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رمان «زن ها در زندگی من یا دلف معبد دلفی» نوشته ی «فرید قدمی»

«زن ها در زندگی من یا دلف معبد دلفی» سومین رمان فرید قدمی با ترکیبی از سیاست ،فانتزی ،طنز و اُسطوره  ،اثری است چند وجهی و ترکیبی.این رمان قصه زن هایی است در زندگی یک نویسنده
پریان معبد دلفی و یا ِر آپولون ،فرزند زئوس ،است ،حاال در کار تشکیل پرونده ای علیه هنری کیسینجر،
که از روزهای کودکی یک پَری به نام «دلف معبد دلفی» محافظش بوده است .این پری که از
ِ
سیاستمدار امریکایی ،است تا او را پای میز محاکمه بکشاند«.زن ها در زندگی من یا دلف معبد دلفی» را نشر روزنه و در  160صفحه به بازار نشر عرضه کرده است.

گفتوگو با فریدقدمی؛

نویسنده از تبار گرگهاست ،با دندانهای تیزی برای دریدن مرزها
.

بهاره ارشدریاحی

سرویس ادب و هنر :فريدقدمي نويسنده،مترجم،نمايشنامه
نويس ومدرسدانش�گاه ،متولدس�ال  1364است که تاکنون
بی�ش ازبیس�ت اثرتألیف وترجم�ه از او منتشرش�ده که از
می�ان ترجمههايش میتوان به ترجم ه ي رمان «ولگردهای
دارما»ازج�ک ک�روآک« ،ب�ارش کاله مکزیک�ی»از ریچارد
براتیگان« ،جوراب س�اق بلن�د س�فید»ازدی .اچ .الرنس و
«جلجتا» اثر ویلیام باتلر ییتس اش�اره کرد .درکارنام ه ی او
عالوه بر ترجمه یآثار متعددی از ش�اعران ونویس�ندگان
امریکای�ی و اروپایی مانند هن�ری میلر ،آرت�ور رمبو ،والت
ویتم�ن ،آلن گینزبرگ ،اوس�یپ ماندلش�تام ،ويلي�ام باتلر
ييتس،یودوراولت�ی ،ویلیام کارلوس ویلیام�ز ،اچ.اچ .مونرو،
رینگ الردنر،کاترین منسفیلد و شروود اندرسون ،ميتوان
به ترجمه ی کتابهایی ازش�اعران عرب زبان مانند محمود
درویش ،نزار قباني و سمیح القاسم نيز اشاره کرد .تا به حال
سه رمان به قلم وی منتشرشده است« :مایا یا قصه آپارتمانی
درخیابان کریمخان» ( نشرهیال–« ،)1388دومینانت یا مامان
اون زن�ه روک�ه داره میدوئه میبینی؟» (نش�رافراز)1391-
ن ه�ا در زندگ�ی من یا دلف معبد دلفی» ( نش�رروزنه–
و «ز 
 .)1393جدیدترین اثر تألیفی او نيز «سیاست ادبیات :تزهایی
دربارهي نوشتار» (نشر روزنه )1393-نام دارد كه كتابی است
ي پردازد.
فلسفي-ادبي كه به ارتباط ميان ادبيات و سياست م 
آنچ�ه می خوانید خالصهای اس�ت از گپ وگفت من با فرید
قدمی پیرامون س�بک آثارش (شعروداستان) ،نویسندگان
محبوبش برای ترجمه ونظراتش پیرامون وضعیت نقدحرفهای
در ادبیات امروز ایران.
