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نویسندگی را با »نون«کوچک نوشته اند! 
گفت وگو با احمدرضا امیری سامانی، نویسنده کتاب»قدیس دیوانه« و برگزیده جایزه ادبی جالل آل احمد

عادتهاینوشتنبهروایتنویسندهبرگزیدهجایزهادبیجاللآلاحمد
 باید اعتراف کنم که نوشتن عشق من است و به قول یکی از دوستانم، 
به عنوان یک گلبول اضافه در خون من ثبت شــده. دوستانی که از 
نزدیک من را می شناسند، متوجه اند که اگر به مدت یکی دو روز از 
نوشتن یا مطالعه دور بمانم، حالم خراب می شود. با   اینکه کاری که 
االن دارم برای امرار معاش انجام می دهم کار فنی است و در زمینه 
فرهنگی نیست اما اطرافیانم همه درک کرده اند که بهترین آرام بخش 
و شادکننده من، نوشتن و رفت وآمد به مراکز فرهنگی است و از بابت 
این درک و همراهی از آنها متشکرم. مطالعه و خواندن و نوشتن را برای 
من به عنوان تزریق روزانه آن گلبول اضافه درنظر بگیرید. درمورد 
اولویت های نویسندگی، من به مشاهده، سفر و حضور در جامعه و 
معاشرت با مردم اعتقاد شدید دارم و سفر هم نباید با امکانات لوکس 
از پیش تعیین شده انجام شود. سفری که هتل و محل اقامت و مراکز 
خرید آن ایزوله و جدا از بافت بومی باشند، از نظر من سفر نیست. 
درمورد قرنطینه هم باید بگویم به هرحال نویسنده برای خلق اثر به 
تنهایی و تمرکز احتیاج دارد اما تنهایی و تمرکز نباید کلیشه بشود و از 
آن مهم تر، خلوت و قرنطینه نباید کلیشه نویسندگی قلمداد شود. این 
تصور اشتباه است که نویسنده ها عموماً شخصیت های خلوت گزین و 
درون گرایی هستند. آن خلوت و آن قرنطینه، همیشگی نیست و در 
زمان های خلق اثر اتفاق می افتد؛ چه بسا اینکه عمده کار نویسنده 
در زمان های تحقیق و مشــاهده اتفاق می افتد تا زمان نوشتن در 
خلوت. نویسنده به تجربه زیست احتیاج دارد و این تجربه زیست 

هرقدر غنی تر باشد، آثار او هم قوی تر خواهند بود. درمورد خود من، 
خلوت، تنهایی و تمرکز یا قرنطینه زمانی اتفاق می افتد که یک ایده 
به ذهنم رسیده باشد و وقت نوشتن آن باشد. من ساعت هایی در روز 
را می خوانم و می نویسم و وقتی زمان خلق یک اثر برسد، وارد همان 
دوره تمرکز می شوم و البته اینطور نیست که کل روز را در آن حالت 
باشم. معموالً در همان دوره قرنطینه هم بعدازظهرها استراحت می کنم 
و جالب اینجاست که حاالت این خلوت یا قرنطینه واقعا برای هر فرد 
متفاوت است. یکی از دوســتانم به پارک می رود و یک گوشه روی 
صندلی می نشیند و می نویسد، یک نفر در یک کتابخانه می نشیند و 
یکی مثل خود من، یک اتاق را انتخاب می کند. من عادت به تایپ دارم 
و البته یک دفترچه یادداشت همراهم هست که ایده هایم را شکار 
کنم تا در تالطم اتفاق های روزمره از دستم نروند اما عمده نوشتنم 

با صفحه کلید است.
درمورد عادات نوشتن، از دفترچه یادداشت شروع می کنم. وقتی 
ایده ای به سرم خطور می کند، آن دفترچه یادداشت نقش یک قفس 
محکم و مطمئن را بازی می کند که سوژه را در آن یادداشت می کنم 
و خیالم راحت می شود که شکارش کرده ام. اگر نباشد، سوژه ممکن 
است مثل یک پرنده، از بین دست هایم بپرد و الی هیاهوی زندگی 
گم وگور شود. این شرایط فقط برای من نیست. من یکی از بسیارم. 
اینجا باید یک گریز به زندگی دوســتان امثال خودم بزنم. خیلی از 
ماها تا آخر عمر زیر همان تخته سنگ می مانیم و می میریم و بعضی 

