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سرخ و سیا ِه یک نویسنده سیاسی

هوشنگ گلشیری ،خیلی دور ،خیلی نزدیک

در یادها و خاطرات ما ،همٔه ما ،آدمهایی هســتند که تن به فراموشــی نمیدهند ،و نه تنها فراموششــدنی
نیســتند ،بلکه گذر زمان هم قادر نیســت َگردی بر خاطرات ما از آنها بنشــاند و از شفافیت این خاطرات اندکی
حتی بکاهد.
هنر فقط تخصص نیســت ،ضرورت اســت هم برای خالــق هنر و هم برای مخاطبــان آن .هنرمندان متمایز
هســتند ،به دلیل خالقیتشان .نقطه مشــترک هنرمندان و مخاطبان هنر ،کشف و تجربه همین خالقیت است.
ادامهدهنده همان انســانهای تاریخیای تنها در عرصهای به وســعت ابدیت است .و تو ،دوست و همپیاله او،
شــاهد و کنارش در این عرصه ترســناک و بیانتها ،با قدمهای لرزان گام برمیداری .او فقط همراه نمیخواهد،
»جنــگ اصفهان« متمایز
هــمکالم هــم میخواهد؛ میخواهد بگوید و بشــنود .همین او را در آن جمع بزرگان ُ
»جنگ
میکرد .گلشــیری ،مونولوگ نبود ،دیالوگ بــود .بارها فکر کردهام در میان آن هفت هشــت نفر اعضای ُ
اصفهان« اگر گلشــیری نبود ،ماجرا به کجا میکشید؟ قطعا سرنوشتی پیدا میکرد همچون سرنوشت گروههای
فرهنگی دیگر در اینجا و آنجای کشــور .برای آنها داســتان ،یک نوع هنری بود در کنار سایر هنرها ،که با خالقیت
درصدد شکلدادن به امری ،یا موضوعی بیشکل است ،که گذشتهای داشته است و روی به سوی آیندهای دارد.
در آن جمع چندنفره ،دو نســل در کنار هم و با هم کار میکردند ،دو نســلی که فاصله سنیشان با هم زیاد هم

نبود .گلشیری ،رشد خودش و رشد ادبیات و فرهنگ را در همین تفاوتها میدانست .کارهای فرهنگی در فضای
فرهنگی رشــد میکند ،و گلشــیری به خوبی به این امر واقف بود و عمل و اجرا میکــرد آن را» .آنها« )نجفی،
حقوقی ،گلشــیری و دوستخواه( با هوشیاری پی برده بودند که باید »خلوت« و »جمع« را توأمان بسازند ،که این
کار را هم کردند و البته تاوانش را هم دادند .گلشیری ،توأمان مرد »خلوت« و »جمع« بود .تاوانی هم که میداد،
همیشــه ،بابت ایجاد جمعهای ادبی ،در هر زمان و در هر کجا بود .او قائل نبود به اینکه وقتش را ،همین وقت
کمی که ما انسانها در زندگی داریم ،فقط صرف کارهای خودش بکند .وقتی به زمان کمی که داریم میاندیشیم
چه هراســان میشــویم از عمر کوتاه و زیادی کارهای نکرده ،که باید بکنیم تا ناتمام از دنیا نرویم .برای گلشیری
»خلق« اثر و متعاقبش بر ســر جمع خواندن اثر اهمیت داشــت .انگار از نظر او رشــد در خلوت ،رشدی ناقص
بود .همیشــه پاکنویس نهایی و نســخه آخری ،آن نســخهای بود که بعد از خواندن برای همان چند نفر همراه
نوشــته میشــد ،و گاهی بیشــترین و مهمترین اثر این عرضه به جمع ،نه در حرفها و نظرهای جمع ،هر چند
اندک ،مخاطبان بود ،که حتی ســکوت حاکم و صدای نفسزدنهای آن چند نفر مخاطب دیرآشــنا میتوانست
باعث شــود که او تکلیفش را با داستانی که نوشته است بیشتر بداند .از گلشیری ،همچون اکثر نویسندگان بزرگ
جهان ،شــاید داستانهای منتشرنشدهای مانده باشــد؛ و باز همچون اکثر نویسندگان دالیلی برای این عدم انتشار

ِ
دوست رفته و آن رؤیای باورنکردنی...
یاد

برای دیگران بگوییم ،هرگز
هر دو -هم گلشــیری و هم من -میدانســتیم که هرچه هم بکوشــیم با دقت و ظرافت آن »رؤیا« را ِ
نخواهیم توانست آنچه را دیده بودیم ،شنیده بودیم و از همه مهمتر حس کرده بودیم ،بتوانیم بیان کنیم .و هر دو مطمئن بودیم
هیچکس حرفمان را باور نخواهد کرد و حتما به ریشمان خواهند خندید و شاید هم بگویند که خیاالتی شدهایم.
زیبای
دوســت عزیزم بود ،هرگاه همدیگر را میدیدیم و تنها میشــدیم ،از آن »رؤیا« ،از آن
تا بیســتودو سال پیش که
ِ
ِ
»خواب« ِ
باورنکردنی یاد میکردیم و از هم میپرسیدیم» :ننوشتی؟«.
نه روزگاِر غ ّدار اجازه داد او بنویسد و نه من توانستم بنویسم.
نقل آن ماجرا
رفتن او ،یا ِد کمرنگشدٔه آن »رؤیا« در ذهنم زنده شد و کوشیدم یا ِد دوست را با ِ
حاال هم که پس از بیش از دو دهه ِ
خواب در بیداری را با کلمه تصویر کنم.
زنده کنم ،میبینم که نشد آنچنان که باید آن ِ
اگر هوشنگ گلشیری بود ،مینشست ،چشمهایش را میبست ،پیشانی تکیهداده به پنجٔه دست ،میگفت:
 بخوان!همان روز هم -یادم هست -گفتم» :ای کاش دوربین داشتیم!«.
خواب زیبا،
اگر دوربین میداشــتیم ،یا اگر حاال بود که این موبایلها
خوب باکیفیت میگیرند ،میشد لحظههایی از آن ِ
تصویرهای ِ
ِ
از آن »رؤیا« را که نمیدانم چگونه و چرا آن روز عصر ،بر ما پدیدار شد ،ضبط کنیم .خودمان بارها و بارها تماشا کنیم و به دیگران
هم نشان بدهیم ،شاید اندکی در آن حس و ِّ
حظ ما سهیم شوند.
ِ
گوتنبرگ سوئد
خرداد ، ۱۴۰۱

بیستودو سال پس از هوشنگ گلشیری :گفتوگو با اکبر معصومبیگی درباره میراث به جامانده از او

