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آقاي شمس آقاجانی معتقد است در آثار شـما نـوعی حـس مشـترك بـه چشـم       -2

)در همه ي آثار چنین است؟(خورد، آیا با این نظر موافقید؟ می

شود؛ در نظر شمس اما دقتی نهفته اسـت، چـون واقعیـت ایـن     هر کسی از ظن خود یار هر اثر هنري می
در مورد آثار خالق مثل شعر، . ارشی یا ارادي بدهمام دل به نگارش اثري سفاست که هیچ وقت نتوانسته

نشین وجودم نشده و نخواسته باشد از عمق وجـودم خـودش را   ام را نگرفته و تهقصه و رمان تا سوژه یقه
شـود  اي قلقلکم ندهد؛ نوشـتن مـی  در مورد مقاله هم کما بیش تا مسئله. امبه سطح کاغذ برساند ننوشته
اي، هـاي کلیشـه  هـاي اداري، زندگینامـه  به همین دلیل هم نوشـتن نامـه  . ریکی از کارهاي سخت روزگا

خرنـد، جانکـاه   شـان مـی  هایم براي خریدارانی که به نیت زینت بخشی قفسه کتابخانهنویسی کتابپشت
.است

ایـد؟ یـا  ها به صورت یک المان و یا نماد توجه خـاص کـرده  آیا در آثارتان به اسم-3

اند؟ناخودآگاه انتخاب شده

هاي مختلف، عواطف گونـاگون،  تمام دارائی نویسنده کلمه است؛ در نتیجه طبیعی است که نویسنده حس
. هاسـت اسم هم یکـی از ایـن کلمـه   . موجودیت خودش و شخصیت اثرش را در قالب کلمات عرضه کند

مـات قـرار   وقتی نقطه، عالمت سئوال، تعجب و سایر عالئم سجاوندي با دقـت کنـار کل  . اي کلیديکلمه
گـاهی هـم   . شوند؛ هر چند قطعیتی وجود نـدارد گیرند پس اسامی هم انتخاب نشده به کار گرفته نمیمی

ها و ها، فصلها، مکانطور کلی در مورد اسامی شخصیتشود؛ ولی بهاسمی اتفاقی به شخصیتی داده می
البته در انتخـاب اسـامی   . نمادین هستنداغلبِ اسامی . امام و گاه تغییر دادههایم فکر کردهروزها در نوشته

ام نقـش  هایی هم کـه در کـودکی و زنـدگی   ام؛ نامآوائی اسامی نیز توجه داشتهبه زیبائی، بدعت و خوش
همخوانی و نزدیکی نامی هـم  . اند به سفیدي نقش آفرین کاغذاند، با من آمده و خودشان را رساندهداشته

اسامی مکان و زمان جز در مـواردي کـه از نظـر تـاریخی     . بوده استکننده ام تعیینکه به شخصیتی داده
. اندها حائز اهمیت است، سمبلیکصحت آن

هاي شما چه نقشی دارند؟ چطـور بـه ایـن رویکـرد    ساختارهاي تودرتو در داستان-4

رسیدید؟
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هـاي  شاید هـم الیـه  . ی به روایت اصلیشاید گویاي مضامین مختلف هستند؛ یا عامل پیوند روایات فرع
. زنندي ذهن را ورق میپیچیده

. کندهاي مختلف عبور میدانم چطور به این ساختار رسیدم؛ براي رسیدن به هر راهی، آدم از گذرگاهنمی
هـاي روسـتاي   آلود بودن شبوهم. اندقطعاً در رسیدن به این ساختار تودرتو عوامل متعددي نقش داشتنه

اي از زادگـاهم علـم   اشـان را در گوشـه  هاي نقـالی ی، نقاالن دوره گردي که هر چند یک بار، پردهکودک
هـایی  ي ذهنم با سـاختار هـزار و یـک شـبی قصـه     آَشنائی اولیه. شدم و گوشکردند و من چشم میمی

درخشـانش،  انتهاي دشت و سـتارگان  شنیدم، افق بیاي که پاي چراغ گردسوز یا زنبوري از پدر میشبانه
هـا و  ي دل زمـین، دلبسـتگی بـه ادبیـات فارسـی از کـودکی، ویژگـی شـرقی داسـتان         رمز و راز نهفتـه 

کـردن و  شـاید هـم سـنت مخفـی    ،براهنـی ي دکتـر رضـا   هاي کارگاهی کارگاه شـعر و قصـه  آموزش

عرفـی،  اش بلکـه سانسـور   نه فقط از جنس دولتی. نکردن، در واقع گفتن و نگفتن، سانسور و خفقانبیان
اي بـا  ي کلیشـه هـاي اتـو کشـیده   اجتماعی، خانوادگی و در نهایت خود سانسوري و یا در رفتن از روایت

شیفتگی به غرب یا تـب تنـد   زدائی، بیدر واقع یک نوع تمایل به آشنائی. انگیزمقدمه و پایان نیکو یا غم
ودکی وقتـی بـه شـعرهایی از جـنس     چون از ک. ناسیونالیستی و این باور که هنر نزد ایرانیان است و بس

اولـین  . شدم و این غافلگیري را دوست داشتمرسیدم غافلگیر میمدح شبیه به ذم یا ذم شبیه به مدح می
:بار وقتی این بیت حافظ راخواندم

داريکنم شکر که بر جور دوا میتو به هنگام وفا گر چه ثباتیت نبود               می

دوم و برعکس رفتم و برگشتم تا فهمیـدم هـر دو مصـرع یـک حـرف را بیـان       چند بار از مصرع اول به
بـردم آن کشـف   زدائی اشکلوفسـکی پـی  پس از آگاهی از تئوري آشنائی. کشف لذت بخشی بود. کنندمی

ي زدائی بوده که بـه دلیـل عـدم آگـاهی آکادمیـک و نبـود زمینـه       ي آشناییلذت بخش برخورد با پدیده
.ه در ادبیات سنتی ایران نادیده گرفته شده استتئوریک و اعالم نظری

هـا  تواننـد جـزو شخصـیت   هاي شما جان دارند و مـی من معتقدم اشیاء در نوشته-5

نظر شما چیست؟باشند،

خیلـی از  . ها پولی پرداخت کـرده باشـم  اشیاء، اغلب براي من کاالي مادي نیستند که فقط براي تهیه آن
انـد و گـاه یـار    جا شده، از این خانه به آن خانه، از این شهر به آن شهر سفر کردهها پا به پاي من جابهآن

کسی، کسم شد و صبور و بردبـار و  که در اوج تنهایی و بی» من، منصور و آلبرایت«اند، مثل تلفن در بوده
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هـاي  ناپذیر دنبال گوش شنوائی گشت و چنان تشخصی پیدا کرد که در بافت متن بـا شخصـیت  خستگی
مـان داریـم و طـراوت،    تایش را توي جیب، کیف، ماشین و خانـه اصلی برابري کرد؛ یا آئینه که همه چند

گـذارد،  مـان مـی  کردن، همه و همه را صـاف و صـادق در برابـر چشـم    افسردگی، رنگ پریدگی، روتوش
ریه کـرد،  شود دقایق طوالنی روبرویش نشست، لبخند زد، گمی. گویددروغ هم نمی. کندمان میمنعکس

بایستد؛ آن وقت فاصـله گرفـت؛ درب آسانسـور را گشـود و زنـگ      1درد دل کرد یا منتظر شد تا آسانسور
گذاشـت تـه صـندوق مـادر بـزرگ؛      هـا شود مدتمی2تار راي سهکاسهیا . آپارتمان سرهنگ را فشار داد