• از شعر شروع کنیم.چه شد که از شعر به ترجمه ی
شعر،نمایشنامهوداستانرسیدید؟
نه ،من از شعر به داستان و نمايشنامه نرسيدم .فكر ميكنم از حدود
سال  78يا  77بود كه من خيلي جدي روي ادبيات متمركز شدم و
اولين شعرها و داستانهاي من به گمانم سال  78در مطبوعات منتشر
شد .در مورد ترجمه ،خب ،فرق ميكند .دقيقاً يادم است كه دانشآموز
سوم دبيرستان بودم و خيلي تحت تأثير تي .اس .اليوت قرار گرفته
بودم .خيلي پيگير كارها و كتابهايش شدم و در اين ميان كتاب
 The Rockاليوت را پيدا كردم .شوق بسيارم از خواندن آن شعر من
را به ترجمهاش سوق داد و از آن بهبعد ترجمه برايم اداي ديني شد
به نويسندهها و شاعراني كه خيلي دوستشان داشتم ،مثل محمود
درويش ،هنري ميلر ،والت ويتمن يا جك كروآك .اما به مرور زمان
دريافتم كه نهتنها ترجمه كاري خالقه و شبيه به نوشتن است ،بلكه
در اساس نوشتن خود يك فرآيند ترجمه است .در همان سالهاي
آخر دههي هفتاد شيفتهي تئاتر هم بودم و در كارهاي كوچكي هم
بازي كردم .اما خب ،كار تئاتر احتياج به فعاليتي گروهي داشت و من
نميتوانستم بگذارم كمكاري ديگران شدت كارم را بگيرد ،براي همين
صرفاً روي نمايشنامهنويسي و تئوري تئاتر متمركز شدم .سال  82هم
اولين مجموعهي نمايشنامههايم با نام «مانيا» به پيشنهاد قطبالدين
صادقي قرار بود در نشر قطره منتشر شود كه كتاب توقيف شد و هنوز
هم مجوز انتشار نگرفته .ميخواهم بگويم براي من ادبيات و تفكر
يك كليت است ،يعني تفاوتي بين ژانرهاي شعر ،داستان ،نمايشنامه
يا حتا فلسفه نميبينم .حتا امروز به جاي «ادبيات» ترجيح ميدهم
از «نوشتار» حرف بزنم .وقتي چارده پانزده ساله بودم تحت تأثير
حرفهاي ديگران دوست داشتم تكليفم را مشخص كنم كه ميخواهم
شاعر بشوم ،نويسنده يا فيلسوف؟و هيچگاه نتوانستم تصميم بگيرم .به
آنچه كه حس ميكردم اما برايم قابل تحليل نبود اعتماد كردم و كار و
مطالعاتم را همزمان در شعر ،رمان ،فلسفه و هنر ادامه دادم .اما سالها
بعد ،فهميدم كه هيچ تفاوتي ميان اينها نيست و حس آنروزم درست
بوده.امروز از نگاه من ،نويسنده كسي است كه مرز بين ژانرهاي تفكر،
مثل شعر ،رمان ،فلسفه يا نمايشنامه را درمينوردد .اين موضوع را در
كتاب اخيرم «سياست ادبيات» كام ً
ال باز كردهام.
• تأثیر تجربیات زیستهي نویسنده (مثل سفر و مشاهده
ی بینید؟
وتجربهی ملموس) رادرخلق آثار ادبی چگونه م 
ببينيد ،از لحاظي هر اثر ادبي يا هر نوشتاري يك اتوبيوگرافي است،
ذهن نويسنده دارد.
يعني اثر نويسنده رابطهاي منحصربهفرد با تن و ِ
مجموعهاي پيچيده از خواندهها ،شنيدهها ،تأثيرات محيطي ،ژنتيك،
ساختار اجتماعي و سياسي ،هوش و استعداد فردي و خيلي چيزهاي
ديگر كيفيت ،فرم و محتواي يك اثر را شكل ميدهد .چراكه همهي
نوشتن يك اثر
اين عوامل روي تن يا ذهن نويسنده تأثير دارند.
ِ
منحصربهفرد ،ويژه و تكاندهنده صرفاً از نويسندهاي برميآيد كه تن
و ذهني منحصربهفرد ،ويژه و تكاندهنده داشته باشد .به آثار هنري
ميلر نگاه كنيد .تنها كسي ميتواند اين كتابها را بنويسد كه تم غالب
زندگياش ولگردي و آريگويي به زندگي باشد .كسي ميتواند شعر
رمبو را بنويسد كه دانشي وسيع از زبان ،تخيلي وحشي و پاهايي قوي
براي پرسهگرديهاي طوالني داشته باشد .مارسل پروست نميتواند
رماني به سبك نورمن ميلر بنويسد ،چراكه پروست بيمار است و
نميتواند مثل ميلر به دل جنگها و حادثهها برود .ميخواهم بگويم
هرچه بر ذهن و تن نويسنده تأثير بگذارد و به آن غنا بدهد ،بر اثر
او نيز تأثير خواهد گذاشت .هيچوقت نميشود از همينگوي انتظار
داشت رماني شبيه «در جستوجوي زمان از دست رفته» بنويسد .اگر
هنري ميلر از امريكا به فرانسه نميرفت و سالها در پاريس آوارگي
نميكشيد هيچوقت نميتوانست رمانهايي مثل تريلوژي «تصليب
گلگون» يا «روزهاي آرام در كليشي» را بنويسد .خيلي خالصه
بگويم ،كسي كه مثل اغلب مردم زندگي ميكند و فرم زندگياش
چيز خاصي نيست ،چيز خاصي هم نميتواند بنويسد .براي نوشتني
جسورانه و خالق نخست بايد خالق و جسورانه زندگي كرد.
