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وطن امروز

یادداشتی بر دفتر شعر «با قطار دقیقهها برگرد» سروده سیروس مرادیروئینتنی

زمین در تمنای باران معنا
وارش گیالنی

از س��یروس مرادیروئینتن��ی ک��ه متولد
 1358است ،عالوه بر این دفتر ،در سال 1382
نیز مجموعهغزلی به نام «آسمان خیره به من»
منتش��ر شده است .دفتر شعر «با قطار دقیقهها
برگرد» در  87صفحه ،ش��امل  46غزل ،توسط
انتشارات فصل پنجم چاپ شده است.
ب��ا توج��ه ب��ه ی��ورش ش��اعران
ج��وان و حت��ی ت��ازهکار ب��ه غ��زل،
نمیدانم باید منتظر ی��ک انقالب ادبی در غزل
بود یا یک بحران؟! بعد از نیما یوش��یج ،در این
عرص��ه بزرگانی با عنوان «ش��اعران غزل نو» یا
غزلس��رایان امروز به میدان پ��ا نهادند که اغلب
نیمنگاهی ب��ه انقالب ادبی نیما داش��تند و آن
دس��ته هم که نداش��تند ،تحت تاثیر جو کلی
جامعه از این امر ،نتوانس��تند در این فضا تنفس
نکنند؛ پس امروز غزل��ی میبینیم که عالوه بر
اینکه تقویتیافت ه جریان شعر نو و نیمایی است،
ضیاءالدی�ن خالقی :س��ودابه امینی از جمله
ش��اعرانی اس��ت که در ده ه  70شناخته شد و
اینک در ردیف زنان ش��اعری که در شعر امروز
ایران ش��اخص هستند قرار میگیرد .او شاعری
اس��ت که اغلب قالبهای کالسیک را آزموده و
به ش��عر نیمایی هم عالق ه خاصی دارد .او شاعر
نوگرایی است اما نوگرایی او در حد اعتدال است،
یعنی تعبیر و تش��خیص و تشبیه و استعارهاش
اگرچه تازه اس��ت ام��ا اغلب ام��روزی و مدرن
نیس��ت؛ چنانکه فرق اس��ت بین تعابیر ش��عر
س��بک هندی و تعابیر شعر سپهری .از این رو،
هنوز  50درصد از نگاه ،فضا و زبان ش��عر دیروز،
نشانههایش را در شعر او جا گذاشته است .حال
اگر یکی پرس��ید« :این جاگذاشتن خوب است
یا بد؟» باید گفت« :بس��تگی به ش��اعرش دارد،
چرا که این جاگذاش��تن برای هوشنگ ابتهاج،
فریدون مش��یری و ...خوب است اما برای فروغ،
ش��املو ،سپهری و ...سمی اس��ت که شعر را در
ایشان میکشد».
مجموعهش��عر «لیلی و هزار زن» از سودابه
امینی را انجمن ش��اعران ای��ران در  86صفحه
منتش��ر کرده ؛ مجموعهای که  49شعر دارد و
شامل غزلها و اشعار نیمایی است .حدودا نیمی
از غزلهای این دفت��ر بلندند و دارای  10و 11
بی��ت و نیمی دیگر در ح��دود  7و  8و  9بیت؛
یک غزل  14بیتی هم دارد؛ آن هم در زمانهای
که غزلهای  5و  6و  7بیتی بس��یار رواج دارد و
معمول و معقولبودن این امر امروز پذیرفته شده
است؛ حتی غزلهای  4بیتی.
غزل امینی ،غزل احساس و حماسه و اندیشه
اس��ت و این هر سه با هم و در کنار هم ،در یک
بس��تر ،در غزل امروز ،متاع کمیابی است که در
اشعار هر شاعری یافت نمیشود!
«از آتشدانش آوردم که ناگه جوهرم گم شد
نخواندم درس اول را ،کتاب و دفترم گم شد»
و این سه در کنار شعر امینی اولینآبشخور
نوآوریهای��ش عصی��ان اس��ت ،درس��ت مثل
غزلهای حسین منزوی ،بدون آنکه شباهتی به
غزل او داشته باشد:
«پر ققنوس من اینک نصیب از آسمان دارد
عقاب این را نمیداند که آتش در پرم گم شد
چرا گیسوی تاریکم به تنهایی نمیپیچد
چ��را از خاک برخیزم؟ که روز محش��رم گم
شد»
سودابه امینی نهتنها این عصیان را از ذات و
ضمیر خود ،با احساس حقیقتجوی شاعرانه سر