یـد ایـن کـه جلـوي     داد و دوید بـه ام شاهمشتاق علیاي خاص آن را تحویل مراقبت کرد و در لحظه

. اي را بگیريسابقهکسوف بی

خالـه  «مـثالً در  . گیرنـد ي عمومی هم در جاهائی دقیقا نقش مکان را در قصه به عهده مـی وسائل نقلیه
گذرد که خالـه را از خانـه بـه محـل کـارش و از      بخش اعظم ماجرا در دو تاکسی می» هاسرگردان چشم

کالسـکه،  » ترسـم هـاي شـما مـی   از چشـم «برد، یا در می) داوديخانه صفا (محل کار تا خیابان پیروزي 
هـاي مـن حضـور    ي عمـومی در نوشـته  به طور کلی وسائل نقلیه. شودهواپیما، اتوبوس، تاکسی دیده می

.پررنگی دارند

کند به ساختارزدائی از یـک گفتگـوي متعـارف، آن    تان نوستالژیک است و وادارم میخانم رضازاده سئوال
امیدوارم استادان محترم با خوانـدن ایـن بخـش امتیـاز منفـی را از      . ي دانشگاهینامهیک پایانهم براي 

. ي تحصیلی شماي انضباط من کم کنند نه کارنامهنمره

. هـاي مختلـف  هـا و مکـان  شوم به روستاي کودکیم، بـه زمـان  انضباط که با یک سئوال پرت میمن بی
اي کـه  ام و حاال با بعضی از اعضاي خانواده رو بـه ویرانـه  نرفتهي مادر خراب شده؛ چند سالی استخانه

از زیر خرمن خاك سقف فروریختـه  . ایمگرفتیم ایستادهروزي سر پناه مادر بود و ما در پناه امنش آرام می
بـرش  . رنگ و خطوط افقی مشکیزرشکی خوش-ي نارنجیبینم با زمینهیی را میآستین بلوز یقه اسکی

موهـایم روي شـانه تکـان    . دارمهـائی کـه بـر مـی    با قدم. روي شلوار مشکی یا جین. پوشممی.دارممی
. زنندرنگ توي نور آفتاب برق میتر دم قاشق استیل و درِ جا صابونی لعابی کرمکمی آن طرف. خورندمی

هـایش  ت دسـت با حرک. زده، گرم بحث و گفتگوستهایش را باالحمید بلوز یقه اسکی را پوشیده، آستین
مـان بـود و هـر سـه نفـري      هاي مشتركبلوز یقه اسکی که از لباس. شودجا میساعت روي مچش جابه

کـرده؛ تـا نـه فقـط آن روز بلکـه      پوشیدیمش، محمد، حمید و من، حاال میان این تل خاك جا خـوش می
بـه  . سـتا بگـذریم  هـاي رو کوچهتا از کوچه پس. نیز اشکم را در آورد1391شهریور 14امشب 12ساعت 
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چکارشـون کـنم؟   ((خانه برادر که برسیم؛ همسر برادر وظیفه بداند در انباري بزرگ را بـاز کنـد و بگویـد    
. آن که نگـاهش کـنم صـورتم را برگـردانم    بگوید و منتظر پاسخ شود؛ بی)) شون، یا به کسی بدینببرین

. مـادر بپیچـد؛ دلـم ضـعف بـرود     هـاي بوي کوفتـه . جلوي در ورودي نگاهم به هاون سنگی بزرگ بیفتد
)).گوشت کوفته رو نباید چرخ کرد: ((گویدها و میوبد روي گوشتکي هاون را میببینمش نشسته دسته

مادر که . ي کوچولوئی بودم و حبابی داشتم تا هاون سنگی مادر را بگذارم زیرشو من دلم بخواهد شازده
آن روز -مادري ندارد تا برایش درد دل کنـد -د و گفتاش یک روز گریه کرد، نالیدر آخرین سال زندگی

مـادر جـان خـودت یـه عالمـه، بچـه و نـوه و        ((ولی لبخنـد زدم و گفـتم   . ام را ببیندنگذاشتم مادر خنده
مـادر را  !)). شـه بچه و نـوه و نتیجـه کـه مـادر نمـی     ((مادر جواب داد )) خواي؟هنوز مادر می. دارينتیجه

نپرسـیدم و  )) خواي من مادرت بشـم؟ می((پرسیدم ام و میگذاشتم روي سینهنفهمیدم و اال سرش را می
!فقط مادر. خواهمسالگی خودم مادر می60ي حاال در آستانه

اي کـه روزي سـرپناه او بـود    و جاي مادر اشیاء، این اشـیاء نـازنین، یادگـاران انقـراض حیـات در ویرانـه      
.گیرندي امن ما برابرم جان میوآشیانه

چرا اصرار دارید از اسامی واقعی در بیشتر داستان هایتان استفاده کنید؟-7

چـون  . این اصرار از وقتی به وجود آمد که بار بخشی از تاریخ عصرم را به قصه هـاو شـعر هـایم سـپردم    
تاریخ واقعی هر دوره اي را باید از آثار هنري آن عصر بیرون کشید، نه از کتاب هاي تاریخی و اینجا بـود  

.که باید دل به دریا می زدم و زدم

اید؟ي تئاتر فکر کردههایتان در صحنهشدن داستانخودتان به اجرائی-8

کننـد؛ امـا در   هاي گوناگونی را براي بیان انتخاب مـی گیرند؛ هرچند راهشان را از هم میهنرها جان مایه
نزدیکی و . کندی اثرش را خلق میهنرمند هم براي مخاطب یا مخاطبان. نهایت یک هدف مشترك دارند

وقتـی  . کنـد ها را مشـکل مـی  تقارنی که بین ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی وجود دارد گاه تفکیک آن
هـا صـداي خودشـان را داشـته باشـند و مضـمون کـامالً        مضمونی اجراي دقیق قصوي بشود؛ شخصیت

هـا را نادیـده بگیـریم تمیـز آن از یـک      ممکن اسـت اگـر بعضـی از عناصـر و المـان     . موتیفیه شده باشد
توان با الهام یا اقتباس از اثري داستانی که قابلیت اجـرا  جداي از این می. ي جدي مشکل باشدنمایشنامه

.داشته باشد اجراهاي متفاوت ارائه کرد
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خود بهوداما این خ. به اجراي جدي آثارم عالقمندم. کنمتعارف به اجراي جدي آثارم، تأکید میمن هم بی
.اطالع هستمچون اگر رسم و رسومی دارد من بی. باید اتفاق بیافتد

تان را بازنویسی کنید؟هاي قبلیآیا قصد دارید هر کدام از نوشته-9

» ترسمهاي شمااز چشم«متداول نیست؛ اما دو کتاب هرچند در مورد قصه و رمان ویرایش پس از چاپ 
از «در مـورد  . هـاي دوم بـا ویـرایش جدیـد منتشـر شـدند      در چـاپ هـر دو  » من، منصور و آلبرایـت «و 

بارها  . هاي اول جاماندهها در فصلبعد از چاپ همان روز اول متوجه شدم یکی از شخصیت» ...هايچشم
بعد از چاپ دوست عزیـز رویـا تفتـی    . کسان دیگري هم خوانده بودند. قبل از چاپ کتاب را خوانده بودم

. البته در مطلبی که در مورد این کتاب نوشت به این نکته اشاره نکـرد . شدجیراني جاماندنهم متوجه