هم برعکس، شرایط زندگی برایشان مساعد است و آنطور زندگی 
می کنند که فانتزی های عوام از نویسنده تخیل می کنند اما درمورد 
خود من، بزرگ ترین چالشی که هر روز دارم تکاپویی است که برای 
رسیدن به لپ تاپ و نوشتن انجام می دهم؛ عطشی که هر روز برای 
رسیدن دارم و تالشی که برای این کار انجام می دهم. در حالت عادی، 
هر روز اول صبح که دنیا هنوز خواب است و آخر شب که دنیا از تالش 
افتاده را برای خودم بیمه کرده ام. من هر روز ساعت 6صبح از خواب 
بیدار می شوم و شروع به نوشتن می کنم؛ شب ها هم همینطور. وقتی 
از کار برمی گردم، تتمه کارهای روزمره را انجام می دهم و بعد پشت میز 
کارم می نشینم و می نویسم. من این موضوع را به خیلی از هنرجویانی 
که با آنها مراوده داشته ام هم گفته ام که اگر نوشتن معشوق شماست 
و بدون نوشــتن احســاس پوچی یا پیری می کنید، در مسیر آن 
قدم بردارید، وگرنه اشــتباه قدم برداشــته اید. من گاهی وقت ها 
خودم را مثل آن ســرباز جنگ جهانی دوم در یک شهر جنگ زده 
می بینم که معشوقه اش هر روز در ساعتی مقرر، در آن سوی شهر در 
ایستگاه راه آهن منتظر اوست و او باید زیر آوار بمب و گلوله خودش 
را به معشوقه اش برساند. دیگر به بمب نمی شود اعتراض کرد، به آوار 
نمی شود اعتراض کرد، چون اتفاق هرروزه اند و مجالی برای اعتراض 
نیست. ذات بمب و گلوله باریدن و انفجار است و وضعیت زندگی در 
این شهر یک عادت شده. فقط باید دوید و از میان این بمب ها و آوارها 

رد شد و یار را مالقات کرد.

مکث

یادداشتی بر کتاب»از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک«؛ 
خاطرات سیدعلی کاظم داور

سال های طوالنی نبرد یک رزمنده
برای بسیاری از رزمندگان 
دوران دفاع مقــدس فرقی 
نمی کرد در چــه جبهه ای 
با دشــمن مقابلــه کنند، 
اکثر آنها بنــا به صالحدید 
و دســتور فرماندهان خود 
به مناطق مختلــف اعزام 
می شــدند تا تعادل قوا در 
آن بخش ها به نفع نیروهای 
خودی رقم بخــورد و این 

یکی از رموز موفقیت رزمندگان اســالم در طول 8ســال 
دوران دفاع مقدس و حتی سال های بعد از آن بود که اشرار 
و مخالفان نظام در بخش هایی از کشورمان، مانند مناطق 
مرزی سیستان و بلوچستان ناامنی ایجاد می کردند. یکی 
از رزمندگان نام آشــنا در این عرصه، زنده یاد ســیدعلی 
کاظم داور بود که خاطــرات او با عنوان»از جهنم ســرد 
شین تا بهشــت ارزنتاک« از سوی انتشــارات سوره مهر 
چاپ و منتشر شده اســت. کاظم داور از اهالی رامهرمز در 
استان خوزستان بود که وقتی جنگ تحمیلی شروع شد، 
نوجوانی بیش نبود اما ســالح به دست گرفت و به مقابله با 
دشــمن متجاوز پرداخت که به آب و خاک ما تجاوز کرده 
بود. ســال های اول حضور او در مناطق جنگی همزمان با 
چند عملیات سرنوشت ســاز در جبهه های جنوب بود که 
وی در جزیره مینو مستقر می شود. شرح وقایع بخشی از 
عملیات کربالی4 و نیز کربالی5 که سیدعلی کاظم داور 
در آن حضور داشــته در فصل اول کتاب به تفصیل آمده 
اســت. بخش هایی مانند»فرار از کمین«، »از شهر فاو تا 
شــلمچه«، »محاصره در جزیره« از قسمت های خواندنی 
کتاب درخصوص نبردهای مناطق جنگی جنوب است که 
راوی به جزئیات کامل آن را شرح داده است. خاطرات راوی 
ادامه پیدا می کند تا او به مناطق جنگی در شــمال غرب 

