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نقد و تحليلي بر رمان بيوهكشي

امريكا؛ از دوران صامت تاكنون

داستاندنيايتلخ
آدمهايتنهاوسنتهايغريب
الهام�ه كاغذچ�ي /رم��ان بيوهكش��ي
نخستين رمان يوسف عليخاني در زماني كه به
نظرميرسدشهرينويسيمدجامعهادبياست
و روستايينويسي س��نت ادبي منسوخ شده در
ايران است ،به عنوان يك رمان در ژانر روستايي،
ركورد فروش را در ماه اول انتش��ارش ميشكند
و بالفاصله به چاپ بعدي ميرس��د .نوشتار زير
نقدياستبراينكتاب.
رالف والدو امرسون ميگويد :اجتماع ،نامها و
آداب و رسوم را دوست دارد و از واقعيتها و افراد
آفرينندهوخوداتكابيزاراست.
حقيقت تلخ اجتماع در همين جمله نهفته
است .مردم از هر نژاد و رنگ و گويشي كه باشند
در برابر خرافههاو آداب و رسوم سنتي عاجز جلوه
ميكنند و توان مبارزه و تغيي��ر خرافه را ندارند.
تنها نس��لها ميگذرد و گمان ميرود كساني
برنده ش��دهاند كه بيچون و چرا س��ر به دامان
باورهاي س��نتي ميگذارند و در استحالهاي از
تقدس به خواب ميروند .بدنامشدگان ،از دسته
و گروهي س��ر بيرون ميآورند كه در برابر رسوم
وامانده و تهنشين شده قدعلم كردهاند .آنهاطرد
ميشوند،كوچميكنند،تنهاميمانندامامصلح
حقيقينفعبشريوجمعياند.
اين چند خط ،مقدمهاي اس��ت براي شروع
خوانش رماني به نام «بيوه كشي» كه نويسنده
آن ب��ا همه عش��قي كه ب��ه روس��تاي كوچك
زادگاهش دارد اما جس��ورانه ،خرافهها و ظلمي
را كه در حق زن روا داش��ته ميش��ود به چالش
ميكش��د و در برابر حرفهاو حديثهاي نابجا
سرسختانهسينهاشراسپرميكند.
در روس��تايي كوهس��تاني و صعبالعب��ور
خانوادهاي گالش (چوپان) به دعوت پيل آقا كه
بزرگ محل اس��ت براي گلهداري مردم دهكده
ميآيند؛ قش��نگ خان��م ،حضرتقل��ي و هفت
پسرشان به نامهاي بزرگ ،داداش ،عزيز ،عطري،
درويش ،ام��ان و كوچك .پيل آقا و همس��رش
«ننه گل» ،تنها يك فرزند دارند .دختري به نام
«خوابيده خانم» كه دليل اسمش خود داستاني
خواندني اس��ت .خوابيده خانم به بزرگ ،پس��ر
ارشد گالشها دل ميبندد و با وجود دلبستگي
شديد پسرخالهاش اژدر به وي ،خوابيده به عقد
بزرگ در ميآيد .اژدر مردي كينهتوز و بيمنطق
اس��ت و خوابيده دختري زيرك ،دانا و مهربان.
بنا به سنت قومي روستا ،زنِ شوهر ُمرده بايد به
عقد برادرِ شوهرش دربيايد .كينه و غرضورزي
اژدر ،بزرگ را ميكش��د و بقيه برادرهايكي پس
از ديگري به اين رس��م ش��وم گردن مينهند و
خوابيده خانم ،با وجود ميل باطنياش و با همه
دلبستگي كه به همس��ر اول دارد ،تنها به خاطر
احترام به آداب و رس��وم و تقاضاي پدر ش��وهر
پيرش ،با هر ازدواج ميميرد و اين هفت س��نگ
از او زني ميس��ازد كه مثل كوه س��خت است و
سختي روزگار بروز انجام هر عكس العملي را از
اوسلبميكند.اومجبورميشودبهعقدمرداني
در بيايد كه هيچ كششي جنس��ي به آنها ندارد
بلكه احساساتي خواهر گونه و مادرانه است كه او
را وادار به تن دادن به اين ش��رايط ناگزيركرده و
ازدواجهاي به اجبار روح او را زمينگير ميكند.
برادرها ي��ك بار ميميرند و او بيوهاي اس��ت كه
هفت ب��ار جان ميدهد!داس��تان بيوه كش��ي،
داس��تان دنياي تلخ آدمهاي تنها و سنتهاي
غريب و دست و پا گير اس��ت .سنتهايي كه با
خرافه عجين ميشود و تا تباهي كامل نسلها
پيش ميرود .شروع داستان تكاندهنده است.
خوابيده خان��م در روياي صادقهاش ميبيند كه
قرار است باليي بر سرش��ان نازل شود .او هفت
ش��بانه روز خواب ميبيند كه هفت ك��وزه را به
هفت چشمه ميبرد و به جاي آب در آنها خون