• پس از ترجم ه ی آثار محدودی از ریچارد براتیگان
و چارلز بوکوفسکی ،شما جزء پیشروان ترجمهی آثار
نویسندگان نسل بیت در ایران بودید .با توجه به استقبال
زیادی که از ترجمه«ولگردهای دارما»شد ،به نظر میرسد
سلیقهی مخاطبان امروز ادبیات مدرن درایران رابه خوبی
درک کردهاید .آیا برنامهی جدیدی برای معرفی موج یا
سبک جدیدی از ادبیات غرب دارید؟

ترجمهي كارهاي نسل بيت را من از سال  81به شكل جدي شروع
كردم و اولياش هم ترجمهي مشترك من و مهرداد فالح از شعر
بلند «زوزه» بود كه سال  82در سايتها و مجلهي «عصر پنجشنبه»
منتشر شد .بعد هم ترجمههاي ديگر من از شاعران و نويسندگان
نسل بيت مثل آلن گينزبرگ ،جك كروآك ،ريچارد براتيگان و اميري
باراكا و چندتاي ديگر منتشر شدند .از ميان آن همه ،ترجمهي رمان
«ولگردهاي دارما»ي كروآك مخاطبان زيادي پيدا كرد.اما بهگمانام
پرفروشي يا كمفروشي يك كتاب هيچ اهميتي ندارد! چند تا كتاب
مهمل ميخواهيد براتان نام ببرم كه فروش خيلي بااليي داشتهاند
در ايران؟ مث ً
ال نگاه كنيد به كتابهاي آنا گاوالدا ،مريم حيدرزاده يا
مصطفي مستور .يا چند تا كتاب محشر ميخواهيد نام ببرم كه خيلي
كم فروختهاند و كسي ممكن است اسمشان را هم نشنيده باشد؟
مث ً
ال «ترس دروازهبان از ضربهي پنالتي» پتر هانتكه يا «زنگار بشر»
فيليپ راث .اگر رابطهاي بين فروش و ارزش يك كتاب وجود داشته
باشد ،ازقضا بهنظرم رابطهاي معكوس است .يعني هرچقدر كتابي
مهملتر باشد ،فروشاش بيشتر است .من خودم كوچكترين اهميتي
به سليقهي مخاطبان نميدهم .همانطور كه گفتم ،من كار خودم
را ميكنم ،چه در نوشتن و چه در ترجمه .به هيچوجه به سليقهي
مخاطبان كاري را نمينويسم يا ترجمه نميكنم .اينكه كتابي پرفروش
شود يا نه ،به عواملي مثل تبليغات مطبوعات ،قدرت پخش ناشر و
البته خوششانسي و تصادف بستگي دارد .ناشران و مطبوعات ما هم
گويا بيشتر تمايل به مانور دادن روي مهمالت دارند .من هيچوقت با
ناشران بزرگ كار نكردهام و مطبوعات هم هيچوقت رابطهي خوبي با
من نداشتهاند .سري به روزنامهها و مجالت اين سالها بزنيد .دستكم
در مورد ده تا از كتابهاي من حتا خبر انتشارشان هم جايي منتشر
نشده ،وقتي مث ً
ال نود و هشتمين ترجمه از فالن رمان جورج اورول
آنچنان توي بوق و كرنا ميشود كه بيا و ببين.
•نظرتان در مورد تک بعدی بودن ذهنیت و تجربیات اکثر
نویسندگان معاصر ایرانی و تاثیر آن در آثارشان چیست؟ آیا
مطالعه و پژوهش در سایر رشته های هنری ،مانند فلسفه،
جامعه شناسی ،روانشناسی ،مذاهب ،اساطیر و فرهنگ کهن
را برای خلق ادبیات داستانی ضروری می دانید یا معتقدید
در خلق آثار مدرن باید از تاثیرگرفتن بیش از حد و
شلوغی ذهن در نوشتن پرهیز کرد؟
به نظر من ،نويسنده يك دايره المعارف است .كسي كه اسم
خودش را گذاشته نويسنده بايد دانشي وسيع از زبان ،سياست،
فلسفه ،اقتصاد ،موسيقي ،تئاتر و خيلي چيزهاي ديگر داشته باشد،
حتا رياضيات و نجوم .نمونهاش خيام ،شاعر بزرگ فارسي ،يا ناصر
خسرو ،آن نويسندهي شگفتآور .اما اتفاقاً اين همان چيزي است كه
در ايران امروز كام ً
ال معنايش را از دست داده .امروز كسي كه ادعا
ميكند نويسندهي آوانگاردي است ،همانقدر از شعر سردرميآورد
كه سنجاقسر يا شمعداني نقره سردرميآورد .كسي كه فكر ميكند
شاعر بزرگي است ،دو تا رمان هم نخوانده توي زندگياش .وضعيت

شايد به قول باتاي ،من مينويسم تا ديوانه نشوم .درست به همين
دليل است كه نويسندهاي آزادم و ابايي ندارم كه به سمتوسوهايي
بروم كه هيچكس از غرب تا شرق سراغش نرفته است .نو بودن
ويژگي ذاتي و اجتنابناپذير نوشتار است .اگر متني منتشر بشود
كه نمونهاش قبل از آن هم بوده ،ما ديگر با ادبيات سروكار نداريم،
اين فقط فرهنگ است ،نه ادبيات .اگر نگاهي به كتابهايي كه
در يك دههي اخير در شعر و داستان و نمايشنامه و بهطور كلي
ژانرهاي ادبي در ايران منتشر شدهاند بيندازيد ،بهزحمت ميتوانيد
بيست كتاب را انتخاب كنيد كه واقعاً ادبيات باشند ،يعني نو باشند
و مشابهشان از قبل موجود نباشد .عجيب هم نيست .نويسندهاي
ميتواند چيزي نو بيافريند كه حساسيت و هوشي باال ،دانشي
وسيع و جسارتي عظيم داشته باشد .من خيلي اهل معاشرت با
نويسندگان و شاعران نيستم ،اما گاهي كه ازقضا با نويسنده يا
شاعري همكالم ميشوم واقعاً هميشه از بيسوادي شگفتآورش
بهتزده ميشوم .ادبيات معاصر ما از خود فقر هم فقيرتر است.
