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افسانه فرقدان

قرار است این روزها در خانه بمانیم، 
قرار است از دور روزمرگی پر از شلوغی و 
بی توجهی به اطرافمان خارج شویم و 
طوری زندگی کنیم که شکل و شمایلش 
کم شــباهت به دوران باستانی نیست؛ 
به دورانی که زمســتان-های سخت و 
پربرف، راه ها و جاده ها و حتی کوچه ها را 
می بست تا دوست و آشنا و قوم و خویش 
برای حداقل سه ماه از دیدن هم محروم 
باشند. آن وقت بود که با طلوع بهار دیدار 

تازه می کردند و می رفتند تا از حال و روز 
هم سراغی بگیرند و زندگی و کار و آمد و 
شد را هم از نو آغاز کنند. حاال اما، زمستان 
سخت نیســت، پربرف و طاقت فرسا 
نیست، اما راه کوچه و خیابان و جاده ها 
مسدود اســت، آن هم به دلیل حضور 
مهمانی ناخوانده و نادیدنــی. حاال نه 
سوز سرما و نه ریزش بهمن که ذره ای 
نادیدنی، خانه ها را به پناهگاهی امن یا 
نسبتا امن تبدیل کرده است که شاید باید 

چند ماهی مهمان آن باشیم. 
در دوران کهــن، نخســتین روز و 
نخستین نشانه زمســتان را با خواندن 
گاثاهای اشوزرتشت در شب یلدا آغاز 

می-کردنــد. خواندن ســروده های 
اشوزرتشت، دور آتش گرم در بلندترین 
شب سال که البد یکی دو دقیقه بلندتر 
اســت، از فرهنگی پیچیده و علم پرور 
ســر برآورده اســت. بدون گرایش به 
هیچ گونه مقایســه ای، ایرانیان بر آن 
بوده اند که روزهای خانه نشینی و جشن 
بلندترین شب سال و جشن سال نو و هر 
جشنی را با خواندن کتاب سر کنند. اما 
کتاب خوانی نه تنها در زندگی روزمره 
مردمان این ســرزمین جای داشــته، 
بلکه جشن هایشان را با خواندن اوستا، 
سروده های اشوزرتشــت و پس از آن 
با خواندن شــاهنامه فردوسی و دیوان 

حافظ و مثنوی موالنا سر می کرده اند. 
اما از پس گذر ســالیان دراز، تغییراتی 
عظیم و عموما منفی در فرهنگ ایرانیان 
رخ نمایانــد و کتابخوانی و ارزش کتاب 

جایش را به امــوری بیهوده تر دادند. تا 
آنجا که ما به هر بهانه ای آمار کتابخوانی 
را در قعر جدول نگه داشــته ایم. اکنون 
دشمنی نادیده، شادی را به پس زمینه 
امید بی پایان بشــری کشــانده است، 
اما همچنان به آمدن بهــار و روزهای 
خورشیدی و هیاهوی زندگی امیدوار 
مانده ایم. انتظارها و امیدها پابرجای اند، 
بدون این که بدانیم چشــم انداز آینده 
زندگی اجتماعی و مراودات انســانی و 

کاری به کجا خواهد رفت. 
اکنون اما، چالش بزرگی پیش روی 
داریم و آن، عبور از بحران است. اکنون 
که انسان مدرن ســاح علم را از دست 
داده است و دوباره پس از هزاران سال، 
در برابــر بیماری بی دفــاع باقی مانده 
است، چاره ای ندارد جز آن که خانه اش 
را دوست داشته باشــد و در پشت قلعه 
آن سنگر بگیرد. اکنون در خانه ماندن 
تنها راه قطع زنجیره ســرایت بیماری 
است و این یعنی خارج شدن از اجتماع و 

چرخش روزمرگی. 
دستورالعمل مبارزه

دستورالعمل مبارزه با دشمن نادیده، 
ماندن در پشــت برج و باروی خانه ها، 
رعایت نکات بهداشتی و ایمنی و البته 
حفظ روحیه و تاب آوردن ســلول های 
انفرادی و باال بردن آگاهی اســت. باید 
حواس را از فکرکردن به دشمن خوفناک 
نادیده پرت کرد و دمــی را به کارهای 
نکرده و عقب افتاده گذراند و چه کاری 
عقب افتاده تــر از کتــاب خواندن که 
دیرزمانی ست از فرهنگ ایرانیان رخت 
بربسته و به گوشه فراموشی رانده شده 
اســت. اکنون که زمان از سرعت خود 
کاســته و کارها به اجبار تعطیل شده و 
معاشرت ها نیز خطرناک شده اند، کتاب 
خواندن بهترین گزینــه برای مبارزه با 
استرس، بیماری، روزهای طاقت فرسای 
قرنطینه و صد البته ناآگاهی و تکان دادن 