متاثر از ش��عر انقالب ،شعر دفاعمقدس و اغلب
جریانهای ادبی معاصر نیز هست .در واقع همه
این تاثیرگذارها هرکدام به نوعی بر کلیت و حتی
بدن ه غزل تاثیر گذاشته و آن را در کل به «غزل
امروز» تبدیل کرده که میتوان «غزل نو» را نیز
شاخهای از آن دانست.
حال در این میدان فراخ ،گمنش��دن و چراغ
راه داش��تن الزم اس��ت ،چون راه سالم پیشرو
و مش��خص را بعض��ی ه��زار چ��اه پیشرویت
میگذارند.
حال باید دید که سیروس مرادی با توجه به
ن��وع غزلش ،در کجای غزل امروز قرار میگیرد؛
در گ��روه ش��اعران «غزل نو»؟ ش��اعران «غزل
نوکالسیک»؟ یا گروه شاعران «غزل کالسیک»؟
البته تقریبا هم ه شاعران گروههای نامبرده بهطور
مس��تقل در یک گروه قرار نمیگیرند و در غزل
هرکدامشان درصدهایی از ویژگیهای گروههای

دیگر وجود دارد؛ حال در این میان ،غزل بعضی
دارای التقاط بیش��تر و غزل بعضی دیگر دارای
التقاط کمتری است .در واقع ،شعر کالسیک را،
به معنای اعم ،از این التقاط گریزی نیست ،زیرا
قالب و بنیادش ـ اع��م از غزل و دیگر قالبها-
کالسیک اس��ت و در یک چارچوب قرار دارد و
در این چارچوب تنها اتفاقات ممکن ،در س��طح
میافتند؛ مثل تعابیر ت��ازه و زبان تازه و ...البته
این زبان ،آن زبانی نیس��ت که امکان ایجاد فرم
دارد .هر چند در این میان غزلس��رایانی با ایجاد
تغییراتی خ��اص ،درصدد ایجاد فرمهای متنوع
در غزل هستند که نمیتوان گفت ناموفقند اما
کارشان بیشتر آگاهانه است و بر اساس سختی
تحمیلی و ش��اید هم مصنوعی بنیان گذاش��ته
شده است.
ن غزل این
اولینچیزی که با خواندن نخستی 
دفتر میتوان دریافت ،روانی کالم و تسلط شاعر
بر آن است:
«صدایم ماجرای سنگ و شب شرمنده دریا
دلم آن س��وی صد فرسنگ و شب شرمنده
دریا»
غزلی را که برای دوس��ت و اس��تادش خلیل
عمرانی سروده ،همان روانی را دارد و هم شباهتی
به آهنگ مردم جنوب و دارای ضرباهنگ تند:
«لب مبند از سخنای دست که بیبال و پرم
آسمانی شده با تو غزل دربهدرم
شعلهشعله دلت از ُهرم غزل میسوزد
چه خلیالنه که در آتشی و بیخبرم
کودک موجی و از بندر عشق آمدهای
مرد توفانی من ،آین ه من ،پدرم!»
غزله��ا ع�لاوه ب��ر روان��ی و درص��د باالی
آهنگینب��ودن و ش��باهتی ک��ه از درون ب��ه
آهنگهای جنوبی (با هم ه تنوعش از هرمزگان
تا سیستانوبلوچس��تان) دارد ،نشان از اصالت
ش��اعر و ش��عرش دارد .نه اینکه شباهت آهنگ
ش��عر عروضی ش��اعر با آهنگهای جنوبی یک
ارتب��اط بیرون��ی باش��د ،بلکه آن ص��دای گرم
آهنگه��ای جنوبی از پس گرم��ای این غزلها
میجوشد.
غزلهای این دفتر از هر جهت شبیه جنوب
است؛ گرما و گیرایی این غزلها به ما میگوید،
فراتر از ظواهر امر ،شعر نیما بیش از آنکه به شعر

