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حکایت عشقی بیقاف،
بیشین ،بینقطه
راهنمای کتاب

(مجموعه داستان)  ،1384نشر چشمه

این مجموعهداستان مصطفى مستور را باید ادامهی منطقی ذهنیتى دانست که او در دو کتاب «چند روایت معتبر» و «استخوان خوک و دستهاى جذامى» اجرا کرده بود .مجموعهی «حکایت عشقى بیقاف ،بیشین ،بینقطه»
از شش داستان کوتاه تشکیل شده است که از لحاظ فرم روایى و جهانى که مستور تالش در باورپذیر کردن آن دارد به هم نزدیک هستند .در این داستانها ما اغلب با مولفههایى روبهرو هستیم که در آنها همنشینى نوعى خوانش
متافیزیکى با روابط ساده و روزمرهی انسانى -اجتماعى محور اصلى داستانها را تشکیل مىدهند .در این مولفهها عناصر تکرار شوندهاى مانند سکون سنگین زمان ،توجه به جزئیات بیاهمیت و تبدیل شدن یک ماجرا به پرترهاى
از ناکامىهاى هستى شناسانهی خوانش داستانها را کمى «خاص» مىکند .مصطفى مستور در اعم داستانهاى این کتاب کوشیده تا با مکث پیرامون یک رابطهی خوشایند ،شیطنتآمیز و یا تلخ انسانى زوایایى را روشن کند که
زندگى ازهمگسیختهی آدمهایش را موجب شده است.

شکار و تاریکی

نویسنده :ادو گاوا رانپو
ترجمه :محمود گودرزی
انتشارات :چترنگ
تعداد صفحات۱۰۸ :
قیمت چاپ دوم ۱۰۰۰۰ :تومان

کتاب شکار و تاریکی رمانی از ادو گاوا رانپو است
که یک رمان معمایی–پلیسی محسوب میشود.
ادو گاوا رانپو با نام اصلی هیرائی تارو بنیان گذار
ادبیات پلیسی در ژاپن است.
در مقدمه این کتاب آمده است:
راوی در آینه نتیجهگیری اســتادانه نویسندگی
خود گم میشــود ،بیآنکه راه خروج این هزارتوی
افسونگر و چسبناک را پیدا کند؛ هزارتویی که در
آن هوسهــا و جنایت در یک نیاز زیباشــناختی
واحد به هم میپیوندند.
قسمتی از متن پشت جلد کتاب:
روزی فرا میرســد که او دیگر نمیتواند فقط به
رمــان قناعت کند .او که از دنیا و حقارت آن بیزار
بود ،در نویســندگی پناهگاهی یافته بود که در آن
شــکوه و جالل تخیلش را به نمایش بگذارد و به
ن نویس شــده بود .اما حاال حتی
همین دلیل رما 
کتابها هم برایش ســخت کسالتآور شده بودند؛
بــا کدام محرک تازه از چنــگ مالل میگریخت؟
جنایت.
اتاق قرمز اثر دیگری از ادو گاوا رانپو است.
داستان رمان شکار و تاریکی
نقــش اول این رمان خود نویســنده،یعنی رانپو
است.
رانپو در حال بازدید از مــوزه امپراتوری اوئنو با
شــیزوکو اُیامادا برخورد میکند و در همان لحظه
اول شــیفته زیبایی این زن به تمام معنا میشود.
توصیف نویسنده از برخورد با این زیبایی ،در متن
کتاب چنین است:
فورا ً شیفتهاش شدم .رنگ پوستش بسیار سفید
بود و مــن تا آن زمــان نظیــرش را ندیده بودم

