
نامه ی چهارم

رازهای انتظار

ماجرا تقریبا همین اســت که حافظ گفته اســت: مگر به روی دل آرای 
یار ما ورنی/به وجه دگر کار بر نمی آید.

روشــن  ماســت.تصویر  حــال  دقیــق  ترجمــان  آســا  وحــی  بیــت  ایــن 
وانفســای آخرالزمان اســت.باید کارد به استخوان برســد که رسیده است. 
بایــد ظلــم و جور جهــان را پرکند که کرده اســت. باید فساد...فســاد دارد از 
ظرف جهان ســرریز می شــود. باید اســام همچون پوســتین وارونه بشود 
که شــده اســت. باید تباهی عالمگیر بشــود که...هیچ نقطه ای در جهان از 
نفوذ شــیطان در امان نمانده اســت. ظلمت و یاس بر زمین و زمان ســایه 
افکنده اســتزمام امور از دســت رفته است. هیچ ملجا و پناهی باق نمانده 
اســت. هیــچ امتحــان پــس نــداده ای گوشــه و کنــار ننشســته اســت. باید 
هیــچ امیــدی به هیچ مصلــح زمینی نماند کــه نمانده اســت. باید اضطراب 
، اســتخوان های عالــم را بلرزانــد کــه کــدام گوش شــنوایی صدای  و اضطــرار
سایش دندان ها و لرزش استخوان های عالم را نمی شوند. ..راستی آیا این 
حرف هــا ایجــاد یــاس نمی کند؟ بــه نومیدی دامــن نمی زند؟ اســباب ترویج 

همودی و زمینگیری و انفعال نمی شود؟ تا اینجا چرا؟
ولــی حــرف اصلــی هنــوز مانــده اســت. ســوال اساســی هنوز بــه قوت 
خود باقی اســت. و همین ســوال اســت کــه هول و ضطــراب را در جان آدم 
می اندازد. با هر چه ســکون و یاس و انفعال و خمودی می ســتیزد و خواب 
و خوراک و آسایش را می رباید. سوال این است که در این حال و روز خطیر 

، تکلیف چیست و وظیفه کدام است؟ و در این وانفسا بی نظیر
مســاله این اســت که هر کســی باید تکلیفش را با امام زمانش روشن 
کند....کدام یک از ما می تواند ادعا کند که پس از ظهور بقیه اهلل همان کاری 
را خواهد کرد که هم اکنون مشــغول آن اســت؟ کدامیک از ما می تواند ادعا 
، مهر تایید امام زمانش را بر صحیفه  کنــد که هم اکنون  و بــه هنگامه ظهور
گفتار و رفتار خویش دارد؟ کدامیک از ما می تواند ادعا کند که آنچه می کند، 
همــان کاری اســت کــه در زمــان غیبت و آســتانه ظهــور به او متحول شــده 
است؟ چرا در کام مععصوم انتظار بهترین عمل، برترین کار و قطعی ترین 
وظیفه قلمداد شــده اســت؟ آیا نفس چشــم انتظاری، نفس امید به اینکه 
کســی خواهــد آمــد، می توانــد به عنــوان یــک کار برتر تلقی شــود؟ کســی که 
بــه حقیقــت منتظر اســت چگونه عمــل می کند؟ چطــور زندگی می کنــد؟ آیا 
می تواند دل به زندگی بدهد، تن به آسایش بسپارد؟ روزمرگی را تاب بیاورد؟ 
آیــا دل دادگان و تــن ســپردگان به آســایش وزندگــی و رفاه را هیچ نســبتی با 
انتظــار هســت؟کدام عزلــت گزیــده ای می توانــد عنــوان منتظــر بــر خویــش 
بگــذارد؟ آیــا دلــی کــه الفبــای عاشــقی را تیاموخته اســت وجنــس محبت را 
نیازموده اســت، می تواند از امتحان عاشــقی ســربلند برآید؟ آیا کســی که در 
تمــام عمــر خویش هیچ تیــر به تمرین نیانداخته اســت، می توانــد خود را پا 
بــه رکاب رزم بنامــد؟ چرا بســیجیان مــا در طول دفاع مقــدس بیش از علما 
و زهــاد و عبــاد بــه درک محضــر امــم زمــان نائل شــده اند؟ آیا جز این اســت 
کــه درک معنــای حقیقــی انتظار پروانه دیدارشــان شــده اســت؟ آیــا والیت، 
، اخاص، پاکباختگی، زندی و عالم ســوزی؛ ابعاد  معرفــت، درد دیــن، حضور

، رمز این کشف و ادراک و شهود نبوده است؟ مختلف منشور انتظار
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هرایی 
یا 

راه عشق از خراسان می گذرد

»هرایــی« تازه تریــن اثــر داســتانی بلنــد ســعید تشــکری 
نویسنده، نمایشنامه نویس و منتقد ادبیات و تئاتر خراسان 

اســت. رمانــی کــه در ادامــه پیونــد میان ســنت ادبی 
خراســان که در ادبیات و آثار وی نمایان اســت و 

دغدغه های تاریخی و اجتماعی او شــکل گرفته 
است.

