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نگاهی بهمجموعه داستان
«خوابهایمشکوک»نوشتهمصطفیعلیزاده

عاشقانههاییکه
زندگیرابهآتشمیکشند
زهره مسکنی

میگوینــد «عشــق» حســی بــه معنــای
دوستداشــتن اســت .احساســی عمیق،
عالقــهای لطیــف یــا جاذبــهای شــدید که
میتوانــد در حوزههایــی غیرقابــل تصــور
ظهــور کنــد .عشــق اگــر چــه میتوانــد به
احساس خوشــبختی و شادی منجر شود،
امــا گاهــی نیــز میتواند شــکلی ســخت،
غیرعادی ،پلید یا زیانآور و خطرناک هم
بگیــرد .در تعریف «خــواب» هم گفتهاند
کــه عــدم توانایــی ارادی در کنترل محیط
فیزیکــی ،تعلیق نســبی ادراکات حســی و
توهم بینایی به گونهای است که جایگزین
تصاویر واضح واقعی شود.
مجموعــه داســتان خوابهای مشــکوک
از ســری کتابهای ســمر (نسخه سیاه) به
شمار میآید که توسط مصطفی علیزاده
نوشــته شــده و نشــر بان آن را منتشر کرده
است.شخصیتهایداستانهایعلیزاده
در کتاب «خوابهای مشــکوک» از طریق
افــکار ،تصــورات و توهمــات خــود در پــی
کشــف معماهایــی هســتند که خودشــان
در ایجــاد یــا حــل آن دخیــل بودهانــد .اگر
چه این شــخصیتها به طــرز غمانگیزی
در فضایــی از تــرس و اضطــراب و
عذابوجــدان گرفتارنــد ،امــا نمیتــوان
وجود عنصر «عشــق» را البهالی این همه
رویداد مشــکوک نادیده گرفت .بهعبارت
دیگر زنان و مردان این داســتانها همگام
بــا یکدیگــر قربانیــان رخدادهــای جهــان
قصههایی هستند که سرچشمه آن عشق
یا حسی آمیخته و نشأت گرفته از آن است.
نخستین داســتان این مجموعه با عنوان
ماجــرای یــک جســتوجوی کابــوسوار
همزمان زنی به اتفاق
ناپدیدشــدن
شرح
ِ
ِ
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نویسنده و منتقد

همــکاران مــردش اســت .ایــن
یکــی از
ِ
موضوع فرضیه خیانت و فــرار را در ذهن
همه از جمله همسر وی به وجود میآورد.
شــدت ایــن تصــور منجــر بــه کمانصافی
همــگان میشــود تــا جایی کــه حتی پس
از کشــف حقیقــت نیــز نمیتوان آثــار آن
را از اذهــان مــردم زدود .اما شــوهر پس از
موفقیت در کشــف معمای ناپدیدشــدن
همسرش آرزومندانه و البته با ذکر کلماتی
چــون اشــتباه ،کجفکــری و بیانصافــی
عاشــقانه میگویــد ...« :کاش زنده باشــی
مینا .زنده باشــی حتی اگر ترکیه یا بوسنی
یا بلغارستان یا هر جای دیگر و با هر کس
دیگرباشی»...
«روســری قرمز دور گردن فیروز مشــتاق»
روایت مردی اســت که عروســش را متهم
به قتل پســرش کرده و این اتهام به نوعی
مرگ «محبوبــه» را رقم زده اســت .فیروز
مشــتاق نادم و معذب در خالل احساس
ِ
پشــیمانی خود از عشق به پسرش و لطف
و محبــت بــه پــاره تنش ســخن بــه میان
میآوردکهبرایپیشگیریازریختنآبروی
او موجب سوءظن به عروسش شده است.
در داســتان خوابهای مشکوک که عنوان
کلــی کتــاب را نیــز بــه خــود اختصــاص
داده ،نوعــی حســادت در عالــم رفاقت به
مرگ یک دوســت منجر شــده و حاال مر ِد
باقیمانــده در کشــاکش حادثــه بعــدی
میــان توهماتــی از جنس خــواب یا مرگ
سرگردان اســت ...« :بیشتر از همه تقصیر
خود میثــم بود که میخواســت کاری کند
تــا نگاههــا و پچپچهــای دخترهــا را مــال
خودشکند...خواستمکمیبترسدوتنبیه
شــود و دیگر دســت از خودشیرینیهایش
جلوی دخترها بردارد .او نمیخواست که
مــن بروم کنــارش ،میخواســت او را از آن
مخمصه خارج کنم .کاری نکردم»...

