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88498436سرويس فرهنگي

اين يك واقعيت انكارناپذير است. 
دشمن در هر جبهه اي صرفاً از توپ 
و تانك و آتش اس�تفاده نمي كند. 
حربه ه�اي تبليغات�ي، يك�ي از 
هوش�مندانه ترين نقش�ه هاي هر 
جنگ اس�ت. آيا ما مي توانيم ادعا 
كنيم كه حتي يك ايراني هم اسير 
اين حربه ها نشده است؟! قطعاً خير

   صغري خيل فرهنگ
رمان »و توي دروازه« را عباس سعيدي نوشته 
و »كتاب جمكران« آن را امسال منتشر كرده 
اس�ت؛ رماني با زبان طنز و داستاني صميمي 
و خواندني و بعض�ًا تلخ از ماجراهاي پس�ري 
عزيزدردان�ه كه ب�ه جبهه م�ي رود و از همان 
ابتداي حضور، جن�گ روي اصلي خود را به او 
نش�ان مي دهد. جنگي نابرابر بين اهالي يك 
روس�تا با دش�منان تا بن دندان مسلح بعثي. 
آنچه در داستان رخ مي دهد تلخ و تحمل ناپذير 
است اما نثر و لحن داستان شيرين و خواندني 
است. نويسنده متولد سال 70 و اهل خوزستان 
اس�ت و س�وژه كتابش را برگرفته از روستاي 
ابوحميظه مي داند و مي گويد ش�يفته آثاري 
است كه موضوعات نو را با زباني تازه بيان كنند. 
او مي گويد كه مخاطب امروز، مخاطبي باهوش و 
در عين حال بي حوصله است! لذا به عنوان يك 
نويسنده، فرصت بسيار كمي داريد كه يا نظرش 
را جلب كنيد يا به فراموش�ي س�پرده  شويد! 
اين نويس�نده جوان معتقد است نبايد حوزه 
ادبيات جنگ را قله اي دست نيافتني و ملكوتي 
جلوه بدهيم، طوري كه يك نويسنده جوان به 
خودش جرئت نزديك شدن به اين ژانر را ندهد!

    
گويا داستان »و توي دروازه« برگرفته 
از يك واقعه است. چطور شد تصميم 

گرفتيد آن را به كتاب تبديل كنيد؟
بله، داستان مركزي اين رمان، بر اساس يك رخداد 
واقعي نگارش شده است. مدت ها بود كه به دنبال 
يك روايت كمتر شنيده شده از جنگ تحميلي بودم. 
تا اينكه ش��بي با يك كتاب كم حجم روبه رو شدم. 
اس��م دقيق كتاب را به خاطر ندارم، اما كل كتاب 
شامل گفت وگوهايي با خانواده ها و دوستان شهداي 
روستايي به نام ابوحميظه بود. ايده مركزي »و توي 

دروازه« از دل همين گفت وگو ها متولد شد. 
»و توي دروازه« يك اصطالح ورزشي 
اس�ت اما كتاب درباره دف�اع مقدس 
نوشته شده اس�ت. چه ارتباطي ميان 
اين دو موضوع متفاوت ديديد كه چنين 

نامي را براي اين كتاب برگزيديد؟
فتح كردن دروازه، يعني رسيدن به هدف. شخصيت 
اصلي اين رمان، در كنار اهالي يك روستا، به دنبال 
هدفي بزرگ هستند. هدفي كه دستيابي به آن واقعاً 
سخت و ناممكن به نظر مي رسد. از اين گذشته، 
يكي از مهم ترين صحنه هاي اي��ن رمان، در يك 

زمين خاكي فوتبال اتفاق مي افتد. 
اين گل توي دروازه، گل به خودي است 

يا گل به دروازه رقيب؟ 
بستگي دارد از كدام طرف به ماجرا نگاه كنيد!

در همان صفح�ات ابتدايي از خواننده 
مي خواهيد كتاب را كنار بگذارد و وقتش 
را تلف نكند! همين موضوع، خواننده را 
براي تعقيب داستان به وجد مي آورد. 
در جاهايي از كتاب هم خودتان چند جا 
حضور مستقيم داريد. در مورد چرايي 

اين نگاه توضيح دهيد؟ 
اين را قباًل در جايي گفته ام كه من اسم اين نوع 
زاوي��ه ديد و رواي��ت را »دان��اي كِل بازيگوش« 
مي گذارم )البته به معني اين نيست كه بنده مبدع 
اين زاويه ديد باش��م؛ خي��ر. نمونه هاي خارجي 
زيادي بر اين س��بك نگارش وجود دارد(. داليل 