پر ميشود .در رمزگشايي داستان عدد «هفت»
نقش كليدي دارد .كتاب در هفت بخش طراحي
شده اس��ت ،خواب ديدن در هفت ش��بانهروز،
هفت كوزه ،هفت چشمه ،هفت برادر ،شكستن
هفت باره كوزهها ،تبحر ام��ان ،در پرتاب هفت
س��نگ از يك كمان ،هفت الاليي ،هفده سال
و هفت ماه و هفت روز ،س��ي و هفت ساله شدن
خوابيده خان��م در پايان داس��تان و ...عدد هفت
در باورهاي س��نتي ،فلس��في و عرفاني جايگاه
ويژهاي دارد .عدد مقدس��ي ك��ه از اركان اصلي
آفرينش اس��ت .مثل باور به خلق��ت زمين در
ش��ش روز و روز هفتم كه ش��روع زندگي است،
هفت آس��مان ،هفت طبق��ه دوزخ و بهش��ت.
زدن هفت س��نگ به ش��يطان و ...گويي در اين
بازي ظري��ف برادرها مثل هفت س��نگ بر روح
برزخي ابليس��ي به نام اژدر اصاب��ت ميكنند و
خوابيده خانم در سي وهفت سالگياش ،در اوج
پختگي و ش��جاعت ،ابليس را به زانو در ميآورد
و به تباهي مكرر زنها در دايره بسته خرافه پايان
ميدهد .ماجرا در زماني بيزمان و در مكاني به
نام ميلك روي ميدهد .ميلك دهكدهاي است
كه براي گذر از برفهاي سنگينش بايد از خانه
تا مدرس��ه و طويله را نقب زد .با شخصيتهايي
غالبا خنثي كه بود و نبودش��ان نف��ع و ضرري
براي دنيا ندارد .آنها تنها ب��ه جبر جغرافيايي و
اقليمي بس��نده ميكنند و دنياي بزرگترشان
تنها در «قزوين» خالصه ميش��ود .از ميان اين
مردمان تنها «اژدر» كه كاراكتر منفي داس��تان
يا همان ضد قهرمان است ميل به كشف دنياي
بزرگتري دارد .داستان در راستاي نقد و واكاوي
اثرات تخريبگر دنياي محدود و خرافهپرست
ذهنهاي بس��ته اس��ت .آدمهايي كه پايشان
را از كوره راههاي دهكده س��نگالخ شان بيرون
نگذاش��تهاند و زندگي محدودش��ان خسران و
تباهي نس��لها را در پي دارد .فضاي داستان در
محيطي زن ساالرانه و مادر بلد شكل ميگيرد.
بر خالف بارقه ذهني نخس��ت ك��ه در خوانش
سطحي داس��تان در ذهن مخاطب و در جهت
تخريب زن ممكن است شكل بگيرد ،نويسنده با
زيركي تمام زنها را در تمام امور تصميمگيرنده
و محيط بر خانواده تصوير ميكند .وجود و بروز
ش��خصيتهاي مكملي مثل ننه گل ،قشنگ
خانم ،صد گل ،مليجه و حتي خود خوابيده خانم
كه قهرمان داستان اس��ت ،مبين اين ادعاست.
آنها بهراحتي نظر ميدهند ،تصميم ميگيرند
و راي شوهرانش��ان را تغيير ميدهند و فجايع
زمان��ي رخ ميدهد ك��ه مردان ب��ر تصميمات
اشتباه خويش پا فشاري ميكنند .بهطوركلي
تاثير شخصيتهاي مونث داس��تان پررنگتر
و اثربخشتر اس��ت از خوابيده كه ش��خصيت
محوري است گرفته تا ننه گل و قشنگ خانم كه
درجايگاهمكملنشستهاند.
روايتگر داستان داناي كل است .با مضموني
انتقادي ب��ه افراطگ��ري در باوره��اي عاميانه
و تحجر .قهرم��ان داس��تان (خوابي��ده خانم)
علي��ه ض��د قهرم��ان (اژدر) ش��ورش ميكند
و او را از پ��اي درم��يآورد ،در اين مي��ان وجود
شخصيتهاي مكمل مثل هفت برادر ،قشنگ
خانم و حضرتقلي ،ننهگل و پيلآقا ،ش��خصيت
دوستداش��تني «عجبناز» و ...به فضاس��ازي
داستان كمك شاياني كرده اس��ت .ديالوگها
آنچنان قابل هضم و فضاس��ازيها آنقدر خوب
از آب در آمدهاند كه س��طر به س��طر داس��تان
به جان مينش��يند و مخاطب ،خ��ود را يكي از
اهالي ميلك تص��ور ميكند .ف��راز و فرودهاي
بج��ا ،زمانبنديهاي مناس��ب و اس��تفاده از
المانهاي خاص ،كش��ش اثر را دوچندان كرده
است .خلق فضاهاي بكر و اشارات غيرمستقيم

فره�اد خاكي�ان دهك�ردي /كت��اب
« چال» نوش��ته علي دهقان اس��ت و انتشارات
پيدايش اي��ن كتاب را در 104صفحه منتش��ر
كرده .اين داستان در قالب خاطره نگاري تاليف
شدهاست.
بعد از خوان��دن رمان «چال» س��ه نكته در
مورد اين رمان از باقي عناصر تش��كيلدهنده،
بيش��تر ذه��ن م��را درگي��ر ك��رد .اول از همه
دغدغهمند بودن اين كت��اب و توجه خاصش به
كارگران اس��ت كه در ادبيات اين سالها كمتر
به آن پرداخت ش��ده اس��ت .دوم راوي داستان
است .يك روايتگر در س��ن كودكي كه جهان را
از منظري ويژه ميبيند و به همان سياق سعي
در بازآفريني آن دارد و س��وم هم قالبي است كه
داس��تان بدان طريق روايت ميش��ود .در واقع
داستان «چال» مشتمل بر فصلهايي است كه
هر كدام تا حدودي مستقل بوده و به نوعي مبين
يك خاطره هس��تند .قصد دارم از اين سه منظر
به كتاب ورود كنم و در نهايت با نگاهي اجمالي
به س��اختار پيرنگ در اين رمان بحثم را به آخر
برسانم.
در كش��مكشهاي روايي ،رخدادها عموما
حوليكيازمحورهايزيردرگردشهستند:
-1درگيريشخصيتبافردديگري
-2درگيريشخصيتباجامعه
-3درگيريشخصيتباخودش
-4درگيريشخصيتباطبيعت

