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ساسان ناطق نويسندگي را از دهه70 شروع و در حوزه  داستان 
كتاب هاي »وقتي جنگ تمام شود«، »در آفريقا همه چيز سياه 
است«، رمان نوجوان »قوش« و در عرصه  خاطره نگاري كتاب هايي 
مانند »نامه رسان«، »عكس سه نفره«، »سيزده... پنجاه و هفت«، 
»فرمانده�ان نبرد«، »آس�مان مال م�ن بود« را منتش�ر كرده 
اس�ت. به تازگي نيز رم�ان »اعترافات كاتب كشته ش�ده « از او 
در 234صفحه و هفت فصل از س�وي انتش�ارات س�وره مهر به 
چاپ رسيده اس�ت.  وقتي از داستان ديني س�خن مي گوييم، 
دو امر »داس�تان« و »دين« را توأمان پيش چشم مي آوريم، آيا 
»اعترافات كاتب كشته شده« توانسته اس�ت داستان خودش 
را بگويد و به تاريخ نيز وفادار بماند؟ همچنين از آنجا كه به  طور 
طبيعي داستان بر بنياد »روايت داستاني« استوار است، چرا رمان 
اخير ساسان ناطق اينقدر بر روايتگري و كتابت تأكيد كرده است؟ 
مي كوشم در اين يادداش�ت به اين دو پرسش بيشتر بينديشم. 

  روايت چيست و روايت داستاني كدام است؟
به هر كجا كه رو مي كنيم با گونه هايي از روايت )Narration( روبه رو 
مي شويم. هر صبح كه از خواب برمي خيزيم، روايتي در ما شكل گرفته 
است: خواب؛ خوابي پر از حادثه و نقل. سر ميز صبحانه كه مي نشينيم 
و س��ر صحبت را با ديگران باز مي كنيم يا مش��غول ورق زدن روزنامه 
مي شويم، روايت جان مي گيرد. گفت وگوهاي ما، پيامك ها، تماشاي 
تلويزيون، پيام هاي بازرگاني، بخش هاي مختلف خبري، سينما، تئاتر، 
گوش سپردن به مش��اجره هاي راننده ها هنگام ترافيك، گزارش هاي 
خبري روزنامه ها، كتاب هاي تاريخ��ي، رمان ها، فيلم ها، پانتوميم ها، 
شايعات و جلس��ات روانكاوانه، روايت همه  جا هست و به قول روالن 

بارت، مثل زندگي در جريان است.)1(
روايت نقل زنجيره اي از رخدادهاست كه در زمان و مكاني معلوم اتفاق 
افتاده باشد. بديهي است هر نقلي، ناقل)راوي(اي نيز دارد. هرگاه چند 
رخداد توسط يك راوي نقل شد، روايت شكل گرفته است و مي توان 
آن را از منظر روايت شناسي مورد بررس��ي قرار داد. بدون حضور هر 
كدام از اين عناص��ر )چند رخداد، راوي، نقل، زم��ان و مكان( روايتي 

اتفاق نمي افتد. 
تزوتان تودوروف مي گويد: »نمي توانم در يك رمان شايسته نام بردن، 
قطعه  توصيفي اي را درك كنم كه فاقد هدفي روايي باشد.« )2( حضور 
روايت در زندگي بشر، به تبع خود حضور داستان را نيز به دنبال دارد. 
نظريه پردازان ادبيات داس��تاني، پيش��ينه  آن را به قديم ترين زمان ها 
رسانده اند. شيفتگي آدمي به گفتن و شنيدن داستان، علقه اي ريشه دار 
است، به  طوري كه ادوارد مورگان فورستر از نظريه پردازان مهم پيرنگ 
داستاني )Plot( در قرن بيستم، قدمت داستانگويي را به عصر ماموت ها 
مي رساند؛ آن زمان كه خسته از ش��كار، پاي آتش مي نشسته و دل به 
داس��تان آن روز خود مي داده اند، كسي )فرس��تنده( نقل وقايع روزانه 
)پيام( مي كرده و ديگران )گيرنده( نيز گ��وش فرا مي داده اند.)3( روايت 
داستاني در كتب مقدس اديان نيز حضوري پررنگ دارد و ارزش آن نزد 
عام و خاص شناخته  شده است. گريكوري كوري مي گويد: »با داستان 
است كه از لحظه  اكنون رها مي ش��ويم، حتي اگر آن داستان، بازگويي 
كسالت بار سفر ديروز باشد. داستان ها، تجربه  فردي را به دانش همگاني 
تبديل مي كنند، آنچه را احتماالً رخ داده، آنچه را احتماالً رخ نداده و آنچه 

