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«آدمی به چاه میماند با دو سطل که یکی پایین میرود
و دیگری هم پایین( ».ساموئل بکت)
محمدرضا صفــدری با انتشــار مجموعهداســتان
«سیاسنبو» ُگل کرد؛ مجموعهای که بهرغم گذشت دو دهه
هنوز هم داستانهایش خواندنیاند .جغرافیای داستانها
فضای جنوب اســت با درونمایههایی از سرگشــتگی،
تنهایی ،فقر ،درگیری انسان با خود و جامعهاش و ...در این
میان داستانهای «دو رهگذر»« ،سنگ سیاه»« ،سیاسنبو»
و «اکو ســیاه» قابل تاملاند و نام صفــدری را بهعنوان
نویسندهای صاحب سبک معرفی میکنند« .سنگ سیاه»
و «دو رهگذر» از اشتراکات سبکی زیادی برخوردارند
و از تکنیک مشابهی بهره میبرند و شیوه ترکیبی دو واقعه
در دو مکان مختلف را در آنها میبینیم .هردو داستان حول
سفر و حرکت و گشت و واگشت شخصیتهاست .در
داستان «دو رهگذر» دو پیرمرد سفری همزمان را جداگانه
از دو نقطه-بهدنبال گمشده یا در جستوجوی پسر-آغاز
میکنند و در جایی در محل تالقی-روی پل -به همدیگر
میرسند.درداستان«سنگسیاه»،سفرشخصیتاصلی-
عبدالــه-را داریم به دیار خودش برای ســرزدن به زن و
پسرش .سفری فیزیکی از یکطرف در دریا و سفری به
درون یا ذهن .در هردو کار سفر را میتوان بهمثابه تمثیلی
درنظر گرفت ،در اولی سفر همان شناخت یا مرگ است و
در داستان دوم هجرانی است و فراق.
«تیله آبی» مجموعه بعدی صفدری اســت در همان
حالوهــوا با فضاهایــی غریب و وهمی کــه رگههایی
سوررئالیســتی بر آن ســایه میاندازد .نثــر صفدری در
هردو مجموعه زنده و جاندار اســت با تصویرهایی بکر
و بهیادماندنی و توصیفاتی که بهخوبی به فضاســازی و
شــناخت حال و هوای درونی شخصیت کمک میکند.
داستانهای «پریون»« ،تیله آبی»« ،دلگریخته» و «درخت
نخستین» از جمله داستانهای موفق و ماندگار مجموعه
هستند .فضایی غریب که مرزهای خیال و واقعیت درهم
تنیده میشــود و هماهنگی و توازن در عناصر داســتانی
روایت را بهخوبی پیش میبرد.
آثار بعدی صفدری رمانهای «من ببر نیستم پیچیده
به باالی خود تاکم» و «سنگ و سایه» است« .سنگ و
سایه» نوعی فضای «پدرو پارامو»یی را تداعی میکند؛
جهان مردگان یــا زندگانی در هیــات مردگان .تکنیک
نویسنده در ساختن و توصیف مکان و صحنه و دیالوگها
به آثار ابزورد نزدیک میشود .با همان مکانهای ناشناخته
و متروک ،ناکجاآبادهای خالی و سکوت و همان تکرارها،
سرگشتگیها ،تناقضگوییها یا پارادوکسهای زبانی در
گفتوگو و جابهجاییهای صحنــهای که با القای یک
نوع معناباختگی به اجرا درمیآید .رمان بر پایه و محور
توصیف و گفتوگو پیش میرود ،توصیفهایی حداقلی
ازجنسدستورصحنههاییتئاتریکهمیتواندپیشنهادی
باشد در نوشتن و اجرای داستان در این قالب.
«من ببر نیستم »...رمانی تاویلمند و پررمزوراز در همان
فضا و حالوهوای داستانها است؛ جهانی کابوسگونه با
فضایی پر از هولووهم ،سایهروشن و صدا ،در سرزمینی
خشک و سترون بر پایه خرافه و بدویتی خشن که فرجامی
جز فقر و گرســنگی ،بیماری و آتش و خاکستر و نابودی
ندارد .مناســباتی خرافی از ترس بدرفتــاری زار پوالت
ریگستانی با استخوان مردگان و بناکردن عمارتی در جای
پای اســب فریال و شــوهرش و وجود زنــی که بهرهای
خدایی دارد «گلافــروز» و اطالق نام رفتگان به آمدگان
که چرخه تکراری آن گوشــههایی از اندیشه نیهلیستی را
یادآور میشود .سیل ،آزارسیاه ،باد نود روزه و ...همگی نازل
میشوند تا با اضمحالل و فروپاشیدن آدمهایی-سه نسل از
یک خانواده در عمارت سه خانه دریک ساختمان-مواجه
شویم که در آستانه ورود به دنیایی جدیدند .همانطور که
شخصیتهامضمحلودلگریختهوگممیشوندمکانهاو
ساختمانها نیز دستخوش آتش و حریق و نابودی میشوند
و تنهــا خلواره و تل خاکســتری از آنــان بهجا میماند.
استراتژی اصلی نویسنده بر محور تودرتویی و پیچیدگی
در فرم و روایت است و روایت اصلی بر عهده نوذر است
که از طریق بیان و نقلقولهای دیگران که برایش تداعی
میشود و یادداشت میکند جریان وقایع را بازگو میکند.