هرایــی به زبان خراســانی یعنــی آوای بلند 
و وجــه تســمیه ایــن انتخاب برای نــام رمان به 

یکــی از قهرمان هــای رمان بر می گردد که به زبان 
دری و خراســان کهن ســخن می گوید و ریشــه های 

هراتی دارد.
در ایــن رمان سرنوشــت بانوی پزشــکی روایت می شــود 
که بر خاف عادت جامعه زیســتی خود بر هویتش به عنوان 
پزشــک و قانون پزشــک بودن در تمام مناسبات اجتماعی و 
فردی و تعهد اجتماعی خود تاکید دارد و از این زاویه نقدی بر 
رفتارهای آدم هایی که تعهدی در رفتار و شئونات خود ندارند 

بیان می کند.
در واقــع اســراء، قهرمان رمان هرایی می خواهد با شــغل 

خود کنشگر باشد و این اول مصائب اوست.
نویســنده ایــن رمان بر این باور اســت که نــگاه تکنیکی 
در ایــن رمــان هم چنــان نگاه بــه ادبیاِت سینماســت و از این 
منظــر تــاش کرده تا اثری خلق کند کــه در عین حال و توامان 
دیدنی و خواندنی باشند. اما با این همه در مفهوم رمان یک 

تسلسل معرفتی نیز وجود د دارد.
رمــان »هرایــی« در حــوزه زبــان و روایــت نیــز 
ســعی کــرده تــا مکانیســم زبــان و لحــن شــهر 
هرات در افغانســتان امروز کــه جزئی از هویت 
جغرافیایــی خراســان بــزرگ اســت را در وجــود 

یک قهرمان با زبان دری متبلور کند.
»هرایــی« دومیــن اثــری اســت کــه تشــکری 
ســعی کــرده در آن بــه صورتی پررنگ خــود را از قاب 
نویسنده متعهد به تاریخ و سنت های تاریخی و مذهبی 
آثار گذشته اش بیرون کشیده و در نگاه یک مصلح اجتماعی 
نشــان دهــد. هرایــی در واقــع تاشــی اســت بــرای بازنمایــی 
بخشــی از فضیلت هــای اجتماعــی و فــردی فراموش شــده در 
بطــن زیســت و زندگی ایرانی کــه در قالب بازی و فرم کلمات با 

ذهن نویسنده بازنمایی شده است.

تازه های دفتر

شیفتگان مرگ
نویسنده: سیویتالنا الکسیویچ

ترجمه: شهرام همت زاده

کتاب »شــیفتگان مرگ« الکسییویچ که برای نخستین 
بــار بــه زبان فارســی ترجمه و منتشــر شــده اســت داســتانی 
حکومــت  شــیفتگان  بــا  نگارنــده  مصاحبه هــای  از  اســت 
سوسیالیســتی در شــوروی کــه اندکــی قبــل یــا حیــن اعــام 

فروپاشی این کشور دست به خودکشی زده اند.
ســیویتانا الکســییویچ در ایــن کتــاب تــاش کــرده تــا 
عواقب روانی وارده شــده به مردم کشــور شــوروی ســابق در 
پــی فروپاشــی این کشــور را مــورد کنــکاش قرار دهــد و برای 
همین مهم ســال ها در سراســر اقلیم شــوروی ســابق ســفر 
کرد و سراغ افرادی را گرفت که پس از فروپاشی یا اندکی قبل 
از آن دســت به خودکشــی زده بودند. او در این کتاب ســعی 
کرده تا با این افراد در صورت زنده ماندن و یا با نزدیک ترین 

عضو باقی مانده از خانواده آنها به صحبت بپردازد. 
بخشــی از ایــن تجربــه ابتــدا در کتابــی بــا عنــوان »زمــان 
دســت دوم« و بــه صورت کامل در این کتاب منتشــر شــده 

است.

تا زنده ام هویت من عشق است 
تالیف: عطیه سادات حجتی

»تــا زنــده ام هویــت مــن عشــق اســت« روایتــی اســت از 
گمشده های درونی انســان. گمشده هایی که در چهارچوب 
زیســت انســانی در جامعــه مــدرن روز به روز بیــش از پیش 
زنگار بر خود می بیند. نویســنده به همین اعتبار کتاب خود 
را با گفتاری درباره ســالروز تولدش شروع می کند و مروری بر 
حسرت ها و اندوه های رفته و بازمانده بر زندگی اش و همین 
دریچــه جایگاهی اســت برای پل زدن او بــه ارتباطی که میان 
خــود ومنبــع الخــم بخش و الهــی زندگــی ایجاد کرده اســت. 
حجتــی در ایــن کتــاب بــه لطف اطاع و تســلط بــر مضمون و 
محتوایــی که قصد ســخن گفتن از آن را دارد هوشــمندانه با 
ســاده ترین و دلنشــین ترین کلمــات و تمهیدات نوشــتاری 
بــه حاجــی روان و ذهــن مخاطبــان خــود می پــردازد و ســعی 
می کنــد تصویــری بکــر و نادیده و شــنیده از زندگی آن ســان 
کــه در ازل اتخاذ شــده بــه تصویر بکشــد. »تا زنــده ام هویت 
مــن عشــق اســت« به ایــن اعتبــار نثری اســت قابــل اعتنا و 

خواندنی و در عین حال تاثیرگذار برای مخطبان است. 

آسیاب کرانه فالس 
ج الیوت نویسنده: جر

ترجمه: لیدا طرزی

کتــاب  تجربــه  دومیــن  فــاس«  کرانــه  »آســیاب  رمــان 
ثــار داســتانی مشــهور غــرب بــه  نیســتان در انتشــار گزیــده آ

شمار می رود. 
این رمان که از آثار نویســنده شــهیر عصر ویکتوریایی، 
ج الیوت به شمار می رود به  ماری آن ایوانس مشــهور به جر
کوشش لیدا طرزی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

ایــن کتــاب در نســخه فعلــی در واقــع خاصــه ای از این 
رمــان اســت کــه پیــش از ایــن در ســال 1860 منتشــر شــده 

است. 
ایوانــس در میــان اهالــی قلم از لحاظ ســبک نوشــتاری 
خــود مــورد احترام ویژه ای اســت و بســیاری از آنها معتقدند 
بعــد از »جیــن آســتین«، هیــچ نویســنده ای به انــدازه الیوت 
ثــارش صریحًا به بیان مشــکات اجتماعــی و انتقادهای  در آ
سیاســی از زمانــه خــود نپرداختــه اســت و حتــی رمان هــای 
»افســانه جوبــال« و »فلیکــس هالــت افراطــی« او را، بــه طــور 

انحصاری آثاری سیاسی برمی شمارند.

