اثر قباد آذرآیین

ادبیاتاقلیمی
در چرخه سنت و تکرار
«از نظـــر من موضـــوع فقط
چگونگی نوشـــتن است .به
نظرم ایـــن یعنی همه چیز.
مـــن میتوانم از یـــک متن
هاشم حسینی بینهایـــت معترضانـــه و
نویسنده و منتقد
سیاسی تقدیر کنم .اگر کسی
نویســـنده باشـــد ،میتواند کاری کنـــد که توصیف
مرگ یک قناری ،مظهر کل اســـرار مرگ باشـــد....
چالش همین اســـت؛ ولی البته اگر درونمایههای
فوقالعاده داشته باشید »...نادین گوردیمر
حدود چهل و دو ســـال است که کودک مسجد
سلیمانی قباد آذر آیین ( )1327همچنان با همان
کارمایهها ور میرود و از زاد بوماش روایت میکند.
این فرهنگی مرد بازنشســـت ،مهاجر از خوزستان
و به ســـکنا در تهران ،به راســـتی ،از کـــه و برای چه
مینویســـد؟ آیا این بار -باز هـــم «فوران» حکایت
روستاییان پناه گرفته در قلمروی نفت است؟ این
رمان دیارگـــرا به عنوان واگویهای ناتمـــام و دوباره
تکـــراری ،آیا توانســـت در گذار از خیل روســـتاییان
فقر زده ،متوهـــم و مردد – همچنان ســـرگردان و
درمانـــده (مانند گاو دزد داســـتان کوتـــاه «داغ»)؛
کارگـــران با مزد کم و پررغ (کولی) در «روزگار شـــاد
و ناشـــاد محل ه نفت آباد» را پشت سر بگذارد و به
پرولتاریای مســـجد سلیمان شرکت نفتی نزدیک
شود؟ آیا «فوران» بهرهمند از دقت رویداد نگارانه
ژرمینالی ،تخیل پرســـتی و برمـــدار تاریخ عاطفی
بالزاکوار قصه میگوید؟ چرا این صناعت به تنگنا
در حصارهای دگ و دنگال حاشیه نشینی مسجد
سلیمانواینباردیوارهایسردومرگبیمارستان،
بهخاطرهگوییاکتفامیکند؟آیاپارههایدستچین
و ناجور از پازل شهر نفت زاد ،نویسنده و خواننده را
بهبیراههنمیکشاند؟
ببینم مسجد سلیمان باز آفریده در «فوران»،
دارای چـــه خصوصیات فرهنگی بوده اســـت :این
جا پلکان کوه نشینان کوچزی بختیاری به حساب
میآید .حدود یک صد و ده ســـال پیش هیوالهای
دکل در دشت رویید ...چنین روایت کند تاریخ:
«ســـحرگاه  5خـــرداد  ، 1287کارگر لهســـتانی
شـــرکت ســـندیکای امتیازات که مدتی اســـت در
نفتون – نزدیکیهای آتشـــگاه ویران سلیمان جزو
عمله جات حفاری است ،ســـاعت  4صبح ،با آن
که گرمای کشنده و هجوم حشرات آزارش میدهد،
با توهم غرش اژدهایی زیر زمین ،بیتاب میشود.
نفس میکشد .بوی گاز که چند روزی است از دهانه
چاه به مشـــام میرســـد و حبابهایش را میشود
دید ،تندتر شده است .گام برمیدارد تا شاید جورج
رینولوز – سرپرست تیم اکتشاف یا آرنولدز ویلسون