انــگار روایت میکند تا همه آنچه را بــر او و خاندانش
گذشــته احضار کند-که بهنوعی جســتوجوی خود در
خود اســت-و از همین طریق شخصیتها در ذهن نوذر
به صحنه میآیند و هر کدام گوشه از وقایع را بیان میکنند
تا پازل روایتی تکمیل شود .روایت در رمان بهمثابه کالف
درهمپیچیدهای است که از ذهن و زبان درهمپیچ شخصیت
مانند همان گیاه پیچیدهای که رشــتههای درهمپیچش از
دیوارها و ســتونها و گرز نخلها باال میخزد و از زمین
نمناک تا روی دیوار و پشتبامها را میگیرد عمل میکند.
رفتوبرگشتهای روایتی نهتنها در نحوه روایتپردازی
که در اســامی شخصیت (تکرار در اسامی) و در نیستی و
اضمحالل سرزمین و اشخاص نیز رخ میدهد تا همان گیاه
شوقوسهای
پیچیده بر همهجا کالف شود و از دل همین ک 
روایی است که خردهروایتها بیرون میزنند و مخاطب با
باورهای عامه ،اساطیر و بینامتنیهایی مواجه میشود که از
دغدغههای کار صفدری است.
«من ببر نیستم »...از سنخ آثاری است که بر مدار زبان
میچرخد .توجه نویســنده به اهمیت و نقش و کارکرد
زبان و همچنین ظرفیتهای تازه و شگردهای زبانی که
خوانندهای صبور و حرفهای را طلب میکند .تودرتویی
زبان متناسب و همســو با فرم و روایت عمل میکند و
در قالب جمالت طوالنی بدون رعایت نقطهگذاریهای
معمول و استفاده از افعال و صفتسازی به شکلی بدیع با
بهرهگیریازواژههاییازگویشبومیخودرانشانمیدهد
و با چنین کارکردی است که به ظرفیت زبان فارسی کمک
شایانی میکند .از جمله :سرتاپاش میدروشید /جامهاش
چاکیده بود /البهالی پالردهگوییاش شنید که /...یا بگوییم
که برگ بید از اول نبوده بوده اســت و اول دســت بوده
است /شاید هم میدانسته که دارد آینده را به یاد میآورد
و هی مینرماخمانیده گچ کشته خوشورز را»...
پیچیدگی زبان و فرم رمان همسان با شرایط روحی
و روانی شخصیتهاســت ،شخصیتهایی دچار ابهام
وتناقض .بدون هویت با اســامی تکراری-اطالق یک
نام برچند شخصیت-با آشــفتگیهای روحی و روانی
کــه انــگار از درک و فهم جهان عاجزنــد و فرجام آن
چیزی نیست جز گمگشتگی و دلگریختگی که در رمان
بهصورت موتیف تکراری خود را نشان میدهد و همگی
برخاسته از نگاهی مدرن و امروزی به انسان است .اثر
دیگر صفدری مجموعه «با شــب یکشــنبه» است که
تعدادی طرح داســتانی اســت و داستان کوتاه -با شب
یکشنبه؛داستانیخواندنیوخوشساخت.
* داستاننویس

برشی از «با شب یکشنبه» نوشته محمدرضا صفدری

سینه به زمین ،پاهایم کشیده ،سرم مانده بود توی چاله درخت ،جوی آب یخ بسته بود .نه روز پیدا بود
نه شب .پیادهرو .یک لنگه کمد ایستانده شده در کنار درخت .برف گلآلود و یخزده .خودش بود .همان کمد
چوبگردویی که میخواستیم از پلهها ببریمش باال .شب بود .ایستاندمش کنار همین درخت .تختها را برده
بودیم باال و یخچال را .آن یکی لنگهاش هم اندازه همین بود .بددست بود و خسته خسته هم نشده بودیم،
راهپله هم تنگتر نشده بود ،اما بازی درمیآورد .یکسرش توی بغل میماند و یکسرش به دست همکارم
برای آغاز و به رسم معمول ،کمی از
خودتانبگویید.
من شــاید در ایران یکی از بدشــانسترین
نویسندهها هستم! اولین داستانم در سال ۵۴چاپ
شد .بعد از این ،زندهیاد احمد شاملو سه داستان
از من چــاپ کرد ،که برایم باورکردنی نبود ،زیرا
اصال امیدی نداشتم که این آثار را داستان بدانند و
داشتم میرفتم سراغ نمایشنامهنویسی .در سال۶۰
«سیاسنبو» در نشر نوپای «سپیده» آماده چاپ بود
که کاغذهایش در چاپخانه خمیر شد .در سال ۶۳
یا  64قرار بود در انتشارات «اسفار» به مدیریت
محمدعلی سپانلو ،چاپ شود که به عللی چاپ
نشد .سرانجام در سال  ۶۸در نشر «شیوا» چاپ
شــد و بعد از آن هم تا چهارده سال اجازه چاپ
نداشت؛ بعد از چهارده سال هم داستان «چتر و
بارانی» را از آن حذف کردند؛ چون آن داســتان
فضای خاصی داشــت و مربوط بهجای خاصی
از تهــران بود .کال برای من امکان ندارد با زبانی
ســادهتر از این« ،سیاســنبو» را بنویسم .بیش از
ده ســال بعد از «سیاســنبو» توانستم مجموعه
«تیله آبی» را بنویســم کــه خیلی طبیعی بود که

فرم و ساختار و محتوای داستانها در مقایسه با
«سیاســنبو» تغییر کند .بعد از مدتی طوالنی هم
رمان «من ببر نیستم ،پیچیده به باالی خود تاکم»
را چاپ کردم و در ســال  ۹۲هم «سنگ و سایه»
چاپ شد و بعد هم کار کوچک «با شب یکشنبه»
را بهعلت دینی که به ناشــر داشتم ،چاپ کردم و
درواقع نمیخواستم این اثر را به این شکل چاپ
کنم .خود ناشر از وبالگم این نوشتهها را برداشته
بود و آماده چاپ کرده بود .اغلب این نوشتهها به
اعتقاد خودم داستان نیستند و نوشتههایی تجربی
و قطعاتی داســتانی هســتند که قرار بوده بعدها
روی آنها کار بیشتری بکنم .در مجموع ه «با شب
یکشنبه» فقط دو داستان کامل هست؛ یکی همین
داســتان که اسم کتاب اســت و دیگری «سنگ
سیاه» که آن هم قبال چاپ شده است.
