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گذشته منتشر شد، زور گو قسمت نخست اين گفت�و
انيد.ا مى�خواينك بخش پايانى آن ر

▪▪▪
گى حاكم بر نـسـل او وبحث شعله�ور در بـاب افـسـرد

ه�اش ادامه پيـداان هم�دورگان و شاعرى از نويسنـدبسيار
يان�هـايـى در آناها و جـرمى�كند. اينكه او شـاهـد مـاجـر

نه�هايـىجود نمـواسطه خفقـان مـوسال�ها است كـه بـه و
جود مى�آورد. بحث جلو مى�رودا به�وگان رخاص از نويسند

ام صادقـى. شـعـلـه�ورسد: بـهـرگ مـى�رتا بـه يـك نـام بـزر
م بود كه در دانشكدهيزفيق عزام صادقى رمى�گويد: «بهر

گى�هاخى افسرداسطه برطب با او آشنا شدم. او هم به و
ه به دانشكدهها كرد، بعد از مدتى دوبارا ردانشكده طب ر

گشت و در سال ششم با هم همكالس شديم. يـك روزبر
ان بمانم، چون اگرانم در تهرآمد و به من گفت من نمى�تو

گردم به اصفهان. يادمم. بايد براينجا باشم نابود مى�شـو
س به اصفهانض كرد تا با اتوبومن از من قرهست پنجاه تو

ا شنيدم...»گش رگردد. ديگر نديدم�اش تا اينكه خبر مربر
لفه�هاى اثرين موى�ترمان «سفر شب» يكى از محورشب ر

است. عمده فضاها در شب مى�گذرد كـه در عـيـن حـال
 در شبًالمان معمو هم نمادين نيست. اتفاق�هاى رًاصال

قت است.ان وگى و گذرمرايت روزها اغلب رومى�افتد و روز
ست است. روز فقط كاربهمن شعله�ور پاسخ مى�دهد: «در

فتمسى مى�رها به كافه فردوگى. خود من روزنداست و ز
فقـا جـمـعشتم. شـب كـه مـى�شـد را مى�نـوو سفـر شـب ر

ه بحـث�هـا و شـب�گـردى�هـاى مـا شـروعمى�شـدنـد و تـاز
ًى بود كه باور نمى�كنيد مثالضع خفقان به نحومى�شد. و

ستانم در دانشكده طب- كه معمار بود-ادر يكى از دوبر
نشينانش ازى با يك ماشينى تصادف مى�كند كه سرروز

مان امنيت بودند. مقصر هم آنها بودنـد. بـهآدم�هاى ساز
هر حال بحث باال مى�گيرد و داد و بيداد مى�شود. دو نفر

ت ماشينى كاپوند و روا مى�گيران اين آدم راز اين مامور
ستند. دوا به قصد كشت مى�زم او رابانند و نفر سومى�خو

انه شده بود و مى�گفت من كه طبيبا ديومن از اين ماجر
ه خودش همانم هيچ بگويم و باالخراين مملكت�ام نمى�تو

انار كرد و بعد از انقالب به ايران فرى� از ايربازه سردر دور
اهنـگـى ر مـن سـرًگشت. خفـقـان ايـن�طـور بـود. مـثـالبـر

ير شكنجه بـودفته بودند و زا گرش رمى�شناختم كه پسـر
هنگ اين بود كه بـدود از ايـناما تمام هم و غـم ايـن سـر

نى!ت همايوض اعليحضره و بگويد «به عره به آن ادارادار
م». بدبخـتا بى�تقـصـيـرسانيد كه بـنـده در ايـن مـاجـربـر

شند و فكر اينكه االن پسرا بگيرجه�هايش رسيد درمى�تر
ايش مطرح نبود. پـس در بـرًدر حال شكنجه است اصـال

يكااى من آمرگى كرد. البته برند نمى�شد زًآن خفقان اصال
هم همين�طور است. مـن در ايـنـجـا هـمـيـشـه احـسـاس

ى هم كه بيشتر شده فضـا جـورًابيگانگى كرده�ام. اخـيـر
گى مى�كند!ندائيل زاست كه آدم فكر مى�كند در اسر

ائيلخى صحبت�هايش عليـه اسـرشعله�ور به�خاطر بـر
ها دچار مشكل شده است و اين مشكل گـاهـى چـاپبار

ار داده. اوا هم تحت�الشعاع قرقعيت شغلى�اش رآثار و مو
 سال پيش كه٤٠ً ست است. مثاله مى�كند كه: «دراشار

ائيل به آنجـال اسركنسواس بودم سرمن در دانشگاه تگـز
م�نمايى مى�كرد و مى�گفت كـه مـامى�آمد و چنان مظـلـو

ا حفظ كنيم!اهيم تا هويتمان رچكى مى�خوفقط جاى كو
يل شارون تبـديـلش به سگ بغـلـى آراما حاال جـورج بـو

اند در سياسـتيكا االن هيچ آدمى نمـى�تـوشده. در آمـر
فـىكيل، چه قاضى و...- و حـرباشد- چه سناتـور، چـه و

يع نابودش مى�كنند.نده بماند. سرند و زائيل بزعليه اسر
تـزر وـيل كتاب «بى�لنـگـر»�ام در ايـنـجـا نـامـزد پـوًيا مـثـال

National book awardهاى بسيار مهمى شد كه جايز�ه
س ناشر مشهور يك�سـال بـا مـنم هاوانـدوهستند. امـا ر

ا كه در آن يكه كرد و بعد به من گفت كه فصلى رمذاكر
اض به تمام دنيـاجود دارد كه در اعتـرشاعر فلسطينـى و