کشور اعزام می شود. 
کاظــم داور به نیروهای قــرارگاه رمضــان می پیوندد که 
فعالیت هــای آنها اغلــب برون مرزی اســت. او به همراه 
نیروهــای این قرارگاه بــه منطقه»گلــی رش« در عمق 
70کیلومتری خاک عراق اعزام می شود که در آنجا محل 
قرارگاه فرماندهی رمضان واقع شده بود. این مقر آن زمان 
وظیفه هدایت و نظارت بر عملیات های جنگ های نامنظم 
را در عمق خاک عراق به عهده داشت. کاظم داور در توصیف 
این مقر نوشــته اســت: »مقر را کوه های عظیم به خوبی 
احاطه کرده بودند. یک باند به شــکل اچ التین هم برای 
فرود هلی کوپترها در آنجا وجود داشــت. هلی کوپترهای 
خودی قادر بودند با پرواز در ارتفاع پایین و در میان دره ها 
و البه الی کوه های عراق به راحتی تردد کنند.« )ص 140( 
راوی در این بخش از کتاب ماجراهای چندین عملیات در 
خاک عراق را شرح می دهد که اغلب با سختی های زیادی 

همراه بوده است.
 او به جنگ هــای نامنظم در شــرایط ســخت جوی هم 
اشــاره می کند که به دلیل زمستان های ســرد و برفی در 
کوهســتان های آن منطقه عمال فعالیت هــای روزمره را با 
دشــواری های زیادی مواجه می کرد. خاطرات راوی همراه 
با ذکر دقیق اسامی افرادی که او را در عملیات های مختلف 
همراهی کرده اند و همچنین نشــانی مناطــق و نیز زمان 
وقوع رویدادهاست که این مســئله ثبت دقیق رویدادهای 
جنگ براساس خاطرات شفاهی افراد را آسان و کاربردی تر 
می کند. کاظم داور بعد از پایان جنگ هم به فعالیت های خود 
به مقابله با تهدیدهایی که کشورمان را تهدید می کرد ادامه 
داد و برای مبارزه با اشــرار به منطقه سیستان و بلوچستان 
اعزام شد. او در آنجا هم با رشادت های خود در مقابله با اشرار 
موفق عمل کرد و باعث پیشرفت طرح های عملیاتی مبارزه 
شد. او در شرح ماجرای حضور خود در مناطق مرزی استان 
سیستان و بلوچستان نوشته اســت: »صبح یکی از روزهای 
مهر1368بود که با حدود 15دستگاه ماشین و تقریبا 100تا 
150نفر ســرباز به فرماندهی آقای رضا خراسانی، فرمانده 
تیپ عملیاتی 23عاشــورای کمیته زاهدان، با تجهیزات و 
مایحتاج کامــل و با 3قبضه دوشــکا و همچنین یک قبضه 
توپ 14/5ضد هوایی، که من سراکیپی آن را به عهده داشتم، 
همراه با تعدادی از نیروهایم، برای یک گشت و کمین چند 
روزه از مقر تیپ مان خارج شــده و با حرکت در قسمتی از 
جاده زاهدان به سمت شهر خاش رفتیم... .« )251 و 252( 
راوی کتاب مدت ها در منطقه سیستان و بلوچستان با اشرار 
مقابله  کرد و سرانجام پس از پایان ماموریت به شهر و دیار 
خود در استان خوزستان برگشــت. او در پایان کتاب اعالم 
کرده برای هر عملیات جدید دیگــری که برای حفظ نظام 
مقدس جمهوری اسالمی نیاز باشد آماده حضور است و این 
یکی از آرزوهای او در همه زندگی اش اســت. بخش پایانی 
کتاب را قسمت»عکس ها و اسناد« تشکیل می دهد که در 
آن بیش از 50عکس و ســند مرتبط با موضوع کتاب ارائه 

