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افسانه فرقدان

این روزها کــه مردم به رغــم کمبود وقت و 
حجم عظیم کارهــا و ورود تکنولوژی وقتگیر 
و گوشــی های هوشــمنِد حاال دیگر ضروری 
در زندگــی روزمره انســان مــدرن؛ همچنان 
ترجیحشان بر این است که رمان بخوانند و حاال 
اگر نه رمان های دو هزار صفحه ای و پیچیده-ای 
مثل »جنگ و صلح« را، رمان هایی با حجم کمتر 
که حداقل چند روز با خود همراه و درگیرشــان 
کند، و از همین قرار اســت که ناشــران هم به 
چاپ رمان، آن هم از نوع رئالیســم عاشقانه اش 
رغبت بیشتری نشان می دهند تا با هزینه های 
سرسام آور چاپ و نشــر، کتابی روی دستشان 
نماند و بتوانند با سلیقه عام همراه شوند و مشتری 
بیشتری برای کاالهایشان داشته باشند، کمتر به 
مجموعه داستان کوتاه برمی خوریم و داستان 
کوتاه گوهر کمیاب کتاب فروشی هاست، چراکه 
نویســندگان هم بعد از نوشــتن یک مجموعه 
داستان، به سمت نوشتن رمان خیز برمی دارند 
تا به تقاضای ناشر و البته مخاطبان پاسخ دهند 
و تا موهایشان به سپیدی نگراییده، شاهد چاپ 
کتابشان و در پی آن چاپ های چندمش باشند. 
حاال می شــود حســاب کرد که در این میان، 
مجموعه داستانی که بی نقص باشد و شتاب زده 
نوشته نشده باشد، از آن دست گوهرهایی است 
که هر چند ســال یک بار بر دریای صنعت نشر 

ظهور می کند. 
بســیاری از صاحب نظران بــزرگ ادبیات 
جهان، داستان کوتاه را فنی تر و هنری تر از رمان 
می دانند، زیرا نویســنده باید در تعداد کلمات 
کمتــر و صفحات کمتری مثال حــدود 4 تا 10 
صفحه، تمام آنچه را رمان نویســان در 200 تا 
1000 صفحه می گویند، روایت، فضاســازی 
و شــخصیت پردازی کند، دیالوگ بگوید، گره 
داستانی ایجاد و درنهایت از داستان گره گشایی 
کند. بنابراین هنر داســتان گفتن و مهتر از آن 
داستان کوتاه نوشــتن کاری به غایت تکنیکی 
و دشوار اســت و البته جمعیت کســانی که به 
سمت داستان کوتاه می روند، فارغ از مشکالت 
آن در نشر و عدم اســتقبال خوانندگان، بسیار 
اندک اســت. از میان این جمعیــت در اقلیت؛ 
داستان نویسی که بتواند از پس این هنر مدرن 
که در قرن بیســتم از مغرب زمین وارد ادبیات 
ایران شد، برآید بســیار اندک است. از این روی، 
مجموعه داســتان »من قاتل پسرتان هستم«، 
نخستین مجموعه داســتانی است که صفحه 

کتاب به آن می پردازد. 
مجموعه داســتان »مــن قاتل پســرتان 
هستم« نوشــته احمد دهقان است که تاکنون 
دو فیلم ســینمایی با اقتباس از دو داستان این 
مجموعه ساخته شــده اســت. این مجموعه 