ا چـاپكشـى مـى�كـنـد، حـذف كـنـيـد و مـا كـتـاب رخـود
ا نمى�كنم.جه اين كار رمى�كنيم! من هم گفتم، به هيچ�و

يs كردند اما در آخر گفتند متاسفانهكلى از كتاب�ام تعر
فق باشد! دليلشـان هـمار مواند در بـازاين كتاب نمى�تـو

ير سلطهيكا نيست كه زسانه در آمرست بود چون يك ردر
شتـهاين هيچ نقـدى بـر كـتـاب نـوائيل نباشـد. بـنـابـراسر
اهند اسم فلسطين برده شود.» نمى�خوًاهد شد. اصالنخو

اى تلخ ديگـر در بـاب تـقـابـل�اش بـاشعلـه�ور چـنـد مـاجـر
ال بعدى بهيs مى�كند... سئويكا تعـرنيسم در آمرصهيو

مى�گردد و آن هم اينكهمان سفر شب بازجنبه�اى ديگر از ر

 منتشر مى�شود از لحـاظ٤٠اخر دهه مان كه در اواين ر
هت فاحشى با اعم آثار ادبيات آن دورايى تفاوتكنيكى و رو

ىمان�هاى شهـرين ران دارد. سفر شب يكى از مهمتراير
انى ادبيات ما باشد. از شعله�ور دليل رويكردشو شايد تهر

سم. او مى�گويد: «من بچـها مى�پرى ربه اين فضاى شهـر
مان آنچنـانشتن ايـن رمان نـوان بودم. زشهر و بچه تـهـر

گـردما نـمـى�شـنـاخـتـم. االن هـم كـه بـرسـتـان�هـا رشـهـر
مانا بگردم! آن زان رم و ايرس شوار اتوبـواهم سومى�خو

ا بكن. اما از اينهاهم آل�احمد به من مى�گفت اين كـار ر
اهمايى هستم. اگر بخويم من نويسنده درون�گركه بگذر

ى جيمز صحبت مى�كنم.نم، از هنره خودم بزبارمثالى در
انى آدم�ها مطرح است تا بيرون آنـهـا.اى جيمز بعـد روبر
صيs جهان بيرون مطرح نيست و به بعداى من هم توبر
�هاىقت به توانى آدم�ها اهميت مى�دهم. هيچ وروsصي

يكى عالقه�اى نداشته�ام. اما در آن سال�ها و در اكثرفيز
 تمام مملكت بود.ًالم پايتخت معموهاى جهان سوكشور

هاىقتى صحبت ادبيـات و فـلـسـفـه و كـارص وبه خـصـو
ًيباسيتى هم تقـريكو مكـزًى پيش مى�آمد. مثالشنفكـررو

يك است يا خيلى جاهاى ديگر. كتاب�هاتمام مملكت مكز
ها وان چاپ مى�شد. در عين حال ايماژ در تهرًالهم معمو

ند، اغلـبهايى كه در ذهن نويسنده تاثير مى�گذارتصوير
گ شده است.»آنهايى هستند كه او از بچگى با آنهـا بـزر

گى�هاى آن است. در اينبان سفر شب يكى ديگر از ويژز
يتمبانى و تغيير دائـمـى رمان ما با شكل�هاى مختلـs زر
بان و لحن�ها روبه�رو هستيم. تسلط شعـلـه�ور بـر بـافـتز
ال دارد. او مى�گـويـد:بانى چـنـدسـويـه�اش جـاى سـئـوز

ه همان فصل تك�گويىبار آل�احمد درً«جالب است. مثال
طى در حال من�گويىاز (فصلى است كه يك لواكبر شير
ت پيادهى ضبط�صـوشت: اين فصل بـايـد از رواست) نـو

انان التى بود به�عـنـوحالى كه در شمـيـرشده باشـد! در
طىاز لوى اين فصل شد. عباس شيراز كه الگوعباس شير

اان رفـوق�الـعـاده�اى بـود. مـن اكــثــر الت�هــاى شــمــيــر
از بسياراى آشنايى من با عباس شيـرمى�شناختم. ماجـر

يش مـعـلـمستـان شـاپـور تـجـرجالب اسـت. مـن در دبـيـر
اىانگليسى بودم. اين الت�ها هم مدام مـى�آمـدنـد تـا بـر

ند. در عين حال من از بچـگـى از ايـنه بگيـربچه�ها نـمـر
اى من جالب�تربان الت�ها برشم مى�آمد. چون زقشر خو

سى هم فاصلهبان فاراقع در زالت�ها بود. در وبان غيراز ز
بان خيابانى اسـت. يـكـى ازسـى و زبان فـاريادى بيـن زز

�هـاى زsبان حافظ همـيـن اسـت كـهلط
هما درميه ربان يوبان ادبى و زفق شد زمو

جود عالقه بهبياميزد. به هر حال من با و
ه مفتجه به بچه�ها نمربان آنها به هيچ�وز

سه�ام هم گفتـمئيس مدرنمى�دادم. بـه ر
نهگرض كنـى وا عـوه�ها رى نمـرحق نـدار

اهـنــگ رت فـرارسـى كــل وزئـيـس بــازرر
نم بود-ادر پدرزم- اين شخص بـرمى�آور

پـس هـر شــب يــك مــشــت لــش و الت
ًند. مثاله بگيراى بچه�ها نمرمى�آمدند تا بر
اىاست برى بود كه مى�خويك�بار آهنگر

ه بگيرد. ندادم؛ بعد يك آدمىسه نفر نمر
ستادند- يك نفـرا فربه�نام احمد كله�پز ر

ندانى كشـيـده سـال ز١٥ا كشتـه بـود و ر
ه بدهم. باز هم گفتم نمى�دهم.بود- تا نمر

اه عباسيك روز صبح ديدم كه اينها همر
ان كهتمند در شميـراز- التى بود قدرشير

 با چاقوًايش مى�شد قطعااگر با كسى دعو
 الـبــتــه،مـى�زد و هـيـچ بــاكــى نــداشــت

