
يادداشت

در بررس��ي ابعاد مختلف حوزه 
بيس��ت  ح��دود  در  ادبي��ات 
س��ال گذش��ته، ب��ه موضوعي 
ديگ��ر  در  ك��ه  برمي خوري��م 
تاريخ��ي كش��ور  دوران ه��اي 
بي سابقه بوده اس��ت. موضوعي 
به نام »حض��ور موثرزن��ان« در 

توليدات ادبي، خصوصا داستان و شعر. 
اگر بنا باشد تاريخ ادبي ايران را مثال از اوايل دهه چهل تا 
اواخر دهه پنجاه به بعد مطالعه كنيم و به دنبال ردپاي 
زنان در ادبيات باشيم شايد بيش از سه چهار نام نتوانيم 
پيدا كنيم كه البته در نوع خود بي همتا بوده اند. نام هايي 
مانند فروغ  فرخ زاد، سيمين دانشور، سيمين بهبهاني، 
طاهره  صفار زاده و چند نام ديگر كه تعدادشان از تعداد 

انگشتان دست بيشتر نيست. 
توجه به حوزه ادبيات و نوعي احس��اس مسووليت در 
حضوري پررن��گ و البته پرحجم، ازهمان س��ال هاي 
نخس��تين پيروزي انقالب  اسالمي از س��وي زنان آغاز 
شد. توجهي ويژه كه گرچه ممكن است به لحاظ كيفي 
داراي اما و اگرهايي باشد اما از زاويه نگاه كمي، حركتي 

نيازمند به مطالعه هر چه بيشتر است. 
در جمع بندي كلي و خارج از دهه بندي هاي ادبي رايج؛ 
به اين حقيقت غير قابل انكار مي رس��يم ك��ه زنان در 
البه الي توليدات ادبي فقط و فقط به دنبال عرض اندام 
با هدف بيرون رفت��ن از نوع نگاه»جن��س دوم« بودن 
نبوده اندزيرا اگر چنين بود تنها و تنها شاهد كارهايي از 
جنس ادبيات سياسي بوديم كه نه ادبي  محض است و 

نه سياست محض! 
آنچه در توليدات زنان فعال ادب��ي پس از انقالب اتفاق 
افتاده در بس��ياري موارد ادبيات محض است. ادبياتي 
كه نه تنها منتقدان داخلي را براي كنكاش درباره اين 
موضوع كنجكاو كرده بلكه بسياري از پيگيرهاي ادبي 
كشورهاي ديگر را نيز به جست وجو واداشته كه شاهد 
مثالش، انتشار ده ها كتاب آنتولوژي شعر و داستان زنان 

درداخل و خارج از كشور است. 
از س��وي ديگر، با نگاهي س��طحي به برن��دگان جوايز 
ادبي داخلي و حضور در عرصه ه��اي بين المللي مانند 
سفرهاي مس��تقل با نيت تبادل فرهنگي؛ به اين نكته 
مي رس��يم كه زنان همپاي مردان و گاه��ي پررنگ تر 
ازآنها ابراز وج��ود كرده اند. عالوه بر اي��ن، تعداد باالي 
آثاري كه در زمينه هاي ش��عر و داستان از نويسندگان 
زن ايراني به زبان هاي ديگر ترجمه شده اند هم، گواهي 
بر مدعاي تاثير آنها بر روند رش��د ادبيات مدرن كشور 
است. احساس مسووليت پيشكسوتاني د رعالم ادبيات 
ايران مانند »محمدعلي سپانلو« و »علي باباچاهي« و 
چند چهره ديگر در انتشار كتاب هايي قطور با محوريت 
نقد و تحليل آثار زنان نش��ان مي دهد كه نقش آنان در 
س��اختن تاريخي ديگرگون از ادبيات، نقشي غير قابل 

انكار و غير قابل ناديده گرفته شدن است. 
در دوره اي كه ما درآن زندگي مي كني��م، مي توان نام 
ده ها ش��اعر و داس��تان نويس زن را يافت كه آثارشان 
بدون اغ��راق به آث��اري درح��د و ان��دازه قابليت هاي 
جهاني پهل��و مي زند. آث��اري كه نش��ان از عمق نوعي 
انديش��ه ورزي ادبي دارد. امروزه وضعيت ب��ازار كتاب 
ش��عر و داس��تان به گونه اي اس��ت كه هر عالقه مند با 
مراجعه به هر كتابفروشي با تعداد زيادي از كتاب هاي 
زنان مواجه مي شود، آن هم آثاري كه تك، تك حرفي 
براي گفتن دارند و صاحبان ش��ان را مي توان اغلب به 
عنوان چهره هاي ادبي تازه به رسميت شناخت و براي 

