دیدگــــاه
درباره آفاق مسعود
و «شلوغي»اش

خوابها و كابوسها
راميز روشن*

تقريبا25سال پيش كه آفاق مسعود را براي نخستينبار
دي��دم ،هيچك��دام از داس��تانهايش را نخوان��ده بودم.
ميديدمش كه در اتاقهاي كوچك استوديوي فيلمسازي
آرام و بيصدا مينشس��ت و مينوش��ت .اصال هم فكر
نميكردم چنین كسي بتواند روزي داستانهاي خوب و
بكري بنويسد .بعدها كه داستانهايش را خواندم ،متوجه
شدم اصال ش��باهتي با خالق اثر ندارند .داستانهايي كه
خاطرات ترسناك كودكي و دنياي زير آب را برايم تداعي
ميكرد .رفتار مسعود با قهرمانهايش مانند برخورد دكتر با
مريضهايش است .دكتر با فشار روي هر قسمتي از بدن
بيمار ،ناحيه درد را پيدا ميكند و او نيز با نوشتن پيدرپي
جمالت ،مشكالت شخصيتهايش را درمييابد .اوايل
فكر نميكردم مسعود بتواند آدمهاي پژمرده و بيمارگونه
داستانهايش را دوست داشته باشد .بعدها فهميدم او نيز
مانند كودكي كه بال ملخي را بش��كند و در آرزوي پريدن
ملخ باشد يا چندتا از پاهاي هزارپا را بكند و منتظر راهرفتن
هزار پا بماند ،دلش به حال آنها ميس��وزد و ميخواهد
صبر و استقامت آدمهايش را محك بزند .درعينحال وي
آنها را كه عموما رفتاري «سرد و سركش» دارند ،همواره
خوب پرورش ميدهد .در داستانهاي اين مجموعه ،زمان
و مكانهايي هستند كه نفس مخاطب را ميگيرند و او را به
ستوه ميآورند .بيشتر حوادث معموال در يك خانه و طي
يكي ،دو روز اتفاق ميافتد .البد ميپرسيد كدام حوادث؟
قسمتي از پاس��خ را ميتوان در يكي از مصاحبههاي او
پيدا كرد« :ادبيات ،پروراندن حوادث نيست ،بلكه نوشتن
احساسات است ».اين «برخورد شاعرانه» با ادبيات تنها
مختصص نويسندهاي است جدي و حرفهاي به نام آفاق
مسعود .آفاق نويسنده لحظات است ،نه احواالت .در آثار
او اصال خبري از سانتيمانتاليس��م نيست ،بلكه سطرها
تلخاند و در البهالي آنها «ش��يره ش��اعرانگي» به چشم
نميخورد .به لحاظ مضموني ،نزديكترين نويسندهها به
آفاق و داستانهايش ،كافكا و كامو هستند .در داستانهاي
اي��ن دو ني��ز چيز خاص��ي روي نميده��د .درعينحال
شخصيتها در خانهاي مشترك دور از هم به سر ميبرند
و در هر تماسي چيز اندكي از يكديگر ميگيرند ،بهطوري
كه ديگري چيزي عايدش نميشود .عشق و محبت اينان
بيشتر از خشم و نفرتشان ويرانكننده است ...« .مادرش
او را در خواب به گلوله بسته بود .مانند تانك ،سوار ماشين
تايپ سياهش ش��ده بود و به سويش ميراند .انگشتش
را روي دگمههاي ماش��ين تايپ گذاشت و او را با گلوله
سوراخسوراخ كرد .به بدن زخمياش نگاهي انداخت و
ديد چيزهايي كه بهاش خورده ،حروف سياه است ...سر تا
پايش حروف بود و از دست مادرش درميرفت .چيزي
توي ش��كمش وول ميخورد و خوب كه دقت كرد ،ديد
حروف بزرگ  Uاست »...در داستان كوتاه «گنجشكها»،
دخت��ر كوچكي ،م��ادر نويس��ندهاش را در «خواب بد»
«خواب خوش» چي؟»...
چنين ميبيند .ميپرسيد پس
ِ
مسعود مينويس��د ...« :در خواب ،مادرش گاهي مهربان
ميشد .بهجاي ماشين تايپ با چرخ خياطي براي او هي
لب��اس ميدوخت .لباسها را تنش ميك��رد و به آغوش
ميكشيدش و موهايش را نوازش ميكرد .هر بار مادرش
به موهايش دست ميكشيد ،تارهاي مو روي زانويش و
زمين ميريخت .دس��تهاي از مو نيز كف دست مادرش
ميماند .موهايش ميريخت و او دردي حس نميكرد و
در عوض خوابش ميآمد ».اين اتفاقات عجيب و غريب
و خوابهاي سوررئال را آفاق در داستانهايش در تداوم
زندگي رئال مينويسد .قهرمانان اين داستانها در زيرزمين
خانههاي تنگ و تاريك كه شباهتي به خوابها دارند ،مدام
همديگر را ميآزارند .طبق تقسيمبنديهاي دهه  ،60رمان
«خويش��اوندان و غريبهها» در آذربايجان شهرت زيادي
داشت و يك الگوي كامل ادبي به شمار ميآمد ،ولي امروزه
نميتوان داستانهاي آفاق را با آن شخصيتهاي خاص
و منحصربهفردش در آن تقسيمبندي گنجاند .اگر بخواهيم
بهدنبالنامگذاريبرايآثارآفاقباشيم،شايدبهترينعنوان
«بيگانگي آشنايان»آفاق ،اوايل دهه نود ،داستان
اين باشد:
ِ
بلند «شلوغي» را نوشت .اين اثر بينظير كه در ميان آثار
وداع آفاق با آثار
ادبي آذربايجان بيبديل اس��ت ،بهنوعي ِ
مشابهاي است كه روزانه به تعداد زيادي نوشته ميشوند.
