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خردی بی زمان
شرق: چــاپ دوم مجموعه شعر «لبه» با ترجمه  �

رزا جمالی به تازگی توســط نشــر مهر و دل منتشر 
شــده اســت. لین کتاب گزینه ای از شــعر شــاعران 
انگلیسی زبان اســت که چند سال پیش منتشر شده 
بــود و مترجم در چــاپ دوم ویرایش تــازه ای از آن 
به دســت داده اســت. جمالی در یادداشــتی کوتاه 
نوشــته که در گزینش و ترجمه این اشعار مضامین 
یا دوره خاصی را مدنظر قــرار نداده و دلیل انتخاب 
این اشــعار یکی ترجمه پذیری شــان بوده و دیگری 
ملموس بودن آنهــا برای خواننده فارســی زبان. در 
این کتاب شــعرهایی از شاعران کشــورهای آمریکا، 
انگلســتان، ایرلند و هند دیده می شــود و اغلب آنها 
نام هایی شناخته شده هســتند: ایریون آلن گینزبرگ، 
استیوی اسمیت، تی . اس. الیوت، ویلیام باتلر یییتس، 
جوزف برادســکی، راپرت بروک، ازرا پاوند، ســیلویا 
پالت، هیلــدا دولیتل، امیلی دیکنســون، آدرین ریچ، 
ســودیپ سن، ادیت سیتول، ســولماز شریف، رابرت 
فراســت،  لوئیز گالک، امــا الزاروس، هنری ودزورث 
النگفلو، رجر مگاف، والت ویتمن و تد هیوز. در کتاب 
درباره هریک از این شاعران چند سطری توضیح داده 
شده و سپس شــعر یا شعرهایی از آنها ترجمه شده 
اســت. ویلیا باتلر بیتس از شاعرانی است که چندین 
شــعر از او در این کتاب دیده می شود. در توضیحات 
کتاب درباره او آمده: «ییتس شــاعری ایرلندی است 
که عرفان سلتیک، اساطیر ایرلند، ملی گرایی ایرلندی 
و ادبیات عامه را به شــعر انگلیســی آمیخت. شعر 
او گاه سرشــار از لحن های متکثر نمایشــی اســت و 
گاه تک گویی های ساده. نمایشــی از عرفان مدرن یا 
حاصل از نظم طبیعی موجود در اندیشه ها و اساطیر 
ســلتیک... شــعر ییتس بدین جهت که بر اســاطیر 

ســلتیک بنا شــده و بدین جهت که نمونه متفاوتی 
از ادبیات انگلیســی را عرضه می کند، شعری است 
که مــورد توجه منتقــدان خوانش پسااســتعماری 
قرار گرفته است و با شــعر مسلط و غالی انگلستان 
همسانی کمی دارد». در بخشی از شعر «دریانوردی 
بــه ســمت بیزانــس» از او می خوانیــم: «اینجــا 
ســرزمینی برای مردی پیر نیســت/ جوانــان در کنار 
هم اند/ و پرندگانی در درختان/ نســلی رو به مرگ/ 
در آوازهایــش/ قزل آالهایــی که به زمیــن می افتد، 
دریاهایی از گور ماهی ها/ گوشــتی از ماهی یا ماکیان 
در تمام طول تابســتان حمکرانــی می کند/ آنچه به 
فرزندی پذیرفته شده است به دنیا می آید و می میرد/ 
تمام آنچه که در آن شــور نهفته اســت، ندانســتن 

است/ بنایی تاریخی از خردی  بی زمان».
«الله هــا» عنــوان ترجمه دیگــری از رزا جمالی 
است که این کتاب نیز اخیرا در نشر ایهام منتشر شده 
اســت. «الله ها» گزیده ای از شعر ده شاعر زن است 
که عبارت اند از: لوئیز گلیک، ورونیکا گولس، سولماز 
شریف، آدرین ریچ، سیلویا پالت، هیلدا دولیتل، ادیت 
سیتول، ناتاشا ترتوی، اما الزاروس و امیلی دیکنسون. 
در این کتاب و به واســطه گزینش شعر این شاعران، 
تالش شــده به این پرسش ها پرداخته شود که شعر 
زنان چه مضامینی دارد و آنها به چه نوع سبک هایی 
از کالم عالقه منــد بوده انــد و از چه دایــره کلماتی 

