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شما سال هاس�ت که در زمینه   روزنامه نگاری 
ادب�ی فعالیت می کنی�د، اتفاقی که ش�اید این 
انتظ�ار را به وجود م�ی آورد که قبل ت�ر با اثری 

نوشتاری از شما مواجه باشیم. 
 راس��تش بیش��تر کتاب خوان��ده ب��ودم و تقریبا 
چی��زی ننوش��ته ب��ودم. کال دو ت��ا داس��تان کوتاه 
نوش��ته ب��ودم ک��ه جای��ی ه��م منتش��ر نش��دند. 
مس��تقیم س��راغ رمان نویس��ی آمدم. خوشبختانه 
س��روکارم هم ب��ه دکان های داستان نویس��ی نیفتاد 
 ک��ه این روزها س��ر ه��ر کوچه باز ش��ده و کاس��بی

 راه انداخته اند. برای خودم فقط می خواندم.      
درباره »دیوار« بگویید. این اثر چگونه شکل 
گرفت و چرا ش�ما به جنگ، به عنوان دستمایه  

اثرتان، نگاه کردید؟
راستش همه چیز از یک عکس ش��روع شد. حدود 
سه س��ال پیش ب��ود ک��ه در تقاط��ع انقالب- وصال 
نمایشگاه عکسی با موضوع دفاع مقدس برگزار شده 
بود. من هم از آنجا رد می شدم. بلندگوها مارش نظامی 
پخش می کردند و یک جوان هم شربت پخش می کرد. 
وقتی داشتم ش��ربت می خوردم، چش��مم به عکس 
عجیبی افت��اد. تعدادی جنازه  بچ��ه  ابتدایی کنار هم 
چیده شده بود. دو پاس��دار جلوی آنها ایستاده بودند. 
پشت جنازه ها نرده ای گذاشته بودند و مردهای زیادی 
پشت ش��ان ایس��تاده بودند و همه  چیز در آن عکس 
منجمد ش��ده بود. فقط نگاه می کردند. وقتی شربتم 
تمام ش��د با خودم فکر کردم که اگر یکی از آن بچه ها 
زنده می ماند و جنازه ه��ا را می دید، چه عکس العملی 
نش��ان می داد؟ این فکر مدتی ذهنم را مشغول کرد و 
ایده  اولیه  قصه را ش��کل داد. بعدها این عکس را پیدا 
کردم و خیلی به آن ن��گاه کردم. در عکس مرد جوانی 
هست که جلوی جنازه ها ایستاده و من تصمیم گرفتم 

او را نوجوان کنم.
چه  چیزی ش�ما را به نوشتن یک رمان درباره  
آن س�وق داد. آی�ا این که ایران محص�ور میان 
کش�ورهایی اس�ت که به ش�دت درگیر جنگ 
هس�تند، ض�رورت ن�گارش ماجرایی ب�ا این 

مضمون را برایتان بیشتر کرد؟ 
راس��تش اول نه، چون فکر کنم ما دیگر به جنگ و 
تهدید عادت کرده ایم. روزی نیس��ت که شما خبری 
درباره  یک حمله، تجاوز، انفجار یا انتحار نشنوید. انگار 
همه  این تلخی ها بخشی از امور روزمره  ما است. فوقش 
چندتا نچ نچ می کنیم و کانال را عوض می کنیم. چیزی 
که ذهنم را مش��غول کرده بود واکن��ش یک نوجوان 

خاص در آن موقعیت بود.  
چرا قهرمان، یک نوجوان انتخاب شده است؟ 
بیش��تر به خاطر عکس��ی بود که دیده بودم و روی 

خودم تأثیر گذاشته بود و درگیرم کرده بود.  
قهرم�ان نوجوان چ�ه امکان ی�ا محدودیتی 

به عنوان نویسنده به شما داد؟
 ُخب کار راحتی نبود. هم می خواستم حرف هایش، 
رفتارهایش و واکنش هایش اصال شعاری از آب درنیاید 
هم می خواس��تم توی ادبیات یک ش��خصیت کامال 

خاص از آب دربیاید، طوری که تالی نداشته باشد. 
ش�ما از جنگ گفته اید و این درحالی اس�ت 

