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به نظر می رسد در نوشتن داستان هایتان هیچ گاه طرحی از قبل در ذهنتان آماده نمی 
کنید، نظر خودتان چیست؟

با یک حس، یک بو، یک رنگ، یک حرف یا تصویري برجا مانده از یک خاطره یا از نوشته براي من
هیچ قصه اي را با طرحی از قبل تعیین شده و ارادي ننوشته ام، گرچه پیش . رویایی دور شروع می شود

زمینه اي در ذهن بوده، ولی نه این که تصمیم بگیرم مثال رمانی بنویسم که یک روند و رویداد و طرح 
در واقع قصه هاي من براساس سیر نوشته و متن شکل می گیرند و گسترش پیدا می . اص داشته باشدخ

مطمئنم آن چه در حافظه ته نشین شده سرانجام خودش را به . اهل یادداشت برداري هم نیستم. کنند
بعدي سطح کاغذ می رساند، البته این صحبت در مورد نگارش اولیه ي قصه است واال در ویرایش هاي

به چند و چون متن و سامان دادن به آن فکر می کنم، گاه روزها و ماه ها می نویسم، پاره می کنم و 
.دوباره می نویسم

در واقع شما هستید که نوشته می شوید، یعنی طرح و مسیر رویدادهاي داستان تنها 
تابع بی چون و چراي اراده ي شما نیست؟

در این نوشته، نویسنده است که نوشته می . پیوندهاي ادبی استتابع روابط بینامتنی و. درست است
ها دنبال من، البته این حس از این رو معموال من به دنبال قصه هایم کشیده می شوم نه آن. شود

شهودي در مورد قصه ها و شعرها صادق است وگرنه نوشته هاي دیگر را با تأمل و طرح مشخص می 
.نویسم

این کتاب . تر به نظر می آیدبیش»از چشم هاي شما می ترسم«این ویژگی در کتاب
حالتی خودجوش تر و زبانی حسی تر و شاعرانه تر دارد دلیل آن چیست؟

. سعی کردم تجربه هاي مختلف زبانی را به کار گیرم و از زبان زنانه درونی و حسی استفاده کنم
همین طور که در بخش هاي تاریخی شاعرانگی زبان برمی گردد به نیاز متن در بخش هاي خاص،

.کتاب برش هاي گزارش گونه آمده
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زیرا در کتاب هاي دیگر شما، . به نظر می رسد که این کتاب تکمیل ذهنیت شما باشد
تکه هایی از این کتاب آمده به گونه اي که به نظر می رسد قصه هاي دیگر شما در 

حکم پاره هایی از کتاب اخیرتان می باشد؟

یک نوع رابطه ي بینامتنی . آمده» خالف دموکراسی«و » خاله ي سرگردان چشم ها«ش هایی از بله، بر
.نه تنها با سایر آثار ادبی که با آثار خود نویسنده نیز وجود دارد

آیا شما به ادبیات زنانه معتقد هستید؟

ضیه نگاه کنیم تا در ی یا به عنوان یک جریان مد روز به قیکه بخواهیم با یک جدایی افکنی جنسبی آن
پی آن ادبیات را به دو بخش متمایز زنانه و مردانه تقسیم کنیم نمی توانیم منکر فوران حیرت آور 

استعدادي که . ها شویماستعدادهاي زنان در دوران اخیر و انعکاس شخصیت هاي متفاوت و فراگیر آن
در قلمرو رمان، آوایی پرتوان تر و رساتر به پیدایش موجی نو از زنان نویسنده انجامیده و باعث شده که 

از دیگر گونه هاي ادبی داشته باشند و این باور را در ذهنمان بنشانند که به زودي در قصه نویسی به 
را از جان زنانه ي زن در فرایند خلق رمان بارور جایگاهی برتر دست خواهند یافت و آینده رمان را

خواهند کرد و صداي حرام شده ي او را فریاد خواهند کرد و پایان زن کشی و سرزنش هاي زن ستیز را 
حرفه اي و هواداران سروري مردانه ستیزان هرچند زن . در ادبیات از طریق زن نویسی اعالم می کنند

ان موفق دنبال جاي پاي مردي می گردند و عده اي در این میان می همچنان در کارنامه ي فرهنگی زن
انسان . گویند انسانی می نویسم نه زنانه، فارغ از این که زنانه نویسی هیچ مغایرتی با انسانی نوشتن ندارد

اما زن و مرد هر . بودن وجه مشترك تمامی مردان و زنان است، در این قضیه تردیدي هم وجود ندارد
به .نس دیگرجهاست، نه مختص خود آند ویژگی و قابلیت هایی دارند که تبع جنسیت خوکدام به

همین دلیل هم نمی توان درد، عشق، لذت، حس و عواطف زن را با بیان و تفکر مردانه نوشت یا براي 
ها را خفه کرد تا همچنان مردان قصه همه ي عمر ادبیات دستمال چپاند توي گلوي زنان قصه و آن

