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ﺷﯿﺮازه

هزارویکشبقرنمعاصر

درخیابانمینتوالسا
ﻣﯿﺮﭼﺎ اﻟﯿﺎده
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻰ
ﻧﺸﺮ ﻧﻮ
»میدانی که من شــروع به قدکشیدن کردهام .اوایل
خودم هم باورم نمیشــد ،اما وقتی خودم را اندازه
گرفتم ،متقاعد شدم که در این هفته بیش از حد قد
کشیدهام ،تقریبا شــش ،هفت سانتیمتر ...تشویش
بر صدایش سایه افکنده بود .یکجا بند نمیشد.«...
دکتر این اتفاق را »خاصیت بزرگشوندگی« خوانده
بــود و این ماجرا بیش از همــه کوکوآنش را به این
نتیجه رسانده بود که در طبیعت هیچچیز غیرممکن
نیست.
داستان ســوم کتاب »دوازده هزار رأس گاو«
ِ
نــام دارد و مترجم در مقدمهاش اشــاره میکند که
در این داســتان مفهو ِم زمان مطرح شده است و از
نظر میرچا الیاده زمان در عالم اســطوره دایرهوار و
دورانی اســت نه مســتقیم ،چیزی کــه خواننده از
مطالعه داستان خود به فراســت مقصود آن را در
خواهد یافت .کتاب جز این سه داستان ،پیشگفتاری
قلم میرچا الیــاده .او از عالقه خود به
هــم دارد به ِ
نوشــتن نوول و داســتان و رمان شگرف مینویسد:
ِ
»در پایان دبیرستان فهمیدم که من همزمان شیفته
دو حتی ســه مشغولیت هســتم :از طرفی بهسوی
تحقیقات علمــی متمایل بــودم )از علوم طبیعی
به شرقشناسی کشیده شــده بودم و از آن به تاریخ
ادیان و فلســفه( و از طرف دیگــر به تخیالت ادبی
مشتاق بودم؛ خواه نوشتههایی که به شیوه شگرف
باشــد ،خواه ادبیات حماســی یا تجزیــه و تحلیل
روانشناســانه از گونه رمان تازهبالــغ نزدیکبین و
چند نوول دیگر .اینها که من به آنها مشغولیتهای
سهگانه میگویم انگیزه تمامی آثار من بوده است«.
او همچنین مینویســد درباره آثار شــگرف بســیار
خاطرات خود
میتوان صحبت کرد چنانکــه او در
ِ
نظراتش را درباره ادبیات شــگرف و تمایزش با آثار
نویســندگان رمانتیک آلمانی همچــون ادگار آلنپو
یا بورخس به تفصیل نوشــته است و اشاره میکند
که بهخاطر ندارد از اســناد اسطورهشناسی -که در
کارهای پژوهشی و دانشگاهی بسیار با آنها سروکار
داشته -یا اشــارات نمادین آنها در نوشتن آثار ادبی
تفاوت علم و اسطوره
خود اســتفاده کرده باشد و از ِ
با اثر خالقه ادبی مینویســد» :در حقیقت موضوع
حین نوشــتن کشــف کردهام.
رمــان یا نــوول را در ِ
جهانی که داســتان از آن پرده برمــیدارد ،حاصل
ذهنیت خالق اســت نه تسلط مورخ تاریخ تطبیقی
ادیــان بر علم یا تفاســیر کتب آســمانی« .از میرچا
الیاده تحقیقاتی در زمینه علم و فلسفه ،قریب به ۱۰
رمان و چندین داستان و نوول کوتاه ،تألیفات علمی
و شرح حال منتشر شده است.

روزگار کرونایی چگونه میگذرد
هیچیــک از ایــن دو ،دوای درد
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
نیست ،پیداست که مسکن موقتی
است اما از هیچ بهتراست تا در گرماگرم فاجعهای که پیش
آمــده برای تو یا برای همه ،خود را نبازی ،اندکی آرامش و
قرار بیابی ســپس پی چاره کار باشی که به تدبیر خردورزی
و دانایی و کارایی تو و دیگران و شــرایط جامعه بازبســته
است .در چندوچون هر کار شناخت »اندازه« متناسب برایم
مهم اســت ،اندازه که رفته به عربی و شده »هندسه« .این
هندسه سنجشگر ،باید در هر ترکیببندی )کمپوزیسیون(،
نســبتهای موزون هماهنگش )هارمونــی( را بیابد ،و در
بازگشــت مداوم اندازهها از کل به جزء و به عکس ،ارزش
نسبی و احتمالیاش شناخته شــود .همین که واکنش در
برابــر وقایــع را اینطور به تأخیر بیندازی ،کمتر دســتپاچه
میشــوی .معموال کمتر وحشت میکنم ،نه به دلیل اینکه
نترس یا شــجاع باشم ،همیشــه در بزرگترین مشکلی که
برایم پیش میآید ،ذهن خیالباز من اینطور تصور میکند
که ایــن فاجعه )بیماری مدهش ،مرگ علنی ،فقر ســیاه(
برای همــزادی که چون من اما همواره جدا از من اســت
اتفاق افتاده.