را به آن اميد مي ورزيم يا از آن مي هراسيم، وضوح مي بخشند.« )4(
به  راستي حيات بدون داستان، قابل تصور نيست، آيا مي توان جهاني 
بدون رؤيا، سخن و انديشه در نظر گرفت؟ اين داستان است كه چونان 
بافت و زمين��ه )Context(اي بي نظمي هاي جه��ان را به هم پيوند 
مي دهد. وقتي كسي داستان زندگي خود را براي ديگري بيان مي كند، 
مي كوشد سهم خود را از زندگي بجويد، به چنگ آورد و ارتباطش را با 
ديگران، طبيعت، خود و در نهايت خالق جهان تبيين كند. اوست كه 
ما را به زندگي بي قيد و شرط در هستي برساخته خود دعوت مي كند 
و ما در تجربه  او سهيم مي ش��ويم. داس��تان و البته روايت داستاني، 
مسئله اي است كه آگاهي از ابعاد آن ما را به بهره مندي از ظرفيت هاي 
آن رهنمون مي سازد. شلوميت ريمون كنان، مراد از روايت داستاني 
را »روايتگري زنجيره اي از رخدادهاي داستاني« )5( مي داند و به ابعاد 
دقيق آن مي پردازد و آن را از روايت در ديگر رسانه ها متمايز مي كند. 

)6( بله، روايت مهم است و روايت داستاني امري جذاب. 

  انواع داستان ديني
يكي از انواع روايت هاي داستاني، »داستان ديني« است كه اراده اش 
معطوف به دين و عوالم مادي و غيرمادي برآمده از آن است. مي شود 
داستان ديني را به دو دسته  اصلي تقس��يم كرد كه هر كدام مي تواند 

زيرمجموعه هايي نيز داشته باشد:
الف. داستان هايي كه بر اساس روايت هاي تاريخي نوشته مي شود كه 
شخصيت هاي مهم ديني و ماجراهاي آن داراي استناد تاريخي  هستند. 
از نمونه هاي موفق آن مي توان به »آخرين وسوسه مسيح« اثر نيكوس 
كازانتزاكيس، بخش هايي از »مرشد و مارگريتا« از ميخائيل بولگاكف، 
»شماس شامي« و »سه كاهن« نوش��ته  مجيد قيصري و »اعترافات 

غالمان« اثر حميدرضا شاه آبادي اشاره كرد. 
ب. داستان هايي كه شخصيت هاي آن در شمول اولياي مذهبي نيستند 
اما تجربه هاي جدي ديني از سر مي گذرانند. »مسيح بازمصلوب« از 
نيكوس كازانتزاكيس، بيشتر داستان هاي مجموعه  »دالويزتر از سبز« 
نوشته علي مؤذني، »روي ماه خداوند را ببوس« اثر مصطفي مستور و 