پناه بر رؤیا 
تالیف: سیروس همتی 
و جمعی از نویسندگان

مجموعــه داســتان »پناه بــر رویــا« تازه ترین اثر داســتانی 
نویســنده،  همتــی،  ســیروس  سرپرســتی  بــا  کــه  اســت 
ایــن  اســت.  شــده  گــردآوری  کارگــردان  نمایشــنامه نویس، 
مجموعه یکی از تازه ترین خروجی کارگاه های آکادمی داستان 
کتاب نیســتان اســت که با سرپرستی ســیروس همتی برگزار 
شــده اســت. این مجموعه شــامل هشــت داســتان کوتاه از 
هنرجویان این کارگاه است که به همراه داستانی از سیروس 

همتی در این کتاب ر کنار همدیگر قرار گرفته است.
داســتان های این کتــاب از چند ویژگی بهــره می برند که 
یــادآور روزگاران باشــکوه تولیــد داســتان کوتــاه در ادبیــات 
داستانی ایران است. روزگاری که هنر اصلی داستان نویسی 

نه خلق رمان که خلق داستان های کوتاه بوده است.
همتــی در زمــره هنرمنــدان ســینما و تاتــر اســت کــه در 
سال های اخیر در عرصه انتشار نمایشنامه و داستان نویسی 
ج داده اســت و در زمــره مدرســان  تاش هــای جــدی بــه خــر

آکدمی داستان نویسی کتاب نیستان نیز به شمار می رود.

به امین بگو دوستش دارم 
یا 

عاشقانه ای برای پیامبر مهربانی

»به امین بگو دوســتش دارم« تازه ترین رمان مریم راهی 
اســت؛ نویســنده  جوان و خوش آتیه معاصر که پیش از این 

نیــز با رمان های یوما، فردا مســافرم و در خواب هایم 
شناخته شده بود.

داســتان »بــه امیــن بگــو دوســتش دارم« 
در ســبک مســتند روایی تاریخی نوشــته شــده 
اســت و داســتانی را دربــاره تاریــخ صــدر اســام 
روایت می کند، داستانی درباره چهار شخصیت 

عبدالمطلــب،  حضــرات  اســام،  تاریــخ  بــزرگ 
ابوطالب، حمزه و جعفر )علیهم السام(.

داستان از دیدن خوابی عجیب توسط عبدالمطلب 
آغــاز می شــود. خوابی کــه در آن هاجر همســر مکرمه حضرت 
ابراهیــم از وی می خواهــد تــا فرزنــدش اســماعیل را ســیراب 
کنــد و او را بــه ســمت حفــر دوباره چــاه زمزم که ســالها پیش 
از آن توســط یکــی از قبایــل پــر شــده بــود هدایــت می کنــد و 
این ســرآغاز روایتی اســت که راهی در آن شــمه ای از زالل ناب 

زیست و زندگی نبوی را روایت می کند.
»بــه امیــن بگــو دوســتش دارم« از چند زاویه اثری اســت 
تاریخــی  بکــر  روایت هــای  اینکــه  نخســت  خواندنــی.  بســیار 
ناشــنیده و کمتر شــنیده بســیاری در دل خود بــرای مخاطب 
دارد که نشان از اهمیت و اعتبار باالی پژوهش برای نگارش 
اثر نزد نویســنده داشته است. ســطور این داستان به خوبی 
نشــان از اطاعات و تســلط باالی نویســنده از موضوع زمینه 

داستانش می دهد.
راهــی از ســوی دیگر در این اثــر با فخامت هر 
چه تمام از نثری بهره برده که هم ســر در روایت 
تاریــخ دارد و هــم کلمــه و عبــارات فارســی را بــه 
زیباترین شــکل ممکن در کنار هم قرار داده تا 
مخاطبش بتواند از دل این داستان حس ناب 
ســخنوری عــرب جاهلــی را در کنار رازآلــوده بودن 
روایت تاریخی در هم بتند و داستان را به پیش ببرد.

ســومین موضوع درباره این اثــر توانایی قابل اعتنای 
نویســنده در شــخصیت پــردازی و نیــز ایجــاد میزانســن های 
روایــی برای داســتانش اســت. راهــی در این داســتان صحنه ها 
و  بــاال  ضرب آهنــگ  و  تعــدد  بــا  را  داســتانی  ســکانس های  و 
چیره دســتی در کنار هم قرار داده و توانایی و چیره دســتی خود 
خ مخاطب خود می کشد.  در نگارش اثری تاریخی داستانی را به ر
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از شما چه پنهان...



شعر انقالبی و غیرانقالبی

قربان ولیئی 
در  را  رســاله ام  می خواســتم  وقتــی 
بــا  خواســتم  بنویســم،  فوق لیســانس 
چنــد نفــر از ایــن چهره هــای شــعر قبل از 
انقــاب مصاحبــه ای داشــته باشــم که در 
رســاله ام هــم بیاید. نشــد ولی بــا چند نفر 
تمــاس گرفتــم. مثًا به ســیمین بهبهانی 
زنگ زدم. شــماره او را هم نداشــتم، از 118 

گرفتم.
زنــگ زدم 118، آن موقع در مؤسســه 
کتــاب همراه بــودم همان ســال 79. زنگ 
ســیمین  خانــم  شــماره  گفتــم:   118 زدم 
گفــت:  اپراتــور  می خواهــم.  را  بهبهانــی 
سیمین بهبهانی؟ آدرسی؟ چیزی؟ گفتم: 
هیچ چیزی ندارم. دکمه اینتر را زد و گفت: 
دویســت تا ســیمین بهبهانی آمد عزیزم. 
کدام  یک از آنهاست؟ گفتم: یک سیمین 

بهبهانی است که شاعر است. 
-همین طــور  اســت؟  شــاعر  گفــت: 
داریــم بــا هم حــرف می زنیــم- گفتــم: بله! 
گفــت: خود تو هم شــاعر هســتی؟ گفتم: 

