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افسانه فرقدان

صفحه کتــاب در نظر داشــت 
در آخرین شــماره اش در سال 97، 
فهرستی از کتاب های پرفروش این 
سال را معرفی کند و نگاهی به محتوا و 
مضامین این کتاب ها بیندازد تا اندکی 
روشن شود که خوانندگان کتاب در 
این سال بیشتر به چه موضوعاتی در 
بین کتاب ها عالقه نشان داده اند؛ این 
انتخاب ها بیشتر از میان موضوعات 
سیاسی است یا اجتماعی؟ این روزها 
مردم بیشتر به تاریخ اهمیت می دهند 
یا کتاب های روانشناســی را مدنظر 
قــرار داده اند؟ یا این کــه ادبیات در 
صدر انتخاب های خوانندگان است و 
سرگرم شدن و اندک زمانی از دغدغه 
مشکالت فاصله گرفتن، انتخاب آن ها 
بوده اســت؟ و ببینیم که آیا آن طور 
که ناشران فکر می کنند کتاب های 
ترجمه ای ادبیات همچنان پرفروش تر 
از کتاب های تألیفی ادبیات است یا نه؟ 
در این گشت و گذار برای گرفتن آمار از 
کتاب فروشی ها و ناشران به نتیجه ای 
شگفت انگیز دست یافتیم که موجب 
شــد این شــماره را به این موضوع 

اختصاص دهیم. 
آمار تیراژ کتاب که در 10 ســال 

اخیر و مشخصا در دهه 80 از 1600 
نسخه به 1100 و 500 و 700 نسخه 
رسیده است و در بهترین حالت برای 
کتاب های پرفروش که اغلب در گروه 
ســنی کودکان و نوجوانان است، به 
2000 نسخه می رســد، درباره یک 
کتاب استثنا شــده و تیراژ آن فاصله 
زیادی با تیراژ معمــول کتاب های 
دیگر گرفته اســت که آن هم، کتابی 
است که چاپ آن ممنوع است و هنوز 
وضعیت نامعلومــی دارد. کتابی که 
به قفســه ادبیات تعلق دارد و مؤلف 
آن یک نویســنده ایرانی است. این 
کتاب »همسایه ها«، مشهورترین اثر 
احمد محمود است که پرفروش ترین 
کتاب سال 97 است و البته احتمال 
مــی رود پرفروش تریــن کتــاب 
سال های اخیر بوده باشد. کتابی که نه 
در کتاب فروشی ها که در بساط تقریبا 
تمــام دست فروشــان پیاده روهای 
خیابان انقالب به چشــم می خورد و 
شگفتا که به طرفه  العینی موجودی 
دست فروشان تمام می شود. کتابی 
که نه کمیاب اســت و نه نســخه ای 
قدیمی در بساط دست فروشان، بلکه 
نسخه افســت آن به طورمستمر در 

تیراژ باال منتشر می شود. 
سرگذشت رمان همسایه ها

احمد محمود این رمان را پس از 
سه ســال در 1345 به پایان رساند، 

اما بنا به دالیلی نتوانست آن را منتشر 
کند و تنهــا بخش هایــی از آن را در 
مجالت فردوسی و جنگ جنوب به 
چاپ رســاند. بنابراین سرنوشــت 
چاپ رمان همسایه ها تا سال 1353 
در محــاق ماند تا این که انتشــارات 
امیرکبیر آن را در همان سال منتشر 
کــرد و از همــان چاپ نخســت با 
استقبال بی شمار خوانندگان روبه رو 
شد. اما این رمان بالفاصله توقیف شد 
و تا ســال 1357 یعنی سال پیروزی 
انقالب اســالمی اجازه چاپ نیافت. 
سال 1357 همسایه ها با تیراژ باال و 
به گفته خود احمد محمود، در 250 
هزار نســخه به چاپ رسید که البته 
همان زمان دست های سودجو وارد 
میدان می شوند و شــروع به انتشار 
زیرزمینی این کتاب می کنند. احمد 
محمود تیــراژ امیرکبیر را 100هزار 
نســخه اعالم کرده که بابت آن حق 
تألیف دریافت کرده و مابقی را متعلق 
به چاپ زیرزمینی عنوان کرده است. 
بنا بــه گــزارش ایســنا، محمد 
بهارلو این رقم را 150 هزار نســخه و 
محمدرضا جعفری، فرزند عبدالکریم 
جعفری 50 هزار نسخه اعالم کرده اند. 
فارغ از این که کدام یــک از این ارقام 
می تواند درست باشد، اما حتی رقم 
50 هزار نسخه در مقایسه با جمعیت 
30 میلیونی دهه 50 ایــران و تیراژ 