– افســـر انگلیســـی گارد ســـوار هندی را بیدار کند و
جریان را بگوید .قدمهای بعدی را پرشـــتابتر بر
میدارد؛ اما ناگهان با صدایی مهیب پایش از رفتن
میایستد .مهتاب دلنواز آسمان مسجد سلیمان
هم در پرده ســـیاهی که فوران نفت ایجاد میکند،
یشود»...
گمم 
دو دهـــه پس از کشـــف نفـــت ،شـــمار کارگران
صنعتی بومـــی افزایش مییابد و شـــهر مدرن که
دارای بخشهای سکونتگاهی کارگری – کارمندی،
باشـــگاهها ،اســـتخرها و ســـینماهای همزمـــان با
پخش فیلمهـــای روز هالیوودی اســـت  ،برخوردار
از فرهنـــگ ســـرزند ه بختیـــاری ،در آمیختـــه بـــا
رهاوردهای پیش برند ه زندگی امریکایی – اروپایی،
به ظهور شهروندانی سینمارو،فرهیخته و فنآور،
سندیکالیستوورزشکارزمینهمیدهد.
در دهههای سی و چهل شمسی ،جنبشهای
اعتراضی صنفی و تشـــکلهای ضد اســـتبدادی و
اســـتعماری پای میگیرنـــد .زایش نویســـندگان و
شاعران پیشرو ،افزایش تسهیالت رفاهی فرهنگی،
باال رفتن نرخ باسوادی و اعزام به تحصیل فرزندان
کارگرانوکارمنداندرتهرانوبهتریندانشگاههای
امریکا و انگلیس ،چهر ه منحصر به فردی به شهر
میبخشد .مسجد ســـلیمان برخوردار از موزاییک
فرهنگی ،میزبان جویندگان کار متنوعی میشود.
سرنوشتشهررانهحاشیهنشینان،کولیها،ساکنان
ده فوتی یا بیست فوتی،رتبه کارکنان رسمی شرکت
ملی نفت ایران تعیین میکردند که در هیرارشـــی
مدیریت قرار داشـــتند .باتوجه بـــه آپارتاید حاکم
بـــر آن و در هنگام ه اعتصابهـــا و اعتراضها (به
عنوان نمونه ،تظاهرات بینظیر  1336در مسجد
ســـلیمان) در مییابیم که شـــمار شگفتانگیزی
از نفتگران مســـجد سلیمانی – بیشـــتر بختیاری،
در تشـــکیالت سیاســـی و البته سندیکایی فعالیت
میکردند .پس بهتر اســـت با نگاهی واقع بینانه و
بهرهمند از دادههای مستند تاریخی یادآور شویم:
مسجد سلیمانی که در سال 1335شمسی ،تفاوت
تعـــداد باســـوادانش در مقایســـه با دیگـــر مناطق
شـــهری کشـــور ایران ( 33/3درصد) بیـــش از 2/4
درصد بود  ،نمیبایست دچار فقر مدنی و انفعال
سیاســـی باشـــد .منوچهر یـــاوری ( )1318از شـــهر
اولینها – زادگاه نفت ،این «شـــرکت شهر» چنین
یادمیکند:
«زمانی که در مسجد سلیمان زندگی میکردم،
آن چنان غرق امکانات رفاهی این شـــهر بودم که
گمان میکردم هم ه مردم ایران از چنین امکاناتی
در شـــهرهای خـــود بهرهمند هســـتند و این تصور
باعث شده بود که من و اکثر مردم مسجد سلیمان

