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گفتوگو با سیامک دل آرا مترجم:

اقتدارطلبان علیه دموکراسی
«دموکراســـیها چگونه میمیرنـــد؟» آنچه تاریـــخ در مورد آینده
میگوید ،کتابی اســـت به قلم استیون لویتســـکی و دانیل زیبالت
که با برگردان ســـیامک دلآرا و اعظم ورشوچیفرد از سوی بنگاه
ترجمه و نشـــر کتاب پارسه منتشر شـــد.کتابی با قلمی هوشمندانه
سایر محمدی که درباره روشهای تضعیف دموکراســـی در کشـــورهای مختلف
خبرنگار جهان آن هم به شـــیوههایی کامالً قانونی ،اطالعاتی بســـیار مفید
و آموزنده در اختیار خواننده قرار میدهد .این کتاب که بهترین تفســـیر در زمینه سیاست
امریکاســـت از منظر جامعه شـــناختی ،چگونگی به قدرت رســـیدن ترامـــپ را توضیح
میدهد .کســـی که تعهدش به حقوق تعیین شـــده در قانون اساســـی مـــورد تردید بود و
عمالً تمایالت اقتدارگرایانه از خود نشـــان میداد .این کتاب در فهرســـت کتابهای برتر
سال نیوزویک و نیویورک تایمز قرار گرفت.سیامک دلآرا مترجم کتاب «دموکراسیها
چگونه میمیرند؟» متولد  1353تهران است و فارغالتحصیل مترجمی زبان انگلیسی،
وی ترجمه رمان «مرد ناشـــناس» از المور لئونارد و «پرده حائـــل» از یان مک یوون را در
کارنامهاش دارد و در تدارک چاپ و انتشار کتاب «ماجراهای کسب و کار» است.
ëëآقای دل آر ا از نویسندگان کتاب «دموکراسی ها
چگونه مـ ــی میرند» چه شـ ــناختی دارید؟ بهنظر
میرسـ ــدکهآنهامنتقدسیاس ـ ـتهایکلینظام
حاکم بـ ــر امریکا باشـ ــند ،یعنی هـ ــم دموکراتها
هم جمهوریخواهان از شـ ــاق نقد آنهـ ــا در امان
نماندهاند.
استیون لویتســـکی ،اســـتاد علوم سیاسی در
دانشـــگا ه هاروارد اســـت که در گذشته تمرکزش
بیشتر بر موضوعاتی از قبیل سیاست در امریکای
التیـــن ،احـــزاب سیاســـی ،نظامهـــای حزبـــی،
اقتدارگرایی و روند دموکراسیســـازی بوده است.
وی که دکترای علوم سیاسی از دانشگاه کالیفرنیا
دارد ،مؤلف آثاری چـــون نهادهای غیر دولتی و
دموکراسی ،دموکراسی در آرژانتین ،اقتدارگرایی
رقابتـــی و دگرگونی احزاب کارگـــری در امریکای
التین اســـت .دانیل زیبالت هم اســـتاد دانشگاه
هاروارد و همکار لویتســـکی اســـت .وی بهخاطر
کتابهـــا و مقاالتش جوایز متعـــددی از انجمن
علوم سیاسی امریکا گرفته است و صاحب آثاری
چون احزاب سیاسی و تولد دموکراسی ،بنانهادن
ســـاختار حکومت (شـــکلگیری ایتالیا و آلمان و
معمایفدرالیسم)وتحولتاریخیدرمطالعات
دموکراتیکســـازی اســـت .وی دکتـــرای علـــوم
سیاسی دارد و مدیریت چندین مرکز تحقیقاتی
و برنامههای وابســـته به دانشـــگا ه هـــاروارد هم
بهعهدهاوست.
«کتاب دموکراســـیها چگونـــه میمیرند؟»
جدیدترین کتاب این دو اندیشـــمند است که در
سال 2018منتشر شد.
 ëëاین کتاب برای حفظ دموکراسـ ــی راهکارهایی
را پیشنهاد میدهد .یعنی از کشورهایی صحبت