گلشیری و حال و روز اکنون ما

بازگشت به گلشیری
بیش از دو دهه از مرگ هوشنگ گلشیری میگذرد و بازخوانی میراث به جامانده از او نه فقط بررسی کارنامه و آثار یک داستاننویس بلکه رجوع یا به یاد آوردن مسیری
اســت که گلشیری بهعنوان یکی از مهمترین روشــنفکران معاصر ما در طول عمر نهچندان طوالنیاش طی کرده بود .بازخوانی دستاوردهای گلشیری در دورهای که
ادبیات ما بیش از دورههای دیگر در حاشــیه قرار گرفته و بیاهمیت شده ضرورتی مضاعف پیدا میکند .گلشیری چهرهای چندوجهی داشت و خود را داستاننویسی
بیرون و برکنار از اجتماع نمیدانســت و به قول اکبر معصومبیگی گاهی از ِ
زمان داستاننویسیاش میزد تا به کار اجتماعیاش بپردازد و با اینحال داستانهایش را
قربانی سیاست یا هدفی از پیش تعیین شده نمیکرد .هوشنگ گلشیری در خراد  ۱۳۷۹درگذشت .بیستودوسال پس از او و در روزهایی که هم جامعه و هم ادبیات
پیامحیدرقزوینی
ما پرتالطم و بحرانیاند ،با اکبر معصومبیگی درباره مســیرهایی که گلشیری طی کرد و میراثی که به عنوان داستاننویس و روشنفکر به جا گذاشت گفتوگو کردهایم.
معصومبیگی در این گفتوگو میراث به جا مانده از گلشــیری را در دو زمینه کار داستاننویســی و کار اجتماعی بررسی میکند .به اعتقاد او گلشیری در زمانهای داستان مینوشت که سیاست بر داستان مسلط بود اما برای
گلشــیری تعهدداشتن همانقدر اهمیت داشت که فرم و زبان داستانی و از اینرو او داستانش را قربانی هدفی از پیش تعیینشده نمیکرد .معصومبیگی میگوید این ویژگی گلشیری میتواند الگویی برای داستاننویسی
امروز ما باشــد .او میراث دیگر گلشــیری را کار اجتماعی او به رغم همه محدودیتهای موجود میداند و میگوید حتی در دورهای که شــدیدترین محدودیتها وجود داشت ،گلشیری به گوشهای نرفت بلکه با تشکیل
جلسههای داستانخوانی بر ضرورت حضور جمعی تأکید گذاشت .او گلشیری را فرزند زمانهاش و آدم اجتماع مینامد و همچنین میگوید او یکی از خودآگاهترین داستاننویسان ما بود که بهروشنی میتوانست ایدههای
داستانیاش را در نقدهایش توضیح دهد .معصومبیگی در بخشی از این گفتوگو درباره دو وجه بارز گلشیری میگوید» :گلشیری هیچوقت از فعالیت اجتماعی برکنار نبود و حتی در ده سال پایانی عمرش فعالیت گستردهای
در کانون نویسندگان ایران داشت و بیشتر وقت خودش را صرف فعالیت در کانون کرد .من شاهد عینی این بودم که چطور گلشیری از عمدِه وقتش برای فعالیت اجتماعی استفاده میکرد و حتی از زمان داستاننویسیاش
میزد برای اینکه بتواند به فعالیت اجتماعیاش برسد .این دو وجه به نظر من میراث واقعی گلشیری است .او از یکسو نویسندهای است که داستانش را قربانی هدفهای از پیش تعیینشده نمیکند ،درحالیکه آثارش
بهشدت سیاسی و اجتماعی است و به مسائل یک عصر میپردازد اما در ضمن از حد یک عصر فراتر میرود و طبعا ماندگار است .از سوی دیگر او نویسندهای است که فعالیت اجتماعی دارد و این بخشی جداییناپذیر از
کارنامه اوست«.
 .بیش از دو دهه از درگذشــت هوشنگ گلشیری میگذرد .به نظرتان امروز مهمترین میراث به جا مانده از گلشیری برای
جامعه ادبی و روشنفکری ما چیست؟
گلشــیری فرزند عصر خودش بود و این اولین نکتهای است که باید درباره او در نظر داشته باشیم .هگل میگفت انسان
نمیتوانــد از کــره زمین فرار کند و دســتکم در دوره هگل این امکان وجود نداشــت .منظورم این اســت که بههرحال ما
نمیتوانیم از اپیستمه یا رژیم معرفتی حاکم بر عصر خودمان فرار کنیم .رژیم معرفتی مبتنی بر شرایط اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی خاص هر دوران اســت و هوشنگ گلشــیری زاده دوره خودش است .دورهای که از  ۱۹۱۷به بعد تغییر کرده و در
آن چهره دنیا دیگر شــده است .طبیعتا ما هم که در کشــوری خاورمیانهای زندگی میکنیم برکنار از هیچکدام از عوارض یا
تأثیرات آن دوره نبودهایم .بر این اساس میتوانیم بگوییم گلشیری زاده دورانی است که از هدایت و جمالزاده گرفته تا بهرام
صادقی و ساعدی و احمد محمود و دولتآبادی به آن تعلق دارند .در بررسی میراثی که گلشیری به جا گذاشته است باید
به زمینه و دوران او نیز توجه کرد.
بر این اساس میراث گلشیری را به شکل خالصه در دو زمینه کار داستاننویسی و کار اجتماعی میتوان بررسی کرد .نکته
نویسی مملکت ما بهصورت غلیظ و پررنگی با سیاست
اول این اســت که گلشیری در دورهای داستان مینوشت که داستان ِ
آمیخته بود به شکلی که بسیاری از نویسندگان وقتی میخواستند داستان بنویسند از پیش هدفی برای خود تعیین میکردند
و درواقع داستاننویســی معطوف به هدفی از پیش تعیین شــده بود .در روند نوشتن داستان این هدف همواره پیش چشم
نویســنده قرار داشــت و تو باید کار نوشتن را طوری پیش میبردی که درنهایت به آن هدف برسی .آن هدف هم ممکن بود
یک هدف تبلیغاتی یا در خدمت چیزی بیرون از خود داستان باشد .اما آنچه در کار گلشیری میبینیم ،این است که او دائما
ســعی میکند از این جریان کناره بگیرد .یعنی گلشــیری در عین اینکه فرزند عصر خودش اســت اما زیر این بار نمیرود که
میان داستانهای گلشیری شاید
بخواهد ادبیات را کامال به سیاست و هدف سیاسی آغشته کند یا در خدمت آن قرار دهد .در ِ
بهجز یکی دو قصه مثل »نمازخانه کوچک من« هیچ داستان دیگری پیدا نمیکنیم که سیاسی نباشد .حتی »کریستین و کید«
خالی و برکنار از سیاست نیست .بعضی از داستانهای گلشیری کامال با سیاست پیوند خوردهاند از جمله شاهکارش »شازده
احتجاب« که بهشدت سیاسی و تأثیرگذار است و درواقع یکی از تأثیرگذارترین رمانهای فارسی است .اما کاری که گلشیری
ادبیات متعهد قائل است ،به عناصر داستانی هم بسیار اهمیت
میکند و خیلی اهمیت دارد ،این است که او در عین اینکه به ِ
میدهد .این ویژگی شاید در همان حلقه ُجنگ اصفهان در او شکل گرفته باشد .یادمان باشد که پدر معنوی جنگ اصفهان
ابوالحسن نجفی است که »ادبیات چیست« سارتر را ترجمه کرده است که نماد روشنفکری متعهد عصر است .برای گلشیری
تعهد داشتن همان اندازه اهمیت دارد که عناصر داستان مثل تکنیک و فرم و زبان و قالبی که برای روایت انتخاب میکند .در
داستانهای او تعهد داشتن یا توجه به سیاست به گونهای بر داستان مسلط نیست که نتیجه کار یک چیز خشک میانتهی
تکیدهای از آب دربیاید بنده زمان .اینجاســت که اهمیت فرزند عصر بودن روشن میشود؛ گلشیری فرزند زمانهاش بود و نه
برده زمانه .این یکی از بزرگترین میراثهای گلشیری است که او در عین تعهد داشتن و توجه به اجتماع و سیاست ،زبان و
سبک و اسلوبی شخصی در نویسندگی داشت که او را از همگنانش متمایز میکرد .این بخشی از کار ادبی گلشیری است که
به اعتقاد من ماندگار است و نسل کنونی میتواند این را از گلشیری بیاموزد .اینکه میتواند باالترین سطح تعهد را داشته باشد
اما مشروط به اینکه تعهد داشتن هرگز به قیمت زیرپا گذاشتن ساختار و عناصر داستانیاش تمام نشود .یعنی فرم و ساخت و
زبان شخصی نویسندگیاش را فدای تعهدش نکند .شاید در دورهای که گلشیری به آن تعلق داشت ،او از معدود کسانی بود
که در عین اینکه انسان را حاصل یک دوران تاریخی و اجتماعی میدید و در عین اینکه تقریبا همه قصههایش سیاسی است
اما سیاســیبودن داستانهایش را اسیر یک عصر خاص نمیکند .یعنی یک تجربه زمانمند را به یک تجربه بیزمان تعمیم
میدهد و این بزرگترین کاری است که در عرصه ادبیات میکند.
 .وجه دوم میراث گلشــیری را در کار اجتماعی او دانســتید؛ یعنی عرصهای که گلشیری تا پایان حیاتش در آن حضوری
فعال داشــت .برخالف تصوری که بهخصوص در سالهای اخیر درباره نویســندگی رواج یافته ،برای گلشیری کار ادبی و
اجتماعی درهمتنیده بودند.
گلشــیری هیچوقت از فعالیــت اجتماعی برکنار نبود و حتی در ده ســال پایانی عمرش فعالیت گســتردهای در کانون
نویسندگان ایران داشت و بیشتر وقت خودش را صرف فعالیت در کانون کرد .من شاهد عینی این بودم که چطور گلشیری از
عمده وقتش برای فعالیت اجتماعی استفاده میکرد و حتی از زمان داستاننویسیاش میزد برای اینکه بتواند به فعالیت
اجتماعیاش برسد .این دو وجه به نظر من میراث واقعی گلشیری است .او از یکسو نویسندهای است که داستانش را قربانی
هدفهای از پیش تعیینشده نمیکند ،درحالیکه آثارش بهشدت سیاسی و اجتماعی است و به مسائل یک عصر میپردازد
اما در ضمن از حد یک عصر فراتر میرود و طبعا ماندگار است .از سوی دیگر او نویسندهای است که فعالیت اجتماعی دارد
و این بخشی جداییناپذیر از کارنامه او است.
 .گلشــیری نویسندهای است که همیشــه در جمع حاضر بود و حتی در ســالهایی که محدودیتهای شدیدتری وجود
داشت او با جلسههای داستانخوانی که در خانه خودش تشکیل میداد ،حضور جمعی را حفظ کرده بود.
دقیقا .در آن ســالها گلشیری نرفت در خانهاش بنشــیند و در را به روی جامعه ببندد که داستانش را بنویسد .البته که