متعددي براي انتخاب زاوي��ه ديد »داناي كل« 
داشتم كه شايد جاي ديگر به تفصيل در موردش 
صحبت كرده باش��م. ولي اينكه چ��را اين داناي 
كل، بازيگوش است، بايد بگويم من به دنبال يك 
زبان تازه بودم. يك قالب نو. قالبي كه هم ظرفيت 
طنزترين شوخي ها را داشته باشد، هم تلخ ترين 
صحنه ها را به تصوير بكشد. اميدوارم كه در اين 

امر موفق بوده باشم. 
شما متولد س�ال هاي بعد از پايان جنگ 
تحميلي هستيد. يعني جنگ را نديده ايد. 
چطور ش�د تصميم گرفتيد درباره دفاع 
مق�دس بنويس�يد. چگونه توانس�تيد 
خودتان را در آن فضا قرار بدهيد؟ البته 
مي دانيم كه خوزس�تاني ها االن هم آثار 

جنگ را در شهر هاي خود مي بينند.
خودتان تقريباً پاسخ سؤالتان را داديد! فكر مي كنم 
شش تا هفت ساله بودم كه متوجه شدم دو سال 
قبل از به دنيا آمدنم، عمويي داشتم كه در جنگ 
به شهادت رسيده است -و درواقع عباس سعيدي 
اصلي كتاب ايشان است- و پدرم به حرمت شهادت 
برادر، اسم من را عباس مي گذارد. نه من و نه هيچ 
خوزستاني ديگري، نيازي نيست خيلي به خودمان 
فشار بياوريم تا فضاي جنگ را تصور كنيم! جنگ 
هنوز در كوچه ها و خيابان هاي اين استان جاري 
است. جاي گلوله هاي جنگ هنوز روي ديوارهاي 

قلب و روح مردم اين ديار نقش بسته است. 
كتاب شما در قالب طنز نوشته شده و 
خواننده ابتدا انتظار دارد با خواندن آن 
بخندد اما در محتوا با فضاي تلخ كتاب 
مواجه مي ش�ود. و چه بس�ا ذائقه اش 
تلخ ش�ود. باالخره مي خواستيد طنز 

بنويسيد يا تلخ؟
طنز چه معنايي دارد؟ براي من طنز يعني دست 
گذاشتن روي گرفتاري هاي انسان ها. يعني نشان 
دادن درد يك آدم. طنز به معناي خنديدن بيخود 
نيست. پرسيديد طنز يا تلخ؟ من مي گويم طنِز 
تلخ. هم مي خواستم كمي بي پرواتر صحنه هاي 

تلخ و كمتر گفته شده را روايت كنم، هم دوست 
داش��تم خيلي كام مخاطب را تل��خ نكنم. پس 

معجوني ساختم از خنده و گريه، از شادي و غم. 
اساسًا نگاه ش�ما به جنگ تحميلي و 
دفاع مقدس چگونه است. بيشتر آن 

را شيرين مي بينيد يا تلخ؟
حاصل كلي آن قطعاً شيرين و افتخارآميز بود، اما 
به قول آن ترانه دوست داش��تني: »ما براي آنكه 
ايران، گوهري تابان شود، خون دل ها خورده ايم...« 
اين شيريني، از دِل هزاران هزار خون دل خوردن 
به دس��ت آمد. وقتي ذره بين به دس��ت بگيريم، 
مي بينيم كه قرمزي زيباي اين گل، همان خون 

سرخ مردم اين سرزمين است!
در اين كتاب به نوعي به خيانت برخي ها 
در جنگ هم اش�اره كردي�د. يك نفر 
هس�ت كه از حمله بعثي ها خوشحال 
است؛ اين موضوع چقدر با واقعيت هاي 

دفاع مقدس همخواني دارد؟
اي��ن ي��ك واقعي��ت انكارناپذير اس��ت. دش��من 
در هر جبه��ه اي صرف��اً از ت��وپ و تان��ك و آتش 
اس��تفاده نمي كند. حربه هاي تبليغات��ي، يكي از 
هوشمندانه ترين نقشه هاي هر جنگ است. آيا ما 
مي توانيم ادعا كنيم كه حتي يك ايراني هم اس��ير 
اين حربه ها نشده است؟! قطعاً خير. به همين مردم 
خوزس��تان، وعده هاي رنگين و وسوسه برانگيزي 
مي دادند. مي گفتند با ما همكاري كنيد تا بهترين 
امكانات رفاهي را برايتان فراهم كنيم. وعده خانه و 
زمين و ثروت هاي هنگفت مي دادند. اين يك واقعيت 
است. اما نكته غرورآميزش همينجاست كه درصد 
بسيار قليلي از مردم گرفتار اين بازي هاي تبليغاتي 