خوب یــا بد ،این خاصیت ذهن من اســت و نمیدانم
از کــی  -شــاید از کودکی کــه خود را در قالــب دیگران و
ازمابهتــران تصور میکردم -این عــادت در من پدید آمده
که خواهوناخواه واکنش طبیعیام شــده اســت .از دور با
خونسردی نگاه میکنم به نام خود که قرار است با جمعی
از انقالبیون به جزیره ســیبری تبعید شود ،سرگرم میشوم
با سرنوشت کســی که در آن صبحگاه اردیبهشتی از شغل
و تمام مزایای زندگیاش یکباره و بیجهت محروم گشــته
است ،بیگانهوار مینگرم که نامم در فهرست منع و حذف
مکرر میشــود ،پوزخند میزنم به سرنوشــت کسی که در
اتوبوس ارمنســتان کنار پرتگاه ایســتاده ،این الابالیبودن
تمامــی ندارد .حاال در این روزهای کرونایی این بازی ذهنی
را که شــکل حرفه ادبی یافته ،ادامه میدهم ،این فاجعه
ملی وجهانی را با حالتی نســبتا تاریخی ،که دور اســت از
بیعــار و دردی امــا به گریــز از ناهنجاری نزدیک اســت،
مقایسه و رصد میکنم.
از  ۱۰سالگی تا حاال هیچ کاری لذتبخشتر از خواندن
و نوشــتن نیافتهام و برای همین است که تمامی عمرم را
وقف خواندن ســپس نوشــتن کردهام .خواندن را بــا روزی یا دو روزی یک
کتاب ،ســالها ادامه دادهام و چند ســالی است که این روند اندکی کاهش
یافته ،به هفته یک ،دو کتاب رســیده و رقیبی چون موســیقی ایرانی در این
اغتنام فرصت و وقت خوش شــریک شده است .از ابتدای کرونا در اسفند،
کتابهای زیــادی خواندهام ،از آن جمله» :انوار ســهیلی« اثر مالحســین
کاشــفی که نســخه خطی دویستســاله آن را دارم و در شانزدهســالگی
خوانده بودمش و حاال دوبــاره میخواندم .بازخوانی »لولیتا«ی ناباکوف و
بخش اول »یولسیز« جویس )ترجمه خانم اکرم پدرامنیا( همچنین »کلیله
و دمنه« تصحیح اســتاد مینــوی را در برنامه جمعخوانــی خانوادگی .در
»کلیله« ،این دو بیت ســنایی در روزگار مرگامرگی ،سخت رندانه و زهرآگین
و تسالبخش بود:
»اگر مرگ خود هیچ راحت ندارد /نه بازت رهاند همی جاودانی
اگر خوشخویی از گران قلتبانان  /اگر بدخویی از گران قلتبانی«
و هدیــه نــوروزی ققنوس کتــاب ارزشــمند »تاریخ ایران« انتشــارات
آکســفورد ویراســته تورج دریایی و ترجمه خانم شهربانو صارمی و نسخه
منحصربهفرد چاپیام »روزگار دوزخی آقای ایاز« دکتر براهنی .خب ،نوشتن
هم که روزانه در کار است ،خاصه شعر که معنای زندگی من است و نوشتن
طنزهای کوتاه .از شــما چه پنهان اندکی هم از این وضع تعطیلی عمومی
رضایت دارم ،چون از دروغهای ناگزیر معاف شدهام .پیش از کرونا ،بعضی
به خاطر محبتی که داشتند دعوتم میکردند به تئاتر و کنسرت و نمایشگاه
رونمایــی کتاب و ســخنرانی و مانند آن .خیلی از این دعوتها را دوســت
داشتم و میرفتم ،به خاطر آن واقعه یا دوستی فیمابین .اما پیش میآمد
نمایشگاهی را دوست نداشتم یا ساز و آواز ،تئاتر و فیلم کسی را .اینجا رسم
نیست آدم صریح بگوید نمیآیم چون دوست ندارم .مرسوم است بگوید :با
اینکه خیلی مشتاق دیدار حضرتعالی هستم اما به خاطر قولنج ایالئوس یا
سفر ناگزیر یا فوت مکرر عمهام ،از دیار شما محرومم .کرونا بساط را برچید،
خودنمایی بسیاران ازجمله خود ما و استادبازی را.