آمار مطالعه در ایران است. 
اگــر در روزهای عــادی بهانه کار و 

ترافیک و خســتگی را داشتیم، در این 
روزها بی بهانه بــه کتاب های نخوانده 
قفســه کتاب هایمان نگاهی بیندازیم 
و از خجالت کتاب هــای نخوانده مان 
درآییم. یادمان باشد که بحران به زودی 
تمام می شود و دوباره به جامعه ناصبور و 
عجول سابق برخواهیم گشت. پس این 
روزها می شود جبران کتاب نخواندن ها را 
کرد. اکنون بسیاری از ناشران کتاب های 
خود را بــا تخفیف و ارســال رایگان در 
سایت های خود قرار داده اند تا در روزهای 
قرنطینه همراه مردم باشند. روزهایی که 
به ناچار باید کتاب فروشی ها را موقتا تنها 
گذاشت و به سراغ سایت ها رفت. پس با 
مراجعه به سایت ناشران می توان کتاب 
را انتخاب کرد، ســفارش داد و در خانه  
کتاب را دریافت کرد و بعد خواند. برخی 
از ناشــران کتاب های خود را سلفون 
پیچ کرده اند تا به محض دریافت قابل 
شستشو باشــد. از طرف دیگر سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی نیز بیش از 23 هزار 
عنوان کتاب را در ســایت خودش قرار 
داده است که شامل کتاب های صوتی نیز 
می شود. بیشتر این عناوین هم مختص 

به کودکان و نوجوانان است. 
آدرس سایت:

 http://icnl.nlai.ir
روزهای قرنطینــه روزهای خوبی 
است برای این که ببینیم با حذف بهانه 
کار و خســتگی و ترافیــک چه میزان 
می توانیم دست به تغییر آمار کتابخوانی 

در ایران بزنیم.

قرنطینه، فرصت مناسبی برای کتابخوانی  است

من یار مهربانم

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یادداشتی بر کتاب »جانشین«
فروپاشی اخالقی یا گناه؟

آرش نعمتی

آیا اولین قدم در گســتره شــر و ناپاکی، آغاز 
فروریختن مرزهای اخاق و انســانیت است؟ آیا 
این اولین قدم، سیاهی های وجود آدمیان را آشکار 
می کند و مسیری به ســمت درنوردیدن مرزهای 
اخاق روشن می کند؟ و آیا اخاق امری ثابت و قابل 
تعمیم است؟ داستان بلند »اخاق« یا با نام ایرانی اش 
»جانشین«، روایت زوجی با سابقه چند سال زندگی 
مشترک است که همچون میلیون ها زوج دیگر در 
دنیای مدرن، بیش از هر چیز ماشین های مضطرب 
و افسرده ای هســتند در حال حرکت.  معلم بودن 
به خودی خود، شغلی درســت و درمان با مواجب 
آبرومند محسوب نمی شــود، چه رسد به این که 
مانند »چاد«، معلم جانشین باشی و هر آن احتمال 
بازگشــت آدمی که تو جانشین اش هستی، وجود 
داشته باشد. »نورا« اما، کمی خوش شانس تر است 
و پس از بیکار شــدن و ترک بیمارستانی که در آن 
مشغول به کار بود، حاال پرستارِ کشیشی بازنشسته 

است با درآمدی بیشتر از در آمد چاد.