فرانس��ه شبیه باش��د و متاثر از آن ،به مازندران
شبیه است و شمال ایران و کل ایران.
گرما و تسلط و اعتمادبهنفس را در ابیات ذیل
ببینید:
«ای گورها که منتظر مرگ چندمید
افسوس خاکخورد ه این گمترین گمید
فردایتان دوباره ابلیس روشن است
سرشاخههای وسوس ه سیب و گندمید»...
حال ببینیم که این روانی و گرمی و آهنگ و
رنگ که از اصالت میآید ،چقدر عمق و گس��ترا
دارد؟
«تا تماشا میشوی ،آیینه دریا میشود
ناگهانهای پر از شفاف پیدا میشود
میشکوفد بر لب آدینهها آغاز عشق
وسعتی از بیکران در سینهام جا میشود
شانههایت حرمت کوهند و دشت داغدار
زندگی در زمزم نان تو معنا میشود»...
آری! آنچ��ه در ای��ن پوس��تههای محک��م و
ن همه
نفوذناپذیر هس��ت ،آنی نیس��ت ک��ه ای 
مراقب��ت بخواهد .ش��ما به عن��وان مخاطب در
 3بی��ت ب��اال و بیته��ای باالتر ،حرف��ی برای
شنیدن نمیبینید؛ تمام حرفها توصیف است؛
توصیفهای��ی که تعریف و بلند و بزرگ نش��ان
دادن است اما نشانههای این بلندی که برای من
مخاطب باورپذیر باشد کو؟ در واقع ،اصال چیزی
نیست تا باورش کنم ،فقط توصیف است.
و این معنایش این نیس��ت که در دفتر شعر
«با قطار دقیقهها برگرد» ،چیزی نیست و دست
مرادی خالی است؛ اتفاقا در این دفتر خبرهایی
هس��ت و دس��تهای ش��اعرش پر است ،یعنی
زمینه و پایه را دارد اما حرفی برای گفتن ندارد.
یعنی حرفی ش��اعرانه؛ حرفی که از صافی شعر
بگذرد ،حتی اگر این حرفها فلسفی و اجتماعی
باشد ،چون حتی استحالهشدن حرفهایی از این
دست میتواند شاعر را به شعر برساند.
بار دیگر تکرار میکنم منظور این نیست که
این دفتر خالی از حرف اس��ت ،بلکه منظور این
اس��ت که در این حرفها عصیان نیست ،عرفان
به معنای عمیقش نیست و حرفی که معنا را به
تعویق بیندازد نیست .اخوان ثالث میگوید:
«کسی راز مرا داند /که از این رو به آن رویم
بگرداند»...

درباره مجموعهشعر «لیلی و هزار زن» اثر سودابه امینی

معرفت شاعرانه از طریق زبان

میدهد ،بلکه آگاهانه نیز آن را میفهمد« :مشق
محاالت کن ،دور ه جادوگری است
مرتب ه عاشقی ،مرتب ه کافری است»...
و ادام�� ه این غ��زل آگاه و آگاهکنند ه معقول
که نشانههای اندیش ه ش��اعری در خود ندارد و
امینی را از شاعری دور میکند ،چرا که اینگونه
سرودهها ،برخورد آگاهانه با شعر است و تنها به
مخاطب میفهماند که با شاعر راهرفته و بادانشی
روبهرو است .و نکت ه دیگر اینکه ،در کنار نگاههای
زنان ه یک شاعر زن ،که الزم ه زنبودنش این است
که در ش��عرش زنانگی کند (اگرچه نه همیشه،
چون که بسیاری از مسائل ،انسانی است و فرقی
بین زن و مرد ندارد) خوب است و الزم است که
ش��اعر زن در شعرش ،زنانگی پاک و عفیفش را
در کنار محرومیتهای تاریخی و سنتی و حتی
گاه محرومیتهای امروزی ،هنرمندانه بازگو کند
تا موثر باشد؛ نه اینکه فریاد برکشد از سر شعار
که هنوز بعضیها نس��خهاش را با ژست انقالبی
میپیچند که ریش��ه در ژس��ت بلش��ویکهای
قدیمی دارد و ژس��ت فمینیستهای جدید که
هر دو حالش ،مس��تعمل اس��ت ،زیرا حاال وقت
حرف است؛ حرفی که تاثیرش در شعر و کالم،
عین عمل است؛ حرفهایی از  2جنس عالمانه
و هنرمندانه!
«تو چشم سوم آوردی و باور هم نمیکردی
که آتش در پرم افتاد و راه و رهبرم گم شد
به تلفیق من و لیلی چرا بیهوده میکوشی
ک��ه مجنون از جنون افتاد و مرد از باورم گم
شد
عمیق ظلمت چشمان لیلی و هزاران زن خبر
میداد
از اندوهی که در وی دخترم گم شد»...
و به لحاظ زبانی نیز غزل سودابه امینی ،غزل
زبانآوریهای مالیم اس��ت و دارای شیوایی که
فصاحت و بالغت هم همراه و ضمیم ه آن است؛
زبانآوریهای که از نوآوریهایی ریشه میگیرد؛
وقتی شاعر میگوید:
«نفس میزند مرگ در خنجر من
به خون میرسد عاقبت جوهر من
به افسانه میریزد افسون حوا
که باز آفریند تو را ،دختر من!