و همین گفتگو تمهیدي شد که )) بینی؟پرتی رو میآره رویا جان، هواس: ((گفتم. اما تلفنی به خودم گفت
ضـرورت  » منصـور و آلبرایـت  «در مورد . هم فصل جدیدي به کتاب افزودم و هم کتاب را ویرایش کردم

تصحیح برخی اشتباهات دستوري که در اضطراب خاص نگارش اتفاق افتاده بـود و پیشـنهاد تعـدادي از    

وادارم کـرد  ... در پایان کتـاب و آقاي براهنیي ي دستنوشتهخوانندگان در مورد آوردن متن تایپ شده

ها یک پس از سالرا » مانع«ي هاي کوتاه هم قصهاز قصه. که کتاب را با ویرایش جدید به چاپ برسانم
هـا از  کنم وقتـی سـال  شدن اثري را باور ندارم؛ فکر میاز آنجا که هرگز نهائی. سال پیش ویرایش کردم

اما با ایـن یکتـا ورقـی کـه از     . توانم به حذف و ویرایش آن دل بسپرمام به راحتی میاثري فاصله گرفته
دهـم  شـوند تـرجیح مـی   هم سقط میشان نیست و پشتعمر مانده و این همه سوژه که فرصت نگارش

.ها کنموقت صرف نانوشته

یـا چـه کسـی در   (کنیـد؟  تان بیشتر احساس میهايتأثیر چه کسی را در نوشته-10

)تان بیشترین حضور و تأثیر را داشته؟هاينوشته

یر گرفتـه  هـا تـأث  طبیعی است که من از خیلی از آدم. این خود شیفتگی نیست. زاده راتأثیر فرخنده حاجی
مردم کوچه و خیابان، دخترك آدامس فروش میدان تجریش، مـرد  . هائی که غالباً نامدار نبودندآدم. باشم

و . ام درخشید و گم شـد خوانی که مثل یک ستاره توي روستاي کودکیمرد آواز. ي خیابان امیرآبادژولیده
و او هر غروب تـوي  ) خوانآوازه(ونو اسمش را گذاشته بودند بخ. هیچ کس نفهمید از کجا آمد و کجا شد

:خواندچرخید و میهاي روستا میکوچه، پس کوچه
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کـه روي رفـتن   / ش بسـوزه الهی مفلسی خونه/ کسی با مرد مفلس خوش نداره/ تنور مفلسی آتش نداره
.مجلس نداره

. کـنم و چـاپ  سال پیش نوشتم بازنویسی 20را که تقریباً » بخونو«ي بلند کاش زمانه فرصت بدهد قصه

خوانـد و چیـزي   درخواسـت کسـی آواز مـی   چرخیـد، بـی  صدائی که خانه به خانه میزن خوشتابندهیا 

بـود نـه آن   گداتابیولی براي من نه او. کردندخطابش میگدا تابیرفت و مردم آبادي خورد و میمی

دو صداي خـاص  .شان توي گوشمهنوز تصویرشان به روشنی پیش چشمم است و صداي» بخونو«یکی 
هـاي پـدر هـم    گـوئی ناگفته نمانـد کـه قصـه   . اي از تأثیرشان نکاستي برجستهکه صداي هیچ خواننده

اي سوي ادبیات بـه رویـم   اي تازهي دکتر رضا براهنی دریچهتأثیرش را گذاشته بود و کارگاه شعر و قصه
آموختم که القاب و عنـاوین  . وختمي کتابداري استقالل آماز حرفه. ي کتابداري کمکم کردگشود و حرفه

شاید خیلی ساده به نظـر برسـد ولـی ایـن نـوع      . نوشتن با مداد را آموختم. را کنار بزنم و به اثر نگاه کنم
. کن غلط ننوشـته باشـی  گفت نگاهمی. کردن و دوباره نوشتنباش براي پاكگفت آمادهنوشتن به من می

سال پریدن از خواب بـا  30اگر به ازاي . چ پشیمان نیستمکتابداري به من حرمت سکوت را آموخت و هی
حرمتی اداري حاال با شندرغاز حقـوق بازنشسـتگی   مداد رحیل و تحمل فضاي پر از اختناق، تبعیض و بی

هاي گوناگون مدارج پر افتخـار  گذرانم و هیچ متأسف نیستم که چرا جاي سر کشیدن به کتابروزگار می
اما اگر منظور ایـن اسـت کـه    . ي کشوري بشوم از اعضا علمی مثالً برجستهمدرك را طی نکردم تا عضو

انـد  ها تکانم دادههاي زیادي را دوست داشتم ولی این کتابام، خب نوشتههایی را دوست داشتهچه رمان

آزاده خـانم  «، کالونیو» هاي زمستانشبی از شب«، فوئنتسي»آئورا«، خوان رولفوي »پدرو پارامو«

،دوسنت اگزوپريي »شازده کوچولو«، براهنی»ي سرزمین منقابله«و قصه کوتاه » اشدهو نویسن

14کـه از  امیلـی برونتـه  رمـان زیبـاي  ) تر داشتمي احمد شاملو دوستکه ترجمه قاضی را از ترجمه(

هـاي  بلنـدي «و » هاي بادگیربلندي«، »میردعشق هرگز نمی«هاي هاي مختلفش را با نامسالگی ترجمه

عتیـق  » هزار خانه خـواب و اختنـاق  «بورخس» الف«ي قصه. امام و هر بار لذت بردهخوانده» بادخیز

...وبختیار علیي »آخرین انار دنیا«، رحیمی

و . کنـد کننـد متعجـبم مـی   هائی پیدا مـی آثار دیگر شباهتهاي من و اما این که گاه دوستانی بین کتاب
مـثالً در  . امام یـا از وجودشـان اطـالع نداشـته    ها را نخوانـده کتابگاهی هم شرمنده، چون من اصالً آن 

گفتند کـه شـگردهائی کـه مـن در     اصغر الهیزنده یاد دکتر » هاي سرگردان چشمخاله«ي نقد جلسه
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حکایت «و فریدون هویداي نوشته» قرنطینه«هاي استفاده کردم قبالً در کتاب» ...ي سرگردانخاله«

چـون مـن بـه عنـوان     . متأسـف شـدم  . استفاده شدهمراد فدائی علیي نوشته» اردیبهشت چهل و دو

ها به گوشم نخورده بود؛ بعد هم گشتم، پیدا نکردم، آقاي براهنی گفـت، دارد و  کتابدار هم اسم این کتاب
گـم شـد   هاي کاري آقاي براهنیمتأسفانه این وعده در مشغله. هایش پیدا کندوعده داد که از بین کتاب

مـن،  «بعـد از خوانـدن   محمـدعلی  یا آقـاي  . خواهد این دو کتاب را پیدا کنمی هنوز هم من دلم میول

. ي خـودش افتـاده  نوشـته » نقـش پنهـان  «نوشت  که پس از خواندن این کتاب  یاد » منصور و آلبرایت

بـاور هـاي خـیس    «ام آن هـم  یک کتاب بیشتر نخواندهمحمدعلی تعجب کردم چون متأسفانه از آقاي 

فرصـت نشـده، چـون بـرخالف بسـیاري از      . نه این که نخواسته باشـم بخـوانم  . است و بس» یک مرده
دانم که این خـوب اسـت یـا    خوانم و نمیمن متنوع کتاب می. خوانمها، رمان پشت رمان نمینویسرمان

ي شـیوه شاید هم بازتاب. ي کتابداري عادتم شده استبه هر حال یک ویژگی است که شاید از حرفه. بد
ام و خیـز آمـده  من سینه. اماي مطابق آنچه مرسوم است نداشتهام باشد چون من زندگی هنرمندانهزندگی