آیــا رمان «مــن ببر نیســتم »...را در
حاالت و اوقات خاص ،در مقام مقایسه،
مثال حاالت عرفانی و کشف و شهودی
نوشتهاید یا در آگاهی محض؟
خیر! (با خنده) من اصال چنین حاالتی نداشتم
و ماننــد عرفا هــم عمل نکردهام .خوشــبختانه
داســتانهای من تاریخ دارد .در هــر دورهای به
آن فرمی که توانســتم دست پیدا کنم ،داستانم را
نوشتهام؛ یعنی اگر من بتوانم هر چهار-پنج سال
یکبار ،یک داستان مانند داستانهای «سیاسنبو»
بنویسم ،بسیار خوشحال میشوم .یا اگر سالی یک
داســتان مانند «با شب یکشنبه» بنویسم ،از دید
خودم شــاهکار کردهام و خیلی عالی است؛ ولی
این اتفاقها به سادگی رخ نمیدهد .فرم رمان «من
ببر نیستم »...یا داستانهای «تیل ه آبی» واقعا برای
من پیش آمد ،چون من کاغذ زیاد ســیاه کردهام و
زیــاد خواندهام .خالصه فرم ذهنی و کاری و فرم
زندگی من به این شــیوه بود .بعد از آن دیگر این
فرم برایم پیش نیامد .حاال یا آن «حال» پیش نیامد
یا آن محتوا در اختیار من نبود یا اتفاقات معمول
زندگی من را از آن فضا و فرم دور کرد ،نمیدانم.
شــاید روی «حــال یا حالــت» باید
مکث بیشتری بکنیم .بهنظر میرسد فعل و
انفعاالتی ،حاالت درونی و بیرونی و عوامل
متعددی دستبهدست هم میدهند تا بشود
چنین رمانی نوشت .برای همین است که
میگویم شــما انگار مدتی از جریانهای
عادی زندگی منفک شدهاید که توانستهاید
ایــن رمان را بنویســید .البتــه این تعابیر
فقط تالشــی برای بیان توصیف این نوع
پیچیدگیها است و منظور دیگری ندارم.
نه! (با خنده) من در این مایهها نیســتم .من بر
اساس کوششها و ذهنیتهایی که دارم ،هر وقت
بتوانم داستانی مینویسم .اینطور نبود .از سال ۵۵
ذهن من ،در همه حال درگیر نوشــتن داستان بوده
است ،چه وقتی مینوشتم چه وقتی که میخواندم،
چــه زمانی که روی زمین خدا راه میرفتم .حالت
خاصی نبوده ،حالتی اســت که هر داستاننویسی
میتواند برای خودش پیش بیاورد.
نوشــتن رمان «من ببر نیستم »...چند
سال طول کشید؟
اگر راســتش را بگویم ممکن است اغراق
بهنظر برسد! من کارهایی دارم که چند ماه مدام
روی آنها کار میکنم بعد میگذارم کنار و یکی،
دو سال بعد میروم سراغشان .کار چاپنشده
اینطوری زیاد دارم .نوشتن «من ببر نیستم »...هم
به همین شکل ،چند سال بهطور منقطع زمان
برد .البته شکل اولی ه رما ن طور دیگری بود و در
فرآیند نوشتن به این شکل درآمد.
آیا صحنهها و صفحات رمان نسبت
به حالت اولیهای که داشــتند ،تغییری
کردند ،مثال پس و پیش شوند؟
اصال تغییری نکردند .دقیقا به همان ترتیب
زمانی که نوشته شد ،چاپ شده است.
رمان «مــن ببر نیســتم »...از نظر
پیچیدگــی و شــاید ســاختار و فرم،
«اولیــس» جیمــز جویــس و «در
توجوی زمان از دست رفته» را
جس 
به یاد برخی میآورد .آیا شما اینها را
خواندهاید و از آنها تاثیر گرفتهاید؟ البته
ترجمه «اولیس» که چاپ نشــده است،
ولی رمان پروست چطور؟
نه ،من این آثار را نخواندهام .من از تئاتر غرب
متاثر هســتم ،بهویژه تئاتر ابزورد؛ بعد رمانهای
بکت ،رمان بسیار شاهکار «جاده فالندر» از کلود
ســیمون .اما پیش از هم ه اینها ،یعنی تجربههای
رمان نو و غیره ،ابراهیم گلستان این کار را در زبان
فارسی کرده بود ،هم گلستان و هم صادق چوبک.