»تشريف« از علي اصغر عزتي پاك از اين شمارند. 
نويسندگان دس��ته دوم محدوديت هاي كمتري نسبت به دسته  اول 
دارند، چراكه در بستري از داس��تان حركت مي كنند و الزام چنداني 
به رعايت ماجراهاي تاريخي ندارند. دسته  نخست اما بايد ضمن ارائه 
روايتي صحيح از تاريخ، قصه گويي هم بكنند تا داستان شكل بگيرد. 
»اعترافات كاتب كشته شده« در دس��ته  اول قرار مي گيرد. قصه  اين 
رمان در ظهر عاش��ورا در كربال رخ مي دهد. شباني براي دريافت پول 
گوسفندان خريداري شده توسط سپاهيان عبيداهلل بن زياد به لشكر 
آنان مي آيد و پا به خيمه  كاتبان مي گذارد كه در پي ثبت و ضبط وقايع 
جنگ براي امراي خود هستند. وقتي شبان به كربال مي رسد، ساعاتي 
از جنگ س��پاهيان عبيداهلل با ياران امام حسين)ع( گذشته است، او 
همنشين پنج نفر در آن خيمه مي شود: برادرزاده ابن ملجم )پسركي 
بازيگوش و فرصت طلب(، علي بن قرظه )جنگجويي كه از نافع بن هالل 

زخم برداشته(، نعمان )جواني كه عبيداهلل او را فريب داده و شمشيري 
تقلبي و زنگ زده را به  عنوان شمشير خليفه سوم در اختيارش گذاشته 
تا انتقام خليفه  شهيد را از نوه رسول خدا)ص( در كربال بگيرد؛ كاري كه 
با چند نفر ديگر نيز كرده است(، پيشكار كاتبان )پيرمردي حق طلب 
و از ارادتمندان خاندان پيامبر)ص(( و كاتب )از شاگردان كاتب اعظم 
دارالحكمه  معاويه و يزيد(. ش��بان كه خود فرزند كاتب اعظم است و 
رازش را با زندگي مخفيانه پنهان كرده، همراه س��اكنان آن خيمه به 
تماشاي جنگ مشغول مي شود. مراوده  شبان و آن پنج نفر روايت اصلي 

رمان را تشكيل مي دهد. 
ساسان ناطق كوشيده است روايتي مستدل و داستاني از ساعات پاياني 
واقعه كربال با همه پيش زمينه هاي آن از تاريخ صدر اس��الم ارائه كند. 
خواننده با فال ش بك هاي صورت گرفته در اين رمان با شخصيت هاي 
مختلف تاريخ صدر اس��الم و ماجراهاي ش��ان همراه مي ش��ود تا روز 
مصاف عاش��ورا را بهتر درك كند. نكته  مهمي كه نويس��نده رعايت 
كرده قصه گويي در عين وفاداري به تاريخ است؛ كاري كه نويسندگان 
دسته اول مي كنند؛ رخداد تاريخي را بدون تغيير مي آورند و قصه خود 
را پيرامون آن بس��ط مي دهند. روايت صرف تاريخ هيچ گاه به ادبيات 
داستاني ختم نمي ش��ود چراكه اساسش بر تاريخ اس��ت نه تخيل و 
برساختگي، اما مي ش��ود آن را بدون دخل و تصرف در گوشه هايي از 
متن روايت كرد و قصه اي مفصل در اطراف آن ساخت، به گونه اي كه 
بخش خالقه  متن بر قسمت تاريخي آن محيط مي شود. اين شگردي 

است كه بيشتر دسته اولي ها از آن بهره مي برند. 
 چرا اين رمان مهم است؟

روايت نويسنده  »اعترافات كاتب كشته شده« از يك واقعه  مهم و مشهور 
ديني كه قاطبه  شيعيان و مسلمانان از جزئيات آن مطلعند، چه مزيتي 
مي تواند داشته باشد؟ مش��اهده  دوباره  آن چه سودي براي مخاطب 
دارد؟ معتقدم ساسان ناطق توانسته است از روايت تاريخي گذر كرده 
و روايتي داستاني بنويسد؛ رماني ديني با سويه هاي شخصي شده. او 

روايتي مهم از عاشورا را پيش روي ما گذاشته است كه بر اهميت روايت 
و روايت داستاني تأكيد دارد. 

