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گنج کهن

نازی غرغرو ،حرف زدن
زیاد و خلق بد
حرف زدن زیاد و خلق بد ،مایه دردسر
است و باید دانســت که هرچیزی به
اندازهاش خوب است .این قصه با طنزی
سخت دلچسب ،داد مردانی را ستانده که
زنهایی غرغرو دارند .صد البته حقوق
زنها در انتخاب قصه بعد رعایت خواهد
شد.بهانهاینانتخابهانشاندنلبخندبر
لب شماست و ماندگاری این گنج کهن.
خواندناینقصهمفرحاستوبازتعریفش
در میهمانیها میتواند خاطرهای خوش
را به یادگار بگذارد .مثل آن شبها که در
دههشصتتجربهکردیم.بایدتالشکنیم
اینسنتهاباقیبماند.
یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود .روزی
بود روزگاری بود .مردی بود زنی داشــت به اسم
عجب ناز که خیلی بداخالق بود و همهاش سر هر
چیزی غر میزد .همه او را به اسم «نازی غرغرو»
میشناختند .از بس که شوهرش را اذیت میکرد
و غر میزد شوهرش تصمیم گرفت تا او را نابود کند
تا بلکه از غرزدن او خالص شود.
روزی رفت بیابان چاهی را نشــان کرد و آمد به
نازی گفت« :پاشــو بریم و بگردیم» و نازی را برد
توی بیابان و بدون آنکه نازی بفهمد روی چاه را
فرش انداخت و به او گفت« :بیا بنشین» تا نازی پا
گذاشت روی فرش ،افتاد توی چاه و شوهرش از
شر نازی غرغرو خالص شد.
دو ،سه روز بعد شوهر نازی رفت سر چاه که ببیند
زنش زنده است یا مرده ،دید ماری از توی چاه صدا
میزند« :منو از غرزدن ایــن زن نجات بده ،پول
خوبی بهت میدم» شوهر نازی سطلی با طناب
انداخت توی چاه و مــار را در آورد .وقتی مار آمد
بیرون گفت« :من پول ندارم که بهت بدم ،میرم
میپیچم دور گردن دختر حاکم هر کس اومد مرا
باز کند من نمیگذارم تا تــو بیایی اون وقت پول
خوبی بگیر و منو باز کن».
مار رفــت و پیچید دور گردن دختــر حاکم .هر
کسی میرفت که مار را باز کند وقتی نزدیک مار
میشد جرئت نمیکرد به او دست بزند تا اینکه
شــوهر نازی غرغرو آمد و گفت« :من هزار سکه
طال میگیرم و مار رو وا میکنــم» و رفت به مار
گفت« :ای مار از دور گردن دختر حاکم واشو» مار
باز شد و به شوهر نازی گفت« :دیگه کاری به کار
من نداشته باشی» و رفت پیچید دور گردن دختر
حاکم شهر دیگری .باز جار زدند« :هر کسی مار رو
از گردن دختر حاکم باز کنه هزار سکه طال انعام
میگیره» هر کسی آمد که مار را باز کند نتوانست
تا اینکه گفتند« :چندی پیش ماری به دور گردن
دختر حاکم فالن شهر پیچیده بود یک نفر اونو باز
کرد» به حکم حاکم رفتند سراغ شوهر نازی غرغرو
گفتند« :بیا مار رو واکن هزار سکه طال بگیر» شوهر
نازی با عجله آمد پیش مار ،مار گفت« :مگه نگفتم
دیگه کاری به کار من نداشته باشی؟» شوهر نازی
گفت« :چرا» مار گفــت« :خوب پس چرا اومدی
اینجا؟» گفت« :اومدم بهت بگم نازی غرغرو داره
میاد اینجا!» مار تا اسم نازی غرغرو را شنید از ترس
از دور گردن دختر حاکم باز شد و رفت.
اطرافیان حاکم تعجب کردند و گفتند« :مرد! توی
این کار چه سری است که تا گفتی نازی غرغرو داره
میاد فوری مار باز شد و رفت؟» گفت« :زنی داشتم
به اسم عجب ناز ،از بس که بداخالق بود و غر میزد
مردم همه بهش میگفتــن نازی غرغرو .خالصه
سیر تا پیاز ماجرا را تعریف کرد و همگی یک دل
سیر خندیدند .حاکم با قهقهه گفت پس ماجرا این
بود که مار بیچاره به آن تعجیل خزید و در رفت.