قدر نعمتهای خدا دادی و اســـتثنایی این شهر را
ندانیم .بعدها پی بردم که آن امکانات در آن زمان،
در کمتر جای ایران و حتی در کمترین جای خیلی از
شهرهای سایر کشورها وجود داشته است»...
اما چرا مســـجد سلیمان «فوران» تا این حد در
پلشتی و نکبت فرو رفته است؟
در تاریـــخ ادبیات جنوب خوزســـتان /مســـجد
ســـلیمان با نمونههـــای همانندی از فقـــر ،واپس
ماندگی ،سرسپردگی و شکست رو به رو میشویم.
این نوع مکتب داستان نویسی ،به نوع خود ویژهای
از ناتورئالیســـم (بنـــا به تعریف قهرمان شـــیری )
رسیده است .دایرههای بسته بازآفرینی فرودستان،
نمایش فقـــر و خرافه و تعارضهـــای کوربین این
آدمها ،بیانگر حضور شخصیتهایی شهرنشین،
اما دارای روش و رفتار پیشا صنعتی عشایری است.
در این دور باطل ،از روح زمانه و شخصیت تیپ آن
خبری نیســـت .برای آن که مشخصتر به موضوع
مورد نظر این تحلیل نزدیک شویم ،بایسته است از
میان نویسندگان با استعداد مکتب جنوب داستان
نویســـی در این خطه نفتی ،به سه نام اشاره کنیم
تا به ذهن و زبان قبـــاد آذر آیین در «فوران» ،نقبی
دگرسویه بزنیم :منوچهر شفیانی ( 1344تهران –
 1319مسجد سلیمان) ،بهرام حیدری ( 1321اللی،
اکنون ساکن سوئد) و فرهاد کشوری ( ،1328اکنون
ساکنشاهینشهراصفهان).
پس از منوچهر شـــفیانی و بهـــرام حیدری که
درگیر معضالت روستایی و زندگی راکد و ساکن در
تاروپودمسجدسلیمانصنعتیمغفولماندهاند،
فرهاد کشـــوری به میان ه شهر ســـرک میکشد تا با
«بوی خوش آویشن»  ،کودکی را در استخر کارمندی
غـــرق و زن یک پـــادو را به خلوت فرنگـــی ببرد....
شـــب طوالنی موسا ی فرهاد کشوری حکایت مرد
مفلوکی است که ازحضور تابو :سندیکا هراس دارد.
زاوی ه دید دانای کل از فضای محل ه فقیرنشین – ده
فوتی های مسجد سلیمان فراتر نمیرود .موسای
ی میگردد که در
مســـتأصل در پی کســـی /کســـان 
ش نمک میریزند و با ســـندیکا ســـر و سری
خوراک 
دارند .ابتدا به ســـراغ عبدی – کودک درمانده -که
میرود ،مادر در استمداد از شوهر ،فریاد بر میآورد:
« -قربون! کدوم جهنم درهای رفتی؟ نفت ارث
و میراث پدرته که شـــب و روز سر کاری؟ بیا و ببین
موسا چه به سر پسرت آورده»...
نویسندهچهدراینزمانکوتاهکهتانزدیکیهای
«درگاه آســـمانی رنگ» ســـندیکا نزدیک میشود
و چـــه در داســـتانهای اخیـــرش – حتـــی آنجا که
جاسوس انگلیسی – سید جیکاک را باز میآفریند،
ناتوانازخلقشخصیتیتیب–بازتاباراد همسجد
سلیمان نفتگراســـت .خواننده در آثار منتشر شده
پیش و پس از قباد آذرآیین ،نمایندگان طبق ه کارگر
راغالبمیبیند.
«بختیار» «فوران» همان «موســـای کشوری»
است :ضد سندیکا ،منفعل و درخدمت مأموران...
آذر آیین کوشیده شخصیت کوهیار – برادر بختیار
را از تـــار و پـــود یادمانی ســـندیکا لیســـت معروف
نســـخه ســـلیمان ،بهار آقـــا اورک باز آفرینـــد ،اما
ارجاعات تاریخـــی و رویدادگاهها نابجا میمانند.
آیا «صحنهها واقعی هســـتند» تا خواننده پذیر
شوند؟ بیشک ،نه!
«فـــوران» رمانـــی دیارگـــرا و اقلیمی اســـت که
برخـــوردار از مصالـــح زادبومـــی میخواهـــد ریتم
فرودســـتان رانده در کنار ه شـــرکت شهر را به نسل
ســـوم پیوند بزند .شـــخصیتهای ریز و درشت –
اصلی و فرعـــی – قهرمان و ناقهرمـــان ،در فرایند
و بازه زمانی صنعتی شـــدن مسجد سلیمان زاده
و بالیده نمیشـــوند .اینان مهاجرند نه شـــهروند.
خاســـتگاه ،ذهـــن و زبـــان و هـــدف زندگـــی آنها
عشایری است .برای روشن شدن موضوع ،نگاهی
بهزمانسفرنامهایجادهایپرویززاهدی«:کابوس
اقلیمی» میاندازیم .راوی سوار بر پیکاب (بارکش
مسافربر) از مسجد ســـلیمان به هفت گل میآید
تـــا از آن جا به درون الیههای پنهان ماند ه فرهنگ
بختیاری – خاســـتگاه نفتگران خوزستانی راه یابد:
«گردش در بختیاری،گردش کوه و کمرسوز ،گردش
در آفاق و مناظر نبود؛ معرفت به احوال مردی بود
که گمشد ه ایشان خود ایشان بود »...در این اودیسه،
رویدادهای شگفتی گزارش داده میشود .راوی به
کارگران اخراجی ،بازنشســـته یا فـــراری در بلندای
زاگرس میرســـد .میرزا احمد ســـالی دو مـــاه به او
میگوید« :انگلیس تا این جا پیش آمد .تا بعد چه
خواهد کرد با دیگران ...ما پوست کلفتیم .ما تتمه
آن مفاصا حساب پول نفت هستیم»...

