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خانم توسلی شروع کنین: ساعد احمدي

شما حرف بزنینبگیرم خواین من گوشام می: زادهحاجی

ي جمعخنده

هایی دارن آقاي محمدي یادداشت: آقاي براهنی

اصالً انتظار ،از شروعِ کتاب، یعنی همون خط اولش منو جورِ غریبی کشوند تا آخر:کیواندخت کیوانی

شون اصالً هاي قبلیچون نوشته. قدر موفق باشنزاده به این سبک بنویسن و ایننداشتم خانم حاجی

ها نداشت، بخصوص که ما مثالً سالِ اولی که با هم دوست شدیم، همون گونه نوشتهشباهتی به این

ش کامالً به نظرم قدیمی مد ولی نوشتهآشون، وقتی که دادن من بخونم، خیلی از محتواش خوشم »سبزوهم«

کنم این حرف رو بهشون ، حاال جرأت میهکه از این کارشون خیلی خوشم اومدچون گم آمد، حاال دارم می

ي بخصوص وقتی که رانندهاب اما در این کت. مدآمتونِ قدیمی به نظرم یهشبشونبزنم که اون موقع نوشته

هایی که مربوط به ذهنیات خودشونه خوشم تر از قسمتکنه، بیششه و صحبت میتاکسی داخل ماجرا می

ي هاي خود رانندهشینه، هم حرفچون واقعاً آدم توي تاکسی که می،تر منو جلب کردهها بیشمیاد و اون

زاده شن برام جالب بوده، خانم حاجیبا ما و بعد پیاده میاي هستن هم حرف اونایی که چند ثانیه،تاکسی

خیلی سلیقه به خرج دادن که براي اولین بار این کاررو ایشون انجام دادن و راننده رو وارد ماجراهاي 

گونه بینیم که اینم تو عالم کارمندي مییکنش هم چون ماها هر کدوم که کار میبقیه. خودشون کردن

گیره، خیلی جالب طرح به خودش میمیکي کُتی که هست گاهی اوقات هم جنبهها و مشکالصحبت

گفتن که بعضی جاها احساساتی شدن، البته من خودم چون دوستان قبل از وقت می. صحبت کردن. کردن

ولی نوعِ ،کنم باید باشهتونم از اون احساسات بگذرم و این شاید یه ضعفی باشه برام، فکر مینمی
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ي ناجور داشت توي این زاده مطرح کردن، یه ذره برام یه حالت وصلهحاجیکه اینجا خانماحساساتی 

. کنمدونم، من اشتباه میحاال نمی. ها حالتش غیرِ این بودجملهکه اونستخواکتاب، و دلم می

کجاست اونجا؟: آقاي براهنی

. همون قسمتی که خانم خط گذاشته بودن، خانم توسلی

». مریم جرأتمو نگیر) تا(... اگه شوهرم نداشتم یه بچه می زاییدم«از34ي آخر صفحه(:35و 34صص 

. ي ناجور شما بخونینرو که وصلهلطفاً اونجایی: آقاي براهنی

مکث

خواین خودم بخونممی: زادهحاجی

بخونین: آقاي براهنی

». زاییدمشوهرم نداشتم یه بچه میاگه «

»چطوري؟«: خنددالله می

... هرجوري که. دونمشو که نمیچطوري«

»به، دیگه چی؟به«

»... نه اون طوري که... دیگه همین«

»پس چطوري؟«

»... چطوري«

پاینیشنه، ببینید، این قسمت : خانم کیوانی

یه یک اطلسیِ بنفش، تخمشایدم تخم یه گٌل مثالً. کاشتم توي رحممي یه پروانه رو میپیلهشاید بخُ

»...،نیلوفر آبی
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تر از اینه و اینجا یهو خیلی احساسات شما جاهاي دیگر نثرتون یه مقداري خیلی منطقی: خانم کیوانی

خیلی کم جاهایی هست که، االن اینجا ،البته کمه. نیتکه قبالً نوشهایی لهبرید در مقابل جملطیفی بکار می

... کردن،رو هم اگه خانم توسلی اشاره نمی

ي قبل بود، من به این اشاره نکردم، صفحه: خانم توسلی

این از زبون کیه؟: احمديآقاي 

مریم: خانم توسلی

البته این خود راوي نیست،خب: آقاي احمدي

آیا مریم حق نداره احساساتی باشه؟ خودش چی؟ من اعتراض دارم : فریبا صدیقیم

. همین، مسئله اینجاست: آقاي احمدي

. قبوللحن باید عوض بشه . می فهمم این که صحبت می کنه خود خانم حاجی زاده نیست:خانم کیوانی

خیلی مورد نبوده، یکی دو جورياینولی لحن لحنی ست که توي سرتاسر قصه هر کسی حرف زده 

. کوچولو یه همچین چیزي اومده

ک نیست؟ تناقض داره با مجموعِ زنه، در اینجا رمانتیکه، جاهاي دیگه رمانتیمریم که حرف می: براهنیآقاي

؟... به اصطالح

نه خیر آقاي دکتر؛ نه اینکه مریم رمانتیک حرف نزنه، ولی اینجا یه حالتی داره که توي این قصه، به نظرِ -

من خودم خیلی اتفاقاً کشش دارم به اینگونه نوشتن، ولی توي این نوشته ،من، شاید هم که اصالً

یه جاي دیگه کار بشه شاید این اگه ی برام نامأنوس بود نسبت به بقیه، هاش یه کمسراسرش، این تیکه

. هم خیلی قشنگ باشه

بحث
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دو سه جا نوشتم شاعرانه، 47کنم صفحه االن که نگاه می. البته من کتاب یه دور خوندم: توسلیخانم 

پاراگراف آخر 

کجاش؟47ي صفحه: براهنیآقاي 

... تقریباً، از بابا گفتاز همون اول : خانم توسلی

شکونه، شو دیگه میاون زیبایی. مونه که یه آدمی زیبایی راه بره بگه من زیباماین مثلِ این می: خانم توسلی

بره، یا یه آدم دانشمندي بیاد یه کارهایی بکنه بخواد هی فضیلتش رو ارائه بده، نشون بدهاز بین می

بدهخواد ارائه خب مریم می: زادهحاجی

کنه به این که آدم شروع میضِکنم خود مادر بودن فقط، خیلی بها داره ولی به محمن فکر می:توسلیخانم 

شما یه توصیفی دارین که من 34ص . رهی که داره، اون توانایی زیرِ سؤال مییتبلیغ اون قابلیت و توانایی

تونه بنویسهي زن نمیکنم یه نویسندهفکر می

تونه این قسمت ي زن، به دلیل توانایی مادر شدن میکنم فقط یه نویسندهتفاقاً من فکر میا:زادهحاجی

تونه بنویسهنویسنده مرد نمی. بنویسه

. یادداشت کنین همه که جمع شد یک جا جواب بدین. شما جواب ندین: آقاي براهنی

؟یعنی شما فکر کردین یه حالت شعاري داره براي مادر: آقاي براهنی

. العاده بود یعنی، تکنیکش خیلی قوي بود، واقعاً فوقزادهخانم حاجیخیلی عالی بود کتابتون: خانم توسلی

. راحت بگین، نگران نباشین: زادهحاجی

شناسی هستین، بعد گه شما لیسانس جامعهیه جا توضیحِ زیادي دادین اونجایی که راننده می:توسلیخانم 

یعنی یه مقدار هااینفالن و . از همون اول. گه همون اولی که اومدین مثالً فهمیدمکنه میراننده شروع می

. 39ي گیره در صحفهتوضیحات که خود خواننده می

دیگه چی؟: آقاي براهنی
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،ي دیدیعنی اگر از زاویه،کنم که این داستان، توي این زبان به طرف جلو رونده شدهفکر می: اي شمسیآق

کنه یا اصالً فقط از طریقِ نده، به چه صورت؟ راوي عمدتاً یا کم دخالت میتمنگاه کنیم، زبان شخصی

، مثالً به عنوان مثال اونجایی که داستانی رو دنبال بکنیم، ما باید سیرهاي منقطع یا مثالً دیالوگدیالوگ

»نه ممنون«»؟آبجی تعارف نداره، ناسالمتی ما آدمیم، کاري هست بمونم- )70ي صفحه(نه ممنونم : راننده«

ها فهمیدیم که راننده پول نگرفته، یعنی با یک زبونِ راننده ما بدون توضیح فقط از طریق این دیالوگ

بخواد ترجمه کتاب اگر مثالً این خب ،ي ذهنیِ ماخب حاال با پشتوانهنده، تممسلکی، زبون در اینجا شخصی

اگر این ترجمه . رهافته، یعنی که کارکرد زبان از دست میاز این حالت دیگه میبراش چون عیبِبشه، آیا

بعد . رفته یا نهفهمه که پول نگخونه می، میمثالً تاریخیِ این زبانِ،ياي که بیرون از پشتوانهبشه، آیا خواننده

... وقتاون

. فهمه که پول نگرفتهفهمه که پول گرفته یا نه؟ نمیمثالً یک فرانسوي یا آلمانی نمی:براهنیآقاي

بله نگرفته: آقاي شمسی

. ي فرانسوي ما هم نفهمیمخب خیلی چیزها هست که ممکنه در یک نوشته:براهنیآقاي

درسته: آقاي شمسی

ها رو اغلب اتفاق. فهمیماغلب ما نمی1گریهآلن روبهاي در مورد فرض کنید که نوشتهمثالً:براهنیآقاي

گاهی جورياینهاي اتفاقاً حدس. زنیم که یه اتفاقی افتاده که غیرعادیهولی حدس می. فهمیمگاهی ما نمی

ي فرهنگی اي وجود داره که ممکنه یک نوع به اصطالح مسألهدیگهیه آگاهی ه که اندازآدم رو به فکر می

خیلی هم زیادي بفهمن ولی ،ها بفهمنفرانسويوقتاونباشه ولی اگر توضیح اضافه وارد بشه، ممکنه که 

. ما ممکنه احساس کنیم که زیادي مطلب بهمون داده شده

1.Alain Robbe-Grillet)18 سازان فرانسوي استاز نویسندگان و فیلم) 2008فوریه 18-، برست، فرانسه 1922اوت .
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. یا خوب نیستهیعنی نه این که مثالً بد،قويِندم که زباولی من این رو به عنوان دلیلی آور: آقاي شمسی

ر داستان رو دنبال یزاده هم بوده به صورت دیالوگ فقط ما باید سحاجیهاي قبلیِ خانمدر داستاناین

رو به دست آورده، به خاطر یک سري ابزارهاي دیگه که به کمکش سجمیکنم فرم منکردیم، فکر میمی

ده به داستان، حتا ، یک فُرم خاص میکه اسم گلِهااینفالن، ،، مریمداووديها مثالً یک سري اسم،اومده

مونیم چون قطعی نیست که آیا داوودي هاي آخر به خاطر نوعِ زبانه که ما در حالت تعلیق میتوي صفحه

بعد . خیالِهایی که بیان واقعیت نیست، یعنی زبون؛هاي مختلفی داریممرده یا نه؟ چون قبل از این ما زبون

رفواقعیِ ص ولی . هانوعِ مختلف زبون. شنهمه قاطی میهاایندر اون یکی دو بخشِ آخر . یا روایت

دیشب خواب مریم رو دیدم دوباره «. مونهکنم ساختار زبانی بیرون میي اولِ اول من فکر میصفحه

من هر »الله نگاهش را از تینا برگرداند. به زمین چسبیده بودم، انگار کاشتنم«بعد، »... بردنش آمریکا ومی

دخالت بدم، داستان هاي کتابي صفحهتوي بقیهاین صحفه رو چی روي این قسمت فکر کردم، نتونستم 

. بیرون موند

خب، بعد: براهنی

ي اولی که این قصه رو من یه حرف خیلی کوچیک دارم، چیزي که توي خوندن، دفعه: پروشات کالمی

در حس کردم هاي اول این بود که همون صفحه. به طور ناگهانی توجهم رو جلب کردخوندم، خیلی

رسیم میکهنیه، به یک ساختارِ خیلی قدیمی و خیلی رانتخاب اسامی و ارتباطی که بین این اسامی قرار دا

، این قضیه 17،16هايي مریم و عیسا و ابراهیم و داوود و، که اسم این بابا داوودیه، تا مثالً صفحهقضیه. ما

،پدر عیسا:گویدمیخندد ومریم می«: گهکه می. هشتهي بینیم، صفحهادامه داره، اولین جایی که اینو می

وقتی یا ،به نظرِ من خیلی تجلّیِ قشنگی داره». را در زمین بنشاند مصلوب شدي عیساپیش از آن که هسته

جور با پیغمبرها شروع بعد این بابا همینکنه، تو شیکمش،بگو مادر منو قایم گه میاد می19ي که صفحه

هاي آخر، موسا، یوشع و ارتباطش با پدرش با کتاب، صفحه69ي کنه ارتباط برقرار کردن توي صفحهمی

ولی . این خوبه، این ارتباط رو داره. ي پدر داشتهاون خلوصی و پناهی که همیشه راوي با یادآوريِ خاطره
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این عیسایی ولیکردم خب خیلی خوبِخوندم، فکر میمن وقتی اوایل داشتم می. اً مریمبقیه چی؟ خصوص

رسونه؟ چون ابراهیمه که ي مصلوب شدنش چه جوري میاد خودشو به ابراهیم میآورده، قضیهاینجاکه 

قربانی شده و مریم چی دستشو گرفته؟اینجا شه به واقع، ابراهیمه که مصلوب می

یک جایی برسن؟ یعنی یک معنی اساطیري درست بشه؟ به حتماً باید هااینکنید که کر میف:براهنیآقاي 

ها براي این آورده شده که هر کدوم تجلّیِ نه، اگر این،ي اساطیري به اون صورتمهنه، منظو: خانم کالمی

حتا خودآگاه، یه چیزي باشن، چرا رها شده، اگر این طور نیست چرا بعضی جاها به طور ناخودآگاه یا

خوام اینو بخونم، نه به عنوان وقتی که من به عنوان منتقّد می. هم خوبی دارنسجادونم، یه همچین انمی