دیرگاهی است بر این باورم که ما با سیاره مادر خود سخت نامهربان بلکه تا
حد زیانباری جفاکار بودهایم .این روند از اوایل قرن بیستم با شتابگیری اقتدار
سرمایهداری مهاجم ،گسترش روزافزون تکنولوژی و ارتباطات جهانمدار که
جدا از آثار خوبش برای زندگی بشــر ،بالیای جهانی را نیز موجب شــده چون
کاربرد بمب اتم ،چرنوبیل ،جنگهای توطئهآمیز منطقهای ،بارانهای اسیدی،
خرابکاریهــای بیولوژیک ،ویرانگری زیســتبوم ،پدیــدآری جهان مصرفی
حریص ،و تمامی گندکاریهای آشکار و پنهان ،که همه در پدیدآمدنش سهیم
بودهایم .این کثافتکاریها را فقط به گردن حکومتها نیندازیم ،فاشیســم و
داعشیگری ،منحصرا ساخته و پرداخته اقتدارهای مسلط نیست ،ما همهمان،
با فرصتطلبی ترســان ،با ســکوت جمعی نادانان و بیاعتنایان ،به این روند
خوفناک کمک کردهایم .اگرچه اعتراضهای خیابانی میلیونها تن از دلسوزان
در سراســر جهان هم؛ مانع جباریت دولتمردان یکجانبهگرای سودپرســت
فاقد معنویت و آرمان انسانی نشده است .همه کمک کردیم که ماشین تمدن
امروزمان لب پرتگاه برسد.
اندکی به شــعرها بنگریم که رســاتر و صادقانه ،به حال و روز جهان و
اعماق نومیدی ما اشارت دارد:
کرونایی ۱
جهانــی بیانــدام /ناهنگام گرفتار آمــد در این دام /از اســتوای عادت
روزانــه ،فروافتاده /هرچه از جایش و نامــش بیرون رانده /هرکه از جانش
و از جاهش افتاده به در /بیهنگام /.سیاره ناموزون /چه مداری میپیماید
جز زنگ جنون؟ /دســت ما بافته این پادام گســترده /ما خود صیاد مرغان
دل اندهگین گشــتیم /از که مینالم و فریاد برآرم از چه؟ /آبساری بر آتش
گشتی ،خاکی بر باد /عشق را کشتی و /حتی خاطرهاش را در گیتی آشفتی/
تو چه ماندی از خویش بجز ننگی از نام انســان؟ /فرو میپاشــد هر چیز و
هرکس /میآمیزد با احشــای گندان اهریمن /و چه شاینده این آشوب که بر
پاکردی ،گشتی! ) ،۹۹/۱/۶کوی نویسندگان(.
کرونایی ۲
تابوتــی میچرخد گرد جهان /ســایهاش گاهــی قارهای را میپوشــاند/
نیمهجانانــی در آن از هر رنگ و نژاد /هراســان و فروپاشــان در آفاق ویران/
زندهبودن در تابــوت /طعنهای تلخ بر اوهام عصر /.هرکه تابوت خود دارد بر
رگهای جگر /میآراید خود را در آن با خون و خاکستر /اقیانوس اطلس را کم
خواهی آورد از الشه و اشک /.مرده بودی به همه عمر و ندانستی هرگز /زنده
پنداری و جنبنده خود را /در اقصای گوری یک در دو /.تیغ بر حلق آب و آتش
راندی /گاو وگیا را روبیدی از منظر /بیکران را به عطش پیمودن /و رسیدن به

در وحدت نیرومند همگان برابر ذلت ناتوانی و فنای مرگ و
بیم به زانو درآمدن کشور نبینیم به رشد انصاف خردورزانه
پُرتحرکــی که ما را در تنگناهای آینده ،فراتر از بالهای دیگر
 بالهای بیپایان -خواهد برد؛ نرسیدهایم.کرونایی ۷
در گمــان بودنــد فرومــرده به آتشــدان /از واپســین
شرارههاش/دیدی که برجهید/آتش مغان ،ناگهان /که باال
میگیــرد در هوای تاریک این زمــان / .فرومانده بودیم زیر
ســقف کوتاه وحشــت /حصاری درودیوار خراب نومیدی/
بیگاهان سقف خانه ما شــد کهکشان /هریک از ما ،کنون
شــعلهای بلند /به آفــاق میبریــم از دل خویش /جهان
ما شــدیم و ما جهان /بر بــام آن برآی /روشــنی بیکران
) ،۹۹/۱/۱۵کوی نویسندگان(.
