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گفتوگو با مهشید نونهالی ،مترجم

چالشهای ترجمه رمان زمان

در مجموعه ۶جلدی «فرهنگ آثار» از انتشـــارات سروش ب ه
سرپرستی رضا سیدحسینی همکاری فعال داشت .ترجمه و
انتشار آثاری چون نقد ادبی در قرن بیستم از ژان ایوتادیه،هنر
معاصر فرانسه از کاترین میه ،شاهکار گمنام از بالزاک ،تئاتر و
سایر محمدی کارگردانی از ژان ژاک روبین ،شـــرق بهشت :هزار سال شعر و
خبرنگار نقاشیشرقیازمایکلبری،ازکافکاتاکافکااثرموریسبالنشو،
چند اثر از ناتالی ســـاروت مانند تو خودت را دوســـت نداری ،صدایشان را میشنوید،
کودکی ،افالکنما ،تارتوف اثرمولیرو ...را درکارنامهاش دارد.مهشـــید نونهالی متولد
نورمازندرانوفارغالتحصیلرشتهزبانوادبیاتفرانسهازدانشگاههایمعتبرپاریس
است.ویبهتازگیمجموعهسهجلدی«زمانوحکایت»ازبرجستهترینآثارادبی-
فلســـفی دوران معاصر اثر پل ریکور را ترجمه و توسط نشر نی منتشر کرد .نگاه فلسفی
بهنقاطتالقیادبیاتوفلسفه،تحلیلامکاناتوظرفیتهایحکایتازرهگذرتأمل
در مقولههای زمان و کاوش در باب نوآوری معناشـــناختی به مدد استعاره شاکلههای
اساسیایناثربزرگاست.

ëëخانـــم نونهالی چـــه ضرورتی شـــما را
واداشـــت تن به ترجمه کتاب سه جلدی
و پرحجـــم «زمان و حکایـــت» پل ریکور
بدهید که هم ســـخت خوان است و هم
زمانبر؟
واقعیت این اســـت که ایـــن اثر را من
خیلـــی پیشـــتر از اینها دیده بـــودم و به
نظـــرم میآمد کـــه اثری ارزنده اســـت و
ترجمـــه آن ضـــروری اســـت .خـــب این
در ذهـــن من بـــود اما اینکـــه بخواهم به
این مجموعـــه بپردازم ً
اصـــا تصورش
را نمیکـــردم و هیـــچ وقت هـــم بهطور
جدی به ترجمه آن فکـــر نکرده بودم تا
اینکه آقای خالقی ناشر و مدیر انتشارات
گام نو ترجمه این اثر را به من پیشـــنهاد
دادند که من در آن زمان با شک و تردید
پذیرفتم .چون وقتی حساب کردم دیدم
کـــه این کتـــاب از جمله آثاری اســـت که
وقتی دست بگیری دیگر نمیتوانی از آن
غافل شوی .در هر صورت بنا به اصرار و
پیگیری ایشان کار به سامان رسید و چند
ســـال قبل دو جلد آن را انتشارات گام نو
چاپ و منتشر کرد ولی اتفاقاتی که برای
ناشر پیش آمد سبب شد که انتشار جلد
ســـوم ناگزیر متوقف شـــود .پس از آنکه
قرار شـــد این مجموعه در نشر نی چاپ
و به بازار عرضه شـــود جلد سوم آن هم
ترجمه شـــد و حـــاال این مجموعه ســـه
جلدی بهصـــورت کامل و یکجا منتشـــر

شـــده .البته چاپ این مجموعه در نشـــر
نی ســـبب شـــد که من پس از چند سال
که از چـــاپ کتابهـــای اول و دوم آن در
انتشارات گام نو میگذشت آن را بهطور
کامل بازخوانـــی و بازنگری کنم .در واقع
یک تجدیدنظر کلـــی در جلد اول و دوم
صورت گرفت و تقریباً کار جدیدی شده.
ëëشما تجدیدنظر اساســـی در جلد اول و
دوم صورت دادید ،آنگونه که اشاره کردید
انگار کار جدیدی شده است .تجدیدنظر
در زبان ترجمه صورت گرفت یا ویرایش
جدیدی از این اثر در فرانسه منتشر شد که
متناصلیرادچارتغییرودگرگونیکرد؟
بعد از گذشـــت ســـالها دیگـــر از آن
ترجمـــه راضـــی نبـــودم و دغدغههایی
داشـــتم که در چاپ جدید این اثر تالش
کردم تغییرات و اصالحات الزم را اعمال
کنم .پس از این همه سال که از چاپ اول
آن ترجمه میگذشـــت طبیعـــی بود که
تجربههایی را که کســـب کـــرده بودم در
چاپ جدید به کار بگیرم.
ëëدر مجموع از ریکور چه شناختی دارید
و ایـــن شـــناخت از چه طریـــق و چگونه
حاصلشد؟
چـــون برخـــی معتقدنـــد مهمترین
آثـــار ریکور کتـــاب «خویشـــتن همچون
دیگری» و مجموعه مقاالت سه جلدی
«خواندنها»است که جلد اول آن درباره
قدرت و سیاست ،جلد دوم درباره نظریه