هاي زیادي که توي ایـن جامعـه از   من حتی مثل زن. خوب و بد همین است که هست. امبه اینجا رسیده
را در زنـدگی بـر   ... ي، اجتمـاعی و ي اقتصـاد اند  اما حداقل در بسیاري از موارد بار دغدغهبرابري محروم

ام؛ یا بـه عبـارتی   کشند نبودم، و نتوانستم یا نخواستم بگویم دور باشید، زود باشید من نویسندهدوش نمی
هایم یـک مـادر وسواسـی    من پا به پاي نوشتن براي بچه. گل دربر و می در کف و معشوق به کام نبودم

ام یـک  پدر و مادر و اطرافیانم دختر خانواده و براي زندگیبراي. بودم) موفق یا ناموفقش بحثی جداست(
هـا آدمـی هسـتم بـا     در کنار این. زن، زنی که مجبور بود بخش اعظم بار اقتصادي را هم به دوش بکشد

اي امن، بخواند، بنویسد، سینما بـرود، موزیـک گـوش    هاي اجتماعی، نه آدمی که بنشیند در نقطهدغدغه
هاي عکاسـی و فیلمبـرداري   بزرگان دعوت شد پا پیش بگذارد و تسلیم دوربینکند و هر وقت به مجلس
البته من هم سینما رفتم، موزیـک گـوش دادم،   ...! اي ببندد و بگوید کار هنرمندشود و چشم به هر فاجعه

هایش امـا از رفـتن بـه    ها و زیبائیي زشتیبسیار عادي، با همه. خواندم، نوشتم، ولی عادي زندگی کردم
مجلس بزرگان طفره رفتم؛ جاي آن نشستم روي نیمکت چوبی پارك کوچک محله و چشـم دوخـتم بـه    

ي گاه هم جلوي دوربین نشستم یا صداي دکمـه ها و یا سوار تاکسی و اتوبوس شدم و گاه و بیروابط آدم
دیـدم  را میهمین چند روز پیش مستندي . تفاوت نبودمدوربین را شنیدم ولی هرگز به مسائل پیرامون بی

گفت موقع شعر گفتن همیشه غایـب بـوده و مـن    شاملو می. احمد شاملوراجع به زندگی شاعر ارجمند 

هرگـز حضـور حاضـر و    : زدم که ببینم کی و کجا غایب بودم؟ یاد این مصرع حـافظ افتـادم  ذهنم را ورق
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غایـب نبـودم،   اي از زنـدگی  من در هـیچ لحظـه  . مصرع دومش مصداق حال من نیستاي؟ غایب شنیده
متأسـفانه همـه چیـز را    . ي حمیـد و کـارون  حتی در روز دهشتناك تشییع جنـازه . حاضرِ حاضر هم نبودم

که منتشر شد، روزي »  ...ي سرگردانخاله«کتاب . اما حاضر هم نبودم، ویران بودم. شنیدمدیدم و میمی

کـه پشـت   : گفـت ت عالیی، مشیعالییمسعود احمدي شاعر از قول آقاي ،احمديدوست عزیز آقاي 

آفرین به آقاي عالئی، چون من این کتاب را : ((گفتم. یک شتابی هست» ...ي سرگردانخاله«این کتاب 
ي دانشگاه بود تمام کردم و اضطراب هاي راهرو باریکی که پشت در سرویس بهداشتی کتابخانهروي پله

.))کردمیها بپرند، وادار به شتابم این که هر آن کسی برسد و کلمه

)). تـأثیر گرفتیـد  بزرگ علـوي شما از : ((گفترمضانیآقاي » ...ي سرگردانخاله«ي نقد یا در جلسه

خالـه ي سـرگردان   «است کتاب شـما هـم   » هایشچشم«علوياسم کتاب : مصداق خواستم پاسخ داد

البتـه مـن   ! کجـا را در جوانی خواندم ولی تفاوت ره از کجاست تا به » چشم هایش«البته من .  »هاچشم
ي  قاجـار داشـتم و یـادآوري    که نیاز به بازسازي فضاي دوره» ترسمهاي شما میاز چشم«براي نگارش 

مثـل  . آنچه که از کودکی شنیده و خوانده بودم و ساختن فضـاهاي دیگـر تعـداد زیـادي کتـاب خوانـدم      

، دسـت تاریـک   پـور انـی منیرو رو» دل فـوالد «، »تاریخ کرمان«، »ي پريقلعه«، »ي تاجدارخواجه«

هـاي خـانم   ، حتی یکـی از کتـاب  »قصص االنبیاء«، بورخس» ...باغ گذرگاه«،گلشیريدست روشن 

دانم از چه کسـی تـأثیر گـرفتم تـا بـه بیشـتر و       اما نمی... بود و» اتوبوس«را؛ فکر کنم فهیمه رحیمی

عبـاس  ام کـه  بارها شنیده. دانمي وحشتناکی نمیضمن اینکه تأثیرپذیري را پدیده. کمترش توجه کنم

فکـر کـردم   . تأثیر گرفتهویلیام فالکنر ي »خشم و هیاهو«از » سمفونی مردگان«در نوشتن معروفی 

انـد چـرا دیگـران    را خوانـده » خشـم و هیـاهو  «هـا  خیلی. حتی اگر این نظر درست باشد چه اشکالی دارد
اخـوي  -نوز هم گاهی آن تکیـه کـالم  را خواندم اما ه» سمفونی مردگان«من خیلی سال پیش . ننوشتند

. کنمبند ذهنم شده بود تکرار میاي ترجیعرا که دوره-خرابی از حد گذشت

توانـد در  کند؟ با توجه به این که مـی هاي شما چه نقشی ایفا میچشم در نوشته-11

ترسـم و  هاي شـما مـی  از چشم: ( هایی ماننددر داستان. آثار نمایشی یک نشانه باشد

هـا بـه   ها،که درتأثیر نگاهبه صورت ویژه، و در سایر داستان) هاي سرگردان چشمهخال

. شودخوبی حس می
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ایـن قبیـل   . بینی و سمبل قضاوت خود و دیگري اسـت بینی، جهانچشم عامل ارتباط، نماد بینائی، درون
د که تبدیل به دغدغـه  شود؛ ولی چشم حتماً جائی در ذهن من دارچیزها با این سئوال به ذهن متبادر می

از «طور که در مثل زمان، به هر حال بیرون از متن هم چشم جاي ویژه در زندگی من دارد و همان. شده
رو از همـین -.شنوم و روزي اگر کور شوم، کر خواهم شدهایم میمن با چشم-نوشتم» ...هاي شماچشم

هـایم  کنم حرففکر می. پائین بیاندازدزدن اگر مخاطبم به دلیل شرعی یا غیرشرعی سرش راوقت حرف
.شنودرا نمی

هاي ایرانی روائی، اپیزودیـک، تکـرار شـونده و سلسـله     اي معتقدند داستانعده-12

خورد؟ اگر بلـه،  هاي شما چنین ساختارهایی به چشم میآیا در داستان. مراتبی هستند

کدام بیشتر؟

گفته آید در حدیث دیگرانتر این باشد که سر دلبران               خوش

تـوانم بگـویم کـه    رو من به طـور قـاطع نمـی   به نظرم خالقین آثار چندان داورهاي منصفی نباشند؛ از این
چون با ساختارهاي از قبل . هاي من هست یا نیستها و رمانکنید در قصهساختارهائی که شما اشاره می