دشمن شدند و هزاران ش��هيِد عرب، لُر، بختياري، 
دزفولي، شوش��تري، بهبهان��ي و... و خانواده هاي 
دلسوخته آنان گواه حضور غيورانه اقوام خوزستاني 
در هشت سال دفاع مقدس است. و اين واقعيتي است 

كه هيچكس نمي تواند آن را رد يا خدشه دار كند. 
قهرمان داستان ش�ما با دو نام معرفي 
مي ش�ود و ت�ا اواخر كت�اب، خواننده 
متوجه نمي شود كه مادر او را با يك نام و 
پدر با نام ديگر مي خوانده است. درواقع 
آن دو نام، يك نفر اس�ت. البته اين به 
اصطالح تعليق مي تواند در جاي خود 
جالب هم باشد. اين عقبه واقعي داشت 

يا حاصل تخيل شماست؟ 
دوست داشتم قهرمان اين داستان عصاره اي از مردم 
يك كوچه باشد! تركيبي از اهالي يك محله، يك 
روستا. به ذهنم رسيد از همينجا شروع كنم؛ پسري 
كه دو اسم دارد. اسمي كه مادر بر او گذاشته و اسمي 
كه پدر آن را صدا مي كند. در خوزستان )در جاهاي 
ديگر را نمي دانم( خيلي عجيب نيست اگر كه يك 
نفر دو اسم داشته باش��د. حتي كسي كنجكاوي 
نمي كند كه نام شناس��نامه اي آن فرد كدام يكي 
است. بنده واقعاً دوس��تاني دارم كه نمي دانم اسم 
دقيق شناسنامه شان چيست! حيدر يا سمير؟! علي 
يا صادق؟! محمد يا وحيد؟! در پايان رمان، قهرمان 

ما پاسخ كاملي به اين سؤال مي دهد. 
از ابتدا قصد شما نوش�تن كتاب براي 
نوجوانان بود يا عموم گروه هاي سني را 
در نظر داشتيد؟ چون اين كتاب به خوبي 
مي تواند نسل چهارم يعني كودكان و 

نوجوانان را با وقايع جنگ آشنا كند.

ابتدا قصد نداشتم كه يك رمان نوجوان بنويسم، اما 
وقتي شخصيت اصلي داستان يك پسر نوجوان بود، 
ناگزير شدم كه دنيا را از چش��م هاي او ببينم. شايد 
باورتان نشود كه من خودم از ديگران شنيدم كه اين 
كتاب يك رمان نوجوان اس��ت! و وقتي دقت كردم، 
ديدم بله، خيلي از معيارهاي يك اثر نوجوان را دارد. 
اينكه مي فرماييد اين كتاب مي تواند با نوجوانان ارتباط 
خوبي برقرار كند، اگر تعارف نباشد، باعث خوشحالي 
من است. البته اين را هم بايد اضافه كنم كه »نوجوان« 
شايد، اما به هيچ عنوان اين اثر براي مخاطب »كودك« 
نگارش نشده است و چه بسا تلخي هايي داشته باشد 

كه اساساً براي كودكان نامناسب هم باشد. 
استقبال از كتاب تاكنون چگونه بوده 
است؟ چه بازخوردهايي داشته است؟

خوش��بختانه ت��ا االن ك��ه دارم با ش��ما صحبت 
مي كنم، بازخ��ورد منفي دريافت نكرده ام. ش��ايد 
دوست داشتني ترين بازخوردهايي كه تاكنون به من 
رسيده، نامه هاي محبت آميزِ تعدادي از دانش آموزانم 
بوده است. يكي نوشته بود: »اين كتاب را در دو روز 
و نيم تمام كردم!« ديگري نوشته بود: »هنوز دارم 
به خليل فكر مي كنم!« اين نامه هاي دست نويس و 
خالقانه، براي من صادقانه ترين و معتبرترين جوايزي 

بوده كه براي اين رمان دريافت كرده ام. 
آيا كتاب جدي�دي در دس�ت تأليف 
داريد؟ باز هم در موضوع دفاع مقدس 

كتابي از شما خواهيم داشت؟
همين هفته گذشته كتابي به نام »آخرين روزهاي 
سال« توسط انتشارات مركز چاپ و منتشر شد. 
اين كتاب درواقع مجموعه 10 داستان كوتاه از 10 
نويسنده مختلف است كه داستاني به نام »نربچ« 
از بنده هم در آن آمده است. هرچند اين داستان 
ارتباطي با ژانر دفاع مقدس ندارد، اما باز هم سخن 
از يك پسر نوجوان خوزستاني است. در حال حاضر 
مشغول نگارش اثري در حوزه دفاع مقدس نيستم، 
اما خب، هيچكس از آينده خبر ندارد. شايد دوباره 