تنيدن ي��ك س��اختار داس��تاني پيرامون
هركدام از اين درگيريها س��ازو كار مخصوص
به خودش را دارد و از قضا م��ورد دوم كه عبارت
است از درگيري شخصيت با جامعه ،براي مدتي
است كه در ادبيات داستاني ما مغفول مانده است
كه چرايي اين فرضيه خود جاي بحث در مجالي
ديگر را دارد .به ه��ر ترتيب «چال» بر اس��اس
دغدغههايي ش��كل ميگيرد كه راوي نوجوان
داس��تان نس��بت به جامعه خود با آنها دست و
پنجه نرم ميكند .راوي به دليل تنگدس��تي و
ناتواني جس��مي پدر كه از قضا در يك درگيري
صنفي حادث شده است ،مجبور ميشود تا تن
به كار كردن در يك مكانيكي بدهد .او مدرس��ه
را رها ميكند و پادوي مغازهاي ميشود كه يك
مكانيك بياخالق صاح��ب آن اس��ت .در اين
داس��تان مرد مكانيك با توصيفهاي��ي كه از او
ميخوانيم ،نماينده ظلم در هر جامعه و راوي نيز
نمايندهصبرعمومياست.
علي دهقان تصميم گرفته روايت داستانش
را از آپارتمانه��ا و از الي دس��ت و پاي آدمهاي
منفعل بيرون بكشد و در يك عرصه فراختر ،زير
پوست ش��هر آنها را مورد كنكاش قرار بدهد .در
كنار راوي داس��تان دو نوجوان ديگ��ر نيز در آن
مكانيك��ي كار ميكنند كه هر ك��دام از آنها نيز
به صورت نمادين نماينده يك طبقه هس��تند.
در اين بين باقي كسبه بازار نيز در جريان رمان
نقشهايي تعيينكننده را بازي ميكنند .همه

خواننده را درچنان دنيايي از تخيل فرو ميبرد
ك��ه برگش��تن از آن غمانگيز جل��وه ميكند.
همچنين اس��ت ديالوگهاي بس��يار ملموس
و زيباي دخت��ر بچهاي به نام عجب ناز .كش��ف
دنياي او و تنهاييهايش ،گفتوگوي ش��يرين
او با مادر و عموي هم ب��ازياش (كوچك) كه از
قابللمسترينقسمتهايرماناست.
يكي از نكات درخش��ان اين اث��ر مكانيابي
آن اس��ت .در ش��رايطي ك��ه زندگي ش��هري
با هم��ه دغدغههايش انس��ان عص��ر حاضر را
در كافيش��اپها ،كوچههاي تن��گ و باريك،
آسمانخراشهاوپاركهايسرگذراحاطهكرده،
يوسفعليخانيباگشادهدستيخوانندهاثرشرا
ميبردبهآنسويكوهها.جاييكهدراستعارهاي
بسيار بيبديل مردم با سيمرغ به دهات اطراف و
قزوين رفت و آمد ميكنند .اگرچه در سطرهاي
شروع بنا به استفاده از لهجه بومي ممكن است
خوانش اثر براي خواننده س��خت جلوه كند ،اما
مخاطب در همان چند صفحه اول با درك فضا
و موقعيت كاراكترها با لهجهها خو ميگيرد و آن
روي شيرين ماجرانمودپيدا ميكندوهمچنين
تنوع شخصيتهاي روستا نيز ممكن است ابتدا
بهساكن مخاطب را دچار س��ردرگمي كند اما
رفتهرفته و در طول متن و با توجه به نوع داستان
درمييابيم كه حضور شخصيتهاي روستايي
در پيشبرد داس��تان موثر و چشمگير هستند.
از آنجايي ك��ه رمان حاضر س��عي در به چالش
كشيدن عقايد پس مانده و متحجر دارد ،وجود
كاراكترها ،حرف و حديـثها و باورهايش��ان،
تش��ريح عكسالعملهاي گوناگون به اتفاقات
و نوع نگرش آنها به تصميمگيريها در بنمايه
ش��كلگيري قصه ضروري به نظر ميرسد .به
عنوان مثال وقتي كه صحبت از مراس��م ازدواج
يا خواستگاري يا حتي تصوير كردن مراسم عزا
در يك روس��تا به ميان ميآيد ،اولين شرط آن
س��اختن كاراكترهاي كافي براي پيشبرد قصه
است .آن هم در روستايي كه تنها چند خانواده،
دوشادوش هم زندگي ميكنند .چنان كه به نقل

بيوهكشي
نويسنده:يوسفعليخاني
ناشر:آموت
سالانتشار94:
از متن داستان ،پش��تبام خانه هر يك ،حياط
خانهديگرياست.
داس��تان از يك خط زمان��ي ممتد پيروي
نميكند و خاطرات ،در پيراهن زمان گذش��ته
بر جان داستان مينشيند اما نشانهاي از جريان
سيال ذهن در ميان نيست .تنها مرور خاطرات،
به صورت فالشبك ،به معلومات و دانستههاي
مخاطب كمك ميكند .اش��ارههاي تعمدي به
نوع انتخاب اسامي يكي ديگر از ويژگيهاي اثر
است .اس��مها به هيچ عنوان كليشه نيستند و
خوانش اثر را با افت هم��راه نميكنند .حتي در
نشانهگذاريهاياسمي،تعمديحكيمانهنهفته
اس��ت .بخت خوابيده كه چون نامش در خواب
فرورفته و نيشهاي پردرد اژدر كه هيچ كس از
رذالتهايش در امان نيس��ت ،قشنگ خانم كه
مثلنامشتاسنينكهولتزيباستوپيلآقاكه
بزرگدهكدهاستو...
سراسر داستان پر است از كنايهها و اشارات
غيرمس��تقيم كه خواننده را وادار به رمزگشايي
متن ميكند .مثل تعمدي كه در اسمها نهفته
اس��ت .به جز اس��امي اش��خاص كه ذكر آن در
باال آمد ،ن��كات قابل اش��اره و وي��ژهاي در متن
وجود دارد .مثل وج��ود دزدها كه ب��راي بردن
گوس��فندان ،به س��مت كافر كوه و س��ياهكوه