(اگــر پریــان دریایی
قصهها وجود داشــته
باشــند ،بیشــک به
او شــباهت دارنــد).
بیضی
چهرهاش شکل
ِ
چهرههــای قدیــم را
داشت؛ ظرافتی نازک
و شکننده تمام چین
و شــکنهای اجزای
صورتــش را در بــر
میگرفت؛ ابروهایش،
بینــیاش ،و حتــی
گردن و شانههایش...
پس از این برخورد،
رانپــو وارد زندگــی
شــیزوکو میشود و
خــود را درگیــر حل
معمای قتلی میکند
که یک نویسنده دیگر
رمانهای پلیســی-
شون ِدی اوئه  -مرتکب شده است اما...
شــون ِدی اوئه در ســبک نوشــتن رقیــب رانپو
محســوب میشــود .و نویســنده این تضاد را در
ابتدای کتاب چنین توصیف میکند:
معتقدم اصوال دو نوع نویسنده رمانهای پلیسی
وجود دارد :آنهایی که طرفدار «مجرم» هســتند
و آنهایی که طرفــدار «بازرس»اند .گروه اول ،با
اینکه میتوانند داســتانی کوتاه و فشرده را پیش
ببرند ،ســعادت خود را تنها در توصیف بیرحمی
بیمارگونــه جنایت مییابنــد .برعکس ،گروه دوم
هیــچ اهمیتی به این مســئله نمیدهند؛ در نگاه
آنها فقط ظرافت اقدامات عقالنی بازرس اهمیت
دارد .شــوندی اوئه ،مردی کــه در بطن قصه من
قرار خواهد داشت ،نویسندهای است که به مکتب

نویسنده :سوتالنا الکساندرونا الکسیویچ
ترجمه :عبدالمجید احمدی
انتشارات :چشمه
تعداد صفحات۳۶۴ :صفحه
قیمت ۲۶۰۰۰ :هزار تومان
کتاب جنگ چهرة زنانه ندارد در چند ســال
اخیر به یکی از مشهورترین کتابهای جهان با
موضوع جنگ تبدیل شده است.
ی است که در جنگ
این رمان درباره زنان روس 
جهانی دوم در جبهه حضور داشتند و با آلمانها
جنگیدند.
غالباً حضور زن در جبهه و خط مقدم ،با توجه
به کتابها و فیلمهایی که خواند ه ایم و دید ه ایم
در نقش پرستار و امدادگر خالصه میشود ولی
این کتاب داســتان زنانی را تعریف میکند که
اســلحه دست گرفتند و در خط مقدم مثل یک
سرباز به دشمن حمله کردند ،تکتیرانداز بودند،
پارتیزان بودند و در جنــگل زندگی میکردند،
مینروب بودند ،حتی فرمانده شــدند و سربازان
مرد را فرماندهی میکردند .یک عده دیگر هم در
نقش پرستار و پزشک و آشپز و حتی خواننده! به
جبهه خدمت میکردند.
کتاب جنگ چهر ه زنانه ندارد روایت پر فرازو
نشــیب از روزگار و خاطرات زنانی که در ارتش
اتحاد جماهیر شــوروی در جنــگ جهانی دوم
جنگیدند و حــاال بعد از ســالها از کابوسها،
تنهایی و هولهایشان میگویند.
نویسنده چند صد نفر از این زنان را مییابد و
با تما م شان حرف میزند .از هر قشری هستند؛
ت شور ،پارتیزان،
پرستار ،تکتیرانداز ،خلبان ،رخ 
بیسی م چی و...
نقدی کوتاه بر کتاب جنگ چهرهی زنانه
ندارد
روزی که تصمیم به خوندن این کتاب گرفتم
مدام با خودم فکر میکردم چطور یک نویسنده
تونسته ســیصد و خردهای صفحه فقط در مورد
پرستارهایی که در جنگ حضور داشتند بنویسد.