در ایام کرونایی که از اوایل اســفند شروع شد تاکنون از
خانه بیرون نرفتهایم ،مقصودم خانواده اســت ،ســرمان را
به کتاب و موســیقی و فیلم و برنامههای فکاهی تلویزیون
)اخبار و ســخنرانیهای آموزنده( گرم کردهایم .آذوقه که
تمام میشود مایحتاج را تلفنی به مغازههای آشنا سفارش
میدهیم و برایمان میفرســتند دوالپهنــا و جنس بنجل.
چارهای نیست بهتر از این است که آدم بهجای پولش نفله
شود .با سنت هرساله که ناستین و پوپک هفتسین مفصل
و خوشگلی میچیدند روز عید که شد دیدیم بیروننرفتن ما
از خانه ،سنبل و سمنو و اقالم دیگر را از سفره عید دور کرده
است ،ناگزیر به سفارش عیال یکساعتی وقت صرف کردم
تا بر رومیزی کاغذی توی بالکن ،هفتسین را نقاشی کنم.
غیر از هفتسین حاجیفیروز را هم کشیدهام با ماسک روی
چهره و رقص شــلنگاندازش که بر دایرهزنگی میکوبد و
میگوید »ارباب خودم کووید «.۱۹سعی میکنم تصویرش
را برای شــما بفرستم .کشیدن هفتسین رنگی کاغذی که
تمام شد دیگر نزدیک تحویل و موقع حافظخوانی بود ،یک
دفعــه خاتون )ارباب گربه ما( پرید رو هفتســین و تکان
نخورد و تا آخر به فال مناسبی که آمده بود گوش داد .این
هم طنز تحویل سال موش با حضور مسلط گربه.
هر فاجعهای حتــی بزرگترینش که جنگ جهانی دوم
باشد -و کرونا در وحشــتانگیزی عالمگیرش دستکمی
از آن ندارد -جز نتایج اهریمنی دهشــتناک ،ســاحتهای
دیگری هم دارد که باید بدان اندیشــید و چنین بازاندیشی
باید فارغ از ترسهای فعلی و ســود شــخصی و نظــرگاه محدود قومی و
سرزمینی باشد .مقصودم دیدن چشمانداز جهان پساکرونایی ماست و آنچه
خردمندان و مردمگرایان باید برای آن آینده متفاوت بیندیشــند .در این باور
تنها نیستم :بالی نوظهوری به جان دنیا افتاده که تمامی برنامههای محلی
و جهانی را مختل کرده .برگزاری اجالس سازمان ملل ،المپیک و انتخابات
رسمی ،جنگها و مناقشات رسمی را موقوف کرده و تجارت جهانی ،بورس
کشورها ،انواع مراودات هوایی و دریایی و زمینی کشورها را معوق یا تعطیل
نموده اســت .دانشآموزان و استادان ،وزرا و سناتورها و ژنرالها ،مدیران و
کارمندان ارشد ،ورزشکاران و ستارهها ،میلیاردها و بیخانمانها ،سلبریتیها
و انواع دزدها و کارگران را خانهنشــین درواقع بیفایده کرده اســت ،این بال
که همه ما را در هر موقعیتی که هســتیم در یک قدمی مرگ احتمالی قرار
داده و در تاریخ نظیر قدرت فناکنندهاش جز در توان بمب هیدروژنی بعدی
نیســت ،اگر دســت از ســر دنیا کشــید و گورش را به دور از گورهای ما گم
کــرد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پیداســت که اکثریتی تازهنفس و حریص ،و
اقلیتی رواننژند و رنجورمانده ،از پناهگاههای ماللت بیرون خواهند جست
برای ازســرگیری زندگی تعطیلشدهای که آن را ناگزیر رها کرده بودند .آنان
پس از شــش ماه یا بیشتر ،به ساختار ویران ازهمپاشیدهای بازمیگردند که
شــباهت دوری به کارکرد و هدفهای پیشــینش دارد .شک نیست ،اجبارا
یا به اختیار باید این ســاختار و سازمان آسیبدیده را )که پسوند اقتصادی،
سیاســی ،فرهنگی یا اجتماعی و عقیدتی دارد( بازســازی و بازپیرایی کنیم.