 داســتان را نشــر افق منتشــر کرده اســت. 
احمد دهقان از بازماندگان به قول خودش، هشت 
سال دفاع مقدس است که نگاه درست و شجاعانه 
و بدون داوری خود را صرف داستان گویی از جنگ 
کرده است و به جرأت می توان گفت متفاوت ترین 
نوع نــگاه و روایت را از حادثــه ای مهم در تاریخ 
معاصر داشــته که تأثیری شــگرف بر ادبیات 
ایران، به ویژه ادبیات داستانی آن گذاشته است. 
این مجموعه شامل 10 داستان است. در میان 
مجموعه داستان ها کمتر مجموعه ای را می توان 
سراغ گرفت که تمام داستان هایش درجه یک 
باشند و این مجموعه، یکی از آن هاست. احمد 
دهقان زبان ساده ای را برای روایت انتخاب می-
کند و روایت هایش را به دور از هرگونه پیچیدگی 
بیان می کند. تعلیق در داستان های این مجموعه 
بدون تصنع اســت و داستان ها چنان از مفاهیم 
انسانی که گاه دور از ذهن می نمایند، بهره برده 
که نیازی نمی بیند پیچیدگی و تعلیق کاذب را 
به داستان هایی این چنین شسته رفته تحمیل 
کند. نگاه رئالیستی و بدون شعار احمد دهقان 
درباره جنگ و حقایق آن و آدم هایش تصویری 
آن-چنان عریان به خواننده می دهد که موحش 
بودن جهان واقعی و به ویژه جهان واقعی جنگ را 
نسبت به جهان داستانی، به رخ می-کشد. احمد 
دهقان از زیاده گویــی و اطناب پرهیز می کند و 
از این روی ضرب آهنگ داســتان ها بسیار تند 
اســت، اما عمق حوادث به قدری زیاد است که 
امکان ندارد آدم هایی چنان واقعی و در عین حال 
حقیقی را از یاد برد. نویسنده در تمام داستان ها 
از ساخت تصویر مرکزی ســود برده و این یعنی 
خواننده می تواند تا پایــان عمرش با هر صحنه 
مشابهی که روبه رو شد، داســتان ها را به  خاطر 
بیاورد. نویســنده از تقدس گرایی گریزان است 
و چنان بی پرده ابعــاد جدیدی از وقایع جنگ را 
پیش روی خواننده قرار می دهد که چاره ای جز 
باور کردن آن ها باقی نمی گذارد. روای در تمام 
داستان ها خونسرد است و این مهارت نویسنده 
را در روایت کردن، نشان می دهد. احمد دهقان 
مجذوب داستان گویی و زبان و به ویژه نثر خودش 
نمی شــود و این نقطه قوت اوســت؛ تله ای که 
بسیاری از نویسندگان به دام آن می افتند. اگرچه 
اکنون اغلب ناشران توجه چندانی به طراحی های 
انحصاری جلد کتاب ها ندارند، اما طرح جلد این 
مجموعه با طراحی کیانــوش غریب پور یکی از 
بهترین طرح جلدهاست. در ادامه به داستان ها 

نگاهی گذرا می افکنیم.
مسافر

مسافر از زبان رفیق شــهید مفقودشده ای 
روایت می شود که یک روز صبح نامه ای از مادر 
بی ســواد رفیِق شــهیدش در جنوب دریافت 
می کند؛ نامه هیچ دست نوشــته ای ندارد، بلکه 
خطوط درهمی روی کاغذ رنــگ و رو رفته ای 
اســت که در ابتدا هیچ معنایی از آن ها دریافت 
نمی شــود. انگار خط های معوج شکل آدمی را 

نشان می-دهند که دراز به دراز افتاده است. راوی 
در پی حل راز این خطوط که از طرف ننه مریم، 
مادر رفیِق شهیدش پســت شده، پیگیر حال او 
و درنهایت راهی جنوب می شــود و آن جاست 
که راز این خطوط معوج را کشــف می کند؛ ننه 
مریم بعد 10 روز ناپدید شدن، استخوان هایی 
را به خیال این که استخوان های پسر شهیدش 
اســت، داخل یک گونی می ریزد و با خودش به 
خانه می-برد و کنار هم می چیند و پتویی را روی 
آن ها می اندازد. رســیدن راوی به جنوب قدری 

دیر اتفاق می افتد....
داستان مسافر، داستان پس از سال های جنگ 
است؛ داســتان مادرانی که در چشم انتظاری 
عمر و عقل و هوش و حتی جان خود را از دست 
می دهند. نگاه متفاوت این داســتان به مادران 
قهرمانان جنگ است که شــاید تا پیش از آن ها 

تصویر دیگری داشتیم. 
بلدرچین

بلدرچین داستان مردانی از جنگ است که از 
دل طبیعت بکر، از چوپانی، حتی بدون داشتن 
ســواد خواندن و نوشــتن، به دهشتناک ترین 
نقطه جنگ قــدم می گذارند، در حالی که حتی 
کاله جنگی و لباس جنگی به تن ندارند. مردانی 
که دغدغه هر روزه-شــان آب و دانــه دادن به 
بلدرچین ها وسط توپ و خمپاره است. مردانی 
که تن به دفاع و جنگ می دهند، بدون آن که با آن 