من یادم هست وقتی در سال  54-53داستانهای
گلستان را میخواندم ،بسیار برایم سخت بود و
میگفتم اینها چی هستند! و داستان را رها میکردم،
اما دو ،سه سالی که خواندم ،فهمیدم ادبیات یعنی
این! البته اینها از دید من است و ممکن است کسی
داستانهایگلستانراقبولنداشتهباشد.یاپیشاز

که روی پله باالیی ایستاده بود .میترسیدم زخم بشود .از اول هم پای درخت ایستانده بودندش .نمیدانم که
چه شد .اول دشکها و چیزهای دیگر را کشاندیم باال و این کمد ماند .چندبار دستم پیش رفت که سروتهش
کنیم و همکارم آماده که آن را از زمین برداریم .اما باز چیزی دیگر میدیدیم؛ بستهای شکستنی یا سبکتر.
بسته را که میگذاشتم به شانهام آن یکی شانهام لنگر میخورد .توی پاگرد میماندم .بسته را مینهادم به شانه
چپ ،باز همان بود.

توگو با «آرمان»:
محمدرضا صفدری در گف 

از بدشانسترین نویسندههای ایران هستم!
«در انتظــار گودو» تجربههای شــخصیتهای
جفتی در داســتان فارســی صورت گرفته است؛
مثل داستان «انتری که لوطیاش مرده بود» ،یعنی
دو جفتی که وابســته به هم هســتند و هیچکاری
هم به آن صورت باهم ندارند ولی ناچارند باهم
باشند .این تجربه در داستان «لَنگ» گلستان هم
هســت .این شــخصیتها ،یکی نماینده ارباب
اســت (لوطی) و دیگری نماینده برده (انتر) .من
بهنوعی به یاد «خدایگان و بنده » هگل هم میافتم.
شــما اگر دو اثر بکت و چوبک را باهم بخوانید،
متوجه مشابهتها میشوید .ما در زبان تجربههای
اینچنینــی کردهایم ولــی خودمان را دســتکم
میگیریم؛ و متاســفانه دوســتانی که از ما تجربه
بیشتریدارند،داناترهستند،زبانخارجیمیدانند
چندان تالشی در معرفی این آثار و شخصیتها
نکردهاند .گلستان ،نویسنده کوچکی نیست و بعد
از بکت نویسنده محبوب من است؛ منتها کسی در
شناسایی او نکوشید .تازه در سال  60من با کمک
دوستمقاضیربیحاویبسیارتالشکردیمگلستان
را به دیگران بشناسانیم؛ چه در دبیرستان و چه در
کالسهای داستاننویسی .من بسیار تالش کردهام
داستانهای ارزشمند گلســتان را به هنرجویانم
بشناسانم و نشــان دهم که اینها چه کارهایی در
فرم داستان کردهاند .زبان من تاثیرگرفته از احمد
محمود ،گلستان و چوبک است؛ اینها بودند که من
را به شعر و نثر کهن پیوند دادند.
پــس بهطــور خــاص از رمــان
«جستوجوی زمان از دست رفته» تاثیر
نگرفتهاید؟
من از این رمان تاثیری نگرفتهام .راستش ،اگر
چه شــرم میکنم این را بگویم ،اما من فقط یک
جلد از آن را خواندهام! ولی از ادبیات دنیا بسیار
تاثیر گرفتهام و هنوز هم میخوانم که تاثیر بگیرم.
صداقت شــما در کمتر نویســندهای
دیده میشود که با صراحت از تاثیر دیگر
نویسندگان قدیم و جدید بر خود سخن
میگویید .در همین باره شما به نویسندگان
جوان انتقــاد دارید که به آثــار قدیم و
جدید توجه ندارند و میخواهند نویسنده
برجستهایهمبشوند.
بله ،متاســفانه بســیاری از نویسندگان جوان
ما به ادبیات کهن کمترین توجهی ندارند .من به
دوستانجوانمتوصیهمیکنماگرداستانهایغربی
میخوانند ،سفرنام ه ناصرخسرو را هم بخوانند.
اینها را باید روزانه خواند .ابتدا با پنج دقیقه شروع
کنند و همینطور مقدار و زمان خواندن متون کهن
را افزایــش دهند؛ آنهم با «صدای بلند»! به این
شــیوه ،زبان و موســیقی آن متن خاص در ذهن
انسان جا میافتد و نویسنده امروزی ،زبان خود را
پیدا میکند؛ نه این زبان روزنامهای امروز که تمام
داستاننویســی ما را فرا گرفته و بسیار آزاردهنده
است .من به پشتوان ه تاریخی زبان خودم مفتخرم.
یکی از کارهایی که من در آموزش داســتان بارها
انجام دادهام ،خواندن و مقایســ ه همزمان داستان
«یک گل ســرخ برای امیلی» از فاکنر و داســتان
«حســنک وزیر» از بیهقی است .بیهقی بسیاری
از تکنیکهای داستانی را صدها سال پیش خیلی
خوب اجرا کرده است.

بسیاری از نویسندگان جوان ما به
ادبیات کهن کمترین توجهی ندارند.
من به ایشان توصیه میکنم اگر
داستانهای غربی میخوانند ،سفرنامه
ناصرخسرو را هم بخوانند .اینها را
باید روزانه خواند .ابتدا با پنج دقیقه
شروع کنند و همینطور مقدار و زمان
خواندن متون کهن را افزایش دهند؛
آنهم با «صدای بلند»! به این شیوه،
زبان و موسیقی آن متن خاص در
ذهن انسان جا میافتد و نویسنده
امروزی ،زبان خود را پیدا میکند
نه این زبان روزنامهای امروز
بهنظر شما چه داستانی موفق است؟ آیا
مالک تعداد خوانندگان است؟
اول اینکه بهطور کلی ،خواننده باید سختکوش
باشد؛ اما بههرحال ،حتی اگر یک نفر از داستان من
خوشش بیاید برایم کافی است .اگر کاری ارزش
نداشته باشد ،به زور نمیشود ماندگارش کرد .اگر
کاری بعد از چهل ،پنجاه ســال ،همچنان عدهای
را بــه خود جذب میکند ،این کار موفق اســت.