در اين ژانر كتابي نوشتم. 
ارزيابي ش�ما از رما ن هايي كه تاكنون 
درب�اره دف�اع مقدس نوش�ته ش�ده 
چيست؟ كدام را بيشتر مي پسنديد و 
كدام را رد مي كنيد؟ خيلي ها معتقدند 
هنوز رماني كه حق دفاع مقدس را بتواند 
ادا كند نوشته نشده است. شما هم با اين 

نظر موافقيد؟
من از تكرار مكررات بيزارم. شيفته آثاري هستم 
كه موضوعات نو را با زباني تازه بيان كنند. سال ها 
پيش آثار طنزي در حوزه دفاع مقدس از جناب 
داوود اميريان خوان��دم كه واقعاً دلنش��ين بود. 
مخاطب امروز، مخاطب باه��وش و در عين حال 
بي حوصله اي است! شما به عنوان يك نويسنده، 
فرصت بس��يار كمي داريد كه يا نظرش را جلب 

 كنيد يا به فراموشي سپرده شويد!
اينكه تا حاال رماني توانسته حق مطلب در مورد 
دفاع مقدس را ادا كند يا خير، نمي دانم! چون آثار 
زيادي در اين حوزه وج��ود دارد كه هنوز فرصت 
خواندن آنها را به دست نياورده ام، اما مي خواهم 
بگويم كه ما نبايد حوزه ادبي��ات جنگ را قله اي 
دست نيافتني و ملكوتي جلوه بدهيم، طوري كه 
يك نويسنده جوان به خودش جرئت نزديك شدن 
به اين ژانر را ندهد! پس چاره چيست؟! شايد هيچ 
وقت هيچ رماني نگارش نشود كه به طور كامل حق 

مطلب را در مورد آن سال ها ادا كند.

تابوشكني هاي »لحظه گرگ و ميش«
 معصومه طاهری

چند وقتي است سريال »لحظه گرگ و ميش« به كارگرداني همايون اسعديان از شبكه 3 پخش 
مي شود. مجموعه اي ملودرام كه زندگي يك خانواده متوس��ط ايراني را از دهه 60 تا سال هاي 
اخير نمايش مي دهد. تا اينجاي مجموعه اش��كالي نيس��ت، بلكه به تصوير كشيدن زندگي آن 
دوران براي نس��ل كنوني كه جنگ و اتفاقات پس از آن را درك نكرده  بس��يارخوب است. اصاًل 
رسالت رسانه يادآوري و تكرار تاريخ جمعي و شفاهي كشورمان است تا هيچ گاه فراموش نكنيم 
اين عزت و اقتدار ملي و جهاني را از فداكاري هاي خانواده هاي ايثارگر زمان جنگ داريم؛ آنهايي 
كه از جگرگوشه هاي خود گذشتند تا مبادا دشمن يك وجب از خاك كشورمان را اشغال كند؛ 
بنابراين لزوم به تصوير كشيدن چنين دوراني با چاشني رومانتيك خوب است اما در كنار همه 
اينها بايد مراقب بود تا سليقه و نگاه شخصي نويسنده در چنين داستان هايي باعث كج فهمي يا 
خط شكني هاي غلط نشود، زيرا مجموعه هايي اينچنيني كه روتين هستند به مراتب در ذهن 

مخاطب اثرگذاري بيشتري دارند. 
متأسفانه تناقضات زيادي در همين چند قسمت س��ريال ديده شد كه مشخص نيست موضع 
و هدف نويسنده دقيقاً چه بوده اس��ت؛ مثاًل از همان ابتدا در قسمت اول احسان برادر بزرگ تر 
خانواده كه خودش پزشك بود خطاب به برادر كوچك رد شده در كنكور با تمسخر گفت: »قرار 
نيست همه به دانشگاه بروند، اين كشور حمال هم مي خواهد!« )و بعد همگي زدند زير خنده( اين 
توجه بيش از اندازه به رشته پزشكي و تحقير افراد بر اساس نرفتن به دانشگاه يا كارشان در سريال 
اصاًل زيبنده نبود. در حالي  كه اوايل انقالب تب دانشگاه رفتن مثل امروز داغ نبود و دانشگاه ها 