مســئله درســت همینجاســت .آیا همان الگوی پیشــین زندگی فردی و
جمعی هنوز معتبر اســت؟ آنچه پیش از یــورش جهانپیمای کرونا غلبه
داشت :اقلیتی زورمند و چپاولگر در قلب سرمایهداری جدید مهاجم بود و
اکثریتی عظیم که در سراســر جهان اردوی مغلوبان و محرومان را تشکیل
میدادند .آن اقلیت که در قالب شــرکتهای فراملی ،قدرت اقتصادی برتر
و اقتدار سیاســی توطئهگر دارند ،بر نقشه اقتصادی و سیاسی جهان سلطه
تغییردهندهای داشتند )و البته حاال هم دارند( ،مافیای فروش اسلحه ،مواد
مخدر ،ابزار کودتاها ،جنگهای منطقهای ،تعیین ســرحدات و سرنوشــت
ممالــک ،در کف بیکفایت آنها بود و هســت .در یــک کالم ،مدیران جهان
جدید هر رژیمی که داشــته باشند کاپیتالیستی ،سوسیالیستی یا هرچه ،الهه
زرین را میپرســتند که آیههایش گرد سود بیشــتر و سلطه فراتر میچرخد
و فرهنگ و اخالق و انســانیت نزد او آیات منســوخاند .حاال کرونا عالوه بر
انسانها به این الهه جعلی دستکار انسان روباتیک ،حمله کرده است ،بازار
پُررونــق او را مختل کرده و ســازوکارش را موقتا از ریخت انداخته اســت.
دچار این توهم نیســتم که دیو ســرمایهداری قدرتش را کمابیش از دســت
بدهــد اما امیدی روشــن در دل میپرورم که این رژیــم جهانی بیمهار؛ که
تنورهکشــان در جهــت نابودی فرهنگهــا و تمدنهای جز خــود ،تخریب
حداکثری محیطزیســت ،تغییر توطئهآمیز نقشه جهان و سرنوشت آدمیان
میتازد منتقدان بیشــتری درون قلمروی خود و هم از اردوی مغلوبان بیابد
که یادآور شوند :داداش یواش! سردمداران جهانی تا حدی ملتفت شدهاند
که ســاختار ســرمایهداری بیاخالق مهاجم ضعیفکش سودپرست با آن
شــتاب ویرانگر که بــرای بلعیدن جهان داشــت و در جهت جنگافروزی و
اقتدار مســلط مالی و سیاســی بر قارهها هیچ مانعی نمیشناخت ،چگونه
در برابر ویروس ناشناختهای ،آشفته و کژومژ شد ،دنکیشوتهای سیاسی با
اظهار عجز در تهیه ماســک و ونتیالتور برای بیماران بدحال ،مرگ دویست
هــزار نفر از مردمشــان را در این برهه از زمان)!( امــری عادی و مقرون به
صرفه اعالم میکنند .محال اســت آنها پــس از این ماجرا عبرت بگیرند ،اما
خردمندان آزاده کشــورها و فرزانگان فرهنگها باید علیه این شتاب ویرانگر
بلعنده ،چارهای بیندیشــند و با زمینه مناســبی که در روحیه غالب مردمان
جهان از این مرگ ارزان همگانی پدید آمده روند نابودگری جهان را چنین که
هســت اندکی کند کنند .اگر جان بهدر بردیم از این کرونای نابکار ،میتوانیم
مانند ایام قرنطینه کمتر مصرف کنیم ،بنده منصب و جاه پوشالیمان نباشیم،
حاال که همدلی و همدردی بین ما بیشتر شده ،این چراغ را روشن نگاه داریم.
حفظ اخالق فردی سر جایش .آنچه مهم است اردوی مغلوبان باید متحدتر
از پیش در برابر خطر جنگافروزی ،تغییر نقشــه کشــورها و تمدنها ،پرچم
صلح و رفاه و زیبایی را افراشــته نگاه دارد ،با حمایت از پناهجوها ،زندانیان،
مطرودان جامعه ،به یاد داشــته باشــیم همه ما در زندگی و مرگ یکسان و
اینهمه بیپناه بودیم .از همین حاال برای روزگار پساکرونا به ترسیم نقشهای
دست بزنیم که در آن انسان ارزشهای ازدسترفتهاش را بازیابد و اینهمه
مشوش و ترسان و بیآینده بر نطع تاریخ ،عریان و قربان نباشد.
ادامه در صفحه ۹
ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

 شرق» :در خیابان مینتوالســا« اثــر میرچا الیاده،
شــامل یک رمــان و دو نوول
عنــوان کتابی اســت
ِ
ِ
کوتاه که از مجموعه »دوســتی با دیونیس« از زبان
رمانیایی ترجمه شــده اســت .محمدعلی صوتی،
مترجم کتاب در مقدمه کوتاه خود اشاره میکند که
میرچا الیاده متول ِد  ۱۹۰۷در بخارســت ،با اینکه در
زمینه تاریخ ادیان ،اسطورهشناســی و شرقشناسی
استادی صاحبنظر است ،بهگفته خودش از همان
دوران بلــوغ به نوشــتن نــوول و رمــان عالقهمند
بوده است» .این داســتانها را در تقسیمبندی انواع
داستانها fantastic،مینامند .در آثار فارسی جایی
ندیدهام که برای این نوع داستاننویسی اصطالحی
را جایگزین کرده باشند .آقای دکتر جالل ستاری برای
این نوع آثار واژه شگرف را برگزیدهاند که هم رساننده
توهمانگیزی آنهاســت و هم اعجابانگیزیشان«.
