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 مجموعه» و «پا دوال» رمان سندهینو نت،یط پاک دیوح

 روزنامه با یا مصاحبه بهار میشم و نجریسال درباره «رمان

 افته،ی نشر و ازکاردرآمده آنچه اما است، داده انجام اعتماد

 و ها سؤال حذف با زمان هم شان،یا خورده برش یوگو گفت

 به سندهینو رفتهیپذ اعتراض یسوا. است مقاله شکل به

 یماهو رییتغ و بهار میشم درباره شیازنظرها یبخش حذف

 ک،یتوریر کردیرو کرد، خاطرنشان دیبا مقاله، به مصاحبه

 بسط و قبض و میمفاه وبست چفت نحوه و شناسانه نوشتار

 رییتغ و است متفاوت مقاله با مصاحبه کی در اساساً ها، دهیا



 سندگانینو عموم دگاهید از مقاله به مصاحبه یماهو

 .باشد رفتهیپذ تواند ینم

 یادداشتی همراه به را مصاحبه اصل نتیط پاک دیوح

 داده قرار کایپوئت پروژه اریاخت در مصاحبه سر بر یاعتراض

 و سندگانینو حقوق از دفاع یراستا در زین ما و است

 سانسور بدون و وکاست کم یب ح،یصح انتشار به یبندیپا

 یاصل و کامل شکل به آن بازنشر به اقدام ،یادب متون

 .میینما یم

 است، آورده مصاحبه سر بر که یادداشتی در نتیط پاک لحن

 همه که دارد وجود شائبه نیا یحت و است تند و گزنده

 اما باشد، رانده چوب کی به را دیجرا و مطبوعات یاهال

 بروبرگرد یب آنچه و است درک قابل او اعتراض و تیعصبان

 مصاحبه از ییها بخش حذف که است آن کرد اذعان دیبا



 یماهو لیتبد ژهیو به و سندهینو اطالع و یهماهنگ بدون

 دارد جا و ستین رفتهیپذ عنوان چیه به مقاله به مصاحبه

 مسائل نیا تیرعا شیازپ شیب مطبوعات در ما دوستان

 اشارات هرچند. دهند قرار خود نظر وجه را یا حرفه

 مجالت یپار روابط آن، یادب یایماف و فضا به نتیط پاک

 و ستین قتیحق از یخال آن از منتج یگیما انیم و نشرها با

 و تر یانتقاد تر، یجد یها پژوهش و مقاالت در دارد جا

 .شد آن سر بر تر کالیراد

دوستی برای مصاحبه درخواست داد. قرار بر مصاحبه بود. 

ها بود با  اعتماد. سال ٔ  روزنامه. برای درباره سلینجر

ای  های چاپ داخل مصاحبه اعتمادی کامل به روزنامه بی

 فکر کردماطمینان از دوستی،  ٔ  واسطه بهبودم. اما  انجام نداده

بدهم. ای بدون دخل و تصرف انجام  بد نباشد مصاحبه

خاصه که موضوعش سلینجر بود. اما متن مصاحبه با 



هر رو شد که باید طبق قرار  حذفیات و تغییراتی بنیادی روبه

 درمیان گذاشته شونده مصاحبهای با  حرفه نگار روزنامه

شد. که نشد. و در  و در صورت توافق منتشر می شد یم

کمال ناباوری متنی مثله شده منتشر شد. که اصل موضوع 

بود و طبق سلیقه و خواست غیرقانونی  شده حذف

 نگار آماتور اعتماد، منتشر شد. روزنامه

جایی که همواره با  و اصل موضوع سلینجربود و قیاس بی

به این مصاحبه  تن دادنگرفت. که اساس  شمیم بهار قرارمی

بار برای همیشه باید در این مورد سخن  بود. عقیده دارم یک

ها و  چی شلتاقی که روزنامه گفت و خاتمه داد به

در  هم آناند.  راه انداخته گریهوچو  سواد یبهای  نویسنده

ها و باندهایی از جنس کپک بر تاروپود  ای که گروه دوره

های جوان  ای که نویسنده جامعه ادبی نشسته است. در دوره

تازه به دوران  ٔ  فهیطاها در انتظار بمانند تا این  باید سال



با ناشران )که در این دهه  اند کاسه هملیسی که  کاسهرسیده و 

اند( اثری را منتشر کنند. که  رشد سرطانی اقتصادی داشته

همین رشد اقتصادیِ ناهمخوان با بازار نشر و اقبال عموم 

و قابل  زیبرانگ سؤالجامعه از کتاب و نشریات خود بسیار 

 کنکاش است.