ا هم بى�دليل نزد- آمـدنـد دمهيچ�كـس ر
از گـفـتـم:در خـانـه مـن. بـه عـبـاس شـيــر

م داشت كه كار داردس برلى ترنمى�دهم و
 دقيقه بعد١٠سد. يك مى�ربه جاهاى بار

كتـرگشت و گفت: آقـاى داز برعباس شيـر
مـن از شـمــا خــجــالــت مــى�كــشــم و در

ست است...ف شما درلى حربايستى با اينها آمدم ورودر
احت شد. به هر حال آشنايى من با ايـنمن هم خيالـم ر

رد ار نابز نآ ـمتـسناـوت و دش عوـرش روط�ـنيا رـشق
».مروايب رد بش رفس هدزاي لصف

نـاـمه زا هدـاـعلا�قـوف ــتيـاـكح ـاه�هد رو�ـهـلـعش
يs مى�كند اطـالعـات وان تعرهاى شميـر�ىـدشم� شاد

ان آن روز كم�نظير است...ش در ميان جامعه تهـرحضور
خى حتىيكى ديگر از كتاب�هاى مهم بهمن شعله�ور كه بر

جمه شعر در چند دهه اخـيـر مـى�دانـنـدين تـرا بهتـرآن ر
تمه مشهور تـى�اس الـيـومين هرز» مـنـظـوجمـه «سـرزتر

ن بيستمين آثار شعر قراست. اين شعر بلند يكى از مهمتر
بان خـاص�اشاسطه زبان است كه بـه وسنت انگليسـى�ز

نگىه چگوبارجه بوده و هست. از شعله�ور دربسيار مورد تو
مينسم. او مى�گويد: «سرزاى آن مى�پرجمه و ماجراين تر
جمه كـردم.س طاهباز ترفيقم سيـرواهش را به خـوهرز ر
جمه مى�كرد اما انـگـلـيـسـى�اشس خودش هم تـرسيـرو

امين هـرز رجمـه سـرزب نبود! و خودش هم قـصـد تـرخو
ا بكنم. يادم مـى�آيـداست اين كـار رداشت اما از من خـو

اىيك�بار در مجله نگين پيش محمود عنايت بودم و ماجر
يs مى�كردم.»ا تعرند را پاوجمه اشتباه طاهباز از شعر ازرتر

جمه كنيـد، مـن درا ترعنايت گفت: مى�شود شـمـا ايـن ر
يع فهميدم عنايت با طاهبازنگين چاپ�اش مى�كنم. سر

فيق من استل نكردم و گفتم: طاهباز رمشكل دارد! قبو
ى طاهباز به من گفت: اين كارا نمى�كنم. روزو اين كار ر

جمه نكرده و آنهايـى هـما سال�ها است كسى تـرت راليو
جمـها تـرجمه�هاى بدى هـسـتـنـد. تـو ايـن ركه هسـت تـر

شاى آرا برض دو شب آن رمى�كنى؟ گفتم: باشد و در عر
ش مى�گفت كه اسم شعر بـايـديوجمه كردم. پرويـز دارتر

جود اينكه انگلـيـسـى�اشش بـا ويواب�آباد بـاشـد. دارخر
جمه دقيق نبود - البته حاال كهب بود اما در ترخيلى خو

اب�آباد هم آنچنان بد نيسـت -نگاه مى�كنم مى�بينم خـر
جمـهمين هرز» تـرا «سرزاهيم گلستان اسم شـعـر راما ابـر

اى نام كتاب انتخـابا بركرده بود و من هم هميـن نـام ر
ش چاپ كرد. الـبـتـه بـعـدهـاا آركردم. اين شـعـر بـلـنـد ر

ان بهه من در تهرا بدون اجازفهميدم كه كسى اين شعر ر
ا هم بگويم كه يـكت كتاب چاپ كرده است. ايـن رصور

كلمه شعر اشتباه چاپ شده است. در جايى از شعر آمده:
اه آورد. كه در چاپ به اشتبـاهان به همرو بادى نمور بـار

اه آورد. البته شايـد چـونان به همـرشده و بادى نـور بـار
ا بهترسى�اش رانم فاره بتوجمه كردم، دوباريع تركمى سر

جمه مشهوركنم.» يكى ديگر از آثار مهم بهمن شعله�ور تر
 سالگى١٧مان خشم و هياهو فاكنر اسـت كـه در او از ر

جمانى باشـد كـهلين متـرانجام داده است. او شايـد از او
ه اينبـارگردانده اسـت. درسى بـرا به فـارى از فاكـنـر راثر
سم.ه آن است مى�پربارخى شايعه�هايى كه درجمه و برتر

ضيح مى�دهد: «در مورد خشم و هياهوا توا راو شفاف ماجر
جمها خيلى دقيـق تـرل كتـاب رهم بايد بگويـم نـصـs او

سيدم افسرده شـده بـودم واخر كتاب كـه ركردم؛ بعـد او
اارداد داشتم و بايد كتـاب رصله نداشتم اما چـون قـرحو

يعا خيلى سرساندم. قسمت آخر رمى�ر
جمه كردم كه به دقت قسـمـت�هـاىتر

ا همين�جا بگويم كـهاين ر قبلى نبـود.
ل ادبيـاتا با سه�غو من ادبيـات رًاصال

ى ويكا يعنى اشتين بك، همينـگـوآمر
ليسجمه اواغ ترفاكنر آغاز كردم. سـر

 به سختىًم اصالفتم - كه به نظرهم ر
صت نشد.خشم و هياهو نيست - كه فر

فـصـل آخـر سـفـر شـب هــم بــهمـن در
فته�ام. دربان�اش راستقبال جويس و ز

سـتا دوهر حال مـن بـسـيـار فـاكـنـر ر
ت قسمت آخر كتاببه هر صور داشتم.