بگو آتش بال افسردهات را
کجا میبرد رنج خاکستر من
عقابان به روح نخستین رسیدند
غروب غبارآفرین در پر من
گمان میکنم عشق درمان ندارد
به خون میرسد تا دل مضطر من»...
گاهی نیز س��ودابه امین��ی از جنون کالم ،از
شور و ش��وریدگیهای کالمی ،از نفس و نفس
حاالت شاعر که حاالت کلمه و کالم را میسازد،
به معنا و محتوا میرسد و از این طریق ،اندیشه
را نیز در دامان خود نگاه میدارد و برایش مادری
میکند و میپروراندش .و این لفظ نیس��ت که
میآفریند و جادوگ��ری میکند ،حقیقت لفظ
اس��ت و حقیقتی اس��ت ک��ه در لفظ اس��ت و
بس��یاری از ش��اعران آن را درک نمیکنند؛ از
ای��ن رو ،در معناآفرینیهای منظوم خود که در
اصل همان نثر وزندار اس��ت ،میمانند .اما آنان
که کلمه را میفهمن��د ،کالم را هم میفهمند.
نمیگویم سودابه امینی یکسره چنین است اما
کم اینچنین نیست؛ خاصه در بعضی از غزلها،
مث��ل دو غزل «مضم��ون گناه حوا» و «ش��ب
یلدا» که زبانآوریاش از راه قدرتبخشیدن به
کلمهای در مصراعی و بیتی اس��ت (تا کل بیت
را ب��ه لحاظ زبانآوری تحتالش��عاع قرار دهد)
و در جای��ی غیر از جای طبیعی و دس��توری و
کاربردی معمول خود ،ماموریت ش��عری دارد؛
مثل :تیره تابیده (تیره و تیرگی که نمیتابد ،این
برگرفته از ادبیات عرفانی اس��ت؛ مثل روشنتر
از خاموش��ی) ،پرس��ش را مان��دن (پرس��ش را
نمیمانن��د) ،نوبت جنون داش��تن (کلم ه نوبت
ندارد ،نوبت کاربردهای دیگر دارد) ،میسر شده
شمشیر (شمش��یر میسر نمیش��ود ،بلکه کار
میسر میشود) و بسیاری از این مثالها که بازی
نیست ،اگر درس��ت انجام گیرد .یعنی واقعا اگر
درست انجام گیرد ،شاعر را با دنیای دیگر ،زبان
دیگر ،دستور دیگر ،نگاه دیگر و در نهایت شاعر
را (اگر شاعر خوبی باشد) با معرفتی دیگر آشنا
میکند و جان و جهانش را تازهتر میکند:
«غمنامه به پر میبندم اندیش ه این توفان را
میسوزم و درمیگیرم هر گوشه از این دوران
را