میشـ ــود که دموکراسـ ــی در آن حاکم اسـ ــت .در
حالیکهدرجهانسـ ــوماحزابسیاسـ ــیومردم
برای استقرار دموکراسی تالش میکنند .بنابراین
مباحث این کتـ ــاب چقدر ب ـ ـهکار مخاطبان این
کشورهامیآید؟
با توجه به پیشـــینه خبری خـــودم ،زمانی که
این کتاب را برای نخســـتین بار مطالعه کردم تا
بـــرای ترجمه ،آن را ارزیابی بکنم به اتفاق خانم
ورشـــوچی ،دیدم اطالعات دســـتاول و جالبی
دارد کـــه برای مـــن و دیگر مخاطبـــان این حوزه
میتواند خیلی جذاب و آموزنده باشد .مطالبی
در مورد سیاستگذاریهای امریکا و احزاب جهان
سرمایهداری در این کتاب آمده که من تا بهحال
نمیدانستم.درست است نویسندگان این کتاب
دربارهکشورهاییصحبتمیکنندکهدموکراسی
در آنجا مســـتقر بوده و هســـت .اما نویسندگان
کتاب احســـاس خطر میکنند که دموکراسی در
این کشورها در نتیجه رویکردی که سیاستمداران
اتخـــاذ میکننـــد رو به زوال اســـت .ایـــن کتاب با
کشـــورهایی که در آن دموکراســـی وجـــود ندارد،
کاری ندارد و دولتهای فاقد دموکراسی موضوع
بحث آن نیست .یعنی عمده تمرکز نویسندگان
روی کشـــورهایی است که برای حفظ دموکراسی
تالشمیکنند.
 ëëاینکتابچهدرسهاییبهمنخوانندهایناثر
میدهد؟
پاسخ به این ســـؤال کمی مشکل است .ولی
من بهعنـــوان خواننده کتاب درسهـــای زیادی
از آنگرفتـــم .این را یادگرفتم که سیاســـتمداران
اقتدارطلـــب در کســـوت دموکراســـیخواهی
دروغیـــن چگونـــه بـــر احساســـات صادقانـــه

رأی دهنـــدگان تأثیـــر میگذارنـــد و زمانی که با
رأی شهروندان به صندلی قدرت تکیه میزنند
چگونه آرمان دموکراسیخواهی را بهپای منافع
حزبـــی و طبقاتی خود و به پـــای قدرت طلبی و
یُبرند .من بهعنـــوان خواننده
تـــداوم آن ســـر م 
کتاب و بعد بهعنوان مترجم آن مطالب زیادی
از این کتاب آموختم و به عالقهمندان این حوزه
توصیـــه میکنم این کتـــاب را بخوانند و از ترفند
سیاستمدارانبرای ذبح دموکراسی آگاهشوند.
 ëëمیتوانیـ ــد به طـ ــور مشـ ــخصتر بگویید این
ترفندهـ ــا چگونـ ــه و در کجا مـ ــورد اسـ ــتفاده قرار
گرفت؟
اتفاقاتیکهپیشازانتخاباتریاستجمهوری
امریکا افتاد و راهکارهایی که قبل از کاندیداتوری
ترامـــپ مدنظـــر جمهوریخواهان بـــود و اینکه
چـــه ترفندهایـــی ترامپ بـــهکار گرفـــت و با چه
شعارهای پوپولیستی و عوامفریبانهای توانست
آرای شـــهروندان را بـــه ســـمت صنـــدوق رأی
خـــودش هدایت کند .حـــزب جمهوریخواه هم
صرفـــاً برای رســـیدن بر اریکه قدرت متأســـفانه
مقهور سیاســـت فریبکارانه ترامپ شـــد و بهدام
سیاستهایش افتاد .جمهوریخواهان هم صرفاً
بهخاطر اینکه حزب خودشـــان ســـکاندار کشور
شود با سیاستهای ریاکارانه ترامپ کنار آمدند.
شیرینی قدرت ،جمهوریخواهان را وسوسه کرد تا
تسلیمبیچونوچرایپوپولیستیشوندکههیچ
تجربهای در عرصه سیاســـت نداشت .شناخت
این مســـائل درسهـــای زیادی به مـــا میدهد.
اینکه چه عواملی سبب میشـــود که بنیانهای
دموکراسیذرهذرهوگامبهگامبهسمتفروپاشی
برود.
 ëëنویسـ ــندگانکتابچهتعریفیازدموکراسـ ــی
دارند؟ در جهانی که نسـ ــبینگری امری پذیرفته
شدهاست،سالهادراتحادجماهیرشورویافراد
را به جرم دموکراسـ ــی خواهی دسـ ــتگیر و اعدام
میکردنـ ــد و در پاسـ ــخ به اعتراضهـ ــای جهانی
میگفتند عدالت را اجرا میکنیم .در امریکا هم
آن زمان با اجرای سیاست مککارتیسم افراد را
دستگیر،تبعیدواعداممیکردندومیگفتندعین
عدالتاست.
پاســـخ به این ســـؤال خیلی ســـخت اســـت.
استادان علوم سیاســـی باید به این سؤال پاسخ
دهند .ولی دموکراسی را باید نسبت به فرهنگ
کشـــورها و جغرافیای آنها مورد توجـــه قرار داد
تا بتوان جنبه محلی به آن بخشـــید .بهنظر من
نســـخه واحدی که در همه کشورها جواب بدهد

