برگشته بود و دست راستش را تا ساعد همان جا،جا گذاشته بود و مادرش
کرد که پسرش دست ندارد .يکي
ميخواست برايش زن بگيرد و افتخار مي
هم واال بود پسر اقدس خانوم و يکي هم که تازه به محله آمده بودند.پدرش
هاي محله
مستخدم مدرسه بود و عصباني و بد قلق و مادرش هم زياد با زن
دمخور نبود.محرم آمده بود و از واال و محس���ن خبري نبود و من هر دو
هفته يکبار از مغازه شيخ رضا پاکت و تمبر برمي داشتم و نامه مينوشتم
انداختم.طوري که
و صبح زود در راه مدرسه،داخل حياط اقدس خانوم مي
کسي نبيند و نفهمد.تا امروز ده نامه انداخته بودم.در نامه آخرش هر آنچه
که محرم تعريف کرده بود را نوشته بودم و حاال حرفي نداشتم براي نوشتن
و دو ماهي بود که نامه ننوش���ته بودم و اقدس خانوم بيشتر دل نگران بود.
يکبار که نامه نوشته بود و ديگر خبري از نامه واال نبود و من خواستم که
اقدس خانوم به همان حال انتظار بماند.
خورشيد غروب کرده بود.ده دوازده المپ رنگي دم در اقدس خانوم آويزان
بود.همه اهالي رفته بودند خانههايشان و پدرم باتري راديو اش را در آورده
و در کاس���ه آب جوش گذاشته بود و مادرم استانبولي ميپخت.يکباره من
سکوت خانه را شکستم و نعره زدم که آمدند و خودم را به کوچه رساندم.
ماشين پيکاني پايين دست محله جلوي مغازه شيخ رضا ايستاده بود.محله
شلوغ ش���د.نزديكتر رفتيم.محسن آمده بود و مادرش چه شيوني ميکرد.
کشيد.مردد بود براي کشتن
پدر محسن ناشيانه گوسفند را دنبال خود مي
هايش از
گوسفند.دستانش ميلرزيد.من پشت سرش بودم و ميديدم.شانه
خورد.جلوتر رفت و در تاريکناي کوچه محس���ن را
هق هق گريه تکان مي
بغل کرد و مدام خدا خدا ميکرد.امش���ب همه خدا خدا ميکردند و پيش
خودم گفتم خدا ش���ب شلوغي خواهد داشت.پدر محسن برگشت.چاقو به
دست اما از گوسفند خبري نبود که نبود.
س���ر و صدا خوابيد.من دورتر ايس���تادم و تکيه دادم به درخت شاه و خيره
ماندم به دس���تگيره در اقدس خانوم.دس���ت و دلم ميلرزيد.اقدس خانوم
کنار در روي زمين نشس���ته بود و چه اشکي ميريخت.صورتش زير چراغ
درخشيد.کاش جبهه بودم و ميمردم و اين حال اقدس خانوم
تير برق مي
هاج و واج از الي در مردم را تماش���ا ميکردند
ديدم.دو خواهر واال
را نمي
و تکان نميخوردند.انگار تابلويي باش���د يا عکسي يا قطعهاي از فيلمي از
جبهه و جنگ و خرمشهر.
اي پاييدمشان.گاهي به پايين و گاهي به باال.مردم کنار رفتندو
چند دقيقه

اش رفتند داخل خانه شان و تعدادي از اهالي هم
محس���ن و خانواده
رفتند داخل خانه شان.
*
اقدس خانوم دخترها را از جلوي در دور کرد.در را بست و پا برهنه آمد
جلوي خانه محسن.محس���ني که تازه از دور و بر کربال آمده بود.رفت
داخل.خواستم بروم.نمي دانستم بروم يا نه و رفتم.جلوي ايوان ايستادم.
حياط تاريک بود و کس���ي از داخل اتاق مرا نميديد.مادر محسن چه
اسپندي دود کرده بود که همه محله را بوي اسپند به خود گرفته بود.
محس���ن باال روي پشتي نشسته بود.با سري تاس و پايي بسته شده.
دمپايي اش هنوز پايش بود و شايد به فکر در آوردنش نيفتاده بود.
داد و ميخنديد
شد.سرش را تکان مي
لبخند از گوشه لبش پاک نمي
زد.انگار زيادي جمعيت او را هم به لکنت انداخته
و اص�ل�ا حرف نمي
هاي تلويزيون که آنها هم در دقايقي اينچنيني به لکنت
بود مثل فيلم
ميافتادند.اقدس خانوم که جلوتر رفت لبخند از گوش���ه لب محسن
افتاد.کرباليي سالم آمد جلوي پنجره را گرفت .خسته نشده بود از اين
همه صلوات دادن.خودم را از روي ايوان باال کشيدم و رفتم لبه پنجره
ايستادم.دود اسپند چشمانم را زد ولي باز نخواستم چشم ببندم.پدرم
هم گوشه اتاق نشسته بود و سيگار ميکشيد.
ش���ب بدي بود.اقدس خانوم را بردند بيمارستان با وصيت نامهاي که
محس���ن به او داده بود .آن ش���ب محله در سکوت عجيبي بود.بعد از
نعرههاي دلخراش و واال واال گفتن اقدس خانوم.از محسن بدم آمد .از
تلويزيون بلموند بدم آمد که کاش اسرا را نشان نميداد و ميگذاشت
تا اقدس خانوم در همان انتظار خودش بماند و اينطور ميان جمعيت
نيفتد و خواهران محسن که براي اولين بار جلوي در نشسته بودند و
يکي شان داشت گريه ميکرد و آن يکي با نگاهي شبيه نگاه معنادار
کرد....کاش ميتوانستم
هاج و واج اطراف را نگاه مي
اقدس خانوم مردد و
دوباره نامه بنويسم براي اقدس خانوم و بگويم که واال هنوز زنده است
واين ماه وشايد ماه بعد دوباره بيايد.
گفت که باالخره
زد و مي
پ���درم وقت خواب ديگر از انتظار حرفي نمي
خالص شد از انتظار کشيدن.خالص شد.
اي که براي اقدس خان���وم آماده کرده بودم را با
آن ش���ب چند نامه
کبريت پدر آتش زدم و يکي از سيگارهايش را هم.