او داســتانش را مینوشــت و »پنج گنج« که حقیقتا یکی از بهترین مجموعه داستانهایش به شمار میرود ،در همان دوره
نوشته شد اما گلشیری در آن دوره جلسات سهشنبه کانون را به پنجشنبهها منتقل کرد ،البته با عنوان داستانخوانی .کتاب
»هشــت داستان« یکی از نمونهها و نتایج جلسههای پنجشنبه گلشیری است .داستانهای این مجموعه حاصل همان دور
هم جمعشــدنها و صحبتکردنها و همدلیها و داســتانخوانیها در منزل گلشیری اســت .گلشیری اساسا معلم بود و
از راه معلمی زندگی میکرد که اگرچه اخراج شــد اما همواره خصلت معلمی را در خودش داشــت .مثال فکر میکرد که
نویســی ما در میان جوانها خیلی دچار ضعف است و میگفت باید داستاننویسی و رماننویسی درس بدهیم و او
داستان
ِ
این کالسها را باب کرد .او جزو اولین کســانی بود که این کالسها را تشــکیل داد و با همگنان و همفکرانش این کالسها و
جلسهها را مرتب برگزار میکرد .این جلسهها بیشتر در منزل خودش بود و البته خیلی مواقع هم بهصورت گردشی و هفتگی
میچرخید و در جاهای دیگر برگزار میشــد .بعدتر و در اواخر دهه هفتاد گلشــیری در مجله »کارنامه« برای خواندن و نقد
داســتان کالس تشکیل داد .همانطورکه گفتم گلشیری آدمی بود همیشه معلم و اتفاقا این روحیه او از همان فرزند عصر
بودن میآید؛ یعنی از آن روحیه اجتماعی که فکر نمیکند برود در گوشه خانهاش بنشیند و بدون آنکه با بیرون سروکار داشته
باشد ،خالقیت ادبی به خرج دهد .اینکه نسل جوانی از داستاننویسان پرورش پیدا کنند برای گلشیری بخشی از خالقیت بود.
این مشغولیت همیشگیاش بود .گلشیری میگفت داستان در جمع خوانده شود و اجازه بدهیم یکی بگوید داستان تو دوزار
نمیارزد و طاقت نقدشــنیدن را داشته باشیم .حلقه جنگ اصفهان در پرورش این روحیه کمک کرده بود چون در آنجا هم
همین کار را میکردند و به شکل جمعی به نقد شعر و نقد داستان میپرداختند .بهطورکلی تصور گلشیری از داستاننویسی
این نبود که به گوشهای بروم و داستانم را بنویسم.
 .گلشــیری از معدود نویســندگان ما اســت که خیلی روشــن خــودش و کارش را توضیح مــیداد و درواقع او بهجز
داســتاننویسبودن بهعنوان منتقد هم حضوری تأثیرگذار داشــت .در میان نویسندگان و شاعران معاصر ما مثال نیما هم
همین ویژگی را دارد و او هم در مقالهها و نامههایش خیلی خوب کارش را توضیح داده است.
گلشیری یکی از خودآگاهترین داستاننویسان ما بود و شاید همانطورکه گفتی به تبعیت از نیما .به نظرم یکی از مهمترین
منابع نقد ادبی در ایران و یکی از منابع درخشان شناخت نیما و نقد شعر ،نامههای نیماست .نامههایی که در مجموعهای
با تدوین ســیروس طاهباز در نشــر نگاه منتشر شد .نامههای نیما از غنیترین منابع نقد شعر در زبان فارسی است .استطرادا
این را هم بگویم که نیما نیز خودش را از تأثیرات بیرونی محروم نمیکرد .نامههایی که او مثال به یک شاعر جوان مینوشت
بهشــدت تحتتأثیر نامههایی بود که خانلری از ریلکه تحت عنوان »چند نامه به شاعری جوان« منتشر کرد .قطعا نیما این
نامههــا را خوانــده بود و الگو گرفته بود اما در نامههایش حرف خودش را میزند .در مورد گلشــیری هم باید بگویم که او
هیچوقت خودش را از تأثیرهای بیرونی مصون نگه نمیداشت .بهطورکلی یکی از نکات برجستهای که در کار گلشیری وجود
دارد این اســت که ویژگیهایی که در داســتانهای او دیده میشود ،در نقدهایش آمده است و درواقع نقدهای او گذرگاهی
است برای رسیدن به داستانهایش .یادم هست حدود سالهای  ۱۳۴۵یا  ۴۶بود که در یکی از شمارههای مجله »پیام نوین«،
که نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی بود و آن زمان با سردبیری بهآذین منتشر میشد ،نقدی از گلشیری خواندم به اسم
»شعر روز و شعر همیشه« .در این مقاله گلشیری به نقد کارهای هوشنگ ابتهاج پرداخته بود و میگفت ممکن است مایه
و مصالح شعری در شعرهای سایه ،نیما ،شاملو و دیگران یکسان باشد اما شعر سایه شعر امروز است که به فردا نمیکشد.
درواقع شــعری اســت که تاریخ مصرف دارد و فردا مرده است .مثل روزنامه میماند که کســی امروز برنمیگردد روزنامه
دیروز را بخواند چون روزنامه دیروز متعلق به دیروز بود .ســپس گلشــیری نمونههای فراوانی از شعر نیما و شاملو میآورد
و میگوید اینها شــعر همیشه هستند .این شــعرها تجربه روز را به تجربه همیشه تعمیم میدهند .به عبارتی این شعرها
فراتر از امروزند و اگر صد سال بعد هم آنها را بخوانیم مسائلمان را در آنها میبینیم .ظرافتها و ویژگیهایی در آنها وجود
دارد که کهنهشدنی نیست .برای مثال »هست شب« یا »شب قرق« نیما کهنهشدنی نیست و انگار شعر همین امروز است.
بنابراین کاری که گلشــیری در داســتانهایش میکرد و اهمیتی که توأمان به تعهد و عناصر داستانی میداد در نقدهایش
توضیح داده میشــد .مثال اگر مجموعه دو جلدی »باغدرباغ« را بخوانیم یا کار او درباره سیمین دانشور با نام »جدال نقش
گلشــیری داستاننویس هم به نحوی دیده میشــود .یعنی عقاید یک داستاننویس و نحوه
با نقاش« را بخوانیم همانجا
ِ
کارکردن او را میبینیم.
 .نقدهایی که گلشیری درباره شعر نوشته نیز نشان میدهد که او شعر را هم خیلی خوب میشناخت.
میدانیم که گلشیری در آغاز شاعر است اما از جایی به بعد شعر را کنار میگذارد و به داستاننویسی روی میآورد و نثر
عادی سرراستی نیست و در خیلی جاها به شعر
شاعرانه گلشیری هم ریشه در همان دوره شاعری او دارد .نثر گلشیری نثر ِ
پهلو میزند .نقدهای او درباره شعر هم اهمیت زیادی دارند .یکی از بهترین نقدها درباره »افسانه« نیما مقاله »افسانه نیما؛
مانیفست شعر نو« گلشیری است .او شعر شاملو و اوجی و حتی شاعران جوانی که استعدادی در آنها دیده بود نقد میکرد
و همانطور که گفتی این نقدهای او نشان میدهد که چقدر خوب شعر را میشناخته است.
 .گفتید که گلشــیری خودش را از تأثیرات بیرونی مصون نمیدانست .آیا میتوانید به چند مورد اشاره کنید که او از آثار
دیگر تأثیر گرفته بود؟