خواندن شان وقت گذاشت. 
به هر شكل چه به ادبيات زنانه يا زنانه نويسي در ادبيات 
معتقد باش��يم يا نباش��يم و چه حضور زنان را در عالم 
فرهنگ مكتوب به رس��ميت بشناس��يم يا نشناسيم، 
بايد گفت زنان دو دوره ما توانس��ته اند وزنه تعادل خود 
را در مقابل مردان به مرز مساوي نزديك كنند كه اين 
امر مبارك به خودي خود، براي هر دست اندكار حوزه 

فرهنگ امري خوشحال كننده و قابل ارزيابي است. 
ادبيات امروز ما مملو از نام هايي اس��ت كه انكارش��ان 
همان انكار ذات ادبيات است.  نام هايي كه نه درپي فتح 
سنگر و مغلوب كردن جنس مقابل هستند و نه ادعايي 
بيش��تر از حدود توانايي خود دارند. زن هاي نويسنده 
و ش��اعر در اين زمانه خاص موفق ش��ده اند سكه اي 
اصيل از جنس ادبيات را به ن��ام خود ضرب كنند و بر 
ما است كه حك ش��دن اين حضور در حافظه زمانه را 

»شادباش« بگوييم. 

 امر مبارك حضور موثر زنان 
در ادبيات
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چهشدكهداستان»جمجمهجوان«متولدشد؟
چهمس�يريراطيكرديدتااينداستانباالخره
ش�كلكتابيگرفتكهامروزبهدستمارسيده

است؟
من مجموعه  داستاني پليسي نوش��ته بودم و آن را براي 
بررسي به آقاي محمدحسن شهسواري دادم. ايشان هم 
بعد از مطالعه از من سوالي پرسيدند؛ مي خواهي پليسي 
بنويسي؟ مي خواهي ژانر بنويسي؟ مي خواهي اين كار را 

به طور جدي انجام بدهي؟
 گفتم ش��ما كار من را ديده ايد؛ اين را نوش��ته ام بدون 
آنكه كسي به من چيزي بگويد، نوشته ام؛ عالقه خودم 
بوده است. آقاي شهس��واري گفتند اگر تصميم داري 
حرفه اي بنويس��ي يكي از داس��تان هاي اين مجموعه 
داس��تانت كه بيش��تر به آن عالقه داري را انتخاب كن 
چ��ون ج��ا دارد روي آن كار كني و به رم��ان تبديلش 
كني. آقاي شهسواري خيلي جدي به من گفتند آنچه 
نوشته اي در نيامده اس��ت. بالفاصله با يكي از دوستانم 
كه به پليسي نويس��ي عالقه داش��ت قرار گذاش��تيم و 
باهم ش��روع به نوش��تن كرديم. البته هري��ك به طور 
مس��تقل. هر هفته كار همديگر را مي خوانديم و با هم 
كار مي كرديم. كار اول هر نويسنده اي سخت ترين كار 
اوست. چون مي دانستم كار اول، مهم ترين كار نويسنده 
مي ش��ود رفتم و نشستم يكي از داس��تان ها كه بيشتر 
آن را دوست داش��تم را انتخاب كردم و شروع كردم به 
نوشتن و بعد بازنويسي. خيلي صحنه ها را حذف كردم، 
چند شخصيت به آن اضافه كردم. كار به جاي معقولي 
رسيد گفتند براي اينكه مطمئن شوم مي خواهي كارت 
را ادامه دهي بايد س��ه تا رمان بنويسي به عبارت ديگر 
گفتند اگربخواهي ژانر بنويس��ي بهتر است كه 3 كتاب 
در همين زمينه بنويسي تا معلوم شود توي اين مسير 
جدي هس��تي. به همين دلي��ل پيش از آنك��ه كتاب 
»جمجمه جوان« منتشر ش��ود رمان دوم را هم شروع 

كردم. آقاي شهسواري از كار دوم راضي تر بودند. 
يعنياالنيككتابديگردرهمينژانرمعماييو