هی، یک چیزهایی می گویم. 
گفت: من هم شــعر سپید می گویم. 
شــعر  بــه  شــروع   118 اپراتــور  خاصــه! 
خوانــدن بــرای مــا کــرد. او شــعر خوانــد و 

گفت از شعرهای خودت بخوان. 
اآلن  بخــوان،  همین طــور  گفــت: 
شــماره او را پیــدا می کنــم. شــماره  تلفــن 
ســیمین بهبهانــی را برایــم پیــدا کــرد. بــه 
خانــه او زنــگ زدم، گفتــم: خانــم بهبهانــی 
من دانشجویم و دارم درباره شعر انقاب 

کار می کنم. 
بعــد گفــت: آقــا مگــر کســی در ایــن 
عرصه هست؟ دقت کن. گفت: مگر بعد 

از انقاب، غزلی چیزی هست؟  3

خبرنامه انتشارات
کتاب نیستان

شماره چهارم. بهمن 1399

پیش سرود نخستین از زبان نویسنده

بخشی از کتاب فقط تویی که منم

طوفانی بنیان کن است هستی

که تو ر ا می وزد

رودخانه ای عرشی که از تو بر می خیزد

و در تو می وزد

بزرگا تو

که ادراک را در تو راهی نیست

اندیشه در مدارتو مستانه میچرخد

و خاموش فرو می افتد

چه شورانگیز است تالوت مکتوب ملکوتی هستی

و دیدار تو در کلمات رقصان آن

چه روح افزاست شنیدن نامهای تو

در هوهوی جنون آمیز بادها

و سماع سبکبار بیدها

سپاس ای طوفان رّبانی

که ذرات مرا در هستی می پراکنی

سپاس ای آینه های چرخان

که مرا در تب دیدار برمی افروزید

تازه تریــن  کــه منــم«  »فقــط تویــی 
دکتــر  از  شــده  منتشــر  شــعر  دفتــر 
قربــان ولیئــی اســت و شــامل شــماری 
از نوســروده های وی اســت کــه همگی 
در ســبک های عروضی نیمایی سروده 

شده است.
دکتــر قربــان ولیئــی متولــد 1۳۴9 
کرمانشــاه  صحنــه  شهرســتان  در 
ادبیــات  و  زبــان  دکتــرای  او   . اســت 
بــه عنــوان  اکنــون  فارســی دارد و هــم 
دانشــیار در دانشــگاه زنجان مشغول 
بــه تدریــس میباشــد. در ســال 1۳79 
اولیــن کتــاب وی در مجموعــه »گزیــده 
« منتشــر شــد و از آن  ادبیــات معاصــر

موقــع تاکنــون ســعی کرده خــود را 
بــه عنــوان شــاعری بــا دغدغه های 
جدی در حوزه عرفان و اندیشــه به 

مخاطب معرفی کند.
اشــعار ولیئی به باور بسیاری از 
منتقــدان نمایی اســت از یک حس 
. او در مقــام شــاعر خود  کامــا ممتــاز
را در تمامی ســبک های و شــیوه های 

روایت گســترش داده اســت، اگر غزل 
صدهــا  میــان  در  غزلــش  می ســراید 
غــزل دیگــر خود را نشــان می دهد و اگر 

. نیمایی می سراید نیز
 ، در شــعر او از جملــه همیــن دفتر
عالم خاص عرفانی او که سالهاســت با 
آن شهره شده است را می توان ردیابی 
کــرد. شــعر او  شــاخصه های خاصــی در 
بیان معرفت در خود دارد و شــوریدگی 
خاص و متفاوتی هم. ولیئی و شعرش 

اهــل تکلــف نیســتند و همین مســاله 
تــم  وجــود  بــا  را  او  اشــعار  از  بســیاری 
فــرد و  بــه  آن بســیار منحصــر  عرفانــی 

قابل توجه کرده است.
او در دفتــر شــعر »فقــط تویــی کــه 
کــرده  بــا همیــن دغدغــه ســعی  منــم« 
گفتگــوی  قالــب  در  را  مناجات هایــی 
بســراید.  خــود  مخلــوق  بــا  انســان 
مناجات هایــی کــه بســیار شــورانگیز و 
حماســی و در عین حال آمیخته با زبانی 
مناجات هایــی  اســت.  پرمعنــی  و  نغــز 
کــه یــادآور منظومه های حماســی  شــور 
انگیــز فارســی کهــن و سرشــار از نــگاه 

ن  و بیــر

آمده از بطن روابط و کشاکش ارتباطات 
انسانی در دوران معاصر ماست.

نیــز  دفتــر  ایــن  در  ولیئــی  قربــان 
خــود  شــعری  دفاتــر  ســایر  هماننــد 
کســانی  معــدود  از  کــه  داد  نشــان 
اســت که توانســته اســت در هیاهوی 
متفاوتــی  صــدای   ، معاصــر شــاعران 
باشــد نه بــه قیمت هنجارشــکنی های 
نامألوفی که دهه هاســت گریبان برخی 
شــاعران معاصــر را رهــا نکرده اســت و 
نــه بــه قیمــت بــوق و دروغ هــای 

رسانه ای.
زمیــن  اســت  توانســته  او 
بــازی خویش کــه در آن تخّصص 
ایــن  و  بیابــد  درســتی  بــه  را  دارد 
ممکن نبوده اســت مگر با دامن 
جنجال هــای  و  جــار  از  کشــیدن 
ســال ها،  ایــن  مرســوم  و  معمــول 
گســترش  از  پــس  خصوصــًا 

وحشتناک رسانه های اجتماعی.
اشــعار قربــان ولیئــی برگرفتــه از 
ســبک و ســلوک زندگــی وی هســتند 
و همیــن آنهــا را از شــعر ســایر شــعرا 
متمایــز مــی کنــد. دیــد و نــگاه تــازه به 
امــور امــروزی که بــا رگه هایــی از عرفان 
و عشــق به زیباترین شکل خود پیوند 