نفت ،سیاست و ادبیات

«فوران» نخســـتین چاههای نفت در جنوب کشـــور جامعه ایران را
وارد مرحله دیگری از تاریخ کرد ،یعنی قشر کشاورز جای خود را به
نـــقد طبقه کارگر واگذار کرد .پیدایش طبقه کارگر چالشها و پیامدهای
خاص خود را دارد .مبارزه کارگران برای احقاق حقوق خود و شرایط
بهتر کار منجر به تشکلهای کارگری شد تا نقش تاریخی خود را ایفا
کند .کودتای  28مرداد و دستگیری و سرکوب وسیع کارگران هم به
نوعی به نفت و ملیشـــدن آن برمیگردد .این رویدادها در ادبیات
سایر محمدی نوین ایران هم بازتاب پیدا کرد .صفدر تقیزاده و نجفدریابندری و
خبرنگار تنی چند از نویسندگان و مترجمان با شناخت ادبیات مدرن جهان
تالش کردند ادبیات جنوب کشور را شناسنامهدار کنند .نتیجه آنکه
پس از مدتی ادبیات اقلیمی را پایهریزی کردند و بهعنوان شاخهای از ادبیات مدرن فارسی
ب ه رسمیت شناخته شد.
بهدنبال آن نویسندگانی چون احمد محمود آثار درخشانی با موضوع جنوب و نفت و مبارزه
خلق کردند که گل سرسـ ــبد آن رمان «همسایهها» است .نویسندگان جنوبی نسل بعد نیز
کماکان در این حوزه قلم زدهاند و میزنند که قباد آذرآیین از جمله این نویسـ ــندگان است
و جدیدتریـ ــن رمان وی بهنام «فـ ــوران» مصداقی بارز از این فرآیند اسـ ــت .نمونه بارزی از
فقر داستاننویسـ ــی و قصه در سـ ــرزمین حاصلخیز نفت ،نخل ،کارون و بلوطهای بلندای
سرزمین بختیاری است .امید آنکه نقد رمان «فوران» به بازنگری در کارنامه ادبیات جنوب،
پرهیز از چرخش بر مدار تکرار باطل و کسب دستاوردهای نو بینجامد.
قباد آذرآیین در نمایش شخصیتها ،گفت و
گوهای محلی ،کثرت نامهای بختیاری و زبانزدها
کاری کارستان کرده اســـت .کتاب دارای دو بخش:
بخش طوالنی نخست شهروندان واقعی حاضر)
به ریتم کند و خستگی آوری میرسد.
«بختیـــار » کـــه ســـه ماهـــی اســـت در بخـــش
بیماریهایخونیبیمارستانمرکزیشرکتنفت
بســـتری اســـت در بیدارنشـــینی آخرین شبهای
زندگیاش بر آن اســـت شـــهرزادوار از سرپرســـتار
بیمارســـتان درخواســـت کند مجالی به او بدهد تا
رفتگان را از پستوی خیال به حضور او بیرون آورد.
نویسنده از ترکیبهای کالمی گویش بختیاری
بهره میگیرد« :آل برده نجست نبریده» یا «لقمه
ســـرگربهای»؛ امـــا با دســـت بردن و پارســـی کردن
ترانهها و عبارات اصیل ،کار را نازیبا و نارسا میسازد:
جک و جانور (جک و جونور)
یا با اعوجاع در حماســـه سرود خالو زال :لطف
و اصالـــت آن را از بین میبرد .آدمهـــای «فوران»
به حاشـــیه رانده شـــده ،منفعل و مظلـــوم ،تن به

سرنوشت ســـازمان داده شـــده دادهاند .فرنگیها
حضوری محـــو و گـــذرا در پیرنگ داســـتان دارند:
نویســـنده از درون ســـندیکا بیخبر است و فعاالن
آن را در بیرون و از چشـــم «بختیار» ،موذی ،منفرد
وترسومینمایاند.
«با نشانیهایی که ماه بانو داده بود ،بختیار اورا شناخت .خودش بود .داشت از روبهرو میآمد.
مـــاه بانو گفته بـــود گمان میکند سردستهشـــان
باشـــد ...ریز نقش و تکیده بود .ســـبیلهای انبوه
خرمایی رنگاش ،دهانش را پوشانده بود و اصالً
بـــه صورت الغر و پـــوزه روبا ماننـــدش نمیآمد،
سالمی کرد .صداش هم حتی مردانه نبود...
بـــا آنکـــه قلمگرایـــی قبـــاد آذرآییـــن در
بازآفرینی آدمهای کودکـــیاش و توصیف انبوه
مصایـــب ،مضحکه و مـــرگ را درهم میآمیزد
و به ورم خرافهها نیشـــتر میزنـــد اما فضاهایی
کـــه میآفرینـــد ،حتـــی در تقابـــل بـــا مدرنیتـــه
نفـــت ،فـــوران روزگار نو را از خروش و جوشـــش
بازمیدارد ،او دوباره همان آدمهای تکراریاش
را احضـــار میکند .اینان ،گیـــج و منگ ،با طبقه
میانه شـــرکت نفت پیونـــد ندارند ،بـــرای بقای
معیشـــتی خـــود در تنازعنـــد .رنج میکشـــند و
سوگوارند .ایســـتایی و تکرار ارابه زنگیشان را از
حرکت باز داشـــته و خود لجوجانه با هر چه بوی
تغییر میدهد ،درستیزند.