ائی که داشـتم بـه طـور جـدي خوانـدم و در حـد       هگرچه در فرصت. کنمشده شروع به نوشتن نمیتعیین
خـود نوشـتن اسـت کـه تعیـین      . کـنم هایم فکر نمـی بضاعت دریافت کردم، ولی وقت نوشتن به آموخته

ولـی در  . ها بارها عوض شوندشاید آن صفحه. کنندصفحات اولیه خط و ربط کار را مشخص می. کندمی
آید سرنوشـت  روي کاغذ میجدکنم بهاي که به جد، تاکید میواقع با کلمات نخستین، حتی اولین کلمه

ي ادبی و مخاطب فرزانه اسـت  این جامعه. گوید که چون باید رفتاي رقم بخورد و بعد خود راه مینوشته
ي نظري یا خوانندهبسیار اتفاق افتاده که منتقدي، صاحب. امدر این موارد من شنونده. که باید داوري کند

حتی پیش آمده که دو منتقد در چالش . خبر بودمبه نکات ظریفی اشاره کرده که خودم از آن بیباهوشی 
هـا  هـاي هـر کـدام از آن   با هم در ارتباط با رمان من بحث کردند و متوجه شدم که با بخشی از صـحبت 

یـا گفتـار   محمـل هاي بـی نه کلی بافی. کنندمنظورم کسانی هستند که با دقت به اثري نگاه می(موافقم 
در نتیجه هرگز فکر نکـردم کـه ایرانـی بنویسـم یـا      ) هاي قوي براي دریافت اثر ندارندکسانی که گیرنده

ها از روایت اصـلی بـه   هاي تودرتو و گریززدني روایتمن فقط قصه نوشتم و مطمئنم با همه. غیرایرانی
کـردن و  شده؛ در واقع شاید این بیانهاي فرعی و بیان داستان در داستان هرگز روایت اصلی بیان نروایت

ایـن واقعیـت   . شـده و نشـده  یی باشد که باید گفته مینکردن به نوعی طفره رفتن از آن حرف اصلیبیان
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. ولی این رد بیشتر خط و ربط فرخنده است، نه مـن . هایم ردي از خودم هستاست که توي اغلب نوشته

شخصیت اصلی براي بیان سرگذشتش، در واقع بیـان  امان» ترسمهاي شما میاز چشم«همانطور که در 

کند، بـه امیـد   کند یا به نوعی همراه میخودش یک گزارشگر، یک راوي زن، یک راوي مرد را دنبال می
شـود امـا سـرانجام بـه ایـن      این که کسی بنویسدش، گرچه در این مسیر خودش هم تبدیل به راوي می

یـم دارم  هـا اما بر اساس درك و دریافتی که از نوشته. شودنمیرسد که هیچ آدمی هرگز روایت نتیجه می
هائی هستند که تکـرار  و المان. اي استي روایت در کارهاي من، تودرتو، واقعه، واقعه، مواج و دایرهشیوه
در مـواردي  . هاي من زمان نقـش پررنگـی دارد  توي قصه. کندشوند و همین تکرار گاه ایجاد فرم میمی

طـور کـه   روند، همینمرگ و زندگی پا به پاي هم پیش می. شودت و فصلی خاص اشاره میحتی به ساع
کنیم و وقتی همه روند و طبیعی است که وقتی در فضائی مرگ آجین زندگی میدر گذر هستی پیش می

هـاي  چیز در جهان در حال فروپاشی اسـت از حرمـت، عاطفـه، روابـط انسـانی، بنیـان خـانواده، کـانون        
هایم را کیپ بگیرم کـه  ها گوشتوانم مثل خیلیهمه و همه در حال فروپاشی هستند نمی... وژي وایدئول

ي بـیم از  یا وقتی وزنـه . ي سیاه بکشم جلوي چشممخواهم یک پردهدر عین حال نمی. سرم آسوده باشد
شود لیلی ؛ نمیفروشندتر است و رعب و ترس همه را اسیر اوهام کرده و مجنون به جنازه میامید سنگین

ي هسـتی  ي بدي از زمان پا بـه عرصـه  در برهه. بود و شمع روشن کرد و عکس رخ یار در جام باده دید
ها را براي شـنیدن  به نظرم دو تا چشم براي دیدن کم است باید دو تا هم قرض گرفت و گوش. گذاشتیم
درون براي من باورپذیر نیستند، هاي بیشخصیت. ها را دوست دارمزدن به درون شخصیتنقب. آزاد کرد

حتـی در  (نویسی را دوست دارم اما همیشه سعی کردم از ساختار سلسله مراتبـی طفـره بـروم    قطعه قطعه
ولی هرگز قطعیتی وجود ندارد بین آنچه من خواستم و آنچه اجرا شده ممکـن اسـت تفـاوت    ) نظام اداري

ي قبل و بعـد از  ام نسبت به نوشتهکنم در هر نوشتهگیرد و فکر میحاصل کار مورد بررسی قرار می. باشد
شـود،  ها آشنا مـی اول خواننده با طیفی از شخصیت» ...ي سرگردانخاله«مثالً در . خودش تفاوتی هست

هاي زمانی قطعه قطعـه بیـان   برهه» خالف دموکراسی«ي در قصه. شوندها معرفی میبعد این شخصیت
مراتبی داستان که گفته شده بایـد اول، وسـط و   از ساختار سلسله» برایتمن، منصور و آل«یا در . شوندمی

نوشت، بعدالتحریر و گرچه پیشانی نوشت، مقدمه، متن، مؤخره، پی. ساختارزدائی کردم. پایانی داشته باشد
هـا گونـاگون   شخصـیت » ترسمهاي شما میاز چشم«یا در . منابع دارم ولی همه از جنس دیگري هستند

یـا در  .) کـنم توضـیح دادم اشـاره نمـی   زادهنوشین بـدیع اي با ها قبل در مصاحبهون سالچ(هستند 

مکان، زمان، نام، چهره و جغرافیاي مشخصی وجود نـدارد  » نامتعارفه آقاي مترجم«ي هاي مجموعهقصه
ر د. رونـد ها پیش مـی ها از طریق زبان و حس شخصیترنگ دارند و قصهها حضوري کمي اینو یا همه
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هـاي  در واقـع گـروه  . اثر آخري هم که در دست چاپ دارم نه تیپ به معناي متداول دارم، نـه شخصـیت  
اي تـا  ي هـر نویسـنده  منظورم این است که حتی در کارنامه. اندها نشستهاجتماعی جاي تیپ و شخصیت

. حدي هر اثر استقالل خودش را دارد

شـما  ! انـد هـاي شـما زنانـه   د نوشـته دکتر براهنی و بسیاري از منتقدین، معتقدن-13

خودتان چه تعبیر و یا نظري در این مورد دارید؟

ي انسانی است و تقسـیم آن  از این بایت خوشحالم چون بر خالف کسانی که معتقدند نوشتن یک مسئله
به زنانه و مردانه بیهوده است، معتقدم یک زن وقت نوشتن هم باید یک زن باشد؛ طوري که اگـر نـام و   

در . اش، از لحـنش بشـنویم  اش برداریم صدا و نفس یک زن را از درون نوشتهمضاي او را از پائین نوشتها
توانـد  ي انسانی است تردیدي نیست ولـی فقـط یـک زن مثـل یـک زن مـی      این که نوشتن یک مسئله

. ایش خالق اسـت چرا انگار کنیم زن به دلیل آمادگی مادرشدن، به دلیل توانائی ز. با زنانگی تمام. بنویسد
سـتیزي اعصـار، دیرتـر از مـرد در     اگر به دلیـل سـتم تـاریخی و زن   . راوي است. گوستزن بالفطره قصه