که ما کمتر با افراد نظامی مواجه هستیم، انگار 
آدم های عادی هس�تند که در هم�ه جا حضور 
دارند و قربانیان جنگ هس�تند. م�ا در این اثر 

جبهه نمی بینیم؛ نظامیان هم ...، چرا؟
نظامی ه��ا در خیلی جاها از داس��تان حضور دارند. 
اما داستان در فضای جبهه نیست، چون می خواستم 
شهر را در یک موقعیت جنگی نش��ان بدهم. زخمی 
که ش��هرها از جنگ برداش��تند اصال کم نبود. منتها 
به  نظرم بین ش��هرها و جبهه ها یکی دو تفاوت عمده 

بوده. در جبهه ها یک جور رش��ادت 
و جانبازی غلبه داشت که حاال آن 
حس وحال ها برای رزمنده های آن 
سال ها غبطه برانگیز اس��ت. اما در 
شهرها آدم ها به لحاظ عقیده و باور 
یک دس��ت نبودند. بعد هم کسانی 
ک��ه در جبه��ه حاضر می ش��دند، 
آگاهان��ه ب��رای دف��اع و جانبازی 
می رفتند و امکان دفاع از ش��خص 
خودشان را هم داش��تند اما آدمی 
که در ش��هر می ماند غیرنظامی به 
حس��اب می آمد و جز یک پناهگاه 

پوشالی چیزی نداشت. 
اصرارت�ان ب�ه پرداخ�ت درب�اره  جزییات- 
جزییاتی ک�ه گاه در براب�ر اتف�اق بزرگی مثل 
تخریب مدرسه بی اهمیت اس�ت- به چه دلیل 

بوده است؟ 
رمان ب��دون جزیی پ��ردازی که رمان نمی ش��ود. 
می خواس��تم توصیف ها طوری باش��د ک��ه خواننده 
احس��اس کند خ��ودش در آن فضاهاس��ت و آنها را 
فراموش نکند و بتواند ب��ا راوی قدم به قدم جلو برود و 
خیلی جاها حرصش دربیای��د و کتاب را پرت کند. اما 
در عین حال داس��تان آنقدر پرکشش باشد که باز هم 
سراغش برود. احتماال جزیی پردازی است که می تواند 

این کار را کند.
بس�یاری مواقع خوانن�ده از انفع�ال قهرمان 
داس�تان و روایتگ�ری صرف او دچ�ار یک نوع 

عصبیت می شود. 
خواننده حق دارد. راوی »دیوار« را کس��ی دوست 
ندارد. او نه از خانواده خیری دیده، نه از مدرس��ه، نه از 
دوس��تان، نه از جامعه. واقعا شاید جنس واکنش های 

او بی��ن میلیون ها ایرانی آن س��ال ها دومی نداش��ته 
باشد. منتهی فکر نمی کنم آدم بی مسئولیتی باشد. به 

آرمان ها و هنجارها خیلی هم وفادار است.
ش�ما به این مسأله اش�اره کرده اید که جنگ 
زندگی انسان ها را دگرگون می کند، باورهایشان 
را تغییر می دهد و دنیای متفاوتی پیش رویشان 
می گذارد. آیا می توان این طور نتیجه گرفت که 
اتفاقی چون جنگ توانسته نوجوان را به چنین 

آدمی تبدیل کند؟ انسانی یخ، سرد و نامأنوس. 
فقط جنگ نب��وده. تصمیم  و رفتار 
اطرافی��ان هم ب��وده. یک گذش��ته  
پرماجرا او را پر از عقده و نفرت کرده. 
تازه سرنوش��ت نامعل��وم راوی را هم 
فراموش نکنید. اما جن��گ این اثر را 
دارد که شما را نس��بت به چیزهایی 
س��رد  کند. چند مث��ال می زنم. مثال 
شما ماهی یا س��الی یک بار قبرستان 
می روید و هر بار که می روید احتماال 
تا چند ساعت منقلب می شوید و یاد 
مرگ می افتید. اما کسی که شغلش 
قبرکنی یا مرده شویی است، به اندازه  
شما منقلب می ش��ود؟ شما از بریدن 
سر یک گوسفند دچار احساس��ات خاص می شوید، 
اما کسی که در کش��تارگاه کار می کند مدام به اندازه  
شما دچار احساس��ات خاص می شود؟ یا کسی که در 
بیمارستان ها بخش��ی از کارش این است که پا ببرد و 
دست ببرد واقعا احساسش یکی است نسبت به کسی 