9صفر1436

i

.

r

e

p

a

p

s

w

e

n

a

b

a

s

.

w

w

w

وی که به هنگام اخراج ،با درجه شغلی تهیهکنندگی در تلویزیون مشــغول فعالیت بود ،درباره ماجرای تبدیل وضعیت شدنش میگوید« :من صادقانه در حال انجام خدمت و
مشــغول بازی در «کوچک جنگلی» بودم که صدا و سیما مرا وادار به درخواست مرخصی بدون حقوق از شغل ســازمانیام یعنی «تهیهکنندگی» کرد ،آن هم با این تمهيد که
بتوانم برای دریافت دستمزد بیشــتری از حقوق ماهانهام در طول زمان فیلمبرداری طی قراردادی به صورت بازیگری خارج از سازمان ادامه فعالیت دهم».
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 10را پیامک کنید

گفتگو با میر جاللالدین کزازی اسطورهشناس و پژوهشگر ادبی

اسطوره و انسانامـروز

مسعود
خاطرم هست وقتی بچه بودم ،زیر آن کرسی گرم در خانه پدربزرگ مینشستیم و قصههایی از مادربزرگ
عالی
محمودی میشنیدیم که سراســر رازآلود ،جادویی و شــگفتانگیز بودند .قصههایی کهن و پر از شخصیتهای
اسطورهای و خارقالعاده .قدیمیها و پیرترها قصهگویی را خوب بلد بودند چراکه وقتی بهرسم شهرزاد،
قصهشان را با یکی بود و یکی نبود شروع میکردند ،دیگر از هیجان وگاه ترس ،نمیشد حتی پلک برهمزد و نفس در سینه
وا میماند .قصههایی که در آن ،قهرمانی با اژدها و دیو میجنگید ،عاشق دختری با گیسوانی از شب میشد و ...القصه.
سخن این است که این روزها با وجود آنکه ادبیات ایران پویاست اما به نظر میرسد که عنصری حیات بخش در داستان
و رمان ما غایب است .برایم این پرسش پیش آمد که آن همه اسطوره ،باور و شگفتی به یکباره کجا رفت؟ اص ً
ال چگونه به
وجود آمدهاند و اکنون در شناخت این فرهنگ غنی چه تالشهایی صورت گرفته است .میدانیم که اساطیر ،افسانهها،
باورها و آیینها و درنهایت خرافهها بخشی انکارناپذیر و از ارکان اصلی فرهنگ هر ملتی به حساب میآیند .ایرانزمین
با پیشینهای کهن و آثار به جا مانده از روزگار دور و نیز باورهایی که همواره و هنوز در سراسر کشور و در اقلیلمهای مختلف
وجودی حاکم دارند ،میتواند بهشتی برای پژوهندگان این راه باشد ،اما به راستی اسطوره به چه معناست؟ کارکرد آنها
در هر کشور چگونه است؟ پیدایش آنها چگونه بوده و آیا مرگ اسطوره فرا رسیده است؟ خرافه چیست و در پشت هر
خرافه چه رازی نهفته است؟ برای رسیدن به پاسخ ،رد این پرسشها را گرفتم و به میر جاللالدین کزازی رسیدم .مردی
که بیشتر عمرش را صرف شــناخت و معرفی انگارهها ،باورها ،نمادها و اسطورههای این فرهنگ به مخاطب-داخل و
خارج-این مرز کهن کرده است .مردی که ،در گفتگویی بلند با او-که پارهای از آن را میخوانید-به چیزهایی شگفتانگیز
مثل همان روزگاری که مادربزرگ آن قصههای جادویی را برایم نقل میکرد غرق شگفتی و حیرت
دست یافتم که درست 
شدم ،حیرت از فراوانی گنجهای فرهنگی ایران زمین .در این گفتگو بود که به این باور رسیدم افسانه و اسطوره ،آنگونه
که در برخی فرهنگهای لغات ،دروغ و هذیان تعریف شدهاند ،نیست .بلکه برعکس ،سرچشمهای عینی و زیستی دارند
و همگی آنها برای آن به وجود آمدهاند تا در تالشی سترگ ،انسان را به تعریف بنشینند وراستی که به چه تعریف شریف