پیوندی برقرار کنند. 
زندگی سگی

زندگی سگی، زندگی مجروحان جنگی، در 
سال های پس از جنگ است. مجروحانی که به 
قول راوی نصفه نیمه و بدون دست و پا و چشم و 
مداوم در حال غش کردن، حاال پس از بازگشت 
از جنگ گرفتار پرونده بازی در اداره ای شده اند 
تا درباره قبــری را که به آن-هــا تعلق گرفته، 

تصمیمی بگیرند....
تمبر

فیلم »رد خون« که توانســت در جشنواره 
فجر سال گذشته اکثر ســیمرغ ها را درو کند، با 
اقتباس از این داستان ساخته شده است. داستان 
تمبر، داستان دو دوست در همسایگی هم است 
و البته رویا خواهر رفیق کودکی راوی داستان. 
راوی و ادریس با هم شروع به جمع کردن تمبر 
می کنند. راوی در کودکی به طور اتفاقی سنگی را 
به پیشانی رویا می زند که در حال چیدن خرمالو 
از درخت خانه آن هاست. جای شکستگی ابروی 
چپ رویا برای همیشــه می ماند تا میان این دو 
که در سکوت دل در گرو یکدیگر داشتند، برای 
همیشــه شــکرآب باقی بماند. جوانی این سه 
نفر که سرنوشت شــان به هم گره خورده است، 
به دوران انقــالب و هیجان-های ناشــی از آن 
پیوند می خورد. رویا بــه توده ای ها و پس از آن 
به مجاهدین خلق می پیونــدد و یک روز پس از 
این که تمبری را که قلب یک پســر و دختر در 
آن به هم دوخته شده است، به آلبوم تمبر راوی 

 و برادرش هدیــه می دهد، ناپدید می شــود....
نگاه متفاوت احمد دهقــان در مرزبندی های 
سیاسی و جناحی، نگاهی انســانی است؛ رویا 
جوان و خــام و بی تجربه و بی گناه، به دســته و 
گروهی می پیوندد که خیلی زود از بطن جامعه 
طرد می-شــوند و در پی ســودای آرمان های 
قدرت طلبان فرصت طلب، نه تنها شــور جوانی 
خود را از دســت می دهند، بلکه جــان خود و 
موقعیت تمامی خانواده را نیز در معرض انفجار 
قرار می دهنــد. تمبر، روایتی تماماً انســانی از 
آدم هایی اســت که در وهله اول، دشمن به  نظر 
می رسند؛ دشمنانی که ما هرگز از چند و چون 
زندگی شان چیزی نمی دانیم، هرگز به آن سوی 
چهره آن ها ننگریســته ایم، در حالی که ممکن 
است بی گناهی فریب خورده در بکرترین جای 
زندگی مان باشــند. قصه تمبــر، قصه ای بدون 

مرز است.
بلیت

بلیت بــاز هم بــه قصه بازمانــدگان جنگ 
می پردازد، اما این بار نویسنده بی رحمانه ماندگان 
پس از جنگ را به چالش می کشد تا هاله تقدس 
را از دور سر آن ها کنار بزند و به روشنی بگوید که 
زندگی روزمره و غرق شدن در آن می تواند در هر 
کسی تغییراتی به وجود آورد که آن وقت دیگر 
این از جان گذشتگان دیروز، با کاسبکاران امروز 

فرقی نداشته باشند.
راوی برای نقد کردن چکش در یک روز برفی 
با مقدار زیادی پول نقد، راهی بانک می شود که 
به طور اتفاقی هم رزم قدیمــی اش را می بیند؛ 
عیال وار، بیکار، گرفتــار تهمت و زندان، بی پول 
و همچنان صمیمی. رفتار پس زننده و امروزی 
راوی در مقایســه با صمیمیت روزهای جبهه 
رفیقش، موقعیت این دو را نســبت به هم نشان 
می دهد. هم رزمی که جان رفیق دیگری را نجات 
داده و حاال او از دادن مقداری پول به عنوان قرض 
طفره می رود و حاال نوبت راوی داستان است که 

در دوراهی بزرگ قرار بگیرد....
پری دریایی

پری دریایی روایتی به غایت انســانی از سه 
مجروح جنگ است که در بیمارستانی بستری 
هستند و کم کم دل در گرو صدای زنی می سپارند 
که هر چند دقیقه یک بار از بلندگوی اطالعات 
بیمارستان، دکتری را به یک بخش فرامی خواند. 
اگر چه این دلدادگی در آغاز پنهانی اســت، اما 

کم کم هر ســه هم رزم به حرف دل یکدیگر پی 
می برند. پس از آن جست وجوها برای یافتن اتاق 
کار صدا آغاز می شود و مرحله بعد دیدن این پری 
دریایی است. راوی که شــرایط بهتری برای راه 
رفتن دارد، پیش از آن دو، دست به کار می شود....