شده است. 
در بخشی از کتاب از جهنم ســرد شین تا بهشت ارزنتاک 
می خوانیم:» باالخره به رودخانه دریاســور رســیدیم. از 
شدت تشنگی ســرم را توی آب رودخانه بردم و آن قدر از 
آن آب سرد و گوارا نوشیدم، تا سیر شدم. کفش هایم ِگلی 
شــده بود. آن ها را در رودخانه شستم. به  دلیل خستگی و 
نداشتن راهنما و همچنین طغیان آب رودخانه، عبور از آن 
خیلی مشکل بود. بنابراین، به توقف در این سمت رودخانه 
مجبور شدیم. چند خانه متروکه در مجاورت کوه بلندی در 
حاشیه رودخانه قرار داشت. شب را در همان خانه ها ساکن 
شدیم. باران شدیدتر شد و از سقف فرسوده و ترک خورده 
اتاق ها مدام قطرات باران بر سرمان می چکید. سرما تا مغز 
استخوان نفوذ می کرد. هیچ پتویی نداشتیم. بچه ها با هر 
زحمتی بود، هیزم های خیس را آتش زدند و خودشــان را 
گرم کردند. آسمان بعد از چند ساعت سروصدا آرام گرفت، 

و چرت ما به خوابی عمیق تبدیل شد.«
کتاب»از جهنم سرد شــین تا بهشت ارزنتاک«؛ خاطرات 
ســیدعلی کاظــم داور در 338صفحــه بــا شــمارگان 
2500نسخه از سوی انتشارات سوره مهر در تهران چاپ و 

منتشر شده است.

زنی که پشت خزر خواب بود
کتاب»زنی که پشت خزر خواب 
بود« نوشــته مریم بصیــری از 
سوی انتشــارات کتاب جمکران 
منتشــر و راهی بازار نشــر شده 
است. ماجراهای این رمان، درباره 
زندگی زنی از کشــور آذربایجان 

است که دنبال اصل و اصول خویش و یافتن ریشه های 
معنوی و خونی خود، به ایــران بازمی گردد. او در این  
سفر با زنان دیگری آشــنا می شود که هرکدام قصه و 
غصه خود را دارند. 4روایت از 4زن و زندگی متفاوت 
که نقطه تالقی و طالیی زندگی آنها در مسجد مقدس 
جمکران رقم می خورد. داستان »زنی که پشت خزر 
خواب بود«، درباره تردید آدم ها و مشکالت گوناگون 
مردم امروز است؛ داستان تصمیم نهایی هر فرد که باید 
با اتکا به آسمان و دست بر زانوی خویش، مشکالت را 
برطرف کند. مریم بصیری، نویسنده کتاب، متولد اول 
اسفند1348 ارومیه است و مدرک کارشناسی ارشد 
ادبیات نمایشی را از دانشــکده هنر سوره اخذ کرده 
است. او تاکنون آثار متعددی با نگاه به مقوالتی مثل 
ایمان و باور به رشته تحریر درآورده است. در بخشی از 
کتاب می خوانیم: »از دور چند مناره سفید و گنبد سبز 
دیده می شود. مطمئنی که دیگر رسیده اید. ماشین 
جلوی میدان بزرگی توقف می کند. تابلو را می خوانی، 
رویش نوشــته: میدان انتظار! راننــده برمی گردد و 
می گوید: التماس دعا! تا مریم حالی ات کند التماس 
دعای یعنی چه، نگاهت فقط به حیاط بسیار بزرگی 
اســت که در مقابلت می بینی با ساختمانی بزرگ در 
روبه رو، همان گنبد و مناره هایی که از دور دیده بودی.«

سفرنامه

خاطرات

رمان ایرانی

نگاه

زن آقا
کتاب»زن آقا« نوشـــــته  زهرا 
کاردانی روایتی در قالب سفرنامه 
درباره سبک زندگی  خانواده های 
جامعه  روحانیت است که از سوی 
انتشارات ســوره مهر منتشر شده 
است. روایت های کتاب درباره زن 
و شوهر طلبه ای است که هر سال 
در ماه های رمضــان و محرم برای 