من نمیخواهم از کار خــودم دفاع کنم ،اما فکر
میکنم در این رمان یک کارهایی شــده است که
آن را ماندگار میکند .من در سال شصت ،داستان
«کوچ ه کرمانشاه» را در کارگاه قصه ،با ترس و لرز
زیاد و زیرزمینی ،به کوشش دوستی در مجموعهای
چاپ کردیم .زندهیاد هوشنگ گلشیری هم یک

زبان من تاثیرگرفته از احمد محمود ،گلستان و چوبک است

گروه ادبیات و کتاب :محمدرضا صفدری (-1332خورموج ،بوشهر)
از برجستهترین داستاننویسان معاصر است که از دهه پنجاه با چاپ
داستانهایش توسط احمد شاملو ،و بعدها که محمدعلی سپانلو در
کتاب «در جستوجوی واقعیت» یکی از داستانهای «سیاسنبو»
را آورد ،حضوری موفق داشت ،هرچند بهقول خودش ،سانسور
و جلوگیری از چاپ کتابهایش او را به یکی از «بدشانسترین»
مهرپویای صفار
نویسندههای ایرانی تبدیل کرده است .بااینحال او در طول چهار
دهه نوشتن ،همچنان با تدریس و نوشتن داستان و نمایشنامه
رسالت نویسندگیاش را ادامه میدهد« :سیاسنبو» (بعد از ده سال) و «با شب یکشنبه» دو
اثر تجدیدچاپشده او هستند که بهتازگی از سوی نشرهای آموت و نیماژ منتشر شدهاند.
دیگر کتابهای وی «من ببر نیستم پیچیده به باالی خود تاکم»« ،تیله آبی»« ،سنگ و سایه»،
«چهلگیسو»« ،شورآب» و «شام آخر» از سوی نشر ققنوس منتشر شده ،که او برای «من ببر
نیستم پیچیده به باالی خود تاکم» برنده جایزه بهترین کتاب سال  81از سوی انجمن منتقدان و
نویسندگان مطبوعات ،و بهترین رمان جایزه ادبی اصفهان شد .آنچه در پیش میآید گفتوگو با
«جنگ داستان شهرکرد» است که در اسفندماه  96انجام شده و
محمدرضا صفدری در نشست ُ
اکنون برای نخستینبار منتشر میشود.
داستان در آن مجموعه داشت؛ همینطور صمد
طاهری و ناصر زراعتی و چند نفر دیگر .خانمی
کمونیســت و خیلی کتابخوانده کــه از آلمان
آمده بود ،به مــن گفت من با ادبیات اروپا خیلی
خوب آشنا هستم اما از این داستان شما هیچسر
درنمیآورم .برخی دیگر هم به من گفتند که وقتی
میخواهیم آن را بخوانیم ،سررشت ه کار از دستمان
درمیرود! اما امروزه بهنظر من یک بچ ه دبیرستانی
هم این داستان را به آسانی میتواند بخواند! چون
اینقــدر فیلم دیده و اینقدر تجربه کــرده و با این
فضاها آشنا شده است که راحت میتواند با فضای
داستانی مثل «کوچ ه کرمانشاه» ارتباط برقرار کند؛
چون ذهنیت خاص برای درک این داستان را به
دست آورده است .یک مثال دیگر ،شعر هوشنگ
چالنگی برای من است .من بیشتر شعر اخوان و
آتشــی و شاملو و اینها را خوانده بودم .از کیفیت
شعر چالنگی شنیده بودم ،اما زبانش را برای خودم
پیدا نکرده بودم؛ اما نفیاش نمیکنم و میگویم من
مشکل دارم و باید زبان او را کشف کنم .دارم به
خودم آموزش میدهم تا زبان او را بفهم و راه و
روش خواندن شعر او را یاد بگیریم .حاال گیرم
که خوانندگان شعر او و امثال یداله رویایی کم
باشد .شاید شما باور نکنید که من بیشتر از اینکه
حافظ خوانده باشم خاقانی خواندهام؛ یا بیشتر از
رمانهای بسیار ساده ،پنج ،ششبار رمان «خشم
و هیاهو» فاکنر را خوانــدهام .رمانی که زمانی
خواندنش برایم بسیار سخت بود اما حاال برای
من یکی از رمانهای لذتبخش است که با آن
آرام میگیرم! خالصه اینکه خواننده باید خود را
به سطحاثربرساندوانتظار نداشتهباشدهمهچیز
موافق سطح و درک و ذوق او باشد.
از جلسات زندهیاد گلشیری بگویید.
جلسات استاد گلشیری پیش از کالسهای
داستاننویسیاش بود .من کتاب «سیاسنبو» را
که چاپ کردم ایشان با داستان «کوچ ه کرمانشاه»
آشنا شد و پیغام داد و همدیگر را دیدیم و داستان
«سنگ ســیاه» را به او دادم که خواست جایی
چاپ کند که نشد .خیلی از من ستایش میکرد و
من غیر از خوبی از او سراغ ندارم .همیشه نگاهش
رو به جلو بــود و آن چیزی را که کشــف کرده،
برخالف خیلیها ،راحت به دیگران انتقال میداد.