، خوار، ذلیل، بی رحم، )مرد(ازند و بتازانند، همان طور که زنان نویسنده نیز نباید با خلق شخصیت هاي بت
بی وفا، بی صدا و جانی با توهم زنانه نویسی و به خاطر هم سو شدن با جریان مد روز دفاع کاغذي از 
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قصه را از ،بر متن حقوق زن و جلوه فروشی زنانه با دیکتاتوري خاص بنویسند و با اختناق حاکم
بی خارج کرده و تبدیل به عقده گشایی شخصی کرده و ثابت کنند که این نوع دفاع در چهارچوب اد

چون بی شک زمانی در قصه دموکراسی وجود دارد که برابري . واقع روي دیگر سکه ي پدرساالري است
ي موقعیتی که در قصه بین شخصیت ها وجود داشته باشد و هر شخصیت چه زن و چه مرد به مقتضا

.براي او فراهم شده اجازه حرف زدن داشته باشد

ارایه می دهید یا دنیاي » خالف دموکراسی«آیا تعبیري که شما از عشق در قصه ي 
برگرفته از همین نگرش زنانه است؟» خاله سرگردان چشم ها«خواهرانه ي شما در کتاب 

در تلفیقی از خواب، خیال و واقعیت بیان می شود، در شکل دیگر از عشق » خالف دموکراسی« در .شاید 
این قصه ذات عشق، معشوق و بودن معنی پیدا می کند، نه در خدمت معشوق بودن و براي معشوق 

و این برخورد با عشق برخوردي است که از طرف یک زن به دلیل توانایی مادر شدن می تواند . بودن
همه در پی درك متقابل یکدیگرند، دور از هر نوع حاکمیت و » خاله سرگردان چشم ها«در . ارائه شود

محکومیت و طبیعی است که در چنین فضایی دنیا خواهرانه خواهد بود، دنیایی که در آن نه مردها 
.ها وجود داردسرورند و نه هیچ چالش و ستیزي با آن

» کوربوف«به نظر می رسد که از » از چشم هاي شما می ترسم«شما در کتاب اخیرتان 
هدایت تأثیر گرفته اید، درست است؟

. بورخس»الف«، قصه ي خوان رولفو» پدر و پاراموي«بلکه از هدایت» بوف کور«نه تنها از 
منیر روانی »دل فوالد«،سیمین دانشور»جزیره ي سرگردانی«، رضا براهنیکالس هاي درس 

خواجه «، »تاریخ کرمان«،»، االنبیاءقصص «، »شاهنامه«، يگلشیر»، دست روشندست تاریک«،پور
خوانده ها، شنیده ها و دیده .... ومحمدرضا درویشی»کنسرت پژوهشی«و »قلعه پري«، »تاجدار

تنبکی ها رو (امیرآباداز متلک مرد ژولیده و روان پریش خیابان حتی. اي بسیار دیگري متاثر شده امه
جمله اي که ناخودآگاه آمده و نشسته در زیباترین بخش رمان من و چندین بار هم تکرار ) می گیرن
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مگر نه این که از گوشت و پوست و خون آفریده . مگر می شود انسان بود، نویسنده بود و متاثر نشد. شده
ر فرهنگی و هنري اطرافش متاثمحیط طبیعی است که نویسنده از. شده ایم نه از سنگ و چوب و آهن

حضور کالسکه چی است که در »بوف کور«اما بی شک علت توجه شما به تاثیرپذیري من از . شود
با »مانا«گفتم در مغایرت به این علت که . در این رمان خلق شده»بوف کور«مغایرت با کالسکه چی 

می شود، بخشی از راه را با تاکسی طی می کند، ولی براي رفتن به تپه ي روشنایی کرمانهواپیما وارد 
که جسد قطعه قطعه هدایتنه از نوع کالسکه چی ییکالسکه چی . کالسکه چی را انتخاب می کند

شده ي دختر را می برد تا در ادامه ي زن کشی تاریخی مدفونش کند، طوري که در آینده نه خودش و 
نه اثیري است، نه لکاته و نه الل و » از چشم هاي شما می ترسم«ماناي . بتواند پیدایش کندنه دیگري 

بی خاصیت که با چشم هاي مهیب و افسون گرش راه بیفتد، قطعه قطعه شود تا بعدها روي گلدان راغه 
استه مانا زنی است برخ.) ندارد» بوف کور«این مسئله هیچ ربطی به عظمت اثر سترگی چون (حک شود 

زنی است که انقالبی را از سر . از دل شرایط عاطفی، خانوادگی و اجتماعی، تاریخی شهر و کشورش
بوده، تاریخ هاگذرانده، جنگ را تجربه کرده، شاهد قتل، کشتار، درگیري، تغییر پول و عکس و نام خیابان 