آفاق با نوشتن اين رمان ،توانست صدمات سنگين دوران
كودكياش را به تصوير بكشد و بهراحتي از طناب روي
درهاي عميق ،به س�لامت بگذرد .در «شلوغي» كه اثري
كامال پيش��رو است ،اتفاقات دمبهدم تعويض ميشوند و
از پي هم ميآيند ،روند ماجراها نيز كارتونهاي كودكان
را به ياد م��يآورد .آفاق با اين رمان مرحله خاصي را در
ادبيات آذربايجان به پايان ميرساند .بعد از اين رمان نيز
او از مرزهاي زمان و مكان ميگذرد ،از خانههاي تنگ به
كوچهها و ميادين بزرگ ميرود ،نهتنها بهدنبال يافتن راهي
براي رفع مش��كالت يك خانواده ،بلك��ه در پي راهچاره
فشارهاي يك كشور و حتی مسائل دشوار دنيا ميگردد.
برای مثال ،ميتوان به رمان «آزادي»« ،دانشمند»« ،جان»
و «يوهان دوم» اش��اره كرد كه در آنها اين مسائل بهنوعي
مستتر اس��ت .گرچه يكي از شخصيتهاي اصلي رمان
«آزادي» ،يك روانش��ناس اس��ت ،ولي در ديگر آثار نيز،
آفاق به روانشناختي تمام قهرمانهايش ميپردازد؛ كساني
كه روحشان زير بار گناه و ترس ،حاكميت و انسان ،قدرت
و وجدان عذاب ميكش��د .نوش��تن درباره مسائل ازلي و
ابدي بشر بسيار دشوار است .در آذربايجان نيز تعداد زيادي
از اين موضوعات دستنخورده باقي ماندهاند و نويسندگان
ما در بوته آزمايش با س��ختيهاي زي��ادي در اين رابطه
مواجهاند .از نگاه حرفهاي ،به عينيتدرآوردن درونيات و
تنگناها و رسيدن به روشنايي در عالم ادبيات ،مطمئنا براي
مسعود نيز مشكالتي در پي داشته .در اين مسير مخاطب هم
كه همواره كليات هر چيزي را ديده ،جزئينگري نويسنده
در وهله اول او را آزار خواهد داد .در آثار مسعود ،اين روند
خيلي راحت و جذاب اتفاق ميافتد .درعينحال ،حركت
بر چنين روندي و نوش��تن موضوعات اجتماعي ،خط ِر
پ��سزدن مخاطب را هم در پي دارد .با خواندن آثار اخير
مسعود ،اين نقصان را من فقط در فصل اول رمان «آزادي»
ديدم .هر چقدر هم اين رمان مضمون سياسي و اجتماعي
داشته باشد ،مسعود در اين كار نيز هنوز در ميدان خود توپ
ميزند ،پاسخ پرسشهای دشوار را هم نه در واقعيت ،بلكه
در خواب قهرمانانش جستوجو ميكند .مرز واقعيت و
تخيل در آثار مسعود ،همانند فيلمهاي لوييس بونوئل بسيار
شفاف است؛ طوريكه فردي ميتواند ادامه خواب ديروز
را امشب هم ببيند و مخاطب هم اصال! از اين مساله تعجب
نميكند؛ چون نويسنده ،اسلوب نويسندگي و روش خود
را پيدا كرده ،و خواننده نيز ميتواند در داستانها ،خطوط
اصلي و حس��اس را به دقت دنبال ،و در حوادث شركت
كند .معجزه ادبيات نيز همين است :مشاركت مخاطب در
حوادث و روند ماجرا.
مترجم :محمود مهدوي
* شاعر و نویسنده آذربایجانی

برشي از «شلوغي»

دوباره پدرش را ميآوردند ...جنازه پدرش را مردهاي بلندقد ميآوردند.دستههاي سياهپوش نيز پشت سر آنها
غروب خورشيد به ُسرخي ميزد .كمي هم شبيه بُز
ميآمدند .همهشان عين هم بودند و صورتهايشان از رنگ ِ
بودند .چشمهايشان را به خاطر نور ضعيف خورشيد تنگ كرده بودند و به يكديگر تنه ميزدند و جلو ميآمدند.
گاهي از ميانشان يكي پا بر زمين ميكوبيد و به هوا ميپريد .از آن پشتها ،جايي در انتهاي شلوغي ،شيه ه اسب
ميآمد .پشت سر آنها ،عكس پدرش را ميآوردند؛ عكس درقابي بود كه پيرامونش با گل تزيين شده بود .باد كه

ميزد ،گلهاي كنار قاب ،مانندپروانههاي كوچكي باالي جمعيت به پرواز درميآمد .دسته سياهپوشها نزديك
ميشد و نال ه جمعيت كمكم به گوش ميرسيد .باد تند ميوزيد و لباسهاي سياه را مثل پرچمهاي سياه پيدرپي
ف و آشنايي را شنيد .پدرش بود .با چشمهاي بسته ،درون تابوت دراز
ميتكاند .زن از ميان زاري و شيون ،نال ه ضعي 
كشيده بود و مانند جغدي كوچك زوزه ميكشيد :تودماغي .نميشد بفهمي جايي از بدنش درد گرفته يا خيلي عادي
گريهاش گرفته .شايد هم ميخواند .خشم گلوي زن را فشرد .صدا زد «مادر!» و كسي نشنيد.