700 نسخه ای این روزها در مقایسه 
بــا جمعیــت 80 میلیونــی ایران، 

حساب را دســتمان می دهد. اما 
قصه »همســایه ها«ی 

پرطرفــدار پایــان 
خوشی نداشت؛

 داستان مبارزه 
یا قصه ای 

مستهجن؟
 1 3 5 9 ل  ســا

در حالی کــه تنها دو 
ســال از آزاد شدن 
چــاپ همســایه ها 

می گذشــت، وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

مطالب آن را مســتهجن اعالم 
کرد و جلو چاپ آن گرفته شــد و 

همچنان ماجرای توقیف آن بدون 
رســیدگی ادامه دارد. همســایه ها 
قصه جوانی به نام خالــد را پیش از 

کودتای 28 مــرداد و دوران تالش و 
مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت 
روایت می کند. حــوادث این رمان 
در شهر اهواز اتفاق می افتد. خالد در 
طول رمان ماجراهای زیادی را از سر 
می گذراند و پایش کم کم به مسائل 
سیاسی باز می شود و زندگی اش روند 
و رنگ و بوی سیاســی می گیرد، اما 
در این گیرودار خالد عاشق دختری 
می شود و دوراهی انتخاب میان عشق 

و آرمانش، بحران قصه را می سازد. 
اکنــون نزدیــک به 40 ســال 
است چاپ رمان همســایه ها یعنی 
مشــهورترین اثــر احمــد محمود 
ممنوع اســت. ممنوعیت این رمان 
بین ســال های 1353 تــا 1357 
کامال مشــخص اســت؛ یعنی قصه 
جوانی کــه به طیف مخالفان شــاه 
پیوسته و مبارزات نهضت ملی برای 
ملی شــدن صنعت نفت و بسیاری 
آرمان های دیگــر را روایت می کند، 
خوشایند دستگاه حکومت پهلوی 
نبوده اســت. اما اکنون که سریال ها 
و فیلم های ســینمایی دربــاره آن 
دوران ساخته می شوند و هیچ گونه 
ممنوعیتی هم ندارند، توقیف چاپ 
 این رمان را با پرســش های زیادی

 روبه رو می کند. 
اگر کلمه یا پاراگرافی مستهجن 
باشد که می تواند حذف شود و اگر این 
کتاب به واقع ممنوع است، چه طور 
ممکن است نســخه های افست آن 
به فراوانی روی بساط دست فروشان 
باشد و بدون هیچ مشکلی به فروش 
برسند؟ و موضوع مهمتر آن که، تیراژ 

باال و همیشگی این کتاب، کجا و به 
دست چه کسانی اتفاق می افتد که 
هرگز شناسایی و توقیف نمی شوند؟ 
اگرچه اکنون هیــچ آمار دقیقی 
از تیراژ این کتاب در دســت نیست، 
امــا پرس و جویــی سرســری از 
دست فرشــان روشــن کرد که آمار 
فــروش کتــاب به طور متوســط 
2 تا 3 نســخه در روز اســت. با یک 
حســاب سرانگشــتی می توان به 
 حدود آمــاری که احمــد محمود 

داده است، رسید. 
این آمار یعنی این که هر نســلی 
پــس از نســل دیگــر، همچنان 
همســایه ها را می خوانــد و آمــار 
خوانندگان آن بــا وجود معضالت 
چاپ و نشــر و ورود فضای مجازی 
به روزمرگی مــردم، همچنان ثابت 
مانده اســت. اما نکته جالب توجه 
این است که هیچ کشوری نمی تواند 
حق کپی رایت پرفروش ترین رمان 
ایرانی را بخرد و ترجمه و منتشــر 

کند. 
طنز تلخ این قصه هم این اســت 
که با چنین تیراژی، نویســنده اش 
می توانست در آسایش و رفاه زندگی 
کند، امــا احمد محمــود در فقر و 
تنگدستی چشم از جهان فروبست و 
روزهای آخر عمرش در بیمارستان 
گفت که اگر یک بــار دیگر زندگی 
کند، هرگز ادبیات را برنمی گزیند، 
شــاید بتواند قبــض آب و برقش را 
پرداخت کند )نقل بــه مضمون(. 
حاال پرفروش ترین کتاب ســال با 
حســاب و آماری میدانــی، کتابی 
ممنوع است و روشــن نیست سود 
 حاصــل از فــروش آن، به جیب 

چه کسی می رود. 

قصه »همسایه ها«ی پرطرفدار احمد محمود

پرفروش ترین کتاب سال، کتابی ممنوع است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بالی کبوترها
کتاب »بالی کبوترها« 
تألیف لوییــز اردریک و 
ترجمه افشین رضاپور را 
نشر ققنوس منتشر کرده 
اســت.  بــالی کبوترها، 
روایت زندگی چند نسل 
از سرخ پوستانی است که 
در داکوتا زندگی می کنند. 