اقتصاد ادبيات ما بدل به نسخهاي از اقتصاد غالب ايران در دههي
هشتاد شده ،يعني يك اقتصاد بنجل چيني .با هزينهي بسيار
شعور انبوهي كتاب در ايران توليد
ناچيزي از فكر و خالقيت و
ْ
شده كه ارزش تورق را هم ندارد ،چه برسد به خواندن.
• کل رمان  97صفحهای«دومینانت یا مامان اون زنه رو
ی بینی؟» در سه دقیقه و هجده ثانیهای
ی دوئه م 
که داره م 
که قطعهی موسیقی برلیوز پخش میشود ،اتفاق میافتد.
به نظرتان بازی با زمان در داستان (مثال قابلیت ارتجاع
زمان در شیوهی روایت سیال ذهن و رفت و برگشتهای
مکرر زمانی و مکانی) تا چه حد و مرزی مجاز و قابل قبول
برای مخاطب است؟
ويليام باروز در تريلوژي «ن ُوا» جملهاي را از حسن صباح نقل
ميكند كه من سخت به آن معتقدم :همهچيز مجاز است .من هيچ
محدوديتي را براي نوشتار معنيدار نميدانم .هر كاري ميشود در
رمان كرد ،مهم اين است كه چطور و چگونه .رمان «اوليس» جويس
كه فارسياش شايد  1500صفحهاي بشود همهاش در يك روز
اتفاق ميافتد .نويسنده بايد ذهني وحشي داشته باشد ،طبيعتي
وحشي ،شبيه باك در «آواي وحش» جك لندن .نويسنده از تبار
گرگهاست و دندانهاي تيزش را بايد براي دريدن فضاي عمومي و
غالب فكري به كار ببرد ،براي دريدن مرزها ،هر مرزي.
• شما در آثارتان از خصلت گرافیکی زبان نیز استفاده
کردهاید .به نظر شما آیا کلمه توانايي انتقال مفاهیمی
در قالب حواسی جز بینایی را دارد؟ مث ً
ال استفاده از نظم
گرافیکی در ترکیب بندی پاراگراف ها و ایجاد ریتم به
وسیلهی لحن می تواند حس شنوایی را تحت تاثیر قرار
دهد ،یا توصیف جزئیات دقیق بوها و بافت اشیاء ،بویایی
و المسه را.
بويايي و المسه را نميشود در متن تحريك كرد ،تنها ميشود

ادبيات امروز ما بيش از آنكه به فاجعه نزديك باشد به مضحكه
نزديك است .بي اغراق ميگويم كه بيشتر از نود و نه درصد شاعران
و نويسندگان ما حتا سواد خواندن و نوشتن به فارسي هم ندارند
و كارهاشان پر از غلطهاي گرامري و اماليي است ،آنوقت چطور
ميشود ازشان انتظار داشت دايره المعارف باشند .ذهن نويسندگان
ما آنقدر خلوت است كه تقريباً ميشود گفت برهوتي بيانتهاست!
• شما در رمانهایتان فرم های بدیعی خلق کرده اید.
دررمان «زنها در زندگي من يا دلف معبد دلفي» ونیزرمان
«مایا یا قصهی آپارتمانی در خیابان كریمخان» نشانههای
بــارزی از استفاده از المانهای پست مدرنیسم دیده
می شود؛ ( مانند استفاده از راوی فراداستان ،بینامتنیت
وداستان در داستان) .آیا با دنبال کردن آزادی ها و
ی های پست مدرنیسم به خلق سبک شخصی
هنجارشکن 
خود می اندیشید یا در پی قرار دادن آثارتان در قالب
نمونههای موفق این سبک هستید؟
من نميفهمم اين المانهاي پستمدرنيستي يعني چي!
اينهايي كه گفتيد در آثار سهروردي كالسيك و جويس مدرن
هم هست .من در تمام زندگيام به اندازهي پنج دقيقه هم به اينها
فكر نكردهام .اينكه ميگوييد رمانهاي «مايا» و «دلفي» فرمي
بديع دارند خوشحالام ميكند .من درست همانطوري كه زندگي
ميكنم و فكر ميكنم مينويسم .طور ديگري هم بلد نيستم .به
سبك و ايسم خاصي فكر نميكنم .هيچوقت اينطور فكر نكردهام.