جناييدرحالانتشارداريد؟

بله در حال بررسي براي چاپ است. 
درجنايينويسيچهميديديد؟فكرميكنيدبا

جنايينويسيچهكارميتوانيدبكنيد؟
هدف مند مي خواهم رمان بنويسم. ذات هنر برنمي تابد 
كه شما پيامي در داستان تان داشته باشيد. تجربه زيسته 
من هم محدود اس��ت. اما عالقه غريزي من بوده كه اين 
حوزه را دنب��ال كنم. حاال كه فك��رش را مي كنم و به ياد 
مي آورم كه م��ادرم برايم تعريف كرد وقتي م��ن را باردار 
بوده به س��بب اس��تراحت مطلق بودن مشغول مطالعه 
بوده و داستان هاي كارآگاه مايك هامر را مي خوانده است 
و ش��ب ها خواب مايك هامر را مي ديده و حاال شوخي يا 
جدي ولي اين برايم خيلي جالب بود. يك عالقه غريزي 
بود كه دنبال نوشتن در اين حوزه رفتم. اتفاقات اجتماعي 
و روابط انساني مرا بيش از هر چيزي متاثر مي كند و معما 
و راز خيلي برايم جذاب بوده اس��ت. همه اينها در بستر 
داستان جنايي خيلي امكان پرداخت دارد و مي تواند به 
عميق تر شدن در شخصيت هاي داس��تان كمك كند. 
عالقه ام به قاتالن زنجيره اي سبب شد شروع كنم درباره 

آنها خواندن و نوشتن. 
چهشدكهدرگيرداستانقاتالنسرياليشديد؟

از جاي خاصي نبود ولي وقتي ماجراي خفاش ش��ب در 
ايران جنجال ب��ه پا كرد و خيلي ه��م اطالعات كاملي از 
آن در دس��ترس نبود با اشتياق پيگير آن شدم. احساس 
مي كردم اينها براي ما جذابند. احساس مي كردم مي توانم 
درك شان كنم. بعد كه ماجراي سعيد حنايي پيش آمد 
اين جست وجو بيشتر شد و بعد هم بيجه. انگار مي توانستم 

بخشي از وجود آنها را لمس كنم. 
دنبالمجيدسالكمحمودي،مرديكهدرفاصله
س�الهاي1۳59ت�ا1۳۶4دس�تكم40زنودو

كودكرابهيكشيوهبهقتلرساندهمرفتيد؟
نه، چون شباهت ها بين قاتالن سريالي بسيار زياد است 
مي تواني همان ش��يوه زندگ��ي و همان قرباني ه��ا را در 
كش��ورهاي ديگر هم دنبال كني. ترجيح دادم به سراغ 
نمونه هاي خارجي بروم زيرا آنها داكيومنت هاي كامل و 
فراواني از ماجرا ثبت و ضبط مي كنند و براي مطالعه كامل 

هستند. 

نوش�تن و جنايينويس�ي ميكني�د فك�ر 
داستانهايپليسيتاچهاندازهبهافزايشسطح
مطالعهوبزرگترش�دنداي�رهمخاطبانكمك

ميكند؟
خود من ابتدا با خواندن كارهاي رومنس ش��روع كردم و 
كارهاي كالسيك خوبي نظير ربكا و بربادرفته را خواندم 
و بعد عالقه مند ش��دم آلبركامو را ه��م بخوانم. بنابراين 
مي توانم بگويم ذهن مخاطب هم بع��د از خواندن كتاب  
مهارت پيدا مي كند و اين ب��ه افزايش مطالعه و عميق تر 
شدن مطالعه كمك مي كند. من فكر مي كنم رمان ژانر به 
نوعي كمك مي كند مخاطب از ادبيات دل نكند و جهان 
كتاب را به سوداي جهان هاي ديگر رها نكند و چه چيزي 

ارزشمندتر از اين. 
شماميخواهيدژانرپليسييامعماييوجنايي
بنويس�يد.آيابينش�خصيتهايرمانجنايي
وواقعيتزندگيم�ابايدرابطهايوجودداش�ته
باشد؟بگذاريدبرايتانمثاليبزنم.وقتيسريال
خوابوبيداردرس�ال1۳81پخشميش�ديكي
ازش�خصيتهايآنكهاتفاقافرماندهايازنيروي
انتظام�يبوديكزنب�ود.زنيكهش�وهرشهم
پليسبود.امادرعالمواقعماايندوش�خصيترا
نهميديدي�مونهباورميكرديم.ش�ايدآنموقع
ادبياتماآنقدربهحوزهپليس�يواردنشدهبود
كهبتواندبهس�اختفيلمس�ريالپليسيكمك