استفاده کرده اند.
شــعرهای انتخاب شــده در ایــن کتاب نشــان 
می دهند که زنان شاعر در موضوعات متنوعی شعر 
منتشــر کرده اند. مترجم کتــاب در دیباچه کتاب به 
نظریه لیکاف اشــاره کرده و دربــاره دایره واژگانی و 
سبک کالمی زنان نوشــته: «بر مبنای نظریه لیکاف 
زنان از دایره واژگانی خاصی برخوردارند و از ســبک 
کالمی مخصــوص به خــود بهره می گیرنــد، آنها 
از دامنه وســیعی از رنگ واژه ها اســتفاده می کنند، 
از دشــواژه ها کمتریــن اســتفاده را می کننــد و به 
تشدیدکننده ها بســیار عالقه مندند، حروف اضافه و 
عالئم سجاوندی را به دقت به کار می بندند، از زبان 
غیرمعیــار می گریزند و توصیفات ظریف و دقیقی را 
از محیط به رشــته تحریــر درمی آورند». مترجم در 
این دیباچه به برخــی نظریه هایی که درباره ادبیات 
زنانه مطرح شــده به اجمال اشاره کرده و می گوید 
شــاید زنان شــاعر امروز بتوانند به زبــان ویژه خود 
دســت پیدا کنند که حاصل نوع زیست بیولوژیکی، 
نشانه شــناختی زبانی و هویت فرهنگی آنهاســت 
که از زیست بوم تا استعاره ســازی در حوزه اجتماع 
را دربر می گیرد. او نوشــته اســت: «شــاعری مثل 
لوئیز گلیک که برنده جایزه نوبل اســت زیست بومی 
زنانه را برای خود تعریــف می کند و مارگارت اتوود 
هم شــاعری اســت که در این زمینه کوشیده است. 
شــاعری مثل آدرین ریچ که به جنگ اســتعاره ها و 
کلیشــه های مردانه می رود تا دنیایی نوین و زنانه را 
بازسازی کند، شعر شیرجه زدن در کشتی شکسته از 
این جمله شــعرها است. و شــاعری مثل کارول آن 
دافی اســاطیر را از منظر یک زن دوباره بازســازی و 
روایت می کند. او به گلوی خاموش زنان در گســتره 
تاریخ، صدا می بخشــد که شعر لیدی الزاروسش را 
می تــوان از این  گونه شــمرد». در این کتاب پیش از 
آ نکه شــعری از هر شــاعر بیاید، به طور مختصر به 
معرفی اش پرداخته شده و به مهم ترین ویژگی های 

جهان شعری اش اشاره شده است. 

عطف

برگردان تفسیری مثنوی
شرق: «نردبان آسمان» با عنوان فرعی «گزارش  �

کامل مثنــوی به نثر» عنوان کتابی اســت از محد 
شــریفی که چند سال پیش در نشر نو منتشر شد و 
اخیرا چاپ تازه ای از آن توســط همین نشر منتشر 
شده است. نویســنده در ابتدای کتاب و در سخنی 
با خواننــده تأکیــد دارد که این کتاب شــرحی بر 
«مثنوی» نیست و آن را برگردان تفسیری «مثنوی»، 
یا آن طورکه در عنوان فرعی اش هم آمده، گزارشی 
از «مثنوی» به نثر دانســته اســت. شریفی نوشته 
که این کتاب پاســخی بــه آرزوی دیرینه او یعنی 
«خواندن دقیق مثنوی از ابتدا تا انتها» بوده اما به 
این دلیل که به نظرش خواندن دقیق «با روخوانی 
مثنوی، ولو با مطالعه شــروح، میسر نبود کوشیدم 
تا با نوشــتن برای خواننده ای کــه نه مثنوی خوان 
متخصص اســت و نه کامال بیگانــه با مثنوی، این 

آرزو را تحقق بخشم».
«مثنوی» از متون مهم ســنت ادبی ماســت و 
دارای وجــوه اهمیت مختلفی اســت که یکی از 
آنها وجه تمثیلی آن و حکایت هایی اســت که در 
این کتاب آمده اســت. از این لحاظ یک نویســنده 
امروزی می توانــد با نگاهی نو بــه قصه های این 
کتاب موقعیت ها و کاراکترهای داستانی بدیعی از 
آن اســتخراج کند. قصه های مثنوی البته همگی 
ســاخته و پرداخته خود مولوی نیســتند و مولوی 
ایــن قصه هــا را از منابــع مختلف پیــش از خود 
گردآورده اســت. یکی از این منابع قرآن است. در 
جابه جــای مثنوی با قصه های قــرآن و ارجاع به 
قرآن برمی خوریم و چه بســا بتوان گفت که قرآن 
یکی از متون بنیادیِن ســازنده مثنوی مولوی است. 
بــه جز این باید از برخی از آثــار ادبی کهن نام برد 