امری غیرممکـــن بهنظر میرســـد .نمیتوان با
قاطعیـــت گفت سیاســـتی که در امریـــکا جواب
میدهد در لهستان هم جواب میدهد.
 ëëالبتـ ــه در یکـ ــی دو قرن گذشـ ــته جهانیـ ــان به
تجربه دریافتهانـ ــد که لیبرال دموکراسـ ــی با همه
ضعفهاییکهداردبهتریننوعحکومتاست.
باالخره تعصبهایی هم وجـــود دارد که به
افـــول یا زوال اندیشـــه لیبرال دموکراســـی دامن
میزند.
 ëëنویسـ ــندگان کتـ ــاب بـ ــه دو مقطـ ــع تاریخـ ــی
اشـ ــارهمیکننـ ــد،دهـ ــه 1930اروپارادههسـ ــیاهو
تاریـ ــکمینامندودهـ ــه 1970امریـ ــکایالتینرا
دهه سـ ــرکوبگری و اختنـ ــاق لقـ ــب دادهاند .این
نامگذاریهاناظربهچهحوادثیاست؟
دهـــه  1930در اروپا مصادف با ظهور هیتلر و
سربرآوردن فاشیسم اســـت ،در ایتالیا شخصی
مثل موسولینی ظهور میکند .نویسندگان کتاب
به پدیدههایی اشـــاره میکنند که دموکراســـی را
کم کم عقب زدند و خیلی ســـریع دموکراسی را
قربانـــی کردند و آن فجایع را به بارآوردند .هیتلر
وموسولینیباشعارپیشرفتودموکراسی،صلح
و امنیت برای شهروندان خود کسب محبوبیت
کردند و به قدرت رســـیدند ،اما پس از به قدرت
رسیدن به هر آن چه که تعهد کرد ه بودند پشت

پا زدند و به سرکوب معترضان و عدالت طلبان
متوســـل شـــدند و در نهایت جهـــان را به ورطه
نابودی سوق دادند .دهه  1970در امریکای التین
هم که نویسندگان کتاب بر آن تمرکز کردند ،دهه
کودتاهـــای نظامی در امریکای التیـــن بود .دهه
حکومت ســـرهنگها که شاخصترین آنها هم
کودتای پینوشـــه با حمایت امریکا بود .نظامیان
به رهبری پینوشه در سال 1974حکومت مردمی
و دموکراتیک ســـالوادور آلنده را با دسیسه چینی
و توطئه ساقط کردند ،به کاخ ریاست جمهوری
حمله بردند ،آلنده را کشـــتند و ســـالهای سال
خفقان را در این کشور حاکم کردند و دموکراسی
نوپای شیلی را ساقط کردند.
 ëëنویسـ ــندگان کتاب پس از چرایـ ــی و چگونگی
سیاست سرکوبگری و مرگ دموکراسـ ــی در اروپا
و امریکای التین ،توجهشـ ــان معطوف به کشـ ــور
خودشـ ــان یعنی امریکا شده اسـ ــت .خطر مرگ
دموکراسیدرامریکاچقدرجدیاست؟
براســـاس آنچـــه در ایـــن کتـــاب آوردهانـــد،
لویتســـکی و زیبالت و بســـیاری از اهـــل تفکر و
اندیشهبشدتنگرانمرگدموکراسیدرامریکا
هســـتند .به نظر مـــن این منتقدان با شـــخص
ترامپ و پیش از آن با نیکسون مشکالتی جدی
دارند .میدانید که ماجرای واترگیت چگونه رقم
خورد .نیکســـون به خودش این حق را میدهد
که افرادی را مأمور کند تا به ســـتاد دموکراتها
بروند و مدارک ســـتاد را بدزدنـــد و بهدنبال آن،
توطئههای عجیبی پیریزی کنند .اما سرانجام
بـــا هوشـــیاری دو تـــن از خبرنگاران مســـئول و
متعهد کل ماجرا لو رفت و نیکسون از کاخ سفید
رانده شـــد .دروغها و ریاکاریهای ترامپ برای