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بههمريخت.
آیا نويس��نده اگر به آن فضاي ش��گفت هنگام
پس از فوت پدرتان چه؟
آفرينش دس��ت يابد به جاودانگي ميرس��د؟ زني
گفتوگو با آفاق مسعود صداي تازه ادبيات آذربايجان
او را هم كه از دست دادم از پا افتادم .كالس نهم بودم و
در يكي از داستانهايم ميگويد« :من هيچوقت به
آن روزها به خودم گفتم حتما رشته عمرش پاره شده .كمي
گذشته برنميگردم ،چون حس ميكنم در سالهاي
كه گذشت همه جايم كرخت شد .در مراسم دفنش از ميدان
دور حضور نداشتهام ».اين فلسفه من است .در اين
فضولي تا باغ صابر كه فاصله زيادي باهم دارند ،جمعيت
باره تالشي نميكنيد يا به گذشتهبرگشتن برايتان
عظيمي بود كه انتهايش نامعلوم ...نميدانستم بعدها درباره
ميسرنيست؟
اين جمعيت و شلوغي داستاني به اين اسم خواهم نوشت
اگر سعي كنم ،ميتوانم .يادآوري لحظات شاد و غمبار
يا نه .در اصل ،داستان بلند «شلوغی» را تحتتاثير همين
سالهاي قبل برايم هميشه بياهميت بوده .به شرط اينكه
نبيبدلاُف
اتفاق نوش��تهام .پدرم نه كارمند دولت بود و نه تشكيالتي
چند اتفاق خوش��حالكننده و حس��اس را از آن كم كنيم.
براي خود داشت ،ولي وقتي در مراسم دفنش آن همه آدم را
منظورم چيزهايي است كه وارد بيوگرافي آدم شدهاند .من
آفاق مسعود (باكو )1957،از بزرگترين نويسندگان معاصر آذربايجان است كه با نوشتن «شلوغي» گام بلندي را در ادبيات جمهوري آذربايجان برداشت ،بهطوريكه منتقدان ادبي ،او و داستانهايش
يكجا ديدم ،فهميدم او كه بوده .اين عزت و احترام را نيز
هر روز ،هر س��اعت و هر دقيقه از خ��ود و زندگيام مواد
را با فرانتس كافكا ،آلبر كامو ،ايزاك بشويس سينگر و ارنست هوفمان مقايسه ميكنند .داستانها و رمانهاي اين بانوي نويسنده ،تاكنون به زبانهاي انگليسي ،فرانسوي ،آلماني ،روسي ،ژاپني ،اُزبك و
خودش به دست آورده بود .او به هنر عالقه زيادي داشت.
خام بسياري ميگيرم و نيازي نميبينم گذشتهام را بكاوم .در
زنده دنيا ترجمه شده است .مرز واقعيت و تخيل در آثار آفاق مسعود كه به خاطر ترجم ه آثار كافكا ،گي دو موپوسان و گابريل گارسيا ماركز نيز چهرهاي شناختهشده در آذربايجان است،
ديگر زبانهاي 
تئاتر ،سينما ،نقاشي ،موسيقي و البته ادبيات دنياي واقعياش
هر لحظهام س��وژهاي وجود دارد و من كشفش ميكنم .در
همانند فيلمهاي لوييس بونوئل كارگردان بزرگ اسپانيايي بسيار روشن و شفاف است؛ طوريكه فرد ميتواند ادامه خواب ديروز را امشب ببيند و مخاطب هم اصال از اين مساله تعجب نكند؛ چون
بود .ش��هرت او فقط به خاطر ادبيات نبود .او با بودنش در
هر مرحلهاي انس��ان تغييراتي نسبت به روزهاي قبل دارد.
نويسنده ،اسلوب نويسندگي و روش خود را پيدا كرده ،و خواننده نيز ميتواند در داستانها ،خطوط اصلي و حساس را به دقت دنبال كند و در حوادث شركت نمايد .آفاق مسعود با «شلوغي» كه
ميان مردم براي خود صاحب شخصيت خاصي شده بود.
چيزهاي جديدي در پيرامونش مييابد .در زندگي من نيز
همانطور كه ميدانيد مردم به ظرف آبي شبيهاند و با انداختن
اين روند به سرعت در جريان است .مطمئنا امروز نسبت
اثري كامال آوانگارد است ،و در آن اتفاقات دمبهدم تعويض ميشود و از پي هم ميآيد ،و روند ماجراها نيز يادآور كارتونهاي كودكان است ،مرحله خاصي را در ادبيات آذربايجان به پايان ميرساند.
قطع��هاي طال يا مس ميتوان جلو امواج ريز آن را گرفت.
به يك هفته قبل خيلي تغيير كردهام .براي همين ،گذشته در
ي براي
بعد از اين كتاب ،او از مرزهاي زمان و مكان ميگذرد ،از خانههاي تنگ به كوچهها و ميادين بزرگ ميرود ،نهتنها ب ه دنبال يافتن راهي براي رفع مشكالت يك خانواده است ،بلكه در پي راه 
پدرم همان قطعه فلز گرانبها بود در ميان مردم .رفتن چنين
برابر زندگي امروزيام كامال بياهميت جلوه ميكند .همواره
كمكردن فشارهاي يك كشور و حتی حل مسائل دشوار دنيا نيز ميگردد« .شلوغي» نخستين كتابي است كه از آفاق مسعود با ترجمه محمود مهدوي به فارسي ترجمه و از سوي نشر «شورآفرين»
كساني از بين مردم فقدان بزرگياست.