توصيف كرد .كلمهاي كه نوشته شده فقط ميتواند ديده و شنيده
شود .يعني در نوشتار ما ميتوانيم از خصلت ديداري زبان هم
استفاده كنيم .اين مزيتي است كه نوشتار بر گفتار دارد .من در
«دومينانت» و كارهاي ديگرم تمام سعيام اين بوده كه از هر
طريق ممكن زبان را به كار ببندم و بعد و غناي بيشتري به متن
بدهم تا خوانندهي متن بتواند با بالهاي بيشتري از خودش پرواز
كند و به آسمان حقيقت و زيبايي برسد.
• شخصیت های اصلی داستانی در آثار نویسندگان
جوان امروزی عموم ًا تنها ،مسخ شده و رانده شده از
اجتماع هستند .به عنوان مترجم ،به نظرتان فضای ادبیات
غرب که هنوز درایران ترجمه نشده ،همچنان در این
فضای سیاه و ناامیدگرفتار است؟
ببينيد ،ما در ايران صادق هدايت را ،كه نويسندهي محبوب من
هم است ،بدل كردهايم به تصويري از شكست و نوميدي ،و اين
شكست و افسردگي را هم كردهايم تصوير ازلي و ابدي روشنفكري.
نويسندههاي ما فكر ميكنند براي عميقتر جلوه دادن خودشان بايد
هم در حضور اجتماعيشان هم در نوشتههاشان نقابي از افسردگي
اغلب
و فالكت به خود بزنند .در مقابل آگاهي شادان ،بايد بگويم كه ِ
نويسندگان ما از يك ناآگاهي ناشاد رنج ميبرند .البته اين تصوير
مضحكي است كه غالب جامعه هم دارد .مردم فكر ميكنند هركه
بيشتر اهل تفكر باشد غمگينتر و هركه احمقتر باشد شادتر است.
باطل ايدئولوژيك تنها زاييدهي ترس از
من فكر ميكنم اين تصور ِ

آگاهي و شادي است .ازقضا قضيه كام ً
ال برعكس است :تنها انساني
ميتواند شاد باشد كه آگاه باشد .دربارهي غرب ،بگذاريد بگويم كه
غرب و ادبياتش آنقدري وسيع است كه نميشود حكمي كلي
دربارهاش داد .اما اين را بايد اضافه كنم كه وقتي نويسندگاني مثل
جومپا الهيري يا آليس مونرو كه آثارشان واقعاً مبتذل و مضحك
است ميشوند مشهورترين نويسندگان دنياي غرب ،معلوم است كه
روح ابتذال در كالبد تمام جهان نفوذ كرده.
• نظرتان در مورد اصطالح ادبیات شهری ،آپارتمانی
چیــست؟ آیا برای فرار ازکلیشه های تکراری این نوع
رمانها راهکاری پیشنهاد می کنید؟
ها ها! اين هم از آن واژههاي بيمعني و توخالي است كه جديدا ً
باب شده ،آن هم احتماالً از طرف چند روزنامهنگار و نويسنده و
منتقد بيسوادي كه هنوز دوست دارند از گاو مش حسن و خر
كدخدا و مزرعهي مش اسمال بنويسند و معتقدند كه مدرنيته مال
غرب است و ما بايد هنوز از شكلهاي زندگياي بنويسيم كه در
عمل وجود خارجي هم ندارد .يك اسم مسخرهاي هم هست ،ها،
ي نويسي ».فكر نميكنم در تمام زندگيام كلمهاي به
يادم آمد« :بوم 
اين مسخرگي و بيمعنايي شنيده باشم .ادبيات شهري يعني چي؟
يعني ادبياتي كه در شهر ميگذرد؟ خب ،بيشتر جمعيت ايران و
جهان حاال دارد در شهر زندگي ميكند .پس ادبيات در كجا بگذرد؟
اگر رماني در بيابان بگذارد ميشود رمان بياباني؟ يا اگر رماني در
فضا بگذرد ميشود رمان فضايي؟ ادبيات آپارتماني يعني چي؟ يعني
مث ً
ال شخصيتهاي متن در آپارتمان زندگي ميكنند؟ يعني اگر
شخصيتها در ويال زندگي كنند يا در سوئيت ،ميشود رمان وياليي
يا رمان سوئيتي؟ فكر ميكنم بهترين راهكار براي ادبيات و رمان ما
اين است كه منتقدان و روزنامهنگاران و نويسندگان ما اگر نوشتن
را ياد نميگيرند ،ننوشتن را ياد بگيرند تا فضاي فكري ادبيات ما پر
از واژههاي بيمعنايي نشود كه لقلقهي زبان همه شده« .ادبيات»
كلمهاي نيست كه صفت بپذيرد ،ادبيات ادبيات است.