شبان فرزند كاتب اعظم دربار معاويه و يزيد است كه عليه فراموشي 
و براي جلوگيري از تحريف تاريخ به ثب��ت پنهاني رخدادهاي واقعي 
در كتاب شخصي خود مي پردازد، اس��رارش هويدا مي شود و ناچار از 

دارالحكومه مي گريزد. 
پيشكار گفت: »از كاتبان شنيده ام كاتب اعظم دارالحكومه به يك باره 
آب ش��ده و در زمين فرو رفته است. س��ه س��ال از آن روز گذشته و 
هيچ كس تا امروز رد و نش��اني از او پيدا نكرده اس��ت! چند روز بعد از 
گم شدن او، پيش��كار كاتبان دارالحكومه ش��ده ام و بارها شنيده ام از 
او به نيكي ياد مي كنند و او را استاد خود مي دانند.« )اعترافات كاتب 

كشته شده، ص102(
بعدها جاسوسان يزيد براي از بين بردن نوشته هاي كاتب اعظم، او را 
بيرون از مكه می يابند و به قتل مي رسانند، اما در خورجينش جز كمي 
نان، خرما و مشك آب چيزي پيدا نمي كنند كه باعث عصبانيت شديد 
يزيد مي شود. دستنوشته هاي كاتب اعظم به دست فرزند و همسر او 
حفظ مي شود، آنها نيز آن را پنهان می كنند و در گمنامي به زندگي 
خود ادامه مي دهند. كاتب حق جو جان خود را در نگهداشت واقعيت از 
دست مي دهد، چراكه مي داند »تاريخ را حاكمان به دلخواه مي نويسند« 
)همان، ص72(. ترس دستگاه هاي جور از واقعيت به حدي است كه 
به  ش��دت كاتبان خود را تحت نظر دارند تا آني را بنويس��ند كه آنان 

مي پسندند، تحريف تاريخ، عمدي است كه مدام مرتكب مي شوند. 
»از كاتبان دارالحكومه شنيده است معاويه دستور داده چيزي از نامه 
 مروان ننويسند و احدي از آن سخن نگويد.« )همان، ص103(/ »شبان 
كه جابه جا نوش��ته هاي پدرش را به ياد مي آورد، گفت: پدرم نوشته 
معاويه مي كوش��يد نام علي را از تاريخ پاك كند.« )همان، ص141(/ 
»معاويه گفته اس��ت از پا نمي نش��يند تا نام محمد را هم دفن كند.« 

)همان، ص145(
حق جويان مي دانند كه مردم فراموشكارند و اگر اجازه دهند تاريخ قلب 

شود، مصيبت ها دوباره تكرار خواهد شد. 
»زمانه  بدي شده و مردم فراموشكار براي كشتن كسي نيزه و شمشير 
صيقل داده اند كه در روزگاري س��خت دعايي نيكو در حقشان كرده 
است!« )همان، صص74-73(/ »دريافتم تاريخ مظلوم است و مظلوم تر 
از آن، مردماني هستند كه نمي دانند گذشته ش��ان دروغي است كه 
زمامداران براي آنها تعريف كرده اند، نه آن چيزي كه اتفاق افتاده است. 
مردمي كه تاريخ ندانند، آن را به بدترين وضع ممكن تكرار مي كنند و 

مصيبت مي آفرينند.« )همان، ص124(
عاشورا در دهم محرم سال61 هجري قمري در دشت كربال واقع شد 
و پس از آن حضرت زينب)س( و امام سجاد)ع( با هوشياري از قدرت 
روايت، به روايتگري از آن واقعه پرداختند و نگذاشتند تا راويان و كاتبان 
دروغين كاري از پيش ببرند و ما اكنون در آستانه  محرم سال1443 
هجري قمري به روايتي تاريخي و صحيح از آن دسترس��ي داريم. از 
همين رو اس��ت كه روايت و روايتگري در واقعه  عاش��ورا از جايگاهي 
حياتي برخوردار است. نويسنده  رمان »اعترافات كاتب كشته شده« 
با درك اين مهم، از جنگ راويان و كاتبان سخن گفته است؛ جايي كه 
كاتبان راستين جان دادند تا واقعيت حفظ شود و جان به در بردند تا 