در خيالم در جاهاي مختلفي پرسه ميزنم و وقتي به خود
منتشر شده است .مجموع ه چهار داستان بلند و كوتاه است كه با نثر و زبان شاعرانه سعي در ايجاد و خلق فضاي سوررئال دارد .آفاق مسعود در«شلوغي» نيز چون ديگر آثارش ،از روانشناسي براي
فكرنميكنيدآزادانديشيپدرتانبهنوعيژنتيكي
ميآيم ،ميبينم همه اينها در يكي ،دو دقيقه يا شايد كمتر از
ت دادن به تجربهقهرمانانش استفاده ميكند؛ قهرمانهايي كه تقريبا همهزن هستند و مشكالتي كه با آن روبهرو ميشوند نيز مخصوص جنس زن است.
اهمي 
بوده و البته به نوشتههايش نيز بستگي داشت؟
آن اتفاق افتاده .آنوقت است كه هر چيزي به نظرم كوچك
ممكن است .هس��تي ما چه مادي ،چه معنوي ،از فهم
و بيارزش ميآيد.
ما بس��يار عميقتر اس��ت .در اين امر تراوشات ذهني نيز
به نظرتان چقدر براي انس��ان در اين دنيا وقت
دخيلاند .من از طرف پدر از «سيسيان» و از طرف مادري
اختصاصيافتهاست؟
هم از رايون «خيزي» هس��تم .هر دو محل ،كوهستانياند.
خيلي بيشتر از آنچه كه ما تصورش را ميكنيم .برای مثال
اگر اين امر را هم نميدانس��تم ،روزي بههرحال با جان و
وقتي در جايي منتظر كسي باشي ،در آن لحظات ،وقت به
دل حسش ميكردم .مثال در ماههاي تابستان نميتوانم هواي
سختي و كند ميگذرد .درحالي كه اين مساله كامال به مكان
باكو را تحمل كنم و گهگاهي حالم بههم ميخورد .دست و
بس��تگي دارد .آدم وقتي نتواند به زندگي واقعي برس��د ،به
پايم نيز باد ميكند .چند وقت بود تالش ميكردم علت اين
وضعيتي كه مثال زدم دچار ميش��ود .از زندگي نيز منظورم
مساله را بفهمم .يك روز دوستم مريم عليزاده كه محقق در
گذراندن يكنواخت روزمرگيها نيست ،بلكه حيات دروني
عالم هنر است ،به من گفت تابستانها هواي باكو شرجي
و روحيمان است .به آن فضاي شگفت لحظه آفرينش كه
ي است با مرگ .از همان
ميشود و اين هوا براي من مساو 
دست بيابي ،به جاودانگي خواهي رسيد.
در اين زندگي طوالني ،خودتان را خوش��بخت
روز تابستانها به دامنههاي كوه ميروم .اين يك تاثير ژنتيكي
اس��ت .حاال ميفهمم جوش و خروش بيش از حد پدرم،
ميدانيد؟
احساس نارضايتياش در ميان آنهايي كه باهاشان زندگي
البته ،چون راه گريز از اين زندگي دلتنگكننده را يافتهام.
ميكرد ،همه و همه به ريشه و ژنش برميگشته.
ظاهرا مثل بقيه صبحها س��ر كار ميروم و شبها به خانه
پدرتان با اينكه زندگي سختي داشته ،ولي دوران
برميگردم ،به درس و مشق پسرم ميرسم ،به اخبار گوش
عمرش مفيد بوده و آثاري درخور به وجود آورده.
ميدهم ،اما در اين ميان ،درهاي نامرئي عالم شگفت ادبيات،
ش��ما نيز همچنان راهش را ادامه ميدهيد .بعد از
هميشه به روي من باز است .در چنين موقعيتي ،كوتاهي و
شما آفرينش ادبي در خانواده چگونه دوام خواهد
طوالني عمر را اصال احساس نميكنم.
يافت؟
در زندگيمان چيزهايي از گذشته حضور دارد كه
نميدانم .ولي پسر كوچكم زماني كه پنج سالش بيشتر
ما اختياري در آنها نداريم .برای مثال ،براي چگونه
بود ،در باغ روبهروي هم نشسته بوديم و غذا ميخورديم كه
زندگيكردن و درك آن ،بايد اول به دنيا بياييم.
ناگهان به من نگاهي انداخت و گفت« :بيشتر اعضاي بدن
تولد انسان فقط به س��بب ازدواج زن و مردي صورت
انسانها مرده ،به غير از چشمها و صداهايشان »...خشكم
نميگيرد ،بلكه اين امر ريش��ههاي عميق و قوانين خاص
زد از اينكه چنين حرفهايي را از بچهاي به آن سن شنيدم
و بدون ش��رحي دارد .و اگر تمامي اين مس��ائل را در نظر
و چ��اي در گلويم پريد .برای مثال وقتي دورادور با كس��ي
بگيريم ،در مقابل چش��ممان جدولي پر از اعداد و ارقام به
آمده بود.