رسیدن به قدرت همه در این کتاب آمده است.
میدانیـــد عوامفریبیهایـــش برای جلـــب آراء
شهروندان و ادامه سیاستهای پوپولیستیاش
چه لطمهای به دموکراســـی میزند؟ و چگونه
خاورمیانه را دچار آشـــوب و تروریسم میکند؟
نویسندگان کتاب بیشـــتر از حزب جمهوریخواه
انتقاد میکنند .بخشـــی از کتاب به این موضوع
میپردازد کـــه جمهوریخواهـــان از ترس اینکه
مبـــادا دموکراتهـــا دوبـــاره پســـت ریاســـت
جمهوری امریکا را به دست بیاورند ،به ترامپ
روی آوردنـــد و از وی حمایـــت کردنـــد .در واقع
دودستی به ترامپ چسبیدند و رهایش نکردند
و در نهایت رقیب خـــود از جناح دموکراتها را
زمین زدند .انتقاد نویســـندگان عالوه بر ترامپ
وسیاستهایشعمدتاًمتوجهجمهوریخواهان
اســـت کـــه ترامـــپ را وارد میـــدان کردنـــد و به
حمایت از او برخاستند.
 ëëاتفاقـ ــاً نویسـ ــندگان ایـ ــن کتـ ــاب معتقدنـ ــد
سیاسـ ــتمداران امریکایی رقبای خود را دشـ ــمن
فـ ــرضمیکنند.مطبوعـ ــاتآزادراتحتفشـ ــار
قرار میدهند و تهدید میکنند نتایج انتخابات را
نخواهند پذیرفت .آنها سعی میکنند نهادهایی
چون دادگاهها ،سـ ــرویسهای اطالعاتـ ــی و ....که
وظیفه حمایت و حراسـ ــت از دموکراسـ ــی را به
عهده دارنـ ــد تضعیف کننـ ــد .از طرفی میبینیم
همین سیاسـ ــتمداران ،کشـ ــورهایی مثـ ــل ایران
رامحکـ ــوممیکنندکـ ــهمطبوعـ ــاتآزادندارند،
دادگاههامستقلنیستندو....
آنچـــه شـــما عنـــوان میکنیـــد مربـــوط بـــه
سیاستهای ترامپ اســـت .ترامپ در حالی که
در جامعه امریکا مطبوعـــات را تهدید میکند،
رســـانهها را تحت فشـــار قرار میدهد و دادگاهها
را تضعیـــف میکنـــد ،بابـــت همین اعمـــال به
کشـــورهای دیگر حمله میکند و سیاستمداران
این کشـــورها را ناقض آزادی مطبوعات و حقوق
بشرمیخواند.
البته ترامـــپ این اعمال را بـــه نمایندگی از
جمهوریخواهان و در ظاهر به نمایندگی از مردم
امریکا انجام میدهد .این سیاســـت ،سیاســـت
دوگانهایاســـت که غرب بویـــژه امریکا در قبال
کشورهای درحال توسعه اعمال میکند .همین
اآلن میبینیـــد کـــه عربســـتان بهعنـــوان حیاط
خلوت امریکا هر کاری بکند ترامپ از آن چشم
میپوشد .مســـئولیت قتل خاشقجی را به چند
نفر از نیروهای خودســـر محـــدود میکند .چون
عربستان یک قرارداد سنگین خرید تسلیحات
نظامـــی از امریکا را امضا کرده اســـت .یا پانزده
نفر از  19نفر هواپیماربا که در یازدهم ســـپتامبر
به امریـــکا حمله کردند تبعه عربســـتان بودند
اما امریکا نقش عربستان را در این واقعه بسیار
بسیار کمرنگ نشان داد.
ëëالبتهقبلازترامپدرگذشتههاینهچنداندور
پیروزیجبههنجاتالجزایردرانتخاباتباکودتای
نظامیان مورد حمایت امریکا پاسـ ــخ داده شـ ــد،
درمصرودرجریانبهارعربیوبهقدرترسـ ــیدن
محمد مرسـ ــی با کودتایی امریکایـ ــی عبدالفتاح
سیسی زمام امور را در دست میگیرد .پس بحث
برسرترامپیااوبامانیست.دموکراسیدرشرایط
مختلف و در جغرافیای این جهان پهناور تعریف
ثابتیندارد.
درست است .پیشینه سیاست دوگانه امریکا
مشـــخص اســـت و در اغلب کشـــورهای جهان
نمود داشته است .نزدیکترین آنها هم به قول
شما سیاســـت امریکا در الجزایر ،در مصر و دیگر
کشورهایمنطقهاستکهغیرقابلانکاراست.
به نظـــرم دغدغه اصلی نویســـندگان کتاب،
سیاســـتهای اقتدارگرایانه امریکاست .درست
است که مثالهای فراوانی از این جا و آنجا و از این
کشور و آن کشور در این کتاب آورده شده است ،اما
در نهایت عمده توجه و تمرکز نویسندگان روی
امریکاستو ظهور ترامپو ترامپیسم.