کــه قصه های مثنوی ریشــه در آنها دارد که از آن 
جمله است کتاب کلیله و دمنه. هدف مولوی البته 
از آوردن این همه حکایت و قصه در مثنوی نفس 
قصه گویــی نیســت و او این قصه هــا را به عنوان 
تمثیلی برای بیان اندیشه اش به کار می برد. مثنوی 
یکــی از منابع برای پژوهــش در عرفان و فهم آن 
است و بدون شــک هرکس بخواهد به طورجدی 
از عرفــان چیزی بداند، ناگزیر اســت در کنار دیگر 
کتاب های مهم عرفانی به این کتاب نیز رجوع کند.
اما چه بســا وقتــی صحبت از به نثــر درآوردن 
یک شاهکار منظوم کالســیک به میان می آید، این 
نقد نیز مطرح شــود که شــاهکارهای کالسیک را 
باید همان گونه که هســتند خوانــد و نباید به قصد 
ساده ســازی یا هر قصد دیگری در آنها دســت برد 
و تغییرشــان داد؛ چراکه با این کار بخشی از آنچه 
نمایاننــده هنر خالق اثر اســت از میان می رود. اما 
از مقدمه ای که محمد شریفی بر «نردبان آسمان» 
نوشــته معلوم اســت که او خود به این نقد توجه 
داشــته و پاسخی هم برای آن دارد. شریفی در این 
مقدمه با اذعان به اینکه شعر را نباید به نثر درآورد، 
معتقد است که مثنوی در این مورد یک استثناست؛ 
چراکه به اعتقــاد او اگرچه مثنــوی به لحاظ فرم 
نیــز اهمیــت دارد اما غــرض مولوی از ســرودن 
آن «هنرنمایــی در عرصه شــاعری نبوده اســت و 
توجــه او بیــش از آنکه به فرم باشــد به مضمون 
و محتواســت». شــریفی دلیــل دیگر روادانســتن 
ارائه گزارشــی به نثر از مثنــوی را این گونه توضیح 
می دهد: «کمتر منظومه ای در زبان فارســی وجود 
دارد که به ســبب دشــوارِی محتــوای آن این همه 
شرح بر آن نوشته باشند و درعین حال عالقه مندان 
آن نه لزوما اهل فن بلکه طیف بسیار گسترده ای از 
مردم با دانش و اطالعات متفاوت باشد، و این نشان 
می دهد که نظم مثنوی بــرای فهم عموم همواره 
محتاج ساده ســازی بوده اســت – علی الخصوص 
در دوران ما که فاصله با ادبیات کهن بیشــتر شده 
است». در مقدمه کتاب شیوه نگارش آن به تفصیل 
توضیح داده شــده است. شــریفی ضمن اشاره به 
کارهای دیگری کــه در زمینه برگرداندن مثنوی به 
نثر شــده اســت، تفاوت کار خود را با آن کارها نیز 
توضیح می دهد. او می نویســد: «پیــش از آغاز به 
کار به جست وجوی پیشینه به نثر درآوردن مثنوی 
برآمدم. دیدم که داســتان های مثنوی چندبار و به 
قلم چند کس به نثر گردانیده شــده اســت اما این 
کارها بخش مهم و دشوار مثنوی را برای خواننده 
باقــی می گــذارد و فقط بــه کار عالقه منــدان به 
قصه های مثنوی می آید. متن کامل مثنوی فقط دو 
بار به نثر درآمده اســت: یک  بار به ترکی استانبولی 
و دیگربار به فارســی. متن فارســی به قلم موسی 
نثری کبودرآهنگی در ۱۳۳۰ شمســی منتشــر شد 
و متــن ترکی که متعلق بــه عبدالباقی گولپینارلی 
بود بــا ترجمه توفیق ســبحانی در ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ 
شمســی به چاپ رســید. با تأملــی در این دو متن 
دیدم که به کلی با آنچه مــن در نظر دارم متفاوت 
اســت، زیرا هــر دو متن کم و بیش بــه معنی کردن 
ابیات به صورت مســتقل پرداخته اند. البته اســتاد 
ابیــات توضیحاتی نیز  گولپینارلی درمــورد برخی 
آورده امــا همچنان جای کتابــی منثور که گزارش 
کامل مثنوی و درعین حال به صورت مســتقل قابل 