از جهان و انسان دست یافتهاند.
چرا در فرهنگ ما اســطوره و افسانه را سخن بیهوده،
هذیان و چیزهایی از این دســت معنا کردهاند؟ این تعاریف
با جستارهای میرچا ایلیاده ،جزف کمبل و بسیارانی دیگر
همچون خود شما همسویی ندارد .چرا اینگونه است؟
خب اگر اسطوره را ،کما بیش میتوان گفت واژه فارسی آن افسانه،
چنین کاربردی معنی شناخت یافته اســت ،اندیشهها و گفتههای
بیپایه ،کودکانه و ...از آنجاســت که ما در روزگار دانش به اسطوره
نگریستهایم .روشنتر بگویم در آن روزگاری که دانش اندک اندک
پایههای خود را بسیار اســتوار میگردانید ،به فربهای و فرازمندی
میرسید اندیشه دانشورانه آنچنان چیرگی میگرفت که هر اندیشه
دیگری را میراند ،بیهوده و بیپایه ،زیانبار میشمرد .این را میدانید
ِ
شناخت بر گزافِ درازدستانه دانش ،به
که نخستین بنیانگذاران این
گونهای بسیار سادهاندیشانه ،میتوان گفت کودکانه بر آن بودهاند که
ن سان میتراود که زردآب از جگر! اما شناخت
اندیشه از ذهن به هما 
دانشورانه اندکاندک ژرفا گرفت .از آن شورآفرینی آغازین دور شد.
توانســت دیدگاههای خود را ترازمند بگرداند .بیش به ژرفا ،به نهان
بیندیشد ،بگراید .به ویژه آنچه دانش را از آن خشکی و یکسونگری و
دژمی و درازدستی رهانید ،پیشرفت شگفتآور ابزارسازی بود .فناوری
که دســتاورد و فرزند دانش بود به فریاد دانش رسید .او را از افتادن
در مغاک هیچ انگاری ،یکســره گیتیگ اندیشیدن رهانید .زیرا ما به
یاری ابزارهایی که ساختیم توانستیم آگاهی خود را بسیار بگستریم.
خواســت من از آگاهی ،آگاهیهای بیرونیاست .آگاهیهایی که به
یاری آزمونهای دانشورانه به دســت میآوردیم .نه آن آگاهیهای
باستانی رازآلود نهانگرایانه که دانش ،آنها را واپس میزد و بیهوده
میدانست .ما توانســتیم توانشهای حسی خود را بسیار بگستریم.
از تنگنایی که در آن بود ،برهانیم .چیزهایی را دیدیم و شنیدیم که
نیاکان ما هرگز ندیده و نشنیده بودند .ما به این شیوه جهان بسیار ریز
را توانستیم بشناسیم به همان سان جهان بسیار کالن را .در ژرفنای
آن ریزهای بنیادین به سامانهای رسیدیم که کمابیش همتای همان
را در جهان بسیار بزرگ در کیهان و در میانه کهکشانها یافتیم .امروز
ما به یاری ابزارهایی که ساختیم اندکاندک در آستانه آن هستیم
که آنچه را نیاکان ما به شیوهای دیگر در شناخت بر آن آگاهی یافته
بودند دوباره بشناسیم ،از آنها آگاه بشویم حتی بدانها باور بیابیم.
ما امروز به شیوه دانشــورانه بدانها میاندیشیم ،روشنتر بگویم که
جهان بدان ســان که دانشوران پیشین میانگاشــتهاند ،خاموش و
بیجان و بیهوش نیست .ما امروز میدانیم که آن ریزهای بنیادین
که جهان بیرونی و آشکار ما را میسازند به گونهای هوشمندند .چرا؟
چون رفتار و کنشهایشان پیشبینیپذیر نیست .پیشبینیناپذیری
نشانه هوشمندی است .جهان سرد و خاموش پیشبینیپذیر است.
از همینروست که ما قانونهای دانشــورانه را میتوانیم بشناسیم.
اســتوار بگوییم این قانونها همه جا روایی دارند .بــرای نمونه اگر
شما بخواهید (اسیدسولفوریک )4os2hرا با (مس )ucدر آمیزید به
ناچار (سولفات مس) خواهید داشت .دانشور ،استوار میگوید :باور