من عالقههاي متفاوتي
دارم .بيشتر ،اين واقعيّت
برايم مطرح است که هريک
از ما ،خودآگاه يا ناخودآگاه
تاريخ شخصي خودمان را
بازنويسي ميکنيم
ميالن کوندرا  -داس��تان
نويس کشور چک
(  1929)
ِ

اي واي بر اسيري کز ياد رفته باشد... 
يادداشتي کوتاه بر داستان " شهيد"

داستان شهيد ،فقط داستان دلشورههاي پدر و مادر " واال" نيست و نبايد باشد .داستان شهيد ،فقط داستان رزمندگانی که در جبهه بودند و نامه مينوشتند،
نيست و نبايد باشد .در اين باره ،داستانهاي زيادي نوشته و فيلمهايي هم ساخته شدهاند که در اينجا به قوت و ضعفش کاري نداريم .حتي نميخواهيم
بگوييم که کدام داستانها را کدام رزمنده دست به قلمي نوشته است و يا کدام عکاس و گزارشگر که از نزديک از جبههها ديدن کرده ،نوشته است.
خواهيم بگوييم که اتفاقاً بعضي از داستانهايي که نويسنده در عالم خيالش در مورد جنگ نوشته ،چه بسا که قويتر و واقعيتر
و جالب اين که نمي
از داس���تانهايي اس���ت که مث ً
ال فالن نويس���نده خود از نزديک شاهد و ناظر وقايع جنگ و جبههها بوده است .اينها موضوعات خوبي است اما در اين
نوشتار ،کمکي به ما نخواهد کرد.
داس���تان ش���هيد ،بايست و ميتوانست داستان کساني باشد که مدتها در اسارت کشور عراق بودند .اسيراني که نامشان در صليب سرخ جهاني ثبت
نشده بود و بدترين بالها را سرشان ميآوردند .اسيراني که ممکن است در آن شرايط سخت بنا به تواناييهاي روحي و شخصي شان ،اگرچه سست
نشده بودند ولي به نوعي خواستند که زنده بمانند.
يعني اين بهترين فرصت براي داستان نويس بود که داستاني از اسارتگاههاي عراق بنويسد .البته براي اين کار باز هم وقت دارد و ميتواند يک بار
ديگر به اين عرصه بپردازد.
اما روايتهاي داستان بسيار جانداراست .استخواندار است .همراه با روايت سربازي به نام " واال" به تشويشها و دلهرهها و انتظارها و اشکها و لبخندهاي
هاي واقعي و مابه ازاهاي اجتماعي شان را نسلي از ما که شاهدش بوديم ،تجربه کردهايم.
پردازد که نمونه
پدران و مادراني مي
تواند بي طرفي اش را به عنوان يک گزارش���گرحفظ کند و همين بي طرفي اس���ت که داستانش را از
داس���تان نويس س���عي کرده تا جايي که مي
شعارزدگي و داستان سازي دور کرده است.
ّ
ها و مانند آن جدا
هاي اخراجي
اي مانند داستان فيلمنامه
هاي اين داستان جريان دارد که آن را از داستانهاي کليشه
خط نازکي از طنز هم در اليه
ً
ميکند .اتفاقا داستانهاي در باره جنگ زماني خوانندگان انبوهش را پيدا خواهد کرد که عالوه بر خوش ساختي در نثر و روايت ،از اين جنبه ( جنبه
دوري از کليشگي و تکراري) نيز برخوردار باشد.
ترسيم شخصيتهاي اين داستان يکي از آفتهاي داستان است .با آن که داشتن قهرمان و ضد قهرمان يکي از بايستههاي
سياه  -سفيد کارکردن در
ِ
رود ،ولي تجربه نشان داده است که هر گونه دستکاري جانبدارانه و تص ّنعي در شخصيتهاي اين گونه داستانها ميتواند
اين گونه داستانها بهشمار مي
جدي روبرو سازد.
باورپذيري و حقيقت مانندي کار را با آسيب
هاي ّ
قربان زاده خوب توانس���ته اس���ت اين معادالت و مناسبات را در متن داستان رعايت کند .او با روايت يکدست و زير پوستي ماجرا توانست شخصيت
روند بلکه
واال و مانند او را  -بي آن که ذهني را بيازارد -در ذهنها حک کند و به يادگار بگذارد .اس���يران قربان زاده ،نه تنها از ياد نرفتهاند و نمي
زنند .او با مهارت اين نکته را منتشر ميکند که اسيران جنگي،
آيد ،فوري در ذهنها جرقه مي
هرگاه حرفي از جنگ و اسارت و شهادت به ميان مي
اند که هميشه جلوي چشم جامعه حضور دارند و از ياد نميروند.
شهيدان زنده
ِ
خواندن داستانهاي قوي تري از او باشيم.
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داستان نويس براي يافتن
موض������وع ،از خودش تغذيه
کند .اين بدان معنا نيست
مي
که رمانه������ا همواره ،زندگي
پنهاني نويسنده هستند ،ا ّما
آفرينش ِ
خالص شيميايي هم
در ادبيات وجود ندارد.
ماريو وارگاس يوسا -داستان
نويس کشور پرو( )1936
ِ
مرداد 96
شماره 2245

37