همیشه نگاهش رو به جلو بود.
از ویژگیهای آثار شما ،تکرار آدمها
و اســمها اســت (بهترین مثــال در این
مورد ،داســتانهای «سیاسنبو» است) و
همین طور بنمایهها ،مفهومها و تصویرها
است .مثل استاد غنیآبادی یا اسم همین
رمان «من ببر نیســتم »...کــه در یکی از
داستانهای کوتاه شما آمده و بعد تبدیل
به اسم این رمان شده است .چه نکتهای
ســبب این تکرار اســامی و بنمایهها و

موارد دیگر شده است؟
شکل ســاده این حالت ،تکرار نا م پادشاهان
یک سلسله است و همچنین تکرار اسامی در یک
خانواده (رضا ،علیرضا ،محمدرضا) نام پدربزرگ
را بر نوه میگذارند و مانند اینها .این کار ابتکار من
نیست و سابقه داشته است .من خودم فکر کردم
اگر این نامهای تکراری را به کار ببرم ،من را بیشتر
به بخشهای بعدی رمان راهنمایی میکند .کال نام
شخصیتهای داســتان برای من اهمیت زیادی
دارد .من همیــن االن رمانــی دارم که اگر بعدها
چاپ بشود ،به آن هم مثل رمان «من ببر نیستم»...
میگویند «رمان سخت»! نوشتنش هم برای خودم
دشوار است .در این رمان ،من شخصیتی دارم به
نام «تیتو» ،یعنی کسی که بسیار سیاه است .من هر
کار میکردم با یک اسم دیگر آن را بنویسم ،با فرم
داستانم جور درنمیآمد تا اینکه عاقبت «تیتو» را
پیدا کردم .از طرف دیگر شخصیتی را پیدا کردم که
بهطــور مادرزادی کج و کوله بود و ویژگیهای او
و نام تیتو ،باهم به من کمک کرد که فضا و فرم
رمانم را پیدا کنم و نوشتن آن برایم راحتتر شد.
شما اگر به نقش قالیها و کال هر نوع بافتنی در
ایران هم دقت کنید ،پر از تکرار است .این تکرار
عناصر داستانی ،در ذهن من پیشینه از تصاویری
دارد که در فرشها میدیدم .مثل شکل کل ه اسب
یا گیاهان مختلف که در فرش تکرار میشود.
در مورد استفاده از عالیم نگارشی
دررمان«منببرنیستم،»...بهنظرمیرسد
در بسیاری از جاها میشد با یک نقطه
یا ویرگول ،متــن را از ابهام درآورد .از
طرف دیگر اگر بنا بر استفادهنکردن از
نشانههای نگارشی است ،در جاهایی
دیده میشــود که متن نیــازی به این
نشانهها ندارد ،اما از آنها استفاده شده
است .رمان از این نظر یکدست نیست.
پرســش من این است که :آیا هم ه این
موارد تصمیم و نظر خود شما بوده است
یاویراستاریداشتهاید؟
من عمدی از عالیم نگارشــی کم استفاده
کــردهام .یک تجربه در این مــورد دارم که به این
بحث کمک میکند .در یکی از داستانهای «تیله
آبی» ،شــخصیت داســتان به زیر آب میرود و
همزمان ذهنیات او روایت میشود .طبیعتا کسی
که زیر آب اســت نفس نمیکشد و در روایت آن
هم باید یکنفس حرف زد .من در این صحنه به
این رسیدم که وقتی شخصیت دارد بیوقفه حرف
میزند ،پس نیازی نیست که از ویرگول و نقطه که
باعث نوعی مکث میشود استفاده کنیم .در زندگی
هم که حــوادث پیدرپی برای مــا پیش میآید،
چه در ذهــن و چه در واقعیــت ،و باید بیوقفه
روایتشــان کرد .در این رمان هم انبوه تصاویر به
ذهن شخصیتهای مختلف هجوم میآورند که

باید بیدرنگ روایت شوند .در مورد ویراستار هم
بگویم که خوشبختانه من ویراستار ندارم و یکبار
هم که تجربه کردم ،نتیج ه خوبی نگرفتم.
آیا رمان «من ببر نیستم »...میتوانست
در اقلیــم دیگری ،مثال در شــهرُکرد رخ
بدهد؟ منظور این است که این رمان چقدر
وامدار فرهنگ جنوب است؟
بله از نظر فرم حتما میشود؛ منتها نویسنده هر
منطقهای خواهناخواه از فرهنگ رایج اقلیم خود
بهــره میگیرد .در هر جایی با توجه به فرهنگ آن
منطقه میشــود هر اثری خلق کرد .هر انسانی از
فرهنگ و زبان خودش تاثیر میگیرد .من هم در این
رمان از عناصر بومی و جغرافیایی جنوب نهایت
بهرهرابردهام.وقتیمقایسهمیکنیم،برخیحالتها
ممکن اســت در یک منطقه برجســتگی و عمق
ال رقص در
بیشــتری در مردمانش داسته باشد .مث 
برخی نواحی ایران ،انگار در خون مردم است .یا
مثال فوتبال ،آنقدر که در وجود برزیلیها عمق دارد،
در مردم روسیه نیست .مقصود فوتبال هنرمندانه و
جذاب است ،نه صرفا تاکتیکهای تیمی.