كردهباش�د.بادرنظرگرفتنايننكتهكهداستان
ظرافتهايخاصخودراداردولزومانبايدمنطبق
برمولفههايواقعيباش�دچقدرپليسينويسي
درايرانميتواندبازتابندهپليسوكارآگاهانما

باشد؟
بگذاريد تجربه خودم را براي تان بگويم. در اينستاگرام سه 
نفر از حوزه سينما به من پيام دادند كه كتابت را خوانده ايم 
و قابلي��ت تبديل به س��ناريوي ي��ك فيل��م را دارد. دو 
كارگردان و يك تهيه كننده. البته براي من خوشايند است 
كه از كارم تعريف كنند ول��ي من به آن خوش بينانه نگاه 
نكردم. گرچه كار من در مديوم ادبيات اس��ت و با مديوم 
سينما متفاوت است اما براي يك نويسنده كه كار اولش 
مورد توجه قرار گرفته، مهم اس��ت. در واق��ع اگر ادبيات 
پليسي ما پيشرفت كند آن وقت سينماگران نيز جدي تر 
آن را دنبال مي كنند و طبيعتا س��ناريوهاي جدي تري 
در اين زمينه نوشته مي ش��ود. اما ما هم با مشكل مواجه 
هستيم. س��ينماگران معتقدند ما داريم شما را معروف 
مي كنيم و از اين سو نويسندگان مي گويند ما هم هنرمند 
هستيم و شما بايد حق و حقوق ما را محفوظ بداريد. اين 
جدال هميشه بوده و هست اما درباره سوال دوم تان بايد 
صبر كنيم تا ببينم چه مي شود. به قول معروف با يك گل 
بهار نمي شود. از پس رمان هاي بي شمار شايد بشود يك 
ارزيابي راجع به تفاوت ها و شباهت هاي پليس در ادبيات و 

پليس در واقعيت انجام داد. 
بعدازانتش�اركتابت�انازني�رويانتظامييا
كارآگاه�انپلي�سآگاهيهمباش�ماتماس�ي
گرفتند؟آي�اخب�رداريدك�هآنهاكتابت�انرا
خواندهانديانه؟اصالفكرميكنيدكتابتانروي

كارآنهاتاثيريبگذارد؟
اطالع ندارم اين كتاب را خوانده اند يا نه؛ اما داستان هاي 
دنباله دار را كه براي مجله سرنخ همشهري مي نوشتم را 
خوانده بودند و بازخوردي كه داده بودند اين بود كه فضارا 
خوب درآورده و پرس��يده بودند آيا س��ابقه همكاري در 

بخش حوادث داشته ام يا نه. 
برايتصويرس�ازييككارآگاهنيازداشتيدكه
باكارآگاهانپليسآگاهيمواجهشويدوبتوانيد

آنهارابشناسيدتاترسيمشانكنيد.براياينكار
چهكاركرديدتاكارآگاه»روزبهافش�ار«ساختهو

پرداختهشود؟
من ارتباطم با پليس آگاهي از ش��يراز ش��روع ش��د. به 
عنوان يك نويس��نده و محققي كه دوس��ت دارد سر از 
كار پليس درآورد درها به روي من بس��ته بود. اصال من 
را راه نمي دادند. مرتب مي گفتند نامه بياور و بگو كه چرا 
مي خواهي بيايي و كارآگاهان را ببيني؟ در جايي نيز به 
من مشكوك شده بودند كه چرا اين همه تالش مي كني 
بيايي به اداره پليس و اين سيستم را بشناسي. ببينيد كار 
چقدر سخت مي شود. باالخره توانستم يك سرهنگ را 
كه در دايره مبارزه با جعل اسناد بود و مدتي هم در دايره 
قتل كار كرده بود مالقات كنم كه دست برقضا كتابخوان 
بود. كتاب هاي خارجي پليسي را دنبال مي كرد و مساله 
برايش ش��فاف بود. وقتي  گفتم مي خواهم تحقيق كنم 
براي نوشتن فهميد چه مي گويم. خيلي راهنمايي ام كرد 
كه فضا را بهتر بشناسم. منابعي در اختيار من گذاشت كه 
مربوط به آموزش پليس بود و اين خيلي كمك كرد تا او 
را بشناسم. در تهران هم از طريق دوستانم در هفته نامه 