واقعيت را براي بسياري روايت كنند. 
»وقتي پا در ركاب گذاشت و خود را باال كشيد، پيشكار پير گفت: شتاب 
كن، دور ش��و و هر چه را ديدي، مثل پدرت موبه مو بنويس. از تپه كه 
سرازير شد، با خود گفت پيشكار راست مي گويد، بايد همه چيز را در 
كتاب پدرم بنويسم، بايد بنويسم مدعيان دروغين دين، مردي را به 

بهانه  خروج از دين كشتند كه خود عين دين بود.« )ص234(
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عليه فراموشي
نگاهي به رمان »اعترافات كاتب كشته شده« نوشته  ساسان ناطق

نويسنده توانسته از روايت تاريخي گذر كند و روايتي داستاني در قالب رماني ديني با سويه هاي شخصي شده بنويسد

و  مس�تدل  روايت�ی  كوش�يده  نويس�نده 
داس�تانی از س�اعات پايانی واقعه كرب�ا  با همه 
پيش زمينه های آن از تاريخ صدر اسام ارائه كند

روايت مجيد انتظامي از عشق
 به دفاع مقدس و بازگشت 

به صحنه پس از 10سال 
وقتي »حماسه خرمشهر« را كار مي كردم، پيانو و 
وسايل اوليه نداشتم اما خود را در جبهه احساس 
كردم و آن را با عشق ساختم. ابتدا فكر نمي كردم 
مورد قبول ق�رار گيرد چراكه س�ليقه م�ردم از 
موس�يقي علمي دور بود، با اين حال مردم به آن 

عاقه نشان دادند.
 مجيد انتظامي در نشست رسانه اي رويداد موسيقايي 
»هم��راه خاطره ها« جزئي��ات اين برنامه را ك��ه بعد از 

10سال به رهبري وي برگزار مي شود، تشريح كرد. 
نشست رسانه اي رويداد موسيقايي »همراه خاطره ها« 
برگزيده اي از آثار مجيد انتظامي كه قرار است مهر ماه 
سال جاري به مناسبت هفته دفاع مقدس در تاالر وحدت 
برگزار شود، با حضور مجيد انتظامي و نصير حيدريان در 

تاالر وحدت برگزار شد. 
در ابتداي اين نشس��ت انتظامي گفت: براي اين رويداد 
حدود س��ه يا چهار ساعت موسيقي نوش��ته ام اما هنوز 
تمامي قطعات انتخاب نش��ده است. خوش��بختانه در 
اين كنس��رت آقاي نصير حيدريان با من همكاري دارد 
و در اين راس��تا ضمن نت خواني، گروه اركستر را آماده 

مي كند. 
پس از توضيحات كوتاه مجيد انتظامي، خبرنگاران حاضر 

در مراسم پرسش هاي خود را مطرح كردند. 
انتظام��ي در پاس��خ ب��ه پرسش��ي مبني ب��ر قطعات 
درنظر گرفته ش��ده اين روي��داد گفت: از مي��ان حدود 
200س��اعت موس��يقي كه نوش��ته ام، در اين برنامه، 
موس��يقي هايي از فيلم هاي »كاني مانگا«، »جايي براي 
زندگي«، »مردان آنجلس« و همچنين ش��يخ بهايي با 
سازهاي سنتي، ني، كمانچه و قانون نواخته خواهد شد.