نگاهی به مجموعه داستان «چیزی را به هم نریز»

داستانهایی از جنس انکار واقعیت
زهره مسکنی

نویسنده و منتقد

مجموعه داستان «چیزی را به هم نریز» نوشته
رضا فکری شـــامل  9داســـتان کوتاه با فضاهای
متفـــاوت اســـت .این داســـتانها را که بـــا وجود
استقالل موضوعی دارای مفاهیم مشترکی نیز
هستند ،نشر افکار منتشر کرده است.
نـــوع روایـــت ،پرداختن ب ه گذشـــته نابســـامان
در اکنـــون بحرانـــی ،گمگشـــتگی شـــخصیتها
در فضای داســـتان ،عـــدم پذیـــرش واقعیت و
انکار وضع موجود ،از اشـــتراکات قصههای این
مجموعه است .گویی شخصیتها یا خودشان
در تخیـــات و ذهنیـــات خـــود گـــم شـــدهاند ،یا
اکنون پریشان
کسی را در گذشـــتهای که دائم به ِ
پیوند میخورد گم کردهاند .کســـی که در برخی
داســـتانها ناپدید شـــده و در برخی داســـتانها
بودنش دســـت کمی از نبودن ندارد و چه بســـا
این بودن ،تلختر و دردناکتر از نبودن نیز باشد.
اغلـــب رویدادهای کتـــاب در فضاهای متفاوتی
نظیر جادهها و حاشـــی ه شهرها رخ میدهد و به
نظر میرسد که انتخاب این گونه مکانها با نوع
شـــخصیتها و تکگوییهای آنان از وضعیت
خودشـــان بیارتباط نیست .پادگان و برج ُپست
نگهبانی ،کامیون در حال حرکت ،پارک جنگلی،
جادهای ناشـــناخته که قرار اســـت بـــه بقعهای
منتهی شـــود ،فضای امامـــزاده و ...از جمله این
فضاهـــای داســـتانی اســـت کـــه با نوع شـــغل و

موقعیت شـــخصیتها ،بیاعتمـــادی آنان به
دیگـــران و نوعی انزوای ناشـــی از جداافتادگی از
اجتماعـــات معمول شـــهری در ارتباط اســـت.
حتی در خصوص دو ســـه داستانی که در فضای
شهری رخ میدهد نیز ،ویژگی مکانهایی چون
کارگاه ،بیمارســـتان یا فضاهای دانشـــجویی به
تفکیک محل وقوع روایت از یک زندگی معمول
شـــهری منجر شـــده اســـت .بـــ ه نظر میرســـد
انتخاب شـــیوه تکگویی برای روایت داستانها
نیـــز بهدلیل همین گمشـــدنها یا جاگذاشـــتن
عالیق شخصیتها در گذشـــته بوده و این افکار
آنان اســـت که در قالب واژهها و جمالتی آشفته
و در هم خواننده را غیرمســـتقیم بـــا ذهنیات و
واکنشهای شـــخصیتها نســـبت بـــه حوادث
جهان داســـتان و ناخودآگاه وی آشنا میکند .در
اغلب این قصهها با گفتوگوی راوی با خودش
مواجه میشـــویم و از آنجا که پاســـخی از ســـوی
اشـــخاص دیگر داده نمیشـــود ،باید به واسطه
همین تکگوییها به سرشت داستان و اندیشه
راوی پی ببریم.
در چهار داستان این مجموعه با تکگویی زنانی
روبـــهرو هســـتیم که مـــدام در حـــال برگرداندن
زمان داســـتان به گذشته هستند .آنها پیوسته در
ذهن خود ،رویدادهای حائز اهمیت را بازنمایی
میکنند تـــا خواننـــده بتواند با کنـــار هم چیدن
متوالـــی این صحنهها اطالعات مـــورد نیاز خود
را به دســـت آورد .در داســـتان «بهشـــت برین»
زن راوی ماجرای آشـــنایی خود با مردی را که در

حال حاضر خبـــری از او ندارد ،شـــرح میدهد.
تکگویـــی راوی از شـــرح جزئیات این آشـــنایی
علت بیخبری ناگهانی از مرد را برای خواننده
روشـــن میکند .در داســـتان «ُبغ» نیز راوی زنی
اســـت که بـــا تکگوییهای مـــداوم به توصیف
رابطهای میپردازد که سایر شخصیتهای آن
از حـــرفزدن کنارهگیری میکننـــد .راوی ناچار
ک تنه با همین تکگوییها به رمزگشایی
است ی 
از شـــرح ماوقـــع زندگی خـــودش کـــه در آن نیز
رد پـــای مردی که بین مانـــدن و رفتن در تزلزل
است و دیگرانی که به دالیلی از گذشته خود دل
نمیکنند،بپردازد.
روایت راوی داستان «بی نام» نشان از زنی دارد
کـــه نمیخواهد با ماجرای مرگ پســـر و ناپدید
شدن همســـرش روبهرو شود .توصیف دقیق او
از ماجراهای گذشـــته خواننده را به این موضوع
سوق میدهد که بین آنچه زن از شخصیتهای
زندگـــیاش میپندارد تا واقعیـــت آنان فاصله
بسیار اســـت .زن نمیخواهد بپذیرد که پسرش
هنگام خدمت سربازی دچار آسیب جدی شده
و شوهرش که پیش از این نیز احتمال نبودنش را
در شرایط بحرانی نیز گوشزد کرده بوده ،دیگر به
زندگی او باز نخواهد گشـــت ...« :پسره جغلهای
یکهـــو بیهوا آمد و کیف ســـفید رودوشـــیام را
کشید و رفت .گفتم« :جلیل کیفم ».گفت« :برو
حقـــت را بگیـــر ».گفتم« :مردم تویـــی ».گفت:
«مردت خودتی .بدو تـــا در نرفته بگیرش ».به
عمـــرم این قدر چابک ندویده بـــودم .دامنم را