پری دریایی قصه مردانی ست که می توانند 
در گرماگرم جنگ، با شکمی پاره و دو پای قطع 
شده و دو چشم نابینا دل در گرو صدایی بسپارند 
که هرگز صاحب آن صدا را ندیده اند. انسانی ترین 
واکنشی که ممکن اســت برای هر کسی پیش 
بیاید، حتی برای مردان جنگ که شاید چهره ای 
از آن ها به ما نشــان داده شده اســت که تصور 
کنیم هرگز دلشان برای کســی نلرزیده است، 
اما احمد دهقان در داستانی کوتاه و ساده نشان 
می دهد که آن ها نیز از تمام خصیصه های انسانی 
برخوردارند، عاشــق می شــوند و در به-دست 
آوردن عشقشان از یکدیگر سبقت می گیرند و 

شاید در پی حذف رقیب باشند.... 
من قاتل پسرتان هستم

»من قاتل پسرتان هستم«، همان داستانی 
اســت که فیلم ســینمایی »پاداش سکوت« با 

اقتباس از آن ساخته شده است.
روایت این داستان متفاوت است؛ کل داستان 
نامه ای اســت که غواصی برای پــدر همرزم و 
مربی اش در غواصی می نویســد. نویسنده نامه 
در حال اعتراف به قتل اســت. او در نامه به شرح 
ماجرای عملیاتی می پردازد که مربی اش در آن 
به شهادت می رسد، اما اعتراف می کند که او به 
دست دشمن به شهادت نرسیده، بلکه خودش 

مربی اش را کشته است.
ماجرا از این قرار است که مربی راوی در شب 
عملیات تیر می-خورد و تیر درست در گلویش 
می نشیند و خرخره اش را می-شکافد، باد و خون 
صدایی از خرخره او بیــرون می دهد که هر آن 
ممکن است دشمن متوجه آن ها شود و عملیات 
لو برود. راوی از فرمانده اش که در روز خاکسپارِی 
مربی غواصی سخنرانی می کند، دستور می گیرد 
که ســر او را زیر آب کند. راوی ســر باز می زند 
و همچنان در حال نجات مربی اش اســت، اما 
فرمانده خودش وارد عمل می شــود تا سر او را 

زیر آب کنند....
اکنون قصه از لونی دیگر است؛ بلی! می شود 
که تعدادی از رزمندگان قربانی شــرایط شده 
باشــند و در موقعیت هایــی، ســخت-ترین 
دوراهی ها پیش رویشان بوده باشد و حاال شبیه 
فیلم های اصغر فرهادی یا حتی شاید قوی تر از 

آن، دوراهی انتخاب است...
بازگشت

بازگشت قصه آخرین روز جنگ است؛ مردانی 
خسته از جنگیدن و سرگشته از فردایی نامعلوم 

و دلتنگ برای دیار و خانواده.
گردانی که منتظر قطار اســت تا از راه برسد 
و آن ها را به شــهر برگرداند تا با حلقه های گل از 
آن ها استقبال کنند. بی آب و غذا دو روز را انتظار 
می کشند، تمام دارایی شــان زیر و رو می شود و 
یادگاری های جنگ از آن ها بازستانده می شود و 
زیر آفتاب داغ منتظر رسیدن اولین قطار می شوند 
تا آن ها را به مرکز ایران برساند، اما هیچ قطاری 
برای سوار کردن آن ها توقف نمی کند تا این که 
بعد از دو روز تصمیم می گیرند راه اولین قطاری 
را که بیاید، سد کنند و سوار آن شوند. روی ریل 
منتظر می مانند و قطار مجبور به توقف می شود. 
گردان خسته و دلشکســته شیشه های قطار را 
می شــکنند و مردم را از کوپه هــا و قطار بیرون 

می ریزند و سوار می شوند....