که درگیر این مسائل نیست؟   
تعمدا راوی نامی ندارد؟ 

بل��ه. کامال عمدی ب��ود. ُخب آدمی را که کس��ی 
دوس��ت ندارد و کس��ی به او اهمیت نمی دهد چه 
فرقی می کند که اس��م داش��ته یا نداش��ته باش��د. 
خودمان هم از این ش��گرد زیاد اس��تفاده می کنیم. 
در زندگ��ی روزمره ب��رای همدیگ��ر ماجراهایی از 
آدم ه��ای اطراف م��ان تعریف می کنی��م و احتماال 
ب��ه همین بس��نده می کنیم ک��ه مثال ام��روز یکی 
را دیدی��م ک��ه این ط��وری ب��ود و آن ط��وری. اما 
اس��می از او نمی بری��م. فق��ط ماجرای��ی را تعریف 
می کنیم ک��ه ب��رای آن آدم ها اتفاق افتاده اس��ت. 
ش�ما در ابتدای رمان به لویی فردینان سلین، 

اِری�ش ماریا رم�ارک، کنوت هامس�ون، گونتر 
گراس، یاروسالو هاش�ک، ماس�وجی ایبوسه، 
نورمن میل�ر، مارک توین، ارنس�ت همینگوی، 
جوزف ِهلر، رومن گاری، آلبر کامو، کریس�توفر 
آیش�روود، احمد محمود و احم�د دهقان ادای 

احترام کرده اید. چرا؟ 
برای این که همه  اینها روی من تأثیر گذاشته اند 
و رد پای همه ش��ان در تار و پود این رمان هس��ت. 
وقتی رمان منتشر شد خواننده های زیادی ایمیل 
فرستادند که خیلی شان سرشناس اند. چندتاشان 
می گفتند باید اس��می از والدیمی��ر نابوکوف هم 
می بردم، چون جزیی نگاری من یکی از درس های 
نابوکوف در داستان نویسی است. حرف شان درست 
 اس��ت، اما راستش نویس��نده هایی که اسم برده ام

 رد پای دست کم یکی از کارهایشان در ذهنم باقی 
مانده و در همین رمان هم کامال معلوم است. مثال 
آن سردی فضا که کنوت هامس��ون در »گرسنه« 
خلق ک��رده برای همیش��ه در ذهنم مان��ده یا آن 
سرخوشی و ش��یطنت و جسارت اس��کار کوچولو 
در »طب��ل حلبی« که گونتر گ��راس خلق کرده یا 
نفرتی که لویی فردینان سلین در »سفر به انتهای 
شب« درآورده یا مس��تندبینی اریش ماریا رمارک 
در رمان درخش��ان »در غرب خبری نیست« و از 

این چیزها.     
»دی�وار« را می توان در کنار ی�ک اثر ادبی، 
اثری قلمداد کرد ک�ه دربرگیرنده  واقعیاتی از 

جنگ ایران و عراق است؟ 
بله، قطعا. البته مطمئنا سند و تاریخ نیست، چون 
توی همه چی دس��ت برده ش��ده. یعنی نمی شود 
کسی آن را بخواند و بگوید هی فالنی واقعا این طور 
نبوده و این طوری بوده. اما همین اندازه می دانم که 
پای بریده از واقعیات جنگ است. مخی هم که روی 
زمین افتاده از واقعیات جنگ است. حاال این جنگ 
می خواهد این جا باش��د یا در اوکراین، عراق و یمن 
باش��د، فرقی نمی کند. جنگ همیشه پر از خشونت 
بوده است. حتی وقتی شما درگیر جنگی می شوید 
که باید از خودتان دفاع کنید باز هم خش��ونت را از 

آن نمی توانید حذف کنید.   
فکر می کنی�د ادبیات ای�ران تا چ�ه اندازه 
توانس�ته دین خود را به مقوله ای مثل جنگ 