تبلیغات مذهبی به نقاط مختلف ایران ســفر می کنند. کتاب 
زن آقا شرح سفر 30روزه  این خانواده به یکی از روستاهای جنوب 
ایران در سال1396اســت. زهرا کاردانی تمام وقایع را شــرح 
می دهد و تصاویری که در پایان کتاب وجود دارد به باورپذیری 
روایت ها می افزاید. نویسنده در این کتاب با دقت فراوان جزئیات 
زندگی، روابط و آداب و رســوم مردم یک روســتای جنوبی را 
توضیح می دهد اما تمرکز اصلی روایــت، بیش از هر چیزی بر 
ســبک زندگی واقعی خانواده های جامعه  روحانیت است. در 
بخشی از کتاب زن آقا می خوانیم: »دخترم را زمین  گذاشتم. به 
تجربه فهمیده بودم که اینطور وقت ها خنده اش نقش پررنگی 
در آغاز یک رابطه دارد. توجه ها کم کم به او جلب  شد. چند نفری 
آمدند طرفمان و دورش جمع  شدند. بعد به مرحله بغل به بغل 
رفتن  رسید. تا صحبت های ســید درباره برنامه های مسجد و 
»خیلی خوشــحالیم که در خدمت تان هســتیم« تمام شود، 
چندده تا سالم و احوال پرسی کرده  و لبخند زده  بودم. سیدگفته 
بود: »لبخند خیلی مهمه! شما وقتی نمی خندی قیافه ت شبیه 
طلبکارا می شه. همیشــه لبخند بزن«! یک نفر اسم دخترم را 
پرسید. تا سر برگرداندم که جوابش را بدهم یک نفر بیخ گوشم 
را گرفت توی دستش و چسباند به دهانش: »اسم واقعی دخترت 

رو به اینا نگو!« خشکم زد. برگشتم و نگاهش کردم.

دهکده خاک بر سر
کتــاب »دهکــده خــاک بــر 
سر« نوشــته فائزه غفارحدادی، 
خاطــرات ســفر 18ماهــه  این 
نویســنده به لوزان اســت که با 
لحنی طنز نگارش یافته و از سوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده 
است. غفارحدادی در این کتاب 
کوشیده اســت آن چیزی را که 

اتفاق افتاده بازگو کند و موارد اضافه دیگر را به روزنوشت های 
خود اضافه نکند؛ به طور مثال اگر از چیزی آگاهی نداشته، 
صریح به آن اعتراف کرده و حسی که در لحظه حادثه داشته 
را بیان می کند. از همین رو مخاطب احســاس نمی کند که 
راوی چیزی را از او پنهان کرده اســت. راوی که مدام در پی 
یافتن جواب های قانع کننده برای پرســش های ذهنی اش 
می گردد، وقتی به بهانه مهدکــودک فرزندش و یادگیری 
زبان، وارد مرکز زنان شهر لوزان می شود، به یک کنشگر فعال 
اجتماعی بدل می شود. فائضه غفارحدادی در مقدمه ای که 
برای کتابش نوشته این نکته را بیان کرده و نوشته است: »اسم 
این کتاب را ســفرنامه نمی گذارم؛ چرا که به آن نیت نوشته 
نشده و شبیه ســفرنامه های رایج هم نیست که شاید پیش 
از این خوانده اید. اینها در واقع ادامه همان روزنوشــت هایی 
هستند که از زمان دبیرســتان برای دل خودم می نوشتم.« 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »نتوانستم خبر نی نی را 
به خانواده ها بدهم. چند روز اول فرصت مناسب پیش نیامد 
و بعدش هم تصمیمی  برای گفتن نداشتم. یک هفته پیش 
سرمای شدیدی خوردم. نمی دانم شــاید هم آنفلوآنزا بود. 
به خاطر نی نی قرص نخوردم و طوالنی شد. آن قدر نگرانی و 
مراقبت و نظرات مختلف دریافت کردم که خودم هم استرس 