نگاه ویژه این داستان به موقعیت دیگری که 
در هنگامه خشم و خستگی برای تمام آدمیان 
رخ می دهد، بی پناهــی جنگجویانی دلتنگ و 
اکنون مواجه با قدرناشناسی، شمه ای دیگری 
از نظرگاه احمد دهقان به قهرمانان جنگ است. 
موقعیتی که با ایثار و فداکاری این ســال های 
گذشته شان در تناقض قرار می گیرد. نویسنده 
آشکارا از شعار دادن پرهیز می کند تا جایی که 
پارادوکسیکال ترین تصویرها را می آفریند و روی 

دیگر سکه را به نمایش می گذارد.
بن بست

بن بســت از روایت دوم شــخص خاموش 
استفاده کرده و الحق که از پس آن خوب برآمده 
اســت. روایت از زبان پدربزرگی اســت که در 
حال بازگویی چگونگی خودکشــی دو نوه اش 
در خانه ای در کوچه بن بســت است. بازپرس 
خاموش اســت و ما فقط حرف های پدربزرگ 
را می شنویم که همسرش را شب تظاهرات 17 
شهریور از دست داده است. پسر بزرگش نیز به 
انقالبیون می پیونــدد و پس از پیروزی انقالب، 
می خواهد با یکی از هم قطاران انقالبی اش ازدواج 
 کند که مورد مخالفت پدر قرار می گیرد. به هر 
روی پسر با دختر موردعالقه اش ازدواج می کند 
و در اتاقی در همان خانه زندگی شــان را شروع 
می کنند، جنگ آغاز می شود و پسر در حالی که 
همسرش را در همان اتاق به جا می گذارد، راهی 
جبهه های جنگ می شود و پس از چندی، خبر 
شهادتش را می آورند و نام کوچه بن بست را به 
نام او تغییر می دهند. مدتی بعد، به توصیه پدر، 
پسر دوم که نه اهل انقالب است و نه اهل جنگ، 
با زن برادرش که یک پسر دارد، ازدواج می کند 
و آن دو صاحب دختری می شوند. جنگ تمام 
می شود و در هنگامه آزادی اُسرا، پسر بزرگ تر 
که اســیر بوده، بازمی گردد و اکنــون با ازدواج 
عشق و همسرش با برادرش و دخترشان روبه رو 

می شود....
موقعیت هایی هستند که می توانند در یک 
لحظه هر کسی را به انسان دیگری تبدیل کنند، 
حتی اگر اســیر بازگشــته به وطن باشند، این 
داستان نیز بعد دیگری از نمایش انسانی، تماماً 

انسانی مردان جنگ است.
پیشکشی

پیشکشــی، باز هم قصه مــادران در انتظار 
فرزندان مفقودشده شان اســت که به رغم آن 
چیزی که متصوریم، گاه تحمل روحی شان پایان 
می یابد. شاید از پی همین بی قراری ها و تحوالت 
روحی مادران بود کــه گروهی برای پیدا کردن 

پیکرهای شهیدان دست به کار شدند.
این قصه به گونه ای قصه مســخ است. رفیق 
کودکی راوی، غواصی ا ست که در عملیاتی تیر 
می خورد و ناپدید می شــود، مدت ها بعد، تنها 
پالکش را از شکم کوسه بیرون می آورند و حاال 
اوست که باید به عنوان رفیق کودکی عبدو، این 
خبر را به مادری که از درد مفقود شدن پسرش، 
به شکل یک ماده گرگ استحاله شده برساند. ننه 
عبدو قول داده که به کسی که از فرزندش خبری 
بیاورد، پیشکشی بدهد. راوی پالک را در سینی 
چای می گذارد و ننه عبدو که حاال دیگر به شکل 
گرگ ها غذا می خورد، مــی رود تا از اتاقی دیگر 

پیشکشی را بیاورد....

یادداشتی بر مجموعه داستان »من قاتل پسرتان هستم«

نمایش چهره تمامًا انسانی مردان جنگ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

هنر داستان گفتن و مهتر از آن 
داستان کوتاه نوشتن کاری به 

غایت تکنیکی و دشوار است و البته 
جمعیت کسانی که به سمت داستان 
کوتاه می روند، فارغ از مشکالت آن 
در نشر و عدم استقبال خوانندگان، 

بسیار اندک است

مجموعه داستان »من قاتل 
پسرتان هستم« نوشته احمد 

دهقان است که تاکنون دو فیلم 
سینمایی با اقتباس از دو داستان 

این مجموعه ساخته شده است

 شماره   468   /      شنبه 10  اسفند   1398  /   5 رجب 1441  /  29  فوریه   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r