خورده اند.
و  شــاعر  میرشــکاک  یوســفعلی 
و  شــعر  دربــاره  معاصــر  ادبــی  منتقــد 

کام ولیئــی می گویــد: اشــعار ولیئــی از 
یــک حــس کامــا ممتــاز اســت، یعنــی 
غزلش در میــان صدها غزل دیگر خود 
را نشــان می دهــد، چــون همــان عالــم 
خــواص عرفانــی شــاعر را در اشــعارش 
در  را  خاصــی  مرتبــط  امــا  می بینیــم، 
معرفت بیان نمی کند و شــوریدگی هم 
بــه اقتضــای شــعر معاصر کنترل شــده 
است. قربان ولیئی جزو شاعرانی است 
کــه که نــه تنها مــورد عنایــت مخاطبان 
قرار گرفته، بلکه شــعرش پس از شاعر 
نخواهــد مانــد. بــه خاطــر همــان عوالم 
شــد.ولیئی  اشــاره  کــه  عرفانــی  خــاص 
اهــل تکلــف نیســت، مگــر بــه نــدرت. 
هم چنیــن لغزش هــای زبانــی بــه قدری 
در اشــعارش کــم اســت کــه می تــوان از 
آنهــا صرف نظر کرد، در واقع از این پس 
ولیئی باید رویکردش را به سمت ایجاز 
ببــرد، چــون آنجایــی کــه شــعر از درون 
می جوشــد، ضرورتــی ندارد مــا چیزی به 

آن اضافه کنیم.
علــی معلــم دامغانــی دیگــر شــاعر 
و منتقــد معاصــر نیــز دربــاره اشــعار و 
می گویــد:  ولیئــی  قربــان  ادبــی  افــکار 
یــک  شــکوه  و  متانــت  ولیئــی  قربــان 
انســان شــرقی را دارد. تا زمانی که کسی 
شــعر او را نخوانــد در نمی یابد این جام 
خاموش، دف سیلی خورده بزم هستی 
اســت. هــر یک از مــا در خرابــات جهان 

حکم ســازی دارد. هر ســازی آوازی دارد 
معاملــت  برنوعــی  داللــت  آوازی  هــر  و 
بیــن آنکه می نــوازد و نواخته می شــود، 
دارد، قربــان ولیئــی بر نهضت جــام آرام 
و لب فرو بســته خاموشــی است، حتی 
ســکوت"  داوودی  "ترنــم  کتابــش  نــام 
اســت کــه در نهضــت تنبور بغــدادی و 
دفــی کــه در ســرزمین های جبــال حکم 
را  او  درون  شــور  دارد،  مقدســی  ســاز 
برمی انگیــزد.ا ولیئــی ز مریــدان علی)ع( 
ثــار  اســت امــا اگــر افــراط و تفریطــی در آ
وهــوای  حــال  از  می شــود،  دیــده  او 
در  سرچشــمه ای  و  اوســت  شــاعرانه 
یــک  شــخصیت  وی  نــدارد.  عقایــدش 
شــیعه ســامت را دارد. مــن بــه همین 
آرام،  ظاهــر  ایــن  کــه  می کنــم  قناعــت 
آنجــا  کــه در  ســالک میخانــه ای اســت 
کســی  می شــود.  نواختــه  تنبــور  و  دف 
کــه حقیقــت قربانــی وقربانــی شــدن در 
ذات اوســت، در دل جایــگاه معنــوی را 
بــرای خــود می جویــد. مــردان زیــادی در 
ادبیــات داریــم که با فروتنی نام "ســایه" 
می دانیــم  همــه  مــا  و  نهادنــد  برخــود 
گرمایــش دل هــا  خورشــیدی بودنــد و 
قربانــی ولیئــی در  را روشــن می کردنــد. 
می توانــد  آن  از  کــه  اســت  جایگاهــی 
، باالتر و واالتر رود. رسیدن به این  فراتر
مرتبه نیازمند حکمت، توفیق آسمانی 

و ظرفیت است.

شوریده و بی تکلف در مسلخ عشق

از البه الی صفحات کتاب



کننــدگان مکتــب ادبیات  ســعید تشــکری از احیا
مــی رود،   بــه شــمار  گذشــته  خراســان در ســال های 
داســتانی اش  و  نمایشــی  آثــار  در  کــه  نویســنده ای 
کهــن خراســان را  می تــوان صالبــت و عرفــان ادبیــات 
کرد؛ به ویژه اینکه تشــکری در سال های اخیر  ردیابی 
بیشــترین تالش خود را برای ترکیب هویت دینی این 

کرده است. کشور با سبک ادبی خودش  خطه از 
که تشــکری در این سال های اخیر رمان  هر چند 
کــرده اســت اما  نویســی اجتماعــی را نیــز طبع آزمایــی 
کان درخشــان ترین آثــار او رمان های دینی اش به  کما
شمار می روند. به مناسبت انتشار تازه ترین رمان او با 

گفتگوی تازه ای با وی را می خوانید: عنوان»هرایی« 

حتــی  شــما  رمان هــای  همــه  در  تشــکری  آقــای 
رمان های اجتماعی تان ردپای ادبیات دینی به چشــم 
می خورد،  رمان »هرایی« نیز قاعدتًا باید چنین باشد،  
دربــاره این رمــان و موضوعی که تالش کردید از خالل 

این رمان به آن بپردازید بفرمایید؟
مجموعــه   86 تــا   8۳ ســال  های  حــدود  مــن 
تلویزیونــی »نگیــن نــراق« را در دســت تولیــد داشــتم 
که لوکیشــنی در جنوب شــهر اراک  داشت،  به همین 
دلیــل مــدام در رفت و آمد به تهــران،  قم و اراک بودم. 
در ایــن رفــت  و آمدهــا بــا پزشــکی آشــنا شــدم کــه در 
دارالشــفای قــم کار می کــرد. مــن هــم غــروب  پیــش 
او می رفتــم و کم کــم بــا هــم دوســت شــدیم. در ایــن 
دوســتی ها این آقــای دکتر از سرگذشــت و موقعیت 
خــود بــرای مــن تعریــف کــرد و مــن متوجــه شــدم که 

او ایرانــی نیســت و اصالتــًا افغانســتانی اســت و ایــن 
موضوع برای من شگفت انگیز بود.