مطالعه و فهم باشد خالی بود». 
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فوئنتس پنج نویســنده محبوبش را نام می برد: 
کافــکا، فاکنر، جویــس، توماس مان و نویســنده 
پنجم؟ آن را به زمانــی دیگر واگذار می کند. زمان 
در ادبیــات التیــن موقعیتی منحصربه فــرد دارد، 
زمان گذشــته، حــال، زمان نیامده یــا زمانی دیگر 
برای پنجمین نویســنده ای که خواهــد آمد یا قبال 
آمده اســت. زمان درهم تنیده شده، بی هیچ مرزی 
میانشــان بــه هر تخیلــی امکان مانــور می دهد. 
تخیل هــای بی زمانی که به باورهای اســطوره ای 
پیوند می خورند چون تنها آن باورهایند که زندگی 
را واقعی می کننــد. اهمیت «دن کیشــوت» برای 
فوئنتس نــه به خاطر وجود شــوالیه ای در ۱۶۰۵ 
میالدی است که ســروانتس کوشیده داستانش را 
روایت کند، چون چنین آدمی اصال وجود نداشته، 
بلکه به خاطر باورهای ذهنی اســت که در اطراف 
او شــکل گرفته. تنها پس از خواندن «دن کیشوت» 
اســت که نه با واقعیت کتاب که با واقعیت جهان 
آشنا می شویم؛ تازه آنگاه درمی یابیم که هیچ کس 

به اندازه دن کیشوت واقعی نبوده و نخواهد بود.
آدمی به نظر فوئنتس پدیده پرشــگفتی اســت 
کــه نمی توان او را در چارچوبی معین محصور کرد 
یا او را توجیه کرد زیرا رفتارهایش مســتقیما تحت 
اختیار و اراده او نیســت: «من در یازدهم ۱۹۲۸ در 
بــرج عقرب، برجی کــه اگر به اختیــار خودم بود، 
همــان را برمی گزیــدم، زاده شــدم و روز تولدم با 
روز تولد داستایفســکی، کروملینک شاعر بلژیکی و 
ونگات نویسنده آمریکایی یکی بود... مادرم مشغول 
تماشــای فیلم کولی ها اثر ویدر بود... و شاید همین 
خالف آمــد عــادت بود کــه دردهای زایمــان او را 
برانگیخت: فیلمی صامت براساس اپرای پوچینی. 
از آن زمان، هر چیز اپرایی و سینمایی با کلمات من 
در کشاکش بوده اســت، چنان که گویی منتظرم تا 
عقرب داستان از میان صامت و تصویرهای کور سر 

برکند».۱
فوئنتــس خــود را خویشــاوند فاکنــر می داند، 
اگرچــه بســیاری این خویشــاوندی را ســببی و نه 
نســبی می دانند. با این حال شــباهتی میان این دو 
نویســنده هم عصر وجــود دارد. به نظــر فوئنتس، 
فاکنر از بزرگ ترین تراژدی نویســان معاصر اســت. 
تراژدی هــای فاکنــری درون آدمــی رخ می دهد و 
موجــد آن انگیزه هــای بیولوژیک و غریزی اســت 
که جایگزین انگیزه های اجتماعی شــده اند. اگرچه 
فاکنــر آن انگیزه ها را لحــاظ می کند اما در هر حال 
وجود ایــن انگیزه های بیولوژیکی اســت که باعث 
بروز رفتار و حاالت غیرمنطقی می شــوند که آدمی 

از درک آن عاجــز می ماند چون بــه حیطه آگاهی 
و عقل درنمی آیند. بیان چنین آشــفتگی درونی به 
صورت متنی ادبی کاری دشــوار اســت. متن های 
فاکنری اگرچه بســیار خالقانه و ابتکاری اســت اما 
در عین حال، درهم، آشفته و از نظر زمانی ناپیوسته 
اســت -درســت نقطه مقابل همینگوی نویسنده 
هم عصرش- زیرا تنها این گونه متن ها می توانند بیان 
تجلی طبیعــت غریزی،  مکنون و غیرمنطقی آدمی 
را نمایان سازند. توجه فوئنتس در بسیاری از آثارش 
شــباهتی آشــکار به فاکنر دارد: توجه به طبیعت 
بیولوژیک انسان به مثابه مرکز امیال انسانی: امیالی 