ادا کند؟
 بخش زیادی از ادبیات جهان همیشه مدیون جنگ 
و خون و نزاع و شرارت بوده. منظورم این است که اگر 
اینها نبود ادبیات لَنگ می ماند. اما تاکتیک داس��تان 
ایران��ی برای روایت جنگ با بیش��تر جاهای دنیا فرق 
می کند. چندت��ا دلیل دارد. یکی این اس��ت که اینجا 
ما از جنگ به دفاع تعبیر می کنی��م و این دفاع را هم 
مقدس کرده ایم.  همین مسأله باعث می شود تاکتیک 
شما در روایت با تاکتیک همه  جای دنیا متفاوت شود. 
اگ��ر این فرمول را بپذیرید ش��ما ملزم می ش��وید که 
قهرمان پروری کنید و روایت تان را سرش��ار از رشادت  
و خلوص کنید. بهترین نمونه های این فرمول را احمد 
دهقان و حبیب  احم��دزاده و محمدرضا بایرامی اجرا 

کرده اند که خیلی هم موفق بوده اند.

یادداشت

ذره بین
نگاهی به رمان »دیوار«

نوشتاری درباره  »دیوار«

تراژدی نوین

گفت  و گو با علیرضا غالمی به بهانه رمان »دیوار«

 به جنگ و تهدید 
عادت کرده ایم

هراس از موقعيت

بیش از 30 س��ال اس��ت که جنگ و دفاع مقدس 
حضور روش��نی در س��ینما و قبل از آن در ادبیات، 
ماده خام سینما دارد. طی این س��ال ها با انواع ادبی 
گوناگون��ی در این باب روب��ه رو بوده ای��م )روایت از 
دفاع مقدس، تجربه دفاع مقدس و ...( که نظیر قصه 
»دیوار« کمتر در بین آنها مش��اهده ش��ده اس��ت. 
سال های پس از جنگ مضامین جدید و موضوعات 
بی ش��ماری در اختیار ادبیات داس��تانی قرار داد که 
طیف وسیعی از نویس��ندگان با تجربه و کم تجربه 
را وارد حوزه روایتگری ک��رد. این میان همچنین با 
روایت های نویس��ندگانی رو به رو هس��تیم که این 
تجربیات را با آموزه های ادب��ی درآمیخته اند و آن را 
به نسل جدید ارایه کرده اند. از میان این آثار می توان 
به آنهایی اشاره کرد که نه به صورت افراطی مفاهیم 
ایثار و ش��هادت را ستوده باش��ند )که نسل جدید 
ارتباط تنگاتنگی با آن ندارد( تا داستان را برای آنها 
خس��ته کننده بنماید و نه این مفاهیم را به حدی به 
حاشیه رانده است که خواننده را از واقعیت آن روزها 
دور کرده باش��د. ضمن این که تلخی ه��ا و دردهای 
»دیوار« کامال گویای این است که شرایط جنگ واقعا 
ش��رایط نامطلوبی بوده است. علیرضا غالمی متولد 
 س��ال 1357 اس��ت و پس از مدت ها روزنامه نگاری 
اولین کتاب رمان خود را با نام »دیوار« به همت نشر 

مروارید در زمستان 1393 وارد بازار کرده است.
رمان »دیوار« یک تراژدی نوین از جنگ است. 
یک روایت معصومانه و خنثی از زمان موشکباران. 
خنثی از این جه��ت که راوی در این داس��تان به 
اندازه ای مجرب و قادر به ایده پردازی نیس��ت که 
خواننده را درگیر جنبه های سیاس��ی و حماسی 
 جنگ کن��د، گویی مل��زم به پذیرفت��ن بی چون

 و چرای بس��یاری از اتفاقات اس��ت و حتی گاهی 
اجازه یا فرصتی برای هیجان زدگی ی��ا بروز آن و 
حتی فرصتی برای قضاوت هم ندارد. نویس��نده 
دیوار با توجه به این که س��ن کم��ی برای دریافت 
تاریخ موشکباران دارد، تالش بسیاری کرده است 
تا وقایع را به درکی درونی رس��انده و آن را به طبع 
مخاطب برساند که البته این تالش در قسمی بسیار 
باورپذیر و طبیعتا در نقاطی هم از این مرحله کمی 
فاصله دارد. چرا که ادبیات جنگ تا حدود زیادی 
وابسته به تجربه ملموس است و طی سال های پس 
از جنگ خاصیتی مستند انگارانه را در خود بسیار 
پرورش داده است. قصه به گونه ای است که احتماال 
بچه های نس��ل موش��کباران دریافت دیگرگونی 
از باقی خوانندگان این داس��تان خواهند داشت. 
»دیوار« ش��ما را به تأمل ترغیب می کند، شما را 
بسیار به هیجان می اندازد اماچندان از شما طلب 
همسو ش��دن یا جانبداری نمی کند. چرا که قصه 
از زبان پسری 14 ساله اس��ت که با خونسردی و 
دریافت های تکامل نیافته اش از جنگ، این واقعیت 
 دهش��تناک را تعریف می کن��د. نوجوانی که طی