ادبی و جلد ســـوم درباره رابطه فلسفه و
دین است.
 ëëمـــن در مقدمه همین کتـــاب «زمان و
حکایت» تا حدودی میزان شـــناختم از
پل ریکور و فلسفه او را از جمله موضوع و
محور کتاب «زمـــان و حکایت» توضیح
داد هام.
البتـــه ریکـــور در ایـــران بـــرای
کتابخوانهای حـــوزه فلســـفه و تأویل و
تفســـیر متون فلســـفی-ادبی تا حدودی
چهره شناخته شدهای است .بخصوص
که در اواســـط دهـــه هفتاد بـــه ایران هم
ســـفر کـــرده اســـت .منتها مـــن مترجم
آثار فلسفی نیســـتم چون دغدغه کاری
من فلســـفه نبوده .البته تا حـــدودی که
اطالعـــات عمومـــی در حـــوزه فلســـفه
داشته باشم ،مطالعه کردهام .برای من
نظریه ادبی مهـــم و مطرح بود .ترجمه
این اثـــر ریکور را بههمین دلیل پذیرفتم
وگرنه آثـــاری مثل «خویشـــتن همچون
دیگری» یا مجموعه مقاالت سه جلدی
«خواندنها» که شما به آن اشاره کردید
بیشتر به حوزه فلسفه بر میگردد.
ëëحتیترجمهاثردیگریازریکورباعنوان
«در مســـیر شناســـایی» به من پیشـــنهاد
شـــد که به معنای چندگانه واژه شناســـی
یپردازد.
م 
این اثر شاید بتوان گفت که از آخرین
نوشتههای ریکور است اما چون در حوزه
فلسفه اســـت ،نپذیرفتم .هیچ وقت به
این دســـته از آثار نمیپـــردازم .واقعیت
این است که معتقدم مطالعه کافی برای
ترجمه متون فلسفی ندارم و مطالعاتم
در ایـــن زمینه آنقدر که باید قوی ،عمیق
و گســـترده نیســـت ولـــی ایـــن مجموعه
–زمان و حکایت -را به لحاظ اینکه شرح
و بسط یک نظریه ادبی است ،یعنی یک
نظریه بســـیار بزرگ و مهم ادبی است،
با وجود اینکه ترجمهاش بســـیار دشـــوار
و زمانبـــر بـــود ،پذیرفتم .بـــرای ترجمه
«زمان و حکایت» بســـیار مطالعه کردم
بویژه برای جلد سوم و آنجا که به هایدگر
مربـــوط میشـــود ،یعنی تا جایـــی که در

توانم بود ســـعی کردم ایـــن کار را طوری
ترجمه کنم که مخاطب درک و دریافت
راحتتری داشته باشد و صاحبنظران و
عالقهمندان هم راضی باشند.
 ëëخوانندگان فرضی این کتاب به تصور
شما چه کسانی و چه اقشاری هستند ؟ آیا
مطالعه این مجموعه نیاز به پیش زمینه
و دانش پیشین در زمینه فلسفه ادبیات و
تأویلوتفسیردارد؟
هر خواننـــدهای نمیتواند به ســـراغ
مطالعه کتاب «زمـــان و حکایت» برود.
به هـــر حال مطالعه این اثـــر به عالقه و
توجه خاص به اینگونه مطالب نیاز دارد
و میشـــود گفت تا حـــدودی تخصصی
اســـت و باید لزوم خواندنش احســـاس
شـــود .خواننـــده بیخبـــر از همـــه جا به
سراغ چنین آثاری نمیرود .خوانندهای
کـــه از نظریههـــای ادبی و فلســـفی هیچ
اطالعی نداشته باشد ممکن است آثاری
از این دست برایش خستهکننده باشد و
حوصلهاش ســـر برود .البته بخشهایی
از این اثر هســـت که بهگمان من جذاب
اســـت و شاید هر خوانندهای بتواند از آن
لذت ببرد .یعنی هر خوانندهای که اهل
ادبیات و فلسفه باشد.
 ëëبرای خود شما بهعنوان مترجم کتاب
کـــدام بخـــش از ایـــن کتاب ســـه جلدی
جذابتربودهاست؟
وقتی نظرات ارســـطو و آگســـتینوس
را پل ریکور مقایســـه میکند تـــا آنچه را
درنظر دارد باز کنـــد ،بیتوجه به ترتیب
زمانـــی ،تقابل نظریه آن دو را از ارســـطو
به آگستینوس شکل میدهد .این بخش
برای مـــن فوقالعاده جـــذاب بود .خود
بخـــش مربوط بـــه آگســـتینوس هم که
ریکور طی آن به «اعترافات» میپردازد
ب «اعترافات» را در
باعث شد که من کتا 
هنگام ترجمه بخوانم و از آن لذت ببرم.
اما نمیشود در یک کتاب سه جلدی یک
بخش را برجســـته کـــرد .در جلد دوم که
به «پیکربندی زمان در حکایت تخیلی»
میپـــردازد ،پل ریکور ســـه رمان «خانم
دالووی» ویرجینـــا وولف« ،کـــوه جادو»
توماسمان و «در جســـتوجوی زمان از
دســـت رفته» مارسل پروست را از منظر
زمان بحث و بررســـی میکند و تحلیلی
از زمان در این ســـ ه اثر بهدست میدهد.
بهگمانم برای کسانی که کار خالقه ادبی
میکنند یا کسانی که بهصورت حرفهای
در حوزه ادبیات فعالیـــت دارند ،اعم از
نویسنده و منتقد ،این بخش باید جذاب
باشد.
 ëëچرا ریکور از میان این همه شاهکارهای
ادبیاتجهانیانبهسراغاینسهنویسنده
و این سه اثر رفته است تا در بسط و تشریح
نظراتخودازآنهااستفادهکند؟
وقتـــی دقیق نگاه کنید و این بخش را
بخوانید ،متوجه میشوید که زمان بواقع
و فینفسه در این سه رمان بسیار مطرح
است .یعنی که اینآثار هریک میتواند
برای خـــودش کتاب زمان باشـــد .یعنی
رمان زمان باشد .من هم پس از خواندن
زمـــان و حکایت با این نـــکات به همین
شـــکل مواجه شـــدم و دیدم کـــه چقدر
جالب اســـت و واقعیت همین است که
ریکـــور میگویـــد .بههمین دلیل اســـت
که میگوینـــد این مجموعـــه یک کتاب