اشیا مقدس ماندند در مرحل ه دشواری
انسان به قیامت افتاد هر شعبد ه شیطان را
شمش��یر میس��ر ش��د جان را که به مرگ
اندودند
دل گم شد و از خون پرسی دشواری بیماران
را»...
ک چشمه از معرفتیابی از طریق زبانآوری
ی 
در ابیات ،این اس��ت که« :آدم دس��تش را نه به
سیب و نه به حوا ،بلکه به کلیت و هم ه آن معنا
و ماجرایی که سیب س��رخ حوا را دامن میزند
رس��انده است .یعنی آدم دس��تش را در تایید و
پش��تیبانی آگاهانه از عمل ناخ��ودآگاه حوا (که
شاعرانه است و حقیقت در او است) ،به آنجایی
که خود را به معرفت میرساند ،رسانده است:
«روح من پراکنده در عبور از این دریا
نوبت جنون دارد ،موج سرگذشت ما
تا بهشت من میسوخت؛ دوزخی پدید آمد
دست میرساند آدم؛ سیب سرخ حوا را
پرسش دگر ماندیم در مسیر تاریکی
خارج از زمان بودیم؛ نقش ما چه ناپیدا
سوخت پرفشانیها؛ گلستان نشد جانم
بس که تیره تابیدم ،شد جهان شب یلدا»
و گاه این امر از س��ر تخیل ناب و اسرارآمیز
به انجام میرسد:

او ای��ن مای ه از بلندا و گس��ترای کالمی را از
متنی عرفان��ی الهام گرفته اس��ت .پس نتیجه
میگیریم مطالع ه عمیق و هوشمندان ه آثار عمیق
نیز میتواند ش��عر شاعر را پرمغز کند؛ اگرنه گاه
ی��ک تابلوی زیبا از ش��عر و ی��ک کالم عاطفی
ش��اعرانه ک��ه روح را ارتقا میبخش��د ،میتواند
سرشار از معنا باشد و در این دفتر ،اینگونه اشعار
کم نیست ،حتی غزلهایی که هر دو وجه را در
خود دارند؛ زیبایی و عاطف ه ارتقادهنده و نیز آن
معنای شاعران ه استحالهشده را که مد نظر است؛
مانند غزل ذیل ،ب��ا ابیاتی از این حیث با کمی
گنگی و کمی فراز و فرود:
«و اینسان درختان روشن فراوان شدند
سه شب همچنان خلسه بارید و باران شدند
درختان روشن ،درختان پیوسته نور
در آواز بیرنگ آیینه انسان شدند
دو آتشفشان پریشان ،دو خورشید مست
دو دریا که بر ساحلی تشنه ویران شدند
زمان رد شد از ساعت عاشقی ،وقت گل
رسید و پریهای دریاچه عریان شدند
دقیقه ،دقیقه ،دقیقه ،صدا بود و من
پرنده ،پرنده ،پرنده ،پریشان شدند
حضور شگفتی مرا تا هوای تو برد
و اینسان درختان روشن فراوان شدند».
ش��عر س��یروس مرادیروئینتن��ی اگرچه
شباهتی مستقیم با اشعار ابتهاج و بهمنی ندارد
اما رگههایی از زبان این دو ش��اعر بزرگ غزلسرا
را در س��رمای ه کاری خود دارد .و اینها ،به عالوه
هم ه آنچه را که پیش از این برش��مردیم ،همه
از امتیازات مرادی اس��ت .هالهای از تلفیق زبان
ابته��اج و بهمن��ی را در غزل ذی��ل (و البته در
غزلهای دیگر هم) میتوان یافت:
«زیبا سالم ،از تو چه پنهان ،مسافرم
گل داده دستهای تو در باغ خاطرم
این روزها که با من عاشق ترانه نیست
از لطف چشمهای غریب تو شاعرم
تو ساکن صدای همین مردمی و من
از کوچههای مضطرب گریه عابرم
امشب تو نیستی که به فردا بخوانیام
تنها منم که بیتو در آیینه حاضرم».
در  2بیت آخر میتوانید قدرت کالم سایه و
بهمنی را ببینید.
«خطوط درهم و س��رگردان ش��دند خنجر
تاریکم
برآمدند و نهان کردند شتاب پیکر تاریکم
شگرد گردش گردون را نشان باز جوان دادند
عقاب کهنه چه میخواند از پر کبوتر تاریکم
گرهگ��ره به خود افتادی��م چنان که همهمه
ماران
ش��کاف تلخ صدا میریخت به س��نگ باور
تاریکم»
ش��عرهای نیمایی مجموع ه ش��عر «لیلی و
هزار زن» هرگز به پای غزلهای درخش��ان آن
نمیرسد .زبان شعرهای نیمایی سودابه امینی،
زبانی است بین زبان نیماییسرایانی که با شعر
نیمایی ،شعر کالسیک میگویند و همچنین تا
حدی زبان سهراب سپهری و نیز به اضاف ه چند
ویژگی دیگر از خود شاعر که هم ه اینها را باید در
فرصتی مناسب از میان هم ه اشعار نیمایی امینی
بیرون کشید؛ اگرچه اغلب شعرهای نیمایی این
دفتر شبیه همند:
«...وهای و هوی سربی حروف تیره /روزنامه
را /درس��ت مثل خ��ط فاصله /میان م��ن /و تو
کشیده است /و من هراسم از تو نیست /هراسم
از نگاه و عش��ق کاغذی است /چرا که هیچگاه/
زنی ندیده عش��ق کاغذی غزل ش��ود /برای من
غزل بگ��و /بگو چ��را میان این سبدس��بد گل
«همیشهدوس��تدارمت» /که در مربعی به نام
ابر - /ابری از دروغ آب / -مدام خشک میشود /
گلی که ریشهاش /به عمق مطمئن خاک باغچه
دویده نیست؟»
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نگاهی به رمان «پل» اثر مشترک
آراز بارسقیان و غالمحسین دولتآبادی