ميگريزند! اشاره به نام اژدركوه و اژدرچشمه كه
كمين گاه اژدر است ،اش��اره بسيار زيبا و لطيف
به دو شاخه ريواس كه خوابيده خانم خودش و
بزرگ ،همس��ر اولش را در آن ميبيند ،اشاره به
افس��انه خلقت زن و مرد در باورهاي اسطورهاي
است كه مشي و مشيانا (نخس��تين زن و مرد)
از ش��اخههاي ريواس به وجود آمدهاند ،اشاره به
آمدن پايي��ز زودرس ،گري��ه بيموقع عجبناز
بعد از رفتن پ��درش و آخرين ديدارش��ان ،بوي
نامطلوبي كه خوابيده را بيتاب ميكند يا اشاره
بهسنتهاييمثلكمترشيردادنبهدختربراي
آنكه شيردل و ياغي نش��ود ،در آغوش نگرفتن
فرزند در جمع بزرگان ،واگويه كردن خوابهاي
آشفتهبراي آب روان و...
با اي��ن همه قابل ذكر اس��ت كه نويس��نده
ميتوانس��ت ب��راي آرامش خاط��ر خواننده به
صورت پانوش��ت به توضيح برخ��ي از كلمات و
اصطالحات محلي كه ممكن اس��ت قابل فهم
نباشد و خوانش اثر را با كندي مواجه كند همت
بگمارد .كلمات��ي مانند المب��ه ،كتاريحرفان،
ك��والم ،اوش��انان و ...همچنين اس��ت بعضي
اشارات كه در توصيفشان به گونهاي افسانهاي
اغراق ش��ده يا برعكس! مثل خوني ك��ه بعد از
مردن بزرگ تا هفتهها! آب چشمه را خونآلود
كرده اس��ت ،تصور كشيده ش��دن گوسفندان
به سياهچالهها ،در حالي كه ميدانيم قاتل تنها
يك مرد معمولي است ،رد ش��دن سريع از كنار
احساسات زن ش��وهرمرده و مادر داغدار فرزند
كه به نظر ميرسد جاي بيشتري براي پرداخت
داشته است و از اين دس��ت است تالش نكردن
برادرها براي تغيير اوضاع و بيموضع بودن آنها
در برابر مرگ يكديگر .اگرچه شايد بتوان به دليل
مشقات زندگي كوهنشيني و مصائب فراوانش،
سخت شدن احساس��ات را توجيه كرد و توقع
عزاداريهاي طوالني و عش��قهاي آنچناني را
نداشت ،به خصوص در ش��رايطي كه به نقل از
متن كتاب جمعيت روستا در حال نابودي است
و دخترها بيشوهر ماندهاند اما بار درام و عاطفي
داس��تان عكسالعملهاي خاصتري را طلب
ميكند و همچنين درك نشدن شرايط خاص
زنهاتوسطيكديگرخودحكايتيجداست!
خواننده در تمام طول داستان از مشخصات
ظاهري آدمها چيزي دس��تگيرش نميش��ود.
اين امر در توصيف هفت برادر ملموستر است.
هيچ يك از آنان نش��ان ظاهري ندارن��د .اما به
طرز زيبايي و در كوتاهترين س��طور به ش��كلي
كامل ش��اعرانه معرفي ميش��وند .تنها چيزي
كه از آنها ميدانيم اين اس��ت كه بزرگ ،نوازنده
ني اس��ت ،مردي صب��ور و ش��جاع و مهربان و
نويس��نده بيش��ترين فضاي داس��تان را حتي