نداری خود بیازمای خواهی دید و باور خواهی کرد .این سخن تازهای
نیست .پیشینیان ،نیاکان ما به این آگاهی رسیده بودند اما به شیوهای
دیگر .اینکه موالنا میگوید :ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم/با شما
نامحرمان ما خاموشیم .به راستی به چه معناست؟ موالنا میخواهد
بگوید جهان ،جهان پیکرینه ،جهانی که ما در نگاه نخست و شتابزده
آن را خاموش و افســرده و بیهوش میشماریم به راستی هوشمند
اســت ،آکنده از تب و تاب از بانک و فریاد .چرا مــا آن را خاموش و
افســرده و بیهوش میشناســیم؟ چون محرم این جهان نیستیم!
کیست که میگوید :ما ســمیعیم و بصیریم و هوشیم؟ این سخن را
آدمیان نمیگویند ،چون ما میدانیم که جانداران هم شنوا هستند
و هم بینا و بسیاریشــان هم هوشمند هســتند .این سخن گیاهان
هم نیســت چون گیاهان را هم ما جاندار میانگاریم ،اگر شنوا و بینا
نمیشماریم .این سخن را که میگوید؟ این سخنکانیهاست که ما
میانگاریم فسرده و خاموشند .موالنا میگوید آن سنگ در نهان به راز
بر ما آشکار میدارد من که سنگم ،شنوا و بینا و هوشمندم .اگر تو مرا
سنگ میبینی و میشناسی از آنجاست که در جهانی هستی یکسره
بیگانه در جهان من .همدل و همراز من اگر بشوی بدانی که من هم
هوشم و هم بینا و هوشمند...
ما امروز به یاری ابزارهایی که ســاختهایم اندکاندک به این آگاهی
میرسیم.
چرا نیاکان ما در دوران اســطوره ســعی داشتهاند
تجربههای خود را ،آزمونهای خود را به شکل راز بیان کنند؟
آن هم در قالب نمادها ،قصههای کهــن و حتی حجاری در
غارها و ...این کار چه معنایی میتوانست داشته باشد؟ چرا
این رازوارگی را حفظ میکردند؟
در پاسخ به پرسش شما میانگارم که این رازوارگی را ما باید به دوگونه
درک کنیم .یکی رازوارگی اسطورهای ،افسانه شناختیاست .آنچنان
که پیشتر هم سخت کوتاه گفته شد انسان اسطورهای مرزی آشکار
میان گیتی و مینو ،آشــکار و نهان نمیشناخت .به سخن دیگر دین
و دانش نزد او از یکدیگر جدا نبودند .او میخواست پگاهان به شکار
برود به آهنگ آنکه در شکار کامیاب باشد .شکاری بتواند یافت ،آن
را بتواند از پای در انداخت .او نگاره شکار را بر دیواره اشکفتی که در
آن میزیست مینگاشت به گونهای که شکار را از پای در افتاده بود
با جنگافزاری که از چوب ،از ســنگ یا هرچه داشــت ،در نگاره به
شیوهای رازوارانه ،آیینی ،آن شــکار را از پای در میانداخت .زیرا بر
این باور بود که این نهان پیوندی تنگ با آشــکار خواهد داشــت ،یا
این منش با کنش .برای آن انســان اشکفتنشین این دو از هم جدا
نبود یعنی در راز میزیســت ،به راز میاندیشــید .راز را دانشورانه
نمیکاوید اما در روزگار سهپســین هنگامی که دین و دانش از هم
جدایی میگرفت-دین را در معنای بســیار گسترده به کار میبرم،
یعنی همه آیینهای راز به هر شــیوه-او از بیرون به پدیده رازآلود
نگریســت .چونان فرزانه ،اندیشــمند یا چونان دانشور کوشید که
رمز و راز و ســاز و کار این پدیدهها را بیابد .از دیگر سوی در این دو