داستان، سه راوی دارد: یک راوی اِوِلینا، دختر جوان 
بلندپرواز دورگه ای که مادرش سرخ  پوست و پدرش 
سفیدپوست اســت. راوی دوم، موشوم پدربزرگ 
اولینا است که سینه اش مخزن ناگفته های بسیاری 
در مورد تاریخ قبیله اوســت کــه بی عدالتی ها و 
خشونت های زیادی را از سر گذرانده است. و راوی 
سوم،  قاضی آنتون بازیل کوتس است که شاهد خوبی 
برای آن بی عدالتی های تاریخی است. این سه نفر با 
روایت داستان هایی از دو جامعه مختلف، با دو نژاد و 
دو مذهب متفاوت که درنهایت به هم می پیوندند، 
حقایق را آشــکار می کنند. لوییز اردریک، یکی از 
نمایندگان مهم ادبیات سرخ پوستان آمریکا به شمار 
می رود. او در آثارش شیوه های روایتی سرخ پوستان 
را با تکنیک های مدرن روایت درهم می آمیزد. رمان 
بالی کبوترها در سال 2009 نامزد جایزه پولیتزر 

شده است. 
    

به هوای دزدیدن اسب ها
رمــان »بــه هــوای 
دزدیدن اسب ها« تألیف 
پِر پیترســون با ترجمه 
فرشــته شــایان را نشر 
چشمه منتشر کرده است.  
پر پترسون، نویسنده اهل 
نروژ است و این رمان یکی 
از مهمتریــن رمان های 

ادبیات داستانی نروژ تا به امروز محسوب می شود. 
رمانی که در سال 2007 برای نویسنده اش جایزه 
معتبر »ایمپک دوبلین« را به ارمغان آورد و او را یک 
شبه مشهور کرد. اما پترســون این رمان را در سال 
2003 نوشته بود. این رمان در عمق سرمای سخت 
نروژ اتفاق می افتد. داســتان مردی که در آستانه 
کهنسالی زندگی اش تازه آغاز می شود. مردی که 
در اعماق جنگل های نروژ به همراه سگش، تنها در 
کلبه ای چوبی زندگی می کند و شادکام از این تنهایی 
و دور بودن از مردم خشــمگین است. اما حادثه ای 
کوچک در همسایگی اش، داستان را به پنجاه و اندی 
سال قبل می برد؛ به کودکی او و روایت آن چه بر او 
گذشــته تا به این لحظه و این جا رسیده است. این 
رمان قصه می گوید و خرده روایت های زیادی دارد. 
اثری که در آن جغرافیای اســکاندیناوی، تأمالت 
فلسفی و گسست های عمیق شخصی و اجتماعی، 
انسانی ساخته که می خواهد دور از همه چیز باشد. 
یکی از دالیل شــهرت جهانی این کتاب، به همین 
ایده مهم بازمی گردد که نویسنده مطرح می کند: 
آیا می توان تنهایی را ســتایش کرد؟ یا درنهایت 

تنهایمان خواهند گذاشت؟
    

پشت درخت توت
رمان »پشت درخت 
توت«، نوشته احمد پوری 
را نشر نیماژ منتشر کرده 
است.  رمان پشت درخت 
توت درباره نویســنده ای 
اســت که مدتی از خانه 
و خانواده دور شــده تا به 
خانه متروک پدرش برود 

و به رغم دلواپســی همســر و اصرار پسرش برای 
مانــدن، در آرامش فقط بخواند و بنویســد. پس از 
این که نویســنده به خانه متروک پدرش می رود با 
موجوداتی روبه رو می شود که پیشــتر در درون او 
بوده اند و حاال یکی یکی سر و کله شان از پشت درخت 
توت پیدا می شود. حاال مرد نویسنده و ما می توانیم 
این موجودات را به وضوح ببینیم و آن ها هم اکنون 
زندگی مستقل خودشان را آغاز و قصه خود را برای 
نویسنده روایت می کنند. یکی از این شخصیت ها زنی 
به نام نسرین است. زنی که همه چیز حتی خوشبختی 
برای او ممنوع است و درواقع قهرمان داستان است. 
باقی رمان با روایت حمید و نامه نگاری هایش برای 
معشوقه اش، مهری و سپس ازدواجش و بعد بیماری 
سعید و رفتن حمید به همراه سعید به بریتانیا برای 

درمان بیماری اش ادامه می یابد. 
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آبان مصدق