بعد از نيم��ه كتاب همچنان به اين ش��خصيت
مكمل ميپردازد و شش برادر بعدي كه به نظر
ميرسد تنها در حد يك نام و سايه باقي ماندهاند
اينچنين معرفي ميشوند :عزيز كه بندباز است
تصميمبهگريزازسرنوشتمحتوموتلخخويش
ميگيردكهناموفقاست.برادرهايديگردربرابر
سرنوشت سر تعظيم فرود ميآورند .داداش كه
دومين برادر است با چاقوي جيبياش خراطي
ميكند ،عطري چوب باز است ،درويش عاشق
جمع كردن چكمه ،امان نش��انهگير زبردستي
اس��ت كه هفت س��نگ را با هم پرواز ميدهد و
هميش��ه فقط كالغهاي دزد را نش��انه ميرود
و كوچ��ك كه تنه��ا به خاط��ر ت��رس از مرگ
زود هنگام ريش ميگذارد تا بزرگتر جلوه كند
وسردردهايدايميخانهنشينشكردهاست.
نويس��نده با كنارهگي��ري از ب��روز لحظات
فراواقعگرايانه،سعيدرترسيمفضاهايسادهاي
دارد كه به همذاتپنداري مخاطب ميانجامد.
وي چنان الاليي ميخواند و شعلههاي چراغ را
به گردونههاي در حال حركت تشبيه ميكند،
آنچنان با قلمش صداي كوكوه��ه و چوچوهه
را به گ��وش مخاطب ميرس��اند ك��ه خواننده
در س��ادگي فضاهاي حي��رتآور و ن��اب غرق
ميش��ود .آدمه��اي داس��تان او معمولياند اما
كليت داستان س��ازهاي از نيروهاي خير و شر و
رودررويي شب و روز ،تابستان و زمستان ،سياه
و سفيد ،گرم و سرد ،تلخ و شيرين و ...هستند و
در شخصيتپردازياش جانب انصاف را رعايت
كرده اس��ت .كاراكترهاي او ب��ه جز ضدقهرمان
داستانش همگي خاكستري هستند .مردماني
با شخصيتهاي س��ياه و س��فيد و رمان حامل
درونماي��هاي انتق��ادي ب��ه باوره��اي خرافه و
خانمانبراندازاست.
جاي خوش��وقتي اس��ت كه در اين روزگار
بش��ود داس��تاني چنين سرش��ار خوان��د و با
آن به دنياه��اي دورت��ري رفت ك��ه از زندگي
كسالتبار امروزي ما فاصله گرفته است .بشود
از چش��مههاي خنك كوهس��تان آب نوشيد،
چراغهاي روستا را از فاصله تماشا كرد .از كوهها
ريواس چيد و در فصل گردوتكاني و برداش��ت
فندق با ميلكيها همراه ش��د .با دردهايش��ان
زندگي كرد و با الالييها خوابيد .ماه را نورانيتر و
برفراسپيدتروبارانورنگينكمانرازيباترديد.
دل به نواي خوش نيلبك مرد چوپان سپرد و با
صداي چوچوهه و كوكوهه فصلها را تشخيص
داد .بر س��ماورهاي ذغالي چاي دم ك��رد و زير
كرسي به خوابي خوش فرو رفت .اين همه خود
كافي است تا رمان بيوهكشي ،داستاني بشود كه
ركورد فروش را ميش��كند و در حدود يك ماه
پسازانتشارشبهچاپبعديميرسد.

دقت نويس��نده به زع��م مرد بودن��ش ،به
حركات و احساس��ات زنانه و حتي دختربچهاي
به نام عجبناز حي��رتآور اس��ت .ديالوگها و
حركات دختربچه آنچنان زيبا ترس��يم شدهاند
كه مايه بهت است .با اين همه يوسف عليخاني
ميتوانستهمينتبحررادراحساساتخوابيده
خانم و در مواجه��ه او با م��رگ عزيزانش به رخ
بكشد .يادمان باش��د كه تفاوت داستان با اخبار
جرايد در پرورش تخيل و ش��اخ و برگ دادن به
اتفاقات است .نويس��نده حاذق كسي است كه
بتواند از جريانات كوچك و روزمره ،رماني بسازد
ك��ه از اتفاقات معمولي و پيش پ��ا افتاده فاصله
گرفته است و ذهن خواننده را با داستان خويش
همراه كند .در داس��تان هر ناممكني بنا به ژانر
قصه ممكن ميشود و نويسنده ميكوشد كه با
گفتن به در ،ديوار بش��نود و اينگونه است كه در
طول قرون داس��تاننويس بار بزرگ به چالش
كش��يدن اعمال ضد نفع اجتماع و تغيير خلق
و خوي و كردار نس��لها را به دوش ميكش��د.
« زيگمون��د فروي��د» ميگوي��د :دان��ش بايد
توهمهاي متافيزيكي ،پيشداوريها و خرافهها
را پشت س��ر بگذارد اما مفهوم عقالنيت يعني
آزادي ،حقيق��ت و عدالت را به عنوان س��نت از
نسلي به نسلي منتقل كند! و نويسنده ماندگار
كس��ي اس��ت كه از اين دانش برخوردار باشد.
پايان داس��تان هم مانند شروع آن شگفتانگيز
تمام ميش��ود .خوابيده خانم كه تا  37سالگي،
در مقابل همه رس��ومات س��ر خم ميكند و بنا
به وصيت كوركوران��ه بزرگتره��ا زندگياش
تباه ميش��ود ،در برابر تباهي زندگي دخترش
قد راس��ت ميكند و تابوهاي جامعه كوچك و
سنتيشان را ميش��كند .او به صورت نمادين و
ابراهيموار به جاي ذبح اس��ماعيل ،بره كوچك
عجبناز را به دس��ت خود او قربان��ي ميكند و
تمام توانش را به كار ميگيرد تا ش��ر اژدر را كم
كند .دايره بس��ته سنتها را ميش��كند و براي
شروع زندگي جديد و شرايط مطلوب و آرماني
دخترش كه سمبل نسل نو و آزادتر است دنياي
تنگ و كوچك ميل��ك را ت��رك ،و از زادگاهش
هجرت ميكند .قرباني ك��ردن بره ،در حقيقت
ذبح كردن خرافهها و س��نتهاي دست و پا گير
اس��ت كه با دس��تان لرزان عجبناز و حمايت
مادرش شكل ميگيرد .خوابيده خانم كه حاضر
نيست تنها داشتهاش از يك زندگي عاشقانه اما
كوتاه ،دردهاي او را تجربه كند ،دست به هجرت
بزرگ ميزند .به گذش��ته پرمخاطرهاش پشت
ميكندوجانكالمرادرگوشدخترككه ترس
از مواجهه با دنياي غريب بي��رون وجودش را فرا
گرفته نجوا ميكند« :همه جا ،جاي ماس��ت به
شرطيكهخاطرههايمانبامانيايند»!