سرنخ همشهري يكسري اطالعات گرفتم. 
يكيازداليليكهباعثش�داينسوالرامطرح
كنمبهايننكت�هبرميگرددكهم�ااصالفضايي
نداريمكهدرآن»پوآرو«ش�كلبگيرد.مثالمادر
ايرانكارآگاهخصوص�ينداريمواگرقرارباش�د

جنايينوشتهشودواردكردنكارآگاهخصوصي
آنراتخيليوفانتزينميكند؟

البته اول نكته اي را بگوي��م؛ االن در ادبي��ات جهان هم 
كارآگاه خصوص��ي اقب��ال  چنداني ندارد. انگليس��ي ها 
پالت را خيلي خ��وب درمي آورند. پالت هاي درجه يكي 
مي نويسند جي. كي. رولينگ هم س��ه تا كار دارد. خانم 
رولينگ هم مي تواند دنباله رو خانم آگاتا كريستي باشد. 
يك كارآگاه خصوصي بس��ازد با همان حال و هوا ولي به 
ش��كل مدرن آن. در ادبيات جنايي جاه��اي ديگر نگاه 
كنيم شخصيت كارآگاه به ش��كل پليس درآمده است. 
مثال كارآگاه والندر در كاره��اي هنينگ مانكل، كارآگاه 
مگره فرانس��وي پليس اس��ت. كارآگاه كارهاي دونمات 
هم همين طور. كارآگاهان خصوصي انگليسي براساس 
استنتاج كار مي كردند. يعني مي نشس��تند و پازل حل 
مي كردند. ديگر االن م��ردم حوصله چنين مدل هايي را 
ندارند. االن فضا، حال و هوا و اتمسفر داستاني خيلي براي 

مردم اهميت پيدا كرده است. 
من براي آنكه تصويرپليس هاي خودمان را بتوانم ترسيم 
كنم عالوه بر گفت وگو با برخي كارآگاهان با خبرنگاران 
حوادث هم صحبت كردم و بعد ش��روع كردم به مطالعه 
رويه بازپرسي قضايي پرونده هاي قتل دهه 80 در تهران. 
دو كتاب قطور. ما در اي��ران پرونده هاي پيچيده جنايي 
آنقدري نداريم كه بطور ش��اخص بتوان از آن حرف زد. 
با اين توضيحات من بايد كارآگاهي مي س��اختم كه نه 
گرته برداري از مدل هاي خارجي باشد و نه از واقعيت دور 

باشد. 
حاالكهبهرويهبازپرس�ياشارهكرديدبگذاريد
سواليبپرسم؛سيستمقضاييمادرپروندههاي
قت�ل،اعترافمح�وراس�ت.آيافك�رميكنيدبا
داستانهايپليسي–جناييوهمينداستانشما

بتوانتاثيريبراينرويهدرجامعهگذاشت؟
گفتم با يك گل بهار نمي ش��ود؛ اين را زمان مش��خص 
مي كند. بايد س��ال ها بگذرد و ببينيم مث��ال ادبيات چه 
تاثيري ب��ر روندهاي اجتماعي مي گ��ذارد. تصويري كه 
از پلي��س و كارآگاهش در داس��تان هاي جناي��ي داده 
مي شود بايد آن قدر قوي باش��د كه تبديل به الگو شود و 
اين تصوير بتواند كاري كند كه حت��ي اگر فردي آنگونه 
نيست به همان شيوه رفتار كند. با همه اينها پليس هاي 
ما خيلي علمي تر از قبل رفتار مي كنند. ب��راي مثال در 
مورد صحنه جرم االن ش��يوه بررسي هوشمندتر از قبل 
شده و من مطمئنم اين اتفاق در يك پروس��ه رخ داده و 
نه يك شبه. چه بسا با همين روند و در اين مسير ما هم در 
داستان هاي مان پليس هاي مدرن تر و جذاب تري را خلق 

كنيم و نفعي دو سويه داشته باشد. 
وقت�يصحب�تازقت�لوداس�تانچني�ن
جنايت�يمطرحميش�ودتصوي�ري�ككارآگاه
رس�يدگيبهپروندههايقتلراانتظ�ارداريم.از
منظرحوادثنويس�انكارآگاهانرس�يدگيبه
پروندههايقت�لاف�رادخاصيهس�تندوالبته
تعدادآنهاييكهسالهاكارآگاهرسيدگيبهقتل
باشندمحدوداست.همفشارروانيبركارآگاهان
رسيدگيبهقتلبيشتراستوهمحواشيمثبت
ندارد.مثالوقتيخ�ودرويااموالفرديس�رقت
ميش�ودوپلي�سآنراكش�فميكن�دهمين
موضوعموجبخوشحاليمالباختهميشودولي
درقتلچنيننيس�ت.ب�ااينحالكارآگاهش�ما
خيليشبيهآنچهحوادثنويسانباآنهاسروكار