آیا میتوان گفت شیوه روایت این رمان،
حاصل نوعی نظرورزی در روایت بوده است
و آیا در رمانهــای ایرانی خلئی در روایت
دیدهاید که این شیوه را در پیش گرفتید؟
من بیشــتر از خواندن «هزار و یک شب» به
این شیوه رسیدهام .من کار خودم را کردهام ،یعنی
خلئی احساس نکردهام که بخواهم آن را پر کنم.
ما رمانهای دیگر را میخوانیم که هم تاثیر بگیریم
و هم یاد بگیریم که کار آنها را تکرار نکنیم و هم
اینکه اثری بهتر یا قویتر خلق کنیم.
آیــا شــخصیتهای رمــان «من ببر
نیستم »...همه زاییده تخیل شما هستند یا
واقعیهستند؟
واقعیت این اســت که هیچچیزی در زندگی
غیرواقعینیست؛اگرقرارباشددرداستانهمهچیز
بر اســاس تخیل باشد ،اصالنمیشــود داستان
نوشت .دستکم نویسنده باید نمونههایی از این
شــخصیتها را به شکلی در عالم واقعیت دیده
باشد تا آنها را بهنحوی دیگر در داستان بازنمایی
یا خلق کند.
آیا شما تعهدی دارید که فرهنگ محل
زندگیتان را در آثارتان بازنمایی کنید؟
من بچه بودم که دعوای کارگرها را با کارفرماها
در مورد مقدار حقوقشان دیده بودم و همانها را
دربخشیاز«سیاسنبو»بازنماییکردمکهبعضیها
گفتند رئالیسم سوسیالیســتی نوشتهای ،درحالی
که در آن زمانها اصال نمیدانســتم این حرفها
یعنی چه! من تعهد خاصی در این زمینه ندارم ،اما
بههرحال نویسنده چیزهایی را میبیند و خودش
تجربه میکند؛ تصاویر میآیند و او آنها را شــاخ
و بــرگ میدهد .آن جغرافیــای خاص در خیلی
زمینهها به من کمک کرده است.
در جایی گفتهاید که خواننده حق دارد اثر
سختنخواند.پسچرابهاینشیوهمینویسید؟
بله ،خواننده در انتخاب آزاد است ،اما این مانع
نمیشود که نویسنده آنطور که میخواهد ننویسد.
برای مثال ،خود من به ســبب کمدانشــی ،اوایل

من از تئاتر غرب متاثر هستم ،بهویژه
تئاتر ابزورد؛ بعد رمانهای بکت ،رمان
بسیار شاهکار «جاد ه فالندر» از کلود
سیمون .اما پیش از هم ه اینها ،یعنی
تجربههای رمان نو و غیره ،ابراهیم
گلستان این کار را در زبان فارسی
کرده بود ،هم گلستان و هم صادق
چوبک .من یادم هست وقتی در
سال  54-53داستانهای گلستان را
میخواندم ،بسیار برایم سخت بود و
میگفتم اینها چی هستند! و داستان
را رها میکردم ،اما دو ،سه سالی که
خواندم ،فهمیدم ادبیات یعنی این! البته
اینها از دید من است
«بوف کور» را رمانی پلیسی میدانستم! مشخص
است این ضعف متوجه من است نه «بوف کور».
خواننده همیشــه باید به جای نویســنده خود را
مقصر بداند .بههرحال هر کس سبک و شیوه خود
را دارد .ممکن است اثری هم فراموش شود؛ اگر
قرار باشد بشود ،میشود.
برای نوشــتن رمان «من ببر نیستم»...
اصول از پیش تعیینشده در مکتبی خاص
داشتهاید؟
من بســیاری از اصــول داستاننویســی را
نمیدانســتم؛ فقط آثار داســتانی را میخواندم
و بعدهــا بــه مــرور بهطــور علمی هم بــا این
اصطالحات آشــنا شــدم .االن هــم در کالس
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کوچک داستاننویسی که دارم ،فقط سعی میکنم
ذهنها را با نوشــتن آشنا کنم ،بدون اینکه روی
اصطالحاتتمرکزکنیم.
یعنی از همان آغاز قصد نوشتن اثری
مدرنیستییاپستمدرنیستینداشتهاید؟
خیر .هر انســانی چه باســواد چه بیسواد،
میتواند ذهنیت خود را شکل دهد ،اما کسی که
مطالعه دارد میتواند ذهنیت خود را بنویسد .مهم
این است که شخصیت و فضاهای خلقشده در
داســتان ما با نمونههــای خارجی آن مطابقت و
شباهت داشته باشــد .شما نمیتوانید ادعا کنید
اثری مدرن نوشتهاید ،اما شخصیت داستان شما
جوری باشد که انگار هیچیک از نمادهای مدرنیته
را ندیده است؛ نقدی که به یکی از نویسندههای
مطرح کشورمان دارم.
آیا شــما در این اثــر ،طرح و پیرنگ
مشخص و از پیش تعیینشدهای داشتید؟
خیــر .بعضی معتقدند که باید برای نوشــتن
داستان ،بهویژه رمان ،طرح از قبل مشخص باشد،
ابتدا و انتهای داســتان معلوم باشد .من واقعیت
این اســت که اصال نمیتوانم اینطور کار کنم .بر
اساس ایده و جرقهای شروع میکنم به نوشتن ،و
در ضمن کار ،تکهپارهها را به هم وصل میکنم و
کار شکل میگیرد؛ برخی مطالب را کنار میگذارم
و اگر نیاز باشد ،مطلب جدیدی مینویسم تا کار
به فرم نهاییاش برســد .چیزی مثل همان جمله
معروف مربوط به میکل آنژ که میگفت مجسمه
«داوود» در دل سنگ بوده و من فقط آن را بیرون
میآوردهام .فــرمدادن به کار ،در ضمن کار پیش
میآید .اگر قرار باشــد طرح از پیش آماده باشد،
نتیج ه آن تولید انبوه آثاری میشــود که در غرب
هم بسیار است.