عظیم نظریه ادبی است .از دل این متن
نظریههای فراوانی میشـــود اســـتخراج
کرد .بهنظـــرم خواندن ایـــن کتاب برای
کســـانی که به کار نقد و بررســـی ادبیات
میپردازند ،ضروری است.
 ëëهنـــگام مطالعـــه این بخـــش متوجه
میشویم ســـه رمانی که پل ریکور به آنها
میپردازد زمان درهیچکدام از آنها خطی
نیست.
دقیقاً همینطور است .واقعیت این
است که در آثاری که ریکور انتخاب کرده
زمان به شـــکل خطی دنبال نمیشـــود.
ریکور از دل همین آثار مسأله زمان را که
در مدنظر دارد ،تبیین و تشریح میکند.
 ëëشخصاً از مطالعه بخشی که پل ریکور
به ســـه رمان مذکـــور میپردازد ،بســـیار
لذت بردم مباحثـــی در این بخش مطرح
میشود که قبالً در هیچ کتابی نیامده بود.
نگاهی که ریکور به مسأله زمان در این سه
رمان دارد ،بســـیار بدیع و نو است و برای
منتقدانونویسندگانبسیارآموزنده.
ی نو
واقعـــاً ریکور در ایـــن بخش دید 
به آدم میدهـــد .مباحثی در این بخش

آمده که ً
قبـــا در نظریههـــای نقد ادبی
ندیـــده بودیم .بههمین دلیل اســـت که
این کتاب بهعنوان یـــک اثر ادبی مرجع
شناخته میشـــود .مطالعه این مباحث
بســـیار تفکربرانگیـــز اســـت و بـــه تولید
اندیشـــه کمک میکند و کمک هم کرده
و بازگوییها و همچنیـــن چالشهایی را
موجب شده.
ëëبهاعتقادشماچرایکفیلسوفومتفکر
دینی سرشـــناس وقت و انـــرژی خودش
را صرف پرداختن بـــه ادبیات بویژه رمان
میکند و پاسخ ســـؤاالت هستی شناسانه
خـــودش را در آثـــار نویســـندگانی چون
ویرجینیـــا وولف ،توماسمان و مارســـل
پروستمیجوید؟
مـــن نمیتوانم پاســـخی کلی بدهم
برای اینکه فعالیت من در حوزه فلسفه
و آثار فلســـفی ریکور نیست .اما تا جایی
که دریافتهام بهنظر نمیرســـد که بتوان
ریکور را یک فیلسوف صرفاً دینی نامید.
ریکور یک فیلسوف است به تمام معنا.
اصالً نمیشود او را به یک فیلسوف دینی
محدود کرد .ریکور فیلسوفی است که به
دین اعتقاد دارد .بههمین دلیل است که
میتواند در حوزههای مختلف وارد شود
و جـــواب خودش را در مســـائل مختلف
جستوجو کند .خیلیها او را فراتر از یک
فیلسوف دینی میشناسند و میخوانند.
 ëëحاال ریکور فیلســـوف دینـــی ،یا متفکر
دینی مســـأله این نیست .پرسش اساسی