تونم به این اثر بهتر برسم، بهتر درکش کنم، مشکلی که این اثر می... خوام فکر کنم با چهخواننده، و می

ي این که بدونم خب چه چیزي رو باید براي این من اینو چند بار خوندم برا. ذاره همینهجلوي من می

ده؟ خب یه جاهایی یه رهایی داشت که من خوشحال بودم انتخاب کرد؟ این خودش رو با چی تطبیق می

کنم اي براش آورد، یکی این بود، یکی دیگه گاهی اوقات فکر میاز این که نمیشه یه نقد خیلی کالسه شده

قدر هاي دیگه اینهاي دیگه، یعنی زبونشه با زبونکم البته، قاطی میکه زبون راوي، یه جاهایی خیلی

روز و الله هستن، کاراکترشون ها فرحکه ایننشروز و الله فقط گفته می، مثالً فرحجلوننمیارنوخودشو

نا ظاهراً شه که ایدقیقاً شناخته شده نیست و ارتباطی که اینا با مریم و با راوي، خاله، دارن فقط مشخص می

کنه، انگار هر سه تا یکی قدر تفاوت نمیشون، صداهاشون، با هم اونند، طرز بیانیتوي یک محیط کار

. هستن

یعنی حتا اگر سه نفر آدم باشن که در یک طبقه و گروه سنیِ خاصی باشن، حتماً باید به اینا یه :براهنیآقاي

شون نیومد و اگه اسم. با اون یکی فرق بکنها همقدار مشخصات فردي نسبت داد که هر کدوم از این

. صداشون اومد، معلوم بشه
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کنیم و یه چیز دیگه که من این مشکل رو نداشتم، بفهمیم که الاقل با کی داریم صحبت می: خانم کالمی

دربیاد، یه رو خونده بودم قبل از این که به این ترتیب هاي این قصهشاید به خاطر این که قبالً هم دستنوشته

مقدار آشنایی داشتم ولی یکی دو تا از اطرافیان که به هر حال با ادبیات سروکار جدي دارن، خوندن این 

من همه رو ! ي اول چقدر اسم دارهرو، چیزي که به من گفتن این بود که واي توي ده بیست صفحهقصه

صداي خیلی مشخصی نداشتن، البته این به کنم اگر اونا قاطی کردن به خاطر اینه که و فکر می! قاطی کردم

. نظرِ من نیومد، ولی گفتم به عنوان یک حرفی که دیگران زدن بدونیم بهتره

شن ها، به صورتی با یک نوع معناي اساطیري شروع میگین این شخصیتشما موقعی که می:براهنیآقاي

به هم که بااگر این خطر پیش بیاد،هخوربه هم پیوند نمیهاجابعضیو بعد اون معناي اساطیري در 

فکر . به اصطالح غیرارگانیک بکنهنویسنده نتونهبعداً اما ساختار ارگانیک درست بشه، ها یهآنپیوستنِ 

تونست اون ساختار ارگانیک رو غیرارگانیک شد و ایشون نمیارگانیک ساخته میکنید اگر اون ساختارِنمی

هاي ها رو به صورت به اصطالح، پایانهکه اینجاي ایناثر به به خوردبکنه، ضرر بیشتري شاید می

هاي اساطیري به آدم بکنه به جاي این که این این اسامی یه اشاره. بیارهو اسامی رو از دوربیارهجورياین

نهایتاً خودشون رو برسونن به یه جایی و ما در داخل ساختار ارگانیک غرقو هاي اساطیري بیان اشاره

دونم شه، اینجا چون مسیح اینو گفته، این میشه چون نمیهایی که زده میي حرفبشیم، بگیم که پشت همه

افته، یعنی در واقع اقتباس از یک ساختار براي این مریم هم همون اتفاق می،مریم این اتفاق افتادهاون براي 

ي ما به طور کلی قصه رو درون یک قصهاساطیري در یک ساختار واقعی این احتمال رو به وجود میاره که

با ي اسامی بیان تا به وسیلهجورياینها ي دیگه ببینیم، در حالی که اگر اشارهدیگه و بازسازيِ یک قصه

خوان تبدیل بشن به یه چیزي که دقیقاً اون چیزي و موقعی که می،هاي بیشتر بیاناعمال یا با اشارهبعضی 

»... که توي ذهن ما هست و انتظار ما در حال برآورده شدن هست، اونجا رها بشن
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نیست، منظورم این نیست که انتظار ما رو از روي اون الگوي جوريایننه منظور من : خانم کالمی

کردم که گم این ساختارها رو داره، مثالً من فکر میایی با این که من میاساطیري برآورده کنه، اتفاقاً یه جاه

بعد چونریزه، هارو به هم میاوناما یه همچین چیزهایی، ،خب قاعدتاً باید ابراهیم یوسف نجار باشه، مثالً

ه اصالً متعاقب نه این ک. ببینمروییاي از یه همچین تجلّیدیگه اصالً من نتونستم جلوه،20،19ي از صفحه

چون توقع نداشتم از یه . دنبال یه همچین چیزي نبودم. اي برسمهم یا به خاطر هم یا نهایتاً به یه نتیجه

. به وجود بیارهي منطقی رو اي که این نتیجههمچین تیپ نوشته

عملی که ز یه شخصیت به یه شخصیت دیگه، اون اچطور؟ که 2ي ترانسپوزیسیوناین مسأله: براهنیآقاي

بشه به طرف یه کاراکتر دیگه و اون کاراکتر اون گرفتاري 3این ترانسپوزه،دینشما به این کاراکتر نسبت می

یعنی در یه . رو پیدا بکنه که شما براي ارتباط مریم و ابراهیم در یک فاز دیگه در نظر داشتین که اتفاق بیفته

کنه ولی به صورت فاقی آخر سر بیفته که مجموعه رو جمع میجایی، در اثر یه انقطاعی پیدا بشه و نهایتاً ات

رو به صورت یه گروه دیگه،کنههارو جمع نمییعنی اون،کنهجمعِ به اصطالح، مورد انتظارِ شما جمع نمی

کنن و در اونجا رن اون تو، درسته؟ ولی در واقع با یک انقطاع حرکت میکنه، یعنی اینا میدیگه جمع می

. یرنگقرار می

. من این جوري ندیدم: خانم کالمی

من هم االن به ذهنم رسید که این رو بگم، به دلیل این که من هم قبالً قصه رو خوندم در : آقاي براهنی

احیاناً این طور شده باشه، ممکنه استدالل ،نتیجه این تصور به ذهنم رسید که شاید اگر این طور شده باشه

همدیگه ي حوادث و به شن به وسیلهشده ممکنه در یه جاي دیگه اینا از هم تفریق میجمعکرد که اگه 

2.transposition

3.transpose
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شن، در یک جاي دیگه اینا با هم دیگه میdissociate(4(ایتیِرسن و به اصطالح دیسوشنمی

. بشن و جمع بشنassociate(5(ایتاَسوسیِ

ی این حالت رو توي داوودي پیدا کردم که اینا گین من درست ندیدم ولاون اتفاقی که شما می: خانم کالمی

خصوصاً توي ،افتهیه همچین تحولی واسه ي داوودي اتفاق میه کهشده، قشنگtransfer(6(فر ترانس

جاشو تويمونه، من کنه، اما راوي که طرف اصلیِ قصههاي آخر و برخوردي که مریم باهاش میصفحه

. کنمپیدا نمیباشه،transfiguration(7(وریشنفیگترنسحتا اگه یه،]حالتی[همچین

یعنی آدم هم احساس ترحم . وار هستوار مسیحکیشوتدنحالتدر داوودي به اصطالح، یه : براهنیآقاي

خنده، یعنی ترکیبِ این دو تا هستش و شاید بخشی از این چیزها از داره نسبت بهش و هم به ریشش می

و شاید پشت سر قضیه یک حرکت به ریشِ بعضی حوادثی شهناشی میاون حوادثی که قبالً اتفاق افتاده، 

یعنی اگر با ،هاکنه ربط داشته باشه با این انقطاعمم،شه خندیدني ما خیلی جدي گرفته میکه در جامعه

استداللِ تمام این قضیه بیان بشه، شاید این حالت پیش نیاد، یعنی کاراکتر اگر به طور مستمر از اول تا آخر 

این باز هم ،کیشوت بشه و خواه یه حالت مسیحانه پیدا بکنهبا یک معیار خاصی درست بشه که خواه دن

ولی اگر اینو یه ذره ن،هایی که ما در جامعه داریم یا الگوهاشو در برابرِ ما نگه داشتانواع آدمگرده به برمی

خواد شو بگیم، در راوي این حالت هستش که میشو بگیم، یه ذره جورِ دیگهقطع بکنیم، یه ذره این جوري

تر تاده؟ و این حرکت این جوري بیشبینی نشده، افتاده یا نیفکه واقعاً اون اتفاقی که پیشهبره و برسه ببین

حاال من دیگه . به جاي این که خاله باشه، یک حالت مادرانه است

جدا.4
پیوند خوردن، پیوستن.5
منتقل شدن.6
دگرسیمایی، تغییر صورت.7
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. ي صحبتی که شما کردید، سؤال خیلی کوچیکیهسؤالی دربارههمن یدکترببخشید آقاي : فرانصاريهوشیار

... با هم حضور دارن، براي مناین کدوم الگوي کهنه و قدیمیه که درِش مریم و عیسا و ابراهیم و داوود

روتونن، البته ابراهیمهاشون وجود داره البته مریم و ابراهیم و عیسا که میها اشارهاین: براهنیآقاي

کنه به قضیه، چون ایشون اشاره کردن، من اشاره برخورد دینی و مذهبی رو نزدیک میگاهی یه نوع …باید

. کردم

دونه، مییاد آدم خودشو سهیم ون درد نکنه، طبعاً هر کاري که از کالس در میاوالً که دستت: صدیقیمخانم

که خیلی بخصوص چیزيبه خصوص از یه سري مواردش . خیلی لذت بردم از کاردرکلجا اجا یا ببی

شه، این وسواس زبانی به یک وسواسِ زبانیِ خاصی توي این قصه مشاهده میاینه کهروي من اثر گذاشت

هاي درونی که با خودش داره، به صحبت. کنههايِ درونِ خواننده رو طی میترین الیهن تا عمیقنظرِ م

هایی که با پدرش داره و به طور هاي درونی با خودش هستش و صحبتخصوص در جاهایی که صحبت

ودتون خزاده خانم حاجیخواست که من دلم می48ي کلی برگشتی که به زندگیِ خودش داره مثالً صفحه

اصالً چرا «کنمدعوت میخود خورشیدو. کنمهارو پف میمعي شهمه. خوامشمع نمی،:اینجا رو بخونین

دونم، شایدم خیلی دور، قدر زود، اون باالي صخره، وقتی من اون پایین بودم، دنیا اومده؟ ها، چی میاین

شاید منتظرِ آفتابِ، به من چه مگه . متولد نشدهیادم باشه بپرسم کی متولد شده؟ شاید، شاید هنوزم . بعد من

ایرادي مگه داره آدم تولد خودشو جشن بگیره؟ برا . خوام تولدمو جشن بگیرممهم تولد خودمه، می. فضولم

چند سالگی بود که متولد شدم؟ ! چندتا بخرم؟ چندسالمه؟ چه سخته. خودش، تنهایی، یادم باشه شمع بخرم

هاي کالمی و کلماتی که یعنی من کاري ندارم این مضمون چیه، وسواس،مونشاصالً گذشته از مض». نه

کشونه با خودش و از ، یعنی آدمو میهکنبه وحی نزدیک میرو زبانیه که تمیاره کامالً به نظرِ من همون حال

شد این میکنم آیافکر میدونم و نمی،این دست کم نداره، به نظرم خیلی داره که از این نظر خیلی مثبت

با خود شخصیِ خودش هستش یکی از هایی که صحبتبه خصوص ،هايِ درونیِ با خودشصحبت
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دونم، این میلِ منه در شد، نمیمحورهايِ اصلیِ قصه قرار بگیره و یه خُرده گسترش پیدا کنه، شاید هم نمی

، ناگهانی چیزهایی رو بتمثخیلی اي که هستش تمهیدات خاصیه که به نظرِ من ي دیگهیه مسأله. حقیقت

گیره کنه بدون این که اصالً هیچ دیدي آدم داشته باشه که کجا قراره بره، بعد دست آدم رو میشروع می

رو هاي ذهنیبره اونجایی که قراره بره، بدون این که هیچ چیزِ خطی رو به آدم بده، یعنی اون سیالنمی

اي که باز به نظرم جالب بود این بودش که یه چیز دیگه. بکنهقشنگ با تمهیداتش تونسته به خواننده القا

خواد بنویسم، حاال یا ادامه بدم یا این که بنویسم یه چیز احساس کردم خودم دلم می. خوندموقتی اینو می

خواد بنویسم و به قولِ یکی از دوستان، اون هم شاید اینو کردم دلم میدونم ولی احساس مینمی،ايدیگه

رو ادامه بده و به نظرِ من یه امضاي خیلی مهمی بین خواننده و خواد خود قصهگفت که آدم دلش میمی

که خواننده شه پاي نوشته گذاشته مییعنی این همون امضاییه که ،این کتاب گذاشته شدهتوي نویسنده 

خرش، به نظرِ من خیلی ، یعنی دو خط آي کتابانتها. بتونه اون قصه رو کش بِده یا باهاش زندگی بکنه

داوودي، چشماش چشماش«: گهکه میجایی. ها بودپایانضربه زننده و غافلگیر کننده و یکی از بهترین 

خواننده این خیلی قشنگ بود یعنی اصالً بدون این که »؟خاله تو هم«گه میداودي بعد ». سرگردونم کرد

وم مقضیه تموم بشه، آدم کامالً منتظر بود با داوودي قضیه تباشه، قرار بود با داوودي پایان هیچ منتظرِ این 

اما، با اجازه، من حقیقتش رو . کنهي کامالٌ حسی میاد و آدم رو غافلگیر میبشه ولی یه همچین جمله