مبهم، نابهنگام و غیرقابل پیش بینی.
فوئنتــس درباره خــود گفته بود: مــن جانوری 
ادبی هســتم. ایــن توصیف درخشــان درباره خود 
می تواند تبیین بخشی از داستان های فوئنتس باشد 
اما وجود چنین گونه های هنری ای در سنت التینی 
تنها به فوئنتس اختصاص ندارد. نمونه مشــابه آن 
را می توان در لوئیس بونوئل، اسپانیایی التین تبار نیز 
مشــاهده کرد. عالقه فوئنتس به بونوئل به عنوان 
سینماگر مؤلف در عین حال به خاطر عالیق مشترک 
میان آنهاســت. آنچه در فیلم هــای بونوئل نمایان 
اســت همانا وجود میل و غریزه بیولوژیک اســت. 
اساسا کلید فهم ســینمایی بونوئل درک میل مبهم 
هوس اســت، در بونوئل چنان که فوئنتس می گوید 

میل «...این انســانی ترین، اروتیک ترین و زمینی ترین 
کلمه، آهنگــی کم وبیش عرفانی می گیرد، چنان که 
گویی اشــتیاق عهدی مقدس اســت که به راستی 
مردان و زنــان را به طی طریق های پرمخالفت روح 
و جســم روانه می کند که در آنها اینان هم با شب 
ظلمانی روح و هم با اســارت تن رودررو می شوند 
چنان کــه پنــداری به اجــرای وظیفــه ای رهبانی 
برخاســته اند؛ یــک sacerdocium قربانی کردن از 

طریق حرکت».۲
فوئنتس تنها نویسنده نیست، منتقد هم است. 
نقد در کار فوئنتس، شکلی تازه به خود می گیرد. 
از نظر او نقد عبور از مرزهاســت تا بر اثر آن راهی 
به ســوی جهان های تازه پیدا شود. بدین سان نقد 
او نگرش هــای رایج و موقعیت های تثبیت شــده 
اســت در حالی که متن های ادبی از نظر فوئنتس 
کشــف جهان های تازه و در پی آن امکانات جدید 
اســت. این امکانــات تنها پس از عبــور از مرز به 
وجــود می آید تا به مدد تخیل و به کمک فرهنگ 
و باورهای اســطوره ای هــر بار ابعاد تــازه ای از 
جهــان، همان جهان نامکشــوف و مبهم نمایان 
شود. به نظر فوئنتس ادبیات در چنین تالقی هایی 
موقعیت واقعــی خود را پیدا می کنــد. در اینجا 
امکانات زبانی نقشی پراهمیت ایفا می کنند. زبان 
تنها ابزار نیســت بلکه به مکانی برای زیستن بدل 

می شــود؛ همانند کاری که جویس در «اولیس» 
انجام می دهد. در جویس شــیوه تجســم حیات 
درونــی شــخصیت ها، با تجســم مونولــوگ یا 
تک گویی های درونــی –زبانی- به عنوان واقعیتی 

از زندگی به نمایش درمی آید.
«زبان» از جمله تالش های فوئنتس برای پیوند 
میان دنیای التین با تاریخ اســت. جز این، قاره بزرگ 
التین، پنهان، نامکشــوف و در معرض فراموشی و 
یا بیرون افتادگــی از تاریخ قرار می گرفت؛ «تاریخ در 
آمریکای التین... آشــکارتر از هر چیــز با زبان پیوند 
دارد. گذار قوم آزتک به ســکوتی مشــابه مرگ –یا 
طبیعت- و گذار زبان اســپانیایی بــه موقعیتی که 
از لحــاظ سیاســی پیروزمند اما از لحــاظ فرهنگی 
مشــکوک و آلوده بود، نه تنها شالوده تمدن دنیای 
جدید است، بلکه همواره این تمدن را، آن گاه که به 
تکرار تاریخی می پردازد و بدل به اســطوره می شود 
آماج تردید می کند».۳ فوئنتس زبان را از راه ادبیات 
به سیاســت و به بیانی روشــن تر به قدرت مسلط 
ربط می دهــد. اهمیــت سیاســی فوئنتس تالش 
ادبی او برای ارائه بخشــی از جهان زنده ای اســت 
که همچون هر موجود زنده  می کوشــد زنده بماند 
و فوئنتــس نیز بــه عنوان بخشــی از همان جهان 