داستان »در خیابان مینتوالسا« از فر ِم داستانی »هزار
ِ
و یک شــب« وام گرفته شــده اســت ،با این تفاوت
که در اینجا شــهرزاد یکی است و ملک جوانبخت،
چندیــن بازپــرس اداره امنیت» .فریما )شــهرزاد(
گوینده داســتانهای اعجابآور با سلسله حکایات
خود نهتنها گرهی نمیگشاید ،بلکه بر پیچیدگیهای
داستان نیز میافزاید .از این نظر میتوان این رمان را
هزار و یک شــب قرن معاصر دانست« .در فصل ۱۰
چنین میخوانیم» :ناگهان شنید - :ببینید ،همهچیز
روشــن میشــود ،یکی سبب مفهومشــدن دیگری
میشود و با هم هیئتی را میسازند و پرده از این راز
برمیدارند .اگر از این فرضیه شــروع کنیم که :از یک
طرف شما میخواهید چیزی را پنهان کنید ،رازی را
مخفی نگه دارید ،اما از سوی دیگر حافظه شما ،مثل
هر حافظه دیگری شما را فریب میدهد ،به عبارت
دیگر پارهای جزئیات اساســی را ضبط نکرده ولی با
وضوحی که بیشباهت به عکاســی نیست ،وقایع
فرعی را محفوظ نگه میدارد .کافی اســت با دقت
الزم این وقایع فرعی را به آزمایش بگذاریم و رمزی
را که میخواهید بهوسیله آن اعمال و شخصیتها
و افکار را پنهان نگه دارید ،بگشاییم.«...
عنوان »یــک مرد بزرگ«
داســتان دوم کتــاب با ِ
ِ
داستانی است با جنبههای عرفانی که اعجابآور نیز
هست و ترجمه آن به جالل ستاری تقدیم شده است.
روایت مردی است به نام »کوکوآنش« که
داســتان ِ
راوی داستان در دبیرستان همکالسی
سالها پیش با ِ
بوده و بعد از دانشــگاه دیگر خبری از هم ندارند تا
اینکه در یک غروب غمناک ماه جوالی  ۱۹۳۳بعد از
پنج ،شش سال از آخرین مالقاتشان به دفتر کاِر راوی
پا میگذارد و خیلی زود ســر درد دلش باز میشود:
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سرچشــمه که پیش از این کورش کردی /.نفرین زمان دامنگیرت شد /فردای
مدفون شما میگردد برگرد جهان ،۹۹/۱/۶) .کوی نویسندگان(.
کرونایی ۳
اینک آن ســخن ناگفته/که فهمش جانت را هزارپاره کند/من آن زهرم/
کــه به کام جهان کردی قرناقرن/.آنکه نابودی مــادر را از نطفگی آغازید/
اینک ،رویاروی جنیــن جهانخوارش/.رودخانههایم را گنداب کارخانههایت
کــردی /کوههایم را ســنگ به ســنگ برکندی به چنــگال آز/بمبهایت را
فروباریدی بر شــهر و جنگل و دشت/پرنده آشیانهاش را به باد نمیسپارد؛
امــا تو/...دد و دام النــهاش را ویران نمیکند؛ اما تــو /...آدمی را و وطن را
تهی کردی از نامش /آن اژدها تویی! /دســترنج تو منم گنج تو/از خویشتن
مرنج!/هیچ از گزند خویش نتواند رســت/آنکه بــا آفریدگارش زمین ،چها
کند! ) ،۹۹/۱/۶کوی نویسندگان(.
این شــعرها ممکن اســت به مذاق عدهای خوش نیاید ،آن را ســیاهتر
از واقعیــت موجود ببینند و چنین محکومکردنــی را ظالمانه و خوفانگیز
بداننــد ،ایرادی ندارد ما به خودشــیفتگی فــردی و گروهی عادت کردهایم
و بــه مظلومنمایی تاریخی ،چراکه همه تقصیر دارند جز ما .شــعرها تنها
به کرونا و نابودگری فراگیر جهانیاش منحصر نیســت بلکه از اشــتباهات
گوناگون بشــر امروز پرده برمیگیرد که جزئی از آن بهصورت کرونا ما را در
کوره امتحان عجزها و نادانیهایمان به خاکسترشــدن میکشاند .حاال که
به این بال گرفتار آمدهایم  -و کرونا غولی دهشتانگیز و ناشناخته است که
آمدنش معلوم و رفتنش نامعلوم است – مویهبرداشتن و از کردههای خود
به ندامت ســخنگفتن ،الزم است و کافی نیست .کوشش  ۲۰۸کشور یعنی
تمامی جهان و دلهره مصلحتجویانه میلیونها انسان در شناختن و عمل
به پروتکلهای خفیف و شدید بهداشتی ،منفعلنبودن در برابر این فاجعه
را نشــان میدهد .انســان امروز به دانش و تجربه دریافته که شــراره امید
زیســتن را از عمق خاکستر نومیدیهای مرگآســا بجوید و شعلهور سازد.