جمع کردم توی مشـــتم و کفش ســـفید ورنیام
را هم گرفتم زیر بغلم .بهش که رســـیدم تمام
هیکلـــم را پرت کـــردم طرفش .زمیـــن خورد و
کیفم پرت شد یک گوشه .خود سیاه سوختهاش
که لنگیـــد و فرار کرد .کیفم را برداشـــتم و خاک
رویش را گرفتم و همان جا نشستم و بنا کردم به
زار زدن .باور کن شاید ربع ساعت طول کشید تا
سالنه سالنه برسد باالی سرم .از بوی سیگارش
فهمیدم که آمده اما سر بلند نکردم ،یک دستی
زیر بغلـــم را گرفت و بلندم کـــرد و گفت« :حاال
زن آقاجلیل( »».ص )56
شدی ِ
ایناستفادهازتوانمندیزنانوترغیبآنانبرای
اتکا به داشتههایشـــان از سوی مردان موضوعی
اســـت که در داســـتان دیگری نیز به آن پرداخته
شـــده اســـت .با این تفاوت که به نظر میرســـد
مرد داســـتان «بی نام» از ابتدای زندگی بهدلیل
آگاهی خـــود از عدم حضـــورش در آینده زن به
تلقین پررنگ کـــردن قابلیتهای وی پرداخته،
اما در داستان «مزرعه جوانی» اصرار مرد برای
حضور زن در محل کارشان ناشی از هراس تنها

ماندن ،درجا زدن و عدم پیشـــرفت است .گویی
از ابتدا نیز این حضـــور زن بوده که مایه افزایش
اعتماد به نفس و توسعه فعالیتهای شغلی او
شـــده و حاال نیز به هیچ قیمتی نمیتواند بدون
حضور او به رؤیاهای خود جامه عمل بپوشاند،
حتی اگر این پیشرفت به بهای حس بیهودگی،
بیانگیزگی و مرگ آرزوهای زن تمام شـــود...«:
گفت تو باید باشی .از اول بودهای ،خودت از این
جا سهم داری ،باید باشی تا بدانم چی بودهام و
از کجا شروع کردهام( »...ص )21
کنش و واکنشهای شخصیتهای داستانهای
مجموعـــه «چیـــزی را به هـــم نریز» بیشـــتر بر
اســـاس برداشـــت و تصورات نادرست از جهان
پیرامونشـــان شـــکل گرفته و به انکار وضعیت
موجود رسیده است .گویی انکار برای آنان نوعی
ســـاز و کار دفاعی اســـت که به وسیله آن عقاید،
آرزوها ،حقایق و گفتار و رفتارهای تحملناپذیر را
نفی میکند .آنها به واسطه همین انکار واقعیت
خود را از مســـائل ناخوشایند حفظ کرده یا از آن
گریختهاند .با تأملی بیشـــتر بر داستانهای این
مجموعـــه به ایـــن اندیشـــه خواهیم رســـید که
بســـیاری از ما نیز در برشهای داستانی زندگی
خود شـــاید گاهی با خودمان روراست نبودهایم
و درهمان اوقات بوده که ناخودآگاه برای حفظ
وضع مطلـــوب ،انـــکار را بهعنـــوان راحتترین
گزینه انتخاب کرده و بر این باور بودهایم که بهتر
است برای برقراری آرامش مقطعی هم که شده
«چیزی را به هم نریزیم!»