عکس :پیمان هوشمندزاده

عصر یک روز گرم تابســتان بود .در ســاحل دریــای مازندران بودیم ،نزدیک ســاری.
مثل بیشــتر وقتها که موشــکباران تهران اوج میگرفت ،از تهران زده بودیم بیرون.
گلشیری و خانواده رفته بودند خانٔه مادربزرگ فرزانه و ما
مهمان آریا و شایسته بودیم.
ِ
اوج کرونا ،اول ،آریا کبیری از دنیا رفت و دو هفته بعدش ،همســِر
)دو ســال پیش ،در ِ
مهربانش شایسته(.
ناصرزراعتی
آن روز ،بعد از مدتی شــنا در دریا ،من و گلشیری در امتداد ساحل راه افتادیم ،پابرهنه
های داغ .از دیروز گفتیم و شــنیدیم و خندیدیم که دستهجمعی رفته بودیم کنار رودخانه .والیبال بازی کردیم و بعد
روی ماســه ِ
ِ
قایقسواری و) ...گمانم چند تا عکس از آن روز داشته باشم .باید بگردم پیدا کنم(.
پیش میرفتیم و زیِر آفتاب عرق میریختیم و گاهی تکهچوبی یا صدفی زیبا بر زمین میدیدیم ،برمیداشــتیم ،نگاه میکردیم و
بعد میانداختیم دور و باز به راهمان ادامه میدادیم.
ســاحل پرتافتادٔه خلوتی بود .کلی گشــته بودیم تا آنجا را پیدا کرده بودیم .و حاال که ما دور میشــدیم ،زنها و بچهها در آن
ِ
خلوت امن ،راحت بودند.
ِ
میان درختزار
رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به مکانی که درختزاری انبوه تا دریا پیش آمده بود و ساحل تورفتگی داشت و باید یا از ِ
انتهای
آب دریا ،گام برمیداشتیم تا برسیم به
میگذشــتیم یا پیش میرفتیم تا ساحل و بعد از درختها ،چند ده متری تا زانو در ِ
ِ
درختزار که انگار نهری بزرگ بود که به دریا میریخت و دور از ساحل ،خرسنگهایی بود سفیدرنگ...
 بریم جلو یا برگردیم؟از هــم پرســیدیم و همزمان ،به این نتیجه رســیدیم که :این تکه را هــم برویم و آن نهر و خرســنگها را از نزدیک ببینیم و بعد،
برگردیم.
نیم دیگر را در دریا پیــش رفتیم .هرچه جلوتر میرفتیم ،صدای همهمهای غریب کمکم
و
انبوه
درختان
میان
در
را
راه
از
نیمــی
ِ
ِ
ِ
صدای چیست؟
بلند و بلندتر میشد و ما حیرتزده از خود میپرسیدیم:
ِ
های آن سویش ،صدا چنان اوج گرفت که دیگر نه صدای موجهای دریا
انتهای درختزار،
تا برسیم به
ِ
نزدیک نهر بزرگ و خرسنگ ِ
ِ
صدای خودمان را که دیگر داشتیم فریادزنان از همدیگر
برگ درختان و نه
میان شاخ و ِ
وزش باد را در ِ
ِ
را میشنیدیم و نه صدای ِ
میپرسیدیم» :این چه صداییست؟!«
رسیدیم...
روی دریا ،بر جا خشــکمان زد :دهها،
و چون برگشــتیم
ِ
ســمت نهر ،روبه ِ
کوچک زیبا درهم میلولیدند و آن
صدها ،شاید هزاران هزار پرندٔه بزرگ و
ِ
صدای آنها بود.
همهمٔه غریب
ِ
هم آن زمان ،بهفریاد و بعدها ،بارها با هم گفتیم که» :انگار رؤیاست!«
رؤیایی بود زیبا و آرامشبخش و باورنکردنی...
مات
انگار حریری ســپیدصورتی ،گسترده ،در نسیم موج بخورد؛ یک ِ
رنگ ِ
صفت »مهربان« داد.
مالیم که فقط میشد به آن ِ
مرغان
و...
لــک
لک
دریایی،
مرغ
ُرنا،
د
قــو،
و پرندههــا ...همهجور پرنده:
ِ
ِ
بال روشن که ما نامشان را نمیدانستیم.
دیگری با پر و ِ
درهم بودند .حرکتشــان لولیدن نبود .موجخوردن بود .اگر بشــود گفت:
»موجیدن« بود...
غریب هماهنگ را کســی رهبری میکرد
مالیم
و انگار آن
ِ
مهربان ِ
ِ
حرکت ِ
و آنهمــه پرنده ،آن هزاران هزار موجو ِد زنــدٔه تپنده ،بیآنکه آن رهبر را
حال موجزدن و آوازخواندن بودند .آوازشــان ،آن همهمٔه
نــگاه کنند ،در ِ
تابش خورشــی ِد
در اوج ،انگار نخهایی بود رنگارنگ و ظریف و لطیف که ِ
طرف دریا پایین میرفت ،آنها را بههم میبافت.
پسینگاهی که داشت به ِ
ما -مبهوت -بر جا ایســتاده بودیم .نه میتوانســتیم پیش برویم ،نه برگردیم .انگار میدانســتیم اگر برویم به طرفشــان ،ممکن
تماشای آن
همنوایی زیبا و خوشــاهنگ را قطع کنند و شاید از ترس ،بگریزند .و دلمان هم نمیآمد که چشم بپوشیم از
اســت آن
ِ
ِ
رؤیای باورنکردنی که آنهمه دلانگیز و لذتبخش بود .میخواستیم آن هماهنگی و
همسرایی زیبا و مهربان تا هستیم ،تا سِرپا
ِ
ِ
ایستادهایم ،تا نفس میکشیم ،تا همیشه ،ادامه داشته باشد؛ آنقدر که
اعضای بدنمان کمکم ِکِرخت شود و خواب ،خوابی شیرین
ِ
انتهای آن رؤیا...
بر ما غلبه کند و با همان رؤیا ،به خوابی عمیق فرو برویم ...برویم تا
ِ
رؤیای بینظیر و گوشسپرده به آن همهمٔه دلنشین ،آن موسیقی
هیچکدام نفهمیدیم چقدر همانطور سِرپا ایستادیم ،خیره به آن ِ
با صدایی بسیار بلند ،در اوج ،اما روحنواز...
سوی آسمان ،اوج گرفتند.
که ناگهان ،آن هزاران هزار پرنده ،نرم از زمین برخاستند ،مالیم پر گشودند ،پرزنان ،به ِ
آسمان غروب...
مواج سپیدصورتی لغزید بر زمینٔه
ِ
آن حریِر ِ
و خورشید ،آن دورها ،داشت آرام ُسر میخورد پایین ،در افق ،در دریا...
برگ درختان شنیده شود.
صدای موج دریا و
آن همهمه ،آن موسیقی ،اندکاندک ،دور شد تا باز،
حرکت باد در شاخو ِ
ِ
ِ
ناچار ،راِه برگشت را تقریبا دویدیم تا به تاریکی برنخوریم و بیش از آن،
موجب نگرانی نشویم.
ِ
 کجا بودید؟ دیر کردید.نفسنفسزنان گفتیم که رفتیم قدیم زدیم و حرف میزدیم و زمان گذشت و حواسمان نبود و ببخشید و...