روایت گوشهای از زیست
روشنفکران وطنی

حسام آبنوس :نخستین چیزی که در روبهرو شدن
ب��ا رمان «پل» توجه هر خواننده و مخاطبی را به
خود جلب میکند ،نوشته شدن اسم  2نویسنده
روی جلد کتاب است .این رمان را آراز بارسقیان و
غالمحسین دولتآبادی به صورت مشترک با هم
نوشتهاند .شاید همین که نام  2نویسنده روی جلد
کتابی آمده باشد ،این تردید را به جان هر مخاطبی
وارد کند که میتوان��د از این اثر لذت ببرد یا نه؟
اصوال این س��وال ایجاد میشود که نویسن دههای
ای��ن کتاب هرکدام چه بخش��ی از ای��ن کتاب را
نوش��تهاند و چه نقشی در آفرینش آن داشتهاند؟
آی��ا فضاس��ازی و دیالوگها را یک نفر نوش��ته و
دیگری شخصیتها را ساخته و پرداخته است؟ این
سواالتی است که میتواند در مواجهه با این اثر در
ذهن خواننده ایجاد شود ولی باید خیالتان راحت
باشد که در این اثر قرار است با یک داستان متفاوت
روبهرو باشید که در پایان کار به خودتان میآیید و
میپرسید «چه شد؟» رمان «پل» در واقع روایتی
اس��ت از زیست ش��خصی و جمعی روشنفکران
وطن��ی که بارس��قیان و دولتآب��ادی آن را برای
خواننده در یک اثر داستانی روایت کردهاند؛ اثری
که در آن اتفاقات بسیاری میافتد و خواننده لذت
مطالعه را حین خواندن آن از دست نمیدهد .به
عبارتی باید گفت اگر قصه دوست دارید ،اگر افت و
خیز و فراز و فرودهای داستانی را دوست دارید یا به
خردهروایتها و قصههای فرعی در داستانها عالقه
دارید ،احتمال خیلی زیادی هست که از خواندن
پل لذت ببرید .عالوه بر نام نویسندگان روی جلد،
نکته دیگری که ممکن است خواننده را از صرافت
خواندن «پل» بیندازد ،تعداد صفحات کتاب است.
رمانی که  584صفح��ه دارد برای خوانندهای که
ای��ن روزها به خواندن متنهای کوتاه عادت کرده
یک کار بزرگ محسوب میشود ولی باید اطمینان
داد با خواندن پل نگاهتان به آثار بلند عوض خواهد
ش��د ،زیرا این اثر به قدری کشش و جذابیت دارد
که باورکردنی نیست .بارسقیان و دولتآبادی در
این اثر بخوبی تصویری از زیست روشنفکران وطنی
را به خواننده نشان دادهاند؛ روشنفکرانی که نان از
تنور تناقض میخورند .در این اثر تصویری شفاف
از آنها ارائه ش��ده و خواننده میتواند گوش��های از
زندگی آنها را به تماش��ا بنشیند .آنهایی که رمان
«جذابیت عش��ق» تورج زاهدی را خوانده باشند،
رمان «پل» را نس��خه بهروز شده آن میدانند که
روایتی از زیست روشنفکران ایرانی ارائه کرده است.
اگر در فضای ادبیات و فرهنگ تنفس کرده باشید،