دارندنيست.
نگراني هاي من ابتداي كار همين بود. اينكه شخصيتي 
كه مي آفرينم چقدر قابل لمس خواهد بود. نگراني اولم 
اين بود كه من يك زن هس��تم و دارم شخصيت مردانه 
مي نويسم نگراني دومم اين بود كه دارم يك شخصيت 
پليس ايراني را تصوير مي كنم. با شرحي كه دادم اصال 
دسترس��ي و ش��ناخت پليس هاي ما محدود اس��ت. 
حال وراي اي��ن دو نگراني همين مس��اله را در كارهاي 
ژرژس��يمنون جس��ت وجو كردم. »كارآگاه مگره« در 
داس��تان هاي »ژرژ س��يمنون« ابتدا 40 س��اله است و 
در داس��تان هاي مختلف سن او نيز بيش��تر مي شود تا 
آنجا كه در 60 سالگي در حال بازنشسته شدن است. به 
همين نسبت هم »كارآگاه مگره« دلنشين تر و پخته تر 
مي شود. من فكر كردم ژرژ س��يمنون اين داستان ها را 
براي كي نوشته؟ براي يك بازه مخاطبان خاص نوشته 
و به تدريج هم سعي كرده اين شخصيت را عميق كند. 

 الله زارع نخستين زن جنايي نويس ايران
 از سختي هاي نوشتن  رمانش مي گويد

 نديده
بايدكارآگاهمردميساختم

قهرم��ان داس��تان »جمجمه ج��وان« س��روان نيروي 
انتظامي اي به نام »روزبه افشار« است كه هربار با پرونده 
قتلي روبه رو مي شود و جمجمه جوان اولين رمان پليسي 
اين مجموعه اس��ت.  اين رمان با روايت شواهد يك قتل 
آغاز مي ش��ود. درباره هر قتل معموال س��ه سوال اساسي 
پيش مي آيد: »قاتل كيست؟«، »چگونه مرتكب قتل شده 
است؟«، »و چرا؟«  »محمدحسن شهسواري« درتوصيف 
مجموعه ژانري كه »جمجمه جوان« در آن منتشر شده 
نوشته است: هيچ نويسنده اي به اندازه ژانرنويس با شهرزاد 
همذات پنداري نمي كند. ژانرنويس مخاطب را بر س��رير 
پادشاهي مي نشاند و هدفي جز تسخير تمام قلب و ذهن 
او ندارد. همچون شهرزاد، كه اگر شب نمي توانست پادشاه 
را پاي نقل خود نگه دارد هس��تي خود را از دست مي داد، 
ژانرنويس نيز نمي تواند موفقيتش را به آينده و آيندگان 

موكول كند. 

جمجمه جوان

 جمجمهجوان
 اللهزارع

 1۳۶صفحه
 نوبتچاپاول/1۳9۶

 9000تومان

كتبنامه

خيليجالباستبرايتانبگويميكيازنويس�ندگانعامهپسندپرفروشبهمنميگفتمنزماني
مجبورشدمهر۶ماهيكرمانبنويس�م؛آنهمدرزمانيكهنهكامپيوترداش�تمونهتايپميكردم.با
خودكارمينوش�تمبهگونهايكهمفصلهايدستمدردميگرفت.پرسيدمش�مااينقدرشورنوشتن
داشتيد؟اودرپاسخبهمنگفتشوهرمدرآنزمانتصادفكردهبودوممردرآمدمانفقطكارهايمن
بود.ميدانيدنميشودباآنزندگيمعقوليشكلدادوليشايددرجاييكهكارهايتپرفروششدبتوان

باآنچرخيراظرفيكمدتكوتاهيبچرخاني.
بهعنوانيكزنايرانيكهمراودههايشبامردانكمتراستشخصيتكارآگاهمرديراترسيمكردم
كهاتفاقاپليساس�تواينكاررابرايمنس�ختتركرد.فكركنيدباكليتقاضاونامهنگاريوديداربا
چندمسوولبرايهمراهشدنباگشتشبانهنيرويانتظامينفرنهاييمخالفتكردوعمالهمهزحمات
منبينتيجهماند.ميگفتنداصالچهمعنيميدهديكزنهمراهگشتشبانهشوددرحاليكهاگرمن

نويسندهاينفضارانديدهباشمنميتوانمآنرابرايخوانندهترسيمكنم.