روزگار ،روزگار فلسفه و روزگار دانش ،نمایانگرانی رازآشنا ،دلآگاه
پدید آمدند که هرچند جهان نهان را از جهان آشکار جدا میدانستند
به نیروی شــگرفی که در جهان راز ،مینو ،در مینوی درون آدمی یا
نیرون نهفته در جهان پنهان بود پی بردند .آگاهانه برآن سر افتادند
ن جهان در درون بگشایند .این کسان مردانی هستند که
که دری به ای 
در روزگار فلسفه یا در روزگار دانش میزیستهاند ،اما میتوانم گفت
پیوند خودآگاهانهشان را با بخشهای نهان و نهادین و ناخودآگاهانه
خویش یکسره از دست ندادهاند ،نگسیختهاند .این کسان نهانگرایان،
رازآشنایان ،درویشان ،شاید در دامنهای بسیار تنگتر ،کسانی هستند
که از توانهای فراروانی برخوردارند ،اما این توانهای فراوان بخشی
اندک از آزمونهایی اســت که این نهانگرایان و راز آشنایان بدان
دست یافتهاند.
کمی هم به خرافه بپردازیــم .چرا ما بدون آنکه درون
کاوی کنیم آنچــه را به خرافه میشناســیم تنها با اتکا به
همین تعریف از آن گذشــتیم و آن را کنار گذاشتیم .حال
آنکه جدای زیبا بودن آنها که مصرف ادبی بسیاری دارد،
حاال میدانیم که رابطهای رازگونه میان تک تک این باورها
نهفته است.
خب این پرسش بنیانینی است که خرافه چیست .پاسخی که من به
بودن رفتاری ،اندیشهای،
این پرسش میدهم این اســت که خرافی ِ
باوری ،بازمیگردد به چگونگی برخورد با آن .به سخن دیگر ،نمیتوان
چیزی را به گونهای گوهرین ،سرشتین ،خرافی دانست .زیرا خرافه
باز میگردد به همان آزمونهای درونی و نهادین آدمی .هنگامی ما
با پدیدهای به نام خرافه روبهرو میشــویم که یکی از این دریافتها
و آزمونها کارکردی فراگیر مییابد به پدیدهای فرهنگی دیگرگون
میشود .باوری ،اندیشهای که بسیاری از کسان ،گروهی از مردمان
بدان گرایانند یا گروایند ،اما چرا پارهای از باورها ،اندیشهها ،رفتارها
خرافی شمرده میشــوند؟ از دید من تنها پاسخی که میتوان یافت
این است که خرافه هنگامی پدید میآید که هر کدام از اینها از قلمرو
باورهای پذیرفته شده رسمی بیرون میماند .سامانهای باورشناختی
میتوان گفت که گســترش مییابد ،چیرگی میگیرد .مرزی پدید
میآورد .آنچه بیرون از این مــرز میماند ،بیهوده ،بیپایه ،پندارینه،
خرافه شمرده میشود ،اما در سرشت و ساختار آنچه درون مغز است
با آنچه بیرون از آن به ناچار ناساز نیست .من نمونهای میآورم .گفته
میشود اگر خوابی پریشان ،کابوسی دیدید آن را با آب روان در میان
بگذار .ما امروز این رفتار را خرافه میدانیم.

موالنامیخواهدبگویدجهان،جهانپیکرینه،
جهانیکهمادرنگاهنخستوشتابزدهآنرا
خاموشوافسردهوبیهوشمیشماریمب ه
راستیهوشمنداست،آکندهازتبوتابازبانک
وفریاد.چراماآنراخاموشوافسردهوبیهوش
میشناسیم؟چونمحرماینجهاننیستیم!