نظرتــان در مــورد ترجمــ ه آثارتان
چیست؟ با توجه به اینکه شما یک جهان
و زبان برساخته دارید و در ترجمه خیلی
از هیجانهای زبانی از بین میرود.
خوشحال میشوم آثارم ترجمه شود .در مورد
از بینرفتن حال و هوای زبانی و مسائل فرهنگی
یک متــن در ترجمه ،باید گفت این مســاله در
ترجم ه آثار بزرگ به زبانهای دیگر هم هســت؛
مثال اشــارات انجیلی این آثار که موشکافی آنها
کار منتقد است .متاسفانه منتقدان ایرانی در این
زمینه خیلی ضعیف عمل میکنند و بهدنبال یافتن
اشارات داستانی یک اثر نیستند .این کار منتقدان
باعث شناخت بهتر این آثار میشود که نهایتا به
ترجم ه بهتر آن هم کمک میکند.
آیا بین «ســنگ و ســایه» و «من ببر
نیستم»...رابط هخاصیهست؟
همانقدر که «من ببر نیستم »...توصیفی است،
«سنگ و سایه» دیالوگی است .از نظر فرم هم هر
دو اثر باهم متفاوت هستند .رمان من «ببر نیستم
پیچیده به باالی خود تاکم» با ســنت داستانی ما
بهویژه در «هزار و یک شب» مناسباتی دارد ،اما
«سنگ و ســایه» در فضای دیگری است؛ البته
ممکن است ذهنیت هر دو اثر به متون ادبی نزدیک
باشد اما فرمها فرق دارند.
آیا از ادبیات عرفانی تاثیری گرفتهاید؟
من آثار عرفانــی را دوســت دارم اما از آنها
در آثــارم تاثیر نگرفتــها م و خــودم بهطور کلی،
رویکرد عرفانی ندارم و ذهنیتم از عرفان فاصله
دارد .مفاهیم عرفانی را نمیشود خصوصا برای
خواننده ایرانی به فرم داستانی درآورد؛ اما شاید
در فرهنگهــای دیگر بشــود ،مثل کتاب «ملت
عشق» الیف شافاک که بهنظرم برای ما ایرانیها
باید بسیار پیشپاافتاده باشد ،اما برای ملل دیگر
جذاب است .در کل من خودم به اساطیر و فلسفه
اهمیت بیشتری میدهم تا عرفان.
«سنگ و ســایه» میتوانست به فرم
نمایشنام هباشد؛چرااینطورنشد؟
بله ،فرم نمایشــی دارد و خودم هم دوســت
دارم به شــکل نمایش نوشته و اجرا هم میشد،
اما مشکالت فراوانی هست که مهمترین علت آن،
ممیزی است .مجبور شدم به همین شکل بنویسم
و چاپش کنم .کتاب «تیله آبی» من سال  ۷۷چاپ
شد و دیگر اجازه چاپ ندادند تا سال  .80بعد هم
باز اجازه چاپ نمیدادند ،بدون اینکه هیچمشکل
سیاســی و غیره داشته باشد .سانسور تاثیر منفی
خود را دارد .به من اجازه چاپ داستان سادهام
را نمیدهند چه برسد به این نمایشنامه.
آیــا در رمــان «مــن ببر نیســتم»...
خودسانسوری وجود داشته است؟
ممکن اســت خودسانســوری در ذهن ما
نهادینه شده باشد؛ اما من کال تالش میکنم تا
جاییکه واقعا نیازی نباشد ،به سمت این مفاهیم
ال ممکن است نگاه به اندام،
و تصاویر نروم .مث 
یک نگاه زیباییشناختی یا برخوردی فلسفی
باشــد؛ این را نمیشــود نگفت و ننوشت؛ اما
بسیاری از چیزهایی که برخی مینویسند و ممیز
را به سانسور وادار میکنند ،اصوال لزومی ندارد
در داستان باشند.
برخی افعال بهکاررفته در رمان «من
ببر نیستم ،»...خاص هستند .آیا اینها در
جنوب رواج دارند یا برساخته هستند؟
مثل«مینرماگریخت».
نه خیر ،افعال این شــکلی برســاخت ه خود
من هســتند و با افعال خــاص منطق ه جنوب
که در رمان هم زیاد هســتند ،متفاوتاند؛ مثل
« ُدروشیدن» به معنای «لرزیدن».
حاال اگر بخواهید از بین آثارتان یکی
را انتخاب کنید کدام را گزینش میکنید؟
شاید شــما فکر کنید من بگویم رمان «من ببر
نیستم »...را بیشتر دوست دارم ،اما واقعیت این است
که هر نویسندهای در هر دورهای و برای هر اثرش
زحمت میکشد و برای خود من بسیار سخت است
که بخواهم یک اثرم را بر اثری دیگر برتری دهم .هر
کدام را بهعلتی دوست دارم و میپسندم.
بهعنوان پرسش آخر ،چه توصیهای به
نویسندگانجواندارید؟
به جغرافیا و تخیل خود وفادار باشید و پشتکار
داشته باشید تا شیفت ه کار شوید.