قصه

يادداشتي بر داستان «چال» نوشته علي دهقان

درون چال

اين مراودات اطراف زياده خواهي و ظلم صاحب
مكانيكي ،توليد درامي پر از كشمكش ميكند.
اين ويژگي داس��تان « چال» ميتواند در سطح
محتوا،طيفيگستردهازمخاطبراباخودهمراه
بكند .اما بررسي عنصر جهانبيني در مورد راوي
نوجوان اين داس��تان نيز خالي از لطف نيست.
شكلگيري پرسوناژ راوي در اين داستان پيش
از همه ادامهدهنده آن كهن الگويي است كه پسر
و سرنوش��تش را ادامهدهنده راه پدر و نسخهاي
ديگر از آن ميدان��د .بنابراين توج��ه به مفهوم
اين هماني در شبكه معنايي اين رمان اجتناب

ناپذير اس��ت .از طرف ديگر نوجوان داس��تان «
چال» بيمادر بزرگ شده و حضور همين فقدان
او را نس��بت به وجه مهرورزي در جهان ،محروم
كرده است و همين محروميت او را به اين سمت
س��وق ميدهد كه هويت��ش را در نهايت از يك
اعتراض جمعي كسب كند ،بيآنكه در اين بين
فرديت او چيزي بيش��تر از ت��ن دادن به جريان
غالب كه همان اعتراض به وضع موجود اس��ت،
باش��د .در اين مجال بايد به اين مهم اشاره كنم
كه علي دهقان موفق ش��ده در داستان « چال»
نوجواني را به عنوان راوي بازآفريني كند كه در

نوع خ��ود داراي زبان خاص و جهانبيني خاص
است ،منتها همه اينها زير سيطره آن كليتي كه
پيشازاينگفتم،بهمعناميرسند.
داس��تان « چال» همانطور ك��ه پيش از
اين گفتم در قالب خاطرهنويس��ي نوشته شده
است .از ويژگيهاي اين قالب ،نزديكي با نفس
رخدادهاوحضورصميميتدربيانوقايعاست.
روايتگر خاطره به نوع��ي دارد با خودش واگويه
ميكند و درصدد پاس��خ به آن سوالي است كه
ميپرس��د« :كار من چطور به اينجا كش��يد؟»
در اين داس��تان هم وضع تا حدودي به همين
سياق است زيرا زمان اصلي روايت موقعي است
كه رخدادهاي اصلي تمام ش��ده و راوي اكنون
در كانون اصالح و تربيت گرفتار ش��ده اس��ت،
پس دست به واگويه كردن خاطراتش ميزند؛
دقيقا همين جاست كه من فقدان زمان حال و
دغدغههايش در اين داستان را از نقاط ضعفش
ميدانم .به ه��ر روي هر فصل از اين داس��تان
خاطرهاي است كه حول رفتار صاحب مكانيكي
و كنش ديگران شكل بسته اس��ت .در رخ دادن
وقايع ،راوي و دو نفر ديگري كه همراه او كارگران
مغازهمكانيكيهستند،نقشدارند.منتهادرهر
كدام از فصلها اين شخصيت صاحب مكانيكي
است كه بيشتر پرداخت ميش��ود .هر خاطره
در اين داس��تان به نوعي وح��دت معنايي دارد
و زنجيروار نسبت به خاطرات قبلي ،گرفتار در
يك شبكه معنايي ،به بازتوليد مفهوم ميرسد

چه در سطح رويي رخدادها و چه در جهان درون
شخصيتراوي.
به گمان من داس��تان «چال» نوشته علي
دهقاندرايننكاتدچارضعفتاليفاست:
فقدان زمان حال و لحظه استثنا در ساختار
پيرنگ كه شكل روايت را از حالت طبيعي خارج
ميكند.
ع��دم حض��ور مفه��وم چندصداي��ي در
جهانبين��ي پرس��وناژها ،ب��ه عب��ارت ديگ��ر
شخصيتهاي داس��تان «چال» قصهوار در دو
سويهخيروشرباهمدرحالنزاعهستند.
عدم حضور يك زمينه منس��جم كه توليد
حال و هواي داستاني كرده باش��د .از نمودهاي
آن كمرنگ بودن شهر در داستان است .به خاطر
همينهمهستكهمكانهادرروايت تعينپيدا
نميكنند .فقدان پيرنگ منس��جم و يك خط
داس��تاني .به عبارت ديگر دغدغه راوي داستان
در چند جهت داراي ابعادي است كه هر كدام به
خودي خود ميتواند خط اصلي داستان باشد،
ولي وي در انته��ا با آت��ش زدن مكانيكي صرفا
ماجراراخاتمهميدهد.
و درنهايت ذكر اين مطل��ب را الزم ميدانم
كه علي دهقان در نگارش داستان «چال» موفق
شده تا حد زيادي از روند موجود در توليدات ادبي
فاصله بگيرد و فارغ از بحثهايي كه حول ادبيات
كارگري شكل بسته ،بيادعا قصه خود را تعريف
كند.