اگر چه خواب و کابوس ،موتیف و حلقه اتصال
هفت داستان مجموعه خوابهای مشکوک است
که بهصورت نامحسوس در تمام این داستانها
تکرار شده ،اما به نظر میرسد پرده نامحسوسی از
پس دریچه تمام آنها نهفته است.
عشقی عمیق در ِ
این عشق است که با جرقهای روشن میشود و نور و
گرما میبخشد اما گاهی شعلههای آن زندگی را به
خاکستری سرد تبدیل میکند
در داستان مردی با کیف چرمی کهنه زنی
بــا جدایی و تنهاگذاشــتن همســر موجب
فروپاشــی کانون عشــق شــده اســت .حاال
این زن ،خواسته یا ناخواسته باعث و بانی
ایجادتوهماتمردانهپسازجداییاست:
« ...عهدیه ســفر را دوست داشت ...بعد از
جداشــدن از عهدیــه دیگــر ســفر نرفتم...
امــا حاال که ســر و کلــه این مرد پیدا شــده،
فکــر میکنم که میتواند پای ســفر خوبی
باشــد »...مــرد داســتان در عین فــداکاری
عاشــقانه با همســرش ظالمانه نیــز رفتار
کــرده و اینک همراهی با مردی موهوم که
اکنون تنهایی غوطهور است،
در گذشــته و ِ
حاصل عشــقی نافرجام اســت که پس از
ازدواج به فروپاشی رسیده است.

در داســتان تــا خانــه راهــی نیســت ،مــرد
رانندهای پیرزنی را بهعنوان مســافر ســوار
ماشــینش میکنــد .شــباهت پیــرزن بــه
دخترعمــوی راننــده که ســالها پیش دل
در گرو او داشــته ،موجبــات خیالپردازی و
تداعی خاطرات گذشــته اســت .اماعشق
آمیخته با گناه و عذاب فضای وهمآلودی
را در ذهــن راننــده ایجــاد کــرده اســت:
« ...همیــن کــه تشــتمان از بــام نیفتاد و
خــدا رســوایمان نکرد ،یعنی از ما گذشــته
دیگــر .وگرنــه بــا چــه رویــی تــوی صورت
ملوک نگاه میکردم؟!...خدایا شکرت که
ستارالعیوبی»...
راوی داســتان «ماهمنیر خواب اســت» نیز
مرد مجنونی اســت که نتوانســته موضوع

مرگ پــدر ،مادر و بــرادرش را بپذیــرد .در
این داســتان دلبستگی و عشق به خانواده
اســت که مســبب حادثهای دیگر میشود
تــا قربانی دیگــری را به فضای مغشــوش
ذهنــی راوی بیفزایــد ...« :اســم آقاجــان و
مــادر را کــه بیــاورم دیگر تمام اســت .آخر
ایــن قدر بهشــان عالقه دارد که کافیســت
یادشبیفتدکهچهچیزیآنهاراخوشحال
میکند .همه ما یعنی محسن و هم من و
هم ماهمنیــر این طور هســتیم »...ترکیب
روایت
معماگونه عشــق و جنــون ویژگــی ِ
راوی و محور این داستان است.
عشقآخرینداستانکتابنیزازنوععشق
آسمانی مادر و پسر است« .کاش که برسم
و او باشد» روایت بسیار ساد ه و عاشقانهای

از اشــتیاق و شــتاب مــردی بــرای دیــدن
مادرش اســت که البته وقوع این دیدار نیز
در پایان ،خواننده را به ابهام پرســشگونه
سایر داستانهای مجموعه پیوند میزند:
« ...اگــر یــک روز کلید به در بینــدازم و وارد
خانه شوم و قدم به راهرو بگذارم و صدایی
نباشــد که بگوید تویی مــادر ،آن وقت چه
کنم؟!»
اگــر چه خــواب و کابــوس ،موتیف و حلقه
اتصال هفت داستان مجموعه خوابهای
مشــکوک اســت که بهصورت نامحسوس
در تمــام این داســتانها تکرار شــده ،اما به
نظر میرســد پرده نامحسوســی از عشقی
پــس دریچــه تمام آنهــا نهفته
عمیــق در ِ
است .این عشق است که با جرقهای روشن
میشــود و نــور و گرما میبخشــد اما گاهی
شعلههای آن زندگی را به خاکستری سرد
تبدیل میکند که در ورای ســکوت و تلخی
آن ،کابوسها یا رؤیاهای وحشتناکی وجود
دارد که انسان را به مرز پریشان بین خواب
و بیــداری کشــانده و موجب آشــفتگیاش
میشــود .شــاید بــه همین دلیل اســت که
اردالن سرفراز نیز قلم و قریحه را به کمک
طلبیــده و در وصف ایــن ماجرای آمیخته
با تلخی و شــیرینی ســروده اســت« :عشق
به شــکل پــرواز پرندهســت /عشــق خواب
یه آهوی رمندهســت /من زائری تشــنه زیر
بارون/عشقچشمهآبیاماکشندهست»...