چرا این اتفاق رخ میدهد؟
چون دانشــورانه مینگریم .میاندیشــیم که چرا باید آن کابوس را
باید با آب روان در میان گذاشت .مگر آب روان شنونده است؟ کاری
میتواند کرد؟ اگر ما خاســتگاه این خرافه را بکاویم و بیابیم ،شاید
آن را خرافه ندانیم چون کارکردی دارد سودمند برای آدمی .کسی
که خواب آشفته دیده است ،سراسیمه است ،آشفته است .هنگامی
که میرود به جایی دور از دیگران با رودی ســخن بگوید این راز دل
گشودن ،سخن گفتن مایه آرامش او میشود چرا این باید بد باشد؟
نه تنها زیانی برای او و دیگران ندارد سودمند هم هست .اگر او برود
با دیگری درباره کابوس خود بگوید شاید بیشتر آشفته و سراسیمه
بشود برای آنکه واکنش شنونده به درستی روشن نیست .شاید بگوید
تو در آستانه دیوانگی هستی که چنین خوابی دیدهای ،اما او میرود
برای رود راز دل میگوید .همین مایه آرامش درونی او میشود .خب
میتواند با درخت راز دل بگوید اما چرا رود را برگزیدهاند ،نه درخت
را؟ شاید از آن رو که رود روان است تو گویی جان دارد ،میجنبد .یکی
از نشانههای جانداری جنبش است .درخت به گونهای بیجان است،
پویه ندارد .جنبش درخت ایستاست .آنچنان که دانشوران پیشین
گفتهاند حرکت گیاهانَ قسری است .نمونههایی از این دست فراوان

خبر
عکسنوشت

روباه گفت :خدانگهدار ،اما رازی که
گفتم .خیلی ساده است
جز با دل هیچ چیز رو اونجور که باید
نمیشه دید
نهاد و گوهر رو چشم سر نمیبینه.
روباه ،شازده کوچولو را یاد گلش
انداخت و گفت :ارزش گل توی عمری
است که به پایش صرف کردی..
انسانها این حقیقت را فراموش
کردهاند اما تو نباید فراموش کنی! تو تا
زندهای مسئول گلت هستی.
شازده کوچولو تکرار کرد :من مسئول
گلم هستم...
شازده کوچولو-آنتوان دو سنت اگزوپری

«تاریک ماه» نقد میشود
رمان«تاریکماه»نوشتهمنصورعلیمرادینقدمیشود.
این نشست از سری نشستهای نقد چهارشنبه 12آذر
از ساعت  17در سرای محله داوودیه با حضور نویسنده
اثر و نویســندگان و منتقدانی چون یوسف انصاری،
ابراهیم مهدیزاده ،سیروس نفیسی ،مردعلی مرادی ،هادی نودهی ،رضا فکری ،پوریا
فالح ،مســعود پهلوانبخش ،مجید واحدی ،پریا نفیسی و ...برگزار میشود .کتاب
«تاریک ماه» در سال  92از سوی انتشــارات روزنه منتشر شده است و سرگذشت
میرجان و آوارگیهای او را پی میگیرد که در بستری از آداب و رسوم و باورهای خطه
جنوب خاوری ایران شکل گرفته است .این کتاب پس از مجموعه داستان «زیبای
هلیل» دومین اثر داستانی علیمرادی است .او پیشتر مجموعه شعر «آوازهای عقیم
باد» را منتشر کرده است و در زمینه پژوهش در حوزه فرهنگ جنوب کرمان به تهیه
و تنظیم دایرةالمعارف  10جلدی «فرهنگ کرانههای رود هلیل» پرداخته که سه
جلد از این فرهنگنامه با عنوانهای «لیکوها»« ،شروگ ماه» و «افسانههای جنوب
کرمان» منتشر شده است .علیمرادی که پیشتر در حوزه طنز هم فعال بوده ،در حال
حاضر دو کتاب «کشتگان قلعه زنگیان» و «شب جاهالن» را در دست چاپ دارد.
سرای محله داوودیه در خیابان میرداماد ،تقاطع مدرس (از سمت شرق) ،خیابان البرز،
نبش تابان شرقی واقع است و حضور در این نشست برای کلیه عالقهمندان آزاد است.