می کوشد خود را زنده نگه دارد.
هرگاه بخواهیــم فوئنتس را در عبارتی بســیار 
کوتاه توصیف کنیــم باید او را نویســنده ای بدانیم 
که می کوشد از مرز عبور کند. «عبور از مرز» عبارت 
موردعالقه فوئنتس و تالش او برای ارائه شکلی از 
ادبیات است. «عبور از مرز» توسط فوئنتس به کمک 
دو مؤلفه «لذت دیونوزوســی» و «آزادی پروستی» 
انجام می شود. دیونوزوس از جمله خدایان یونانی 
نماد سرزندگی، پویایی و عبور از سرحدات مرزهایی 
اســت که آپولــون –دیگر خدای یونانــی- در آنجا 
مستقر اســت. دیونوزوس به رغم ممانعت آپولون 
می کوشد با بازگشــت جاودان اسطوره ها آنها را در 
درون واقعیــت روزمره زندگی نمایــان کند. این کار 
به مدد آزادی پروســتی یعنی تخیل و خاطره های 

ناخودآگاه رخ می دهد.
و اما پنجمین نویسنده؟ اگرچه فوئنتس نامی از 
آن نمی برد اما نشــانه هایی از آن را بیان می کند این 
اتفاق در مکزیکوســیتی می افتد؛ «همین جا بود که 
چند ســال پیش وقتی از کافه به سوی کتابفروشی 
می رفتم، نخستین بار مرد نابینا را دیدم... چشمانش 
را دیدم و افســون شدم: چنان می نمود که به درون 
خود می نگریست... چشــمانی هراس آور بودند، به 
ســبب ژرفای درونی شــان و در عین حال چشمانی 
مهربان به ســبب بی پناهی شــان در خیابان شهر... 
بی اختیــار به دنبالــش راه افتادم».۴ این نویســنده 

کسی جز بورخس نبود.
۱، ۲، ۳، ۴. از چشــم فوئنتس، فوئنتس، ترجمه 
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شکل های زندگی: یادداشتی درباره «از چشم فوئنتس»
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شرق: «ســرانجام روستا رخ نمود. شــب از فراز افق فرود می آمد و 
مردم در پی گله ها، خســتگی بر دوش، بازمی گشتند و فضای آغشته 
به تاریکی تا بی کرانه گسترده می شد. ابوالخیر با پاهای برآماسیده به 
سوی روســتا پیش می رفت. قلبش از شدت وحشت یخ  زده و ترس 
از تپش بازش می داشــت و به ســانی دردمند بود که چیزی را حس 
نمی کرد. آنها که به روستا بازمی گشتند، گاهی که نگاهش می کردند، 
چشــمان دهشت زده شــان گرد می شد و دهان هاشــان باز می ماند. 
پچ پچ کنان می رفتند و به او اشــاره می کردند و دوستانش نگاه شان را 
به زیر می انداختند. دور از ایشــان راه می پیمود و به سوی سرنوشت 
خویش می رفت. اندک اندک دور می شد و نگاه ها بدرقه اش می کردند 
تا ناپدید شــد و چیزی جز آنچه در یاد از یک رؤیا می ماند، از او باقی 
نماند». این آغاز داســتان کوتاهی از نجیب محفوظ اســت با عنوان 
«جبــار» که به تازگی به همراه تعدادی داســتان دیگــر در کتابی با 
عنوان «خاکســتر» منتشر شده است. «خاکســتر» مجموعه ای نسبتا 
مفصل از داســتان های کوتاه نجیب محفوظ اســت که با گزینش و 
ترجمه محمدرضا مرعشــی پور در نشر نیلوفر به چاپ رسیده است. 
تعــدادی از داســتان های این کتاب پیش تــر در مجموعه هایی دیگر 
به چاپ رســیده اند اما آن طور که مرعشــی پور نوشته، او آنها را برای 
انتشار در این کتاب با تیزبینی بیشتری بازنویسی کرده است و جز این، 