شــاید این بالی جهانگیر که هنوز ما را زمینگیر نکرده و به مقابله واداشته
اســت ،این ژانوس مهیب )خدای دروازههای آغاز و پایان؛ که ســری رو به
پشت ســر و سری به پیشرو دارد( بهرغم ظاهر نفرتبار کشندهاش ،سویه
عافیتبخشی هم داشته باشد.
کرونا؛ مصیبتی همگانی که در سراســر این مرزوبوم به آیینی مستبدانه
تاختوتاز میکرد و دموکراتمنشــانه همه را از فقیر و غنی و دانا و نادان،
یکسان در کام مرگآورش میبلعید ،،به غافلگیرشدگان پناهگاهها ،فرصت
اندیشیدنی تازه داد تا شتابکاری روزگار و کدورت روزمرگی آن را از حافظه
و هوش ملی دورترک برانند .شــهروند عادی در خلوت خانهنشــینی که از
آشفتگی و هراس و نومیدی انباشته بود بار دیگر در شکل زیستن شتابآمیز
خودابهخودیاش نظر کرد و تأمل نمود و به مردم خود و کشــور خویش و
جهان ایرانی که در خاطره دینی و ملی خود داشــت نگاهی از سر همدلی
و شــفقت انسانی افکند .ارزشهای اخالقی فرهنگ ایرانی را به خاطر آورد
و بهزاد آورد که زندگی من فقط مال خودم نیست در ارتباط با دیگران معنا
مییابد ،همزیستی و مصالح مشترک انسانی میباید اساس روابطی باشد که
دروغ و فرصتطلبی و ســتم و ریا ،به گرد آن زنگار بسته .بارها ملت ایران
شعشــعه زندگیبخش فرهنگش را آشکار کرده :در وقایع انقالب ،در دفاع
از مردم وطن ،در همدلی با ســیلبردگان ،زلزلهزدگان ،درآتشســوختگان،
بهفقرپیچیدگان و حاال در کووید  .۱۹اگر فداکاریهای ملت خود را در قشــر
پزشکان و پرستاران ،در اندک شمار مدیران توانا ،در آحاد مردم شهر و روستا،
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ازتاریخبهسالینامعلوم
 شــرق» :بهتر اســت با مادربزرگها شروع کنیم.
مادربزرگ گالینا چشــم و چــراغ اردوگاه کار اجباری
بــود؛ درحالیکه مادربزرگهای ما تماشــاگر بودند.
مادربزرگهای ما نانوا و ماشــیننویس و پرســتار و
کارگــر بودند؛ البته تــا قبل از اینکــه پلیس مخفی
نصفهشــب دِر خانهشــان را بکوبد .باور داشتند که
باید اشتباهی صورت گرفته باشد ،یک غفلت اداری.
مگر ممکن اســت نظام قانونگذاری شــوروی قابل
اعتماد بماند ،اگر بیگناهی افراد را نتواند تشــخیص
دهد؟« .این بخشــی از کتاب »تزار عشــق و تکنو« از
آنتونی مارا اســت که مدتی پیش بــا ترجمه مریم
حســینزاده در نشــر نو منتشر شــد .آنتونی مارا ،از
نویسندگان معاصر آمریکایی است که در سال ۱۹۸۴
متولد شــد و تحصیــالت تکمیلیاش را در رشــته
نویســندگی خالق ســپری کرد .مارا اولین رمانش را
با عنوان »منظومهای از پدیدههای حیاتی« در ســال
 ۲۰۱۳منتشــر کرد و برنده جوایز متعددی شد» .تزار
عشق و تکنو« در سال  ۲۰۱۶برنده جایزه فرهنگستان
هنر و ادبیات آمریکا شــد .آنتونی مارا در سال ۲۰۱۷
در فهرست بهترین نویســندگان جوان آمریکایی که
مجله گرانتا هر ده ســال یک بار منتشر میکند ،قرار
گرفت .مترجم کتاب در بخشی از مقدمهاش درباره
آنتونی مارا و داســتانهایش نوشــته» :مارا از همان
سالهای نوجوانی دریافته بود که داستانها ابزاری
هســتند که ما به کمک آنها همدیگر را میفهمیم،
گذشــته را حفظ میکنیــم و از دل آشــفتگیهای
زندگیمــان معنا خلــق میکنیم .در پاســخ به این
پرسش که چطور میشــود فرزند صالحی از تباری
ایتالیایی-ایرلندی درباره روســیه بنویســد ،میگوید
که همهچیــز از پرســهزنیهایش بین قفســههای
کتابفروشــیها و عالقه وافرش به ادبیات روسیه،
رمانهایی مانند جنگ و صلــح ،آناکارنینا و برادران
کارامازوف شــروع شــد ،و از ادبیات قــرن نوزدهم
روســیه و رمانهایی که تا انتها خواندنشان در نوع
خودش رکورد محســوب میشود .تاریخ غنی چچن
نویسندگان بزرگی مثل تولستوی ،پوشکین ،لرمانتف
و دوما را به خود فراخواند و به آنها الهام بخشــید.