فتجمه نكردم. كتاب را با آن دقت ترر
ضاع من بـاانكلين. در هـمـيـن اوبه فـر

ىفم شد. او چيزاده كمى حرصنعتى�ز
ابى دادم. بعـد هـمگفت و من هـم جـو

انپشت سر من گفت كه اين خيلى جو
نـاپـخـتـه�اى� اسـت و تـا يـك مـشــت در

ا بـازدمـاغ�اش نـخـورد چـشـم�هـايـش ر
ابىا شنيدم و جـونمى�كند. مـن ايـن ر

هم دادم. در هر حال به من گفتند بيا
ا به هـمـان دقـتقسمـت آخـر كـتـاب ر

جـــمــــه كــــن. بــــعــــد ازه تــــردوبــــار
ل كـردمان قـبـواوس�هاى فـركـش�و�قـو

اناستارانكلين با يكى از ويرم در فربرو
ايش كنم. هر چه گفتندا ويرچهر انور - قسمت آخر ر- منو

ل نكردم و با انور- كها بكن، قبوخودت تنهايى اين كار ر
ست كـردم. بـعـدا درادى بود - قسـمـت آخـر رمرد بـاسـو

است بنويسدا اين طور ديد مى�خوضاع راده كه اوصنعتى�ز
ىايش شده. مـن هـم گـفـتـم: هـر كـاركه اين كـتـاب ويـر

ست بود، قسمـت آخـرفشان هم دراهد بكنـد. حـرمى�خو
ا كرده بودم.»ايش شده بود اما خود من با انور اين كار روير

ايـش وه ويربارال من درمى�گردم. سئوباز به سفر شب بـر
بانـى ومانى با اين تنـوع زنويسى كتاب است. اينـكـه رباز

ًنويسى شده است و اصـاللحن�هاى مختلs چند بـار بـاز

سيدن�اش چطـور بـوده اسـت. بـهـمـنحله بـه اتـمـام رمـر
ايش شده! من فوق�العاده كم ويرًشعله�ور مى�گويد: «اتفاقا

مانايش مى�كنم. همين رقتى مى�نويسم خيلى كم ويرو
لشتم. يازده فصـل اوا در حدود شش هفته نـوبى�لنگر ر

ا هم در حدودازده فصل است) سفر شب ر(سفر شب دو
اش رشتم و قسمـت آخـره دانشجويى نـوشش�مـاه در دور
ايششتم. من خيلى كم ويركيه نوماه در ترهم در حدود دو

اهيمقتى كتاب تمام شد دادم تا ابرمى�كنم. يادم مى�آيد و
است داشت كتـاب راند - گلستـان دوا بخوگلستـان آن ر

عاا تاسوات رز چاپ كند- گفت كه امالى عاشوردر انتشار
ا تصحيح كرد.شته�ام و آن را غلط نور

النىا در مدتى طـودر هر حال من در ذهنـم كـتـاب ر
عت خيلـىقتى مى�نشينم تا بنويسم به سـرمى�نويسم و و

م.ياد جلو مى�روز
م كـه در حـدود صـد دار ـمـامــىت�نـيـمـه نــامر ـالـثم 

البته اين نوع كـار شته�ام. ساعت نـو٢٤ا در صفحه�اش ر
ه دانشكده باز مى�گردد. آخر سـالمـان دوركردن�ام به ز

ض يك هفته مى�بايستقع امتحان كه مى�شود در عرمو
اى هـمـيـن شـب�هـاانـدم. بـرا مـى�خــوار صـفـحـه ردو هـز

ه مى�خوردم و كار مى�كردم. االنمى�نشستم و مدام قهو
ى از شعلـه�ورال ديگرهم همين جور كار مى�كنم.» سـئـو

مان سفر شب اين قدر مردانه اسـت وا رسم كه چـرمى�پر
مان ديدهنى در رى زغير از يك فصل هيچ شخصيت محور
م كه همان فصـل دوًنمى�شود. او پاسخ مى�دهد: «دقيقا

جود دارد.ايت مى�شود به همين منظور ون�پدر روبان زاز ز
ليـسليس اسـت. در اونويسى از او الگـوًاين فصل دقيقـا

م مدام تك�گويى مى�كند ون لئوپيد بلوفصلى است كه ز
ت به آن صورًا دقيقام رمن فصل دو  نقطه هم ندارد. ًاصال

نا نشان بدهم. زبى رن غرقى و زن شرق زشته�ام كه فرنو
ه جنسـيـت وبارليس تمام تك�گويى�هـايـش درم در اوبلـو

قى من تـمـامن شرهويت خودش اسـت. در حـالـى كـه ز
ى ناامنى اقتـصـادىتك�گويى�ها و دغدغه ذهنـى�اش رو

جود داشت. باز هممان ما اين مشكـل و در زًاقعااست. و
اى من خيلى بعد سياسى و اجتماعىبگويم سفر شب بر

مان چنين مـشـى�اىاى اغلب ما ادبيـات در آن زدارد. بر
نامه شهباز- كها در روزش ر ابتهاج كه اشعارًداشت. مثال

ب توده بود و در مقابل مردم و شفق و...نامه علنى حزروز
ار داشت - چاپ مى�كرد مثل شعر گاليا. يا نادر نادرپورقر

گان شعر نفوذ پـيـداانندهيچ�گاه آن قدر بين مـردم و خـو
ش سياسىنكرد كه احمد شاملو؛ چون شاملو اغلب اشعار