سيناقنبرپور

دانيالشايگان/اعتماد

اين مرا خوشحال و اميدوار كرد كه كارآگاه روزبه افشار 
33 ساله در داس��تان من اگر فرصت اين را پيدا كند كه 
سال ها زندگي كند و داستان هاي خودش را بگويد اين 
ش��انس را پيدا كند كه عميق تر ش��ود و اين شخصيت 
بايد چه سمت و س��ويي پيدا كند. نمي گويم براساس 
سليقه بازار شخصيت كارآگاهم را تغيير مي دهم اما اين 
ويژگي هايي كه در داستان ها دوست داشتند را تقويت 
كنم و آن ويژگي هايي كه دوست نداشتند را مهاركنم. 
ببينم با آن، چه مي توان كرد كه شخصيتش رشد پيدا 
كند و به كمال برسد. من س��عي دارم اين مسير را طي 
كنم حاال نمي دانم بشود يا نه زيرا همه مساله خواست 
من نيست به اينكه ناشر هم راغب باشد به من كمك كند 
تا كارآگاه من در ذهن مخاطب جا بيفتد هم بس��تگي 
دارد.  در مورد اينك��ه كارآگاه هاي دايره رس��يدگي به 
قتل عمر طوالني ندارند هم بايد بگويم كه اتفاقا كارآگاه 
داستان من هم از قضا از دايره مبارزه با مواد مخدر آمده 
به دايره قتل. در پرونده دوم خيلي جزيي تر مي پردازم به 
آن و اينكه تجربه اي داشته در دايره مبارزه با مواد مخدر 
و اين موضوع به او كمك مي كند تا در رسيدگي به يك 

قتل بهتر عمل كند. 
جنايينويس�يدرايرانهمبرايزناندردس�ر
مضاع�فدارد.ازموانعيك�هبهعن�وانيكزن
نويسندهپيشپايشماس�تبگوييد.بههرحال
اگرداستانيعاشقانهياژانرديگريميخواستيد

بنويسيدباايندردسرهامواجهنبوديد.
خيلي وسيع مي ش��ود. نمي توانم بگويم نويسندگان زن 
ما موفق هستند يا موفق نيس��تند چون اين گونه خيلي 
جنس��يتي به ماجرا نگاه كرده ايم. البته كه ما در بستري 
زندگي مي كنيم كه در آن برابري  وجود ندارد و خوا ه ناخواه 
از آن متاثر هس��تيم. ش��ايد ب��ه عنوان ي��ك زن عميق 
بنويسيد ولي از اين نابرابري ناخواسته متاثر شده باشيد. 
با اين حال زنان نويس��نده در ايران دارند تالش مي كنند 
و مي خواهند از س��طحي باالتر رفته و ب��ه دغدغه هاي 
هستي شناسانه تري بپردازند. به عنوان كسي كه سال ها 
مشغول نوش��تن بوده از ابتدا مي دانستم كه مي خواهم 
اجتماعي بنويسم. بنابراين تكليفم را با خودم روشن كرده 
بودم. اين شانس را داشتم كه پيش از انتشار كتابم و وارد 
ش��دن به برخي حواش��ي ادبيات اين تصميم را با خودم 
گرفته بودم كه چه مي خواهم بنويسم. به عنوان يك زن 
ايراني كه مراوده هايش با مردان كمتر اس��ت شخصيت 
كارآگاه مردي را ترس��يم كردم كه اتفاقا پليس اس��ت و 
اين كار را براي من سخت تر كرد. فكر كنيد با كلي تقاضا 
و نامه نگاري و ديدار با چند مس��وول براي همراه شدن با 
گشت ش��بانه نيروي انتظامي نفر نهايي مخالفت كرد و 
عمال همه زحمات من بي نتيجه ماند. مي گفتند اصال چه 
معني مي دهد يك زن همراه گشت شبانه شود در حالي 
كه اگر من نويسنده اين فضا را نديده باشم نمي توانم  آن را 

براي خواننده  ترسيم كنم. 
قراراستخانماللهزارعبهعنواننخستينزني
كهدرايرانجنايي–پليسينوشتهاستدرآينده
بشود»آگاتاكريس�تي«يا»جي.كيرولينگ«يا