 در همــان دوران مــن مدام به ایــن فکر می کردم 
کــه یــک ایرانــی ســال ها در ایــران زندگــی کنــد،  مدرک 
دکتــرای خــود را بگیــرد و بعــد متوجه شــود کــه ایرانی 
نیســت و ریشــه اش افغانســتانی اســت. ایــن قصــه 
شکل گرفت و دو سالی در ذهن من بود. آن سال ها 
تهــران  در  مــن  و  بــود  مشــهد  از  مــن  هجــرت  دوره 
ســاکن بــودم و دیدم که ارتباط این پزشــک با قم یک 
ارتبــاط قلبی و روحی شــده اســت. مــن از او عکس ها 
و فیلم هایــی گرفتــم تــا اینکــه بیمــاری ام اوج گرفت و 
تکلمــم را از دســت دادم. حــس کــردم بهتریــن زمــان 
است برای نوشتن این قصه؛ بنابراین رمان »هرایی« 
در دوران ســکوت مــن نوشــته شــد. در حقیقــت بــه 
نوعی گفتمان من بود با این شــخصیت. مانند رمان 
»هنــدوی شــیدا« از شــرایط امــروز اجتمــاع اســتفاده 

کردم تا به گفتمانی که می خواستم دست یابم.
در  تنهــا  یــا  اســت  دینــی  رمانــی  هــم  »هرایــی« 

لوکیشنی دینی می گذرد؟
نــه رمانــی دینی اســت ، مــن مانند رمــان »هندوی 
شــیدا« از شــرایط امــروز اجتمــاع اســتفاده کــردم تــا به 
گفتمانی که می خواســتم دســت یابم. من در »هرایی« 
می خواســتم نشان دهم که انسان ها چقدر می توانند 
پای نذرشــان بایستند، وقتی آرزویی دارند و نذری برای 
رسیدن به آن می کنند و آن آرزو برآورده می شود؛ چقدر 
و تا کجا به نذرشان وفادارند؟ وفاداری به عهد شخصی 
که این عهد شخصی با خودش عهد کاری، اجتماعی و 
اخاقی مــی آورد. بنابراین رمان »هرایی« درباره این فراز 

و نشیب و دوگانگی هویت و وفای به عهد است.
در خــالل نگارش رمــان یا پس از آن نیــز ارتباطی 
با قهرمان اصلی داستان یعنی آن پزشک دارالشفای 

قم داشتید؟
 بلــه، مــن نســخه ای از کتــاب را برای این پزشــک 
پــدر اصلــی اش در  بــرای  را  آن نســخه  او  فرســتادم و 
هــرات فرســتاد و بعــد پــدرش بــا من تمــاس گرفت و 
گفــت ، مــن خوشــحالم که یــک ایرانی و یــک هراتی در 
این رمان در کنار یکدیگر هســتند. البته من در رمان 
»مفتون و فیروزه« نیز قصه آدم ها را می نوشتم و بعد 
به آن ها نشــان می دادم و واکنش هایشان نسبت به 

قصه خودشان را ارزیابی می کردم.
وفــادار  واقعیــت  بــه  انــدازه  چــه  تــا  »هرایــی«  در 

بودید و چه اندازه از تخیل بهره گرفته اید؟
 اصواًل نویســنده در تخیل خود برای ترســیم یک 
شخصیت واقعی در رمان یک قبل و بعدی را متصور 
می شــود و قهرمان را درون داستان جدیدی می آورد،  
مــن یــک انســان را کــه درون دارالشــفا کار می کنــد،  را 
در ماجرایــی آوردم تــا بتوانــم نکته اصلــی واقعیت که 
همان نذر این پزشــک بود را بگویم. این دکتر کاراکتر 
بســیار جذابــی اســت کــه در همین دارالشــفا کــه نذر 
مانــدن در آن را کــرده اســت،  پــی بــه راز هویــت خــود 

می برد و این نقطه تراژیک داستان است.
داســتا ن های  ماننــد  بــه  نیــز  »هرایــی«  در  شــما 
دیگرتان از خالل یــک پدیده اجتماعی موضوعی دینی 
ح کرده اید،  در سایر رمان هایتان نیز چنین بوده  را مطر
است،  دست روی موضوعاتی گذاشته اید که هم خیلی 
دور هستند هم خیلی نزدیک. همه ما در زندگی روزمره 
بــا آن هــا ســر و کار داریــم اما گویــی نمی بینیمشــان یا 
درک عمیقی از آن ها نداریم مثل همین ســنت و آیین 
. در ایــن میــان  برخی با توجه به شــرایط امــروز دنیا  نــذر
می پرسند که نوشتن از آیین ها و سنت ها چه توجیهی 

دارد؟ نظر شما در این زمینه چیست؟
اکثر دوســتانی که سراغ این نوع داستان نویسی 
می رونــد، بیشــتر به ابر داســتان و ابر قهرمــان اعتقاد 
ج داســتان  دارند، ابر داســتان مبحثی اســت که از خار
وارد داستان می شود، در حالی که داستان باید طیف 
زمینــی  بــاور  قهرمانــش  باشــد،  داشــته  غیرمصنــوع 
داشــته باشــد،  این باور زمینــی باید به گونه ای باشــد 
کــه بتوانــد در کنار یک معصوم کارکرد داشــته باشــد ، 