 13 فصل این داستان، فارغ از دغدغه ها و ترس های 
یک انسال بالغ تنها اتفاقات پیرامون خود را روایت 
می کند. نویس��نده با تس��لط کامل بر جزییات، 

قصه ای کامال مجهز را به ش��کلی بسیار طبیعی 
ارایه داده است. برخالف تصویرسازی هایی که به 
تناسب سن و س��ال راوی کمی ناقص می نمایند، 
فضاسازی ها خواننده را وسط موشکباران می برند، 
جایی که می ش��ود بوی دود، گوگرد و خاکستر را 
حس کرد. پس��رک رمان »دیوار« با برادر، مادر و 
ناپدری خود در جغرافیای خرمش��هر، درگیر یک 
زندگی پرکش��مکش اس��ت. محصل مدرسه ای 
اس��ت که در اوایل داس��تان مورد اصابت موشک 
قرار می گیرد. زیر همین موشک ها او شاهد مرگ 
همکالسی اش، ناظم مدرسه و در همان نزدیکی ها 
ش��اهد مرگ برادرش می ش��ود. ناپدری اش که 
درواقع همکار پدر واقعی او در اداره پست بوده نیز 
در جریان همین جنگ هر دو پای خود را ازدست 
داده و خانه نشین است. البته به نظر می رسد راوی 
جوان هنوز کامال متوجه این نس��بت ها نیست و 
واکنش مورد انتظار ما را نسبت به این مسائل ندارد 
یا به برداش��تی دیگر، اتفاقاتی نظیر مرگ ومیر به 
دلیل تکرر ب��روز در آن برهه زمانی برای نقش اول 
داستان نسبت به خوانندگان داستان عادی بوده 
اس��ت. او جس��ورانه عمل می کند و گهگاه از بروز 
درونیات ناپذیرفته و غیراخالق��ی خود نیز ابایی 
ندارد. همین ناآگاهی نسبی و واکنش نامتناسب به 
این موضوع باعث بروز رفتاری از پسرک می شود 
که نهایتا موجب برانگیختن حس ش��ک یکی از 
همس��ایه های آنها می شود. پس��رک با آتش زدن 
نامه های رد و بدل ش��ده بین خانواده کنونی خود 
با پدر واقعی اش، باعث می شود که نیروهای امنیتی 
س��ازمان های انقالبی به او مشکوک ش��وند و او را 
متهم به خرابکاری کنن��د. نمایش واقعیات تلخ و 
تأمل برانگیز این داستان، یکی از ویژگی هایی است 
که »دیوار« را از سطح یک رمان معمولی باالتر برده 
اس��ت. همچنین از ویژگی های دوگانه این رمان 
می توان به س��ردی لحن راوی اش��اره کرد. لحن 
سردی که انگار به گزارش نویس��ی تنه زده باشد، 
تنه ای که به خوبی با ن��وع روایت این رمان چفت 
شده اس��ت. از دیگر س��و این بی تفاوتی و سردی 
لحن، ما را متوجه نوجوان��ی می کند که با فضای 
پیرامون خود بیگانه اس��ت. بیگانه ای که گویی 
درکی بسیار متفاوت از دیگرانش دارد و نهایتا آن 
دیگران او را از جامعه حذف می کنند. به نوعی که 
در سطوری از داستان، خواننده را بدون معطلی 
به »بیگانه« آلبرکامو برمی گرداند. رمان »دیوار« 
بی شک از تاثیرات جنگ هشت ساله بر نویسنده 
است؛ تاثیرات و دریافت هایی که طی گذر زمان 
به رمان او راه پیدا کرده و مکتوب شده اند. به این 
ترتیب علیرضا غالمی ما را متوجه تاثیرات جنگ 
بر نسلی می کند که در آن موقعیت، در حاشیه ای 
ناامن قرار داشته اند. روایت »دیوار« به نوعی یک 
الزام بوده اس��ت. الزام برای سرزمینی که سال ها 
درگیر جنگ و درگیری بر پایه ارزش های اخالقی 
خود بوده و هنوز هم شاهد تبعات سال های جنگ 

است.