تازههای
نشر

آیناز محمدی
خبرنگار

ëëمحاکمه سقراط
کتاب «محاکمه سقراط» نوشـ ــته ایزیدورف .استون است که
توسـ ــط علی اکبر مهدیان ترجمه شـ ــده و نشـ ــر اختران آن را
منتشرکردهاست.نویسندهدرپیشگفتارکتابعالقهبهفلسفه
و روزنامهنـ ــگاری از دوران جوانی ،تحصیل موقت در رشـ ــته
فلسـ ــفه ،اشـ ــتغال در روزنامهنـ ــگاری و روی آوردن مجدد به
فلسفه در دوران بازنشستگی را از جمله عوامل تصمیم برای
یادگیری زبان یونانی ،کاوش در خصوص موضوع این کتاب و سرانجام ،نگارش آن
بیان کرده است .به اعتقاد وی بجز محاکمه عیسی(ع) هیچ محاکمه دیگری مانند
محاکمه سـ ــقراط بر تخیل انسان غربی اثر نکرده و این دو محاکمه وجوه اشتراک
چ یک
بسیاری دارند که هیچ شرح معاصر مستقل و حتی اشارهای جزئی درباره هی 
وجود ندارد .هیچ دستنوشته و پروندهای از دادگاه نیست و محاکمه را نمیشنویم،
بلکه داستان را فقط آن چنان که پیروان دوستدار او بعدها نقل کردهاند ،میدانیم.
به عقیده ایزیدورف .استون بازسازی پرونده مفقود بازپرسی و دیدن اینکه سقراط
در نظر همشـ ــهریانش چگونه مینمود ،مهم است .بنابراین جستوجو و یافتن
سـ ــقراط تاریخی و ارائه درک جدیدی از محاکمه او نگاه تازهای بر اوضاع و احوال
روزگار باستان نیز خواهد بود .وی در دو پاره (فصل) تحت عناوین «سقراط و آتن»
و «َور» به مباحثی چون سقراط و هومر ،طبیعت فضیلت و دانش ،زندگی خوب،
گزنفون ،افالطون و سـ ــه زمینلرزه ،چرا صبر کردند تا او هفتاد ساله شد؟ ،چگونه
سقراط نهایت سـ ــعیاش را به کار برد تا هیأت منصفه را با خود دشمن سازد و...
پرداختهاست.
ëëشکار مرغابی
کتاب «شـ ــکار مرغابی» نوشته الکسـ ــاندر وامپیلوف نویسنده
روسی است که توسط مژگان صمدی ترجمه شده و نشر مرکز
ج سالگی
آن را منتشر کرده اسـ ــت .از وامپیلوف که در سیوپن 
از دنیا رفته ،چهار نمایشـ ــنامه بلند و سـ ــه نمایشنامه کوتاه به
جا مانده که در تحول تئاتر روسـ ــی بسیار تأثیرگذار بوده است.
توجهبهجنبهاخالقیوجودانسانوپرداختنبهمباحثیچون
تقابل میان اوج احساسات و عملگرایی ،تقابل میان ویژگیهای واال و َپست انسان
معاصر ،مبارزه میان نیمههای مرده و زنده روح انسان و ارتباط متقابل بین ایدهآل
و واقعیت از جمله ویژگیهای نمایشنامههای این نویسنده است« .شکار مرغابی»
مهمترین نمایشنامه این نویسنده محسوب میشود که سال 1968نوشته شده و در
آنبهریشهیابیمشکالتاخالقینسلخودپرداختهاست.ایننمایشنامهیکمتن
تراژدی – کمدی است که وجه طنز آن متأثر از آثار چخوف است .الکساندر وامپیلوف
در نمایشنامههایش همیشه از یک معضل اجتماعی شروع کرده ،کمکم آن را به
فضای خانواده و محیط خصوصی قهرمان داسـ ــتان نزدیک میکند و در پایان به
دنیای درونی افراد راه پیدا میکند .از نظر او در «شـ ــکار مرغابی» ریشـ ــه بیتفاوتی
اجتماعی را باید ناشی از بیتوجهی افراد نسبت به خود دانست و برای از بین بردن
بیمسئولیتی اجتماعی میبایسـ ــت از حس مسئولیت نسبت به خود شروع کرد.
چنانچه در این نمایشنامه زیلوف سیساله اگرچه بر اساس معیارهای جامعهاش
انسان موفقی اسـ ــت و صاحب خانواده و موقعیت نسبتاً خوب شغلی و آپارتمان
است ،زنش را دوست ندارد؛ به والدین پیرش بیاعتناست؛ دوستانش را برای گریز
از تنهایی و سرگرمشدن میخواهد؛ نسبت به کارش بیمسئولیت است و ....زیلوف
انسانی بدون چارچوب معین اخالقی است و در دنیایش هیچ چیز حرمت ندارد و
مقدس نیست ،اما چیزی که برای او معنی و مفهوم دارد ،شکار مرغابی است .این
نمایشنامه در سه پرده نوشته شده و دارای  10شخصیت است.
ëëاین داستان حسابی شما را میخنداند
کتاب «این داستان حسابی شما را میخنداند» نوشته
مجتبی مقدم توســـط نشـــر سوســـا در اهواز منتشـــر شده
اســـت .این داستان حسابی شـــما را میخنداند؛ خوبی؟؛
گاو؛ گورکن؛ کابوسهایت را دســـتکاری کن! پلیس؛ بدون