کردم درگیر بودم با خودم، این شاید یه صحبت شخصی باشه، به این دلیل که احساس مییه مقداربخواین 

شو نداشته باشه، آیا درسته این قدر ریزبینانه به کار دیگران اییخوب نتونه بنویسه، توانوقتی آدم خودش

نگاه کنه

اشکال نداره: آقاي آقاجانی

ب اگر حس من پرورش پیدا نکردهحس کردم که خجورياینبا خودم به این آشتی رسیدم، : خانم صدیقیم

گیره یعنی حسی اگر نگاه بکنم در حقیقت در کنارِ همون قرار میبراي خوب نوشتن، همون قدر هم اینجا
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، یعنی سعی کردم اثر، به خاطر همین برگشتم بهیمچیزي رو نقد بکنیه خواهیم تصنعی ا ما که نمیاینج

این چیزهایی که بنابراین. اولین باري که خوندم، هرچیزي بود همون رو ثبت بکنم، دور نشم از اون

هبه صورت سؤال دراومداما ؛نیستجديخوام بگم اصالً کنم میاین ایرادي که احساس میخوام بگم،می

به نظرم اومد حتی. حل شده بود برامبود یی که به نظرم ایرادي دوم که خوندم خیلی چیزهابرام، چون دفعه

که در هشت خط اول، یکی این . بهتره بگمنگهش داشتمچون از قرائت اول توي ذهنم اصالً نباید بگم ولی 

بعد این گرچه چند صفحه. طوري پشت سرِ هم میاد، به نظرِ من این ضربه زننده استهشت تا اسم همین

کنه به کنه، سعی میدر شروع آدم رو سردرگم میاما کنه، میشه و براي ما هویت پیدا میاسامی شکافته 

ي دوم حقیقتش اومدم، حاال شاید من من دفعهپیدا بکنه، روهاشخصیتروابط بین یه سريصورت منطقی 

ي دوم این اسامی حتا دفعه. دوست مریم: ي تینا، اللهخاله: نوشتم مریم. دونم، اسامی رو نوشتمخنگم نمی

کنه که یه سري آدم احساس می. به نظرِ من این ضعفه؛شون رو کشف بکنمخواستم هویترو می

یعنی وقتی که مثالً آدم جلو می ره یکی مثل مریم . هاي دیگهصیتها وسیله قرار گرفتن براي شخشخصیت

میاد، خانم تمدن میاد، خانم مؤمنی میاد، حاال خانم تمدن و خانم مؤمنی و اینارو روز میاد، اللهمیاد، فرح

ن یا باش"بود"کنن، یا باید ها هستن که دخالت پیدا میگیم که اصالً لزومی نداره، ولی یه سري شخصیتمی

ها درگیر شه بین بود و نبود معلق باشن، به خاطر چی؟ به خاطرِ این که ما توي قصه با ایننمی. »نبود«

خونم الله اینو گفت، اگر صفات شخصیتی الله نیاد توي ذهن من هجوم من مثالً وقتی یه جا می. شیممی

این . ست، ضعف اون نوشته استبیاره و من فکر کنم که الله چه صفت شخصیتی داشت، این ضعف من نی

دیدم که مریم رو بذاریم، مثالً کردم میها من نگاه میمثالً بعضی وقت. هجوم به وجود نمیاد به نظرِ من

ده که که به من نشون مینوشته مریم گفت، مریم روبرداره بنویسه الله گفت، فقط یه سري سرنوشت مریمِ

مثالً . ها رو از هم جدا نکردهنه لحن و نه کاربردهاي حسی این شخصیتنه زبان، . کنهاینجا داره اشتباه می

میاد توي ي نوشتهاین حالت باز وسواس گونه» جرأتمو نگیر،جرأتمو نگیرمریم«گه ابراهیم وقتی میاد می

لذت این جمله، اصالً لزومی هم براي ما به وجود نمیاره که ما ابراهیم رو بشناسیم، همین وسواس به ما 
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اینجا چه کاره است؟ الله اینجا چه کاره است؟ حتا خود مریم هم که سرنوشتی روز در حالی که فرح . دهمی

کنه و حاال در ضد اینها کیا داره، خود اون سرنوشت به صورت یه خُرده انتزاعیه که داره از بقیه جداش می

ما اگه اسم . کنهشه براي ما، بعد پیدا میده، داوودي عمودي میهستن؟ مثالً داوودي، داوودي ثمر می

فهمیم راننده رو برداریم، میاسم راننده. زنهفهمیم داوودي کجا داره حرف میداوودي رو هم برداریم، می

. ندیدم، اصالً هرچی نگاه کردم که چه شکلی داره؟ چه بعدي دارهزروزنه، ولی من فرحکجا داره حرف می

در حالی . دونین، یعنی من واقعاً مریم رو هم خوب ندیدممی. ریم رو هم خوب ندیدمحتا م. رو ندیدمالله

اصالً احتیاج نیست کس دیگه بیاد اینو به من نشون بده، توي خیابون هم ببینم . که من داوودي رو دیدم

. شناسمشمی

اده بشن براي ها وسیله قرار دمن یک سؤالی بکنم و اون اینه که اگر بعضی شخصیت: براهنیآقاي 

ها وسیله اگر اون یکی،هاي دیگه، در اینجا شخصیت اصلی باالخره داوودیه و در عین حال راویهشخصیت

تونین تفکیک کنین صداهايِ ي وسیله قرار گرفتن تا چه حد شما میقرار گرفته باشن، آیا در اون محدوده

ي دیگه، چون داوودي در یک حوزه. ي فکري قرار دارنحوزهکرو که در یهاییخیلی مشخصِ آدمخیلی

ي خودش خاله نسبت به خانواده. اي هستست نسبت به خاله در یک قلمرو دیگهايدر یک قلمرو دیگه

ها بیرون کشیده شه و خاطراتش با اوندر نتیجه زبانش بیرون کشیده می. شهدر قلمروهاي مختلف وارد می

شه بیرون و ها باالخره این مسائل کشیده میشِ، مادرش، ایندر ارتباط با خانوادهداوودي هم. شهمی

مخصوصاً زبانِ یه . شدهي زبانیه که به کار گرفتهکنه، یه بخشِ اعظمش به وسیلهداوودي شخصیت پیدا می

وز و مریم و رولی در مورد الله و فرح. طور که دیدیمآنهاي خاصی پیدا کردهآدمی که یه مقدار علت

افته، ما تا چه حد هايِ فرعی هستن، جز یک حادثه که براي مریم اتفاق میتر شخصیتها که بیشاین

هاي رادیویی قدیم که مثالً هارو بیشتر به صورت این چیزهاي رادیویی، نمایشنامهتونیم یه دفعه اینمی

درسته؟ یعنی آیا کاراکتر . خانومهاین شاباجیفهمیدیم که گفت ما میخانم، اگه حتا یه جمله هم میشاباجی

رو که دریه وضع، االن مثالً فرض کنید که آقاي شمسی هم حرف بزنه، آقاي آقاجانی هم حرف بزنه، ما 
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ي یک شعر به خصوص هارو هم نشناسیم و دربارهرو نشناسیم و آدمرو داشته باشیم، اسامیفقط ضبط شده

به . ها از کدوم بخشِ جامعه هستنتونیم تشخیص بدیم که اینما می. ي به خصوص حرف بزننو یک قصه

ي دربارهاالن نوعِ حرف زدن در مجالت در طولِ این سه چهار سالِ گذشته، . نظر من نوع حرف زدنه

بینین میشما اسامی رو اگه حذف بکنین . زنیمعوض شده، درسته؟، یه جور دیگه حرف میتقریباًادبیات 

ما چه بکنیم؟ یا ،ها با همدیگه متفاوتنزنن، درسته؟، در حالی که آدمب یک جور حرف میها اغلکه این

ها خودشون باید بیان جلو، یعنی از مجموعِ مثالً بیست نفري که نقد ها رو خیلی بکشیم جلو، یا اینباید این

د ادبی بنویس تا ما بفهمیم هارو بکشیم جلوتر و بگیم که حاال تو بشین پنجاه صفحه نقنویسن، اینادبی می

االن پنجاه نفر . تو چند مرد حلّاجی؟ به دلیلِ این که نوشتنِ یه چهار صفحه پنج صفحه که کاري نیست

، یه حافظ موسويم از یخوندرسته؟ یعنی مثالً االن موقعی که من یه مطلبی می،نویسن دیگهمیجورياین

بینم که دریه خونم، یه دفعه میهارو که من میخونم، اینمییخانم، یه مطلبی از مثالً یه پاشازادهمطلبی از 

حتا اسامی . کننتقریباً مثل هم صحبت میکنن ي یک موضوعِ خاص صحبت میدربارهوقتیها جایی این

رو شما بردارین، حافظ موسوي رو بردارین و زیرش پاشازاده بذارین، پاشازاده رو بردارین و زیرش، از نظرِ 

طور ها همیني عام ذهنیه که در ذهنِ اینعلتش چیه؟ علتش یک مسأله. گممینقد ادبی به اصطالح رفتار

مشیت عالیی . زننتقریباً شبیه هم حرف می»مشیت عالیی«و »معتقدي«مثالً فرض کنید که . چرخهداره می

زنه، یعنی موقعی که یکی حرف میاي موارد،یه ذره با فردیت بیشتر و با یه مقدار تسلط بیشتر، ولی در پاره

نویسن یا حاال مثالً یه چیزي راجع به کتاب و سه نفر هستن در جامعه که موقعی که نقد ادبی می،دو نفر

میشه، چرا؟ علتش اینه که foreground(8(فورگراندنویسن، خود به خود این میاد جلو، یعنی ها میاین

به طور مستند وجود داره، در نتیجه یه مقدار به اصطالح بعضی صداشون از قبل وجود داشته و صداشون 

position(9(سیونِزیروشنفکر یا باید به روشنفکر یک پهاي آدمدرست کردنِ ها، مثالً در مورد شخصیت

پیش نما.8
جایگاه، موقعیت.9
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شخصیت فرعی درست کردن خاصی داد تا از بقیه جدا بشه ولی روشنفکر هم بمونه، درسته؟ که این براي 

تره به دلیل رفته یه همچین چیزي راحتدشواره، ولی براي شخصیت به اصطالح اصلی رویهمخیلی خیلی 

زنه و خُب باید مشخص کنه صداشو، یه بار هم برینش توي یه حادثه، حرف میاین که شما یه بار می

فرح روز و در الله و مریم عامیlyricism(10(همیریزلباید مشخص کنه، ولی یه دیگه برین توي حادثه می

ها رو به همدیگه اي موارد که اینیعنی یه تغزلِ عامی در برخورد خود خاله وجود داره در پاره. وجود نداره

زاده جا ممکنه که حاال از یه نظرِ دیگه خانم حاجینیکنه به یک گروه و اکنه و متعلق مینزدیک می

یی مسئلهها رو فردیت بخشید؟ یعنی اون ین تیکشه اش بیاد زیر سؤال و اون هم اینه که چطور مینوشته

یعنی مثالً ! ها، کردیم باید یه تیکی داشته باشه که آدم بتونه بفهمه که این، این بودیه وقت صحبت میکه 

این که از اون تیپ بودن بیان تاها بود نوع راه رفتن، نوع لباس پوشیدن، نوعِ برخورد و نوعِ حرف زدن این

. هستها اون حالت تیپ بودن دو سه تاي اینچون در. بیرون

یعنی خانم مؤمنی . نویس باید تکلیف مارو مشخص بکنهدونین آقاي دکتر به نظر من قصهمی:خانم صدیقیم

شون یک جا یا دو ند که اصالً اسماو شخصیتیدکنه، تمدن یا مؤمنی منظور اون وقتی میاد کتاب رو پرت می

شه، خانم مؤمنی گذره، این براي ما تموم میکنه و میکتاب رو پرت میونوقتی ا. تر برده نشدهجا بیش

شه ولی تونستم این کارو بکنم و اینا، این براي ما تموم میمی،دونمنمی،گه از روي لباس منوقتی میاد می

ه، خودش، بین بود شن، یعنی گویا نویسندشن، به خاطرِ این که تکرار میروز براي ما تموم نمیالله و فرح

ها، کردین وفاداري به شخصیتن من مثالً یادم میاد که شما مطرح مییها شک داره، یعنی ببینو نبود این

شک نیست . کنههارو داره یکدست میبینم که شخصیتها رو میاینجا من اتفاقاً دارم وفاداري به شخصیت

آیا توي قصه، وقتی به کرّات میان، زیاد هم تکرار ، ولیهاشون یکسانِها در واقعیت احتماالً شخصیتاین

ها اصالً فکر مارو ، این وفاداريِ به شخصیت ضربه نمی زنه؟ و آیا لزومی داره که این شخصیتنشمی

ها روشن نکرده که نویس تکلیف مارو هنوز با این شخصیتمشغول کنن؟ یعنی دلیلش این نیست که قصه

تغزل.10
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ها؟ یا فردیت بده یا یه جوري بِکشه کنار یا کمترشون بکنه، به هر حال این تما معلّقیم در مورد این شخصی

ها فکر بکنیم و کشف منطقی بخواهیم به وجود سؤال توي ذهن ما به وجود نیاد که ما بنشینیم راجع به این

ها؟بیاریم در مورد این شخصیت

تموم . درست کردنِ شخصیت اصلیهازتری، خیلی مشکلعدرست کردن شخصیت فرگاهی: دکتر براهنی

تون؟شد صحبت

شه این تعدد کنم باعث میبعد حاال در کنارِ این هم، اون چیزي که باز من فکر می:خانم صدیقیم

بره و به کردم که یه سري، گذشته از این تمهیداتی که به کار میها ضربه بزنه، گاهی احساس میشخصیت

ه ما بده، هاي موضوعی است بدون این که فرصت استراحت بنظرِ من جالبه، یه سري تعدد موضوع، پرش

رو ، بخصوص این که کوتاهه، یعنی اگر بلند بود آدم شاید این مشکل22ي کنه یعنی مثالً در صفحهاذیت می

ب، بعد یهو میاد ده خدا،رو دادههااینمثالً قبلش اومده یه سري از . هاي موضوعیباهاش نداشت، پرش