گرفته و به جاي چرخش و در روند پرشتاب حوادث جاي قد کشیدهانقالبتا قاجار را ورق زده و از 
نور راه افتاده ال حادثه سپرده و با کوله اي از عقربه ها و سیر تقویمی زمان حافظه اش را به سیر پرجنج

کشیده گنبد جبلیهتا جلوي کسوف بی سابقه اي را بگیرد، کسوفی که منجمان از سراسر جهان به 
مانا براي رسیدن به تپه ي روشنایی از کالسکه استفاده می کند، اما می گذارد کالسکه چی جلو .است

. بیاید، روي صندلی کالسکه که می نشیند سرماي خفیفی از نگاه کالسکه چی توي تنش می دود
که نشسته، این بار از نگاه مرد کالسهدایت از تن دختر مرده در تن راوي »بوف کور«سرمایی که در 

پربار از دل شرایط سخت جان به در ،ی و رمان گاما مانا که در طول زند. چی به بدن زن منتقل می شود
برده این بار نیز با اندیشیدن به چیزهاي مانوس به حس راحتی لذت بخشی دست پیدا می کند و همین 

ا چشم نیمه باز و می شود که قوز نمی کند، سرش را باال نگه می دارد و پس از قرن ها بی خوابی ب
گوش هوشیار می خوابد تا خواب شب هاي سپید روشن را ببیند و روي صورت مرد کالسکه چی شیاري 
حک کند تا هر بار که جلوي آینه لبخند می زند به یاد آورد که مانا با چشم کامال باز به تپه ي روشنایی 
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و کرسی سرورانه ي آسمان فرو می نگاه کرد تا شاهد نثار خوشه خوشه ستاره هایی باشد که از عرش
و سربازانش چشم هاي آقامحمدخان قاجارریزند، آن هم در نقطه اي که در زمانی نه چندان دور 

از »یاسین«، هنرمندي که صداي مشتاقمردمش را درآورد و کمی قبل از آن عده اي فرمان سنگسار 
پخش می شده را صادر کرده اند تا او در مسجد جامع کرمانسیم هاي سه تارش از گلدسته ي 

:آخرین لحظه ي سنگسار خطاب به جمعیت بره واري که بی تفاوت به سنگسارش نگاه می کنند بگوید
تا کمی بعد به روایت هوادارانش این چشم هاي بی تفاوت تقاص بی . من از چشم هاي شما می ترسم

به کرمانه ي تاریخی درآوردن چشم هاي مردم اعتنایی خود را به سنگسار انسان و هنرمند در قضی
نویسنده مانا و ستاره را بفرستد تا در انتخاب آزاد -پس بدهند تا پس از آن راوي خان قاجاروسیله ي 

و بینابینی اسطوره، عشق، هنر و تاریخ دست به جمع آوري چشم هایی بزنند که یا به وسیله ي تاریخ 
جهانی دور از فرزندکشی . از طریق بیان هنري در پی تغییر جهان هستندکور شده اند یا با بینایی درون،

زیبا از آتش، تا خواننده بیندشد سیاووشهنگام عبور یا عدم عبور سودابهو نظاره ي دردناك رستم
در دست هاي ستاره می رود تا به پیش تاریخ برسد یا در دست هاي مانا در اسفندیارکه چشم هاي 

می رود تا بی کمک کالسکه چی الاقل در ... وناظرزاده، هومر، جویس، رخسبو، رودکیکنار 
که براي حفظ سیطره ي قدرت، فرزند می کشند یا »هایی «رستم درون متن جهانی بسازند دور از 

ها می » سودابه«قاضیانی که بی اندیشیدن به روابط علت و معلولی مهر بی وفایی و حیله گري به 
مانایی که در آتش بازي نور و صدا دل گرفته، به جاي خالی کالسکه چی نگاه می کنند و در برابر .زنند

راویان زن و مردي که پیش از او نوشته اند با احترام سر فرود می آورد و می رود تا با روایت دیگري، 
.روایت خودش را از هستی ارائه دهد

خویش به دنبال قربانی می گردد به جامعه ي سنتی و تک صدایی براي حل تعارضات 
نظر شما چه وجه مشترکی میان همه ي این قربانیان وجود دارد؟
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فرهنگی که صرفا قربانیانش زن ها . هامظلومیت شان، مخفی نگاه داشته شدن تاریخی و فرهنگی آن
هاي این و ضعیفان همه با هم حلقه) سهرابو سفندیارا(در واقع زن ها، مردها، فرزندان . نیستند

.زنجیره ي شوربختی اند

ما، در این کتاب در کنار زنان مظلومی چون سودابه، . شد»شاهنامه«سخن بر سر 
تهمینه زنی است که آزادانه انتخاب می . شخصیت زن دیگري به نام تهمینه داریم