لى بود -و اجتماعى بود. در حالى� كه اشعار نادرپور تغز
هاىدر سفر شب آنجايى كه مى�گويم آنهايى كه هنوز شعر

خـىم نادرپور است و شوسه مى�گويند، منظـوردختر مدر
ا كهين كتاب�اش رست داشتم. آخـرا دوبا او! - نادرپور ر

ستاد بااى من فرآورد برگ�اش درنيا و قبل از مردر كاليفر
يــــبـــــايــــك تـــــقـــــديـــــم�نـــــامـــــه فـــــوق�الـــــعـــــاده ز

ستف شما در- كه متاسفانه گم شد - بـه هـر حـال حـر
يخاستم كتابى بنويسم به نام تارمانى مى�خواست. حتى ز
اين من كمتر بهان در ادبيات معاصر. بنابـراجتماعى ايـر

هايى كـه ايـن جـاخى از شـعـارل پرداختـه�ام مـگـر بـرتغـز
م همـيـن بـعـدكر مـن در اكـثـر آثـارگفتـه�ام. امـا فـكـر و ذ

الـتفى از وشعر معـرو اجتماعى و سيـاسـى بـوده اسـت.

ويتمن است كه مى�گويد: هر كـس در هـر كـجـا ظـلـمـى
ا به من مى�كند. اين مسائـل هـم بـهمى�كند، اين ظـلـم ر

گى� شخـصـى�ام. مـنندمى�گردد و هـم بـه زمان بـرگـارروز
م قاضـىم جدا شدند. پـدريك�ساله بودم كـه پـدر و مـادر

فت و منمان گـرا از مادرى بود و ثروتمند. مـا رگستـرداد
قتى هم مى�ديدم ديگرا ماهى يك�بار مى�ديدم و وم رمادر

يه مى�كردم. پدر من خيلى بـهگردم و گراستم بـرنمى�خو
م ظلم كرد و شايد به همين دليل باشد كه من از نظرمادر

ايش به عدالت اجتماعى پيدا كرده�ام.ذهنى اين�قدر گر
آوردنل درهايى كه فقط فكر پوكترقتى با دگاهى اينجا و

نند توا مى�كنم داد مى�زهستند بحث دفاع از فلسطين ر
ب�ها دفاع مى�كنى و من مـى�گـويـم: نـه مـن از يـكاز عر
ىمى دفاع مى�كنم كه يكى دارد با آنها قـلـدره مظلوگرو

خى به من مـى�گـفـتمى�كند... شاملو هـمـيـشـه بـه شـو
نند. تنها حق انتخابه دار مى�زا باالخرشعله�ور، من و تو ر

نند،ند، مجاهدين دار بزا شاه دار بزما همين است كه ما ر
نند  پس تنها حق انتخاب�مان همين است!دار بز نايئادف

ا همين�طور بود. جالب است بدانيد مندر هر حال ماجر
اج هـماج كرده�ام- سه سال پـيـش - فـكـر ازدوه ازدوتـاز

مى�گردد به اينكه در بچگى ديده بودمنداشتم و اين هم بر
م ظلم شده است و شايد به همين دليل همچقدر به مادر

ابـطت روبـاشـد كـه در آثـار مـن و در سـفـر شـب بــه نــدر
ابطا روجود دارد. جاى اين مسئله راحساسى يا عاشقانه و

اجتماعى و مسائل عدالت اجتماعى پر كرده�اند.»
راك هب ىياور مرف نيرتشيب هك ىيوگ�كت ليلد دياش

ىعون دوجو .دشاب نيمه مه ،ـتسا بش رفس رد هتفر
رو�هـلـعش .رثا ىـاه�مدآ نـايم ـطباور ناـدقف و ـىيـاهـنت
ديتسه ىسك قشاع امش ىتقو .تسا تسرد« :ديوگ�ىم
ناـيب عـمج كي رد دناـوت�ىـمن هطبار و ـسح نيا ـرگيد
ىارب ىسك ىتقو .ميراد ار نيا مه ىكشزپناور رد .دوش
دراو ـمناوت�ىم ـقيمع ـىليخ نم ـديآ�ىم نم دـزن اوادم
ـرت�ىـحـطس ـدنوش�ـىم ـرـفن ود ىـتقو ـاما .مـوش وا زـغم
روضح رد ار اه�هتفگ مامت دنتسين رضاح نوچ دوش�ىم
مه زاب منك�ىم هجلاعم ار ىهورگ ىتقو .دنيوگب ىرگيد
.تسا نيمه مه ىعامتجا طباور رد .دوش�ىم رت�تخس
هتبلا .دنراد ىنابز هطبار رتشيب اه�مدآ هك تسا هورگ رد
هـشير شا�همجرت ىسراف هب هك مرـعش رخآ باتك رد نم
ـىلــزـغت ـىهـاـگن ،دـوش�ـىم نـاـشف�ـشتآ ـرـتـسكـاخ رد
و ميا�هتشاد ىياهنت هراومه تروص ره هب ام ...�ما�هتشاد
دنك�ىم ادـيپ ار اديآ ىتقو ولماش ًالـثم ؛تشاد ميهاوخ
تسين مهم رگيد ًالصا و ددرگ�ـىمرب شا�هداس لزغت هب

ندوب قشـاع نامه مهم ،بيدا اي دشاب فـوسليف وا هك
رد ار مرـعش باـتك نيرت�ـمهم ـدياش هك ـنم لـثم .تسا
.ما�هدورس ،مدوب ىوسنارف ـرتخد كي قشاع ـهك ىنامز
».تسا نيمه مه تيعقاو

گو تلخيصى بود از چند ساعت گپ اين گفت�ودر پايان:
ش�صـحـبـت �بــاو گـفـت� بـا بـهـمـن شـعـلـه�ور. مـردى خـو

حافظه�اى فوق�العاده كه سال�هاى سال بود
ىجـوى�اش بودم. در جسـت�وجودر جسـت�و
گ سفر شـب كـه در آنمان سـتـرنويـسـنـده ر

ت بـهافت و قـدرگار تـلـخ نـسـل�اش بـا ظـرروز
ايت كشيده شده است.رو

«خوبى خدا» منتخبـى
است از داسـتـان�هـاى

اىيكا كه برمعاصر آمر
نــخــســتـــيـــن�بـــار در

ىيـات مــعــتــبــرنـشــر
كـر،هـمـچـون نـيــويــور

يويويس راير، پـاراسكو
و... منتـشـر شـده�انـد.