با توجـــه به سرشـــت دیرینه رمان کـــه تازگی
برداشـــت از روح یـــک روزگار را بیـــان میکنـــد،
اصالـــت زیبایی شـــناختی تلذذ ادبـــی (ادبیت)
و پیـــامآوری (تعهد؟) آن اســـت کـــه زمینههای
مانـــدگاریاش را فراهم میســـازد .مگر نه آنکه
شاهکارهای داســـتانی با چیرگی بر سالیق زمان،
مهر کالســـیک خوردهاند؟ ذهنیت نویسنده هم
چون ذهنیت دیگـــر انســـانها ،ذهنیتی تاریخی
اســـت و تـــا حـــد زیـــادی روح زمانـــه را در خـــود
انعکاس میدهـــد .انتخابهای نویســـنده ،مهر
و نشـــان ایدهها ،ســـلیقهها و گرایشهای عصر را
برخـــود دارند .بدون شـــک او میتوانـــد تا حدی
مســـتقل و به صـــورت عنصر انقالبـــی و آوانگارد
عمل کند»....
سلیقه سختگیر خواننده باختر از رماننویس
انتظـــار دارد همچنـــان کـــه پرکشـــش و گیـــرا
مینویســـد ...«،بـــا توجه بـــه بعد بازنمـــودیاش
چیستانیرمانرابربسترتخیلیبدیعبسیارنزدیک
به آنچه آشـــنا یعنی برگـــردان واقعیت مورد نظر
است،پیشبکشد»....
با توجه به عمر کوتاه رمان پارسی ایرانی و فراز
و فرود سبکها به قالبها و رویکردهای وارداتی به
کارگرفته شده پرسشی که با خواندن هر اثر تازهای،
مطرح میشود ،محک و معیار ترجمهپذیری آن
است .سهم و نقش نویسنده یا ایرانی از پیشخوان
خوانندگان باختر تا چه حد اســـت؟ و براستی قباد
آذرآیین در فوران چه میخواهد بگوید؟
با این امید که قباد بنـــا به وعده بازبینی کتاب،
چاپ دگرگونـــهای از آن را عرضه دارد و آرزوی من
که او بیشـــتاب و بیتفاوت به وسوسههای شهرت
بنویســـد ،به کاستیهای چشمگیر کتابش اشاراتی
گذرامیکنم:
-1تاریخ کشف نفت در مسجد سلیمان را بر مبنای
اســـناد مرتبـــط و بویـــژه بایگانی پـــر کتابخانههای
مناطقنفتخیزجنوببازکاویکند.کتابشناسی
نفت ،مسجد سلیمان و فعالیتهای سازمانها و
احزاب آن را نمیتوان نادیده گرفت.
-2واژههـــا ،اصطالحـــات و زبانزدهـــا ،بویژه ســـرو
(سرود)ها اصیل بمانند و بومی زدایی نشود.
-3واژه نامـــه پایانـــی ناقـــص و نارســـا و بســـیاری
از کلمـــات و اصطالحـــات منـــدرج در متـــن را
دربرنمیگیرد .چند نمونه :بوبرنـــگ ،بیت ،گر پا،
چیتی دست مزد ،قندره ،لین و...
فنشت برابر با finishedبه معنی خاتمه کار است.
-4نویســـنده مدعـــی فـــوران (نفت) بهتـــر آنکه از
راستههایتنگمحلههایفقیرکارگریبیرونبزند
و بنمایانـــد که دور و بر ،بـــاال و زیر دکلهای حفاری
یک صد ســـال پیـــش تاکنـــون ،درون یونیتهای
( )unitsانتقال نفت و گاز ،مکینهها و پاالیشگاهها،
ورک شـــاپ (کارگاه)هـــا ،ســـندیکاها ،کلوپهـــای
حزبـــی ،باشـــگاههای کارگـــری کارمنـــدی و بنگله
ویالهای سینیور استافها (مقامات عالیرتبه) چه
گذشتهاست...
«-5فوران» بیان ناکامی رنجهای آقای نویسنده و
آد مهایشاست.
٭منابعدرتحریریهروزنامهموجوداست

روایت جنایات براساس شایعات

نگاهی به مجموعه داستان «بازخوانی چند جنایت غیرعمدی»
زهره مسکنی

نویسنده و منتقد

مجموعـ ــه داسـ ــتان «بازخوانی چنـ ــد جنایت
غیرعمدی» شـ ــامل شـ ــش داسـ ــتان بـ ــه قلم
محبوبه موسوی است که توسط نشر آگه منتشر
شده است .همانگونه که از نام کتاب برمیآید،
داسـ ــتانهای این مجموعـ ــه در فضای جنایی،
معمایی و وهمی نوشـ ــته شـ ــده و با استفاده از
شش موضوع مختلف به روایت رفتار مجرمان
و انگیزههای آنان از ارتکاب جرم پرداخته است.
این داستانها به گونهای نوشته و پرداخت شده
که حتی اگر خواننده عالقه چندانی به مطالعه
قصههایی از این دست نداشته باشد نیز با توجه
به فضاسـ ــازی و بومیسازی موضوع ،مخاطب
را به آسـ ــانی تا انتهای هر داستان با خود همراه
میکند.بدیهی است که توصیف کامل جزئیات
فضای هر یک از این قصهها و استفاده از عناصر
وهم و ترس در شکلگیری داستانهای جنایی
این مجموعه بسیار اثرگذار بوده است .تاریکی،
ابهـ ــام ،رازآلـ ــودی ،سـ ــایهها ،درهـ ــای نیمهباز،
ناپدیدشـ ــدن ،آواهـ ــای غریـ ــب و زمزمههـ ــای