این اســـت کـــه چرا ریکـــور برای پاســـخ
پرسشهای فلسفی خود به سراغ ادبیات
یعنیرمانمیرود؟
من باز از دید ریکور اینها را میگویم.
ریکـــور وقتی که مســـأله زمـــان را مطرح
میکند اندیشـــه او یک نوع ابداع است.
بعـــد از «اســـتعاره زنـــده» کـــه آنجـــا از
بوطیقا صحبت میکند و اینکه استعاره
چگونـــه در شـــعر مطـــرح میشـــود ،در
ث راویانگی را
«زمـــان و حکایـــت» بحـــ 
پیش میکشـــد و اینکـــه چگونه حکایت
میتوانـــد زمان را پیکربنـــدی کند .ریکور
معتقـــد اســـت کـــه حکایـــت میتوانـــد
زندگی را دوباره تصویرســـازی کند وقتی
که پیکربنـــدی روایی مطرح میشـــود و
چنین اســـت که حکایت مورد توجه قرار
میگیـــرد .او مطـــرح میکند کـــه چگونه
زمـــان در حکایت چنیـــن قابلیتی دارد و
بازتصویر کردن خود همان زندگی است.
همان زمان است.
ببینیـــد ،دعوی اصلی ریکـــور ،یعنی
پایه و اســـاس نقد او ،این اســـت که تفکر
تجریـــدی همواره از حـــل معمای زمان
عاجز میماند .فلســـفه و علـــم هرگز بر
زمان احاطه پیـــدا نمیکنند .برای اینکه
ما همـــواره در اقیانوس زمان شـــناوریم
و زمان همیشـــه ما را دربـــر میگیرد .اما
انســـان با حکایت کـــردن و روایتکردن
اســـت کـــه زمـــان را پیکربنـــدی میکند
و زندگـــی را آنطـــور کـــه میخواهـــد
بازمیسازد .شاید این یکی از مهمترین
وجوه تمایز ریکور از متفکران دیگر باشد
در زمینه زمان.
 ëëدر واقـــع از منظـــر ریکور تنهـــا ادبیات
اســـت که میتواند به شـــکل پیکربندی
زمان منقطع ،زمان از دســـت رفته ،زمان
طی شده و زندگی را تصویر کند .پل ریکور
با همه تسلط و اشـــرافی که به فلسفه دارد
خودش بنیانگذار هیچ مکتب فلســـفی
نیســـت .فرق آنچه که هایدگـــر در کتاب
«هســـتی و زمان» مطرح میکند با آنچه
که ریکـــور در کتاب «زمـــان و حکایت» از
زمانبهدستمیدهندچیست؟
این که شما عنوان میکنید که ریکور
خودش بهعنوان فیلسوف نظریه تازهای
نـــدارد و بنیانگـــذار یک مکتب فلســـفی
نیست ،من در معرفی ریکور در مقدمه
کتـــاب آوردهام و در حقیقـــت ریکـــور را
از زبـــان خـــود ریکـــور معرفی کـــردهام.
برای نوشـــتن این مقدمه هم تاحدی از
مصاحبهای که با ریکور شـــده بود کمک
گرفتهام .اما ســـؤالی که مطرح کردهاید،
در واقع مـــرا ب ه دام یک بحث فلســـفی
میاندازد که واردش نمیشوم .در جلد
ســـوم کتاب میبینیم که ریکور مشخصاً
نظریه هایدگـــر را درمـــورد زمان مطرح
میکند و به تحلیل نظرات او میپردازد،
در جایی با او همســـو و هم نظر میشود
درجایـــی هـــم نظـــر خـــودش را مطرح
میکند تا بازهم به معضلآمیزی زمان
برســـد .معضل زمـــان چیزی اســـت که
شاید نشود هیچ وقت بواقع و بهصورت
کامل دربـــارهاش به اتفاق نظر رســـید و
برای پرسشهای مختلف پیرامون زمان
به یک پاسخ قطعی دست یافت .برای
ریکـــور زمـــان در ذات خـــودش گریزنده
است .البد در ذهن ما هم گریزنده است.

نگاهی به مجموعه داســتان «خرده روایتهای بیزن و شوهری»

قصههایی که به سر رسیدهاند...
زهره مسکنی

نویسنده و منتقد ادبیات

«خرده روایتهای بیزن و شوهری»
عنوان مجموعه داســـتانی نوشته مهسا
ملک مرزبان اســـت که انتشارات «بان»
و «آگه» بهصورت مشـــترک آن را منتشر
کردهانـــد .آنگونـــه کـــه از عنـــوان اصلی
کتـــاب برمیآیـــد ،خواننده انتظـــار دارد
قصههایـــی را در این مجموعـــه بخواند
که ناشـــی از نبود زن یا شـــوهر در زندگی
شـــخصیتهای داستان باشد .اما پس از
مطالعه تمام شـــانزده داستان کوتاه این
مجموعه به این نتیجه میرسیم که این
خرده روایتها داســـتان آدمهایی است
که زمانـــی در زندگی کســـی بودهاند ،اما
اکنون به هر دلیلی در این زندگی حضور
ندارند .این افراد شاید زن یا شوهر کسی
بوده و شـــاید هم نبودهاند و البته که این
نبـــودن ،حتمـــاً هـــم دلیلی بـــرای اندوه
و دلتنگـــی صـــرف نیســـت و گاهـــی هم
میتواند ســـبب خرســـندی و آســـودگی
باشـــد .اما به نظر میرســـد نویســـنده با
بهرهگیـــری از نام نمایشـــنامهای تحت
عنوان «خرده روایتهای زن و شوهری»
اثر اریک امانوئل اشمیت خواسته ذهن
مخاطب را به مســـیری رهنمون کند که
نه حـــاوی تمام ماجراهای کتابش ،بلکه
شامل بخشی از آن است.
ن پیوسته در ذهن
بدون تردید ،انســـا 