گرفتم که چرا خوب نمی شوم.«

علی اهلل سلیمیگفت و گو
روزنامه نگار

احمدرضا امیری سامانی، متولد ۱۳۵۹ در شهر 
تهران است و لیسانس مترجمی زبان انگلیسی 
دارد. شروع نویســندگی اش از سال ۱۳۸۴ در 
ضمیمه های مسافر و تاکسی روزنامه همشهری 
بوده اســت. بعد از آن در روزنامه ها و نشریات و 
سایت های مختلف هم مطالبی منتشر کرده است. 
در سال ۱۳77بعد از دیدار و آشنایی با مرحوم نادر 
ابراهیمی به نویسندگی عالقه مند شد و بعد به 
واسطه کار در حوزه هنری با نویسندگان و اهالی 
ادبیات آشنا شد و نوشتن را آغاز کرد؛ نویسندگانی 
همچون محمدعلی علومی، فیروز جاللی زنوزی، 
مرحوم امیرحســین فردی و استادانی همچون   
ابوالقاسم رادفر. در ســال۱۳۸۵ با رشته  تاریخ 
شفاهی آشنا شــد و مقدمات آن را فراگرفت و 
سال ۱۳۸6وارد دوره های داستان نویسی حوزه 
هنری شد. در همان سال به همراه محمد کریمی 
و محسن کاظمی، سایت تاریخ شفاهی ایران را 
افتتاح کرد و عالقه به تاریخ شفاهی و مصاحبه 
باعث شــد، نگاه دقیق تــری به خصوصیات و 
روانشناسی شخصیت ها داشته باشد. در زمینه 
داستان نویسی هم حسین فتاحی نخستین مدرس 
او بود و بعدها با نویسنده هایی مانند رضا امیرخانی، 
حمیدرضا شاه آبادی و محمد کاظم مزینانی آشنا 
شد. از چندی پیش در حوزه  هنری استان اصفهان 
مدرس نویسندگی است و کتاب »قدیس دیوانه« 
او سال گذشته برگزیده جالل ادبی جالل آل احمد 
شد. با احمدرضا امیری سامانی درباره آثار و سیر 

نویسندگی اش گفت وگو کرده ایم.

ایده اولیه کتاب قدیس دیوانه که بعد از 
انتشار موفق به دریافت جایزه ادبی جالل آل احمد 

شد چطور و کجا به ذهنتان رسید؟ 
خب، کتاب قدیس دیوانه، یک مجموعه داستان است 
که ایده هر داســتان آن در زمان و مکان جداگانه ای 
به ذهنم خطور کرد. اگرچــه در دوره ای که تمام این 
داستان ها شکل گرفتند، درونمایه واحدی در ذهن من 
حاکم بود و این همان رشته ای است که داستان هایم را 

به هم ربط داده است.
از تجربه نوشــتن این کتاب برایمان 
بگویید. روزها و شــب های شاید دشوار نگارش 

داستان تان چگونه گذشتند؟ 
یکی مثل من، باید تمام جوانب مدنظرش در داستان 
را رعایت کند. وقتی با داســتانم تنها می شوم، دیگر 
به خودم تعلــق ندارم و واقعاً خــودم هم وارد محیط 
داستانم می شوم و شــخصیت ها را همراهی می کنم 
و بعد بارها و بارها و از زاویه های مختلف وارد صحنه 
داستان می شوم تا رضایتم تأمین شود که چیزی ناقص 

و یا خام نوشته نشده. بگذارید یک مثال بزنم. یک بار که 
به فرودگاه بین المللی امام )ره( رفته بودم، متوجه شدم 
که یک پیرمرد ایرانی در ارمنستان فوت شده و جسد 
او را به ایران برگردانده اند. رفتم و چند ثانیه ای حاالت 
و رفتارهای بازماندگان را ریزبه ریز زیرنظر گرفتم. بعد 
برگشتم به سمت سالن انتظار. یک لحظه جمعیتی را 
تصور کردم که در واقعیت نبــود ولی در خیالم برای 
مشایعت مرحوم آمده بودند. دفتر یادداشتم همراهم 
نبود و در گوشی همراهم یادداشتش کردم. یکی دو 
هفته به عید مانده بود و من در آن دو هفته نتوانستم 
آن را بنویسم. فقط صبح زود بیدار می شدم و درمورد 
فضای داستان و شخصیت هایش تحقیق می کردم. در 
آن زمان با اینکه مشغول کارهای روزمره بودم، بخشی 
از موتور مغزم ســرگرم پردازش و باال و پایین کردن 
داستان بود. تااینکه عید شد و من فرصت پیدا کردم 

داستانم را بنویسم. 
10روز طول کشید تا آن داســتان را نوشتم و چند 
باری بازنویسی کردم. 10روز از صبح می رفتم داخل 
پارکینگ خانه مادری ام که در منطقه سردســیری 
است و یک بخاری برقی را روشن می کردم و تا عصر 
می نوشتم. روز دهم بود که داســتان تمام شد و من 
با خیال راحت از پارکینــگ و نوعی از محیط خیالی 
داستانم خارج شدم و به جمع خانواده برگشتم! وقتی 
مشغول نوشتن یک داستان می شوم، حتی فیزیک 
خودم را هم داخل فضای داســتان تصور می کنم و 
اگر بنا به دلیلی رشته حوادث پاره شود و من به دنیای 
واقعی برگردم، شخصیت های داستان را می بینم که به 
طرفم دست دراز کرده اند و فریاد می زنند: »بیا و قصه ما 