ايــزاغــلــب آنــهــا جـــو
ا بـه خــودى ربــســيــار

اختصاص داده�اند و از
يــنجــمــلـــه بـــهـــتـــر

داسـتــان�هــاى امــروز
هله نخست، انتظار مـاند.  اگر در ويكا به شمار مى�روآمر

يكايى ساختار ساده باشد، نخستيناز داستان كوتاه آمر
انگى به عنـوعه يافته�ايم و سـادا در اين مجمواستـه رخو

اك در تـمـامـى داسـتـان�هـا ديـدهجه اشـتـريـن ومـهـمـتـر
فته، بـسـطايت در جايى مشخص شـكـل گـرمى�شـود؛ رو

شن به پايان روًيافته و به دور از ابهام در نقطه�اى كـامـال
گى، فضـاىمـرسيده است. اما مفاهيـمـى هـمـچـون روزر

ستان كتابسسه بوكتاب�هاى جديد مو
ىقارن دمحا الم ىسايس هشيدنا

 مــال احـــمـــدگـــار:�روز
اقى، دانشور نام�آشنـانر

ن سيـزدهـمگ قـرو بـزر
لين فقيـهـىى، اوهجـر

اليتاست كه بحث از و
ارا كـــه در ادوفــقــيــه ر

ابگذشته، فقها در ابـو
مــــخــــتــــلــــs بــــدان

تپرداخته�اند، به صـور
كز و استـداللـى ومتـمـر

يه سياسىدر قالب نظر
اليت عامه فقها در عصر غيبت مطرح كرده است. ايشانو

اا محدود ندانسته، بلـكـه او رلى فقيـه رات وه اختيـارداير
مانم در زاتى مى�داند كه ائمه معصوصاحب تمام اختيار

لs كتابخود حائز آن بوده�اند. سيدسجاد ايزدهـى مـو
ستان كتاب ( نشرسسه بوى موياد شده كه كتابش از سو

ه قم ) انتشار يافته استيه علمدفتر تبليغات اسالمى حوز
مانه، مفاهيـم وگى و زندا در شش فصل «زضوع فوق رمو

اعد فقه سيـاسـى، حـيـاتكليات، جايگـاه سـيـاسـت، قـو
مته فقه سياسى در عصر غيبت و حكوسياسى در گستر

ار داده است.سى قراقى» مورد بررگاه مال احمد نراز ديد
اى فهم صحيح مبانى انديشه سياسى شيعهاين كتاب بر

اىاليت فقيه و پاسخگويى به شبهات و كمك برله وو مقو
ك مـاهـيـت ايـن نـظـام مـفـيـد اسـت. در ايــن كــتــابدر

 درًاقى كه عمدتاجنبه�هاى فلسفى و اخالقى فاضـل نـر
سىار مى�گيرد، بـرره علم سياست مورد استفاده قـرحوز

 كتاب�هاى فقهى و كلمات ايشان استفادهزانشده و تنها 
zشده است.

ىنيسح تضهن ىنافرع ىاه�هولج
ه نهضتبـار: درگارروز

امام حسين(ع) سخن
بـسـيـار گـفـتـه شــده و

گان علم و انـديـشـهبزر
آثار علمـى و حـقـيـقـى

ا پـديـدشـايـسـتــه�اى ر
آورده�اند اما حـقـيـقـت
آن است كه همچـنـان

مــيــنــه�هــاى بــحــثز
كـالمــى، فــلــســفــى،
فــقــهــى، ســيــاســى،

يخـى و اجـتـمـاعـىتـار
شنـاسـانـهسى�هـاى كـارجود دارد كه بـا تـحـلـيـل و بـررو

مانايط زان از آن پيام�هاى جديد و متناسب با شرمى�تو
ا كشs كـرد.ه�اى از اين قيام رار تازبه دست آورد و اسـر

انس�آموز و عميق است كه انديشـورا، نهضتى درعاشور
ان،اونـاگـون بـا عـالقـه فــراز مـذاهـب و نـحـلـه�هـاى گــو

ا كاويده و از منظر فقهى، فلسفى،جنبه�هاى مختلs آن ر
زا ىـكي ديدرت�ىبيسته�انـد. يخى بدان نگـر تـارو كالمى

ىنعي تسا نآ ىنافرع هيوس ،ديواج مايق نيا ىاه�هبنج
ديدپ ىبان ىنافرع زيگنا�لد ىاه�هزومآ البرك هثداح رد
شـقن ناـسنا جورع و ـىگدنزـاس رد مادك ـره هك هـدمآ
،صالخا ،تفـرعم و ترـيصب ىـاه�هولج .دراد ـىساسا
هثداح نيا رد رگيد هزومآ اه�هد و تمواقم ،تماهش ،راثيا
ناقشاع همه ىارب اهنآ زا مادك ره حيرشت هك دراد دوجو

باتك.ـتسا شخب�تـايح و ـزيگنارـوش ناديـهش رالاس
نيمادمحم هتشون »ىنيسح تضهن ىنافرع ىاه�هولج«