برای برخی شخصیتهای داستان مابهازای بیرونی
پیدا میکنید و دست به تفسیر داستان میزنید
و میخواهید نویس��ندههای آن بیشتر اطالعات
بدهند ولی باید یادآوری کرد شما با یک داستان
روبهرو هستید که یک پای آن در واقعیت است و
شاید خیلی هم نتوان به آن تکیه کرد ولی در هر
صورت نویسندگان «پل» داستانی برای خواننده
آماده کردهاند که پر از غافلگیری است .نویسندگان
کت��اب برای روای��ت این اث��ر از فرمهای مختلف
استفاده کردهاند و زبانی توجهبرانگیز را برای روایت
داستانش��ان به کار بردهاند .هرچن��د از نظر نثر
داستان ما با نثر پیچیده و سنگینی روبهرو نیستیم
ولی فرم روایت به شکلی است که خواننده در یک
دایره بزرگ میچرخد .پنجش��نبه بیستوچهارم
م��رداد 1392؛ ته��ران روز گرم��ی را قرار اس��ت
پش��ت س��ر بگذارد .در این روز گرم ما شاهد یک
روز از زندگی آدمهای این شهر هستیم .آدمهایی
که موفقیت یکیش��ان ،شکس��ت دیگری است.
پلهایی که باید آ دمها را به هم وصل کند ،آدمها
را از هم دور میکند .در کنار هر کدام از این پلها
داستانهایی رخ میدهد .داستانهایی که از صبح
گرم تابس��تانی شروع میشود و تا آخرین ساعات
ش��ب طول میکش��د .اتفاقات «پل» در یک روز
اتفاق میافتد که نویسندگان با هنر خود این یک
روز را به شکلی جذاب و غیرتکراری برای خواننده
بازگو کردهاند .البته اثر از رفت و برگشت در زمان
خالی نیست ولی محور اصلی یک روز است و باقی
رفت و برگشتهای زمانی به گذشته است .نکتهای
که درباره «پل» باید به آن اش��اره ش��ود ،جریان
داشتن زندگی است .نویسندگان این کتاب در خأل
دست به روایت نزدهاند و جهان داستانی خود را در
فضای ذهنی و شخصی خودشان بنا نکردهاند ،بلکه
شخصیتها و اتفاقات نسبت زیادی با زندگی دارند
و ب��ه همین خاطر جریان زندگ��ی در طول رمان
قریب به  600صفحهای بارس��قیان  -دولتآبادی
مشهود است و به چش��م میآید .شخصیتهای
داستان هرکدام زوایایی دارند که آنها را باورپذیرتر
میکند و اتفاقاتی که برایش��ان رخ میدهد ،کار
را خواندنی و ج��ذاب میکند .در مرور این کتاب
نکتهای که بتوان به عنوان یک ضعف برای «پل»
برشمرد به چشم نمیآید .رمانی که برخالف حجم
از ضرباهنگ منطق��ی و قابل قبولی بهره میبرد
و خواننده باور نمیکند در چش��م برهم زدنی به
صفحات پایانی رسیده و با نویسندگان کتاب وارد
زندگی روشنفکران وطنی شده است؛ روشنفکرانی
که به کسی جز خودشان اصالتی نمیدهند.
رمان «پل» اثر مشترک را نشر اسم با قیمت
 42هزار تومان منتشر کرده است.