• در آثار داستانیتان به مفاهیم عمیق فلسفی مانند
تقدیرگرایی ،جبر و پارادوکس ذهنی کاراکترها در انتخاب
موقعیت و پایان داستان برای داستان خودشان رو به رو
می شویم .آیا معتقدید مخاطبین هم سو و هم زمان با
کاراکترها در جهان داستانی باید قدرت تفکر و انتخاب
داشته باشند؟ یا نویسنده را خدا و خالق و رقم زننده
ی دانید؟ می توان به
سرنوشت محتوم شخصیت ها م 
مشارکت مخاطب در انتخاب پایان داستانی عنوان پایان
باز را اطالق کرد؟ اصوالً با این اصطالح و نحو ه ی کاربرد آن
در جریان جدید ادبیات و سینما موافقید؟
فكر ميكنم «پايان باز» جايگزين باكالسي است براي «بي سر و
ته» .ببينيد ،نوشتن خطر كردن است .من وقتي دارم مينويسم ،يعني
ميخواهم در جهان پيرامونام ،در انسانهاي پيرامونام ،تغييري ايجاد
كنم .اين تغيير وقتي اتفاق ميافتد كه من روايتي از جهانام به دست
بدهم كه آنقدر زور داشته باشد كه چيزي را تغيير بدهد .فرض كنيد
كتابي كام ً
ال سفيد منتشر شده ،يعني كتابي با آغاز و وسط و پايان باز،
يعني ديگر اوج مشاركت مخاطب! اين كتاب هم ادبيات است؟ مسخره
نيست؟ مشاركت مخاطب يعني متن آنچنان غني باشد كه مخاطب
از كشفهاي مكررش به ِ
وقت قرائت لذت ببرد و همزمان به فكر فرو
برود؛ توجه به مشاركت مخاطب يعني خنگ فرض نكردن مخاطب.
• آیا همیشه باید رابطه ی کشف و شهود مولف و
مخاطب دوسویه باشد یا بايد بین جذابیت و کشش
داستانی از يك طرف و آگاهی و تفكر نویسنده از طرف
ديگر ،تعادل برقرارکرد؟
اهميت چيزي به نام ادبيات اين است كه در آن مرز ميان تفكر
و لذت از بين ميرود .يك طبقهبندي نخنماشده به ما ميگويد
فلسفه يعني تفكر بدون لذت ،و ادبيات يعني لذت بدون تفكر.
اين يك طبقهبندي مضحك و البته مرسوم است .نويسندههايي
مثل ژاك دريدا يا موريس بالنشو يا ژرژ باتاي را ببينيد .جذابيت
متنهاشان نميگذارد يك لحظه هم بتوانيد از متن غافل شويد،
اما همزمان آنچنان تأثيري از تفكرشان ميگيريد كه ديگر
نميتوانيد به لحاظ فكري به وضعيت قبل برگرديد.
• وضعیت نقد ادبیات در ایران و تاثیرات آن در معرفی
و جذب مخاطب برای ادبیات داستانی را ( به خصوص آثار
نویسندگان جوان وکم تجربه) چگونه ارزیابی می کنید؟
بگذاريد اول بگويم كه همتراز كردن جواني و بيتجربهگي و طبيعتاً
خامدستي خودش يك تصور كام ً
ال غلط و ايدئولوژيك است .كارل
ماركس خيلي جوان بود كه ازجمله «مانيفست كمونيست» را نوشت
و خيلي از پيران آن زمان حتا از فهم نوشتههايش عاجز بودند ،يا
آرتور رمبو خيلي خيلي جوان بود كه شعرهاي درخشاناش را نوشت
و پيرهاي پارناسين را به ولوله انداخت .در امروز ايران هم فكر نميكنم
پيرها اوضاع بهتري از جوانها داشته باشند .دربارهي مخاطب هم فكر
ميكنم وضعيت پيچيدهتر از اين حرفهاست .اوالً ،من حق ميدهم
به مخاطب كه دلش نخواهد دفتر مشقهاي منتشرشده به اسم شعر
و رمان و داستان را بخواند و غلطهاي اماليي و گرامري كتابها را
مهمل محض از طريق رسانهها شاهكار
بشمرد؛ دوماً وقتي يك مشت
ِ
خوانده ميشود و كلي هم جايزهي بهاصطالح ادبي ميبرد و بعد
مخاطب كه كتاب را ميخواند ميبيند چه كالهي سرش رفته ،واضح
است كه چه تأثيري روش ميگذارد.
• چه نویسندگان و شاعرانی در خلق آثارتان الهام بخش
و تاثیرگذار بود ه اند؟
همانطور كه در پشت جلد رمان «زنها در زندگي من يا دلف معبد
دلفي» و در يكي از تزهاي «سياست ادبيات» نوشتهام ،از نگاه من هر
نوشتاري پاسخي است به صداي مردگان؛ به صداي مردگاني كه نويسنده
را صدا ميزنند و نويسنده چارهاي ندارد جز آنكه به آن صداها پاسخي
بدهد؛ و من هميشه صداهايي را ميشنوم ،صداهايي از والت ويتمن،
نيما يوشيج ،كارل ماركس ،ويليام بليك ،هنري ميلر ،آرتور رمبو ،برتولت
برشت ،ژرژباتاي ،دي .اچ .الرنس ،هاينر مولر ،جك كروآك ،فردينان
سلين ،ا ِما گلدمن و خيلي صداهاي ديگر .ويليام باروز زماني گفته بود كه
هر نوشتاري تنها كوالژي است از متنهاي از-پيش-موجود.