البته که چاد بر این باور اســت که بهترین کار 
برای روزهای بیکاری، مکتوب کردن روایت هایش 
به عنوان معلم جایگزین است. ناگفته پیداست که 
هیچ یک از مشغله های چاد و نورا آن ها را از شرایطی 
که در آن هستند، نجات نخواهد داد و تنها می توانند 
روی شانس حساب کنند.  ناگهان شانس در خانه این 
زوج را می زند؛ کشــیش علیل از نورا می خواهد که 
به نمایندگی از او، گناهی مرتکب شــود، آن هم در 
قبال مبلغی که زندگی آن ها را به طور جدی تغییر 
می دهد. البته او کاما هشیار است که سفارشش 
یکی از هفت گنــاه کبیره نباشــد؛ احتماال به این 
دلیل که در پیشگاه پروردگار تنها و تنها پاسخگوی 
سفارشی برای عقده گشایی هایش باشد و نورا نیز 
معتقد اســت که نه به گناه، بلکه به اشتباه اعتقاد 
دارد. پس قدم هــای اولیه بــرای توافق همین جا 
برداشته می شود. نورا و چاد پس از مدت کوتاهی، 
تقریبا نُه دقیقه گفت وگو با خودشان کنار می آیند 
و نورا به نمایندگی از کشیش جورج وینستون، این 
مأموریت را می پذیرد. سی و دو دقیقه بعد، چاد به 
فکرش می رسد که برای ثبت لحظه انجام مأموریت 
چه باید بکند. همه چیز خیلی سریع برای کتک زدن 
پسربچه ای کوچک، درست جلوی چشمان مادرش 
با دوربیِن فیلم بردارِی چاد مهیا می شود. مأموریت 
بی هیچ مشکلی به پایان می رسد و آن چه پس از آن 
اتفاق می افتد بیش از عذاب وجدان یا احساس گناه، 
خلسه ای است بی انتها که فاصله ای شگرف میان 
این دو نفر ایجاد می کند. نورا بارها از چاد درخواست 
می کند که او را کتک بزنــد، پس از آن، به او خیانت 
می کند و در نهایت خیره به ساعت کنار تخت، ابتدا 
تصور می کند زندگی مشترک آن ها دچار چالش 
جدی شده، اما یک دقیقه بعد درمی یابد که ازدواج 
آن ها به پایان رسیده اســت. مرگ کشیش که در 
واقع خودکشی است، نشان می دهد که او برای رفتن 
آماده بوده است، اما کیست که بخواهد بدون هیجان 
راهی دیار عدم شــود، بی این که هیجانی برای این 
سفر متصور شود، به خصوص اگر این مسافر، مرد خدا 
باشد. برای نورا و چاد که حاال دیگر خوِد واقعی شان 
هستند، زندگی جدیدشان جایی آغاز می شود که 
نورا آخرین مشت را از چاد می خورد. او بدون آن که 
سهمی از حق الزحمه گناه را به چاد بپردازد، در خانه 
جدید مشغول کوتاه کردن چمن ها می شود و همه 
کارهای طاق را به تنهایی انجام می دهد و چاد نیز 
مشغول نوشتن و تدریس می شود. ماه ها بعد، نورا 
در کتابخانه محل کار جدیــدش به کتاب »اصول 
اخاق« برمی خورد، همانی که اولین بار در کتابخانه 
کشــیش توجه اش را جلب کرده بود، روزها صرف 
خواندن کتاب می شود و درنهایت چیزی که پیش 
از این خودش نفهمیده باشد، دستگیرش نمی شود.

داستان بلند »جانشین« از مجموعه شاهکارهای 
پنج میلیمتری، اثر استیون .کینگ با ترجمه شیوا 

مقانلو در نشر افق منتشر شده است.

یادداشت

آبان مصدق

»روایت بازگشت« نوشته هشام 
مطر و بــا ترجمه مــژده دقیقی که 
در نشــر نیلوفر به تازگــی چاپ دوم 

آن با طــرح جلدی جدید منتشــر 
شده اســت، داستان ســفری است 
که هشــام مطر نویســنده آن بعد از 
انقاب لیبی بــه این کشــور انجام 
می دهد. او در جســت وجوی پدرش 

جاب اهلل مطر اســت که از مخالفان 
قذافــی اســت و ســالیان طوالنی 
دستگیر و ناپدید شده بود. نویسنده 
برای آگاهــی از سرنوشــت پدرش 
به لیبی ســفر می کنــد. در »روایت 
بازگشــت« مخاطب عاوه بر این که 
شاهد جست وجوی نویسنده است، 
در جریان تحوالتی کــه در روزها و 
سال های قبل از انقاب لیبی رخ داده 