وظیفه ادبیات تشرف اصًا همین است.
نگاه دیگر اینکه ، ادبیات فیزیکال است. ادبیات 
فیزیــکال در حرکــت بــه مفهــوم جوهــری رمــان بافت 
دراماتیــک پیــدا می کنــد، امــا بیشــتر بافــت فیزیــکال 
دارد. بــرای نمونــه رمــان در یک آپارتمان  در یک شــهر 
خ می دهــد ، اصــوالً  ادبیــات معاصــر در میــان ادبیات  ر
شــهر می توانــد ادبیاتــی جهانــی بــه وجــود بیــاورد، اگر 
هوگــو  از  را  پاریــس  و  داستایوفســکی  از  را  مســکو 

بگیریم، چیزی می ماند؟ 

واژگان آیا همان ست که می نویسیم 
یــا همان هایــی کــه بــا آنهــا حــرف می زنیم 
و یــا می اندیشــیم و می نویســیم، واژگان 
کلیدیترین مایملک نوشــتار هســتند که 
بــا آن نویســنده هســتی را شــکار می کند، 
زاویــه  از  هســتی  بــه  نــگاه  مثــل  درســت 
 / وقایــع  بــه  نویســنده  کنش گــری  دیــد 
می نویســد و یــا می بیند و می نویســد و یا 
آنچه را دیده آنطور می نویســد که هســتی 
نوشتارش او را به ماه می رساند تا شبش 
را بــه صبــح تبدیــل ســازد! اکنــون مــن در 
چنین رویدادی هســتم و زیست می کنم. 
از  خــاق  نوشــتن  یعنــی  هنرنویســنده 

رویدادی سخت.

از دوره مشــروطه بــه ایــن طــرف آیــا ما 
رمان دینی نداشــتیم؟ آیــا همه آثار محمود 
گابــدره ای دینی نبــود؟ آیا محمود حکیمی  
که در این حوزه کار کرد،  اثر دینی خلق نکرد؟ 
نادر ابراهیمی و جال آل احمد و.. . این  همه 
رمان هایی که در یک دوره بخش عظیمی از 
مخاطبان را به خود جذب کردند، اما نکته ای 
کــه بعــد از انقــاب رخ می دهــد،  این اســت 
کــه بــه دلیل اینکــه منقــدان ادبی به ســراغ 
نقــد ایــن دســت از آثار نرفتند،  دیگر کســی 
به عنوان ادبیات دینی به آن ها ننگریســته 
اســت؛ بنابرایــن بایــد بگویــم،  اتفاقــًا خلــق 
ادبیــات دینی ممکن اســت و مــا چهره ها و 

آثار مطرحی را در این زمینه داشته و داریم.

دوســتانی که به واقع در حوزه ادبیات 
بــه  گرایــش  و  میــل  می کننــد،  کار  دینــی 
ادبیات کافــه ای و جزیره ای ندارند و اصواٌل 
بــا مــردم در ارتباطند و مخاطــب فرهیخته 
از  دســته  ایــن  اســت،   مهــم  آن هــا  بــرای 
نویسندگان یک کار ایمانی انجام می دهند 
و بــه بــه اینگونــه مســائل ورود نمی کنند، 
وگرنــه در بحــران نقد ادبی قبــل از انقاب، 
دعــوای گلشــیری و براهنــی در کجــا به نفع 
ادبیات ما تمام شــد؟ اصا در کجای تاریخ 
ادبیــات ما دعواهــای حیدری نعمتی میان 
اهل قلم به نفع ادبیات تمام شــده اســت 
و چیزی به آن افزوده اســت؟ اینها حاشیه 

است و ما را از اصل دور می کند.

تاریخــی کــه جــای آن در ادبیات خالی 
اســت. ابر انســان هایی که در رویدادهای 
را  ادبیــات  و  می گذارنــد  تاثیــر  بســیاری 
می توانیم از شاخه این نحله فکری بیرون 
بکشیم. نویسندگان باید در فضای خالی 
ادبیــات رمــان تولیــد کننــد نــه در فضایی 
کــه رمان هــای بی شــماری نوشــته شــده 
اســت. وقتــی رمــان می نویســم این اصل 
را مدنظــر دارم. وظیفــه هــر نویســنده در 
حــوزه داســتانی این اســت کــه قهرمانان 
ادبیــات  یــک  بــه  این کــه  ضمــن  را  ملــی 
خــاص وابســته هســتند به جامعــه ادبی 
ارائه کنند و گوش چشــمی بــه ماجراهای 

زیست امروز خود داشته باشند.  4
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نیستان را بشنو�د!
کتــاب نیســتان بیــش از 100 اثــر خــود را درقالب 
داده  قــرار  دســترس  در  شــما  بــرای  صوتــی   کتــاب 

است. 
ثــار نیســتان در  آ از  ثــار شــامل منتخبــی  آ ایــن 
مــی رود  شــمار  بــه  آن  فعالیــت  زمینه هــای  تمامــی 

و حاصــل همــکاری میــان نیســتان و ســامانه های 
کتاب راه، نوار و فیدیبو برای عرضه است. 

ســایت  در  صوتــی  کتاب هــای  از  عنــوان  هــر 

  www.Neyestanbook.com بــه نشــانی  انتشــارات 
و نیز ســایت و اپلیکیشــن کتــاب راه و فیدیبو  و نوار 

قابل تهیه و استفاده است. 
کتاب هــای صوتی نیســتان با ترکیبی دلچســب 
و کام و کلمــه و صــدا و موســیقی پیونــدی تــازه و 
دلچســب میــان شــما و کلمــات ایجــاد خواهند کرد 
تنگ تریــن  دل  از  را  شــما  لحظه هــای  ناب تریــن  و 

زمان های روزانه تان می سازند.

یک نظر داستان
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بخش دوم

وقتــی کلــد را انداخــت و راحــت در بــاز شــد، 
تاززه به صرافت دسته کلید افتاد و پرسید:

شما خوتون باید ماشین داشته باشین
فقــط  حــاال  ولــی  داشــتم  گفتــم:  بی اختیــار 

کلیدشو دارم
و پرسیدم:

سوئیچ را هم گم کردین یا فقط کلیدرو؟
گفت: همه اش ب هم بوده.