اش نیست و نباید بـراي اثبـات خـودش تـن بـه      ي ظهور رسیده، دلیل ناتوانیهاي هنري به منصهعرصه
شـان،  هاشان، عواطفدیدگاهمن هیچ چالشی با مردان ندارم ولی زن و مرد در جایی. نگارش مردانه بدهد

مرد بـا نگـاه بـه    . که در وجود زن هست در مرد نیستیینگريدقت و جزئی. تمناهاشان با هم فرق دارد
زن عشق دیـدن جزئیـات   . بیندبیند ولی زن، با نگاه، کلیات و جزئیات را با هم میپیرامونش کلیات را می

خـوانم بـا لحـن    ي زنی را مـی من وقتی نوشته. سی استنویهاي اصلی قصهنگري از پایهرا دارد و جزئی
در نظـر بگیـریم روي   . کردندافتم که که مردها با لباس زنانه نقش زنان را بازي میمردانه یاد دورانی می

که ) فرض کنیم شنیدن صداي زن ممنوع نباشد و قمر هم زنده باشد(را قمرالملوك وزیريسن خانم 

منظورم بازخوانی آنچـه آقـاي شـجریان    . آواز بخواندشجریانصداي آقاي در برابر حیرت شنوندگان با 

زنی را در نظر بیاوریـد  . ي قمر بیرون بیایدمنظور صداي آقاي شجریان است که از حنجره. خوانده، نیست
رسد این است که آیا این قطعاً اولین چیزي که به فکر می. اش شنیده بشوداي از حنجرهکه صداي مردانه

ي آن خـانم مشـکلی وجـود    ه پزشک مراجعه کرده؟ راهی وجود دارد؟  خب ممکن است در حنجـره زن ب
ي سـروري مردانـه اسـت و    نویسد، شیفتهولی وقتی زنی با صداي مردانه می. داشته باشد جرم که نیست

. کندناخواسته به خودش و ادبیات خیانت می

؟بینیدمینمایش خصوصاًشما تفاوتی بین آثار داستانی با سایر هنرها، -14
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در بین آثار ادبی هم رمان و داستان خلـوت  . ترین هنرهاستپناهترین و بیبه نظرم ادبیات مستقل. کامالً
کن، چون ملزومات کار نویسنده مقداري کاغذ است، یک مداد یا خودکار، یک پاك. تر و مهجورترندنشین

به همین دلیـل نویسـنده در   . دانشیتور و آگاهی و وي مانشاید صفحهوگیریک مدادتراش یا الك غلط
تواند به خلق اثرش ادامـه  صورتی که تفکر مستقل داشته باشد بدون وابستگی به هر نظام و سیستمی می

احتیاج به امکانات ویژه دارند تا حدي نقاشی به خاطر این که براي ارائه،تر، سینما،ئااما موسیقی، ت. بدهد
کنند و بـه  و توجه و احترام عمومی را هم دریافت میکنندلتی یا خصوصی نیاز پیدا میناگزیر به حامی دو

بـر  در نظر بگیریم موسیقی ایرانی را که اگر نگوئیم بـه طـور کامـل، غالبـاً    . ها راگاه حمایت دولتتبع آن
حتی وقتـی  . انددآید نمیي خواننده بیرون میکالم تکیه دارد ولی کسی نام شاعر شعري را که از حنجره

مگر افرادي که با ادبیات آشـنا  . باشد... واخوان،نیما،سعدي، حافظشعر از آن شاعران بزرگی چون 

بگذریم که سلطنت موسـیقی از آن آواز  . کنندشک می... وخواجو،سعدي،حافظها هم گاه بین آن. باشند
تـان  امـا مجسـم کنیـد در نزدیکـی    . تتر اسـ است، آهنگساز خودش هم گاه از خواننده و نوازنده ناشناس

اي باشد؛ شما در هر مقام و جایگاه و شرایطی حتـی اگـر رو بـه مـوت باشـید       آهنگساز، نوازنده یا خواننده
ست که کسی ايها به گونهي کار موزیسینملزم به رعایت حال و هواي هنري او هستید، با این که شیوه

ط مساعدي نداشـته باشـد آرامشـش را از دسـت خواهـد داد؛ یـا       ها قرار دارد اگر شرایکه در مجاورت آن
حاضرین در جلسه اي بنوازد، طبعاًاي بخواند یا نوازندهمحفلی دوستانه را به خاطر آورید که در آن خواننده

.هـا بیمارسـتان ) C.C.U(یـو  .سـی .بخش سیتر از سکوتی سنگین. ملزم به رعایت سکوت مطلق هستند
یـا  تکلیـف سـرفه و    شـان را بسـته چـه کننـد،    دانند با بزاق دهان که راه گلـوي طوري که حاضران نمی

تحمـل نگـاه   . شود چیست؟ تکلیف روشن اسـت شان خارج میمحابا از دهاناي که بیي ناخواستهعطسه
حاال اگر در همـین جمـع   . بخشدادن به اختناقی لذتآلود و عاقل اندر سفیه حاضرینِ مجلس و تنغضب

ها روشن است چون آن... تکلیف قصه و بخشی از رمان و نمایشنامه و(دو شعر بلند بخواند کسی بخواهد
بـودن،  خلـوت؛ شـعر امـا بـه دلیـل کوتـاه      اند، هر چند گفته شود هر قصه اجتماعی اسـت در از دور خارج

) داردگیـرد سـرانجام بهتـري   ي شاعر جا میبودن، یا به این دلیل که در جیب، کیف یا حافظهترعمومی
هـایی رد و بـدل   کنند، چشـمک هاي فروخورده سر باز میرسد، خمیازههایی به گوش میکم کم پچ پچه

رو باشد، صداي محزونی داشته و دیکالماسـیون خـوبی   و اگر شاعر کم. شودها زده میشود و نیشخندمی
اگـر هـم   . کننـد مینداشته باشد چند نفر در همان چند خط اول با یک عذرخواهی صوري صحنه را ترك 

کنند، طوري که انگار به حرمـت شـاعر سـکوت    ي خداحافظی بلند میشان را به نشانهزیرك باشند دست
چند سال پیش در یکی از مراکز اسـتان در سـالن کنسـرتی کـودکی     . شونداند و از صحنه خارج میکرده
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کنندگان با هـزار  ك کرده و برگزارشیرخواره در آغوش مادر گریسته بود؛ استاد موسیقی به قهر سالن را تر
جمعیت که از خوشـحالی در پوسـت خـود    . خواهش و تمنا استاد و همراهان را به صحنه برگردانده بودند

زده البـد از سـالن اخـراج شـده     زده بودند و کودك و مادر بیچاره خجلـت گنجیدند به طور ممتد کفنمی
دانم جاي کـودك  فکر نکنید چندان پرتم که نمی. ح داده بودشده فرار را بر قرار ترجیبودند؛ یا مادر نفرین

. انـد خواره در سالن کنسرت نیست یا برگزارکنندگان دقـت الزم را در برگـزاري مراسـم انجـام نـداده     شیر
در غیـر ایـن صـورت تمرکزشـان را از دسـت      .مندان روي سن به سکوت نیاز دارنـد که هنرطبیعی است 

ي موسیقی، یـا اسـتاد یـا    ا را جور دیگري هم نگاه کرد، این که مادر شیفتهشود به ماجرولی می. دهندمی
ي آرامی بوده؛ آن روز یکی از هنرمندان دیگر بوده و جائی براي سپردن کودکش نداشته؛ کودك هم بچه