باید موجود باشــد ،دالیلی که یا از خود اثر معلوم میشــود یا مربوط اســت به زمانه خلق اثر .همانگونه که به
دالیلی »جننامه« هنوز در اینجا ،در موطن خلق اثر منتشــر نشده است .البته حساب کتب منتشرشده به اشکال
غیررســمی جداست .بعضی از رفتار و ســکنات نویسندههای گذشته ما ،هر چند گذشــته خیلی نزدیک ،در کنار
آثارشــان بخشــی از میراث فرهنگی ما را میسازد .وقتی به پشت سر و حتی کنار دست خودمان نگاه میکنیم و
یادها و آثار نویســندهای را مجموع میکنیم ،قادر میشویم تا حدودی چهره آن نویسنده را بسازیم و بشناسیم و
به خودمان ،و به دیگران نشان بدهیم و بگوییم تو باید از چنین شخصی و چنین شخصیتی بگذری و فراتر بروی،
مرد این میدان هستی؟ بفرما!
در زمانهای نه چندان دور ،شــناختن کامل نویسنده ،نویســنده معاصر و نزدیک به معاصرت حتی ،کار آسانی
نبود ،چون برای شناختن نیاز به ابزاری بود که آسان به دست نمیآمد.
ما ،حامالن این اســناد و خاطرات باید هر چه بیشــتر مکتوب کنیم این خاطرات و ابزار غیرمکتوب را ،تا امکان
ارائه اســناد این شناخت را به دیگران هم بدهیم .تکنیک در داستان به نویسنده این امکان را میدهد تا آدمها و
فضای داســتانش را خلق کند ،و به مخاطب هم این امکان را میدهد تا آدمها و فضا را بشناســد .نویسنده برای
شناختن میسازد و مخاطب برای شناختن تخریب میکند.

پارسا شهری :نسبت واقعیت و ادبیات از مقوالتی است که بیش از همه مورد توجه نویسندگانی بوده که خود را به سیاست و
نسبت جهان داستانی خود را با واقعیت در مقاالت و گفتارهایش تبیین کرده
اجتماع متعهد میدانستند .هوشنگ گلشیری نیز ِ
عنوان »رمان و تعهد سیاسی خاص« به این رابطه پرداخته است .او از رمان »سرخ و سیاه«
است .از جمله ،او در مقالهای با ِ
مترجم رمان ،عبداﷲ توکل ،یادآور میشود که در موریس دو دهکده
اســتاندال آغاز میکند که در شــهرک »وریر« میگذرد.
ِ
اسم این دهکدهها اقتباس کرده باشد اما مشخصات و توصیفات استاندال دقیقا با
به نام وریر وجود دارد و شاید استاندال از ِ
مکان خاص مطابقت ندارد و دســت آخر ما از این اطالعات متوجه میشــویم که
شهرک وریِر استاندال ،شهرکی موجود
ِ
یک ِ
نیســت بلکه آفریده استاندال است ،به گفته گلشیری ،استاندال با وجود تعیین محل جغرافیایی و شرح دقیق ،شهرک خود،
شــهرک درخور »سرخ و سیاه« را خلق کرده» .این یا آن شهرک موجود در فرانسه آن زمان واقعیت موجود است و شهرک
یا
ِ
وریر استاندال واقعیت رمانی است که هرچند میتوان عناصری از این واقعیت را به سیاق محققان در اینجا و آنجا یافت ،اما
در کل این مجموعه متناسب است با نحوه زیست آدمهای رمان و المحاله بهمنزله ظرفی برای مظروف حوادث خاص رمان
واقعیت داستانی سخن ميگوید که با
و کشــش و کشمکشهایی که آفریده میشود« .گلشیری با این مقدمهچیني از نسبت
ِ
واقعیت متفاوت است ،هرچند از عناصر واقعیت شکل گرفته باشد» .رماننویس هرچند مصر باشد تا یک مکان مشخص ،یا
دوره تاریخی مشخص و یا حتی یک آدم تاریخی را بازآفرینی کند ،از آنجا که ابزار خاص رمان را به کار خواهد گرفت ،واقعیت

عرضهشــده او واقعیتی است رمانی؛ چراکه بهواسطه عدم امکان ثبت همه درون و برون یک آدم ،یا بازسازی سنگبهسنگ
یک مکان و یا نقل همه وقایع ریزودرشت یک دوره ،رماننویس ناچار است به انتخاب و حذف دست بزند .از این مهمتر رمان
او واقعیتی است محدود به حدود امکانات تکنیکهای رمان او و اطالعات شخص او؛ یعنی گرچه او میتواند پیش از تحریر
رمانش همه مشــخصات تاریخی ،سیاسی و اجتماعی یک دوره را فراهم آورد یا احتماال از تجربه مستقیم خود در یک دوره
سود برد و حتی طرح کلی یک عصر یا یک دوره را القا کند ،اما این طرح کلی طرحی است در حوزه امکانات یک شخص .از این
گذشته ،از آنجا که رماننویس زمان و مکانی خاص برمیگزیند ،بر این بخش از واقعیت تکیه میکند و سرانجام مجبور است
بحث
فرم خاصی به اثرش ببخشد ،خواست و ناخواست ،رمان او بینش او را بههمراه خواهد داشت« .از اینجا گلشیری وارد ِ
نسبت سیاست با ادبیات میشود و معتقد است برخی از نویسندگان اثر خود را در خدمت بینش خاص حزبی و سیاسی قرار
میدهند و در چارچوب تحلیل خاصی مینویسند که درنهایت نوشتهشان اثری تبلیغی و توجیهی میشود و تنها مخاطبانش
باورمندان به آن نوع تفکر یا وابستگان به حزب خواهند بود .در این نوع ادبیات ،نویسنده به کارگزار چارچوبهای رسمی بدل
جاانداختن تفکری ،دست به تحریف تاریخ و وقایع بزند ،بااینحال به باور گلشیری ،رمان
میشود که حتی ممکن است برای
ِ
متخیل او را بهجای
میتواند نویســنده موجود در یک عصر یا افکار و آرمانهای حزبی یا شخصیاش را نفی کند تا واقعیت
ِ
همه تحلیلها و تحریفها بنشــاند .گلشــیری نویسندهای متعهد بهشمار میآید ،گرچه او تعلقی به حزب یا دسته سیاسی

خدمت تفکر حزبی باشد ،گریزان بود .آزادیخواهی و استقالل او ،از گلشیری نویسندهای
نداشت و بهشدت از ادبیاتی که در
ِ
سیاســی ســاخت که فراتر از باورهای مرســوم زمانهاش تا دم آخر بر سر مواضع خود ماند .داســتانهای او ،دفاع از قلم و
سخنرانیهایش نشان از تعهد او به نوشتن داشت تا حدی که خو ِد امر نوشتن را به کنشی سیاسی بدل کرد .گلشیری درباره
سیاسیبودن نویسنده میگوید» :مسئله این است که صبح که بلند میشوی ،در تمام هستیات باید نویسنده باشی و سیاسی
باشی بهمعنی دقیق کلمه! سیاسیبودن سادهترینش این است که مردم ،همه مرد ِم جهان ،حق دارند ...همه مرد ِم جهان باید
حرکات تو باید باشد .هرکدامش که خالف این حرکت بود ،در حقیقت لطمه زده
امکانات مساوی داشته باشند .این در تمام
ِ
داستان خوب بنویسم ...هر آدمی باید یگانه بشود با خودش .و نویسنده
به کارت .من نمیتوانم به تو دروغ بگویم ،بعد بنشینم
ِ
دست آلوده نمیشود کاری کرد .اگر هم دستش آلوده
بیشتر! چون میخواهد فرم بدهد .برای من خیلی مهم است مسئله! با ِ
باشــد ،باید آلودگی را بگوید« .گلشیری ،نویســندهبودن و سیاسیبودن را به همین تعبیر در زندگی خود عملی کرد و او که با
کارگاهها و جلســات نقد ادبی و داستانخوانی و برپایی جنگ و جمع شناخته میشد ،دست آخر تصمیم گرفت از جلسات و
داســتانخوانی بگذرد و این درست آغاز بیماریاش است ،وقتی میگوید »اینبار که خوب شوم ،دیگر همه این کارها ،مجله
و اینها را کنار میگذارم و فقط مینویســم« .اما گلشیری دیگر از بیمارستان بازنگشت ،او بهدلیل مننژیت و آبسههای متعدد
مغزی حالش رو به وخامت گذاشت و در خرداد  ۱۳۷۹از دنیا رفت.