کتاب »دیوار« رمانی است از علیرضا غالمی. 
رمان ح��ول وقای��ع و اتفاقاتی اس��ت که محور 
کانون روایت، جنگ است. نقش��ه ابتدای رمان 
بیان موقعیت داس��تان اس��ت که راوی به جای 
عنوان و معرفی مکان از آن استفاده کرده است. 
رمان ح��ول محور زمانی محدودی اس��ت که با 
زمان های اشاره شده روی س��اعت، موقعیت و 
فضای  محدود داستانی را نشان می دهد. راوی 
نوجوانی اس��ت که مس��ائل را بیش از این که به 
تصویر بکش��د، بازگو می کند. روایت آیرونی او 
از موقعی��ت، باع��ث جذابیت و تعلی��ق روایت 
ش��ده اس��ت. راوی آن گونه بی��ان می کند که 

باورپذیری صحن��ه را برای 
مخاطب ممکن می س��ازد 
و این جاس��ت که نویسنده 
راوی را درس��ت انتخ��اب 
ک��رده اس��ت. او آن ط��ور 
رفت��ار می کن��د و گزارش 
می ده��د ک��ه هیچ گون��ه 
دخل و تصرفی در به وجود 
آمدن رویدادها و پیشامد ها 
ن��دارد و تنها ش��اهد وقایع 
ک��ه  اس��ت   بیش��ماری 
رد پایی از خود در متن به جا 

نمی گذارد  و در عم��ل به خاطر نوجوان بودنش 
نمی تواند نقش وی��ژه ای در به صحنه درآوردن 
رویداد ها داشته باش��د. ذهنیت مخاطب درگیر 
و بدون اما و چرا وارد روایت می ش��ود. نویسنده 
با هوش��مندی در به کار نگرفتن صفات و قیود 
این اث��ر را به گزارش��ی تکان دهن��ده از جنگ 
تبدیل کرده اس��ت. تمامی چیز ه��ا از یک نظم 
خاص شروع می ش��ود که با بهم ریختگی اوضاع 
و انفجار یک موش��ک تعادل از هم می پاش��د و 
همین عدم تعادل باعث به چش��م آمدن چهره 
جدیدی از جهان راوی می ش��ود. عقده روحی 
او نیز م��ا را تا پای��ان درگیر می کن��د که همانا 

وج��ود جایزه ها اس��ت که س��همی از آن نبرده 
و با پنهان کردن آنها توس��ط خود، آنها را به رخ 
می کشاند. او در رگباری از حوادث قرار می گیرد 
که هیچ واقعه ای ثبات ندارد، حوادث پشت هم 
اتفاق می افتند و به اتمام می رسند و فقط مسائل 
پیرامون متن داستان، آن را به جلو پرتاب و عمق 
فاجعه ب��ر دوش مخاطبان س��نگینی می کند. 
شخصیت های جانبی در متن باعث وقوع حادثه 
و در نتیجه منجر به پیش رفتن روایت می شوند، 
وجود آنهاس��ت که در بعضی از س��اعات ما را از 
فضای اصل��ی دور و وارد فضای ذهنی و بیرونی 
افراد می کن��د تا انرژی الزم ب��رای دنبال کردن 
باقی رمان را به دست آوریم، 
همانند وجود آقای فرزانه و 
دغدغه ه��ای او ک��ه جریان 
متن را از خش��کی و هراس 
نج��ات می ده��د. روای��ت 
احتیاج��ی ب��ه تاثیرپذیری 
و نابس��امانی ذهنی ندارد و 
برای همین است که ما وارد 
جزییات و اثرات نامطلوبش 
نمی ش��ویم.  نثر رمان روان 
اس��ت و پیچیدگی فرمیک 
ندارد چراکه به همین گونه 
مخاط��ب را دع��وت ب��ه جه��ان واره داس��تان 
 می کند و با توجه به ذهنی��ت راوی، مخاطب با 
ش��رح حالی که از شخصیت س��اخته می شود، 
ذهنش درگیر مس��ائل می ش��ود. حال می شود 
مثل شخصیت های رمان که دنبال چرایی ماجرا 
بودند، برای مخاطب هم این چرا پیش بیاید اما 
به درستی می توان اذعان داشت شرایط پیرامون 
جنگ، این وضعیت را برای تک تک شخصیت ها 
و راوی داس��تان رقم می زند. پرسه پرس��ه های 
راوی در این وادی زمان تعمق را از او می گیرد و 
شاید قدم هایی است بر دیوار لرزان این موقعیت 

که او در آن قرار گرفته است.