جواد لگزيان /كتاب امروز ديداري است پرشور با منتقداني راهگشا در تاريخ سينما« .منتقدان
فيلم امريكا :از دوران صامت تاكنون» نقد فيلم را به عنوان ش��اخهاي از دانش و معرفت امريكايي
ميستايد .اين ُجنگ تالش ميكند تا آن خط س��ير روايي را آشكار كند كه اين عرصه از طريق آن
كورمال كورمال كنان از زير يوغ س��رگرمي س��ازان و آماتورها بيرون آمد و به يك حرفه مشروع و
موجه بدل شد .در اين كتاب فيليپ لوپيت با انتخاب  146نقد از  68نويسنده ،يك قرن نقدنويسي
امريكا را كاويده است .اين كتاب با نمونه نقدهايي از ش��اعراني مانند ليندزي و سندبرگ و اچ.دي
آغاز و در آخر به نمونه نقدهايي اينترنتي از زاكارك و بردول ختم ميش��ود و در بين اين دو قطب،
گسترهايمتنوعازنوشتههايسينماييراشاهديمكهبادنبالكردنشانميتوانبهنوعيتاريخچه
نقد فيلم در اياالت متحده را دريافت؛ گام به گام درست مانند فيلمي كه شما را از نقطه عطف اول به
نقاط عطف بعدي ميبرد .شرح موجز فيليپ لوپيت درباره هر منتقد همراه با مقدمه مبسوط او و نيز
تقسيمبنديهايزمانياشباعثشدهكههرمنتقددربسترزمانياشجايبگيرد.شرحمختصري
كهاوبرهرمنتقدنگاشته،جايگاهمنتقددرعرصهنقد،ديدگاههاوشيوهنگارشياشراهويداميكند
واينكارباگزينشهوشمندانهمنتقدهاونقدهايشانتشديدشدهاست.
لوپيت در پي اثبات اين بوده كه «نقد فيلم» شكلي از مقالهنويسي است .سواي دوست داشتن
يا نداشتن فيلم ،آنچه اهميت دارد چيزي است كه منتقد را به نوشتن واداشته ،چيزي كه درباره آن
فكر ميكند .همين ديدگاه لوپيت باعث شده كه او طيف گستردهاي از نوشتهها را در اين طرح خود
بگنجاند:ريويوها،نقدها،مقالههاينظريو...درچهاردورهزماني،بانقدهاييدربارهژانرها(فيلمهاي
زيرزميني ،فيلمهاي زنان ،فيلمهاي علميتخيلي ،نوآر و ،)...فيلمهاي خاص (چشمان تمامبسته،
تقليد زندگي ،زدياك و ،) ...پرترههايي از فيلمسازان و بازيگران (هاوارد هاكس ،سام فولر ،فردريك
وايزمن ،بيلي وايلدر ،لوئيس بونوئل ،كري گرانت ،جان وين و )...وضعيت نقد (مقالههاي آرنهايم و
هابرمن و كيل و ،)...ماهيت سينما و غيره از منتقدان متعددي روبهرو ميشويم :از شاعران (ويچل
ليندزي ،كارل سندبرگ ،اچ .دي ،جان اشبري) گرفته تا رماننويسان (رالف اليسن ،جيمز بالدوين)
و تاريخنگاران فرهنگي (ادموند ويلس��ن ،زيگفرد كراكوئر ،رابرت وارشو) و منتقدان حرفهاي فيلم
كه بيشترشان به وظيفه منتقد عمل كردهاند :تيزبينتر از خالقان و مردم به فيلمها نگريستهاند و
ترسي نداشتهاند از اينكه ما را آگاه كنند كه امپراتور چه موقع لباسي به تن ندارد .از سوي ديگر آنها
اززوايايگوناگونبهفيلمهانگريستهاندوطرزنگرشهايمتفاوتشاعرانه،اخالقگرايانه،سياسي،
جامعهشناختي ،روانكاوانه ،نژادي و قومي ،فمينيستي ،فرماليستي و ...دارند .و همين خصوصيات
استكههمراهباسبكنگارشيشانآنهارامتمايزميكندودرمسيرهمانسنتبايستهنقدنويسي
فيلمقرارميدهد.
اماماازيكمنتقدفيلمچهميتوانيمبياموزيم؟
به نظر فيليپ لوپيت با خواندن نوش��تههاي يك منتقد فيلم محبوبتان ب��ه صورت مرتب،
ميآموزيد تا براي نقاط كور و شعور خود ،براي هر دليل ناشناخته زندگينامهاي ،كه اميال ممنوع
نويسنده احتمال بيشتري براي چشمپوشي يا طردش��ان دارد ،دليلي بيابيد .اما بايد توجه داشت
منتقدانفيلمانسانهايياندكهعاشقنيزميشوند.زيرافيلمهاآنچنانبهشكلينفسانياغواگرند،
كه نوعي واكنش عاشق شدن را اقتضا ميكنند ،كه همواره در بهترين نوشتههاي انتقادي احتمال
بروز دارند يا ندارند :گاهي منتقد كش��ته و مرده يك بازيگر خاص ميشود ،و حتي ممكن است به
شكلي شيطنتآميز كار به شيفتگي برسد .منتقدان از همان آغاز بايد نسبت به واكنشهاي ذهني
خود بيش از اندازه حساس باشند .افزون بر اين ،همه منتقدان در ذهن خود فيلمسازان معيني را
به عنوان اميدهاي آينده ،عاملهايي موثر و دندانگير ،در نظر دارند ،درس��ت همانگونه كه همه
منتقدان فيلم از برخي از«راه رس��يدگان» مورد توج��ه قرار گرفته به عنوان اف��رادي بيش از حد
بزرگ شده و اصالح ناپذير ياد ميكنند .در نتيجه كار منتقد اين ميشود كه دستكم اين امكان و
احتمال را تاييد كند كه آن افراد به دردنخور و طردشده در ذهن او شايد به احتمال زياد در فيلمهاي
بعديشان موفق شوند .برعكس ،دوست داشتن يك بازيگر يا فيلمساز بيش از حد و اندازه ممكن
است به واكنشهاي نامعقول در جهت معكوس منجر شود ،گويي شكس��ت براي برآورده كردن
انتظاراتمنتقدنهتنهانوعيسرخوردگيبلكهنوعيخيانتبودهاست.