اين رابطه خيليها چيزهاي عجيبي ميگويند« :نه،اينطور
باشند ،يكي پسر و يكي دختر .چشمبهراه من بودهاند كه سه
حرف ميزنيم چيزي در صدايش حس ميكنيم و ميگوييم:
اندازه كائنات باز ميشود .انسان ميتواند از سرنوشت راضي
كي به فكر ازدواج افتاديد؟
نيست .ايامي كه در مدرسه بودهاند ،شادترين ،بيمانندترين و
پسر پشت س��ر هم ميآيند .مادرم ميگفت ،هر بار با فكر
«چه خبره ،چرا صدايت يك طوري ش��ده؟» با اينكه او را
باشد يا نباشد ،ولي حق ندارد به بد يا خوببودن سرنوشتش
با همسرم در سال  1977آشنا شدم .دو سال بعد ازدواج
بهترين بوده است ».البته شايد چنين بوده .من هم شاديهايي
بهدنياآمدن دختري ،لحاف تش��كي برايش آماده ميكرديم،
نميبينيم ،ولي از صدايش ميفهميم مشكلي دروني دارد.
اعتراضي داشته باشد .حداقلش براي اينكه نميتواند عمق
كرديم .او دو س��ال قبل از من وارد دانش��گاه شده بود .من
در مدرس��ه داش��تهام ،ولي بايد بفهميم آيا مدرسه به رشد
ولي باز پسر ميآمد .زماني كه برادرم آراز ،كه يكسال از من
بااينحال او نويس��نده نخواهد شد .چون با قلم و نوشتن
سرنوشتي را كه خدواند برايش مقدر كرده تصور نمايد .اگر
روزنامهنگاري ميخواندم و او در دانشكده حقوق بود .او هم
شخصيت و فرديت اين افراد كمك كرده يا نه؟ من متاسفانه
بزرگتر است به دنيا ميآيد ،مادرم نميخواهد حتی نگاهش
رضايت و نارضايتي درباره سرنوشت را به كناري بگذاريم،
ميانهايندارد.
از خانوادهاي روشنفكر بود .پدرش دكتراي تاريخ داشت و
نميتوانم به دوراني كه آنجا آزاديام محو شده ،لياقتم از بين
كند .ولي وقتي آراز را ميآورند ،ميبيند بچهاي درشتجثه
گفتيد پدرتان زندگي س��ختي داش��ته ،ولي اين
ميتوانم چند مورد را برايتان بگويم :پدرم را در كالس نهم،
سالهارئيسدانشگاهمانبود.آشنايي
رفته ،ش��خصيتم ُخرد شده و حتی به مرز خفگي رسيدهام،
با چش��مهاي بلوطي ،دارد ب ه او نگاه
س��ختيها مانع��ي براي نوش��تن
مادرم را در  26س��الگي و برادرم را
من و همسرم كمي غيرعادي بود .او
بهتري��ن و ترينهاي ديگر را اط�لاق كنم .بگذاريد حرف
ميكند .هماندم مهرش در دل مادرم
رمانهاي حجيم نشد .شما چطور؟
هم چند وقت پيش از دست دادهام.
اتفاقاتي كه در داستان
به اينها اضافه كنيد حوادث تلخ  20پدرم عاشق نظامي گنجوي
من را در دانشگاه ديده و به خانهمان
را ع��وض كنيم .اگر بخواهيد بدانيد چرا آن هم عذاب من
ميافت��د .درنهايت ،بع��د از آراز من
مش��كالت زندگي و معيشتي مانع
دنيا آمدم .ش��لوغ بودم و از پس��رها را از پ��ا نينداخت ،بايد بگويم اگر موقعيت ايجادش��ده در زنگ زده بود .من نيز در آن روزها از بلند«شلوغي»ميافتدهمه
بود .ميگويند نظامي
ژانوي��ه  1990را ...غي��ر از اينها هر
نوشتنتاننميشود؟
نوش��تن حظ ميبردم و اصال در آن
خانهمان توسط پدرم نبود ،تصميمات و عملكردم متزلزل و
شيطانتر .دلم ميخواست تفنگبازي
اتفاقي برايم افتاده زياد مهم نبوده .از
وقتي ميخواهم از خانه بيرون
از دوران مدرسه نشات
گنجویعاشقدختري
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جمله اتفاقات خوشايند نيز ازدواج
ب��روم اگر گوش��ه فرش ت��ا خورده
گرفته .آن روزها برايم
به نام آفاق شده و با او
ارتباطهايي اعتنا نميكردم .به همين
نوش��تههايم هم آن لحظات نمود دارد .من ميگويم اگر در
نعلبكي پالس��تيكي نميرفتم .يادم
باش��د برميگردم و مرتبش ميكنم؛
دو دخترم ،صاحب س��ه نوهشدنم،
ميآي��د چند روز پي��ش خانه دختر زندگيات چيز عجيب و غريبي نداشتهاي ،نبايد از نوشتن خاطر ،او دو سالي منتظرم ماند .بعد همانند اتاق مرگ حكومت
ازدواج كرده .آفاق از
چ��ون مطمئنم هر چي��ز كوچك و
داش��تن چند اثر خ��وب و ...اينها
فاشيستي آلمان در جنگ
اينجا آمده است .ولي به
نام��زد كرديم و همان روزها فهميدم
آنها ابا كني .نويسندگان دنيا نيز به همين شيوه مينويسند.