روایت مارا از روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی حاصل تجربه زیسته او در روسیه بوده است
و بهویژه در ســنپترزبورگ با دمای بیست درجه زیر
صفر ،روشنایی چهارساعته روز و زندگی در آپارتمان
پیرزنی که دو پســر سیگاری قهار داشت که کلمهای
انگلیسی نمیدانســتند و البته روسیدانی مارا هم
بهتــر از دانش انگلیســی آنها نبود« .نســخه اولیه
»تزار عشــق و تکنو« شامل نُه داســتان کوتاه کامال
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مستقل بود که کار نوشتنش همزمان با »منظومهای
از پدیدههای حیاتی« در ســال  ۲۰۱۳به پایان رسید؛
امــا نویســنده در بازبینــی این مجموعــه ،تصمیم
بــه خلق مجموعهای از داســتانهای مســتقل اما
درهمتنیــده میگیرد؛ بهگونهایکــه حذف هریک از
آنها کل بنا را ویران میکند .داســتانهای این کتاب،
در فاصله قرن بیســتم تا بیســتویکم در شوروی و
روســیه رخ میدهند و »همچون تجربه نوستالژیک
گلچینکردن آهنگها برای نوار کاست ،انتخاب و در
کنار هم چیده میشــوند؛ نوارهایی که همواره برای
ما بازگوکننده روایتی بزرگتر از تکآهنگهای کوچک
دوستداشتنیمان بودهاند« .در روایت داستانهای
بههمپیوســته این کتاب ،نواری که الکسی ،نوجوان
عاشــق تکنو ،در لحظه خداحافظیاش به برادرش
کولیا میدهد ،نمادی میشود از همه آنچه کولیا به
آن عشــق میورزد و همه آنچه ازدستدادنش او را
میترساند .مترجم درباره داستانهای این مجموعه
نوشته اســت» :مارا با این گلچین داستانهای کوتاه
یک قــرن را درمینوردد؛ چیزی کــه به نظر او کاری
سخت و در حوصله یک رمان است .این داستانهای
مستقل اما درهمتنیده از تونلهایی در زیر لنینگراد در
 ۱۹۳۷شروع و به سالی نامعلوم در منظومه شمسی
ختم میشــوند .آغاز داســتان در  ۱۹۳۷و در بســتر
شوروی کمونیستی است .انقالب کبیر سوسیالیستی
اکتبر  ۱۹۱۷که منجر به ســقوط تزاریســم شده بود،
پس از مرگ لنین به کیش پرستش استالین انجامید.
وعــده حکومت پرولتاریا و آزادســازی رنجبران بدل
شده بود به ترور ،سرکوب ،خفقان و سانسور ،تصفیه،
نظارت دائم سازمانهای اطالعاتی بر مردم و تکریم
خبرچینی و جاسوســی و سرسپردگی .حکومتی که
قرار بود تجلی خواست و اراده تودهها باشد ،هرگونه
اندیشه متفاوت با رهبر حزب را ممنوع و ضدانقالبی
دانست .تنها ُمسکن ،ترویج امید به آیندهای متعالی
و بهشــتی سوسیالیستی بود که آن هم در قطارهای
مرگ نابود شد؛ قطارهایی که میلیونها نفر از اقشار
مختلف مردم ازجمله کارگران و کشــاورزان را راهی
گوالگها ،اردوگاههای کار اجباری ،در دورافتادهترین
و بد آبوهواترین مناطق سیبری کردند .داستانهای
بعدی ما را به دوران خروشچف ،برژنف ،گورباچف،
سقوط کمونیســم در اوایل دهه نود و قدرتگرفتن
گورباچف و خلــف او پوتین و جنگهای روســیه و
چچن میبرند«» .تزار عشــق و تکنو« تراژدی و طنز
تلخ بازسازی خانه و جهانی ویران به علت سانسور و
جنگ و تروریسم و فقر است.