رالاس مـايق ،ـىنافـرع هيواز ـنيـمه زا ىنـاگزرا ىقدـاص
رد تفرعم و تريصب ىاه�هولج شخب هس رد ار ناديهش
تضهن رد تبحم و ـقشع ىاه�هولج ،ىنيـسح تضهن

ىنيسح تضهن رد ىناسنا تمارك ىاه�هولج و ىنيسح
ىا�هـحفص ٢٢٣ باـتك  .تسا هداد رارق ىسرـرب دروم
اب ـتسا هتفـاي راـشتنا ـهخـسن ١٥٠٠ رد هك  هـدش داي
هتفرگ رارق نادنم�هقالع رايتخا رد ناموت ٢١٥٠ تميق
z.تسا

هيقف تيالو هيرظن ىركف ىاه�شلاچ
اليت: تبيـيـن وگارروز

ان تـنـهـافقيـه بـه عـنـو
اگيـرايـج و فـريه رنـظـر

فـقـه شـيــعــه در بــاب
مند پـاسـخلت، نيـازدو

سش�ها و شبهاتبه پر
مـتـعــددى اســت كــه

خـى از آنـهـا قــابــلبـر
اهـتـمــام اســت. ايــن

سش�ها و شبـهـه�هـاپـر
 در سال�هاى پسًعانو

ى انــقــالباز پــيـــروز
ى اسالمى بر مبنـاىمينه تشكيل جمهـوراسالمى كـه ز

جـه و عـالقـهاهـم سـاخـت، مـورد تــوا فـراليـت فـقـيــه رو
فته است. محقق بهار گرانديشمندان و محافل علمى قر

خانهابسته بـه دبـيـركز تحقيقات عـلـمـى واست مـرخودر
سش�ها پرداختهسى اهم پرى به بررهبرگان رمجلس خبر

ار داده اسـت. درسى قرا در سه بخش مـورد بـررو آنهـا ر
هباره�هاى مختلs درههى از انتقاد�ها و شبجول وبخش او
اليـت» مـطـرح شـده اســت. در ايــن بــخــشم «ومـفـهــو

ل بودناليت، نامعقوتحقق�ناپذير بودن نظام مبتنى بر و
يـت، مـحــال واليـت و جـمــهــورو تـنـاقـض�نـمــا بــودن و

لى عليه» وى «مولى» از سوعقاليى بودن انتخاب «وغير
فته است.ار گره قراليت به مثابه مالكيت مورد اشارو

م «انتصاب»ى مفهوائه چالش�هاى فكرم با اربخش دو
م «انتصاب» دو انتـقـادتباط با مفهـوآغاز مى�شـود. در ار

ل بر اين نكته انگشت مى�گـذاردمطرح است. انتقـاد او
فته باشد و بـاا از باال گرعيتش رمتى، مشـروكه اگر حكو

ار يابد، چنـيـن نـظـامـى،نصب و تعيـيـن الـهـى، اسـتـقـر
يت در جهـانخالف دستاورد�هـاى بـشـرل و برمعقـوغيـر

معاصر است.
م از اين جا نشات مى�گـيـرد كـه انـتـصـابانتـقـاد دو

اليت فقيه به شكل نصب عام است و «نصـبمطرح در و
له�اى محال و متناقض اسـت و از شـارع، مقوًعام» ثبوتـا

م بـهنشدنى اسـت. كـتـاب در بـخـش سـوحكـيـم، صـادر
ه فقه و فقاهت پرداخته است.كتاببارسى شبهاتى دربرر

شتهاليت فقيـه نـوى وصفحه�اى چالش�هـاى فـكـر١٩١
ستان كـتـاب درسسـه بـومصطفى جعـفـرپـيـشـه�فـرد مـو

مـان در اخـتـيـار تـو١٧٥٠ نسـخـه و بـا قـيـمـت ١٥٠٠
فته است.ار گرعالقه�مندان به فقه شيعه قر

اگير حضورتى فرش�هاى كوتاه كمتر به صـورى يا برشهر
يافته�اند. علت اصلى اين نـكـتـه شـايـد در اصـالـت اكـثـر

ست است كه از جملهعه باشد. درگان اين مجمونويسند
ند اما بيشتر به دنباليكايى به شمار مى�روگان آمرنويسند

گاه اصلى�شان هستند كهاديخ  و اعتقادات زهنگ، تارفر
اپنى)  و «الكساندراكامى» (ژان به «موراز ميان آنها مى�تو

هاىيكايى با باوره كرد. فضاى آمرسنيايى) اشارهمن» (بو
س بهنه�اى ناملموند خورده و به گوآبا و اجدادى آنها پيو

فته است. عدم حضور ايـن مـفـاهـيـم حـتـى درحاشـيـه ر
آمد تاكيداتى اينچنينىيده از «كارور» كه سرگزداستان بر

ضوح به چشم مى�آيد.است نيز به و
شـتـه  «كـارور»ن» نـونـگ بـزم داشتـى زداسـتـان «كـار

ند از يكديگر جدان و مردى است كه قصـد داراى زماجر
ند تعطيالتاه�حل تصميم مى�گيرين ران آخرند و به عنوشو

شىانند. تا اينجا با برسبز بگذرستايى سرا در روتابستان ر
عى فضاى ايستااجه هستيم و نوناشويى موگى زنداز يك ز

صيsو بى�تنش كه مختص آثار «كارور» است. داستان با تو
ن و مرد نزديك شده�انده گله�اى آهو كه به ويالى زمنظر

ايىارد مى�شود. در اينجا منطق رونه ودر فضايى روياگو
قs مى�شود و بعد از چند صفحه به فضاىئاليستى متور