را تمام کن و ما را از این بالتکلیفی نجات بده«.
از تجربه ارتباط تان با مخاطبان این اثر 
بگویید. آیا بازخوردی دریافت کرده اید؟ آیا خاطره 

ویژه ای از بازخورد مخاطبان اثرتان دارید؟ 
باید از تمام مخاطبانم تشــکر کنم. آنان مرا غافلگیر 
کردند. انتظار این استقبال را نداشتم. وقتی می دیدم 
که داســتان هایم و درونمایه های آنها، بازخوردهای 
خوبی در مخاطبینم داشــتند، به  شــدت ذوق زده 
می شــدم. این انتقال جهان بینــی و درونمایه اثر، 
بزرگ ترین آرزوی هر فردی اســت که در هر رشته 
از هنر، صاحب اثر است. من با انتشار کتابم به آرزویم 
نرســیدم. خودم هم معتقدم که فعل انتشار کتاب، 
آرزوی یک نویسنده واقعی نیست و اگر کسی چنین 
تصور و هدفی دارد، نویســنده نیست. هدف واقعی و 
آرزوی اصلی، خوانده شدن کتاب و انتقال درونمایه 
و جهان بینی نویســنده اســت، حتی اگر کتاب در 

10نسخه منتشر شود و در 10نفر اثر کند.
ارتباط تان با کتاب الکترونیک چگونه 
اســت؟ عادت به خواندن نســخه الکترونیک 
کتاب ها دارید یا همچنان نسخه کاغذی کتاب ها 

را می پسندید؟ 
خود من هنوز با کتاب های الکترونیک اخت نشده ام. 

یک دلیل آن فیزیکی است و به خاطر حجم کم گوشی 
تلفن همراه به نســبت بدن خود من است. موضوع 
بعدی نور صفحه گوشی موبایل است که چشم هایم را 
خسته می کند و خواب آلوده می شوم. من هنوز کتابی 
را دوســت دارم که در میان دست هایم حسش کنم 
و بتوانم زیر نور مالیم یک چــراغ، آن را مطالعه کنم. 
اگرچه می دانم که کتــاب الکترونیک از نظر حجم و 
فضای نگهداری چه مزایایی دارد و شاید تبدیل چوب 
به کتاب، منصفانه ترین ظلمی است که ما به جنگل ها 
می کنیم ولی بازهم نمی توانم روی گوشی به مدت زیاد 
برای خواندن متن کتاب تمرکز کنم چون خواب آلوده 
می شــوم و گردنم درد می گیرد. این را هم بگویم که 
لپ تاپ پیرم تالش های پرثمرتری برای دوستی من 
با کتاب الکترونیک انجام داد و نور صفحه اش را مانند 
زمان هایی که تایپ انجام می دهم، مالیم کرد تا بتوانم 
کتاب الکترونیک را به راحتی بخوانم اما لپ تاپ را که 
نمی توانم مثل کتاب، همه جا با خودم ببرم. شاید یک 
تبلت ساده واسطه بهتری برای این رفاقت ما باشد اما 
برای دیگران که مثل من نیستند و مشکلی با صفحه 
گوشی ندارند، کتاب الکترونیک را توصیه می کنم. یک 
گوشی موبایل به راحتی می تواند به اندازه یک کتابخانه 

بزرگ، کتاب در دل خودش جا بدهد.
به نظرتان نویســندگی یک شــغل 
است؟ آیا در حوزه نویسندگی، آینده شغلی ای 
برای خودتان متصور هســتید؟ در چه صورتی 
نویســندگی در کشــور ما تبدیل به یک شغل 