خـــود مشـــغول پرداخـــت و بازســـازی
ماجراهایی اســـت که جایی آنها را دیده،
شنیده یا خوانده است .روایتهای ملک
مرزبـــان به گونـــهای ســـاخته و پرداخته
شـــده که برای خواننده کامالً آشنا و قابل
تصور است .برخی از شخصیتها آنقدر
به آدمهای زندگی ما شـــبیهاند که بعید
است در خالل دیالوگها و توصیف فضا
و موضوع قصههایشان در جایی از ذهن
خود به شـــباهت و اشـــتراکی برنخوریم.
روایتهایـــی ملمـــوس بـــا پیرنـــگ
تنهاییهای زنان و مردانی که رفتهاند یا
باقی ماندهاند .پدربزرگ و مادربزرگی که
در زمان خود قهرمـــان یا ضد قهرمانان
داستانهایی عاشـــقانه بودهاند؛ مردانی
که در حوادث غیرمترقبه با مرگ دست
و پنجه نرم کردهاند؛ زنانی که را به دلیلی
منصفانه یا غیرمنصفانه مردی که نیمه
گمشـــده خود میپنداشـــتند ،ترک کرده
یا از ســـوی وی تـــرک شـــدهاند؛ آنانی که
قرار اســـت با نوعـــی بیماری بـــه مبارزه
بپردازند و با رفتنشـــان دیگرانـــی را تنها
بگذارنـــد و باالخره کســـانی که خواســـته
یا ناخواســـته مســـبب رخداد شـــدهاند،
خاطرات بازمانده از خود را به ماجراهای
این روایتها تبدیـــل کردهاند .درونمایه
این داســـتانهای کوتاه ساده که نویسنده
عنـــوان خرده روایـــت را بر آنهـــا گذارده،
رفتـــن برخی و باقیمانـــدن برخی دیگر
است .این رفتنها ممکن است بهدالیل
مختلفـــی نظیـــر مـــرگ ،قطـــع رابطه،

طالق ،بیماری ،حادثه و ...رخ داده باشد.
بنابرایـــن ماندنهـــا نیز گاهـــی اجباری
و گاهـــی اختیـــاری بـــوده ،بهگونـــهای که
میتوان گاهی واژه «رهایی» را جایگزین
«تنهایـــی» پـــس از برخی رفتنهـــا کرد،
اگرچه ممکن اســـت با چاشنی اندکی از
دلتنگی در مرور خاطرات نیز همراه شده
باشد.
راویان داستانها اغلب سوم شخص
انتخاب شـــدهاند تا راوی بتواند با دستی
بازتـــر فضـــای قصـــه را توصیـــف کـــرده
و بـــه خواننـــده در تصویرســـازی ماجـــرا
کمک بیشـــتری کند .اما در ســـه داستان
«کرگـــدن»« ،تـــه تغاریچـــه» و «حلوای
ماهرخ» ،این راوی اول شخص است که
مخاطب ،داستان را از زاویه دید او تجربه
کـــرده و به نوعی بـــا او همـــدرد و همراه
است .در این سه داستان ،راوی جریان را
از دید خودش تعریف و قضاوت میکند
و اجازه بررســـی افکار و احساســـات دیگر
شـــخصیتها را به خواننـــده نمیدهد.
زمان داســـتان نیـــز اغلب بـــه روایتی در
گذشـــته پرداخته تا پیشینه شخصیتها
را بـــه وضعیت کنونی پیوند بزند .از آنجا
که خرده روایتهای کوتاهی در این کتاب
گردآوری شده ،انتخاب مکان داستانها
نیز بـــا توجه بـــه ســـادگی و کوتاهی آنها
منطقی به نظر میرســـد .خانه ،مغازه،
خیابان ،محـــل کار ،بیمارســـتان و حتی
درون ماشـــین ،مکانی مناسب برای هر
یک از رویدادهای داستانی این مجموعه