 شان ینارنجرد و سبز و ای که با انتشار مجالت ادبی ز طایفه

کردن فضا دارند تا به خیال خودشان ازین  آلود گلسعی بر 

درّ  مثالًببرند و  تشانیفیک یبای بیشتر از لیاقت قلم  میان بهره

تنها چیزی که کف  اند دهینفهمادبی صید کنند. اما هنوز 

شان  ؛ یک مشت لجن از جنس جوهر قلمماند یمدستشان 

 است.

فضاحت و رانت و شلتاق و  همه نیاوقتش است جلوی 

ادبی گرفته شود. باید کاری کرد.  یها کوتوله یها یباندباز



بیش ازین سکوت کردن در برابر قلم به مزدها و دالالن 

مطبوعاتی جایز نیست. باید حرکتی معطوف به هدف 

مشخصی انجام داد. باید به پاک سازی فضای کثیف ادبی 

ز مطبوعات سخیف و ناشران فکرکرد. باید مجال بیشتر را ا

 نان به نرخ روزخور گرفت.

باید به انجمن نویسندگان مستقل فکرکرد. و با یک طرح و 

های  های این کوتوله جامع، خارج از قواعد گروه ٔ  برنامه

ها و  ادبی به یک جمع بندی منسجم رسید. جدا از سویه

 گون فکری. های گونه نحله
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پردازی در آثار سلینجر با دیگر  در مورد شخصیت – 1