است قرار می گیرد و شاهد وقایع بهار 
کوتاه آزادی لیبی است. مطر روایتگر 
رویدادهای بهار آزادی خواهان است، 
پیش از آنکه لیبی بــار دیگر گرفتار 
آشــوب و جنگ داخلی شــود. این 
کتاب در ژانر ســفرنامه و زندگی نامه 
قــرار می گیــرد و چون نویســنده 
رمان نویس چیره دستی است جنبه 
روایی کار بیشتر اســت. مطر بسیار 

شــیرین و با تعلیق توانسته داستان 
ســفر خود به لیبی بعــد از انقاب 
و داســتان جســت وجوی پدرش را 
روایت کند. به همین دلیل در بخش 
زندگی نامه نویسی جایزه پولیتزر را از 
آن خود کرد. هشام مطر نویسنده اهل 
لیبی است که به انگلیسی می نویسد و 
برای خواننده فارسی زبان ناشناخته 

نیست.

یادداشتی بر کتاب روایت بازگشت

قصه یک انقالب

رضا فکری

»خنده های شرجی جزیره« از لحظه ی فرود 
آمدن هواپیمایی در فرودگاه جزیره ی کیش آغاز 
می شود. نویسنده در ادامه می تواند داستانش را 
با شرح پاساژگردی ها و توصیف دکورهای رنگ 
به رنگ مغازه ها، پی بگیرد و مخاطبش را با انواع 
زیبایی ها و لذت ها همراه کند، اما از همان صحنه  
آغازین، ســیطره  درد را بر شخصیت زن داستان 
نشان می دهد و با توصیف دقیق استفراِغ اوست که 
از اساس، تصویر زیبای یک سفر تفریحی به کیش 
را در ذهن مخاطبش فرو می ریزد. وضعیت بغرنج 
تازه عروس و دامادی که برای گذراندن ماه عسل 
به جزیره آمده اند و درد و مصیبتی که رهایشــان 
نمی کند، در تمام فضاهای داستان منتشر می شود 
تا مخاطب چهره  هیوالوِش جزیره را رؤیت کند. 
کشمکش اولیه  داســتان، فهمیدن نوع بیماری 
این زن اســت و در این مســیر، پای آمبوالنس، 
آزمایش، سونوگرافی و عمل جراحی هم به میان 
می آید. آیا ایــن درد از التهــاب تخمک گذاری 
اوست؟ از آپاندیس است؟ از ویروسی است که در 
جزیره اپیدمی شده؟ مخاطب به مرور درمی یابد 

که این بیمــاری تنها بهانه ای اســت برای طرح 
مســئله های دیگر این جزیره و در واقع بستری 
است تا پلشتی های زیر پوست جزیره عیان شود. 
این همان کاری اســت که هنری میلر در »مدار 
رأس السرطان« می کند. شرح سفر او به پاریس، 
مطلقا بر مدار زرق و برق و تفنِن محض و شــرح 
لذت های اروپاگردی نمی چرخد و اروپاگردِی او 
با مهمان خانه های ارزان قیمت، رســتوران های 
کثیف، بی پولــی و مردمی که هنــرش را درک 

نمی کنند، گره خورده است.
نمایش زیرالیه های این شــهِر جزیره ای، در 
عینیتی محــض صورت می گیرد و داســتان به 
ندرت وجهی ذهنی پیدا می کند. در واقع نویسنده 
چندان به بک گراند و درونیات شخصیت ها وارد 
نمی شــود و به نوعی هویت فردی کاراکترها، به 
جایگاه های اجتماعی شان تقلیل می یابد. نجار و 
ملوان، رزروشن های هتل و راننده  تاکسی و دکتر و 
پرستار و انترن، با شغل هایشان شناسایی می شوند 
و این روند در مورد بیمارهای بیمارستان نیز پی 
گرفته می شــود؛ زنی حامله و یا مریِض تصادفی. 
شــخصیت هایی که به ندرت نامی بر آن ها نهاده 
می شود و اغلب با القاب برساخته  راوی و به-شکلی 

کنایه آلود معرفی می شوند؛ مثل پرستارهای دوقلو، 
پرستار خوش خنده، دکتر جوان، دکتر جواِن پا به 
سن. نویســنده توصیف فضاهای جزیره را هم بر 
همین مبنا پیش می برد و لحظه ای کنایه و آیرونی را 
از نظر دور نگه نمی دارد. درواقع راوی با همین طعنه  
نشسته در کام است که گایه اش را از وضعیت 
جزیره اعام می کند، طوری که متن اش به بیانیه و 
شعار پهلو نزند: »سالن انتظار بیمارستان با پرتاب 
باد سرد کولرهای اسپلیت و سکوت و خلوتی اش 