كوچكمرعنابوديم.يكدفعهعروسك
نامرتبي به نوعي در طول روز اذيتم
حوادث خوشحالكنندهاي هستند
چقدر به او عالقه دارم.
در معناي بسيطتري نيز ادبيات يعني همين .در اين راه من
نوهام را از دستش قاپيدم و محكم به
خواهند كرد .موقع نوشتن هم نبايد
كه در سرنوشتم به وجود آمدهاند.
جهاني دوم است .اين
نظرم ،پدرم بهخاطر معناي
مديون پدرم هستم .امروز هم به روشنفكران آزادانديشي مثل
سينهام فشردم .همه با تعجب نگاهم
هيچمشكلمعيشتيداشتهباشم.بعد
بيايي��د به بح��ث ادبيات
نويس��ندگي ش��ما را از درست كه من در مدرسه
آفاق از آن استفاده كرده
او شديدا نيازمنديم .افكار او در دهه  60تاثيرات زيادي روي
زندگي عادي جدا نميكند؟
كردن��د .روز بعد دخترم عروس��ك
از آن ميتوانم بنويسم .در وقتهاي
برگردي��م .روزي از روزه��ا
زندگي نمردهام يا شكنجه نشدهام،
است .آفاق يعني كائنات.
استقالل كشورمان داشت .صداي خوبي هم داشت و اپراي
خارج از عالم نويسندگي،
را براي��م آورد .فكر ميكنم آنقدر در
دختري به دنيا آمد كه اسمش
آزادم با اين مسائل به راحتي درگير
پدرمپروفسورمسعود
ولي فشارها و ضربات
ديگري وجود ندارد .يادم است زمان
«كور اوغلو» را از بر بود و بيساز و دنبك برايمان ميخواند.
دوران كودكيام تفنگب��ازي كردهام
را آفاق گذاشتند .اين اسم از
ميشوم ولي موقع نوشتن ،اتفاقاتي
علي اوغلو كه فيزيولوژي
روحيوممنوعيتهاي
دانش��جوييام همكالس��يهايم را
خانهمان هميشه پُر بود از مهمان .خودو محمداوف ،توفيق
كه در درونم ،حسرت عروسكبازي
كجا آمد؟
مثل خرابشدن شير آب يا پُر صدا
آورد.
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كارك��ردن يخچال م��ن را از انرژي
بيحدوحصر،برايمفضايي
خوانده بود ،براي نوشتههاي
اش��تياق م��ن را ني��ز كتابهايي از
پدرم بودند .صحبتهايشان درباره تئاتر ،موسيقي ،فلسفه
كارهاي پسرانهتان ،مادرتان را كه
خالي ميكند .ناطق صفراُف هميشه
به
دختري
عاش��ق
نظامي
ميگويند
مثل اتاق مرگ ايجاد
حسينجاويد،ادبيات
ادبياتدنياكهدركتابخانهمانكشف
و ادبيات روي كاست ضبط شده و همانند هديهاي گرانبها
مدتها در انتظار شما بوده عصباني
درباره نوش��تنم ميگف��ت« :در آن
نام آفاق ش��ده و با او ازدواج كرده.
براي تاريخ انديشه آذربايجان به يادگار مانده .بگذريم ،من ميكردم برميانگيخت .چيزهايي كه كردند .شايد اين وضعيت
فولكلور،ادبياتكالسيك
نميكرد؟
آف��اق از اينجا آم��ده .ولي به نظرم،
لحظات تو انگار ب��ا خون خودت
ن��ه .مادرم زن فوقالع��ادهاي بود .هرطورمينويسم،همانگونهنيزفكرميكنميابالعكس.اين كامال از زندگيمان فاصله داش��ت .به خاطر آزاديهاي معقولي
آذربايجان و جريانات
مينويس��ي ...اينطوري نميشود
پ��درم بهخاطر معناي آف��اق از آن
خوشبختي هم نصيب هر كسي نميشود.
آنهايي كه او را ميشناختند هروقت
و نميتوان��ي خيلي ادام��ه بدهي.
اس��تفاده كرده .آفاق يعني كائنات.
بومارش ،گالدون ،گوته و مترلينگ ...كه در خانه داشتم خيلي به
ادبي معاصر خودش ،آثار
اگر بپرسيد در آن روزها اين كتابها
چه وقت و كي شروع به نوشتن كرديد؟
از او يادي ميكنند ميگويند واقعا زن
نويس��نده بايد راحت و دور از متن
من صدمه رسانده است.
پدرم پروفسور مسعود علي اوغلو منتقدانهاي به وجود آورده
به چه دردم ميخورد؟ بايد بگويم آن
از كودكي نوشتن را شروع كردهام .پنجم را كه ميخواندم
خوبي بود .مادرم من را خيلي دوست
ك��ه فيزيولوژي خوانده ب��ود ،براي
به آفرينش بپردازد ».شايد اين حرف
گاهيوقتهاميگويند:
است .همچنين اواخر
داشت.
وقتها همه از چنگيز آيتماتوف يا
داستاني به اسم «چرا كالغها قارقار ميكنند؟» نوشتم و در
درست باشد ،ولي من موقع نوشتن
نوشتههاي حسين جاويد ،ادبيات
«آذربايجانيهابهحقوق
فولكلور،ادبياتكالسيكآذربايجان عمرش كارهايي در دست
بعد به مدرسه رفتيد.