میتوان آورد .میگویند که شب هنگام ناخن خود را مچینید .خب ما
امروز این را خرافه میدانیم .چرا نباید ناخن خود را در شب چید؟ چه
تفاوتی دارد چیدن ناخن در شب با روز؟ میگویند ناخن خود را در
شب مچینید زیرا پریان از آن ناخن بهره میجویند برای آنکه شما
را بیازارند .خب این یکسره خرافه است .در این روزگار کمتر کسی به
پری باور دارد ،اما اگر ما این خرافه را از دیدی دیگر بکاویم و بررسی
کنیم ،میتوانیم به این کارکرد بسیار پسندیده در آن برسیم که اگر
کسی در شب که زمان تیرگی است-به ویژه در گذشته که روشنایی
کم بوده است-ناخن خود را بچیند ،این ناخن که به هر حال میتواند
چرکین باشــد و مایه آلودگی ،در هر جایی خواهد افتاد .کسی برای
آنکه مردم را وادارد که روز ناخن خود را بچینند ،شــاید نخست بار
گفته است در شــب پریان شــما را خواهند آزرد .آن پری چیست؟
ی است ،آلودگیاست.
بیمار 
شــما به دو نمونه زیبا از این خرافهها و دلیل رازگونه و
منطقی پشت آنها اشــاره کردید .نمونهها فراوان هستند.
ســؤال این اســت که این خرافهها ،باورهــا و آیینها و
اسطورههایی که از آنها ســخن به میان آوردیم همه بخش
سترگ فرهنگ یک ملت و کشور است ،چرا در ادبیات امروز
ما که در سراسر مناطق و اقلیمهایش این باورها و افسانهها
فراوان یافت میشود با این وجود نتوانستهایم از آنها بهرهای
در خور ببریم؟ شــما به این دلیل که ترجمه هم میکنید با
آثار بزرگ ادبیات جهان آشنا هستید و میدانید که بهترین
آثار ادبیات جهان تنیده در فرهنگ و اسطورهها و باورهای
آنهاست .آیا ما دانش را بدون چون و چرا نپذیرفتهایم و تنها
مصرفکننده نبودهایم؟
من با این سخن شما که در ادب ما بازتابی از این باورها و فرهنگها
دیده نمیشود ،هم داستان نیستم .میتوان این را پذیرفت اگر سخن
از ادب امروز باشد...
بله ،مقصود من از این پرسش آسیبشناسی ادب امروز
ایران است .در گذشته از این نظر ما بر قله ایستادهایم.
بله ،ادب کهن ما آکنده از این باورهاســت .من شایســته میدانم پاسخی
فراگیر به پرسش شــما بدهم که پرســشهای دیگر از این دست را در بر
میتواند گرفت .آن پاســخ این اســت که ما ایرانیان امروز در روزگار گذار
هستیم .بارها این پاســخ را دادهام زیرا برآنم که خاستگاه بسیاری از این
پرســشها و تنگناها به همین نکتــه باز میگردد که مــا در روزگار گذار
هستیم .روزگار گذار روزگار برهنگی است .روزگار بیسویی است ،روزگار
آسیمهگی است .ما هنوز در میانه ،ســنت ،فرهنگ گرانسنگ گذشته با
آنچه نواندیشی یا مدرنیته نامیده میشود سرگردانیم .جامه کهن را از تن
در آوردهایم اما هنوز جامهای ندوختهایم ،نیافتهایم که بر تن ما برازنده باشد.
پس به ناچار برهنهایم .روزگار گذار همیشه با آسیمهگی ،آشفتگی ،بحران
همراه است .چون سودمند نیست .ریشه در سرگشتگی ،گمانمندی دارد.
بیگانگی ایرانیان امروز با فرهنگ کهن ،با ادب فارســی یکی از نشانههای
آسیبشناختیاســت از این روزگار گذار .نشانه دیگر که آن هم خاستگاه
این بیگانگی میتواند بود ،این است که ایرانیان بسیار کم کتاب میخوانند.
برای مردمی با آن پیشــینه ،بیگانگی با کتاب بهراستی شگفتآور است.
نشانه دیگر آسیبشناختی این است که بسیاری از ایرانیان به جای آنکه
کتاب بخوانند تلویزیون میبینند .چرا؟ چون هنوز نتوانســتهاند از دیدن
به اندیشیدن که بایسته آن خواندن اســت بازگردند .در کشورهای دیگر
که پدیدآوران نواندیشی هســتند ،تلویزیون کارکرد خود را از دست داده
است .فرهیختگان ،دانشگاهیان ،اندیشمندان میگویند که من تلویزیون
نمیبینم تو گویی کاری است ناپســند ،گناهی نابخشودنی .اسپانیاییها
تلویزیون راAEROTNOT ALED AJACمینامند .یعنی جعبه تحمیق.
آگاهانه بدینسان برگردانیدم .برای آنکه آن درشتناکی این سخن آشکار
ایران ما ،این تنها توده مردم نیستند که تلویزیون میبینند ،آن
بشود ،اما در ِ
کسانی که گزیدگان نامیده میشوند هم میبینند .چرا؟ پاسخی که من به
این پرسشها میدهم که هرکدام از اینها به یکی از آسیبهای فرهنگی،
اجتماعی ما باز میگردد این است .زیرا ما در روزگار گذار هستیم .خود را
باز نیافتهایم .خویشتن را باز نیافتهایم .خویشتن را آنچنان که میسِزد باز
نشناختهایم .از همینروست که نویسنده ما با فرهنگ گرانسنگ ایران ،با
آن گنجینههای گرانی که در این فرهنگ نهفته است بیگانه است .فرنگیان،
ایرانیان از آن بهره میبرند .پائولو کوئیلو میگوید که پارهای از داستانهایی
که نوشته را از شاهکارهای ادب پارسی برگرفته است بیآنکه یادی از آن
بکند و دیگران نیز ...این است که روزگار گذار در سرشت و ساختار ناپایدار
است وگرنه که روزگار گذار نمیبود .من این را بارها گفتهام .ما از این روزگار
خواهیم گذشــت .خود را باز خواهیم یافت ،از برهنگی برون خواهیم آمد،
جامهای نو بر تن خواهیم پوشاند ،جامهای که بر پایه گذشته ما دوخته شده
است ،اما با نیازهای روز سازگار است.