مخوف ،استفاده از جانورانی چون سگ و جغد
و گیاهان عجیب و افسانهای ،محلهایی چون
خانههای متروک ،گورستان ،سرداب و باغهای
مملو از انبوه درختان و ...از جمله همین عناصر
و شاخصهاسـ ــت که در جایجای کتاب برای
شکلگیری قصه جنایی و پیشبرد آن به کمک
نویسنده آمده است .موضوعات قصهها کامالً
ملمـ ــوس و باورپذیـ ــر اسـ ــت و حـ ــوادث جهان
داسـ ــتانها چیـ ــزی دور یـ ــا جـ ــدا از رخدادهای
روزگار ما نیسـ ــت .بنابراین اگر قتلی رخ داده یا
معمایی وجـ ــود دارد ،همذاتپنـ ــداری با راوی
یا شـ ــخصیتهای داستان اسـ ــت که آن رویداد
را همجنس و شبیه به اتفاقات واقعی میکند.
شـ ــایعه یکـ ــی از نقاط مشـ ــترک داسـ ــتانهای
موسوی در این مجموعه است که بهعنوان یک
گمان ،مـ ــاک حل معماها شـ ــده و به صورت
شـ ــفاهی از فردی به فرد دیگـ ــر انتقال مییابد
تا سـ ــوژه را در بسـ ــتری از ابهام قرار داده تا فضا
را برای تولید داسـ ــتانهای جنایـ ــی آماده کند.
شـ ــایعهها که نتیجـ ــه نهایی اطالعات وارسـ ــی
نشدهاند ،حین انتقال ،تحریف نیز میشوند تا
محصول نهایی آنها بسرعت منتشر شده و در

نهایت به کلی با آنچه در ابتدای کار منتقل شده
متفاوت باشـ ــد .میدانیم که وقتی افراد بشدت
مشـ ــتاق کسـ ــب خبر درباره موضوعی باشـ ــند
امـ ــا نتواننـ ــد در آن زمینه اطالعـ ــات موثقی به
دست آورند ،آماده شنیدن و پذیرش شایعهها
میشوند .در داستان زّقوم میخوانیم ...«:مردم
حرفـ ــای خندهداری میزنـ ــن .میگن پول چال
کرده زیر این درخت و برای اینکه کسی نزدیک
درخت نشـ ــه ،پای زن را به آن میبسته .بچهها
را از او ترسـ ــانده بود و بزرگترها جرأت دخالت
نداشـ ــتند .هیچکـ ــس طرفش نمیرفـ ــت .چه
معلوم؟ حرف مردم!» زّقوم که در این داستان
محور وهم و خیال قرار گرفته ،درختی است که
نقطه مقابل و متضاد درخت طوبی در بهشت
است و به درخت شقاوت نیز تعبیر میشود .در
این داستان گفتهها و شنیدههای مردم پیرامون
ایـ ــن درخـ ــت و ماجراهـ ــای مربوط بـ ــه پیرمرد
صاحب باغ است که از قدیم موجبات رقمزدن
فرضیههایی آمیخته با ترس و خیال را در ذهن
شخصیتها فراهم کرده است.
از دیگر وجوه تشابه داستانهای این مجموعه،
نقش زنـ ــان در جایـ ــگاه قربانی ،کاشـ ــف معما

و معـ ــاون در جنایت یا گرهگشـ ــایی اسـ ــت .در
داسـ ــتان زّقوم زنی را میشناسـ ــیم کـ ــه توأم با
ترس و تشـ ــویش در صدد حل معمای مرگ
مرموز پیرزنی در سـ ــالهای گذشته است .لیدا
پناهـ ــی قصه زنـ ــی با همیـ ــن نام اسـ ــت که 10
سـ ــال تمام در سـ ــردابی بیآفتاب سر کرده و با
پیگیری زن جوان معلمی رهایی مییابد .ترازو
ماجرای نقشهکشیدن زنی برای قتل همسرش
حین ارتکاب خیانت اسـ ــت و در داسـ ــتان آنها

نیز که آمیختهای از رئالیسـ ــم جادویی و داستان
معماییاست.
نکته قابل توجه دیگر در داسـ ــتان تـ ــرازو نیز که
بیارتباط با شـ ــایعات پیرامـ ــون خیانت زنان و
مردان نیست ،استفاده از ترازو بهعنوان سمبل
عدالت و انصاف است که وسیله محک ،فریب،
درآمدزایی و نشانهای بر عقوبت و مجازات شّر
و بدیهاسـ ــت .مرد مجرم که گویی بین مرگ و
زندگی یا حبس و رهایی گیر افتاده ،حین ارتکاب
جـ ــرم دائم نگران تـ ــرازوی خویش نیز هسـ ــت
کـ ــه پیش از ایـ ــن با شـ ــیادی و دسـ ــتکاریکردن
آن و ارائـ ــه دروغ بـ ــه مـ ــردم روزگار میگذرانده
است .در نهایت میتوان گفت «بازخوانی چند
جنایت غیرعمدی» بازنمایی جنایاتی است که
توسـ ــط افرا ِد دچار اختالل شـ ــخصیت یا دارای
خصوصیاتضداجتماعیوفاقدمعیاراخالقی
رخ داده و به همین دالیل ،هنجار اجتماعی آن
را برنمیتابد و در چارچوب عرف و قانون جرم
تلقی میشـ ــود .محبوبه موسـ ــوی پیـ ــش از این
داسـ ــتان کودک «یک پرنده ،یک پسـ ــر» ،رمان
«سکوتها» و مجموعه داستان «خانهای از آن
دیگری» را در کارنامه ادبی خود داشته است.