اســـت .هر یک از روایتهـــای این کتاب
دارای کشمکشهای خاص خود هستند.
کشـــمکشهایی مناســـب و به اندازه ،که
در چنـــد صفحه محـــدود بتوانـــد ذهن
خواننده را به جایی ّ
قلب کرده و تا انتهای
قصه درگیر کند .اغلب این کشمکشها
از نوع فـــرد علیه خود و حاصـــل واکاوی
ذهنی شـــخصیت اصلی قصه است .در
داســـتانهای «ته تغاریچـــه»« ،نرگس و
ثانیههای رهایی»« ،هشت دری» و «یک
روز کامالً معمولی» ناظـــر درگیریهای
ذهنی شـــخصیت اصلـــی در خالل یک
اتفاق عادی و روزمره هستیم .اما در بطن
داســـتانهایی نظیر «آلبوم»« ،کرگدن»،
«عکس» و «حلوای ماهرخ» به کشمش
میـــان دو فرد ،بیشـــتر پرداخته شـــده که
همیـــن موضـــوع موجـــب ایجاد فـــراز و
فرودهایـــی در خالل قصهها شـــده و کل
کتاب را از یکنواختی نجات داده اســـت.
همچنین در داستان «جناب بهمن» به
کشمکش فرد با طبیعت پرداخته شده
که خواندن توصیف این نوع کشـــمکش
نیز در جای خود خالی از لطف نیســـت.
از ســـوی دیگـــر میتـــوان گفـــت ترکیب
نشـــانهگذاری و انواع کشمکشها در این
کتاب به مدد روایتهـــای خطی آمده و
از برخی رخدادهای بسیار ساده ،روایاتی
ج ّذاب ساخته است.
نشـــانهگذاری راهی برای انتقال پیام
از طریق نوشـــتار اســـت .در داستانهای
ایـــن مجموعـــه بـــا اندکی جســـتوجو

میتوان بســـیاری از نشـــانهها را یافت و
از آنهـــا بهعنـــوان حلقهای بـــرای اتصال
بیـــن قصههـــای زنجیره ایـــن مجموعه
بهره گرفت .اســـتفاده ویژه از استعارات،
تشابهات ،اشارهها و کنایهها ابزاری است
کـــه نویســـنده در این راه از آنها اســـتفاده
کرده اســـت .بهرهگیری از اشـــیایی نظیر
آلبـــوم عکس ،ماشـــین تحریـــر قدیمی
و صندلی لهســـتانی و شـــاخصهایی از
وابســـتگیهای دوســـتانه و خانوادگـــی و
ل دادن به فضای ذهنی
فامیلی در شـــک 
مأنـــوس بـــرای مخاطبانی از هر ســـن و
جنس ،از جمله همین نشانهگذاریهای
موفق به شـــمار میرود .نمونهای از این
دســـت ،کارکرد شـــاعرانه «بید» و «باد»
در داســـتان «حلوای ماهرخ» اســـت .در
بخشـــی از اوایـــل داســـتان که اوضـــاع از
دید راوی بر وفق مراد اســـت و خاطرات
ملـــس مربا پختن مـــادر را مرور میکند،
میخوانیـــم ...« :بید شـــاخههایش را به
دست باد سپرده بود تا حسابی به همش
بریـــزد و مجنونَترش کنـــد ».و جایی در
اواخر داستان که دیگر خبری از خاطرات

شیرین نیســـت ،همان «بید» و «باد» در
قالـــب واژگانی دیگر ،تلخـــی قضیه را به
ذهن خواننده منتقل میکنند...« :همان
بـــادی که به بید مجنون میزد و حالمان
را جا میآورد ،حاال به اضطرابمان دامن
میزد».
دســـت آخر اگر بخواهیم به پرســـش
کلی که درباره هر کتابی مطرح میشود،
بپردازیمکهمفهومیامحوروحدتبخش
«خـــرده روایتهـــای بیزن و شـــوهری»
چیست و چه پیامی را به خواننده منتقل
میکند ،میتوان این گونه تفسیر کرد که
حافظه ما پر اســـت از عطرها و صداها و
تصاویری از آدمهایی که چون مسافرانی
از زندگیهایمـــان گـــذر کردهانـــد .موقع
رفتنشان شـــاید دلمان لرزیده و قلبمان
شکسته و احساسمان مجروح شده باشد.
شـــاید هم گاهی از رفتن و نبودن کســـی
احساس ســـبکی و رهایی کرده باشیم یا
حتی خودمان نیز از زندگی خیلیها عبور
کرده و برای همیشـــه ردی از خودمان در
خرده روایتهای ذهن آنها به جا گذاشته
باشـــیم .قصههایی که حتی اگر کتابشان
بسته شده باشد ،باز هم گاهی کسی آنها
را با لبخندی شـــیرین یا تلخ ورق خواهد
زد .شاید پیام نویســـنده را بتوان در چند
جمله ساده از داستان «ته تغاریچه» این
گونه برداشـــت کرد که« :قصه آدمها که
به سر برسد تازه میتوانی بنویسیشان.
همینجاست که میفهمم انگار قصه او
هم برای من سر آمد».