ه چیز آن را متمایز از که چ نویسندگان بفرمایید و این

 سازد. دیگران می

گونه آغاز  کتاب سلینجر این نیتر مهمدشت،  ناطور -

خواهید در این مورد چیزی  می واقعاًشود: اگر  می

این  خواهید بدانید می که اولین چیزی بشنوید البد

بارم  دنیا آمدم و بچگی نکبت من کجا به است که

پدر و مادرم پیش از من چه کار چطور گذشت و 

کردند و از این مهمالتی که آدم را به یاد  می



هید من اندازد. اما راستش را بخوا کاپرفیلد میددیوی

 1ها بشوم... میل ندارم وارد این موضوع

 کلیِ وننقا ،ور دشتناطروایت  قرار نویسنده دراین 

این  .شبا مخاطباست در تمامی آثار خود سلینجر 

از چه ای دارند و  ها چه پیشینه که شخصیت

 د هیچ مهم نیست. مهمخانوادگی هستن ٔ  شهیور رگ

هاست. تنها  اکنون شخصیت استقالل و فردیت و

حال  شود زمانِ به مخاطب مربوط می که چیزی

های  نگاهدر بز شان و واکنش خاص ها آدم

روز  های آشنا و به هم با تمام ویژگی آن. ست داستانی

زترین ویژگی سلینجر این بارعصرش.  های هم آدم

ر سلینجر ین منظا ازپردازی.  است در شخصیت

 .تر بودهگام جلونسبت به هم نسالنش چند



شخصیت تمایز و تفاوت، ماهیّت هر البته 

خودش. فارغ  ٔ  قصهدر بستر روایت ست  داستانی

الق شخصیت باشد. با ای خ این که چه نویسنده از

پرداخت های محدود و مشخص  توجه به شیوه

در سبکی  صاحب ٔ  سندهیهرنوشخصیت داستانی، 

 ای که به جهان داستان و از دیدگاه و زاویهحد نیاز 

کند و  های داستانش را کشف و انتخاب می دارد، آدم

ناسب از کارکرد ایفای در جایگاه مها آنبا قراردادن 

. اگر تمایز و گیرد در طول روایت بهره می شان نقش

های محدود  ها و شیوه تفاوت ماهیت شخصیت

شان را بپذیریم، که از نگاه من التزامی  پرداخت

در این پذیرش داریم، تمامی غیرقابل انکار 

تی خلق ای داستانی که در ادبیات به درسه شخصیت

 در خاص بودنن ک دارند. و آاشتروجه ا اند یک شده



از این منظر هر . است شان وجودیامکان عین 

ای در کالس سلینجر، به راحتی ما را  نویسنده

کری کند که از ترفندهای نو و بدوچار این اشتباه می

خود. در  های استفاده کرده برای خلق شخصیت

های  شخصیتاخت دقیق پردو  صورتی که انتخاب

ای که با قدرت روایت  هش در قصو تاثیرگذار روز به

 سازد. کند، این توهم را می می

ز چه جنسی ها اتنهایی و انزوا طلبی این شخصیت – 2

این  ای نهیلیسم تعبیر کرد؟ توان بههست؟ این تنهایی را می

د؟ به طور مثال با گرن ها در عین انزواطلبی شورششخصیت

 ها هولدن کالفیلد. ترین آن نگاه به معروف

 