تازههای
نـــــشر

آیناز محمدی
خبرنگار

ëëیاس امینالدوله
مجموعه داستان «یاس امینالدوله» به قلم سمیه
کاظمی حسنوند توسط نشـــر ورا منتشر شده است.
بیشتر داستانهای این مجموعه به بیان معضالت
اجتماعی پرداخته و آنها را از این منظر مورد بررسی
قرار داده اســـت .محور بیشـــتر این داستانها شامل
مســـائلی مانند تنهایی ،جهل ،زنانگیهای معمول
در الیههـــای پاییـــن اجتمـــاع ،خرافهپرســـتی ،فقر،
ارتکاب جرایم ،دسیســـهچینیهای خرد و کالن و...
است .در این میان ،تنهایی انسان معاصر که با وجود
زندگی شـــهری گریبانگیر افراد است ،در بیشتر داستانها خودنمایی میکند و از
درونمایههای اصلی این مجموعه داســـتان محســـوب میشود .آدمهایی که از
شدت تنهایی به مصاحبت و مجالســـت با حیواناتی چون الک پشت ،چلچله،
ت دادن
ترس تنها ماندن و از دســـ 
ســـگ و ..روی آوردهانـــد و زنانی که دائـــم در ِ
زندگی میکنند و برای مقابله با این هراس به هر عملی دست میزنند ،بخش
عمدهای از این قصهها را به خود اختصاص دادهاند .مکان وقوع داستانها بیشتر
در مناطق شـــهری و گاهی نیز روستایی است که فضاســـازیهای داستانی را نیز
تحت تأثیر قرار داده است .سنجد و تاتوره؛ من جاناتان مرغ دریایی نیستم؛ قند
عسل؛ چلچلهای با بالهای ابریشمی؛ گل و مرغ؛ ماه مشتعل ،یاس امینالدوله،
کت قرمز ،گالری خیابان جردن و شـــاندیز داســـتانهای این مجموعه به شمار
میروند که در فضایی فراواقعگرایی یا سوررئال نوشته شدهاند.
ëëزندگی خانم کاتیوشا ب .و همکاران تمام فلزیاش
کتاب «زندگـــی خانم کاتیوشـــا ب .و همکاران تمام
فلزیاش» رمانی اســـت که در بیست و شش فصل
توسط لیال پاپلی یزدی نوشته شده و انتشارات روزنه
آن را منتشر کرده است .موضوع این رمان دختری نه
چندان زیبا و نیمه فلزی به اسم کاتیوشا ب است که
ترکیبی از انسان و اسلحه کاتیوشا هفتاد و دو النچری
اســـت .کاتیوشا که کارمند اداره موشهای کور است،
یک روز صبح پاکتی حاوی حکم انتقالش به ادارهای
دیگـــر را دریافت میکند و یک ماه فرصت دارد تا به
کارهایش رســـیدگی کند .داستان با فضایی معمایی و پرکشش شروع میشود و
خواننده به مرور با شخصیت کاتیوشا آشنایی بیشتری پیدا میکند.
زندگی کاتیوشا شبیه سایر شـــهروندان درجه یک شهر اسلحههاست .جز اینکه
او در ذهنـــش رازی پنهان ،مخوف و از منظر اســـلحهها مســـتحق مرگ دارد .راز
او خواندن کتاب در شـــهری است که کتابخانهاش جز 100کتاب تأییدشده ،کتاب
دیگری ندارد .کاتیوشـــا از طریق مطالعه و تأمل ،بتدریج دوســـتانی مییابد که
دور از شـــهر خاکستری پر از خشونت ،در دنیایی رنگین و پویا ،زیر زمین و اعماق
رودخانه زندگی میکنند .رابطه با همین افراد زندگی خانم کاتیوشـــا ب .را به دو
بخش تقسیم میکند .روزها با همکاران تمام فلزی و شبها با دوستان غیرفلزی
که موجوداتی فرهیخته و دارای احساسات هستند و به امکان تغییر باور دارند.
ëëتامارا
داســـتان بلند «تامارا» نوشته فاطمه کریمی توسط
انتشارات معین راهی بازار نشـــر شده است .در این
داســـتان ،راوی کـــه زنی بهنام اِلی اســـت ماجراهای
زندگی خـــود را بـــرای خواننده روایـــت میکند .اِلی
بـــا اینکه از همســـر خود جدا شـــده ،اما بـــه همراه او
پســـرش بدون اطالع دیگران از ایـــن جدایی در یک
خانـــه زندگی میکنـــد .این پنهـــانکاری باعث بروز
دردســـرهایی برای راوی میشـــود که حـــوادث این