تازههای نشر

آیناز محمدی

خبرنگار

ëëزندگی روزمره تهیدستان شهر
«زندگی روزمره تهیدســـتان شهری» عنوان کتابی است به
قلم علیرضا صادقی که از ســـوی انتشارات آگاه منتشر شد.
این کتاب در اصل رساله مؤلف در مقطع دکتری از دانشگاه
تهـــران بود که پساز بازنگری و انجـــام برخی اصالحات در
هفت فصل تدوین و منتشر شده است.
«زندگی روزمر ه تهیدستان شهری» کند و کاوی است درباره
زندگی اقشـــار فرودست و آســـیبپذیر در ســـالهای پساز دگرگونی اقتصادی
درایران (عمدتاً سالهای  1390تا  .)1392دورانی که زیست اجتماعی و معیشتی
این قشر جامعه با شدت و حدت در معرض تهاجم بازار قرار گرفته است .اواخر
دهه هشتاد بود که موج جدیدی از پوپولیسم جامعه را برای یک دگرگونی سریع
و ضربتی بســـیج کرد و با شعارهای فریبنده جامعه را به قهقرا برد .نویسنده در
فصل نخســـت با در نظر گرفتن مســـأله محوری پژوهش خود ،مطالعات رایج
درباره تهیدستان را مورد بحث و بررسی قرار داده است .سپس به شرح رویکرد
نظری و روش شناختی برای مطالعه زندگی روزمره تهیدستان پرداخته است.
در فصل دوم از چشمانداز منافع طبقات پایین بهظهور و گسترش نولیبرالیسم
در جامعـــه ایران در پیوند با نظام پوپولیســـتی حاکم توجه کرده و تصویری کلی
از تحوالت اجتماعی پساجنگ بهدستداده است .ادامه کتاب بهطور مشخص
بهسیاســـت روزمره تهیدســـتان دراوایل دهه نود خورشـــیدی اختصاص دارد.
فصل ســـوم به فعالیت خیریهها و ســـازمانهای مردم نهاد و مناسباتشان با
تهیدســـتان میپردازد و کارکرد آنها را برای حکومت تشریح میکند .مقاومت
مشترک اقشار تهیدســـت در مقابل گران شدن بهای خدمات شهری موضوع
فصل چهارم کتاب است .فصل پنجم به مهمترین استراتژی تهیدستان برای
خرید مایحتاج مصرفی روزانه میپردازد و نشـــان میدهد که چگونه مناسبات
غیررســـمی دادوستد در محالت فقیرنشین و پایینشهر به میدان برای شورش
خاموش نان بدل شـــد .در فصل ششـــم تالش گروههای کـــم درآمد برای تهیه
سرپناه یا بهبود بخشیدن به خانههایشان توضیح داده شده و با تمرکز برفعالیت
بازیگران زمین و مسکن در حاشیه شهر تهران اشکال پیشروی تصرفکنندگان
امالک به بحث گذاشته شده است .بسیج موتورسواران معیشتی بهعنوان گروه
جدیدی از کارگران غیررسمی خیابانی موضوع فصل هفتم کتاب است.
ëëپایانعصرقاجار
«پایان عصر قاجار» عنوان کتابی است به قلم سیدمرتضی
میرحســـینی که از ســـوی انتشارات کولهپشـــتی منتشر شد.
تاریخ دوره قاجار ،یعنی از زمانی که آقامحمدخان پادشاهی
خاندان زند را فروشکســـت تا روزی کـــه اکثریت نمایندگان
مجلس شـــورای ملـــی در خلع احمدشـــاه از ســـلطنت به
توافق رسیدند همیشه برای بســـیاری از عالقهمندان تاریخ
ایران جذاب بوده اســـت .دورانی تقریباً یکصدوسی ساله که پساز دوره طوالنی
جنگهـــای داخلی و بیثباتی سیاســـی آغاز میشـــود و دگرگونیهـــا و حوادث
بزرگ و کوچـــک زیادی را در خود جای میدهد .اما نویســـنده کتاب مذکور تنها
به ســـالهای پایانی این عصر پر فراز و نشیب میپردازد .همانگونه که از عنوان
کتاب پیدا اســـت .ســـیدمرتضی میرحســـینی تأکید و تمرکزش بـــر دهه منتهی
به انقالب مشـــروطه و ســـالهای پس از آن اســـت و بر رویدادهای تأثیرگذار این
مقطع درنگ میکند .همچنان که خودش عنوان میکند« :تالش کردم بیشـــتر
روی جریان اصلی حوادث و فضای حاکم بر رویدادها متمرکز باشم و به مسائل
فرعی و شـــخصیتهای حاشیهای نپردازم ».نویســـنده کتاب مذکور را در هفت
فصل تألیف و تدوین کرده اســـت .فصل نخســـت را بهنام «شـــورش و انقالب»
رقم زده اســـت و در این فصل از تدارک جشـــن آغاز پنجاهمین سال پادشاهی
ناصرالدینشـــاه و قتـــل او بهدســـت میرزارضای کرمانی در حـــرم عبدالعظیم
میگوید« .مشـــروطیت و استبداد» عنوان فصل دوم کتاب است که چگونگی به