• از کار یا کارهای جدید و در دست نگارش و انتشارتان بگویید.
در حال ويرايش نهايي تازهترين رمانام هستم با نام «اروثيا
يا سوراخهاي روح مرا نشمريد ،شمارگان شيطاني» .در كنار آن
مشغول ويرايش يا ترجمهي چند رمان هستم ،از جمله رمان
«سقطجنين» ريچارد براتيگان ،تريلوژي «ن ُوا» از ويليام باروز و
«زندگيهاي زيرزميني» از جك كروآك.
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معرفی فیلم
بهار ،تابستان ،پائیز ،زمستان  ...و بهار
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
ساخته ی کیم کی دوک()Ki-duk Kim
شخصیت های بی نام در صومعه ای شناور

داستان فیلم با فصول سال اتفاق می افتد .در صومعه ای کوچک و محصور میان
ِ
کوهستان و جنگل ،و در میان دریاچه ای کوچک و زیبا (صومعه ای که شناور بر روی
تعلیم تنها شاگر ِد خردسالش مشغول است (در اینجا
دریاچه است) ،راهبی میانسال به
ِ
شخصیت ها ،به جز یک مامور پلیس نام ندارند ،گویی این تاکیدی ست بر صفر بودن
آن ها و خالی شدن از منیت که در معنایِ اسطوره ای آن با نام تعریف می شود) ،فیلم
فصل شادابی ،سرزندگی ،فصل جویبار ،سبکبالی و تولد است.
از بهار که ِ
فیلم چه داستانی دارد؟
داستان فیلم با فصول سال اتفاق
(داستان فیلم ،جدا از تحلیل فیلم نیست ).دوک
ِ
ِ
مــی افتــد .در صومعه ای کوچک و محصور میان کوهستان و جنگل ،و در میان
دریاچه ای کوچک و زیبا (صومعه ای که شناور بر روی دریاچه است) ،راهبی میانسال
تعلیم تنها شاگر ِد خردسالش مشغول است (در اینجا شخصیت ها ،به جز یک مامور
به
ِ
پلیس نام ندارند ،گویی این تاکیدی ست بر صفر بودن آن ها و خالی شدن از منیت
فصل شادابی،
که در معنایِ اسطوره ای آن با نام تعریف می شود) ،فیلم از بهار که
ِ
سرزندگی ،فصل جویبار ،سبکبالی و تولد است می آغازد و فصل هایِ دیگر را در طی
یک چرخش طی می کند و سپس به نقطه ی آغاز یعنی همان بهار بازمی گردد،
بازگشتی که با بلوغ و کهنسالی همراه است( .در این مسیر به تابستان و شور و هیجان
انتقال ژن و در
نهفته در آن و همچنین گرمایِ دوران بلوغ و میل به عاشق شدن و
ِ
فصل غم ،تنهایی و درب َِدری
اواخ ِر نوجوانی منتهی می شود ،و از آنجا به پاییز یعنی ِ
فصل مرگ ،انجماد و هجرت ،و سپس این
می رسد و پس از آن به زمستان یا همان ِ
چرخش دایره وار دوباره به بهار بازمی گردد و چشمه ها و جویبارها دوباره جوشش
ِ
چرخش
خود را می آغازند و کودکی دیگر به صومعه می آید ،این تاکیدی ست بر
ِ
دوربین
بودن آن ،همچون سکانس هایی که
ِ
زندگی و گردش زمین به دور خود و گِرد ِ
پن با چرخش  360درجه ای خود می گیرد ).استاد رفتار کودک را زیر نظر دارد و
فصل آغازین (یعنی بهار
مواظب برخورد او با حیوانات و حتی گیاهان است ،در این ِ
نخست یا اولین بهار) است که ،پسر بچه بازی بی رحمانه ی خود را با ماهی ،قورباغه
و مار انجام می دهد ،سنگی به آنان می بندد و آن ها را در بست ِر طبیعت رها می کند،
اما روز بعد استادش نیز سنگی به او می بندد و به او می گوید که ،آن حیوانات را
بیابد و از آن بار سنگینی که به آن ها تحمیل کرده رها کند و اگر یکی از آن حیوانات
مرده باشد ،باقی زندگی ات ،باری را روی قلب احساس خواهی کرد» .پس از گذشت
درمان بیماری دختر که ظاهرن
سالها و همراه با آغا ِز تابستان ،مادر و دختری برای
ِ
روحی ناآرام دارد به صومعه می آیند و این با آغاز تابستان همسو می شود ،دختر برای
مدتی در صومعه می ماند و کم کم عشقی عمیق میان او و شاگر ِد راهب ،که اکنون
ِ
کوچک
نوجوانی بالغ شده ،شکل می گیرد و او هم در پی دختر می رود و مجسمه ی
بودا را هم با خود می برد (کنایه ای به ماده اندیشی پسر ،که ،گویی معنویت خود
را تنها در به همراه داشتن یک مجسمه می جوید) سال ها بعد راهب که سی سال
ِ
چنگ قانون می گریزد و به معبد پناه می برد (در پاییز) ،چون
از عمرش گذشته ،از
مرتکب قتل دختر (که او را ترک کرده) شده است ،پلیس او را دستگیر می کند و با
گذشت فصلی دیگر (در زمستان) ،همان راهب که حاال بیش از چهل و پنج سال دارد،
پایانی فیلم،
دوباره به دِیر بازمی گردد ،بازی کیم کی -دوک در این نقش و در اپیزو ِد
ِ
ِین او به سال ها حضورش در معبد و فراگرفتن آموزه هایِ بودایی ست .فیلمی
ادایِ د ِ
اینیـــمالیستی(جهان وطنی) animalismبا تاکیدش بر طبیعت و عناص ِر طبیعی،
که می توان آنرا بدون آگاهی به نشانه ها و عناص ِر بودایی هم فهمید و از آن لذت برد.