  شرايط مهيا شده است
او در پاسخ به سؤال بعدي مبني بر سال ها كم كاري اش 
در زمينه موس��يقي گفت: 10س��ال اس��ت من در اين 
عرصه غيبت داشته ام چراكه به نظرم شرايط مهيا نبود. 
خوشبختانه اكنون شرايط بهتر و كنسرت هاي بيشتري 
برگزار مي شود، از اين رو فكر كردم شايد بتوانم كمكي 

باشم و تصميم به فعاليت گرفتم. 
نصير حيدريان هم در ادامه صحبت هاي انتظامي افزود: 
ما دوس��تان قديمي هس��تيم و زماني كه اين پيشنهاد 
همكاري مط��رح ش��د، آن را قبول ك��ردم. تمرينات با 
س��ازهاي زهي آغاز ش��د تا نوازندگان با قطعات آش��نا 
شوند. در اين رويداد براي اولين بار است كه تمام قطعه 
خرمشهر اجرا خواهد شد. پيش از اين فقط ابتدا و انتهاي 

آن اجرا شده بود. 
انتظامي در پاسخ به پرسش يك خبرنگار مبني بر اينكه 
چرا تاكنون با وجود آهنگس��ازان و نوازندگان توانمند، 
آثار ماندگاري در زمينه دفاع مقدس س��اخته نش��ده 
است؟ اظهار كرد: در صورتي كه در هر كاري به خصوص 
اثر هنري عشق نباشد، آن اثر به چشم نخواهد آمد. من 
به هشت س��ال دفاع مقدس باور داشتم چراكه عشق و 
صف هاي طوالني را ديدم و در موش��ك باران ها زندگي 
ك��ردم، بنابراين با تمام وج��ودم كار مي ك��ردم. وقتي 
»حماسه خرمشهر« را كار مي كردم، پيانو و وسايل اوليه 
نداشتم اما خود را در جبهه احساس كردم و آن را با عشق 
ساختم. ابتدا فكر نمي كردم مورد قبول قرار گيرد چراكه 
سليقه مردم از موسيقي علمي دور بود، با اين حال مردم 

به آن عالقه نشان دادند. 
او در ادامه افزود: من در كارهايم دوس��ت ندارم اركستر 
سمفونيك ساكن بنشيند و تماشاگر تشويق كند بلكه 
معتقدم بايد بده بس��تاني ميان اركس��تر و تماشاگران 
صورت گيرد، بنابراين در كارهاي��م فانتزي هايي براي 
خودم در نظر مي گيرم و س��عي مي كنم گوشه اي از آن 
فانتزي را با تمام س��ختي ها اجرا كنم. ه��ر اپيزود اين 

كنسرت يك واقعه خرمشهر است. 
وي در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاري درباره ژانر رويداد 
موس��يقايي »همراه خاطره ها« تصريح ك��رد: كل كار 
موسيقي كالسيك اس��ت و رنگ و بوي ايراني دارد و با 
سازهاي س��نتي رنگ آميزي شده اس��ت. تالش مان بر 
اين اس��ت تا اين برنامه را به بهترين وج��ه اجرا كنيم و 
فكر مي كنم كنس��رت خوبي ش��ود و مورد قبول مردم 

قرار گيرد. 
انتظامي با اشاره به اينكه من تنها رهبر آثاري هستم كه 
خودم اجرا مي كنم، گفت: من رهبر اركستر نيستم. مردم 
فكر مي كنند هر كسي روي صحنه دست تكان داد، رهبر 
اس��ت. رهبري من در حد كارهايي ا ست كه خودم اجرا 
مي كنم. هر رهبري آهنگساز نمي شود، همانطور كه هر 

آهنگساز و نوازنده اي رهبر نيست. 
همچنين او در پاس��خ به س��ؤال يكي از خبرنگاران در 
خصوص اجراي اين برنامه در شهر خرمشهر يادآور شد: 
آرزوي من اين اس��ت كه اين برنامه در خرمش��هر اجرا 
شود اما توان جسمي من مانند س��ابق نيست و يكي از 
داليلي كه آقاي حيدريان به من كمك مي كند همين 

موضوع است. 

موسيقی تيمور آقامحمدي
   کتاب