ایبنا

کتابی درباره معناهای عمیق زندگی

پرویز شــهدی ترجمه کتاب «دژ» از آنتوان دوســنت
اگزوپری را به پایان رســانده و این روزها بازخوانی این
کتاب را انجام میدهــد« .دژ» یادداشــتهایی از این
نویسنده فرانسوی اســت که در آن به شکل نمادین به
معناهای عمیق زندگی پرداخته است.
شهدی گفت :کتاب «دژ» اثری دشوار و پرکار بود و زمان قابل مالحظهای را برای ترجمه
این کتاب صرف کردهام .این کتاب به نوعی حدیث نفس و جریان سیال ذهن است که
نویسنده «شازده کوچولو» آنها را بدون هیچ ویرایشی در اواخر عمرش نوشته است .این
مترجم افزود :برای ویرایش کتاب هم زمان زیادی را صرف کردم .اگزوپری در این کتاب
که حدود چهارصد صفحه است و انتشارات مجید آن را منتشر میکند به شکل نمادین
به باطن معناهای عمیق زندگی پرداخته است .مترجم رمان جنایی «پاککنها» اثر
آلن ربگرییه ادامه داد :به تازگی کتاب «سقوط برلین» نوشته آنتونی بیور با ترجمه
من از سوی انتشارات نسل آفتاب منتشر شده است .او اضافه کرد :رمانهای چهارگانه
ربگرییه نیز منتشر شدهاند ،اما هنوز فرصت نکردهام به ناشرم سری بزنم و کتابها را
ببینم .کتابهای «طرحی برای انقالب در نیویورک» و «تعیین موقعیت شهر خیالی»
بعد از «خاطرات مثلث طالیی» و «وعدهگاه» این نویسنده از سوی نشر افکار منتشر
شدهاند و ترجمه این چهارگانه به پایان رسیده است.