پانزده داستان نیز برای اولین بار در این کتاب به چاپ می رسند.
داستان های کتاب «خاکســتر»، از مجموعه داستان های «نجوای 
جنون»، «دنیااهللا»، «خانه بدنام»، «میکده گربه ســیاه»، «زیر سرپناه»، 
«حکایتی بی آغاز و بی انجام» و «جنایت» انتخاب شده اند. در کارنامه 
نجیب محفوظ نوزده مجموعه داســتان دیده می شــد و او در واقع 
نویسنده ای پرکار بوده است. مرعشی پور در یادداشتی کوتاه با عنوان 
«دو کلمه»، توضیحاتی درباره داســتان های گردآمده در «خاکســتر» 
داده و آنها را داســتان هایی با زمینه ای رئالیســتی دانســته و نوشته 
که می توان این داســتان ها را در چهار گروه دســته بندی کرد: «گروه 
نخســت، اگرچه عکس برداری از واقعیت موجــود به نظر می آیند و 
آن را بــا همه تلخی ها و شــیرینی ها و خوبی ها و بدی هایش بازتاب 
می دهنــد اما نویســنده، با تصویــری هنرمندانه که پدیــد می آورد، 
هدفش را پی می گیرد و ســخنش را با خواننده در میان می گذارد. در 
گروه دوم نیز همــان کار را می کند اما رگه هایی از طنز را در واقعیت 
می تنــد و در گروه ســوم، واقع گرایــی را با رویا می آمیــزد و در گروه 
چهارم، نمادگرایی را دســتمایه قرار می دهد». مرعشی پور برای درک 
بهتر این قصه ها در مقاله ای که به ضمیمه کتاب منتشــر شده به دو 
داستان این مجموعه پرداخته است. این مقاله از کتابی نوشته ِاولین 

فرید جورج یارد فراهم آمده است.
مرعشــی پور پیش از این هم آثــار دیگری از نجیــب محفوظ به 

فارسی ترجمه کرده بود. مجموعه داستان های «خواب»، «جنایت» و 
رمان های «کوچه مدق» و «راه» از جمله این ترجمه ها هستند. «راه» 
رمانی اســت که به دوره دوم نویسندگی نجیب محفوظ برمی گردد. 
دوره ای که به مرور نمادپردازی به آثار این نویســنده راه پیدا می کند 
و ســبکی را رقم می زند که منتقدان عنــوان «واقع گرایی نوین» را به 
آن داده اند. قهرمان رمان «راه» جوانی اســت به نام صابر که به یمن 
ثــروت و امکاناتی که مــادرش از راه خالف به دســت می آورد و در 
اختیــارش قرار می دهد، روزگار را به عیاشــی و ولگردی و بی کارگی 
می گذراند. رمان، با مرگ مادر و صحنه خاک سپاری او آغاز می شود و 
آن گاه کمی عقب می رود؛ یعنی به زمانی که مادر هنوز نمرده اما در 
آســتانه مرگ قرار دارد. مرعشی پور چند سال پیش در گفت وگویی با 
«شرق» درباره این رمان گفته بود: «راه، آغاز دوره دوم داستان نویسی 
نجیب محفوظ اســت. قبل از آن، یعنــی در دوره اول، به جز چند کار 
تاریخی، یک ســری آثار خطــی واقع گرا دارد که شــناختی از جامعه 
به ما می دهند و می شــود آنها را با کارهای نویسندگانی مثل دیکنز، 
امیل زوال، تولســتوی و داستایفسکی مقایســه کرد. سه گانه معروف 
نجیب محفــوظ را هم می توان در همین گروه آثــار دوره اول او جا 
داد. منظورم ســه رمان بین القصرین، قصر الشــوق و السکریه است 
که شــاهکارهای نجیب محفوظ هســتند. در این آثار، نمادگرایی به 
مراتب کمتر از آثار دوره دوم نجیب محفوظ اســت. اما در دوره دوم، 
نمادگرایی در آثارش غلیظ تر می شــود که آغازش هم همان طور که 
گفتــم همین رمان راه اســت. در این دوره دیگر آن رئالیســم محض 
را در آثــار نجیب محفــوظ نمی بینیم، گرچه رئالیســم همچنان در 
آثــارش حضور دارد و شــاید عنوان واقع گرایــی نوین که در توصیف 
این نوع آثار نجیب محفوظ به کار می برند، درســت ترین عنوان برای 
کارهای دوره دوم او باشد. چون کارهای دوره دومش هم یک حالت 
رئالیســتی دارد و هم از آن حالت خطی کارهای دوره اولش فاصله 
گرفته و درحقیقت می توان گفت در این دوره، نجیب محفوظ مسائل 
خصوصی تری را در آثارش مطرح می کند و از طریق این مسائل نقب 
می زند به مسائل عام کشورهای جهان سوم. مثال در همین رمان راه، 
مسئله، مسئله خاص صابر است و از آن نقبی زده می شود به مسائل 