. مادر بد آورده

سـرانجام شـروع بـه خوانـدن     . شـود شاعري روي سن منتظر سکوت مـی . کنیمحاال صحنه را عوض می
شاعر براي . قدر که مادر کودك را ساکت کندآن. کندشاعر صبر می. کندکودك گریه می. کندشعرش می

اطرافیان و خـانواده  . کندکودك دوباره گریه می. کندخواهد و شروع به خواندن میتکرار از حضار عذر می
.بماندپایان ماجرا . کندشاعر همچنان صبوري می. کنند کودك را ساکت کنندسعی می

مگـر  . ي کودك شعر بگویـد ها توقع دارند شاعر در وصف گریهي حضار حداقل اکثریت آناما اگر نه همه
ها براي معشوق یـا  یا از طرف آن. شان شعر بگوئیمنشده براي سنگ قبر اطرافیاناز بسیاري از ما خواسته

شـان را در  صـفحه نوشـته  400، 300یا . شان را بنویسیمهايانشاي بچه. شان نامه بنویسیمهايمعشوقه
مواقـع  کردن است و الغیـر و در أییددانید که منظور از نظردادن تاولین فرصت بخوانیم و نظر بدهیم؛ می

هاي نفرین شده باشیم و هر وقـت و هرجـا کـه خواسـتند در عـزا و      ها و گاه شبکهالزم ابزار دست رسانه
وزیـري مصـاحبه   یید هـر وکیـل و  أدر رد یا تخواهندمیعروسی سرمان را ببرند و بخواهند که هر وقت 

هـیچ  بـی قطعـاً . مـان را بـراي معرفـی   هـاي مطلب بنویسیم، عکس بفرستیم و چند نسخه از کتابکنیم،
زحمـت تایـپ و   . طبیعی است که تمام این کارها باید رایگان انجـام شـود  . تضمینی براي چاپ یا معرفی

مان را ي مطلبخودمان است تا روزي روزگاري جرح و تعدیل شدهيگیري و ایمیل آن هم به عهدهغلط
SMSالبته اگر آن که مطلب را گرفته آدم مسئولی باشد یا ارادتی داشته باشد بـا یـک  . در روزنامه ببینیم

ي مطبوعاتی یک شـماره از آن نشـریه را بگیـر  و    کند که یعنی چشمت کور، بپر، برو از دکهخبرمان می
مـان را هـم   اي تـا سـراغ مطلـب   شود بهانـه یا دیو سیاه سانسور می. شیوت براي پس از مرگبگذار در آر

.نگیریم
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شود که قرار باشد مان میتنها وقتی احترامات فائقه از جانب خبرنگار و سردبیر و مدیر مسئول شامل حال
وال، داغ دلم را تـازه  این سئ. عکس و نظرمان تیتر شود براي کاندیداي محبوب آن نشریه، براي انتخابات

همین چند ماه پیش زنـگ تلفـن از خـواب    . شدن حرفم ناچار به آوردن مصداق هستمکرده، براي روشن
اگر اجـازه داشـته باشـم شـماره تلفـن      118آماده شدم جاي )) زاده؟خانم حاجی((جوانی پرسید؟ .. .پراندم

خـوایم بـراي رضـا براهنـی و     مـا مـی  : ((دادادامـه  )) بفرمائیـد ((جوان با شنیدن .کنمدرخواستی را اعالم
اعتنائی نهفتـه بـود کـه    پشت بیان نام آقایان براهنی و گلشیري چنان بی...)) ايهوشنگ گلشیري پرونده

ي پرونـده کـه شـنونده را یـاد     کـردم ایـن کلمـه   طور که فکر مینشستم وسط تخت و همین. چرتم پرید
ي مطبوعات شده حرف پسر را قطع تی دارد از کی وارد عرصهاندازد و بار امنیتهدیدهاي ریز و درشت می

پسر طوري که انگار بخواهـد  )) منظورتان آقاي دکتر رضا براهنی و آقاي هوشنگ گلشیري است؟((کردم 
پسر جان این دو آدم هم وزن : ((م ادامه بدهد، بعد گفتمنگذاشت)) ...آره ه ه(( :مان کن بابا،گفتبگوید ولِ

شان را کنار هم بچیننـد از قـد تـو    هشدهاي نوشتهاند و اگر کتابو مدیر مسئولت کتاب خواندهتو، سردبیر 
.)) هر وقت یادگرفتی نامشان را با احترام ادا کنی زنگ بزن. شاید باال بزند

پنـاهی  بعد از آن هم دیگر زنگ نزد و من یک بار دیگـر بـه بـی   . هایم را شنیدنفهیمدم پسر تا کجا حرف

چنـد سـال پـیش در کنفـرانس ادبیـات و موسـیقی       . افتادمپورشهریار مندنیفکر کردم و یاد ادبیات

نسـیم  . دعـوت شـده بـودیم   پـور شهریار مندنیاز ایران من و ي ادبیاتدر حوزه. پاریسادئونتئاتر

يحـوزه از پاریس و در رضا دانشورو گلی ترقیاز دانمارك و هلند، سردوزآمیاکبر و خاکسار

سـرور  هماهنگی بـا  . کیوان کلهرو حسین علیزاده، همایون شجریانو محمدرضایقی موس

همه چیز خوب و درخشان؛ به ما گفتـه بودنـد تعـدادي از    . هاي ادبی استچهرهبود که خود ازکسمائی

هـا را  ي کتابمن تحت درمان بودم، بار حمل همه. مان را براي فروش با خود ببریمهايها و مجلهکتاب
اي کـه از برنامـه شـد    سـابقه هرچند برگزارکنندگان محترم به دلیل استقبال بـی . کشیدپورهریار مندنیش

بعـد از  حتمـاً ها را به نمایش بگذارنـد؛ رسانی کنند و آنها اطالعها و مجلهفراموش کردند در مورد کتاب
و هنوز من شرمندگی زحمتـی را  ها براي بازیافت گذاشته شدند کنار سطل زباله ها و مجلهکنفرانس کتاب

ي ، مسئلهدوستانکسمائی و سایرسرور جدا از مهربانی . کنمهایم حس میپور کشید روي شانهکه مندنی
800-700نظیر از ادبیات و موسیقی بـود کـه در هـر دو شـب تمـام      ي دیگر استقبال بیکنندهخوشحال
گروه موسـیقی  اما تفاوتی فاحش بین ما و.) رو شده بودگویا از چند روز قبل رز(پر بود تئاتر ادئونصندلی 

و !)) فرخنـده چقـدر مظلـومیم  ها،بیچاره ما ادبیاتی((ساکت را واداشت بگوید پورمندنیشد که دیده می
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ها ثابت کنیم به تازه وقتی رسیدیم تهران باید به ضرب و زور به خیلی!.پناههادبیات بی((من جواب دادم 
))ي برگزارکنندگان و یا اعتبار آثارمانایم؛ اال به سلیقهدعوت نشدهي هیچ کستوصیه

من خود . ضدیتی دارم،تئاترممکن است کسانی با خواندن این نوشته فکر کنند من با موسیقی، سینما و  
هم بسیار لـذت  علیزادهصداي دلنشین ساز آقاي وشجریاناز صداي استاد . ي موسیقی هستماز خانواده

تـن  ها بیائید بـه خودمـان احتـرام بگـذاریم و    آهاي ادبیاتی. استروي سخن من با اهالی ادبیات . مبرمی
باور کنید فروتنی بیش از حد اگـر نپـذیریم کـه    . بیائید یکدیگر را بشناسیم. هاي ابزاريندهیم به استفاده
اي، شـاعري،  سـنده فرض کنید خداي ناکرده همین امروز نوی. ي غرور است بیهوده استروي دیگر سکه

