
1

را نمی توانم بدون اشاره به حسی که کتاب درمن خواننده » منصور و آلبرایت،من«بحث درباره ي کتاب 
بلکه از مـتن  ،حسی است که نه از عواطف خواننده،چرا که فکر می کنم آن حس. برانگیخت شروع کنم

آن که بر ماجرایی با وجود،تلقی می کنیم» رمان«را که » منصور و آلبرایت،من«کتاب . کتاب برمی آید
.تاثیرش اما شوکه شدگی یا یکه خوردن خواننده نیست،بس دلخراش و ویران گر شهادت می دهد

او نیـز کـه خـود    .حتی به همسرم،ولی درباره ي آن هیچ نتوانستم بگویم.رمان را یک ماه پیش خواندم
الف معمول کـه دربـاره کتـاب   بر خ.یا نمی توانست،دلش نمی خواست هیچ بگوید،کتاب را خوانده بود

سه کشور ،در فاصله آن خواندن تا اکنون که می نویسم. هایی که می خواندیم با هم صحبت می کردیم
حسـی کـه از آن صـحبت کـردم     . را گشت زده ام و همواره تصویرهاي این رمان پیش چشمم بوده است

،بخواهیم به این شکل توصیف کنیمرمان را اگر . ناگزیر می ترکدبغضی که پس از چندي به. بغض است
.بغضی هستی شناسیک،همان ساخت بغض ترکیده را دارد

سـر و کـار   ) Nonfiction(دانیم که راوي همان نویسنده است و با اثـري ناداسـتانی   از همان ابتدا می
فـاوت  ت. هاي رمان، افراد هستند و نه کاراکترهاي داسـتانی توان گفت که شخصیتاز همین رو می. داریم

. هاي جـذاب و باورپـذیر نیسـت   ش به آفریدن شخصیتاز این رو مهم است که در اینجا نویسنده تعهد
هاي خاص، برشی از واقعیت زندگی ها و آدمي لحظهبلکه هنرش در این است که با گزینش آفرینشگرانه

ند کـردن آنچـه رفتـه    منویسی توان هسـتی نگاري و خاطرههنویسی و روزنامرا رمانی کند، چرا که گزارش
ي کشـته اول خانواده. بندي کردتوان در سه گروه عمده دستههاي رمان را میشخصیت. است را ندارند

گـروه دیگـر   . زننـد شدگان هستند که در جستجوي قاتل عزیرانشان و پاسخی براي آن به هـر دري مـی  
ون پوررضـاقلی و مـوالیی را   هـایی چـ  یابی هستند که شخصیتنمایندگان نظام رسمی عدالت و حقیقت

هاي غیرعرفـی هسـتند،   یابی از راههایی هستند که در پی حقیقتگروه سوم شخصیت. شوندشامل می
یابی به عـدالت  انداز دستدهند که چشمتشکیل میاین سه گروه مثلثی را. مانند منصور زندي و زن عرب

.کنندنمایندگی میکارون و حمیدو حقیقت را در پیرامون قتل 

بعد قتل شما «. کنندها براي روشن شدن ماجرا مراجعه میقول راوي، آگاهی اولین جایی است که آنبه
نیرویـی کـه در جایگـاه عـدالت    ). 143ي صـفحه (» .ماني اولآگاهی و بازرسی کرمان شده بودن خانه

ه خود را در انجـام آنچـه   گستري نشسته است، در نهایت با اعالم اینکه قاتلی وجود ندارد، شکست دستگا
. کند تا میدان را از آن خود کننـد کند و زمینه را براي نیروهاي خرافی آماده میمدعی آن است اعالم می
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مسـئول و مـدعی   یِ گیرد که سیستم رسـم گو تنها پس از آن صورت میبین و غیبمراجعه به گروه فال
در اینجاست که ضلع سوم مثلت رمانی . دهدان میناتوانی نشخودي انجام وظیفهالت آشکارا دراجراي عد

بایست عدالت و داد را تأمین کنـد پیـروز   پرست باشد بر نیرویی که میکه همان نیروي خردگریز و خرافه
.شودمی