 علیرضا غالمي، روزنامه نگار ادبي کاربلد و پرسابقه هم روزگار ما است. نوشته هاي او در شناخته شده ترین 
مجله ها و روزنامه هاي ادبي در کنار مصاحبه هایش با ش�اخص ترین چهره هاي ادبي معاصر ایران، هرکدام به 
شیوه ویژه خود؛ راوي مصایب، دغدغه ها و برخي مس�ائل پنهان دارنده ادبیات امروز ایران است. با این همه 
فعالیت روزنامه نگاري ادبي اش که عطف به گستره داستان نویسي بوده اس�ت در کنار چاپ اولین رمانش با 
عنوان »دیوار« در اواخر سال گذشته باعث شد تا با او به گفت وگویي پیرامون این اثر بنشینیم. »دیوار« که به 
همت نشر »مروارید« به پیشخوان کتابفروشي ها آمده،  روایتي از تاثیر جنگ بر نوجوانان و زیست اجتماعي 
و ش�هري آنها اس�ت. روایتي که در جزیي نگري به همان اندازه دقیق و ظریف اس�ت که تجربه هاي زیستي 
نوجوانان جنگ؛ و عمق تاثیرش بر زندگي، احساسات و بینش آنها. با این همه »دیوار« را باید، روایتي تازه، نو و 

در شیوه ویژه خودش، جدید؛ از مساله جنگ دانست.

|  سما بابایی  |   روزنامه نگار   |

|  »الهام تفرشی«   |   منتقد   |

|  بهناز برکت   |  

شخصیت های جانبی در متن 
باعث وقوع حادثه و در نتیجه 

منجر به پیش رفتن روایت 
می شوند، وجود آنهاست که در 
بعضی از ساعات ما را از فضای 
اصلی دور و وارد فضای ذهنی 
و بیرونی افراد می کند تا انرژی 

الزم برای دنبال کردن باقی 
رمان را به دست آوریم

قفسه
کتاب »آفاق حکمت در س��پهر سنت: گفت وگوی 
حامد زارع با سیدحس��ین نصر« بر آن است تا نتیجه 
بیش از  پنجاه  سال تحقیق، تفحص و تفکر سیدحسین 
نصر درباره فلس��فه و دین و علوم و فرهن��گ را به زبان 
س��اده از کتاب های تحقیقاتی در اختی��ار خوانندگان 
فارس��ی زبان قرار دهد. کتابی که نص��ر در آن به گفته 
خویش به سواالت سیاسی و خصوصی بسیاری پاسخ 
گفته است که برای نخستین بار منتشر می شود. از 19 
گفت وگوی این کتاب، 9 گفت وگو برای نخس��تین بار 
است که منتشر می شود و در آنها نصر سخنان تازه ای 

در مورد خود، اندیشه ها و عملکردهایش می زند.
سیدحسین نصر در پیشگفتاری که برای این کتاب 
نوشته می گوید: »طی سی سال گذشته اکثر کتبی که 
از بنده به زبان فارسی در ایران نشر یافته است، ترجمه 
دیگران از آثار انگلیسی بوده که برخی را تصحیح کرده 
و بعضی دیگر را قبل از انتشارشان اصال مالحظه نکرده 
بودم. در این ایام آنچه خود به فارسی نگاشتم به صورت 
مقاله بود و وقت به اینجانب اجازه نمی داد کتبی را که 
به انگلیسی نگاشته بودم، به فارسی برگردانم. از سه سال 
پیش موافقت کردم نتیجه بیش از پنجاه سال تحقیق 
و تفحص و تفکر درباره فلسفه و دین و علوم و فرهنگ 
را به ص��ورت گفت وگو و به لس��انی س��اده تر از کتب 