چهره ی روز
کیم کی دوک
استاد حرف زدن با تصاویر ،با کمترین کالم
کیم کی دوک  kim ki dukمتولد  1960در
کره ی جنوبی کیم کی دوک در سال  ۱۹۶۰در
کره جنوبی به دنیا آمد .آموزش و کار در رشته
هنرستان
های متفاوت همچون :گرفتن مدرک از
ِ
کشاورزی ،تالش دو ساله برای کشیش شدن در
یک صومعه ی بودایی ،صرف تمام دارایی اش
برای خرید بلیط برای سفر به فرانسه و تحصیل
هنرهای زیبا در پاریس از سال  1990تا ،1993
پنج سال فعالیت در نیرویِ دریایی و کارگری
برای امرار معاش ،کشیدن نقاشی خیابانی در خیابان هایِ پاریس .عالقه مند شدن به
سینما با دیدن فیلم هایِ سکوت بره ها و عشاق پون نوف .ساخت اولین فیلم به عنوان
زندگی دوره ی اول خود این فیلمساز
کارگردان :کروکودیل ( )1996که الهام گرفته از
ِ
فیلم بهار ،تابستان ،پاییز ،زمستان ....و باز هم بهار ( )2003و
است .شهرتِ جهانی با ِ
سه آهن یا خانه ی خالی (چوب گلف  .)2004 -پناه بردن به یک کوهستان پس از
حادثه ای که برای بازیگر فیلم اش (رویا) در سال  2008اتفاق افتاد و گوشه گیری تا
سال  2011و بازگشت به سینما با فیلم آریرانگ در جشنواره ی کن  .2011کیم کی
دوک  51ساله در سال  2004با فیلم «دختر سامریه» برنده ی جایزه ی خرس نقرهای
بهترین کارگردانی از جشنواره ی فیلم برلین شد و همان سال با فیلم «  -3آهن »
در جشنواره ی ونیز چهار جایزه گرفت .او همچنین در سال  2003برای فیلم بهار،
تابستان ،پاییز ،زمستان و باز هم بهار ،برنده ی نخل طالی بهترین فیلم از جشنواره
کن شد .او سال  2011هم با فیلم «آریرانگ» جایزه ی بخش نوعی نگاه جشنواره
فیلم نفس در سال  2007نامزد نخل طالی
ی کن را دریافت کرد و همچنین برای ِ
فیلم رویا در سال  2008و حادثه
بهترین فیلم شد .کیم کی دوک پس از ساخت ِ
ای که برای بازیگ ِر زن فیلمش پیش آمد (اما خوشبختانه بازیگرش با کمک به موقع
دامان طبیعت و دل
خودش زنده ماند) سه سال به گوشه نشینی ،انزوا و پناه بردن به
ِ
کوهستان پرداخت و سپس با آریرانگ که یک خودنگاره (در جهت خود درمانی) بود،
فیلم پی یتا ،۴برنده ی جایزه ی شیر طالیِ بهترین
برخواست و سال  2012هم با ِ
فیلم از جشنواره ی فیلم ونیز شد.
کیم کی دوک ،استاد حرف زدن با تصاویر و خلق نماهایِ تابلو گونه است ،که نشانه
تسلط وی بر نقاشی و عکاسی است .و از ویژگی های اصلی آثار اوست .شخصیت هایِ
غالب فیلم هایِ او در طول فیلم هیچ گاه حرف نمی زنند .گویی فیلمسازی برای او،
ِ
نوعی خود درمانی در برابر دوربین است.