هـا از همـان   آن. شـود این مرحله ختم نمیبه براي یافتن حقیقت اما کارونو حمید ي تالش خانواده
ایـن شـک  را   . شوندهستند، اما در نبود ملجأ دیگر به ناچار دست به دامن او میابتدا به منصور مشکوك 

، آن را نشـان  »چلغـوز «که او با تکیه کالم خود، شکی.توان دیدمثالَدر برخورد ایرج با منصور آشکارا می
بـا قلـم   «توان انتظار عدالت داشت، راوي در نهایـت چنین نمیه در جهانی اینکبا دانایی به این. دهدمی

ها قربانی عشق و این آدم.. .ها رو ما ننویسیم، کی بنویسه؟گزارش این قتل«. نویسدکند و میمی» آشتی
نوشـتن در اینجـا جـاي خـالی     . یابدمیبه این ترتیب، حقیقت در آفرینش خود را باز» .هاشون شدنعالقه

ي خود، مـا  یگر، راوي با نوشتن آگاهانهاز سوي د. کندعدالت و پنهان ماندن حقیقت را به ما یادآوري می
.اندازد که زینب در داستان کربال به عهده گرفترا به یاد نقشی می

مـوخره درواقـع پایـان بغـض و آغـاز      . بخش اول رمان تا موخره شکل گیري آن بغض را بیان مـی کنـد  
بغض شـکل مـی   ،آن گاه که ستم بس بزرگ و ستمدیده بس بی پناه و بی چاره باشد. ترکیدن آن است

این است که زبان ي بلکه بیشتر نشانه . واکنش نسبت به ستم نیستوبغض تنها نشان از استیصال . ردگی
و ظلـم چنـان بـی    ،گاه که مظلومیت چنان مطلـق آن. فکر توان تحلیل آن راوظرفیت بیان آن را ندارد 

.هست بغض کردتنها می توان بر جهان وهر چه دراو ،پروا ومعصومیت بس آشکار باشد

رمـان بـه   ،چرا که این اثـر . در گیومه تلقی کردیم» رمان«را » من، منصور و آلبرایت«نوشته ي 
اندر تن –هاي پیش باشد، از گنجیدن در قالب) Original(هر اثري که اصیل.معنی متداول آن نیست

.می زند

منصـور و  ،مـن «أت می توان به جر.اصیل به این معنا که اثر به فرم و محتوا قابل تقسیم نیست
الزم می دانم براي تعیین اصالت اثر معیـاري  . هاي اصیل ایرانی به شمار آوردرا از معدود رمان» آلبرایت

می توان تمهیدات هنـري  ،درکار غیر اصیل. تکنیک به رخ کشیده نمی شود،در کار اصیل. به دست دهم
شـیوه  ،ان خطی با گریز زدن بـه گذشـته و آینـده   هایی از قبیل شکست زمتکنیک. را به آسانی برشمرد
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وغیـره از عناصـر اصـلی فـرم     پردازي، تعلیـق مخفی کاري، بازگشایی، صحنه،هاي روایت جریان ذهنی
.هایی هستند که در ژانرهاي شناخته شده نوشته می شوندداستان

شـکل  .ی کننـد ها اما تنها پیش برنده داستان هستند و شکل کلی داستان را تعیـین نمـ  تکنیک
یکـی از معـانی   . خود مقوله دیگري است که به ما امکان طبقه بندي را می دهـد آن کلی داستان یا ژانر 

ژانر تعیین مـی کنـد   .ستاز چه مقوله ایفضاي کلی و مضمون عام داستان تعیین کند ژانر این است که
.ترسناك و غیره می خوانیم،پلیسی،سیاسی،که ما داستانی عشقی

این ویژگـی از گیراتـرین   . ژانرهاي آشناي ما در نمی آیددر قالب» منصور و آلبرایت،من«ن رما
.خصوصیات اثر است

انـدر  –کـه ژانرهـاي پـیش    یکـی ایـن  : نگنجیدن این اثر در ژانرهاي معمول به دو علت است 
،تر اشـاره شـد  ه پیشگونه کهمان.ظرفیت آن را نداشته اند که چنان روایتی را به قالب خود در آوردند

ایـن  . از بیـان آن عـاجز بـوده اسـت    ،زبان معمول براي بیان هنري،واقعیت چنان مهابتی داشته که زبان
.هاي حاد نوشته شده اندویژگی همه آثار اصیلی است که در پیرامون واقعیت