گوس��تاو فلوبر ميخواندند .با همان
نشريه«آذربايجانپيونئري»همچاپشد.اصاليادمنميآيد
حس ميكن��م روحم از بدنم بيرون
مطالعههاي گام به گامم ،كشيده شدم
درباره چه بود .نخستين داستان جديام «عمو حسن» بود.
اتفاقات��ي ك��ه در داس��تان بلن��د
خودشان واقف نيستند يا
داشت كه متاسفانه در
و جريان��ات ادبي معاصر خودش،
ميرود .نوش��تن چيزي شبيه مرگ
به ادبيات .برادرم ايواز كارگردان بود
آن را در س��ال  1979كه ترم دوم دانشگاه باكو بودم نوشتم.
«ش��لوغي» ميافتد هم��ه از دوران
اس��ت .وقت ُمردن نيز انسان حالي
آثار منتقدان��هاي به وج��ود آورده.
اگر هم ميدانند توانايي
چهلوپنجسالگي
و تئاتر عروسكي كار ميكرد .او كتابي
حس��ن ،قهرمان آن اثر از ق��وم و خويشهايمان بود و در
مدرسه نشات گرفته .آن روزها برايم
به حالي ميشود .تصور كنيد صدايي
همچنين اواخر عم��رش كارهايي
دفاع از خود را ندارند».
از دنيا رفت
همانند اتاق مرگ حكومت فاشيستي
از سرگئي اوبرازسوف كه نزد اهالي
زندگي او ش��اهد حادثهاي بودم كه مدتها باعث تعجب
در دست داشت كه متاسفانه در 45
ناچيز نيز تمركز و گذر از اين مسير
آلمان در جنگ جهاني دوم است .اين
تئاتر شناخته شده بود ،ترجمه ميكرد.
و اضطرابم ش��د .بعدها فهميدم فقط با تعجب كارها جلو
سالگي از دنيا رفت.
را بههم خواهد زد.
به علت نامعلومي ترجمهاش نيمهكاره مانده بود و به جاي او،
نميرود و نشستم و داستانش را نوشتم .او آدمي خاكستري
درس��ت كه من در مدرسه نمردهام يا شكنجه نشدهام ،ولي
مصاحبه با شما سخت است .خودتان سوالي از
آنهايي كه ايشان را ميشناسند ،ميگويند گويا از
من با اشتياق زيادي ترجمه را ادامه دادم .در مقابل ،دوستانم
بود .زندگياش هم همينطور .گر چه ياد گرفته بودم زندگي
فشارها و ضربات روحي و ممنوعيتهاي بيحدوحصر،
خودتاننداريد؟
زمانه خودش خيلي ناراضي بوده.
در بولوار ميچرخيدند و به س��ينما ميرفتند .آن روزها در
رنگهاي متنوعي دارد و نميتوانستم اين زندگي خاكستري
برايم فضايي مثل اتاق مرگ ايجاد كردند .شايد اين وضعيت
نه .من خودم را نميبينم .در آينه كه به خودم نگاه ميكنم،
پدرم با ايدئولوژي حاكم آن زمان اصال ميانهاي نداشت.
وضعيتي وصفناشدني به سر ميبردم.
و بيرنگ را هضم كنم .تا يادم نرفته بگويم حسن ،شاعر هم
به خاطر آزاديهاي معقولي كه در خانه داشتم خيلي به من
موهايم را ش��انه ميزنم ،رنگ كيف و پيراهنم را مقايس��ه
براي همين ،من و برادرهايم اصال آن اتمسفر غالب را حس
ديگر برادرانت چه كاره بودند؟
بود .بااينحال ،مانند يك روبات زندگي ميكرد .هر روز در
صدمه رسانده .مدرسه پالك 190كه در آن درس ميخواندم،
ميكنم .ولي مانند فردي عادي ميتوانم آفاق را در آينه ببينم.
نميكرديم .ايدئولوژي و ساختار رواني آن دوران به خانه ما
مدل واقعي حكومت شوروي سابق بود .تصور كنيد ما هر
برادر بزرگم الياس بيولوژي ميخواند و در وزارت امور
ساعت معيني از خواب بيدار ميشد ،صبحانه ميخورد ،س ِر
اولهاي مصاحبه گفتم در چنان جاي بزرگي دارم سياحت
راهي نمييافت .در خانه ما به افكار آزاد اهميت داده ميشد.
ميكنم كه خودم را مثل ذرهاي غبار حس مينمايم ،وجود من
او شعارهاي دروغين سران شوروي را باور نميكرد و كساني
نيز در آن جاي وسيع اصال به حساب نميآيد.
را هم ك��ه آن ايدئولوژي را تبلي��غ و از آن دفاع ميكردند،
در جايي پدرش را گم كرده بود .دلش از ترس به تاپتاپ افتاد و خودش را زير درختي كشاند .شانهاش را به درخت ماليد و گريان گفت:
اگر به گذشته برميگشتيد دلتانميخواست چه
آدمهاي حقيري ميپنداش��ت .اين مساله دشواريهايي در
«ميترسم ».گوشش را به تن ه درخت چسباند و با دلي لرزان گوش داد .آن تو چيزي يكدرميان ،در تهته ،با ِخرچ ِ
خرچ ميشكست .زن سرش
چيزي را تغيير دهيد؟
كارش به وجود آورده بود .بارها چاپ مقالهها و كتابهايش
را باال بُرد و به ساقههاي درخت نگاه كرد .درخت از خيلي وقت پيش خشكوخميده شده بود .از بين ساقهها تكهاي از آسمان و كمي هم از
يقينا ازدواج نميكردم .من شوهر و بچههايم را بيش از
ممنوع ش��د و ما هم به اين خاطر دچار مشكالتيشديم.