ســرزمین نوچ داســتان کوچ اجباری از 
سرزمین مادری است. داستان پل زدن یک 
زوج، میان گذشــته و نوستالژی ها و رفتن به 
آینده، بدون گذشته. ســرزمین نوچ، عنوان 
خوبی اســت برای توصیف ســرزمینی که 
شبیه وضعیت انگشت هاست بعد از خوردن 
یک غــذای لذیذ که باید شســته شــود و 
البته وضعیتی که موقتی اســت؛ موقعیتی 
که چندان دلچســب و قابل تحمل نیســت. 
ســرزمین نوچ داســتان ناهمگونی زندگی 
مشترک زوجی اســت که ناگهان در سفر و 
تغییر شرایط، خودشــان را برمال می کنند؛ 
آرش و صنم در اواخر دهه 80 در حالی عازم 

رفتن به آمریکا و کوچ از ایران می شــوند که 
هنوز تفاوت های جهان یکدیگر را درنیافته اند 
و همدیگر را آن گونه که باید محک نزده اند. اما 
نخستین تضادها درست در آغاز پرواز و اصرار 
صنم در انگلیسی حرف زدن آرش و مقاومت 
ناخــودآگاه راوی در برابر وضعیت جدید رخ 
می نماید. رمان با بیان جزئیات سعی در نشان 
دادن روند دقیقی از مهاجــرت دارد؛ تالش 
برای سازگاری با محیط و شرایط و ساختن 
آینده ای روشــن که در این جا، آن را تاریک 
می دیدند، اما در ســرزمین بیگانه نیز آینده 

چندان روشن به نظر نمی رسد. 
تالشــی کــه در برابــر روح جامانده در 
ســرزمین مادری بی ثمر اســت و در نتیجه 
درد مزمــن می شــود و جســم و روح را 

درهم می پیچد تا محکی شــود بــرای عیار 
زندگی مشــترکی که حاال به تنهایی در برابر 
خود واقعی اش قرار می گیــرد. پرداختن به 
جزئیــات در این رمان به خوبــی در خدمت 
داســتان قرار گرفته، اما در یــک صحنه که 
می توان آن را از بهتریــن صحنه های رمان 
ایرانی به شمار آورد؛ میز شام یک مهمانی که 
راوی در خالل یکی از حمله های عصبی اش 
آن را روایت می کند. شــام مهمانی که از دو 
عنصر غذای ایرانی و غربی تشــکیل شده و 
رویکرد افرادی که دور میز جمع شــده اند به 
این غذاها و حرف ها و ریز به ریز حرکاتشان، 
تضاد و تناقض ها و براعت استهاللی از قصه و 
سرزمینی است که قرار است در آن پایه های 
زندگی شان را بنا کنند. شیوه غذاخوردن به 

سبک ایرانی و انگشتان نوچ سسی شده عماد، 
درحالی که دارد یک غذای غربی می خورد و 
آداب تصنعی و افراطی صنم در غذا خوردن، 
در حالی که دارد یک غذای ایرانی می خورد. 
شــیوه روایت و نظام جمله ها و توالی آن ها، 

تصویری دقیق از فضا و روانشناختی آدم های 
دور میز به دســت می دهد تا ما بــا راوی، به 
نوعی اینهمانی در وضعیت تهوع بار شــرایط 
پیدا کنیم. سرزمین نوچ داستان بازگشت به 
»من« است. داستانی از عشق هایی که واقعی 
نیستند و در بزنگاه حوادث آن روی دیگرشان 
را نشان می دهند، داســتانی عریان از رنگ 
و لعاب مهاجــرت بدون این کــه بدانیم این 
تابلوی نقاشی که همیشه از آن سوی مرزها 
برای ما ترســیم می کنند، چندان هم رنگی 
نیســت. کیوان ارزاقی رئالیسم را در معنای 
خود واقعی اش روایت می کند و بیشــترین 
بهره را از واقعیت موحش، به قول تورگینف 
می گیرد. راوی و نویسنده سعی دارند آدم ها 
و داستان را بدون سوگیری و قضاوت روایت 
کنند و تاحدود زیادی موفق هم بوده اند. در 
توصیفات اغراق نشده تا ضرب تند و ترسناک 
جهان واقعی گرفته شــده و روایت، روندی 
منطقی را طی کند. ســرزمین نوچ داستانی 

است برای این روزهای پُرکوچ.

یادداشتی بر رمان سرزمين نوچ کيوان ارزاقی

داستانی برای این روزهای ُپرکوچ 

خبر

طنز تلخ این قصه این است 
که با چنين تيراژ باالی کتاب 
»همسایه ها«، نویسنده اش 

می توانست در آسایش و 
رفاه زندگی کند، اما احمد 

محمود در فقر و تنگدستی 
چشم از جهان فروبست

موضوع مهم آن است  که، 
این تيراژ باال و هميشگی 

کتاب »همسایه ها«،  کجا و 
به دست چه کسانی اتفاق 

می افتد که هرگز شناسایی 
نمی شوند و توقيف 

نمی شوند؟
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