اب يا رويا كه باى شبيه يك خـومى�گرديم؛ چيزقبلى بـاز
ن و مرد و در نهايت تصميـم بـهعقيم ماندن مشـكـالت ز

طـالق از بـيـن مـى�رود. ايـن داسـتـان از جـمـلـه مـعــدود
چنـداى صفحاتـى هـرداستان�هاى «كـارور» اسـت كـه بـر

ى به كلى خارج مى�شود.گى و فضاى شهرمركوتاه، از روز
گى اگر هم حضور داشته باشد گهگاه به نظرمراين روز

ا نـقـضيجى بـنـيـان�هـاى خـود ركتـى تـدرسد در حـرمـى�ر
شتهم» نومى�كند. در داستان «تو گرو بگذار من پس مى�گير

من الكسى» با اين بن�فكنى روبه�رو هستيم. داستان،«شر
يداى خرستى بى�چيز و الابالى است كه برخپواى سرماجر

صت دارد مبلغى هنگفتاثى اجدادى، يك شبانه�روز فرمير
چه به دسـت آورده بـر بـادصـت هـرتهيـه كـنـد. در ايـن فـر

قابل انتظار بهنه�اى غيـراث اجدادى به گومى�دهد اما مير
ها وعه�اى اسـت از بـاورسد. داستان مـجـمـودستش مـى�ر

نگ شـدهيكا كمـرن آمـرآداب و سننى كه در جامـعـه  مـدر
ستى با تحميل خود بر منـطـقخپواست اما اعتقادات سـر

انجام باعث مى�شود شخصيت اصلى به آنـچـهداستان سر
در پيش بوده دست يابد. ضمن اينكه فصل�بندى داستان

ظهر»، «عصر» و...مانى «ظهر»، «بعدازت تكه�هاى زبه صور
صت رو به اتمام،اه كردن مخاطب در اين فردر تعليق و همر

ئاليـسـمار از رفر گى بسيار مـوثـر بـوده اسـت. ضمـن سـاد
كار» نيز قابل تامل است. جايىيكايى در داستان «تعميرآمر

كه شخصيت اصلى داستان كم�كم از حالت انسانى خارج
تا در قــدرايـى، داســتــان رمــى�شــود و در بــعــدى مــاور

ايت نيز با ظاهـره�آساى خود مستحيل مى�كـنـد. رومعجـز
كت عـادىيكى شخصيـت، از حـرشدن نشانه�هاى متافـيـز

لناك مى�گيرد. اين شتاب درخود خارج شده، شتابى هو
ل شخصيـت درش مى�يابد. تحوتمام ابعاد داستان گستـر

يرگ ناگزگاه مخاطب، دويدن شخصيت�ها در پايان، مرديد
اىاكـى بــرايـت! اگـر نـقـاط اشــتــرقـs روانـجــام تــوو سـر

يكايى قائل باشيم، «فالميـنـگـو» وداستان�هاى كوتـاه آمـر
شته«خوبى خدا» مصداق�هاى بارز آن است. «فالمينگو» نو

ى مى�پردازد كـه درگى دخترندنچ» بـه زابت كمپر فـر«اليز
ا از دستت تكلم خود رك شده، قدريك سانحه دچار شو

گى مى�كنـد ونديش زان�پرى به شدت رومى�دهد. با مـادر
گى او در مدت كوتاهى كهندشى است از زكل داستان بر

اقعى بر عدماند صحبت كند. داستان به معـنـاى ونمى�تو
ايتى است ازيكايى تاكيد مـى�كـنـد و روهويت انسـان آمـر

سديكا. تنها به نظر مى�رانى جامعه  معاصر آمرعقده�هاى رو
گىنـدى شرح زاوايت تند مى�شود و رپايان داستان كـه رو

نى ميـانـسـال شـدهكى بـه حـال كـه زا ناگاه از كـودخـود ر
ىستالـژعى نونگ و بويى از نوجه اسـت و رساند بى�ومى�ر

شـتـهبى�دليـل دارد. ايـن ضـعـs امـا در «خـوبـى خـدا» نـو
فته است و هيچ چيـز خـارج ازى كمپر» از بـيـن رجـور«مار

عهضه نمى�شود. «خوبى خدا» كه نام مجمودنياى متن عر
انى است كـهجوگى نونـدفته از آن است داستان زگـرنيز بر

يبان است. نكـتـهى العالج دست بـه گـردر بستر با بيـمـار
ل شخصيتى دو شخصيت است.ند تحوجه قصه روقابل تو

هاى مذهبى در بيمار جان مى�گيرد و با نزديك شدنباور
نگ مى�بازد.  اين امـيـد از بـيـنستـار او رگ در پـراو به مـر

نگ اميد در بيمـار بـرمى�رود و نويسنده با بيشـتـر شـدن ر
گايد. «مايك» به مرايت�هاى مذهبى مى�افزتعداد خرده�رو

بار نويسنـده جـمـالتـى از داسـتـاننزديك مـى�شـود و هـر
اردا بيشتر و بـيـشـتـر وفته از كتـاب مـقـدس رگر» بـرب«ايو

سد.مى�كند. اين تقابل با پايان داستان به اوج خود مـى�ر
ب پيامبر نجات مى�يابد و «مايك» مى�ميرد.ايو

مرخ�ىنادزي ىدهم

ىزورون رساي

جمگار با بهمن شعله�ور- نويسنده و مترگوى اختصاصى روزگفت�و

ِ بلندِهاىروز
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دننام�ىم ناوج اه�هدرم
نگاهى به مجموعه داستان «خوبى خدا»

 ههد ىاه	لاس رد رو	هلعش نمهب 
٦٠

ش رفس نامر ىسيلگنا همجرت 
ب