شبیه سردخانه شده بود.«
قانون، یکی دیگر از مواردی است که نویسنده 
در این شهر، روی آن انگشت می گذارد؛ شهری که 
ُشهره به قانون مداری است، اما زیر جلدش هرج و 
مرج حاکم تر است. نجاری که در حال مرگ است، 
اما پذیرش نمی شــود و در اورژانس بیمارستان 
جان می دهد. کرایه تاکســی، نــرخ تفریحات و 
هتل ها بسیار گران است و بیمه هم حجم اندکی 
از هزینه های سرسام آور پزشکی را تقبل می کند. 
بیمارستانی که دکترها به شکل پروازی در آن به 
طبابت مشغول اند و تنها یک شب در هفته در آیند 
و روند هستند و البته که با حجم انبوه بیمار در صف 
و فرصت کم ویزیت، اغلب تشخیص شان اشتباه از 
آب درمی آید. بیمارستانی که در پی ترفندی است 
تا بیمارهای بیمارستان های دیگر را از آن خود کند و 
هیئت مدیره ای که از اطاع رسانی درباره ی ویروس 
خطرناکی که در جزیره شایع شده، سر باز می زنند. 
جوانی که حین مستی پشت فرمان ماشین نشسته 

و تصادف کرده، نمونه  خوبی اســت از پارادوکس 
حاکم بر این جزیره  قانون مند. قانونی که در ضدیت 
با خودش عمل می کند و کارکرد صحیح خودش 
را از دست داده است: »با هر قانونی پای یک درد هم 
به میان می آمد، اما تعداد دردها آن قدر زیاد بود که 

این همه قانون حریفش نبود.« 
در انتها وضعیت بیماری این زن شبیه به یک 
شوخی تلخ می شود؛ شکمش شکافته شده، اما 
آپاندیسی درکار نیست و بیمارستان به جای گردن 
گرفتن این اشتباه پزشکی، هزینه  عمل جراحی را 
هم از او طلب می  کند. در این بخش های داستان 
اســت که لطیفه های بی مزه و سخیف به شکلی 
گسترده وارد می شــوند تا بر وضعیت مضحک 
این زن و شــوهر جوان، صحــه بگذارند. ُجک، 
خنده های هیستریک، تب و تشنج و درد توامان، 
فضا را به شدت وهم آلود و کافکایی می کند. یک 
جور فضای شبه سوررئال که ویروس منتشرشده در 
فضای جزیره و سرفه های اطرافیان هم به آن دامن 
می زند. این فضای برزخی آن قدر سنگین است که 
رهایی از چنگال آن مقدور نیست. از همین روست 
که هنگام بازگشت، این بار شخصیت مرد داستان 
دچار همین درد بی اماِن شکم می شود و در نهایت با 
فرود اضطراری به جزیره بازمی گردند تا این چرخه 
هم چنان ادامه پیدا کند و قوه  قاهره  درد، خودش 
را تا پایان به داســتان تحمیل کند.  نویسنده در 
این کتاب، به مثابه وجدان بیدار جامعه و در نقش 
منتقد وضع موجود ظاهر می شود. از همین رو هم 

ریز به ریز وضعیت بیمارســتان، شهر و هتل را به 
شیوه ای عینی واگو می کند تا به زیرالیه های این 
زرق و برق پوشالی نقبی عمیق بزند و از بلبشویی که 
زیر پوست جزیره در جریان است، ترسیم دقیقی 
به دســت دهد. او در یک آیرونِی تمام عیار، همه  
واقعیت های تثبیت شده  جزیره را نفی می کند. او 
این روند را تا جایی پیش می رود که دیگر چیزی 
از تصویر پیشــین باقی نمی ماند. حاال دیگر این 
واقعیِت جدید هیچ گونه شباهتی به گذشته ندارد 
و درد در آن به قدری گسترده و عمیق است که به 
رنجی دائمی بدل شده است. »خنده های شرجی 

جزیره«  را انتشارات نگاه منتشر کرده است.

مروری بر »خنده های شرجی جزیره«، نوشته علیرضا رحیمی موحد

خنده های ویروسی
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