به دو تأثیر اشــاره میکنم .یکی مربوط به شیوه داستاننویســی و به کارگیری شیوه جریان سیال ذهن و برهمزدن زمان
اســت که بهشدت تحتتأثیر مقاله درخشانی بود که ابوالحسن نجفی از سارتر ترجمه کرده بود ،درباره »خشم و هیاهو«ی
فاکنر .دیگری هم تأثیری است که گلشیری از بورخس گرفته بود .با خواندن آثار بورخس بود که او متوجه شد میتوان هرگز
رمان مفصل ننوشت اما نویسنده بزرگی بود چنانکه پیش از او چخوف و موپاسان و ادگار آلنپو نویسندگان بزرگی بودند که
رمانهای مفصل و طوالنی ننوشته بودند .گلشیری همچنین بهواسطه بورخس فهمید که میتوان از منابع خود بهره برد .اگر
بورخس میتوانست از داستانهای شرقی و از »هزار و یکشب« استفاده کند ،چرا من نباید استفاده کنم .گلشیری از اجتماع
و جهان بیرون بهخوبی تأثیر میگرفت .هیچکس نیست که بر شانه آدمهای قبلی افق را ندیده باشد و تو اگر تأثیر بپذیری و
دو قدم از چیزی که تأثیر گرفتهای فراتر بروی خالق هستی و نه مقلد.
همچنین خود گلشیری گفته بود در نوشتن »شازده احتجاب« به سه کتاب توجه زیادی داشته است» :بوف کور« هدایت،
»ملکوت« بهرام صادقی و »سنگ صبور« چوبک .او نقدی مفصل هم درباره این آثار نوشته بود که در مجله »جنگ اصفهان«
منتشر شده بود .این سه اثر ،داستانهایی هستند که تا میزان زیادی ذهنی هستند و »شازده احتجاب« با قالبی نوشته شده که
جریان سیال ذهن است و قالبی است که قرار است مثل فاکنر زمان را بشکند و خطی نباشد و تداخلهای زمانی داشته باشد
اما درعینحال »شــازده احتجاب« برعکس »خشم و هیاهو«ی فاکنر اثری سیاسی است و درواقع یکی از سیاسیترین آثاری
است که در داستان فارسی خلق شده است .یعنی گرهخوردگی بسیار دیالکتیکی بین امور ابژکتیو و سوبژکتیو در این داستان
وجود دارد .درست است که در ذهن یک شخصیت روایت شکل میگیرد اما آنچه نقل میشود ،کامال به امور عینی اجتماعی
مربوط است و ارجاع بیرونی دارد و نتیجهاش میشود اثری که میتوانیم آن را بهعنوان کار کامل گلشیری در نظر بگیریم.
 .گلشــیری از جمله نویسندگان و روشنفکران معاصر ما است که تقریبا همیشــه به روزنامهنگاری پرداخته بود .نظرتان
درباره روزنامهنگاری گلشیری چیست؟
همانطورکه گفتم گلشــیری آدم اجتماع بود و بهجز کار اصلیاش در مقام داستاننویس همیشه یک روزنامهنگار هم
بود .اگر دقیق نگاه کنیم او از »جنگ اصفهان« به اینسو همیشه روزنامهنگاری کرده بود .بعد از »جنگ اصفهان« میرسیم
به »نقد آگاه« که گلشــیری در آنجا همکاری نزدیکی با دریابندری و چهرههای دیگر دارد» .نقد آگاه« واقعا کمنظیر بود و تا
همین امروز ما مجله دیگری شبیه به آن سراغ نداریم .بعد از آن میرسیم به یازده شماره مجله »مفید« که بخش ادبیات و
شعرش به عهده هوشنگ بود .بعد از آن حضور او را در تکشماره مجله »ارغوان« میبینیم و سپس به »زندهرود« میرسیم
یعنی همین مجلهای که هنوز هم خوشبختانه گاهبهگاه شمارههایی از آن منتشر میشود .در آخر هم میبینیم که هوشنگ
در سنین باال یعنی در سنوسالی که کسی معموال خودش را به دردسر این کارها نمیاندازد ،به سراغ »کارنامه« میآید و به
اعتقاد من تنها شمارههایی از این مجله که واقعا خواندنیاند همان شمارههایی هستند که با سردبیری گلشیری منتشر شدند.
 .در سالهای اخیر درباره انقطاع با سنت ادبی بحثهای زیادی درگرفته اما برخی شواهد نشان میدهند که حتی برخی
از نویسندگان و شــاعران شناختهشده معاصر نیز شناخت دقیقی از ســنت ادبی و آثار کالسیک نداشتهاند .بهنظرتان آیا
میتوانیم بگوییم که گلشیری بیش از دیگر نویسندگان معاصر به آثار کالسیک فارسی توجه داشت؟
گلشــیری شاید تحتتأثیر ابوالحسن نجفی و اساسا حلقه »جنگ اصفهان« شــناخت و ارتباط زیادی با آثار کالسیک
و کهن ما داشــت .نجفی دائما به همه تذکر میداد که نثر و نظم کهن را از دســت ندهید .نشــانههایی از ارتباط با نثر و
شــعر کهن در ترجمههای خود نجفی فراوان اســت .یکی از منابع بزرگ زبان فارســی ،صرفنظر از محتوا که ارتباطی با