اثـر  » انتهـاي شـب  سفر به« یا کورت و نه گاتاثر » سالخ خانه شماره پنج«نگاه کنید به 
هـردو ژانرهـاي متعـارف زمـان خـود را      . ها از جنگ جهانی استکه تجربه آنلویی فردینان سلین

کـه واقعیـت حـادي بـه نـام      میخائیـل بولگـاکف  اثر » مرشد و مارگرتیا«همچنین . متحول می کنند
هـا همـه ژانرهـاي معمـول را مـی     ایـن . کمونیزم شوروي را به عنوان خاستگاه خود به تمثیل می کشد

.شکنند

با سه ژانـر متفـاوت دیـالوگ بیشـتري     ،از میان ژانرهاي موجود،»منصور و آلبرایت،من«رمان 
حـاجی  . اسـت )Creative Nonfiction(ها ژانر ناداستان آفرینشگرانهیکی از این. برقرار می کند

ویژگـی  . »رابسـینه ي سـه  «از جمله در مجموعه اي به نام . تجربه هایی در این ژانر داشته استزاده
هاي روایت داستانی در آن استفاده گرچه از تکنیک. اصلی این ژانر این است که تخیل در آن راهی ندارد

.اما نویسنده به گزارش واقعیت پایبند می ماند،می شود

بـه  . هـا روایـت مـی کنـد    هاي واقعی آنهاي واقعی را با نامشخصیت» منصور  و آلبرایت،من«رمان 
اثر را نمی توان در مقوله ،با این وجود. بسیاري از ماجراهاي رمان نیز گزارش واقعیت هستند،همین گونه
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چـرا کـه تـن بـه     . یا ناداستان آفرینشگرانه بـه شـمار آورد  )Personal Narrative(روایت شخصی
یگـر  آن جنس د. کندهایی از جنس دیگر را نیز وارد رمان میهاي آن ژانر نمی دهد و روایتمحدودیت

به این ترتیب، دیوارهاي هـر دو ژانـر   . در واقع جهان ذهن راوي است که خود را در رمان متجلی می کند
پس زده می شود تا ظرفیت جدیدي به دست آید  که بتواند واقعیتی چنان هستی سوز را همچون بغضـی  

هـاي  و شخصـیت ،از یـک سـو  ،شـود جهان ذهن راوي که در داستان گشوده مـی . در خود بازتاب دهد
استیصال عمیق انسان را در دست یابی به عدالت به نمایش می گذارنـد، از  ،حقیقی که در پیرامون فاجعه

از . سـابقه نـدارد  –تـا آنجـا کـه مـن اطـالع دارم       -سوي دیگر، ژانري را می آفرینند که در رمـان مـا  
نـورمن  اثـر  ي جـالد ترانهتوان به ند میاشدههاي خارجی که در ژانر ناداستان آفرینشگرانه نوشتهنمونه
مـن، منصـور و   چنان کـه گفتـه شـد، رمـان     . برد، اشاره کرد1979را در سال پولیتزري که جایزهمیلر

.کنداین ژانر نیز تخطی میهايقاعدهاز آلبرایت

گرچـه کسـانی   . ژانر پلیسـی اسـت  ،ژانر دیگري که ممکن است دیالوگی با این رمان برقرار کند
،به طـور معمـول  ،در رمان پلیسی. هاي اساسی با نوع پلیسی دارداما این رمان تفاوت،نین پنداشته اندچ

حادثه قتلی اتفاق افتاده است و از آنجا حرکت وجستجو براي شناخت و حل معماي واقع شده شروع مـی  
هاي ز تکنیکیکی ا. است) Epistemological(ژانر پلیسی، در واقع ژانري شناخت شناسیک  .شود

اساسی در ژانر پلیسی این است که عامل حادثه، یا اگر قتلی رخ داده باشد، قاتل بایستی تا پایان داسـتان  
.مجهول بماند تا خواننده با کنجکاوي رمان را تا انتها بخواند

با ژانر پلیسی در ایـن اسـت کـه در اینجـا از     » منصور و آلبرایت،من«هاي رمان یکی از تفاوت
. در ابتداي رمان اعالم شده است که پرونده همچنان مفتـوح اسـت  . پایان کار افشا شده است،ن ابتداهما