انزوا طلبی، انفعال جتماعی، مقاومت در برابر  -

ست که  ا محیط... به نوعی تقابل اعتراضیپیوستگی ب

به شورش فردی  در بطن خود این ظرفیت را دارد

یک منجر شود. حتا اگر در نظر نگیریم ادبیات خود 

 در برابر یک یا چند وضعیت امر سیاسی و انتقادی

است. ازین منظر ادبیات مانند بسیاری از جامعه 

به اتمسفری واکنشی دارد. اما  ذاتاًهنرهای دیگر 

تر و  وضوع عمیقدر مورد سلینجر این مطور خاص 

رد است. نگفتم در مو تر برجسته به شکلی نمادین

زندگی سلینجر  ٔ  وهیشآثار سلینجر، چون معتقدم 

ی از اوست که تا آخرین روز خود اثر دیگر

 بود. ایفای نقش در آنروایت و اش مشغول  زندگی

هایی از  فقط واگویه که تنها مخاطبش خود او بود و

است. مثل اثری گم شده در دل  آن به ما رسیده



ها از آن  خ که تنها چند سطری در بعضی کتابتاری

گوید: چاپ کتاب  سلینجر می .باشد ماندهباقی 

زندگی معمولی  یسنده را ازدردسر به دنبال دارد و نو

تنها.  کامالً. خواهد تنها باشم دارد... دلم می باز می

 2.ام از خودم نباشد دلیلی ندارد زندگی

دادن تملک زندگی از دست ، بیان خطردر ظاهر

 های افراد جامعه، با سرک کشیدناشخصوصی

اعتمادی و عدم پذیرش رفتار بی است. اما در اصل

. است خود و دیگرانها در ارتباط با اجتماعی آدم

به  که سلینجر را نه در انزوایی خودخواسته، که وادار

 .است آن کرده

سلینجر به مانند  داستانی های ازین روی شخصیت

در چه محصور در کابین ماشین، چه خودش 

محصور  کالفیلد چهاردیواری خانه، یا مانند هولدن



 به ناچارش نیست و خود انتخاب در اجتماعی که

ی و اعتراضی نقشی واکنش ،کشددر آن نفس بباید 

انفعال و  اینر که دارند. انگا به جهان پیرامون خود

ست در تقابل با جهان  شورشی نه تنها ،سبک زندگی

 های نتیجه آشفتگی بلکه این انزوا خود ،بیرونی

انزوا و  از این روی ست. ساختار معیوب اجتماعی

از  سلینجر،بک زندگی در آثار و س ظاهری انفعال

بسیاری از نویسندگان دیگر که حضوری اکت 

اند،  و پررنگ در جامعه و سیاست داشته همواره

پویاتر و جریان سازتر است. یا به قولی، سکوت و 

 یها تالشعدم حضور سلینجر از فریاد و 

سارتر بسیار  نویسندگان پرهیاهو و سطحی چون

رساتر است. در این موضع سلین و سلینجر 



وجه اشتراکی ناگسستنی در یک جبهه  توانند یم

 در عین عدم پیوندی ظاهری. .داشته باشند

 شورش فردیشکل از تواند این  نمی از نظر من

 قاعدتاًباشد.  ریشه در نگاه نهیلیسمی داشته سلینجر،

شناسی  های برخاسته از هستی ها و اعتراض شورش

معطوف به به نوعی بدون موضع روشن و  ،یلیستنهی

گاه ن های به گمان من ریشهخاصی است. ف هد

 تر است. ها نزدیک نهیلیسمی به دیدگاه آنارشیست

های  در عین گریز از شرح و بسط و ربط سلینجر – 3

به ای  آن، نگاه موشکافانه و رونکاوانه خانوادگی و توضیح

سازد،  ها دارد. یک خانواده را می درون تک تک شخصیت

با ساخت هر یک از افراد آن بدون آن که تفصیلی برای 

مابین و فرد به فرد بیافریند. )به طور مثال در دو  روابط فی

نگارش سلینجر در پیشبرد  ٔ  وهیشن فرنی و زویی(. داستا



ست که در انتها به موفقیت ها چگونه ا فضای روایت داستان

 انجامد؟ کار می

 

سلینجر به  ٔ  اندازهم به شناسی ای می کمتر نویسنده -

ها )چه در خانواده چه در  استقالل فردی آدم

اهمیت بدهد. تا جایی که سلینجر را در اجتماع( 

 کند. جایگاه دادستان فردیت انسان معاصر تثبیت می

پیشبرد روایت و ساخت فضای داستانی قدرت  اما

که  ستفرمی اسلینجر، یک بحث مفصل و تخصصی 

باره و خوانش چندو  ت برداریها نُ شاید بعد از ماه

 به بشود کالبد شکافی کرد. ولیدقیق کلیه آثارش 

کنم که پرداخت  طور خالصه تنها به این اشاره می

های منحصر به  ها در کنش خاص و دقیق شخصیت



بکر و کند، چنان  سلینجر روایت میفرد داستانی که 

های  فضا و تجربه چنان همگون با روز است و به

قرابت دارد که عصر خود  ٔ  جامعههای شخصی آدم

همچنان تازگی خود هایش  داستانبعد از هفتادسال 

نویسنده  این نهایت موفقیت یک .است را حفظ کرده

 های که از ریشه این است: اقبال اثر، بی

 ارتزاق کند.عوام گرایی  کهنه ورزی و نوستالژی

سی داستان نوی، در ساحت سؤالان آخرین عنوو به  – 4

موفق  های این چنینی ایرانی، چه قدر در ساخت شخصیت

سنت  ٔ  ادامهای هست که بتوان آن را  ایم؟ و آیا نمونه بوده

مثال شمیم بهار. و  نویسی سلینجر دانست؟ به طور داستان

بندی  توانیم در این ساحت طبقه اش را می داستان نویسی

 کنیم؟



 

ایران قابل توجه  به طور کل کارنامه ادبی صدساله -

های  شخصیت خاصه در نول و داستان کوتاه. است.

فراموش نشدنی در ادبیات فارسی کم  روز و به

که  البته در حیطه و مدار زبان فارسی فقط.نیستند. 

ه است که این موضوع هم بحثی دیگر و درخور توج

با این وجود  طلبد... مجالی خاص برای خودش می

 مثالًدارد.  ی خودش راها ادبیات ایران مشخصه

های ایران در بکارگیری  گرایش ذاتی نویسنده

یش ریشه در ادبیات های فرمی. شاید این گرا قالب

الب قرن، ق باشد. در این ده مان داشته سنتی هزارساله

مهم خلق اثر بوده.  ارکانو فرم اثر ادبی همواه از 

ازین منظر ادبیات ایران به نوعی صاحب سبک 

 است.



های کمی در ادبیات  نمونهحال به طور اخص  اینبا 

با نوع شخصیت پردازی که  شود می دیده فارسی

البته این به مفهوم  .ددارنسلینجر وجه اشتراکی فرمی 

 ای نویسی سلینجر نیست. آموزه داستانسنت  ٔ  ادامه

تواند وجه اشتراک ضمنی  که می استاز سلینجر 

 فرم داستان ایرانی. ٔ  نهیزم پسدر با او باشد داشته

دانم شوخی  نمی واقعاًاما در مورد شمیم بهار... 

انگار که بخواهید دبیر پرسید.  کنید یا جدی می می

از نظر من فیزیکم را با آلبرت اینشتن مقایسه کنید. 