عصر کنونی ندارد ،متون عرفانی اســت .در بســیاری موارد این متون عرفانی شاعرانهتر از آثار منظوم گذشتهمان هستند.
»شرح شطحیات« روزبهان بقلی یا »عبهرالعاشقین« یا »مناجات« خواجه عبداﷲ انصاری خیلی شاعرانهتر از آثار منظوم
نظمگویی است که مثال کتابی با نظم و قافیه درباره تیمارکردن اسب نوشته است .نجفی همیشه به اطرافیانش میگفت
استانبول« رضا فرخفال هم با داستانهایی مواجه میشویم
که زبان قدیم فارسی را از دست ندهید و مثال در مجموعه »آه،
ِ
که نثر محکمی دارند و این نشان میدهد که نویسنده با متون کهن سروکار مستمر داشته است .بچههای جنگ اصفهان
تحت تأثیر ابولحســن نجفی به ادبیات کهن فارســی توجه خاص داشتند و گلشیری و متونش جزو شاخصترینهایشان
اســت .متأســفانه این ارتباط در سالهای بعدی و در نسل بعدی داستاننویســان ما از بین رفت .با اتفاقاتی که به فرض
در دهه هفتاد افتاد و بر اثر آشــوبهای مختلفی که پیش آمد ،بههرحال نسل جدید هیچگاه فرصت نکرد پیوندی را که
باید با گذشتهاش داشته باشد ،برقرار کند .اینک ما در داستانهایمان با زبان بسیار پیشپاافتادهای مواجهیم که حتی زبان
روزنامهای و ژورنالیســتی هم نیست و از آن هم نازلتر اســت .باالخره در روزنامه هم کسی هست که مطالب را پیش از
چاپ میخواند و ویرایش میکند و نگاه دومی وجود دارد اما امروز بسیاری از آثار منتشر میشوند بیآنکه هرگز نگاه دومی
آنها را پیش از چاپ دیده باشــد .این آثار با سنت ادبیشان قطع رابطه کردهاند و نتیجهاش هم مشخص است .نمیتوان
از هیچ ،همهچیز پدید آورد و ارتباط با ســنت ادبی ضرورتی قطعی اســت .الیوت میگوید سنت خوب مدرنترین عنصر
اســت .اگر بتوانیم از بهترین عناصر یک سنت استفاده کنیم ،کاری مدرن پدیده آوردهایم .طبیعتا همه آن چیزهایی که در
سنت کارکردی برای امروز ندارد ،کنار گذاشته میشود اما نمیتوان بدون گرهخوردگی سنت ادبی و امر نو کار را پیش برد.
شناخت گذشته ضروری است و بهترین عنصر این گذشته هم در ادبیات فارسی بازتاب یافته است .این عنصِر گذشته در کنار
دید مدرن باعث شکلگیری کاری میشود که مثال در نیما میبینیم .آنچه نیما را متمایز میکند ،قالب نیست بلکه در درجه
اول نگاه نیما به جهان اســت ،نگاهی که آن قالب را طلب میکند و اگر اشــتباه نکنم یکبار با خودت درباره این موضوع
مفصل گفتوگو کردیم .براهنی تعبیری داشت و میگفت بحران در رهبری نقد ادبی وجود دارد و حاال باید گفت بحران در
رهبری ادبیات پدید آمده است .جامعه از نظر ادبی واقعا در بحران به سر میبرد؛ یا این بحران ادبیات را به کلی می ُکشد یا
به طریقی این بحران پشتسر گذاشته میشود و بیمار درمان میشود .ادبیات ما از بسیاری جنبهها و بهخصوص از لحاظ
زبانی و تکیه بر سنت گذشته در بحران به سر میبرد .باید به یاد بیاوریم که گلشیری برای نوشتن »شازده احتجاب« منابع
دوره قاجار را بهخوبی خوانده بود .اکبر رادی وقتی میخواست یکی از نمایشنامههایش را بنویسد که ماجرایش در عصر
قاجار میگذشت ،آن را برای گلشیری میفرستد با اینکه اینها روابط خوبی هم باهم نداشتند اما بااینحال رادی میگوید
اثرم را برای گلشــیری فرســتادم و گفتم تو را در این موضوع صاحب رأی میدانم و نظرت را بگو .این نشــان میدهد که
گلشیری گذشته و سنت ادبی را خوب میشناخت .برای نمونه میدانیم که گلشیری در آخر مجموعه »نمازخانه کوچک
من« چهار قص ِه هممضمون دارد که با قصه پنجمی تکمیل میشــود که جداگانه در سال  ۵۸با عنوان »حدیث مرده بر
دار کردن آن سوار که خواهد آمد« منتشر شد و اخیرا متن منقح و پاکیزه آن با تجدیدنظر از روی یادداشتهای نویسنده از
کهن گلشیری در این داستان به اوج میرسد ،هم نثر و هم بهرهگیری از منابع داستانی و حکایی
چاپ درآمد .نثر متأثر از نثِر ِ
و انواع مقامهنویسی سنت قصهگویی فارسی.
 .این ویژگیهای مختلف باعث شــده تا میراث گلشــیری فراتر از داستاننویسی باشــد و او بهعنوان یکی از چهرههای
شــاخص روشــنفکری معاصر ما ،که همیشــه با محدودیتهای مختلفی هم روبهرو بود ،بر کلیت فرهنگ ما تأثیر گذاشته
است؛ اینطور نیست؟
گلشیری شخصیت فرهنگی همهجانبهای بود و از سوی دیگر همیشه نویسنده در سانسور بود .یک وجه فعالیت گلشیری
در کانون جنبهای شــخصی هم داشــت .او بارها به من گفته بــود که فعالیتم در کانون جنبه شــخصی هم دارد؛ چرا که
میخواهم داستانهایم بدون هیچ لطمهای منتشر شود .اهل اینکه به داستانش دست بزند یا کلمهای را جابهجا کند نبود.
شــاید این از زندگیکردن در اصفهان در او مانده بود که انگار منبتکاری و معرقکاری میکرد ،نثر نمینوشــت بلکه انگار
کلمهبهکلمه کنار هم میگذاشت .گلشیری کسی نبود که بگوید میخواهم سی صفحه در یک روز بنویسم .اگر میتوانست
یک روز یک نصف صفحه هم بنویسد ،باید جایزه میگرفت .خیلیها کارهای ستبر چندجلدی دارند اما گلشیری هیچوقت از
این آثار نداشت به خاطر اینکه برای کلمه ارزش قائل بود و معتقد بود که کلمه با خون تو درآمیخته است و انگار با خونت
داســتان را مینویســی .بهطور کلی این ویژگی در نسل ما برجسته بود که آدم تکبُعدی قابلقبول نبود .آدمها باید بُعدها و
جنبههای مختلف و شــخصیت همهجانبه میداشتند تا از آن شــکل تکساحتی و تکبُعدی بیرون بیایند و ازخودبیگانگی
را کنــار بگذارند .حرف مارکس در »ایدئولوژی آلمانی« یادمان باشــد که میگفت در دوره کمونیســم آدمها صبح به کاری
مشغولاند و ظهر و عصر و شب به کارهای دیگر و این اشارهای است به اینکه اینها آدمهای همهجانبه و چندساحتی هستند
نه آدمهای تکبعدی و یاختهای .گلشــیری تا حد زیادی به همهجانبه بودن نزدیک شــد مثل نیما و شاملو و فروغ ،فروغی
که عالوه بر کار شــاعری یکی از بهترین فیلمهای کوتاه این کشور تا همین امروز توسط او ساخته شده است .همه اینها اهل
حضور در جامعه بودند و فکر نمیکردند سلول تنهاییشان بهترین جا برای بروز خالقیت است بلکه معتقد بودند خالقیت
در همنفسی با اجتماع رخ میدهد و بروز پیدا میکند.

یکی از ویژگیهای جامعٔه ادبی ما در دو دهٔه اخیر این است که از خود رغبتی برای کار جمعی
نشــان نمیدهد .شاعران و نویسندگان ما گویا به این نتیجه رســیدهاند که مشارکت در کارهای
جمعی با امر خالقیت و آفرینش هنری ناســازگار و بلکه در تضاد اســت .خلق اثر هنری کاری
اســت فردی و به خلوت و آرامش نیاز دارد ،حال آنکه مشــارکت در کار جمعی افزون بر صرف
وقت ،به سلب آرامش میانجامد .هنرمند وظیفه و تعهدی جز خلق اثر هنری ندارد و . ...گمان
حافظموسوی
میکنم با استداللهایی از این دست ،گروهی از نویسندگان ما خود را از مشارکت در امر جمعی
نویسندگان و نویسندگی برکنار میدارند .تاریخ اهل قلم ما در نیمقرن اخیر آشکارا خالف این را نشان میدهد .مؤسسان کانون نویسندگان ایران غالبا
از شــاخصترین شاعران و نویســندگان روزگار خود بودند .بعدها هم این روال ادامه داشت و هوشنگ گلشیری یکی از آنها بود که بر این سنت پای
میفشــرد و تا پایان عمر کوتاهش به آن وفادار ماند .بســیاریها به یاد دارند که او تا بود ،همیشــه در صف اول بود ،زودتر از همه میآمد و دیرتر از
همه میرفت ،دل میســوزاند ،حرف میزد ،خطر میکرد .او که میگفت» :ســقف خانٔه ما همین کلمات اســت« ،به سقفی میاندیشید که زیر آن،
خود را با دیگران پیوند دهد ،و دیگران را به گردآمدن زیر آن سقف فرامیخواند .گلشیری خود را در خودش و برای خودش خالصه نمیکرد .او در
رمان پس از خود ،و در حافظٔه
جمعی ادبیات و
دیگری و دیگران امتداد داشت و هنوز هم دارد؛ در ِ
نسل پس از خود ،در نثر پس از خود ،در داستان و ِ
ِ
روشنفکری این سرزمین .شاید بگویند و خواهند گفت که از او فقط آنچه در خلوت خود آفریده است ،از داستان و رمان و نقد و نظر باقی خواهد ماند
ِ
و اینها که تو میگویی در یادها نخواهد ماند .اما اگر چنین بیندیشیم ،آن بستر که الزمٔه خلق این آثار است هرگز پدید نخواهد آمد .وانگهی نویسنده،
پی کار خودش .او روشنفکر است ،دغدغه دارد ،به انسان میاندیشد ،به زیبایی ،عدالت
کارمند فالن اداره نیست که سر ساعت کارتش را بزند و برود ِ
و عشق میاندیشد .او جهان را زیبا میخواهد .ازاینرو از زبان زیبایی میآفریند و پلشتی و زشتی را برنمیتابد .و بدینسان اثر خود را میزیَد و شعر
و داســتانش در کنش اجتماعیاَش تداوم مییابد .گلشــیری نویسندهای از اینگونه بود .قصد مطلقکردن شمایل نویسندگی و روشنفکری گلشیری
فردی خود نمیپرداختهاند .اما
را ندارم .در تاریخ ادبیات ایران و جهان بودهاند نویســندگانی بزرگ کــه خلوتگزین و جمعگریز بودهاند و جز به کار ِ
یقینا بار این بخش از مسئولیت آنها را دیگران به دوش میکشیدند .آنچه مایٔه نگرانی میتواند باشد ،وانهادن عرصٔه عمومی است .اگر همه برای
برخورداری از آرامش و جمعیت خاطر ،به خلوت خود بخزند ،هیچکس رنگ آرامش نخواهد دید .خاصه در این روزگار و در این احوال که ما هستیم،
نفس »نوشتن« و نه »نوشتاندگی« ،خطرکردن است و حفظ حرمت قلم هزینه برمیدارد که گاه از قطع نان به قطع جان میانجامد .گلشیری از این
ِ
آزمون سربلند بیرون آمد .یادش گرامی باد.