ارزش شناخت شناسـیک  ،با آگاهی از نتیجه جستجو در آغاز رمان. البته این تفاوتی در روساخت اثر است
ول و پیدا کردن قاتـل  خواننده اثر را به قصد کشف مجه،به این ترتیب. رمان دیگر اهمیتی پیدا نمی کند

. کنداثر از قواعد ژانر پلیسی پیروي نمی،بنابراین. نمی خواند

راوي کـه رمـان را   . بلکه هسـتی شناسـی راوي اسـت   ،در اینجا داستان براي یافتن قاتل نیست
شخصیت پردازانه یا ماجراگویانه بنویسـد چراکـه   می توانسته آن را در قالب گزارشی ن،زندگی کرده است

عیت چنان شقه کننده و هستی بر انداز است که تنها چیزي که مـی توانـد جلـوه اي از آن را بازتابانـد     قاو
اگر این رمان شـباهتی بـه رمـان پلیسـی داشـته      . همین گیجی و گسستگی و بی سرانجامی روایت است
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ي روایـی  تنها در یکی از دایره هاي روایی به شعاع محدود آن است کـه خـود در درون دایـره هـا    ،باشد
جستجوي بستگان براي یافتن کشنده یا کشندگان تنها تـالش  . هستی شناسیک وسیع تري محاط است

آن است تریکی از دایره هاي بزرگ. محدودي است که از سوي دایره ساختاري عمده تر نظاره می شود
–ک مـثال تمثیـل بچـه گنجشـ    -که حضور کشتگان چه به صورت مستقیم و چه در شکل تمثیلـی آن  

حضـور کشـتگان و نظـاره ي    .گان منحرف می کنـد هاي زندکوششي توجه را از پیگیري کنجکاوانه 
آن تالش نومیدانـه  ورايجایگاه فراتري می دهد که از–و نیز به خواننده –ها به آن،هاي آنخموشانه

ه تنهااز آن جهـت کـه   بلک،براي کشف سر نخ ماجراونه از سر لذت کنجکاوي،ینندببي  بازماندگان را  
. شاهد استیصال باشند واین تأکیدي است بر دست نایافتنی بودن حقیقت وعدالت

منشـا چنـین   ؛عدالت اجرا می شـود می شود وایت یافتنژانر پلیسی ریشه در این اعتقاد دارد که عامل ج
ایی حقیقـت و  اعتقادي در خوشبینی مدرنیزم است و خاستگاه دیگر آن مسیحیت است که بر پیروزي نهـ 

دانـیم کـه   ما مـی . از همان ابتدا مفتوح بودن پرونده آشکار شده استدر این رمان، اما،. ت تاکید داردعدال
شـود ؛ و ایـن یعنـی    عدالتی نیست و در سراسر رمان در جستجوي چیزي هستیم که می دانیم یافت نمی

، حقیقتـی  قت در وضعیت کنونی زندگیبه دست یافتن به حقیهودهبیامید واريابسورد به معنی.ابسورد
.که از آغاز هم وجود نداشت

–چنـین رمـانی از آن رو در ژانرهـاي پـیش     . گفتیم که این رمان، ژانر را دچار بحران می کنـد 
کرونوتـوپ مسـلط انـد وبنـابراین تثبیـت کننـده ي        موجود به قالب در نمی آید که این ژانرها بر آمده از 

. وضعیت موجودي که کشنده حقیقت و گسترنده ي بـی عـدالتی اسـت   . ودندشرایط حاکم و وضعیت موج
کار هنـري اگـر در فـرم مسـلط ارائـه      . اندر همواره پنهان کننده و سرکوبگرند–فرم هاي مسلط و پیش 

. جز به شکلی مقلوب که تثبیت کننده ي  وضع موجود باشد،شود، هرگز نمی تواند بازتابنده واقعیت باشد
هـا  بـه آن . از ژانرهاي موجود فـراروي مـی کنـد   » منصور و آلبرایت،من«ین روست که و درست از هم

اصــالت . هــا را بــا هــم در مــی آمیــزدزنــد و گــاه آنشــان را عقــب مــیدیوارهــاي،تجــاوز مــی کنــد
)Originality (فـراي  ،هر اثـري . دلیل عمده دیگري نیز دارد،هاي گفته شدهاین اثر، عالوه بر دلیل