)) گو این کـه بردنـد  . ((ي شهر بربایند و ببرند سر به نیستش کنندهامترجمی، محققی را از یکی از خیابان
آن هـا  ((را سـیما هـاي صـدا و  لشگر سـریال شناسندش؟ حاال در نظر بگیرید یک نفر از سیاهچند نفر می

سـر برنـدارد   اگر کسی به احترامشـان کـاله از  رونددر هر سنی که باشند وقتی در خیابان راه میمعموالً
)).منظورم قاعده استاستثنائات را کنار بگذاریم،. کنندتعجب می

س سـاعت خـودش را از   أدر این سن و سال رشود،به انجمن ادبی دعوت میباباچاهیچرا وقتی آقاي 

ا همان آرامـش همیشـگی   کند و بعد بخیر را با صبوري تحمل میأیک ساعت ت. رساندکرج به تهران می
کنید؟ چرا شروع نمی: پرسدمی

.هستیم... منتظر خانمِ: شنودو در جواب می

باور کنید مـن  .  کنندشاعران حاضر در جلسه سکوت می. کندشود، جلسه را ترك میبلند میبابا چاهیو 
ام و تنهـا آن  شـنیده نقل قولی است کـه . دانمي محترم، حتی نام آن انجمن را هم نمینام آن هنر پیشه
هاي درخشانی هم دیـده و  و اال ممکن است از آن خانم محترم بازي. اش در ذهنم ماندهبخش آزاردهنده

قدر ایـن قضـیه شـور    نتیجه این است که نگذاریم بیش از این به ادبیات توهین شود و آن. برده باشملذت
. شود که حتی خودمان هم خودمان را باور نکنیم

وقتـی پرسـیدم   .اي چندي پیش چند صـفحه مطلـب جـدي از مـن خواسـت     ار عزیز نویسندهدوست بسی
بابا منظورش مطلب درسـت و  ((: منظورش از مطلب جدي چیست؟ دوست دیگري حرفش را تکمیل کرد

مطلب درست و حسابی چطور مطلبی است؟ دوستان کـه  : ((پرسیدم.)) ها نهحسابیه، شعر و داستان و این
کنـد  هاي من فرق مـی ام کلی صغري و کبري چیدند و این که شعرها و داستانلخور شدهفهمیده بودند د

...))اما
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من خالق . ند نداشتماز من خواسته بودي نوشتن آن مطلب جدي را نپذیرفتم؛ توان نوشتن آنچه راوظیفه
است و سینما جادو ثیر موسیقی آنی أاهالی ادبیات به من نگوئید سخت نگیر، ت. ام، خوب یا بدشعر و قصه

مـا تـا   . دانم اما بیائید به خودمان و ادبیات احترام بگـذاریم ها را میي اینهمه...! هنرهاي بصري. کندمی
.ایمامروز به خودمان احترام نگذاشته

تـان در نزدیکـی بـا واقعیـت و یـا زنـدگی       هـاي چه عمدي در نگارش داسـتان -15

داشتید؟تانشخصی

هـا  هایی از واقعیت خودم را بـه بعضـی از شخصـیت   در آثارم بخش. واداشته شدمعمدي نداشتم، به عمد
حتـی در قالـب   . توان بیان واقعیتم بود! اي کاش، اي کاش. دادمي آنچه را که باید میداده بودم، نه همه

ام را اما از جائی واداشته شدم که بخشی از زنـدگی خصوصـی  . نیست. سفانه نبودأمت. هاي دیگرشخصیت
. هاي شهر شنیدهاي کرِ خیابانقدر که گوشآن. فریاد بکشم و کشیدم. نه فقط بنویسم. عمومی کنم

معاصر بود که هم اينویسندههدف من پرداختن به آثار نامهپایاندر نوشتن این -16

عصر خودم باشد و وقایع روز و به تعبیري درد مشترك و یا حس مشـترکی بـا خـودم    

ایـن نـوع کـار چـه     کنیدمیشما چه نظري دارید؟ و فکر ).خودميزمانه(داشته باشد 

؟کندمیکمکی به ادبیات نمایشی و داستانی 

و مهـرداد ابـروان  و پـور اردشـیر صـالح  ممنونم هم از شما و هم از استادان ارجمند آقایان دکتر 

و بسـیار خوشـحالم کـه   .نامـه پایاناینموضوعبراي پذیرش مسئولین محترم دانشگاه آزاد واحد بوشهر،

مـورد  ... وپورروانیمنیرو، باباچاهی، آتشی، چوبکآثارم در استان بوشهر، سرزمین بزرگانی چون،

هائی از ایـن دسـت کمـک بزرگـی بـه ادبیـات       نامهشک پایانبی. شوندگیرند و معرفی میتوجه قرار می
هاي دانشگاهی ما جـائی بـراي   در رشتهچون متاسفانه . فارسی، ادبیات نمایشی و آثار خالق خواهند کرد

ي ادبیـات معاصـر  دست و پا شکسـته 3واحد2ي ادبیات فارسیحتی در رشته. ادبیات معاصر وجود ندارد

از این بدتر ایـن کـه   . است و بسسپهريو نیمازدن به نام ي اوجش توكوجود دارد که آن هم نقطه

هـا بـراي خریـد چنـد رمـان بایـد بـا مسـئولین         اههاي تخصصی ادبیات هـم در دانشـگ  حتی در کتابخانه
هـا  هر چند بسـیاري از آن . شان کرد که رمان را تنقالت به حساب نیاورندتوجیه. زنی کردها چانهکتابخانه

در نهایت هم رمان را به عنوان یک ژانر جدي به حساب نخواهند آورد و از بین آنچه در بازار کتاب رمان 
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و در همین نظام آموزشـی اسـتادي   . دهند، نه کیفیت اثر راضا را مالك قرار میشود کمیت تقاشناخته می
خوشـبختانه مـا در   : ((گویدبا افتخار میاز استادان به نام ادبیات در سمیناري دانشگاهی در خارج از ایران

تا امـروز  توجه به این که حتی اگر از دوران مشروطیت بی)) کشورمان رمان، ممان و اینجور چیزها نداریم
تـوانیم  ي جدیـد را هـم نادیـده بگیـریم، نمـی     ي کوتاه، رمان، نمایشنامه به سـبک و شـیوه  نگارش قصه

... هاي منظوم تاریخی، عاشقانه، عارفانـه و ها پیش انواع تراژدي، حماسه و رمانفراموش کنیم که از قرن

پـس بسـیار   . ایمداشته... وامیر خسرو دهلوي، نظامی، فردوسیي بزرگانی چون را در آثار برجسته

.ي نمایشنامه فتح بابی باشد براي ورود آثارم به عرصهخوشحال خواهم شد اگر این پایان

کلمه چنان بـراي شـما اهمیـت دارد کـه گـاه      کنممیمن به عنوان مخاطب فکر -17

!، کلمات عاشق هم هستندکندمیخواننده فکر 

.گیرندها اشتباه میبا عشق بین شخصیتدقیقاً، خوانندگانی هم عشق بین کلمات را

:هاپانویس

.اي به همین ناماز مجموعه» تقدیم به کسی که قاتلم نبود«ي در قصه. 1

.»ترسمهاي شما میاز چشم«در کتاب . 2

.تا چندي پیش اطالع دقیق داشتم، شاید تغییراتی اتفاق افتاده باشد. 3