قدرت رســـیدن محمدعلی میرزا را روایت میکنـــد ،آن هم پنج روز پساز آنکه
مظفرالدینشاه قانون اساسی را امضا میکند و از دنیا رفت .فصل سوم به جبهه
انقالب و ضد انقالب اختصاص دارد و داستان کودتایی که محمدعلی شاه ریاکار
را بهقدرت رســـاند و استبداد صغیر آغاز شد .مشکالت بیپایان ،ایران در جنگ
بزرگ ،موج ســـوم انقالب ،شب کودتا و فردای آن عناوین دیگر فصلهای کتاب
مذکور است .در بخشی از کتاب آمدهاست« :نخستین جنگ جهانی و بینظمی و
تباهی همراه آن فضای حاکم بر کشور و اولویتهای اصلی جامعه آن روز ایران
را تغییر داد و حتی برخی باورهای بهظاهر محکم و عمیق را فرو شکست و زیر و
رو کرد .خیلیها میگفتند که در شرایط کنونی کشور ،ایجاد نظم و ثبات و آرامش
از هر چیز دیگری حتی از آزادی و پایبندی بیچون و چرا به قانون مهمتر است و
برقراری امنیت بر تمام طرحها و برنامههای دیگر اولویت دارد .این فکر در عبور
از تجربه جنگ و لمس تلخیها و مصایب آن طرفداران زیادی پیدا کرد و مبلغان
و مدافعان آن به جریان قدرتمند و مؤثر در صحنه سیاسی کشور تبدیل شدند و
رفتهرفته بستر به قدرت رسیدن یک دیکتاتوری نظامی را مهیا کردند».
ëëگوش ونگوگ
«گـــوش ونگوگ» اثر برنـــارت مرفی ،یک داســـتان واقعی
در قالب رمان اســـت که فروزان صلواتیان آن را به فارســـی
برگردانده و انتشارات علمی و فرهنگی آن را منتشر کرد.
حـــدود ســـاعت  8صبـــح چهارشـــنبه  26دســـامبر 1888
میالدی ،روز کریســـمس ،درســـت زمانی که ژوزف داورنانو،
رئیس پلیس شـــهر مارسی فرانسه ،مشـــغول بازرسی اتاق
میهمان «خانه زرد» بود ،مرد میانسال با ابهتی دیده شد که پیاده از وسط پارک
عبور کرد .او باالپوش پشـــمی بلندی به تن داشت و رفتار و حرکاتی با وقار .وقتی
از دروازه کاروالی رد شد و از وسط پارک عمومی عبور کرد صدای همهمه عدهای
از دور به گوشـــش خورد .با نزدیکتر شـــدن به مقصد صدا بلندتر شد .وقتی به
میدان المارتین و خانهای که با یک نقاش دیگر در آن زندگی میکرد ،رسید انبوه
مردمی را دید که در خیابان جمع شدهبودند .برای رئیس پلیس وضعیت پرونده
مشـــخص بود ،با توجه به صحنه جرم -پارچههای خونـــی ،لکههای خون روی
دیوار ،جســـد روی تخت و غیبت همخانه -تنها یک پاسخ ممکن وجود داشت.
نقاش موقرمز دیوانه بهقتل رسیده اســـت .الزم نبود که رئیسپلیس برای پیدا
کردن مجرم زحمت زیادی بکشـــد .چون خوشبختانه مجرم از آنطرف میدان
با پای خود به ســـمت او -صحنه جنایت -میآمد .در صبح آن روز آفتابی سال
 1888که عصر آن جشن کریسمس برگزار میشد ،پل گوگن به محض رسیدن
به «خانه زرد» به جرم قتل ونســـان ونگوگ بازداشت شد .این بخشی از روایت
برنادت مرفی نویسنده داستان واقعی قتل ونسان ونگوگ است.
نویســـنده رمان «گوش ونگوگ» معتقد است که داســـتان ونگوگ هرگز کهنه
نمیشـــود .و تعداد کمی از اهالی محل داستان واقعی زندگی او را میدانند ،به
ماجرا شـــاخ و برگهای زیادی دادهاند و بسیار اغراق کردهاند .برخی از جزئیات
ماجرا هم ناشی از تخیالت محض است .با باال گرفتن شهرت ونگوگ فرصت
این داستان پردازیها بیشتر شد .در کتاب «گوش ونگوگ» برنادت مرفی پرده
از این راز برمیدارد .همراه با او به بزرگترین موزهها و آرشیوهای فراموش شده
سفر میکنیم و با جهان زندهای که او از ونگوگ بازساخته است ،آشنا میشویم،
دربـــاره کارآگاهان پلیس ،صاحبـــان کافهها ،زنان نجیبه ،بـــرادر محبوبش تئو و
نقاش همدورهاش پل گوگن هم میخوانیم .چرا ونگوگ مرتکب چنین عمل
فجیعی شـــد؟ راشل دختر اسرارآمیزی که ونگوگ ،هدیه وحشتآورش را به او
تقدیم کرد که بود؟ آیا همه گوشش را برید؟
نویســـنده این پرســـشهای مهـــم را با کشـــفیات نوآورانهاش پاســـخ میدهد و
تصویری حیرتانگیز از هنرمندی نشان میدهد که در جستوجوی کمال از مرز
جنونگذشت.