.کند، به خواستگاري رستم می رود، و در غیاب او براي سهراب، هم پدر است هم مادر

قهرمان قهرمانان حتی جایی که با . استرستماما قهرمان ملی و افتخارآفرین و بی همتاي ما . بله
نام برده می شود با ستایش تهمینهاگر در جایی از . را نابود می کند»ي«اسفندیارو سهرابحیله، 

دیده ي است یا شاهنشاهی پدرش و در نهایت به عنوان مادر داغرستممی شود به افتخار همسري 
.سهراب

تان مخاطبان خاصی را در نظر داشته اید؟آیا شما در نگارش داستان هاي

قرار نیست نویسنده یک متن بسته بندي شده ي . ي نیاز به فرزانگی خواننده استدبراي خواندن متن ج
قرار است خواننده خود در نگارش و طی شدن روند روایت با . حاضر و آماده را تحویل خواننده بدهد

نیاز به توضیح نیست که رمان . نویسنده همراه باشد و بخش هاي نانوشته ي اثر را بنویسد و بخواند
ه هیچ نویسنده ي جدي صرفا با تکیه بر استعدادها بالقوه می نیک کار جدي است بنابراین نویسی

براي آفرینش و . نویسد و نه هیچ خواننده ي جدي با تکیه بر ذوق و مدرك تحصیلی قصه می خواند
پس بعید نیست که قصه هاي من . جدي هنري، نیاز به نویسنده و خواننده ي جدي داریمفهم یک متن

راي کسانی که به روایت هاي خطی عادت دارند، یا به روایت هایی با مقدمه و مؤخره ي مشخصی دل ب
راستی چرا . بسته اند و در انتظار پایانی نیکو یا غم انگیز در قصه هستند کشش چندانی نداشته باشد

باید براي درك دقیق اثر به خودش زحمت بدهد؟نخواننده 
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براي هاي قصه هاي شما، از گونه اي توهم که البتهتر شخصیتبه نظر می رسد بیش
یرتان و براي مثال شخصیت مانا در کتاب اخ. خودشان عین واقعیت است رنج می برند

. هر دو به نوعی دچار همین مشکل هستند» سرگردان چشم هاخاله ي «یا خاله در کتاب 
براي دیگران توهم ها واقعیت دارد ولی مسائلی که در قصه اتفاق می افتد براي آن

.جلوه می کند

به واقعیت زندگی روزمره، صفحات تاریخ و واقعیتی . همه ي شخصیت هاي قصه هاي من واقعی هستند
این واقعیت اما همیشه با واقعیت عینی و تاریخی بیرون منطبق . به عنوان نویسنده-ذهن من- عینی تر

ردید همه ي اما بدون ت. نیست و نمی توان به طور کامل در بیرون قصه براي آن مابه ازا پیدا کرد
واقعیتی که جدا از واقعیت بیرون ) همین براي من کافی است. (دارندواقعیت شخصیت ها در درون قصه 

. چون در هر واقعیتی بارقه اي از خیال و در هر خیالی رگه اي از واقعیت نهفته است. نیست

متن ساخته شده اند، یاما بر پایه ي واقعیت ادب. ه اندشخصیت هایی که از واقعیت بیرون نشأت گرفت
.براساس وفاداري نویسنده به ادبیات به براساس واقعیت بیرون

مانا در کتاب اخیرتان تمام مدت می گوید چیزي از درون زمین مرا به خودش می 
خواند، مطابق جهان اسطوره، مانا نه از آسمان پدرساالر بلکه از مام زمینی که 

؟بازگشت همه به سوي اوست صدا می شنود

م، درمی یابیم که شکم مادر مرکز آرامش است و با یاگر زمین را شکم مادر یا به قول شما مام زمین ببین
خارج شدن از آن به دلیل شروع درد تولد براي کودك و مادر میل به بازگشت و ادغام براي هر دو به 

پیوسته به دنبال همزاد و وجود می آید و براي همیشه باقی می ماند و با سرکشتگی و تنهایی انسان که 
نیمه ي دیگر خودش می گردد تا به آرامشی که انتظارش را می کشد برسد شدت می یابد و در این 
. حالت طبیعی است که براي یافتن این همزاد و یا بازگشت به اصل به طرف دل زمین کشیده می شود

شته من همیشه مجذوب زیبایی از این گذ؛این همان صدایی است که از دل زمین مانا را می خواند
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غریب، هولناك و پر رمز و راز و استعاري دشت بودم و آن را به مراتب از سبزه و جنگل و گل زیباتر 
.دیدم و صداي ترك خوردن روح جهان را از دل آن شنیده ام

.به چاپ رسیدکاناداشهروندو هنگامو سپس در نشریه همشهريروزنامه در1379سال این مطلب نخستین بار * 