کنم، حس من ممکنه دارم اشتباه میالبته شه، د میوارد یه تعداد آدمِ جدیو، ایم مادرسکتهکوتاه بیا، گه می

شه و این فرصت رو به من بهاي سیالِ بعدي روشن رو که جریانکردم که اون فرصت استراحت کافیمی

ده، یه خُرده تصنّع بِده که من همین جوري یه ذره خطی جلو برم بعد یهو فوران یه چیزي اتفاق بیفته، نمی

هاشو عوض کنه، موضوعاشو عوض کنه، اون خواد مدام محیطکه میبه نظرم اومد حقیقتش ،به نظرم اومد

اول احساس همتصنّع به نظرم نیومد، اسامیِ زیاداصالًجایی که خودش با خودش صحبت درونی داره

باز چیزي که برام سؤاله اینه که شخصیت تینا و . کنماحساس کردم من اشتباه میزنه بعد کردم ضربه می

، مونه، یعنی اگر فقط براي مادر بودنِعقیم میي اول توي خوندن دفعهاما تا حدي،شه، ریم میاد مطرح میم

نگاه نکردم، یعنی اصالً جورياینمن متأسفانه اون موضوعاتی رو که پروشات کشف کرده بود اصالً 

شخصیت تینا و مریم، این رو دیدم، بعد به نظرم اي و این چیزها ندیدم، فقط توي خودش، خودشاسطوره

ي مادرانهخواد حسِخواد بگه، اگه فقط مییتکرار و این عالقه چیزِ خاصی در برنداشت، نفهمیدم چی م
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تینا «:گه کهکنه می، که میاد اینو تکرار می30ي اینو بگه، به نظرم کم داشت، بخصوص این که صفحه

این »ش؟پویان به کی رفته تو یا بابامریم«طور میاد تا همین»دهدبغلش فشار میرود، مریم تینا را توينمی

خواد به ما برسونه؟ باز ب براي چی باید بیاد؟ چی رو میخ. بدونِ پیشرفت صفحات اولههمون تکرارِ

. کنم عقیم مونده این قضیه و تکرارِ بدون پیشرفت صورت گرفتهاحساس می. گم سؤاله براممی

هم هست؟باز : براهنیآقاي

بله، بگم؟: خانم صدیقیم

خنده-همهمه

... خوام که دیگران هممن می: براهنیآقاي

. شوگم بقیهخب پس من بعداً می: خانم صدیقیم

ها هستن؟ چند نفر دیگه کی. نبگیي حرفاتونحتماً همهخواد که شما چون من دلم می: براهنیآقاي

هستن؟

نظر شمارو که قبل از اون ومکنه نظر اولیهتون نمیخیلی چیزها گفته شد، تکراریه، اگه خسته:فردعفت ثابتی

. گیریش تغییر کنههاي بعدي ممکنه نظر آدم عوض بشه، موضعیه که در خواندنبگم؟ طبیعی،بشنوم

. حتماً، بفرمایید: آقاي براهنی

کنه، این که رو درگیرِ خودش میمحتوايِ کتاب آدمتر ازتکنیک کتاب خیلی موقع خوندنش بیش: ثابتی فرد

بخشید که میییرانندهي اون کنه به واسطهمونه، بعد ادامه پیدا میشه، یه سري چیزهایی مخفی میقطع می
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کنم اون حرکت راننده تاکسی، بستري که براي خودش از یک حماقت خاصی برخورداره، من فکر می

هایی که توسط اون راننده تاکسی کنه و اون قطعکه داره حرکت میتري سیالِنویسنده انتخاب کرده، بس

خاصی داره، بیشتر نویسنده خواسته بار معنايکنه، این خودش یه جریانِ ذهنیِ این راوي رو قطع می

ده خاطر تخیلِ خواننو به همین... روي دوم قرار بِده اون تکنیک خودشدر درجه،رو مخفی نگه دارهمحتوا

ده به خواننده، باعث هایی که میهاي انتهایی، نویسنده با یک سري آگاهیگیره ولی توي بخشاوج می

که از هم جدا افتاده با هوشِ خودش مونتاژ کنه و روهابشه، برگرده این تکهکمی کمرنگشه اون تخیل می

مانِ مستقل ممکنه بدل بشه، بین اون ي، زمانِ شکسته به یک زبینه که یک رابطهکنه میوقتی که مونتاژ می

ي یک واقعیت مطلق هست، خارج از حوزهکه ي علت و معلولی پیدا کنه، یک رابطهیهچیزهایی که ذهن

ها رو پیدا کنه، ساختارِ شخصی یک ساختارِ انتخاب شده باشه و به هر حال این تخیل یک بینش این رابطه

مونولوگ قبلی باشه، یعنی شخصیتی در خودش مونولوگی هست که عمقِکمتر . واقعیت بیرونی پیدا بکنه

ي جدید از یک حوزهاما در خود فرو رفتن نیست، . ي مونولوگ قبلی باشهو یک دیالوگی ادامهفرو بره 

ها کنه که این تکهاحساس میروي نویسندهخونه آدم، این نیت اولیهبارِ دوم که می. عاطفه هستش

الزامِ خاصی وسط اون جریانِ ذهنی به وجود آوردنبا هدف درسته کهپراکنده نشدن، جوري همین

قرار داشتند، توي این ... هایی که دور از لحاظ، منتها یه مقدار مونتاژ شده در بعضی مواقع، و رابطهنپرمین

ولی اون انتهاي کتاب، اون رو پیدا کنه، ي علت و معلولیتونه نزدیک کنه و اون رابطهمیروخوانندهکتاب 

شه، هر دو تا بین مرگ و حس تعلیقی که به وجود میاره که آدم زنده بودنِ خاله و داوودي براش محرز می

شه باره با این پایان مواجه میالساعه بودن این حالتی که انگار که نویسنده یکخلق. موننزندگی معلق می

تمِ اصلیِ داستان که حیرانی و سرگردانیِ اون با و ین خیلی قشنگذاره، او این پایان رو به همین شکل می

ها وسیله بعضی شخصیتخانم صدیقیم گفتن . اون چیزهایی که دوست دارم گفتم. شهمچ میراوي هستش

اشیا و حیوانات رو باید وسیله قرار بدیم توي ها،بعضی شخصیتي من اینه که قرار گرفتن، سلیقه

گن من اونجا به خاطر میمدام زاده سگخانم حاجیاونجا که . کنه به ساخته شدن فضامیاین کمک ،داستان
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ها جایی که انسانبه نظرم. آن دکلمردنِ داوودي اگر مرده باشه، عمیقاً متأثر شدم یا افتادنِ گنجشک از روي 

اونجا که حتا کنه، ی رو حس نمیتنهایخواننده خیلیگیرن، براي نشون دادنِ تنهاییِ کاراکترها وسیله قرار می

اونجا که اما ذاره، تأثیري نمیقدر اونشه، تنها بودنِ داوودي خواد زن بگیره، کسی زنش نمیداوودي می

ي اشیا و حیوانات به وسیلهزادهخانم حاجی. گیرهمیره خواننده تحت تأثیر قرار میبه اون شکل میسگ

سالمت و زیبایی تینا، غم و درد مریم رو نشون طریق خوبه که از ی و خیلن، ردي عمیقی ایجاد کیک عاطفه

هایی که دقیقاً آدم، این کتاب پر از آدمهیه چیز دیگه، . تونم بگم یا نهدونم منظورم رو درست می، نمیدادن

این داوودي، بهاما بعد، . تونن نزدیک بشننمینزدیکن و هم یه حس و حالی درشونه که به هم دیگه هم 

توي کتاب، اون بخشِ مخفیِ داوودي نمایاندناي که برایش پیش اومده، به نظرم داوودي رو رغمِ حادثه

سازم، داوودي هنوز هم تنهاست، هم بیرون از گفته نشده، یعنی من از داوودي یک واقعیت جدیدي نمی

کنه، کتاب تنها بوده، هم توي کتاب تنهاییش باقی مونده، یعنی خاله با این حسی که نسبت به اون پیدا می

گنجشک مونه، مثباقی میومانه مثلِ همون گنجشکه، مظلومیتش داوودي هنوز مظلعمیقِ اماچون که خب 

بینیم، همون معیارهاي مونه و توي کتاب ما یک بعد جدید این واقعیت رو نمیمظلومیتش باقی می،مونهمی

گیريِ خاصی کس موضعبیرونی که توي جامعه هست در برخورد با داوودي، توي کتاب هم هست، هیچ

شکنه و شاید مظلوم بودن در این خودکشی به خاطر کنه، کسی معیارها رو نمیا نمینسبت به اون معیاره

. اینه که نویسنده هم نجاتش نداده

کنه که خودکشی کرده، وانمودي که به حاال این حالتی که داوودي خودش داره وانمود می:براهنیآقاي

خودش، آیا اون خودش، بخش اعظم، خودکشی کرده تا این که جلب ترحم بکنه نسبت به موقعیت خاصِ

و این که در این وضعِ خاص گیر کرده، کشه رو به رخ نمیبخش عظیم داوديکشه؟ داوودي رو به رخ نمی

ي مرگ خودش رو در یک جایی به زنه به سیم آخر و اعالمیهخواد و برايِ این توجه دیگه میو توجه می

هایی که گرفتاريِ معموالً در آدم. کنهمیمنتشرکنن، نمیگوش کسانی که باید به او توجه بکنن و توجه

ها رو به اصطالح بروز بِده کنن، این نوع جلبِ ترحم امکان داره که بخشی از رازِ وجود اونخاصی پیدا می
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شون یک معنايِ خاص بِده و بعد اون قضیه که یک آدم سالم رفته تا بره عمالٌ در مراسمِ ختمِ و به هستی

’ ده و خود این رو گرفتار دیده، یعنی یک آدممبعد داوودي یک دفعه زنده از آب درآ،دي شرکت بکنهداوو

شییکدو تا آدم رو که ي ضعف دیدهرو هم در نقطهیعنی اوني خودش گرفتار دیدهسالم رو به اندازه

ها رو نداشته این گرفتاري، اون یکی کهها رو داشتهي این گرفتاريگرفتاري شخصی داشته و به ظاهر همه

ده، یعنی دو تا آدمِ به اصطالح خواسته که فقط در یک مجلس ختم شرکت بکنه، در برابرِ هم قرار میو می

کنه به این که این که هاي جسمانیِ اون یکی رو نداره و اون یکی شعور پیدا میگرفتار، یکیش گرفتاري

رفتاريِ دیگه داره که بخشی از وجودش هست، در نتیجه این خودش یک گگرفتاريِ جسمانیِ اون رو نداره

کنن، اون آدمی که ي حوادث در برابرِ هم قد علم میکه دوتا هستیِ مخفی مونده و مخدوش شده به وسیله

کنه در مقابلِ آدمی که قرار بود مرده باشه به دلیل این که خواد نهایتاً شفا بِده، خودش اظهارِ عجز میمی

کنه که این خاله خودش هم رو پیدا میبره به این که، این آگاهیبه شفا داشت و نمرده و پی میاحتیاج 

یعنی یک قسمت خیلی بیرونی . . گرفتاره، از این نظر شاید تمامِ قصه از ابتدا تا آخر به صورت خیلی،

که ما برسیم ره برسه،خاله میهست که عبارت ست از زندگیِ داوودي که داوودي خودکشی کرده و نهایتاً 

خواد توجه مارو جلب کنه و باالخره حس ترحم یک نفر جلب شده که به از طریقِ خودکشی این میچون

فهمیده تر از داوودي بوده ولی در همون حال این خودش نمیتر، به ظاهر به اصطالح خوشبختظاهر سالم

ي آخر از ما مخفی نگه داشته، رو تا اون لحظهاینخودش هم داره و هم که در این مجموعه یک گرفتاري 

اینجا، یه ذره 13اینجا، یه ذره لیریزم12م، یک ذره رمانیتزهااینو 11ما این رو به صورت ترکیبات لیریک

بینیم ولی هرگز از میهااینها و فالن و عطف به پدر و مادر و زاییدن و این قبیل چیزها و بچه

ي آخر لو بره و بهش بگه، اون آدمی که زنه تا این که در جملهدش حرفی نمیهاي شخصیِ خوگرفتاري

ي دو تا خودش گرفتاري پیدا کرده، گرفتاريِ توجه، در نتیجه اگر یک مضمون به دو صورت، به وسیله

11.lyric

12.romanticism

13.lyricism
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به اصطالحِ مسائلِ عشق و فالن ... شده باشه، مضمونِ جلبِ توجه دیگرانmodifier(14(شخصیت، موتیفیه

کنیم و در نتیجه او تر میهست، از طرف دیگه به آدمی که ما باید مدام توجه بکنیم، توجه کمهایناو 

جلو یکی یعنی این که . کشه به سمت خودشمارو میتوجه مماتزنه به اصطالح دقیقاً به اون جایی که می

معنايِ شه به تبدیل میوقتاونو دور و برِ ما باشه و ناگهان ما احساس بکنیم که غیبش زده و مرده و رفته، 

یک چیزهایی به اصطالح در سطوحِ ،مخفی کردن و بیان کردنکلِ به اصطالح مخفی کردن و بیان کردن، 

کنه لیل این که این که داره حرکت میولی پوشیدنِ اون چیزِ واقعی که دراون هست، به د،ظاهريِ آفریدن

شه به یه آدمی که باید ي بشه، نهایتاً تبدیل مییزي تاکسی نهایتاً به جاي این که به اصطالح یه آدم هراننده

پول هم نگیره، درسته؟ و باید توجه بکنه به این قضیه که با یه آدمی سروکار داره که از اینجا که شروع کرده 

بینیم و انواعِ ش رو ما نمیبینیم بخش دیگهرو ما میهااینکرده، گریه کرده، بخشی از رفته توي فکر، فکر

فکر ،ي تاکسی فکر کرده که این پرستارهي تاکسی گرفته، که رانندهمختلف چیزها رو از خود این راننده

منتظرش بود تا این دونم در یک جایی شه که نمیخوام، الس زد، میشه باهاش، خیلی عذر میکرده که می