ما ِه نصفهونيمه و كج ديده ميشد .از اعماق آسمان نيز صداي افراد بيشماري ميآمد .آسمان پُر بود از آدم .آدمها با همهمه از چيزي حرف
حد دوس��ت دارم .نميتوانم زندگيام را بدون آنها تصور
چون آن روزها ،منتقدان ادبي نيز همانند ديگر نويسندگان
ميزدند .همهشان عصباني بودند و همانطوري كه لبهايشان ميجنبيد رو به او پايين ميآمدند .آنها هربار كه همهمهشان بيشتر ميشد ،وزن
كنم ،ولي اگر كمي از زندگيام فاصله بگيرم بايد بگويم كه
ميتوانستندباحقالتاليفخودزندگيكنند.
آسمان زياد ميشد و پلهپله پايينتر ميافتاد و روي درختاني كه شكمش را دريده بود مينشست .زن مانند مارمولك پوسته درخت را كند
زندگي با من بسيار سخت است .شايد براي بچههايم مادري
نفوذ علي ولييف ،كه لقب «نويس��نده مردمي»
و رفت داخل .آن تو تاريك بود و بوي نا ميداد .نفسش را نگه داشت و به صداي جنگل گوش داد .آنجا سرد بود و گهگاهي ازش بوي قارچ
ايدهآلم ،ولي آنقدر كه بايد ،نتوانستهام ب ه آنها برسم .در جايي
داشت ،كمكي به پدرتان نميكرد؟
ميآمد .لحظهاي ِشق ِ
ش ِق چيزي به گوش رسيد و بعد يكي چراغي روشن كرد.
هم شايد ب ه آنها ضربههايي زدهام .شده بارها روي داستاني
چرا ،براي همين زياد به پدرم گير نميدادند.
كه نوشتهام خيمه زدهام و به بچهها به طور مكانيكي رسيدگي
تاثير پدرتان روي آثارتان چگونه است؟
كردهام .من هميشه نمينويسم ،ولي بار اضافي زمان نوشتنم
چند روز پيش كتابي از پدم را ورق ميزدم و يك دفعه
توساز ساختمان
روستايي نيز كار ميكند .آراز هم در ساخ 
كار ميرفت و عصر برميگشت ...تمامي اين خاكستريها
روز كه به مدرسه ميرفتيم از الي موهايمان گرفته تا كيف و
خيليسنگيناست.
از ديدن جملهاي خش��كم زد ...جملهاي كه خواندم انگار
اس��ت .ايواز نيز همانطور كه گفتم كارگ��ردان بود .فردي با
بهيكباره واهمهاي در من ايجاد كرد و نوش��تمش .همان
لباسمانرابازرسيميكردند.اينهاشكستنوخردكردنماها
اگر خانوادهاي نداشتيد ،اين مساله تاثيري روي
نوشته خودم بود .فكري شدم ،نكند مال پدرم نباشد! به سراغ
استعداد و كارگرداني بيمثال .در رمان «امپراتوري عواطف»
روزها لذت نوشتن را كشف كردم .چيزي شگفتانگيز و
به حساب ميآمد .گاهي وقتها ميگويند« :آذربايجانيها به
زندگيتاننداشت؟
نوشتههايم كه رفتم ،ديدم از البهالي هر سطري حالوهواي
گ
نوشتهام كه با از دستدادن او مانند فرماندهي كه در جن 
زيبا .تو مينويسي و از دست چيزهايي كه عذابت ميدهند
حقوقخودشانواقفنيستنديااگرهمميدانندتواناييدفاع
البتهكهتاثيرميگذاشت.درضمننميتوانستمازتخيالتم
او را حس ميكنم .روشنتر بگويم ،من با مطالعه آثار پدرم به
با هر زخم اعتبار بيشتر كسب ميكند من نيز ارزش خودم را
راحت ميشوي.
از خود را ندارند ».من ميپرسم چه كساني يا چه چيزي اين
كه در رمانهايم غرقشان ميشوم به واقعيت برگردم .با اينكه
ادبيات جذب شدم .همين شباهتها نيز حتمياست.
ي است .تا قبل از ُمردن او
باالتر حس ميكردم .حس عجيب 
آيا مشكلي براي چاپ آثارتان داشتيد؟
هموطنان را مطيع بار آورده؟ بدون شك ،مدرسه .در كشور
اين دنياي مجازي افس��ونگر و جذاب اس��ت ،ولي در آن
از خانوادهتان بگوييد.
ج��ور ديگري زندگي ميكردم ،ولي بعد از او چيزي ته دلم
نخستين داستانم را يوسف صمداوغلو كه سردبير نشريه
ما مدرسه ميخواهد همه را تحت يك الگو قرار دهد .آنجا
لحظات يادم نميرفت بيرون از آن فضا كساني هستند كه
سه برادر دارم .تنها دختر خانواده و كوچكترين فرزند
«اولدوز» بود چاپ كرد .چون از داس��تانم خيلي خوشش
گره خورد و س��نگينتر شد ...با اين مرگ زندگيام حسابي
ميخواهند فرديت و شخصيت هر كسي عين هم شود .در
منتظرمنهستند.
خانوادهام .پدر و مادرم ميخواستهاند فقط دو تا بچه داشته

نوشتن چيزي شبيه مرگ است