در ادامه دوس��تي قديمي منتقد و خواننده فرازي است كه لوپيت مدنظر قرار ميدهد :منتقد
فيلمي كه ما به او اعتماد ميكنيم و مرتب نوش��تههايش را ميخوانيم به دوستي قديمي تبديل
ميشودكهگفتوشنودبااوراحرمتميگذاريمومشتاقانهبرايپرسيدننظراتوپيشنهادهايش
به او مراجعه ميكنيم .استنلي كا ِول به بهترين ش��كل ممكن اين نكته را اينگونه بيان كرده است:
«نوش��تن درباره فيلمي كه به نوعي برايم اهميت داش��ته از قدرت همراه و ي��اور از قلم افتادهاي
برخوردار بوده است .ايجي و رابرت وارشو و آندره بازن هميشه از عهده چنان شيوه گفت وشنودي
برميآمدند؛ و من همچنان چيزي را در نوشتههاي كساني مانند ماني فاربر ،پالين كيل ،پاركر تايلر
و اندرو ساريس پيدا كردهام ».از اين منظر ،بهترين نقد فيلم با مقالهاي شخصي پهلو ميزند ،جايي
كه موضوع خاص ،در دراز مدت ،اهميت كمتري نسبت به صداي دلسوزانه دارد .درست همانگونه
كهعرفمقالهنويسيشخصي،نگاهعملگراياندراينعرصهرابهنياهايشهيرشانمعطوفكرده،
به نظر ميرسد كه منتقدان فيلم نيز هميشه نيم نگاهي به پيشينيان و معاصران خود دارند .گاهي
گفتوگوبهچيزيستيزهجويانهونهچيزيآميختهبااحترامتبديلميشود.
اصطالح جالب «بدگويي برادرانهوار» هم از آفرينشهاي جالب لوپيت در وادي نقد است :وقتي
داشتم عرصه ادبيات را بررسي ميكردم ،اين سوال به ذهنم خطور كرد كه چند بار يك منتقد فيلم
اين ضرورت را احساس كرده كه با به سخره گرفتن يا تقبيح نظرات برخي از همكارانش به ارزيابي
يك فيلم بپردازد .اين نوع بدگوي��ي برادرانهوار در دهههاي  1960و  70مرتبا به چش��م ميخورد،
آنهم وقتي كه پاي فيلمها در ميان بود و ديگر اختالف سليقه منتقدها تعارف و رعايت احترام را
برنميتافت .اكنون در نگاهي به گذشته ،به نظر ميرسد كه ساريس ،كيل ،فاربر ،تايلر ،مك دانلد،
كافمن،سايمن،شيكل،پِچتر،هاسكل،وديگرانكههمگيبدونترديدمنتقدانيبايستهوعاشقان
سينه چاك سينما بودند ،در نوعي تالش جمعي براي تقويت كردن هنر درگير بودهاند؛ اما آن دهه
پر حرارت و پرشور ،محرك و انگيزهاي براي به زمين زدن مشتاقانه و قدرتمندانه بزرگان دروغين و
احتمالي شد .شتاب براي نشاندن تازهترين سينماي صاحب نام بر سر جاي خود يا ُدم اين و آن را
چيدن بخشي از همان نش��انههاي بيماري بود كه تا به امروز نيز تداوم يافته است .برخي منتقدان
فيلم هنوز نيز اين ضرورت را احساس ميكنند كه خود را تافتههاي جدا بافته و ناسازگار عليه نوعي
تشكيالتكامال شناختهشدهازخودراضيفرهنگيجابزنند.ايناستراتژيمبارزهجويانهچيزيبه
جزيكيازآنشيوههايامتحانپسدادهبراياعمالتنشدريكريويويفيلمنيست.
البتهلوپيتخاطرنشانميكند:تالشهايبسياريبرايتوضيحتفاوتبينريويونويسيفيلمو
نقدفيلمصورتگرفتهاست.گفتهميشودكهريويونويسيكسانيرامخاطبقرارميدهدكهفيلم
را نديدهاند ،اما نقدنويسي كساني را مورد خطاب قرار ميدهد كه فيلم را ديدهاند (يا اينگونه فرض
ميكنند) .ريويونويس به عنوان نوعي راهنماي مصرف كننده پيش پا افتاده و توسري خورده مورد
هجوقرارميگيرد؛امامنتقدرابيشتربهعنواننوعيروشنفكرخردهگيرساحلعاجنشينميدانند.
حقيقت اين كه ،ريويوي فيلم در بهترين حالتش درس��ت مانند باتانيترين نقد فيلم پرزحمت و
دشوار است .در اين مجموعه من اين موضع را در پيش گرفتهام كه ،در واالترين سطوح شان ،هيچ
مرزيبين ايندووجودندارد .شخصا،همان اندازهنثر شهره مجالسو ضرباالجليوينسنتكنبي
در تايمز را تحسين ميكنم كه تامالت سنجيده و فلسفي استنلي كاولِدانشگاه هارواردي درباره
سينمايكالسيكهاليوودرا.
انتش��ارات اختران كتاب «منتقدان فيلم امري��كا؛ از دوران صامت تاكنون» را ب��ا گردآوري و
ويراستاريفيليپلوپيتوباترجمهوحيدالهموسويباقيمتقيمت 69000توماندر 687صفحه
رهس��پار بازار كتاب كرده اس��ت .فيليپ لُوپِيت ،گردآورنده اين كتاب ،مقالهنويس ،رماننويس و
شاعري است كه كتابهايي مانند تجرد :در برابر شور زندگي؛ تكچهره كالبدم؛ و بارانداز :سفري در
اطرافمنهتنرانوشتهاست.اوهنرمقالهشخصيراگردآوريكردهوهمچنيننوشتندرنيويورك:
يك ُجنگ ادبي را براي كتابخانه امريكا تاليف كرده اس��ت .گزيده نقدهاي فيلم او در كتاب كامال
ظريفتراژيكواربهچاپرسيدهاست.اودرحالحاضريكيازاعضايكميتهانتخابفيلمجشنواره
فيلمنيويوركاست.
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