کنیم طرف انسانیت که باهاش بره، نوار بذارم یا نذارم؟، یعنی مجموعِ این ذهنیتی که در ابتدا ما فکر می

سی نشسته تا بره کي زنی که توي تاهاي مظلومانهي گرفتارينداره، فاقد انسانیته، درسته؟، ولی در نتیجه

ي صمیمانه پیدا فقط یک نوع رابطهواو هم ارتباطی نداره، خب؟برسه به مجلسِ ختمِ یه آدمی که قاعدتاً به 

رسه نظر میشه، به موقعی که از صحنه خارج میرانندهرسه، شده بین این دو نفر، نهایتاً این به اینجا که می

ب، اون آدمِخ. شهاز صحنه خارج میهااینیک آدمِ بهبود یافته از هیزي و هدف الس زدن و فالن و مثل

ي فرض کنید که قراره که بره و تمام به اصطالح شگردهاي قابل توجیه در یک قصهوقتاوندیگه، این 

14000-15000ي کنم، در یک قصهتر نیست، فکر نمیاي میشه گفت دیگه، از این بیشکلمه15000مثالً 

دید که نَمرده و رفت میدر آخر بزنه که یکی اینه که این مینویسندهاي، تمام شگردهایی رو که ممکنه کلمه

مرتیکه تو چرا منو مسخره کردي؟ خُب این مشکالت این گفت و میگشت زد توي گوشش و برمییکی می

تعدیل.14
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شد و بعد یه دفعه خودش گرفتار می،برد، مردن رومونه، درسته؟، یکی هم این بود که این رو پیش میمی

کنم که د، به جاي این که این به اون برسه، درسته؟، من فکر میکرمیرسیدگی، اون به اینتوي این قضیه

اونجا امکان داره که این قصه یک توجیه خیلی روانشناسیِ انسانی پیدا بکنه که هستیِ این دو تا آدم در برابرِ 

تا فقدانِ ترحم در جامعه و فقدانِ ي اون وسیله هستن ي راوي و تمامِ خانوادههم وجود داره، تمامِ خانواده

حاال شما ادامه . ي قصه بیان بشههایی که از این دوتا تم به وجود میاد به وسیلهعشق در جامعه و گرفتاري

. بدید، ببخشید من اومدم توي حرف شما

... زنینوقتی شما به این خوبی حرف می:فردخانم ثابتی

چون در مورد اون قضایایی که ایشون گفتن، ،من این بخشن نیستي حرف زدمن نه، مسأله: براهنیآقاي

که پیش اومد، احساس من این بود که بله این مسائل اولیه، یعنی در فرعیات مطالب در اوائلبعضی مسائل 

کردین، میولی من فکر کردم در بحثی که شما بله یک مسائلِ خیلی جدي هست، کنیم،که داریم بحث می

... اومد، یا این که ممکنه کهخشِ آخر نادیده گرفته شده، یعنی بحث شما، مگر این که بعداً میکالً این ب

. رفته و نرفتهي اون باید میانگار خونه"چرا نرفتم؟"خودم تا یه حدي این جمالتی که میاد :فردخانم ثابتی

کنه؟ چه سنخیتی با اون داره؟ گاهی رو انتخاب میخالههااینشه و چرا داوودي میونِ این که هی تکرار می

اوقات خاله یک احساسِ انزجاري نسبت بِهِش داره، گاهی اوقات دوستش داره و حتا من گاهی اوقات فکر 

هایی که همین گرفتاري؛کننکردم که شاید مریم و الله بخشی از خود راوي باشن که شکلِ مجسم پیدا می

یعنی مریمی وجود داشته باشه، نه مریمی که ،ي ذهنِ خودش باشن حتازاییدههااینگین شایدشما می

البته ... رو به شکلِي ذهنِ خودش باشه، یعنی یه لحظه ما جمعزاییدهمریم راوي . کنهفکر میراوي

ممکنه بخشی از وجود خودش حتا باشن که اون هااینتونسته که توي خأل اون شخص رو بسازه، می

هاي گرفتاريهااینفهمیم که شاید ولی بعد میکاراکتراي هايِ مخفی رو به نوعی نسبت بِده به بقیهگرفتاري

کنم که توي بیمارستان خودشه که دکتر روز دانشجوست و یک جایی هم من فکر میفرح،خودش باشن
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گیره که با وجود گران میهایی رو از دیخواد سرنگ رو بهش بده، خود راوي هست، یعنی انگار بخشمی

شو بینه که بخشی از خودش باشه، بقیهمریم رو فقط اون قسمتش رو می. اي داشته باشهخودش یک رابطه

روشونها کامالً نپرداخته به خاطرِ اینه که فقط اون بخشیرو، اگر به شخصیتروزکنه، یا فرححذف می

مسأله بود که داوودي چرا؟ وقتی یه کسی مثلِ خاله وجود این براملیو،دیده که ارتباط داشته با خودش

چرا البته گفتم شاید به خاطرِ این که رشد ،...روز وداره، اصرار داره که ارتباط برقرار کنه با مریم و فرح

بینیم کسی که از تنهاییش خواد نشون بِده، اول به این شکل است ولی بعد در انتها میرو مییششخصیت

... رو شاید خواستهي رشدشبکنه همین خاله هستش، اون پروسهرو خارجاونتونهمی

طور که برداشت منه، نسبت به مریم و تینا و الله مادرش رفته با اون سرهنگه و خاله، اون:براهنیآقاي

تري است تا رفتارِ دخترانه، در نتیجه خیلی طبیعیه که آدمی در تره، رفتارِ او با داوودي رفتار مادرانهبزرگ

این ،خاله در این مجموعهکنه کی باشه؟ خاله باشه، براي این که وضع و حالِ داوودي کسی که انتخاب می

شباهت به خود خانمِ از راوي بیکنم یه مقدار فکر میمن حقیقتش اینه که ... ممکنه که. بسیار طبیعیه

رو معموالً طور که ماها مشکالت خودمونکنه همونیدم احساس مآزاده نیست، به این معنی که حاجی

این کاررو خواهد کرد، اینجا یه همچین آدمی وجود داره، احساسِ من اینه گیم و میزاده حاجیدیم خانممی

هست، هویت هست، نه این که )Identity(این نوع آیدنتیتیکاراکتراین کاراکتریه که در خاله که 

گه که ممکنه که مربوط به زندگی هارو میاتوبیوگرافیک باشه، به دلیل این که انواعِ مختلف اتفاق

ه و میاد، آدم کنکه انتخاب می)perspective(خصوصیش باشه و ما ندونیم، ولی از نوعِ اون پرسپکتیوي

اي رو یه ذره به اصطالح با عمومیت بیشتر و یه ب ما اگه بخوایم یک همچون خالهخکنه که احساس می

شناسیم هایی که مثال در محیط خودمون ما میتونه باشه؟ از مجموعِ آدمپیدا بکنیم، اون کی میهجايِ دیگ

انتخابِ اون به همون از این نظر . زاده باشهتونیم بگیم که ممکنه که خود خانمِ حاجیما میوقتاونشاید 

باعث که یه طبیعیباشه اگه در راوي یک هویت تقریباً عمومی هم وجود داشته ،اندازه طبیعی به نظر میاد

قدر وسواس نشون ، ولی این که خاله چرو انتخاب نکنهخاله رو انتخاب کرده باشه و بقیهبشه داوودي 
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ي دوازده تا حادثه-اگر این قصه ده. من خیلی مهمهنظرِ به ، از نظر روانشناختیده نسبت به داووديمی

ي دیگه، داستانِ دیگه، یعنی حادثه و دوازده تا قصه-دیگه داشت، یعنی پرورشِ این رو پیدا می کرد که ده

هايِ خیلی متعدد، یه ذره عقب قطعه شدنم و قصه اوالٌ از اون قطعهیداشتروایت دیگه در داخلِ این می

گرفت، در این صورت ها و حوادث رو در برمیتري از متن و آدمهاي بیشها یه گسترهعهکشید، یا قطمی

ارتباط بینِ داوودي و خاله، وقتاوناي و صفحه150-200ي مثالً رسیدین به یک قصهنهایتاً شما می

دونید یعنی چی؟ می. اومددر می»خاله، تو هم«کتاب به صورت رمان، شد که در آخرِ جانشینِ ارتباطی می

کرد چنان قوتی پیدا میهااینکردید تا ارتباط اي رو جمع و جور مییعنی شما از اول تا آخر حوادث دیگه

. ..هاي مختلف،دونید؟ و این رو در صورتمی. کرد که خاله یه آدمیه که گرفتارِ داوودیهکه آدم احساس می

ي، اون روز هم که شما سؤال کردین، راويِ عمقی خیلی اهمیت گم راوي یک مسألهاینجاست که من می

که مدام حوادث براش مستقیم و غیرمستقیم، یا یعنی شما راويِ عمقی رو به یه صورتی بسازین داره، 

نتیجه هم به صورت ده، مستقیم باشه درگیري هست، درآگاهی بِده، اگر غیرمستقیم باشه که فقط آگاهی می

هایی که خودش پیدا آگاهیوهاي اون به اصطالح حالتنتیجهدر جسمانی درگیري وجود داره و هم 

شون بعداً خواهد بره به طرف حوادثی که شکوفاییداره و میطور برمیرو همینکنه و راويِ عمقی اینمی

ن یک یا دوتا وبینیم که ایشنجاست که ما میای. اومد، مدام به اصطالح حادثه پشت حادثه پشت حادثه

رو برده اینجا، یه تیکه رو برده اینجا، یه تیکه رو برده اینجا، در نتیجه رو گرفته و قسمت کرده، یه تیکهحادثه

بینیم، اگر راويِ ما یک جغرافیایی، یعنی یک آگاهیِ به اصطالح بیرون از حوادث عینی در خود قصه می

ی، بعضی مقشدند پشت سرِ این راويِ عها فرض کنید که جمع میداشت، اگر شخصیتیی وجود مییمقع

گرفتند، در این صورت از مجموعِ قرار میکامالً در تقابل کردند و بعضی پیدا میبا او حالت آیینگی هاایناز 

ولی من معتقدم ،منههمین نظرِ،هداشتیم در یک شرایط دیگاي میصفحه150-200ما یک رمان مثالً هااین

با آدم شه یک محصولِ خاصی داره، اون هم اینه که برخورد این دوتا که به اون صورتی که قصه تموم می

، به دلیل، این که داوودي لو رفته، داوودي یک کَلَک همهاي همدیگه و آگاهی پیدا کردنشون به نقطه ضعف
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اصالً قراره که ،...ي یک آدمی که قرار نیست کههم به وسیلهزده و لو رفته، ولی از اون بدتر خاله است، اون 

. خاله به اون برسه، حاال این باید به خاله برسه

ب این چیه؟ این خوبه آقاي دکتر؟خ: آقاي آقاجانی

خوبه دیگه، مگه نه؟: آقاي آقاجانی

. هعالیي آخر به نظرِ من اون تیکه: براهنیآقاي

یلی خوبهبعله، بعله، خ: آقاي براهنی

شد کرد، میقدر جزء به جزء و شهودي در رابطه با داوودي صحبت نمیاین79ي اگر صفحه: خانم صدیقیم

ي ولی صفحه. تر حتا به این قضیه کمک بکنهکامالً مرگ یا زنده بودنِ داوودي رو هم معلق بذاره و بیش

ذاره براي اوودي زنده است و جایی نمیشه که دجزء مطرح کرده که دیگه آدم مطمئن میقدر جزءبهاین79

. وجود بیاداین که اون تعلیق به 

... خیلی اهمیتاون اگهی تسلیت خیلی: انصاري فرآقاي

تونه یه جاهایی اومده، آدم می... ، داوودي حق داشت24ي بینه، صفحههایی که میخواب: فردخانم ثابتی

... کنهتر هست شک میبیشطییه ارتبا،دوتا همکارتر ازبیشفکر کنه که  

شبیهداووديگرفتاريِوخالهگرفتاريِ. همِشبیهتادواینگرفتاريیککهبله، من معتقدم : دکتر براهنی

. داوودينیستراويکهایندلیلِبهنداریم،خبريداووديهايخوابازماممکنه،نتیجهدر. همِ

. نداریماطالعاینازبینه؟میخالهمورددرروهاخوابهمینداووديآیاکهنداریماطالعمادونین؟می

ردوسرشتويبزنیعنیاست،touch and goاصطالحبهاینبیانِبرايکردهانتخابکهژانريقصه

تعدد قطعات وجود یعنیجوري،اینقطعاتاینیعنیدرستهنبود،touch and goایناحیاناًاگر. شو

، طبیعی بود که ما در نوشتمیمسلسل راجع به یک شخصیتی صفحه نداشت و یه دفعه یک بیست و پنج 
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من خودم یه . خواستیم که شکوفاییِ این شخصیت رو در وجود یک جریانِ دیگه ببینیمي بعد میصفحه

یکی از پسرهاش، با اي که بینِ مادر رابطهي سرزمینِ من، وقتی این گرفتاري رو داشتم مثالً در مورد قابله

یعنی االن هم حتا با ... ،شه، یک رابطه ي خاصیه که حقیقتش اینه که من خودم هم درك نکردمایاز، پیدا می

ترجمه بایرامی کردم، براي این که داشتیم با آقاي وجود این که دو هفته پیش، خیلی دقیق داشتم نگاه می

فهمم که این ارتباط بین مادر و بچه به این صورت کردم که من هنوز هم نمیاس میرو، احسکردیم قصهمی

ي به اصطالح ست، یا رابطه... يکردم که رابطه، یک رابطهچه نوع ارتباطیه، طوري که مثالً احساس می

کرد و ب کاراکتریه که به این صورت ساخته شده و هیچ کاري هم نمیشهخ. ستي محارم به همدیگهعالقه

کنیم مونه، ژانریه که ما انتخاب میعلت این که البته در همون به اصطالح فضاي محبوس می. ههست دیگ

به دلیلِ "من اشارتهکارِ"گه کهمیگلشیري، اتفاقاً موقعی که هاایناگر احیاناً . که در داخلِ اون کار بکنیم