ي و آن پرسش تعیین کننـده ،نر و تکنیک و فرم، ناگزیر است به پرسش اساسی تري پاسخ دهدمسئله ژا
این پرسش را ما می توانیم پس از خواندن اثر، از فلسـفه وجـودي   . خاستگاه و ضرورت  وجودي اثر است

. آن استخراج کنیم
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و دیگـري  » سم چه بنوی«یکی پرسش . غالب آثار در پاسخ به دو پرسش خود را مطرح می کنند
در پایان می توانیم قضـاوت کنـیم کـه نیـروي     ،هنگامی که اثري را می خوانیم. است» چگونه بنویسم«

در آثـاري  . گاهی تنها محتوا و موضوع اثر خود را مطـرح مـی کنـد   . محرکه ي آفرینش اثر چه بوده است
توان قضاوت کرد کـه  ، میدیگر، که غالب آثار هنري و ادبی مدرن و حتی پست مدرن را شامل می شوند

گویا آگاهانه به هر دو خاسـتگاه  ،در رمان مورد بحث ما. دغدغه چگونه نوشتن مسئله ي اصلی بوده است
. تئوریک باال نه گفته می شود

بـه مـن گفتـه    « ،همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شده است. مسئله نبوده است» چه نوشتن«
قتول هاي متعدد کنار هم و به مـوازات یکـدیگر حرکـت کننـد تـا بـه       شده است که در این نوشته باید م

نیـز مثـل   » باید«تصمیم گرفتم به این .. .اما به دالیل کامال شخصی. کشته شوندهاي شانوسیله قاتل 
».هاي دیگر پشت پا بزنم» باید«بسیاري از 

گـزارش  بـه  روح حاکم بر روایت موید این نیست که راوي خواسـته باشـد بـه صـرف بـازگویی     
چنانکه در همان مقدمه آمـده  . هم نیست» چگونه بنویسیم«دغدغه . هایی، هر چند مهم، بپردازدواقعیت

» اراده کرده ام آلزایمر ادبی بگیرم... اما.آموخته ام که وقت نوشتن به ادبیات وفادار باشم«،است

راوي همـواره در  » ویسـیم چـرا بن «،اما پرسش اساسی که از بندبند رمان بر می آید این است که
راوي همـان  . برابر این پرسش بوده است و کتاب در واقع پاسخ یا تالش پاسخی بـه ایـن پرسـش اسـت    

را بـا  » بنویسـم یـا ننویسـم   «یعنی پرسـش  . با قلم آشتی می کند،کنداشاره می191گونه که در صفحه 
.تصمیم براي نوشتن پاسخ می دهد

ها بـه ایـن   ل آن یعنی در زندگی فردي قرار دهیم ترجمه آناگراین پرسش ها را در فضاي معاد
بپرسیم زندگی  مـادي خـود را چگونـه    از خودمثل این است که»چه بنویسم؟«پرسش : شکل می شود 

معادل این است که از خود بپرسیم که چگونه کیفیتی به زندگی » چگونه بنویسم؟«پرسش .برآورده کنیم
کـه  یعنـی ایـن  . اسـت » بودن یا نبـودن «در واقع همان » ویسیم یا نه؟بن«اما پرسش . فردي خود بدهیم

» زندگی کنم یا نه؟«بپرسیم 

تـا  ،قالبی مـی بـرد  –ژانري و پیش–در واقع ما را به سپیده دم پیش» نوشتن یا ننوشتن«پرسش 
.بدون قید و بند سروکار داشته باشیم،تنها با نوشتن ناب
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و حمیـد همان حضور جاودان . وشتن آفرینش هستی استچرا که ن،راوي با قلم آشتی می کند
نوشتن امکان دادن به هستی گنجشک خون آلودي است که بر ستمی بس ژرف شـهادت  . استکارون
.شهادت است بر ستمی که بر خود هستی رفته است. می دهد

علی نگهبان

1385آبان 25ونکوور، 

:منتشر شده در

http://www.jenopari.com/article.aspx?id=491

http://www.shahrgone.com/index.php?news=3266