داســـتان را رقم میزنـــد« .تامارا» نیز زنـــی از اهالی
قفقاز است که سالها پیش همســـر پدر اِلی بوده و همان زمان در حال بارداری
به اجبار پدرش از ایران به روســـیه فرار کرده اســـت .زنان و مردان قصه «تامارا»
حکایتهای عاشـــقانهای را به همراه دارند و به همین دلیل خواندن این کتاب
 132صفحـــهای بـــرای مخاطبـــان عالقهمند به داســـتانهای رمانتیـــک ایرانی
پیشـــنهاد مناسبی به نظر میرسد .فاطمه کریمی پیش از این رمان «در سکوت
یک زن» را نوشته که سال  85توسط همین ناشر منتشر شده است.
ëëکارآگاه دهکده
مجموعه داســـتان «کارآگاه دهکده» نوشـــته ویلیام
فاکنر توسط احمد اخوت ترجمه شده و نشر افق آن
را منتشـــر کرده است .این کتاب شامل شش داستان
از ویلیام فاکنر در ژانر کارآگاهی است که در مجموعه
میراث فاکنر منتشـــر شده اســـت« .جنگل بزرگ»،
«گنج نامه» و «اســـبها و آدمها» سه کتاب قبلی از
همین مجموعهاند که پیش از این با ترجمه اخوت
منتشر شده بود .داستانهای کتاب «کارآگاه دهکده»
در عین حال که هر یک به تنهایی هویت مســـتقلی
دارند ،اما به هم پیوست ه هم هستند و قابلیت تبدیل شدن به یک رمان را دارند.
پنج داستان این کتاب از مجموعه «ترفند شوالیه» فاکنر انتخاب شده که محتوای
آنها نیز یک رمان را تشـــکیل میدهد اما به یکدیگر وابســـته نیستند .مترجم به
جای داســـتان «ترفند شـــوالیه» داســـتان «مو» را ترجمه کـــرده و آن را در کتاب
«کارآگاه دهکده» قرار داده است.
شـــخصیت اصلی داســـتانها وکیل و کارآگاهی بهنام گاوین اســـتیونز اســـت که
نویسنده او را بر اساس زندگی و شخصیت دوست صمیمیاش فیل استون خلق
کرده و این شـــخص در زندگی فاکنر بســـیار اثرگذار بوده اســـت .دود؛ تارک دنیا؛
دســـتی روی آبها؛ فردا و شب غلط بنماید ســـایر داستانهای این کتاب است.
همچنین در آســـتانه کتاب؛ فیل اســـتون فاکنر و آثاری که گاوین استیونز در آنها
حضور دارد و سالشمار زندگی گاوین استیونز بخشهای دیگر این کتاب است.
ëëدو پلّه گودتر
ّ
مجموعـــه داســـتان «دو پلـــه گودتر» نوشـــته مهیار
رشیدیان توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.
ایـــن کتاب شـــامل چهارده داســـتان اســـت که فقر،
کهن تلخ و دردناک مضمون
اعتیاد ،عاشـــقانههای ِ
اغلب آنها را تشـــکیل داده اســـت .اغلب داستانها
در فضای محالت و خانههای قدیمی روایت شده و
نویسنده از واژگان و عباراتی چون امامزاده ،سقاخانه،
قلعه ،نقوش اسلیمی ،کوبه در و عباراتی از این قبیل
برای فضاســـازی جهان داســـتانهای خود استفاده
کرده اســـت .همچنین گم شـــدن و گم کردن ،ســـرباز و افســـر و سرهنگ ،بساط
تریاککشی ،سوگواری ،خاکسپاری ،فضای گورستان ،پختن حلوا ،خراشیدن سر
و صورت توســـط زنان و صحنههایی از این دست ،در داستانهای این مجموعه
مکرر دیده میشود.
پایگلدستههایزیدبنعلی؛دوپلّهگودتر؛کاشیرنگباخته65؛معصومه؛تصنیف
خاک؛قفس؛انشایسایهها؛– 222الف–222؛منظره؛دارانقاشساختمان؛پردهها؛
بادلباسهارامیبرد؛حاجلطفاهلل،دبلناومشقفرشتههاعناوینداستانهایاین
مجموعه هستند .رشیدیان که نویســـندهای اهل خرمآباد و دانش آموخته ادبیات
نمایشیاستونموداینرشتهتحصیلیدرداستانهایشکامالًمشهوداست،پیش
از این داستانبلند«آقارضاوصلهکار»را درکارنامه ادبیخود داشته است .اوبرخی از
داستانهایاینمجموعهرابهسیدفریدقاسمی،احمدمحمود،هوشنگگلشیریو
کنیزویمنیروروانیپورتقدیمکردهاست.