کنین ي بلندرو تبدیل میکردن، قصهکنین به اشارهي بلند شروعي کوتاهه، یعنی شما موقعی که در قصهقصه

به صورت مستمر یک شخصیت رو در ،کان سیستممثالً یک به صورت ي کوتاه، شما تا موقعی که به قصه

رو به طرف رمان برنداشتین، این سازین، شما قدم اولیهسی صفحه نمیسازین، دربیست و پنج صفحه نمی

جورياینکهگهمیطرفکهبینینمیخونین،میروپروستاولِبخشیه واقعیته، یعنی شما موقعی که 

کلیسایکمثالًازکههاییdetailیاجورياینهايdetailاینکنه،میبیانرواینآخرتاجزءبهجزءشد،

از اول تا نتیجهدرده،نمینشوننفریکيوسیلهبهده،مینشونچهارنفريوسیلهبهکلیسارویکگه،می

در . کنههايِ عمقی سروکار پیدا میره به طرف راويِ عمقی و راوي با شخصیتبینیم که این میآخر می

شه، شما این حالت رو هاي بلندي که به اصطالح با ظرفیت قصه ي کوتاه نوشته میي کوتاه و یا قصهقصه

اي که هست، درسته که شما تقریباً دوتا دارین که یه تیکه از اینجا، یک تیکه از اونجا، اینجا در واقع مسأله

ه، یک شخصیت سومه و شخصیت اصلی دارین و حتا اگر شخصیت سومی حساب بکنین، شخصیت رانند

رو داریم، ولی به هااینهاي اصلی معلقه، با وجود این که هاي فرعی و شخصیتحدي بین شخصیتات

خواد برگرده به طرف ره میطور جلو که میها، قصه همینقطعه شدندلیلِ عدمِ تعدد حوادث و تعدد قطعه
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به اصطالح کاراکتر به صورت رو کاراکترداد و رو ادامه میي کوتاه و اگر احیاناً ایشون اینژانرِ قصهبطن

رو، اگه ما به صورت رمان بهش نگاه بکنیم، ي این مسائلآورد، خیلی طبیعیه که همهراويِ عمقی درمی

یکعنوانبهاینکهبگیمکهممکنهببینیم،کوتاهيقصهصورتبهکهاگربگیریم،ایرادخیلیکهممکنه

بینیم،میروقصهکهتضادهاستایندریعنیکوتاهه،خیلیرمانعنوانِبهوطوالنیهخیلیکوتاهيقصه

بهبریمیابکنیمتعریفثابتصورتبهروژانرهاماآیامیادپیشکهموضوعیمننظرِبهکهاینجاست

. صورت گذشته تعریف نکنیمبهوژانرهاکردنِ)degenre(دژانرهطرف،

ايچ

مونه براي ماها رو کردن و دیگه بحثی نمیالبته دکتر صحبت: علی معصومی

خواستین همونارو بگینیعنی شما می: خانم کالمی

. خواستم کنار توپچی چند تا ترقه درکنمخواستم بگم، من مینه، همونارو نمی: آقاي معصومی

خنده

ي کنم کلید قصه است و اون هم صفحهمیبه نظرِ من یک قسمتی توي قصه هستش که فکر : آقاي معصومی

- گه بعد راوي می-. یه روز بریم- : مریم گفتکه 20ي است، از اون دو خط پایان صفحه21و 20

چرا . ، از راه ادارهرفتممیباید؟زندگیه. هببروشورشمرده- بخوام بخونم تا اون آخرش کهچرا؟. نرفتم

». بریم دکتر«: گفتم. دیدم؟ خونارونموندم

». نه باباسرما خوردم«:گفت

یکی منو - : شو کوبید به دیوار و گفتمشت. نویسمبعضی وقتا براش نامه می. خبرشو تو گوشی گفتن

! شد؟ کالسمداشتم، چی میکه پول . ترسیدچشماش می. یه چیزي رو دستم موندهآخه چطوري؟ - دریابه
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بره، فقط آغازشو ها رو پست نمینامه-.به کمک احتیاج داره- : روز گفتفرح. انگشتش چقد نرم بود

پرسم بابا می:زنم براششدم، حرف میبچهمی شینم رو پاش،... انجام... آغازباالي سنگ نوشته بینم،می

نه، تو . مکنگریه می-.ردمتو که نبودي م-: گهاد بیرون مییشم؟ بعد بابا میل میگه دارم خُراست می

. ل شدي دیگهها، خُ-: گهخونۀ خودته، شوهرم می. نیسام که خودت، صاحب خونهۀاومدي خون.نمردي

تو به سر رسید؟ راستی راستی شهرزاد پادشاه رو ۀبابا قص-معنی نداره- گهمی-مال چرندیات تو کتابایه

زندگی تو -: گول زد؟ سنگ سرنوشت خورد به لعبت چینی؟ رستم چرا سهراب رو کشت بابا؟ مادر گفت

چشماش بابا، چشماش خود خود - تلخ نکن، گور باباش فامیل که نیس نامحرم چه دیوونه چه هشیار

من ژانرِ . ستکنم که این کلید تمامِ قصهمن فکر می... اگه مادر.اگه قسم نداده بود. ترسیدمی. زندگی بود

هم خوب به روب طرح و توطئهخ. بینمر حالِ شدن، مدرن شدن میي دي مدرن، یعنی قصهرو قصهقصه

یعنی اینجا در واقع اعالمیه را »...کنهیعنی چه؟ خدا«گه اي که میاز همون تیکه. زادهکار برده خانم حاجی

دنبالِ قضیه، تويِ تاکسی که نشسته تا به آخرِ قصه، تمامِ رهپرسه که چی و بعد میدیده توي اداره و داره می

بینیم ولی چیزي که براي من سؤال هست، این حسنِ قصه است یعنی زمان و هارو میشتاین رفت و برگ

ش یسه تا شخصیت داره که اصل. هستهاي این قصهیکی از حسناین . رو به هم ریخته توي قصهمکان

داوودي هست، بعدش خود خاله هست، سومی هم به نظرِ من مریم هست که این سه تا مثلثی تشکیل دادن 

. ي خواننده استمشغلهکه 

ش داوودیه؟یمطمئنین که اصل:آقاي آقاجانی

. کل قضیهاصل داوودیه، اگر داوودي نباشه که: آقاي معصومی

. شاید خاله باشه: آقاي آقاجانی

. به هم ریختگیِ زمان و مکان خوب درِش به کار رفته. نه؛ اصل داوودیه:آقاي معصومی
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اساسِ کار روي قانع کردنه ،هبشکنین تا معلوم بشه که کدومخواین مچیا میبه بحث بنشینین، : براهنیآقاي 

. دیگه

یعنی . شه که قصه یه مقدار فرّار بشهیِ زمان و مکان توي قصه باعث میاین به هم ریختگ:آقاي معصومی

و جاذبِش هم . تونه یه عیب باشههم حسنه و هم می. تونه بگهاگر یه کسی بخونه بگیم برامون بگو نمی

یعنی من . هاست که توي کتاب یعنی توي نوشته زیادهمن سؤالی که برام هست قطع و وصل. روکرده قصه

بعد ،فاصله،بینم توي قصه که هی فاصله بذاریم یه چیزي بگه، بعد فاصلهی نمییحملِ منطقیهیچ م

بره؟ یعنی اون چفت و لوالیی که کنه و جلو میرو به هم وصل میهااین، چه چیزي هااینبندي بشه فصل

ها اون تداعیِ معانیتر کنیم چه طوریه؟ اینجا یه مقدار تداعیِ معانی هستش و بیشداریم ازش صحبت می

روز یا با کنه با الله با فرحیعنی اگر راوي توي ذهنش تويِ تاکسی نشسته صحبت از آفتاب می. هستش

ولی اگر پشت سرِهم ... ت کهي سجوراینگه روز آفتابیه، فُالنه مثالً کسی، بعد یهو به زبان میاره، راننده می

تونیم محملی براش بسازیم، یعنی یک محملِ ما نمیجوريایناي به کار بزنه، ولی کنم لطمهبیاد فکر نمی

خواهیم جدا بکنیم؟ یعنی رو چرا؟ میهااینچرا اینجا فاصله گذاشتیم، آمده سرفصلقصوي بسازیم که چرا 

،اصالً. فهمیمب ما میها رو بگم؟ خکاراکترها یا شخصیتز بک بزنم یکی اخوام برم یه فالشاینجا من می

بعد ،رو سفید بذاریماي رعایت شده این قضیه، ولی به نظر من احتیاجی نیست ما سه چهار خطتا اندازه

گرفتیم تمام مطلب رو و شد، ما میاگه یه تکه هم نوشته می. بیاییم دوباره بنویسیم بعد بریم سرِ فصل

کنن، دارن، از چه منطقی پیروي میها چه منطقیدارم به کار، اینه که این قطع و وصلایرادي که من

خاله هستش قطع که ها رو که گذاشتیم، در حالی که راوي خاله هستش، اصالً بعضی جاها راوي فاصله

ت نکردم، که کنه، یادداششه، کسايِ دیگه ابتدا به ساکن میان توي کار، مثل اونجایی که مادره صحبت میمی

اونجا بدون هیچ »یمايسکته«گه اگر یادتون باشه یه فصلی هست، سرِ فصل مادره می»میايسکته«گه می

ب توي ذهن راوي توي تاکسی داره گیم که این خما می. حه شروع شدهمنطقی اومده اولِ صفیا محملِ 

در خوایممیرومیاد درسته گذشت زمانب چه دلیلی داره بیاد سرِ فصل؟ سرِ فصل که دیگه، خگذرهمی
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ي خواد به ما بگه که این قصهمیاینجا ي رئال نیستش که نویسنده رئال نشون بدیم، ولی این قصهي قصه

. کنمکنم و دارم یه کارِ جدید میي رئال یا رئالیستی نیستش من دارم منطقِ اون قصه رو کهنه میمن، قصه

کنم یه م، باید به هم بریزیم یک سري قوانین رو دیگه ولی اینجا من فکر میکنیاگر داریم کارِ جدید می

شه شه و با داوودي هم تموم میر با داوودي شروع میثا. مقدار وفادار هستش نویسنده به کارهاي رئال

دو تا اشتباه هم من . چرخنو دیگران در محور همون داوودي میشخصیت اصلی قصه داوودي هستش 

... دیگهو نم که رزِ سرخ هستش که رز خودش سرخه بیتوش می

. سرخش هم توي این رمان هست. رز انواعِ مختلف داره: براهنیآقاي

. کنم باید بقراط باشهیکی هم قسمِ سقراط هستش که فکر می: آقاي معصومی

. است» نی واقعهز ارغوار«هم النديوهاي وم یکی از فیلمز وجود داره، اسده رنگ ر: آقاي احمدي

بقراط بعله قسمِاون سوگند اگر مربوط به طبِ: آقاي براهنی

اون غلط چاپیه: زادهحاجی

ها که البته به ذهنِ من رسید موقعی که اي رو بگم در مورد اون قطع و وصلمن یک مسأله: براهنیآقاي

. شدنه)automation(اتوماتیزهیکی از مشکالت نوشتنِ راويِ عمقی، . کردینشما داشتین صحبت می

نویسه، چند تا آدمِ دیگر رو هم نویسین، از اول تا آخر و یک نفر هم مییعنی شما یک کاراکتري رو می

براي غیرِ اتوماتیزه کردنِ که قاعدتاً باید در رمان اتفاق بیفته وگرنه تنوعی به . شهنویسه و این اتوماتیزه میمی

کنین و راويِ عمقی رو مختلف هست، یکی این که شما راوي رو عوض میهايوجود نخواهد آمد، راه

هاي رو یا راوي رو دوربینیکی هم اینه که راويِ عمقی. دین به یک آدمِ دیگهدارین، نقشش رو میبرمی

کنه، یک بار هم می ره از این دوربین نگاه ، یعنی یک بار این دوربین رو نگاه میبرابرشذارینمختلف می

کنه یک دفعه یک شهر رو باالي برج ایفل هست که از این ور نگاه میمثالً هایی که مثل این دوربین. کنهیم
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ولی این . بینهکنن، یه شهرِ دوردست دیگه رو میبینه، از این ور نگاه میرو میبینه، یک شهرِ دوردستمی

بشه، یک آدمِ دیگه بیاد نگاه کنه به همون ب باالخره یا باید راوي عوض رو شما، خیک واقعیتیه که دوربین

در اینجا شاید مشکلِ اصلی این . نگاه کنهروچیزها، یا این که شما همون آدم رو ببرین به چیزهاي دیگه 

نچه که بالفاصله باید در تضاد با اون قسمت کنه، گاهی آوقعی که راوي عوض میهارو مباشه که دوربین

در نتیجه آدم احساس . نیستیاون تضاد فوري و فوتی نیست، یعنی آنماقبل و قسمت مابعدش باشه، 

گذاري قطع شده قراره که به چی وصل بشه؟ اگر این وصل شدن ي این فاصلهکنه که اگر احیاناً به وسیلهمی

، یمنویسي رئالیستی مییک قصهما ي اتوماتیزه شدن که در این صورت مارو دوباره برگردونه به اون پروسه

. ي مدرن داریمهاي دیگه از نظرِ زمانی و مکانی، طبیعیه که ما یک قصهگر مارو ببره به طرف یک جریانا

. این یک واقعیتیه

فکر ... یعنی مثالً توي همین فصلی که اومدم. تونه باشهیک معیار دیگه هم به نظرِ من می: خانم صدیقیم

لذت قطع شده و وقتی که لذت قطع بشه آدم یِهو گوش به کردم که چرا من برخورد با این پیدا کردم، دیدم 

کنه یه چیزي خارج از اون روال عادي، منظورم از روالِ عادي اصالً این شه یعنی احساس میزنگ تصنع می

بره توي خودش، بعداً احساس کردم قصه می،بشه، نه، اون چیزي که مارو در حقیقتهنیستش که اتوماتیز

اون قطعِ لذت رو به وجود نیاره که ما احساس نکنیم که حاال وارد یک راويِ دیگه، پرشاگر اون چندتاکه 