جامعه مصر و کشورهای جهان سوم».
«خواب» نیز گزیده ای اســت از قصه های کوتاه «نجیب محفوظ» 
که چند سال پیش در نشر نیلوفر منتشر شده بود. این قصه ها، آن طور 
کــه در مقدمه کتــاب آمده بخشــی از پایان  نامه ای اســت با عنوان 
«نجیب محفوظ و داستان کوتاه» که به صورت کتاب هم منتشر شده 
و نویســنده و گردآورنده آن، «اولین فرید جورج یارد» است. آنچه در 
مجموعه «خواب»، گردآوری و ترجمه شده یک فصل از ۱۰ فصل این 
پایان نامه است و فصلی اســت مختص آن دسته از قصه های کوتاه 
نجیــب محفوظ که به نوعی، بیانگر فضای مصر، در ســال های پس 
از شکســت اعراب از اســرائیل است. پیش از شــروع قصه ها، مقاله 
اولیــن فرید جورج یارد درباره این قصه ها هم ترجمه و چاپ شــده. 
در قصه هــای مجموعه «خواب»، هیچ اشــاره ای به وقایع سیاســی 
مصر نمی شــود و با این همه، تمام عناصــر قصه های این مجموعه، 
از زمان و مکان، تا شیوه شــخصیت پردازی، به نحوی کنار هم چیده 
شــده اند که قصه ها را به ســمت سیاست ســوق می دهند. در واقع 
آنچه قصه های نجیب محفوظ را در این مجموعه، سیاســی می کند، 

عناصری ادبی و فنی و به ظاهر دور از سیاست است.
در بخشــی از مقاله پایانی کتاب «خاکستر» می خوانیم: «داستان 
کوتاه زیر ســرپناه از مهم ترین و بهترین قصه های نجیب محفوظ به 
شمار می آید که در آن به درگیری عرب و اسرائیل می پردازد و از میان 
آن، برهه ای داغ را می کاود که جهان عرب به آن دچار شده و تأثیرش 
را بر همه سرزمین های عربی گذاشته است؛ همان  خطی که در میکده 
گربه سیاه و چند قصه دیگر دنبال می شود و همراه با نشان دادن تأثیر 
شکســت بر این جوامع، مفهوم کلی تری را نیز بیان می کند. نویسنده 
داستان را به شیوه ای تجریدی پیش می برد، یعنی مفاهیم و اشیاه را 
از معانی آشــنا و سنتی شان جدا می کند و آنها را با رمز و رازی دیگر؛ 
با گرفتن مسمای اسمی که اشیا پیش از این داشته اند عرضه می دارد 
تا تصویری تلویحی و ناب و نمادین به ما بدهد و دیدگاه یا موضعش 
را در قبال حیات و وجود مطرح کند. بدین سان، احساسی به ما دست 
می دهد که چنین واقعیت مجردی، چیزی جز همان واقعیتی نیست 
که با آن زندگی می کنیم و به آن می اندیشــیم. محفوظ می گوید: من 
برای بررســی گزاره به شیوه بیان تجریدی پناه می برم؛ همان طور که 
در زیر ســرپناه عمل کرده ام. بررسی راســتین واقعیت مشکل است 
چون شــناخت کاملی از آن نداریم. نویســنده برای نشان دادن تأثیر 
شکســت ۱۹۶۷ و مفهوم کلی تــری که در نظــر دارد، حادثه های را 
فراهم می آورد که رخ دادنشان معقول به نظر نمی آید. او در نگاره ای 
که به تصویر می کشــد، هرج ومرج و رویدادهایی را نقش می زند که 
گمان می رود منجر به شکست شــده اند یا چندان نابخردانه بوده اند 

که جامعه را پس از شکست سرخورده و درمانده کرده اند».

 نادر شهریوري (صدقی)
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