می شود؟ 
 من اصاًل توصیه نمی کنم که کســی به نویسندگی 
به عنوان شغل نگاه کند، حتی اگر درآمدی از این راه 
کسب می کند. گرچه االن به عنوان یک شغل، جای 
خودش را درمیان مشــاغل باز کرده و دانشگاه ها با 
تبلیغات روی شغل نویسندگی، در رشته های مختلف 
جذب دانشجو می کنند. درصورتی که نویسندگی در 
مرحله اول باید یک عشق و یک هنر برای فرد باشد تا 
در آن دوام بیاورد. دوستان زیادی را می شناسم که از 
راه نوشتن کســب درآمد می کنند. خود من سال ها 

از راه نوشتن مقاالت در رســانه های مختلف کسب 
درآمد می کردم اما ایــن درد دل را هم باید بکنم که 
چانه نان هنر را کوچک گرفته اند. اصاًل نویســندگی 
را با »نون« کوچک نوشــته اند؛ یعنی نویســندگی 
شغلی است که ســختی زیاد و درآمد مالی کم دارد. 
در واقع باید یک اتفاق مانند معجزه به وقوع بپیوندد 
که نویسنده ای از راه فروش آثارش پولدار شود. خطر 
دیگری که شغل نویسندگی دارد این است که گاهی 
نویسنده مجبور می شود برای ارتزاق و فرار از مشکالت 
مالی، قلم خودش را وارد فضاهایی بکند که از ته دل 
راضی به آن نیست اما ناچار اســت؛ یعنی مجبور به 
سفارشی نویسی هایی می شود که اصاًل در سرشت او 
نیست، ولی چاره ای جز پذیرش ندارد. آنجاست که 
کیفیت قلم و هنر او کم کم تحلیل می رود. خود من 
آن قدر به تنگنا افتادم که نهایتاً به فکر چاره اندیشی 
افتادم و از اســتعدادهای فنی ام کمک گرفتم؛ یعنی 
کارهای فنی مرتبط با ســاختمان انجام می دادم تا 
بتوانم روزگار را بهتر بگذرانــم و دیگر به آفت آن نوع 

سفارشی نویسی ها گرفتار نشوم.
چــه توصیــه ای بــرای نوقلمان و 

عالقه مندان به نویسندگی دارید؟
خیلی از چیزهایــی که به ذهنم رســید را ال به الی 
حرف هایم گفتم اما در اینجا یک درخواســت دارم، 
چون توصیه کردن کار من نیست. دنیای نویسندگی 
مانند آسمان شــب اســت. بعضی ها در آن ستاره و 
ماندگار می شــوند و خیلی ها مثل شهاب سنگ، در 
یک ثانیه برقی می زنند و بعد فرو می افتند و خاموش 
می شوند اما جالب اینجاست که بیشتر آنهایی که مثل 
شهاب سنگ افتادند، به قصد ستاره شدن پا به آسمان 
شب گذاشتند و برعکس، آنهایی که ستاره شده اند، 
قصدشان ستاره شدن نبود. آنها عمری را پای نوشتن 
گذاشتند تا بازتاب دهنده دردها و دغدغه های درونی 
خود و به طبع آن تســکین دهنده دردها در جامعه 
باشند. آنها آن قدر فروتنانه مطالعه کرده اند و نوشته اند 
و سختی کشیده اند که جامعه از آثار و قلم آنها استقبال 
کرده. این افراد هیچ وقت نخواسته اند که آثار خودشان 
را به زور به خورد جامعه بدهند. درخواستم این است که 
دوستانم در تمام دوران نویسندگی بی ادعا و پرتالش 
باشند و مطالعه و مشاهده را شرط اول کار خود قرار 
دهند. هدفشان شهرت و یا فانتزی های کلیشه شده 
نویسندگی نباشــد که اصاًل با ذات نویسندگی جور 
درنمی آید اما خیالشان راحت باشد که آن زمان که 
مطالعه و مشــاهده و تجربه آنها در جوهر قلمشان 
پر شد، روز شــکوفایی و خالقیت آنهاست. آن زمان 
که قلم نویســنده عالوه بر پختگی، آغشــته به بوی 
دردهای جامعه باشد، مخاطب خودش به سمت اثر 
نویسنده می آید و دیگر الزم نیست نویسنده دست به 
دامان کلمات درشت و تزئین شده و یا داد و قال برای 
جذب مخاطب بشود. این اکسیر خودش راه خودش 

را باز می کند.

نسیبه توفیقی؛ نویسنده و منتقد ادبی