طور که خیلی جاها من اصالً نفهمیدم که یعنی احساس نکنیم راوي عوض شده، مسأله عوض شده، همون

کنه میداوودي شروع. شهمثالً یه جاهایی ابتداي فصل با داوودي شروع می. زنهیکی دیگه داره حرف می

کنه ولی اصالً این مسأله رو پیش نمیاره که بعداً بگیم چرا با داوودي شروع شده، ولی یه جاهایی قطع می

. تونه یک زنگ خطر باشه در این رابطهیه مقدار این می. لذت آدم رو

ه کرده استفادرو به عنوان یک تکنیک زاده جریان سیال ذهنکنم که خانم حاجیمن فکر می: آقاي معصومی

... جا داره میاد، به خاطر جابجاییِ زمان و مکانهایی که جابهو بعد هم تداعی معانی
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سوارهکالً تکنیش. تکنیک سوارهآخه : خانم توسلی

رو خوب بکار گرفتهتکنیکداره؟یچه مانع: آقاي آقاجانی

مانعی نداره، خیلی هم خوبه: خانم توسلی

بعضی چیزها بیان بشه هیچ راهی جز برتر تلقی کردنِ تکنیک که اقاً براي این مسأله اینه که اتف: براهنیآقاي

به بیانِ اون چیزي که اون تکنیک به خاطرِ اون به کار می ره نیست، یعنی تکنیک یه چیز عمدیه و تا موقعی 

ب که خبیعی وارد بشه در یک جریانی که به صورت عمدي وارد نشه، یعنی اگه قرار باشه که به صورت ط

شونو شینیم قصهگن و خُب ماهم میهمه شون قصه می، پدرانمون، مادرانمون ستاین همون اتوماتیزه

دیم ولی تکنیک رمان نویسی یک تکنیک عمدیه، یعنی مجسمه هیچ وقت نباید شباهتی به سنگ و گوش می

گیم یا اي که ما مییعنی قصه. مرمر داشته باشه، باید شباهتش به اون چیزي باشه که غیر از سنگ و مرمره

ن داشته باشه، به دلیل این اي که ننه باباهامون براي ما گفتنویسیم، هیچ شباهتی در هیچ جا نباید به قصهمی

ی دریدا پیش میاد، بینِ اون چیزي که یأله، اینجاست که اتفاقاً اون مسننویسی که ندارها تکنیک رمانکه اون

شه، یه فرقِ اساسی هست، نوشته مؤلف داره، گفته مؤلف نداره، این ه نوشته میشه و اون چیزي کگفته می

کنه، حاال بیان کننده، هرچی اهمیت پیدا می)signifier(فایرگنیسیي اساسیه و چون مؤلف داره، یک مسأله

که این ها باید وجود داشته باشه، اینجاستکنه، اینجا هست که این برِشکه هست، این اهمیت پیدا می

من . ارهبذبنديِ غیرِطبیعیِ جغرافیا باید پیش بیاد، براي این که اثر، اثرِ به اصطالح مطلوب رو تقسیم

م و دیگه احتیاجی مثالً به ضبط و اینا نیست و تصمیم بگیریم که آیا یدقیقه رو هم بذارچند خواستم یه می

... اي دعوت بکنیم از اشخاصِلسهاي بذاریم و در جخود این قضیه رو بررسی بکنیم که جلسه

دونم چی بحث شده، چی بحث نشده، یکی دو دیر اومدم ولی اینجا نمی. من خیلی حرف دارم: منصور زالی

اي که خانم مطرح کردند در مورد این که چرا این خواستم بهش اشاره بکنم، یکی مسألهمسأله بود که می

ها به طور طبیعی یه انتخابی ها گاهی وقتخوها و خصلت؟ در واقع خلق وهرو انتخاب کردشخص خاله
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ایشون یکواي وجود دارهکنن به افراد، من بدونِ این که اطالع داشته باشم که همچین قصهرو تحمیل می

گم جداً می. به طور ناخودآگاه»خاله فرخنده«کنم شدن، حدود یک ساله صداش میتوي این کتاب خالهبار 

ها این انتخاب رو به ها گاهی وقتیعنی خُلق و خوي آدم. هیچ نوع اطالعی نداشتمهمقصه از وجود این

کنه اطرافیان تحمیل می

ست، نه؟یعنی ذاتاً خاله: آقاي آقاجانی

. ولی متاسفانه شما داوودي نیستین: آقاي براهنی

این خوام بگم هاي جناب معصومی میي دومی که به اصطالح با استفاده از صحبتمسأله: آقاي زالی

که آیا به هم ریختنِ قاعده به صورت الزام خودش ایجاد یک نوع قاعده نیست؟ آقاي معصومی ست مسئله

اصطالح هاي رئال بهکه در قصهنبندي کردند در واقع یک کاري کردعنوان کردندکه زمانی که ایشون فصل

ه و جاري، ولی اگر بخواهیم به نویسنده این مسأله رو تحمیل بکنیم که الزاماً حق نداري چون جرای

آیا بهتر نیست . ها رو ایجاد بکنی، ما براش یه قاعده ایجاد کردیمبنديخواهی مدرن بنویسی، این فصلمی

حتا بعضی از قواعد اون طرف رو هم ها اصوالًنویسه، گاهی وقتکه بذاریم زمانی که طرف داره مدرن می

. نکنیميرعایت بکنه، هیچ چیزي رو بهش تحمیل نکنیم و ملزمش به انجامِ کار

رو داره تونه به قول معروف جلِ خودشو از آب بکشه بیرون، یعنی این تواناییمینوقتی مت: آقاي معصومی

شه یا شه، مکان داره عوض میمان داره عوض میزنه یا اینجا زداره حرف میايکه بگه آقا اینجا کس دیگه

اي که قبالً دیگه لزومی نداره از نظرِ صوري ما بیاییم رعایت بکنیم از یک قاعدهشهداره عوض میجغرافیا

ها باشه، چه قصه خودش تواناییِ اینو داره که جوابگوي جداجدا نشدناین اینه که شده، من استداللم می

ایشون توي . گذره، دلیلی نداره بخواد جدا بکنهدر ذهنِ راوي میهااینتمام . دا بکنیملزومی داره ما جداج

ش داره از حافظههاایني تاکسی نشستن که برن به مقصد که ببینن چی شده، چه به سرِ داوودي اومده، همه

رو؟هااینکنیم ري میپخوایم بگیم که داریم سگذره، حاال ما میبه اصطالح می
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هایی که در این حجمِ کوچیک یک نظري من دارم توي این زمینه، نظرم این هست یکی از قصه: زالیآقاي

ي خانم حاجی قصه،به کار بگیرهروتونسته به طور مداوم خواننده رو در بازي شرکت بِده و ذهن خواننده

ها، ي خوانندهبوده که همهزاده است، این کارو به خوبی انجام داده، شاید این تصور و توهم براي ایشون 

ن و خواستن ضمن این که خواننده رو در تمامِ تونن بدیک رو به راحتی انجام نمیها این تفکي خوانندههمه

هایی که یه ذره دن در به اصطالح اجرايِ داستان، خواستن به اونمیو مشارکتشکننهمراه میخود قصه 

. نبندي رو کردها یک کمکی کرده باشن که این فصلبه اوناحتماالً به اصطالح توي خط زیاد نیستن،

ام من بلند دارم شتن که شما بِدون اگه من اینجا درشت نوشتهایعنی با خواننده قراردادي گذ: آقاي معصومی

. زنمحرف می

... زنهاتفاقاً اونجایی که درشت نوشته، بلند حرف نمی: زادهحاجی

گراکوسِ «شما موقعی که . شه بیان کرداي میاین مسأله رو به یک صورت دیگهمن معتقدم که : براهنیآقاي

ي قبیله«خونین، یا رو می»مسخ«ست، یا موقعی که کافکاهاي کامالً خیالی که یکی از قصه»شکارچی

ا ، بشهنوشته میافته، عجیب با واقعیت کنین حوادثی که داره اتفاق میخونین، احساس میرو می»محکومین

نمیاد خودشو، هیچ ، هیچ آدمیواقعی هستنواقعیت نوشتن حوادث به معنايِ این نیست که خود حوادث 

کنه از دستگاه شکنجه باز کنه، بعد دستور که داره شکنجه میروگري الاقل، نمیاد خودشو، این آدمیشکنجه

ربع ریباً در عرض نیم ساعت، سههاش خودشو به دستگاه شکنجه ببندن، این جلوي چشمِ ما تقبِده به آدم

شه ولی در حوادث مو به مو عیان می»گراکوسِ شکارچی«و یا توي »ي محکومینقبیله«افته توي اتفاق می

تونیم تشخیص بدیم که در کجا این اتفاق داره ایه که ما زمانشو نمیعین حال، حاصلِ قضیه یک اسطوره

العاده مهمِ کافکاست، ما گرسنه یا هنرمند گرسنه که یکی از آثارِ فوقیا مثالً در مورد اون هنرجوي . افتهمی

ها رن، حتا به میموني این اتفاق هایی رو که براي این هنرمندي که توي قفس نشسته و همه میان، میهمه

از ترین توجهی ندارن به دلیلِ این که دیگه قراره که با جارو اصالًکنن ولی به این هنرمند کوچکتوجه می
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کنه، اتفاقاً در جایی که مسائل، عجیب رو مو به مو با واقعیت بیان میهاایني اون قفس بیرونش بکنن، همه

چیزهايِ . کشین با واقعیتتخیلیه، ضرورت داره که با واقعیت بیان بشه، یعنی چیز خیالی رو شما جلو می

گین بعد یه می. کنینرو شما مو به مو بیان میخواب. واقعی شاید احتیاجی اصالً به بیان کردن نداشته باشه

ها، مثل این که مادرم نبود، نه، مثل این که مادربزرگ بود، اون هم نبود، اصالً دفعه دیدم، احساس کردم

زبان »کوربوف«در نتیجه مثالً در کنین،میطور مو به مو جزء به جزء دارین درست یعنی همین. سبیل داشت

شه، این اینو ما اشتباه نکنیم در جایی که زبان رئالیستی می. افته غیرواقعیهادثی که اتفاق میواقعیه، اغلبِ حو

طور نیست، شما اگه انواعِ رو اشتباه نکنیم با این که حتماً این رئالیسمه، حتماً این رئاله، در حالی که این

افته ه جلوي چشمتون داره اتفاق میکروايمختلف کلمات و مترادفات رو به کار بگیرین، ولی اون حادثه

خواد بِره، ي خیلی واقعی، یک نفر از اینجا پا شده مینتونین بیان کنین، اصالً نویسنده نیستین، یا یک حادثه

طور که یک نفر ممکنه که براي این چهارتا طرح بزنه، یکی براي این قدمش یکی شما این رو باید همین

ده که طرف دستش خیلی قویه، ولی رج شدنش از اتاق و این نشون میبراي اون قدمش یکی هم براي خا

العاده قویه، عجیب قویه، اگه اون دست قوي رو نداشت، اون چشم فوقلئوناردو داوینچی دست ،ممکنه که

تونست دربیاره، این یک واقعیته، در نتیجه دست قوي خیلی اهمیت داره، یعنی یک نفر باید نوشتن رو نمی

گر نکنه، اهااینیعنی قلم رو که گذاشت بنویسه بره، یعنی این یک واقعیته و هیچ هم من و من و بلد باشه، 

قبالً باید فوت آب شده باشه براش هاایناي پیش اومده یا اصالً تکنیک و هم احیاناً یک جایی یک مسأله

رم، در اینجاست که مسأله به این صورت مطرح پشت سرمنه، من دارم میهاایني ب همهدرسته؟ بگه که خ

قطعه بکنیم اثررو، رسه که قطعهمون میهنریز وقتی مسأله به ذهاي ریزشه که ما به طور کلی با اون دادهمی

. مسأله به نظرِ من یک اهمیت اساسی داره. این روما چه جوري تیکه تیکه بکنیم. تیکه تیکه بکنیم

رو یا به صورت هااینهاي مختلفش رو خاطرتون هست؟ ما اینجا یک بار بیان کردیم که شما تکنیک

ذاري، این رو رو میبندي کردن، یعنی شما این، بستهبود)banding(باندینگام اي که من اینجا نوشتهکلمه

کشیده اسپهبدذاري روش، مثل این اثري که ذاري روش، این رو هم میذاري روش، این رو هم میهم می



40

از پایین رفته از سرش آمده بیرون و جوريایني یه کسی و بعد که یک قلمی رو از زیر فرو کرده زیرِ چانه

، مدرنیسم اینه، مدرنیسم هااینو دیگه ورت و همه چیز در داخلِ قلمه و خیلی چیزهاي دیگه امواج بعد ص

ور طبقه به طبقه ننوشتن، یعنی شما باید در یک چیزي یعنی مطبق نوشتن، طبقه به طبقه نوشتن ولی در این

بودنsynchronic(16(نکرونیکیسبه نظر میاد، اون مطبق بودن رو 15)diachronic(ونیکردیاککه

،کنیم به نوشتناینجاست که از باال که شروع می. نشون بدید، اگر نشون ندید اثر هنري، مدرن نخواهد بود

ن یبعد امنویسیرو میاین طبقه. میکنحرکت میمداریجورياینکنیم ولی در واقع حرکت میجورياین

رو هااینافته، یکی از اگر این تیکه تیکه شدن اینجا داره اتفاق می. رون طبقهیرو بعد ان طبقهیرو بعد اطبقه

شما ازاینجا کشیدین بیرون، آوردین گذاشتین اینجا، اون که باالفاصله بعد از اولی قرار گرفته، برداشتین 

هاایني شدن، همهنکرونیکیسبندي مالِ اینجاست، بردین گذاشتین اینجا، یعنی اینجا این تقسیم

اي است که ما باید در نظر این یک مسأله. نویسهمی، خاله در آخرِ رمان داره اولِ رمان رواندرونیکنکیس

نویسه، به آخر که رسیده شروع کرده به نوشتن و هر کسی که به صورت اول شخص داره می. داشته باشیم

نظر داشته باشیم که این آدمی که ما از نظرِ زمانی باید این رو در نظر بگیریم، یعنی این رو باید همیشه در