شکلهای زندگی :گلشیری ،داستانهای معاصر و ما ایرانیان

در انتظار تحمل زمانه
گلشــیری مدتی قبل از مرگ نابهنگامش گفته بــود »من منتظر تحمل زمانهام« .این
جمله کوتاه بهتمامی موقعیت گلشــیری در ادبیات معاصر ایران را روشــن میکند.
تحمل زمانهای که گلشــیری از آن میگوید ،خالصی از فضای ســنگینی اســت که
دهههای متمادی ادبیات معاصر ما آن را تحمل کرده بود .آنچه اهمیت این ســخن
گلشــیری را بیشــتر میکند ،آن بود که او خــود پایی در همان زمانهای داشــت که
نادر شهریوری )صدقی(
میخواســت از درونش راهی به فضایی تازهتر باز کند .فضای سنگینی که گلشیری
از آن میگوید ،ادبیاتی است که نمیتوانست در شکلی مناسب برای تجسم فضاهای تازهتر به حیات خود ادامه دهد ،به بیانی دیگر ادبیات معاصر
نیازمند شــکلی سوای آن شکل قبلی بود و گلشیری میکوشــید با ارائه راه و رسم تازه ،بدعتی نو در ادبیات به وجود آورد .مسئلهای که گلشیری با
آن دســتوپنجه نرم میکرد ،ارائه فرم یا همان شکلی تازه بود که واقعیت را نیز نمایان سازد ،بنابراین مسئله کماکان »واقعیت« بود ،مسئلهای که
تأمل در آن و حواشیهای پیرامون آن در دستور کار ادبیات قرار داشته و دارد .اتفاقا گلشیری در مقالٔه »داستانهای معاصر و ما ایرانیان« ،به کندوکاو
کالسیک
درباره واقعیت و ابعاد آن و مهمتر از همه به طرح سؤال از واقعیت میپردازد ،گرچه گلشیری در تلقی خود از واقعیت ،در همان دوگانٔه
ِ
»عین« و »ذهن« باقی میماند ...» .داستان به نظر من خلق جهان داستانی است در برابر جهان موجود که یکی را واقعیت موجود مینامم و دیگری
را واقعیت داستانی ...و مقصود از جهان داستانی یعنی جهانی که با مصالح این جهان ساخته شده باشد« .۱مقصود از مصالح این جهان »عین« و
مقصود از جهان داســتانی» ،ذهن« اســت که مصالح خود را از همان واقعیتهایی که »عین« گفته میشود میگیرد ،در این شرایط ادبیات با مرزی
صلب مواجه میشود که گویا نویسنده در یک طرف ماجرا ،منتها جایی فراتر از واقعیت و محاط بر آن قرار میگیرد تا بتواند احیانا با تمامی جزئیاتش
به دنیای داستانی درآورد .مسئله مهمی که در این میانه فراموش میشود ،آن است که نویسنده در یک طرف مرز یا اصطالحا در برج عاج -جهان
ذهن -قرار ندارد و واقعیت در آن طرف مرز .واقعیت آن اســت که در جهان واقعی ،مرزی وجود ندارد و نویســنده و اساسا خالق اثر هنری همواره
بخشــی از واقعیت ،آنهم واقعیت سیالی است که میخواهد آن را داستانی کند .در این شرایط ذهن خالق اثر بهناگزیر با واقعیتهای چندگانهای
مواجه میشــود که گریز از آن ناممکن اســت ،مگر با خلق اشکال و فرمهای تازه داستانی تا ادبیات معاصر بتواند در فضاهای تازهتر به حیات خود
ادامه دهد...» .توضیحا اینکه اگر ما اصلی یا ضرورتی را در داستان حذف میکنیم باید بهجای آن بر مختصهای دیگر تکیه کنیم تا خود اثر مدافع خود
جهان دیگر باید اصولی داشته باشد که کسی دیگر بتواند در آن بزید«.۲
شود ،یعنی میتوان جهانی دیگر خلق کرد ،ولی این ِ
گلشــیری با طرح ســؤال ،بر وجود بحران در ادبیات معاصر ایران صحه میگذارد ،او این بحران را بیشــتر متوجه نویســندگانی میکند که متأثر از
رئالیســم غالب در آن زمان ،یعنی رئالیسم سوسیالیستیاند» .از سوی دیگر بســیاری از نویسندگان رئالیست ما قربانی رئالیسم سوسیالیستی شدند .در
نقد بر احمد محمود و دولتآبادی گفتهام که تلقی ارسطویی و افالطونی قدمای ما بیشتر با رئالسیم سوسیالیستی میخواند« .۳مهمترین مؤلفههای
رئالیسم سوسیالیستی ،آگاهی کامل نویسنده یا همان احاطهاش بر واقعیت ،اهمیت به تیپ و نه شخصیت بهعنوان جریان اجتماعی مطابق با حقیقت
عینی تاریخ و البته در رأس همه آنها ارائه نظریٔه تکامل است که آن را در جبر تاریخی یا حتمیت روند اجتماعی مجسم میکند .گلشیری درعینحال از
ســاختار مشترک رئالیسم سوسیالیستی با سنتهای کهن جامعه میگوید که زمینٔه مناسب برای هژمونشدن آن نوع ادبیات در ایران معاصر را فراهم
آورده است» .امروز میتوان بسیاری از ساختارهای مشترک را در این دو نوع تلقی نشان داد ،مثل َق َدریبودن ما که نظیر جبر تاریخی است ،یا انسان کلی
که نظیر تیپسازی در رئالیسم سوسیالیستی است .در هر دو شیوه نگرش موعودی هست و نیز بیتوجهی به محتملبودن وقایع بهازای توجیه آن در
مکتب«» .۴شازده احتجاب« گلشیری را میتوان مهمترین کتاب گلشیری به حساب آورد ،گلشیری آن را به سال  ۱۳۴۸منتشر میکند ،آنهم در زمانهای
که به تعبیر گلشــیری »اعتیاد به رئالیســم سوسیالیستی« ۵رسم زمانه بود ،از این نظر انتشار »شــازده احتجاب« ،خارج از تحمل زمانه و به همین دلیل
مهم »واقعیت«
واقعهای نابهنگام به حساب میآمد .اتفاقا گلشیری در این رمان که آن را ادامٔه »بوف کور« و داستانهای چوبک تلقی میکند ،به مقوله ِ
اما نه آن واقعیت خارج از ذهن -میپردازد ،منظور در اینجا واقعیت چندگانه ذهن اســت .با رمان »شــازده احتجاب« درمییابیم که رمان حتی اگربخواهد نمیتواند بهتمامی منعکسکننده واقعیت یا منعکسکننده تمامی واقعیت باشد ،زیرا پارامترهای مهم دیگر نیز در شکلگیری اثر ادبی وجود
دارد ،مانند آنچه در ذهن شخصیتهای داستانی میگذرد و همینطور باورهای اسطورهای و استفاده از سمبلهای بدون توضیحی که تصورات آن تماما
در ذهن رخ میدهد ،اینها همه بخش جداییناپذیر واقعیتی میشود که تنها گوشهای از ابعاد بهدستنیامدنی واقعیت را آشکار میسازد .گلشیری در
همان مقاله »داســتانهای معاصر و ما ایرانیان« ،از »ساختارهای معتادی« ۶سخن میگوید که میکوشد تقدم و تأخر را براساس زمان متعارف رعایت
کند ،منظور از رفتاری تعریفشده با زمان ،درک زمان براساس روایتی خطی و رابطه میان فعل و انفعال عینی است .گلشیری با انتشار »شازده احتجاب«،
ساختارهای معتاد موجو ِد ادبیات معاصر ایران درباره زمان را دگرگون میکند» .شازده احتجاب« را میتوان در اساس رمانی درباره زمان تلقی کرد اما
زمان توأمان که گلشیری آن را همزمان لحاظ میکند .در »شازده احتجاب« ،از یک طرف با زمانی مواجه
نه براســاس زمان متعارف ،بلکه براســاس دو ِ
ذهن
میشویم که نوعی توالی لحظات تحت قانون بیرونی را نمایان میسازد و از طرف دیگر با زمانی مواجه میشویم که تحت قانونی درونی یعنی در ِ
شازده احتجاب بهصورت خاطراتی پراکنده میگذرد ،حاصل کار متنی نابهنگام است که ناگزیر به انتظار تحمل زمانه میماند.
پینوشت:
» .۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱داستانهای معاصر و ما ایرانیان« ،هوشنگ گلشیری ،آدینه ۷۱