عنوان؛ آه؛ گمشده؛ نادیده شدن و مرد ،فهرست عناوین
داستانهای این کتاب به شمار میرود که در  195صفحه
به بازار نشـــر راهی شـــده اســـت .رویکرد نویســـنده در نگارش این مجموعه
نوآوری در شـــیوه داستاننویســـی و اســـتفاده از بدایعی اســـت کـــه در حوزه
ادبیات داستانی کمتر از آنها استفاده میشود .زبان و دیالوگها ،فصلبندی
داستانهای کوتاه با عناوینی شبیه میانتیترهای ژورنالیستی ،سبک متفاوت
وار تعدادی از روایتها ،نوع صفحهبندی ،درج عبارت «بخوانید
و نمایشنامه ِ
داستانهایم را لعنتیها» در پشـــت جلد کتاب و البته تابوشکنی در استفاده
از برخی عبارات و واژگان ،از جمله مواردی اســـت که نشـــان از ساختارشکنی
تعم ّدانه نویســـنده در نوشـــتن این کتـــاب دارد .بهعنوان مثـــال خواننده در
صفحات قبل از فهرســـت با یادداشـــتگونههایی به قلم نویسنده آمیخته با
جمالتی از افرادی چون مارسل پروســـت روبهرو میشود که به نظر میرسد
هـــدف از درج این بخش ،جلـــب توجه مخاطب به مجموعـــهای متفاوت از
عرف رایج کتابهای داستان باشد .در داستان «گاو» که یکی از طوالنیترین
داســـتانهای این کتـــاب و دارای بخشهای متعددی از جمله نخســـتینها؛
شـــاخیت؛ آنارشیســـتها؛ درد بلوغت را با گاو شـــریک شـــو ،مســـتندنگاری
گاوهای شـــخمزن ،تداعـــی گاوی ،پایـــان گاوی و ...اســـت ،میخوانیـــم...« :
پیرزن از کتری ســـیاه از دوده روی چاله آتش برایم چای ریخت و دستم داد.
چای را با بد دلی و اکراه از اســـتکان توی زیراســـتکان ریختم و قندی توی آن
خیســـاندم و به لب بردم .پیرزن گفت حواست باشـــه از چاییات نریزه روی
زمین که جن یا پری رو بســـوزونی »...پیش از این ،دو نمایشـــنامه ،دو رمان و
یک مجموعه داســـتان نیز از مجتبی مقدم منتشر شده و داستان «خرس در
آغوش درخت» به قلم وی در فهرســـت برنـــدگان دهمین دوره جایزه ادبی
صادق هدایت قرار داشته است.
ëëمانیا
مجموعه داستان «مانیا» نوشته آرزو امیرخانی توسط نشر
شاملو منتشر شـــده است.نویسنده در این کتاب با پرداختن
بهوقایعیازگونههایمختلفارتباطاتانسانهادرجامعه
کنونی ،تصاویری آمیخته با احساسات گوناگون آدمهایی با
ســـن و جنس مختلف را هدف روایات خود قرار داده است.
شـــخصیتهای داســـتانهای امیرخانی از احساس «تهی
بودن» رنج میبرند .آنها اگرچه در خالل داســـتان با ســـایر انسانهای پیرامون
ط و ســـرگرماند ،اما در پایان ناکام و درمانده در برابر تنهایی خویش
خود در ارتبا 
قرار میگیرند .ارتباط نوجوان با پدر و مادر و ســـایر اعضای خانواده ،ارتباط افراد
مختلف با همســـران ،همکاران ،دوســـتان و ...اساس داستانهای این مجموعه
را تشـــکیل میدهد .نقطه مشترک اغلب این داســـتانها فروپاشی رابطههایی
اســـت که دانسته یا نادانســـته و خواسته یا ناخواســـته باعث از همپاشیدگی و از
همگســـیختگی روابط دیرینهتر شـــدهاند .رابطه نوجوانی با یک دوســـت جدید
که به قیمت فروپاشـــی خانوادهاش میانجامد؛ زنانی که به واســـطه ارتباطات
همسرانشـــان زندگی خـــود را میبازند؛ کودکانی که قربانی ارتباطات نادرســـت
میشوند ،همکارانی که با وجود رابطهای به ظاهر دوستانه و صمیمی در تردید
اعتماد به یکدیگر واماندهاند و حتی کهنساالنی که در فراز و نشیب زندگی امروز
بهدنبالایجادارتباطاتیبراساسذهنیاتخودهستند،ازموضوعاتداستانهای
این کتاب به شمار میرود .در بخشی از داستان «ته کوچه یازدهم» میخوانیم...« :
میبینمش که از ته کوچه یازدهم دنبال بچه میدود و با آن قد بلند و چشم و ابروی
مشکی مهدیه مهدیه میکند .زن تا یک سال بعد هم که در خانه ساداتخانم را از
جا درآورد تا من بگذارم گلرخ را ببیند ،همینجور پشت چشمهای من میدوید و
زمین میخورد .به همه گفته بود هر شب خواب بچه را میبیند .گفته بود من بچه را
ندادم! مأمور آورده بودند در خانه .نفهمیدم چطور بچهام را بردند»....