 و نقد بنویسد و کسی که تعدادی داستان کوتاه

برود و  ها، ننویسد، البته به حکم شنیده اثری دهه پنج

تواند  دنبال زندگی خودش با هیچ معیاری نمی

در  اهمیت بشود نهایتش چند سطر بی .باشد نویسنده

 ٔ  دودهه یکیسلینجر تو  چهل. ٔ  دههتاریخ ادبیات 



آورد ادبی داشت  قدر دست اش آن آغاز نویسندگی

نوشت کاری  که اگر تا آخر عمرش هم چیزی نمی

ترین که یک نویسنده باید انجام بدهد را در باال

وقتی قاضی از  هرچند است. سطح انجام داده

ستانی یا داسال گذشته آ لینجر پرسید: طی بیستس

 باشد؟ که چاپ نشدهاید  نوشته

 3دهد: بله.  سلینجر پاسخ می 

کار مداوم و حضور پررنگ و تاثیرگزار  و این یعنی

 هیچ ادا اطوار و شلتاقی. ادبیات. بی ٔ  صحنهدر 

شناختند و در جامعه  یادمان باشد سلینجر را همه می

رفت آمد داشت و مثل هر آدم دیگری نیاز به خرید 

اگر شمیم بهار در انتخاب و... مایحتاج روزانه 

خاطر همان چندداستان کوتاه و زندگی در انزوا به

ست که آبشخورش از منابع  نقدش باشد، اکتی



. آن گرفتهه پوپولیستی و سانتیمانتالیسمی سرچشم

وخیز تاریخ اجتماعی و  پر افت ٔ  دهههم در پنج 

سیاسی ایران. اما اگر این انتخاب یک تصمیم 

که است،  ششخصی و خصوصی برای نوع حیات

زد و مورد کنکاش قرار داد.  آن نباید حرف ٔ  درباره

چون به حقوق فردی و استقالل شخصیتی هر فرد 

 گردد. در جامعه برمی

کلمب در کسوت  کریستف ای عدهوجود،  با این

و  چهل. ٔ  دهه اند به چسبیده همچنان کاشفان ادبی،

که  و چند داستان کوتاهش گیر شمیم بهار خاصه پی

آن را  توان نمی با هیچ معیاریبه چشم اغماض، حتا 

همان  . ایندآورد ادبی به حساب آور دست

که ای  خاورمیانهاست.  انهیخاورم گراییِ خاصِ کهنه

از ریب است با مساِئل روز. دور و غهمیشه 



اهمیت ندادن به  کشورهای جهان سوم های نشانه

عدم البته  یت انسان در جامعه و خانواده است.فرد

اتفاقات با روز نبودن  به رشد فرهنگی و اجتماعی و

مصداق بارز این  ،نیز آثار معاصر خودو 

این سنت  ما . که در ایران،ستیماندگ عقب

م. البته ای کردهحفظ  دودستی را همچنانماندگی  عقب

گرایی در مورد آثار شاخصی که مهر  این کهنه

کند. آثار  ماندگاری برپیشانی دارند صدق نمی

اط و در تباراز زمان تولید خود همیشه  ندگار جداما

حفظ کرده و  نزد مخاطب اهمیت خود رانتیجه 

 های هایی در حدواندازه کند. اما داستان می

حیطه و در این  اصالًهای شمیم بهار  داستان

بسیار بوده تو این  اش نمونه بندی جایی ندارد. طبقه

کشوری هزاران تو هر کرد با این رویچند دهه. 



کتاب  نویسندگان تک سلینجر وجود داشته و دارد.

 اند. کتابی که در غبار زمان گم شده یا بی

و البته اگر نویسندگانی در حد چوبک و هدایت 

در عین ... محمود و صادقی و گلشیریساعدی و 

زندگی پنهان و به دور از جامعه را شان، حیات ادبی

کیفیتی که سلینجر آن هم با کردند،  انتخاب می

شد به  ؛ میبند بودیآن پابه آخر  ٔ  لحظهمصرانه تا 

اعتقاد دارم که هیچ  کرد.فکر این موضوعچراییِ 

 سکوت این چنینی را نباید ناشنیده گرفت.

چوبک بعد از سنگ صبور قلم را بوسید و  صادق

و دور از  هیاهو ای بی گذاشت کنار و تا اندازه

 سپریو سکوت چنددهه را در انزوا اجتماع ادبی 

 کرد.



کنیم و نه در موردش  دلیل به آن نه فکر می بی که

 زنیم. حرف می
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