دونم اون زنه دي که عاشقِ نمیی که عاشقِ، دامایراوي»کوربوف«ي این رو نوشته و تموم کرده، نویسنده

دلیلِ این که . نویسه، درسته؟ در نتیجه راوي خنزرپنزري استشده باشه که نیست، کیه؟ خنزرپنزري داره می

ز اینجا شروع کرده، خُب وقتی که اون به تَه رسیده، ولی از اینجا شروع کرده، رسیده به اینجا، به تَه رسیده، ا

به اصطالح از اینجا و رفته توي حلقِ طرف و رفته باال و بعد ،رو که اسپهبد فرو کردهبه یک معنا اون سیخی

ه صورت یک هاي مختلف هم پیدا کرده، این از این ور فرو کرده، از اون ور در اومده، ما این رو بموج

اینجاست که به نظرِ من ساختار وقتاونبینیم، درسته؟، سیخی که به اصطالح توي تنِ رمان رفته، می

شو روي اون خواد رمانکنه و هیچ مانعی نداره که یک نفر شماي اولیه از ساختاري که میاهمیت پیدا می

زمانی، زمان مند.15
)ي(همزمان.16
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یعنی حقیقت اینه که من خودم . داشته باشهممکنه کهیی اولیه)plan(یعنی یه پالن. بنویسه، داشته باشد

بینم، گاهی یک شو میرم، اصالً خوابرسه، باهاش ور میکنم، یعنی یک چیزي به ذهنم میاین کاررو می

نویسم، حاال هرچی که هست، بعد میسه روز شینم پنجاه صفحه پشت سرِ هم در عرض دو روز دفعه می

دارم، کنه، بعد از توي اون یادداشت برمییاي خاص خودشو پیدا مییک دفعه می بینم که این داره جغراف

رسه، ولی موقعی که به ذهنم رسید، هنوز اجرا که چیزهاي دیگه در این ارتباط به ذهنم میوقتاونبعد 

ور قرار بگیرم، طرح اولیه فقط براي اینه که من آنور قرار گرفتم، من در واقع رفتم اون. نشده کار، درسته؟

تونم برگردم مثالً به من نمی. بینممینکرونیکسیرو به صورت هاایني همهور قرار گرفتم موقعی که آن

مثالً فرض کنید که این حتا در مورد شعرِ تغزّلی یعنیمو ببینم، تمام حوادث مهمِ زندگیدیاکرونیک صورت 

. این واقعیتیه. گز نگفتم در عمرمیک آدمِ بخصوص هريبارههم مطرحه یعنی من یک شعرِ تغزّلی رو در

تونه داشته هرگز یک نفر براي من اهمیت نمی. اشخاص به صورت منطبقِ رويِ هم براي من مطرح هستن

یک نفر که زندگیِ خاصی کرده، کهیعنی این . ي او شعرِ بخصوصی گفته باشمباشه تا این که من درباره

پس چون . ي خاص مرده باشهي خاص شعر بگه باید در زمانِ اون حادثهطبیعیه که اگر براي یک حادثه

يِ چند چهره،ي اصلی اون تغزّلِهایی که آدم در زندگیش دیده، ماده، آدمیادمیجوريایننمرده حوادث 

به یک معنا شعرِ . به یک معنا شعرِ عاشقانه وجود خارجی نداره. هکاراکترِ تغزّله که باید وجود داشته باش

همه هارو در وجود یک نفر که ایناین که جمعِ محبتبه دلیلترین شعریه که وجود داره، عاشقانه اجتماعی

تونه وجود کنه، میهمه آدم رو نمایندگی مییا هرچی، اینشیا زنشنه، حاال مردکرو نمایندگی میآدم

ي این بینه، همهاین حوادث رو که میکوراینه که در اینجا هم فرض کنید که راويِ بوف. اشته باشهد

خواد بیان بکنه، اینجاست که مسأله خیلی اهمیت بینه، ولی وقتی که میرو کنارِ هم میهاحوادث، این چهره

به اصطالح پیش میاد، )narratology(17تولژيانارشناسی به اصطالح پیش میاد، روایتکنه، علمِپیدا می

به طبقه وجود داره، یعنی طبقهنکرونیکیستون به صورت شما چه طور اونچه رو که همه ش در ذهن

روایت شناسی.17
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ي دیگه قرار بدیم؟ اونجا رو بکشیم بیرون و بعد از کدوم الیهرفته باال، چه جوري یک الیهجورياین

به همین دلیل در هر جا که ،ادبیاتاین دیگه. ا و طبیعت تاریخههبنديِ طبیعت انسانبندي غیر از زمانزمان

یعنی عملِ روایت عبارت . شینکنین، شما نویسنده میبرو دیاکرونیک خواهین حالت سنکرونیکشما می

کنه، ولی در این اهمیت پیدا می. رو در طول جغرافیايِ زمانیِ قصه پشت سرِ هم چیدناست از سنکرونیک

رو هانویساین که من برعکسِ گلشیري، که رمانبه دلیلرو بشناسیم، ي رمانهمه که ما حوزهعین حال م

تر با اشاره به این جریانِ سنکرونیک و ده، من بیشیل میونویس تحهاي کوتاهنویسگیره و قصهمی

از این قضیه دادم و در عینِ حال اشاره به این راويِ یی کهدیاکرونیک و در عین حال یک تفسیر دیگه

ي کوتاه به ذهنش رسیده، مدام با من صحبت بکنه ببینم که دیگه چی خوام آدمی که یک قصهعمقی، می

هست که عمالً به اصطالح به صورت طبقات مختلف این ممکنه که به ذهنش رسیده باشه، وقتی که این 

بکن، جورياینرو االن این طبقات مختلفگم که تو من میوقتاونباشه، طبقات مختلف وجود داشته 

شه، ولی این به صورت افقی این به صورت افقی پیدا می. ه، اون رو برِش گردونجوریاینیعنی شما وقتی 

جورياینجورياینرو هااینبینن، شما تونین، همه از اینجا که نمیکافی نیست به دلیل این که شما نمی

ها به صورت بینین ولی این شمارهمیجورياینهفت، ،شش،پنج،چهار،سه،دو،بینین، یکمیجورياین

، یک یشه، در نتیجه یک تاریخیکی هم هست که به صورت رمانی گذاشته می. شهتاریخی گذاشته می

شما نیست، ما رمانیِ ، هشت شما نیست، هشت جغرافیاییرمانیِ شما نیست، دوي تاریخی، دويِ رمانیِ

ساختارهایی که حالت سنکرونیک داده و حالت رو از تمامِهااینیک بار اکنیم؟ مچه کار میوقتاون

گیم که بیاییم با اعتبارِ میوقتاونرو آزاد کردیم هااینموقعی که . میکنم، آزاد مییکنتاریخی داده، رها می

نکرونیک حافظه است، من در یآوري بکنیم، براي این که اون ساختار سجمعرو هااینیک ساختارِ دیگه 

شو هم زمان، بینم، انواعِ مختلف چیزهایی رو که خوندم، همهبینم، پدرم رو میم االن مادرم رو میحافظه

با مادرِ من یک جا ممکنه که به ذهنِ من متبادر بشه، درسته؟، ولی موقعی که من رمانمارسل پروست

ي کنه، اگه ارتباط پیدا بکنه در یک جاي دیگه است، در حوزهارتباطی به همدیگه پیدا نمیهاایننویسم، می
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رو که قبالً سنکرونیک بوده، ايساختارِ رمان باید این قدرت رو داشته باشه که اون مجموعه. ساختار رمان

ي تاریخی و بسترِ نکرونیک به یک حوزههاي ساگر به صورت منطقی نگاه بکنیم، هر کدوم از اون بخش

. کَنه و به صورت دیاکرونیک درمیارهرو میهاایني نویس میاد همهتعلق داره، ولی رمانهااینجغرافیاییِ 

رو هم کشته و اون چیزي که به صورت دیاکرونیک درمیاره، اون آدمیه که زنِ لکّاته رو کُشته، زنِ اثیري

شعورِ زیبایی، شعورِ هنرهاي گذشته، شعورِ زیباییِ زن، شعورِ زیباییِ تمام خودش هم به اون درجه از 

هاي ، در عین حال رمانهدایتبینیِ عجیبِ به اصطالح شرقی هم دارهچیزهایی که زیبان رسیده، یک جهان

رو با هانای. رو بیان بکنهاین راوي، این مقولههااینخواد که براساسِ بزرگ دنیارو هم خونده و بعد می

ي چهارم قرار بِده، تازه بعد از اون که ي سوم، صفحهي دوم، صفحهاي اول، صفحهمعیارهاي رمان، صفحه

رو در بسترِ جغرافیایی و تاریخیِ هاایني اول و صفحه دوم و سوم و چهارم قرارداد، هر کدوم از اون صفحه

ده، چرا؟، به دلیلِ این که زنِ لکّاته رو اره، قرار میاي، غیر از اون چیزي که حتا در خود رمان وجود ددیگه

ي لکّاته دئالیزه شدهقبل از زنِ اثیري، با لکّاته زندگی کرده، لکّاته در دنیايِ واقعی بوده، زنِ اثیري در واقع ای

یلِ بایست به وجود بیاد ولی به وجود نیومده به دلاست، پس بخشِ اول رمان بعد از بخشِ دوم قاعدتاً می

به جايِ این که با اقتضائات ،نویسیماینجاست که ما همه چیزرو به اقتضاي رمان می. اقتضايِ خود رمان

یی که ما هااینکنیم باید ببینیم که نجا هم که داریم به این قصه نگاه مییا. اي به قضیه نگاه بکنیمدیگه

خانم تک باید بریم سراغشون، آیا رو تکهااینطور که آقاي معصومی گفتن، گیم قطع و وصل، همونمی

قطع رئالیستی کرده، یا قطع تاریخی کرده، اگر این قطع و کرده قطعِ رمانی قطعی که کردهاین زاده حاجی

ي رئالیته اتفاق ي رمان هستیم، اگر این قطع و وصل در حوزهاتفاق افتاده باشه، ما در حوزهوصل رمانی 

ي رمان نیستیم، حتا ایشون هزار تا تداعی داشته باشه، ر تاریخ اتفاق افتاده باشه، ما در حوزهافتاده باشه یا د

رمان ... نویسه؟ تداعی، رمان نیست، جریانِ سیالِ ذهن هم به طورمگه آدم تداعی داشته باشه رمان می

نِ سیالِ ذهن یکی از حاالتیه جریا. نویسننویسن و رمان نمیها هستن که جریانِ سیال ذهن مینیست، خیلی

کنه و به عنوان جزئی از رو ضبط مییکی این،...ها حالتی که ممکنه که به آدمده، مثل دهکه به آدم دست می
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اي از، هم به عنوانِ یه تیکهجویسطور که کنه، همینکنه وارد رمان میهاي مختلفی که رمان پیدا میتکنیک

براساس جریانِ سیالِ ذهن که نیست، در اولیسوارد رمان کرده، از اول تا آخر که ي رمان یعنی دو سه تیکه

ها عوض نجا در صورتی که راويیشاید ا. هاي مختلفرو، آزمودنِ تکنیکهاي مختلفنتیجه تکنیک

خاله رو شدند، یعنی شما کافیه که االن نگاه بکنین، ما همه چیزِ داوودي رو از دید خاله داریم، هیچ چیزِمی

، جورياینببینین یعنی این مانور دادنِ . زنه، نداریمي آخر که حرف میاز دیدگاه داوودي جز اون لحظه

پیچوندنِ این و دوربین رو دادن دست یک آدمِ دیگه تا اون هم اون طبقات خاصِ خودش رو از کلِ این 

ي رفتن به طرف طبیعیه که این حوزه، حوزه.واقعه بِکشه بیرون و در طولِ زمان بچینه، ما اون رو نداریم

. ببخشیدتر از چهارچوبِ این نوشته هستي طوالنیتر، قصهرمانِ طوالنی

... زاده هم که حرفاشونو بزننخانم حاجیبذارین هست، یکی این که مسئله دو تا : آقاي آقاجانی

آقاي احمدي هم نظرشون بگن: خانم توسلی

زده شدها حرف: يآقاي احمد

کنه، به که لذت رو متن زودگذره و لذت زیر متن موجودیه که هر لحظه تفکر می... :)جم(جمشید محمدي 

... عبارتی رو متن تن است و زیر متن جان است

همهمه

ببخشین رو متن چیه؟: خانم کالمی

متن چیه؟خونیم، حاال ببخشید رو رو میببخشید دوسال ما داریم اینجا تئوریش: آقاي محمدي

یهچامسکیپیشنیاز آقاي محمدي : آقاي شمسی
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د، من از مجموعِ این صحبت فقط یک سؤالی شراجع به متن و تکنیک که صحبت ... :آقاي آقاجانی

ي مدرن و اون سؤالم اینه که این داستان هنوز توي حوزه... خواستم بپرسم که با اون انتهاي حرف شمامی

به جاي این که جزئی . که این تکنیک سیالِ ذهن، جریانِ سیالِ ذهن، جریانِ غالبهمونه، یعنی انگار انگار می

از محتواي گذشته بشه، یه جزء از محتوايِ اثر بشه و ما حاال دنبالِ یک تکنیک جدیدتر و یک فرمِ جدیدتر 

. طورینمونه به عنوان محتوايِ اثر، و جریان غالب همبراي قصه باشیم، می

. مونهي مدرن میمنظور این که هنوز توي حوزه؟نظور اینه که باید حتماً پست مدرن بشهم: آقاي احمدي

. همین

نه این که پست مدرن: آقاي آقاجانی

رو خیلی دوست اي که من خودم به طور کلی در این نوشته، به رغمِ این که نوشتهیک مسأله: براهنیآقاي

. تهضک نهضت به طرف نهضت دیگه، شبیخون زدن به اون نهداشتم، یکی از مشخصات اصلیِ حرکت از ی

... حرکت از یکشبیخون زدن اتفاق نیفته، که االن زدیم ما شبیخون،این اگر 

همهمه

سهتمامِ راجع به جل