وسعت پذيرش زيادي نداشتند. 
در طول داستان از انقالبي گري هاي پدر مرحوم آنها گفته مي ش��ود و اينكه آنها مانند برخي از 
خانواده هاي مرفه و تحصيلكرده آن زمان، با مفاهيم اسالمي و انقالبي غريبه نبوده اند اما زماني 
كه پدر سيما و مادر هادي درباره فرزندانش��ان با هم صحبت مي كنند پدر دختر مي گويد: من 
دلخوشي به اين حكومت ندارم و مادر با تكان دادن سر حرف هاي او را تأييد مي كند! يا آن زمان 
كه عمه بچه ها از جبهه رفتن يوسف ناراحت اس��ت با اعتراض به مادر مي گويد: مي خواهي اين 

هم مثل احسان تلف بشه!
نكته بعدي عادي سازي روابط بين دختر و پسرها است؛ آن هم در دهه 60 كه تعهدات و تقيدات افراد 
به نسبت امروز خيلي بيشتر بود؛ ياسمن دختر خانواده و دكتر حامد دوست برادرش بهم عالقه مند 
شدند و نامه هاي عاشقانه براي هم مي نوشتند. حامد هر وقت از جبهه مرخصي مي آمد سراغ ياسمن 
مي رفت و با هم گشت و گذار داشتند. براي او گردنبند طال خريد و دختر به گردن انداخت. هيچكس 
هم نپرسيد چنين طالي گراني از كجا آمده است؟! زماني هم كه خبر شهادتش را دادند دختر به 
ستاد رفت و خودش را نامزد او معرفي  كرد )دوستي دختر و پسر به نامزد بودن تعبير  شد(. مادر با 
تعجب از ياسمن  پرسيد نامزدش بودي؟! او هم در كمال خونسردي و بدون حيا گفت آره نامزد بوديم؛ 
در حالي كه مادر اصالً در جريان اين رابطه عاشقانه پنهاني نبوده اما به جاي اينكه دخترش را متوجه 
كار اشتباهش كند با آب و تاب خواستگاري خودش از پدر را برايش تعريف كرد و برادرش هادي كه 
او هم جداگانه با دختري ارتباط داشت، خواهر را دلداري داد كه كارش اشتباه نبوده فقط عاشق شده 
و اگر اينطور نبود بايد تعجب مي كردند! حنانه دوست ياسمن در خانه آنها كه دو پسر جوان و مجرد 
دارند است؛ حتي بعد از ازدواج ياسمن همچنان خيلي راحت زندگي مي كند. مادر تنها مي گويد من 
به پسرانم اعتماد دارم! هادي در محل كار با دختري كه معاونت آنجا را دارد در اتاقي دربسته با هم 

ناهار مي خورند و خيلي راحت مراوده دارند انگار محرم همديگر هستند و... 
اين چنين تابوشكني هايي در روابط بين افرادي كه محرم هم نيستند شايد در سبك زندگي غربي 
عجيب و نامعقول نباشد اما در جامعه اسالمي ما اوالً به هيچ وجه عموميت نداشته و ندارد و رسانه 
ملي هم نبايد آن را عادي و ساده نشان بدهد، ثانياً در آن برهه تاريخي حجب و حياي خانواده ها 
و جوانان خيلي بيشتر بود و تلويزيون حق ندارد به بهانه توجه به مسائل مهم تر، اين ارزش هاي 
ديني و اعتقادي را كمرنگ و بي اهميت نشان بدهد؛ متأسفانه عمدتاً در ارائه چنين مجموعه هاي 
تلويزيوني اي نگاه شخصي و محدود نويس��نده و كارگردان بر محتوا غالب مي شود و هرطور كه 
دوست دارند رمان سازي مي كنند و اين سؤال پيش مي آيد كه آيا چنين فيلمنامه هايي قبل از 
توليد مورد نظارت و نقد قرار نمي گيرند؟! گاهي يكس��ري جزئيات كوچك كل فيلم يا رمان را 
تحت الشعاع قرار مي دهد؛ هرچند برخي از موارد فوق جزئيات كوچك و ساده اي هم نبودند لذا 
انتظار مي رود رسانه ملي بستر فرهنگ سازي درست باشد و سبك زندگي اسالمي را در جامعه 

تقويت كند نه اينكه خودش هم به حواشي گرفتار بشود و تابوشكني اخالقي و اعتقادي كند.

مسير خوشبختي انسان معاصر از بين كتاب ها مي گذرد
گفت وگوي »جوان« با نويسنده رمان »و توي دروازه« كه مقاومت مردم يك روستا را در دفاع مقدس روايت مي كند

COSITAS

 COS