»اللهزارع«يا...؟
اتفاقا در اين مدت در تلگرام وقتي كتاب را معرفي كرده اند 
از عبارت آگاتاكريستي ايران از من نام برده اند. شايد به اين 
دليل كه آگاتا كريس��تي را به سبب هركول پوآرو و خانم 
مارپل و سريال هايي كه تلويزيون از آنها پخش كرده اند، 
مي شناسند. ولي من به ذات ش��يرازي بودنم خيلي اين 
چيزها را ج��دي نمي گيرم. اي��ن ذات خونس��ردانه كه 
ش��يرازي ها دارند اينجا به كارم مي آيد. مي دانم كه زنان 
جنايي نويس موفق بوده اند و به همين دليل احس��اس 
خوبي به من هم دس��ت مي دهد و اميدوارم اگر فرصت 

داشته باشم بنويسم نويسنده خوبي مي شوم. 
تاكنونچهبازخورديازبازارداشتيد؟

انتشار اين كار به همراه سه كتاب ديگر در قالب رمان ژانر 
خيلي به من كمك كرد. يعني اينكه كار منفرد منتش��ر 

نشد خودش كمك بزرگي بود به ديده شدن آن. 
حاالفك�رميكنيدب�راييككتابپليس�ي-
جناييچقدردرآمدنصيبتانشود؟آياچاپدوم
وس�ومهمبهاينزوديهاخواهدداشت.بهويژه
آنكهمولفانهميشهباناشراندرايرانبرسرنوبت

چاپوتيراژودستمزدمشكلداشتهاند؟
هنوز ب��ا چنين چيزي مواجه نش��ده ايم ول��ي به عنوان 
يك نويسنده كاراولي در حوزه جنايي فكر مي كنم نشر 
ققنوس با جايگاهي كه دارد قراردادي در چارچوب عرف 
با من بسته است. قرارداد عالي نبود ولي بد هم نبود. به هر 

حال نويسنده هميشه توقعش بيش از اينهاست. 
زندگيآدمباداستاننويسيميچرخد؟

اين را خيلي ها جواب داده اند؛ نه، ابدا. ادبيات جدي هيچ 
جاي دنيا چرخ اقتصادي كسي را نمي چرخاند. هركاري 
مضامين عميق هستي شناسانه داشته باشد يا فرم هاي 
جديد هنجارشكنانه داشته باشد مخاطب خاص خود را 
دارد. اما آن بخش از ادبيات كه مي شود بخش عامه پسند 
وضعيت بهتري در بازار دارد. البته آن بخش هم نيازمند 
صرف زمان است. دست كم در ايران حتي بخش رومنس 
هم 5-4 س��ال طول مي كشد تا نويس��نده ژانر رومنس 
خودش را به خواننده ثابت كند. در هر حال اينكه فردي 
در ايران بگويد از نوش��تن ش��روع مي كنم و از آن درآمد 
كسب مي كنم اصال چنين چيزي نيس��ت. بعد از 4 تا 5 
سال كار مستمر شايد بتواند يك درآمد مشخصي باشد؛ 
مثال اگر يك زن زندگي اش تامين باشد و نويسندگي بكند 
مي تواند از اين درآمد نويسندگي هم كنار درآمدش بهره 

بگيرد. 
زنيك�هزندگ�ياشتامي�ننيس�توبخواهد
بنويسدوازراهنويسندگيكسبدرآمدكندبايد

چهكند؟
خيلي جالب اس��ت براي تان بگويم يكي از نويسندگان 
عامه پس��ند پرفروش به من مي گفت من زماني مجبور 
شدم هر6 ماه يك رمان بنويس��م؛ آن هم در زماني كه نه 
كامپيوتر داشتم و نه تايپ مي كردم. با خودكار مي نوشتم 
به گونه اي كه مفصل هاي دستم درد مي گرفت. پرسيدم 
شما اينقدر شور نوشتن داشتيد؟ او در پاسخ به من گفت 
ش��وهرم در آن زمان تصادف كرده بود و ممر درآمدمان 
فقط كارهاي م��ن بود. مي دانيد نمي ش��ود با آن زندگي 
معقولي ش��كل داد ولي ش��ايد در جايي ك��ه كارهايت 
پرفروش ش��د بتوان ب��ا آن چرخي را ظ��رف يك مدت 

كوتاهي بچرخاني. 

رسولآباديان