گفتــم: بزاریــن ســوئیچ را مــن امتحــان کــم. 
دستم خوبه

قبــول کرد و ماشــین با همان اســتارت اول 
روشن شد.

گفتم: اگه اجازه بدین من رانندگی کنم.
ماشــین  پشــت  نیســت  وقــت  خیلــی 

ننشستم
لحظــه ای مکث کرد و ســپس گفت: ترجیح 

می دم خودم بشینم
گفتم: هر طور میل شماست.

پیاده شــدم. ماشــین را از پشــت دور زدم و 
رفتم سمت شاگرد.

درد پشــت فرمان نشست و من یک لحظه 
بــا خــودم فکر کردم که اگر گاز ماشــین را بگیرد و 

برود، من دستم به کجا بند است؟
ولی آرامشی غریب بافاصله این ذهنیت را 
کنار زد و وقتی دزد، در قسمت شاگرد را برایم باز 
کــرد این احتمال کاما از بین رفت. ســوار شــدم 
و دزد کــه حــاال زاننده بود راه افتاد وپرســید: کجا 

تشریف می ّرین؟
گفتم: سر قولتون هستین؟

گفــت: چــرا کــه نه؟هنوز دســتپاچه بــود و با 
نگرانی به اظراف نگاه می کرد.

گفتــم: خیلی نگــران به نظر می رســین. انگار 
حالتان خوب نیست.

حاال به ســر خیابان رسیده بودیم. گفت: یه 
چیزی را نمی تونم بهتون نگم.

گفتم خب بگین.
شــما  نگذاشــتم  چــرا  می دونیــن  گفــت: 

رانندگی کنین؟
گفتم: نه از کجا بدونم

دزدیه.دوســت  ماشــین  ایــن  آخــه  گفــت: 
نداشتم شما گیر بیفتین...

ادامه دارد...

در نیستان بشنوید

لطفا نظرات، نقدها و 
یادداشت های خود را برای 

نیستان نامه در پیام رسان 
واتس آپ و تلگرام به 

شماره 09128351201 ارسال 
فرمایید. این مطالب از 

تی و به صورت  شماره های آ
منتخب منتشر می شود

نیستان به روایت نیستان*
از جامعه غربی باید مایوس شد

یوسف علی میرشکاک

از جامعــه غربــی بایــد مایــوس شــد. جامعه 
کنیــد،  نــگاه  را  تهــران  اســت.  غــرب  عیــن  مــا 

معماری اش چه تفاوتی دارد با پاریس؟ 
می کنــد.  بیــداد  سازی،آســمانخراش  ج  بــر
در حالیکــه کــه یــن معمــاری توابع و نتایج ســوء 
بــرای ایــن می گویــم چــون  را  اخاقــی دارد. ایــن 
آقایــان بزرگــوار مــا، فقــط اخــاق را از اســام کار 

دارند. 
توحیــد، والیــت، عــدل، نبوت...همــه اینهــا 

مغفول است، معاد هم که معلوم نیست. 
یکــی از مورخان چپ روســیه ســخنش این 
اســت کــه معاویــه مترقی بــود، علی مرتجــع بود. 
چــرا؟ چون معاویه راه ســاخت، کاروان ســاخت، 
گل کاری  زیباســازی،  دمشــق،  شــهر  و  مســجد 
 ولی علی یک خشــن  روی خشــت نگذاشــت که

 نگذاشت. 
آن مــردک می گویــد: جامــه دیــن بر تــن دنیا 
از  شــدم  منتظــر  وقــت  همــه  ایــن  شــده.  تنــگ 
ایــن همه بــزرگان مملکــت یک نفــر به او 
بکوید: بر اســس چه مقدمــه ای دنیا تن 
شــده اســت و دین جامه و پیراهن؟این 
مقدمه فاســد را تو از کج آوردی؟ قرآن و 

؟ سول اهلل گفتند یا کانت و پوپر

زن در سیمای جامعه 
اسالمی

علی معلم دامغانی

مسلمانی کیش و اندیشه ای 
اســت کــه پنــاه حیــات و حیثیــت 

بربریــت  خشــونت  و  جاهلیــت  ظلمــت  از   زن 
است. 

اســت.  داشــته  محتــرم  را  زن  نیــز  ایرانیــت 
در گذشــته ایــن قــوم زن خــدای نگهبــان رویش 
عظمــت  نشــانه  آناهیتــا  زندگانــی  و  پاکــی   و 

شماست. 
و در ایــن ســوی تاریخ تکریم هــای پیامبر در 

حق بانوی بانوان زهرا)س( تعظیم شماست 
چــرا شــکوه و زیبایــی بی هماننــد خــود را در 
 آدینــه زنــان تاریــخ اســام و ایــران به تماشــا 

نمی نشینید. 
انســان همواره ســعی می کند آن چیزی 
باشد که عرف و اجتماع و قوانین و باورهای 
حاکم بر زندگی آنها را می پســندد یا به تعبیر 
دیگــر آنها را حکم می کنــد و در یک دید کلی 
رجــال هر جامعه ای ســردمدار تفکر و واضع 

قوانین آن اجتماع است. 
وجــود  دلیــل  هــزار  چندیــن  ظاهــرا  و 
دارد کــه توجیــه کننــده نبودن و تــاش نکردن و 
حضور نداشتن زن به عنوان شخصیتی صاحب 
اندیشــه و متفکــر در تاریــخ گذشــته ماســت اما 
می بینیم آن تعداد بســیار انگشــت شماری هم 
کــه در عرصه اجتماع، فرهنگ و سیاســت نقش 
داشــتند، اغلب علت ناقصــه ای بیش نبوده اند، 

اناینگونه نیست؟
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زیرنگاهآسمان
با صدای نرگس آبیار

زماندستدوم
با صدای مریم محبوب