تحقیقاتی در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار دهم.« 
حامد زارع نویس��نده کتاب نیز در بخشی از مقدمه ای 

که بر این کتاب نوشته، می گوید: »به 
نظر می رس��د نوزده گفت وگویی که 
پیش رو دارید، مدخل فهم مناس��بی 
برای آشنایی با اندیشمندی باشد که 
نقشی انکارنشدنی در تعلیم، تبیین و 
ترویج تفکر اسالمی و فرهنگ ایرانی 
در دنیای معاص��ر دارد. مخاطب این 
کت��اب می توان��د نه تنها ب��ا نظر نصر 
در مورد فلس��فه کالس��یک، اندیشه 
اسالمی، فلسفه غربی تفکر عرفانی و 
... آشنا شود، بلکه می تواند به صورت 
بسیار خالصه و در عین حال منسجم 
با حوزه های فکری و مس��ائل نظری 

پیش گفته آش��نایی مقدماتی پیدا کند.« شایان ذکر 
است رامین جهانبگلو نیز در ابتدای این کتاب مقدمه ای 
را درباره سیدحسین نصر نگاشته و در آن از گفت وگوی 
روشنگرانه حامد زارع با سیدحسین نصر به عنوان عامل 

ارایه نمایی نزدیک از یکی از بحث برانگیز ترین متفکران 
ایران معاصر نام برده است.

در بخش��ی از کتاب، نصر در پاسخ 
به دلیل پذیرفتن ریاس��ت دانشگاه 
صنعت��ی آریامهر بیان کرده اس��ت:  
در آن روزها هیچ نش��انی از انقالب و 
دگرگونی نبود و تحوالت مهم هنوز 
رخ نداده بود؛ هنوز نظام شاهنشاهی 
به صورت محکم مس��تقر بود و هنوز 
کمونیست ها در مسکو نشسته بودند 
و نباید فراموش کرد که خیلی ها در 
ای��ران از خطر کمونیس��م در هراس 
بودند؛ ازجمله بسیاری از آقایان علما 
که به شدت دلهره چیرگی کمونیسم 
را در این مملکت اس��المی داشتند. 
مرح��وم مطهری هم که ب��رای من همانند ب��رادر بود 
همیشه به من می گفت که ما باید سنگرها را برای افراد 
مسلمان حفظ کنیم. اصال همین آقا مرتضی بود که به 
من اصرار داشت تا ریاست دانشگاه صنعتی آریامهر را 

قبول کنم. درست به خاطر دارم که در همان روزهایی 
که پیشنهاد ریاست این دانشگاه مطرح شده بود، آقای 
مطه��ری به من تلف��ن زد و صریحا گف��ت: »نکند که 

پیشنهاد ریاست دانشگاه را رد کنی.« 
وی همچنین در بخشی از این مصاحبه از تشکیل 
کمیته محرمانه حراس��ت از اصفهان س��نتی در برابر 
رون��د تجددگرای��ی به اص��رار خودش و پش��تیبانی 
فرح پهلوی خبر داده و گفته اس��ت: ما یک سلس��له 
طرح ه��ای فرهنگی را در دس��ت اقدام داش��تیم که 
تقریبا هیچ کس از آنها خبر نداشت. مثال یک کمیته 
محرمانه به اصرار من و با پشتیبانی ملکه تشکیل شد 
که وظیفه اش حراست از اصفهان سنتی در برابر روند 
تجددگرایی ای بود که سرتاسر کشور را فراگرفته بود. 
به کمک ای��ن کمیته، من در برابر ه��ر اقدام صنعتی 
و عمرانی که قرار بود معماری و فرهنگ س��نتی این 
شهر تاریخی را با خطر روبه رو سازد، می ایستادم. این 
موضوع مربوط به حتی س��ال ها پی��ش از آن بود که 
ریاست دانشگاه صنعتی آریامهر را بپذیرم و در همین 
ش��هر دانش��گاه صنعتی اصفهان را که قرار بود مرکز 
دانشگاه آریامهر شود، تأسیس کنم. این است که بنده 
فعالیت های متنوع فرهنگی حتی قبل از این که رئیس 

دانشگاه شوم با ملکه داشتم.

حسين نصر در ویترینی تازه
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