 ëëتنهاییوتالشبرایشادی
فرانســواز ســاگان در تمامی آثــار خود
سرگذشــتهای کوتــاه و ناکامــی و
نــــگاه
محرومیــت نســل خــود را توصیــف
میکنــد .محرومیتی کــه گاه ناشــی از
آیناز محمدی اشــتباه هــا یــا امیدهــای پــوچ و واهی
خبرنگار اســت .آثار ســاگان جنبههایی بشدت
اتوبیوگرافیــک و حدیــث نفــس دارد و کمتــر خواننــده
عالقهمندی اســت که در ورای رمانهای پرشور این نویسنده ،برشهایی از زندگی
پرهیجان و متالطم او را مشاهده نکند و این بیشک یکی از دالیل اقبال عمومی به
آثار این نویسنده بوده است« .آیا برامس را دوست دارید» بی تردید یکی از بهترین و
جذابترین رمانهای فرانسواز ساگان است که اولبار در سال 1959منتشر و توأمان
با تحسین فراوان خوانندگان و منتقدان ادبی مواجه شد .اقتباس سینمایی آناتول
لیتواک کارگردان فرانسوی در سال  1960بر شهرت این رمان زیبا افزود .کتابی که به
تعبیرمیشلترومبیمنتقدروزنامهلوموند«:رمانواپسینعشق»است.
رمان آیا برامس را دوست دارید در فضایی رمانتیک و دراماتیک روایت میشود.
شــخصیت اصلــی داســتان ،پل ،زنــی  39ســاله و طراح داخلی اســت کــه درگیر
رابطهای پنجســاله با مردی بهنام روژه شــده ،لیکن نوع این رابطه او را در حالتی
از انتظار همراه با نگرانی قرار میدهد .در همین احوال است که با سیمون ،وکیلی
جوان ،که  15ســال از او جوانتر اســت آشنا میشود .سیمون شیفته پل شده و پل
تمام تالش خود را میکند تا ســیمون را از ادامه این رابطه دلســرد کند اما در آخر
نمیتواند نسبت به عشق خالصانه سیمون بیتفاوت بماند.
کل داســتان حــول محور ناتوانی زنی  39ســاله در فــرار از تنهایی خــود میگذرد.
مایکل گوگنهایم در مقالهای از این کتاب بهعنوان «تنهایی و تالش برای شادی»
نام میبرد .در این داســتان نویســنده قصد دارد تا ابعاد مختلفی از واقعیتهای
اجتماعی را نشان دهد و منظور اصلی نویسنده بیان پاسخی از قبل تعیین شده به
تنهایی بشریت است .در این اثر همچون سایر آثار ساگان روانشناسی درخشان و
موشکافانه هریک از شخصیتهای داستان از نکات ناب و بارز آن است.
ëëحاالدیگربخواب
حــاال دیگــر بخــواب اثــر جدیــد آالله ســلیمانی اســت که
توســط نشــر نیماژ منتشــر شــده اســت .نویســنده تجربه
زیســته خود بهعنوان یک کار درمانگر و نتیجه تعامالتش
با کودکان اســتثنایی و دچــار ســندرومداون را محور رمان
قرار داده است .سلیمانی دغدغه حاصل از ارتباط خود با
خانوادههای دارای چنین فرزندانی را در قالب این رمان به
رشته تحریر درآورده تا رسالت خود را در هر دو زمینه روانشناختی و داستاننویسی
به انجام برساند .افراد مبتال به سندروم داون میتوانند زندگی ارزشمند و سالمی
داشته باشند .پیشرفتهای اخیر پزشکی و حمایتهای فرهنگی از افراد مبتال به
این عارضه و خانوادههای آنان فرصتهای مناســبی را برای غلبه بر چالشهای
این وضعیت فراهم میکند .رمان حاال دیگر بخواب نیز یکی از هزاران نوع واکنش
متفاوت خانوادهها در مواجهه با تولد یک کودک دچار ســندرو م داون را از طریق
روایــت زندگی زنــی بهنام بیتا توصیف میکند .بیتا حافظه خود را از دســت داده
و بههمیــن دلیــل پنج ســال از زندگیاش را فرامــوش کرده اســت .او بهمرور طی
هجده فصل از رمان مسائلی را به خاطر میآورد که ضمن ایجاد کشش و تعلیق
در داســتان ،اطالعــات ارزنــدهای درباره موضــوع اصلی به مخاطب ارائــه داده و
همزمان با قصهگویی موجب ارتقای آگاهی خواننده در این خصوص میشود.