پیدا میکند و...
درباره کتاب
داســتان کتاب دفترچه یادداشــت قرمــز در زمان حال
نزدیــک به ما میگذرد .آدمها باای میل با هم در تماساند
و اس.ام .اس میفرستند.
با این حال این داســتان ،داســتانی اســت در ســتایش
نوشــتنهای روزمره ،یادداشــت برداریهای گاه به گاهی و
داشتن دفترچه های یادداشت ،عادتی که شاید ما به تدریج

بعد حدس زدم چون نویســنده زن است،
پس حتما احساسات زیادی میان داستانها
گنجانده و حتما قصهها کشیده شدهاند به
سمت سانتی مانتالیسم.
بعد که کتاب رسید به دستم و تونستم
یادداشت پشت جلد رو بخونم دیدم تمام
روایات مســتند هســتند و تعجبم وقتی
بــه اوجش رســید که با خونــدن کتاب
فهمیدم زنها توی جنگ فقط پرســتاری
نمیکردند ،اونهــا کارهایی مثل خلبانی،
چتر بازی ،مسلسل چی ،مین روبی و تک
تیراندازی انجام میدادن.
تصور رایج درمورد زنان این اســت که
چطور ممکن اســت یک زن در جبههها
در خط مقدم ســختترین و وحشــتناکترین
شــرایط را بدون اینکه خم بــه ابرو بیاورد و به
صورت کامال داوطلبانه ،پشــت سر بگذارد و بعد
بتواند دوباره به زندگی عادی ،به زندگی زنانهاش
برگردد؟
عموم مردم تصور میکننــد بعد از دیدن آن
همه صحنه خونآلود و وحشیانه چگونه یک زن
طبق اســتانداردهای رایج ،دوباره میتواند الک
بزند ،کفش پاشــنه بلند بپوشد ،دامن و پیراهن
به تن کند و از همــه مهمتر همه اثرات مخرب
جنگ را از ذهنش دور کند و به زندگی عادیاش
برگردد؟
من یک هفته درگیر این کتاب بودم ،دوســت
داشــتم زمان بیشتری را به این کتاب اختصاص
بدم.
ایــن کتــاب جــزو آن کتابهایی بــود که
نمیتوانی ازش دســت بکشی ،نمیتوانی تند از
روایاتش بگذری و بیاعتنا فقط بخوانیاش.
اول کتاب یادداشــت کردم «:ما فقط اینها را
ِ
میخوانیم  ،اما آنها ایــن را زندگی کردهاند!»
وحشتناکتر از این لحظات وجود دارد؟ زندگی
در جنگ ،در ترس ،در حسرت و فقدان!
بارهــا موقــع خواندنش به گریــه افتادم ،در

نخست تعلق دارد؛ اما
من خودم را بیشــتر
نماینده گــروه دوم
میدانم.
درباره شکار و
تاریکی
مشکل من همیشه
با رمانهای معمایی
 پلیســی ،این بودکــه ایــن رمانهــا
بیــش از حــد بــه
حاشیه میپرداختند
و نویســنده فقــط
در فواصــل خاصــی
به اصــل داســتان
میپــردازد و نتیجه
این کار ،این اســت
که تعــداد صفحات
رمان به  ۴۰۰یا ۵۰۰
میرسید .اما در شکار
و تاریکی ،نویســنده به زیباییهرچه تمامتر فقط به
اصل ماجرا پرداخته و در تمام طول کتاب ،داستان
را در اوج تعریف میکند.
همین شــیوه تعریــف داســتان و نپرداختن به
حاشیه باعث شده است که این کتاب ۱۰۸ ،صفحه
بیشتر نباشد .اما شک ندارم که اگر این داستان را
به دست نویســندههای غربی بسپارید ،به راحتی
یک رمان  ۵۰۰صفحهای از آن میسازند.
شــکار و تاریکی یک رمان فــوق العاده معمایی
است که پیشــنهاد میکنم با دقت و با هوشیاری
تمــام آن را مطالعــه کنید و از هیــچ دیالوگ یا
توصیفی که در کتاب آمده است ساده عبور نکنید.
یک نکته زیبای دیگر در مورد کتاب ،این اســت
که نقــش اول آن یک کارآگاه نیســت بلکه یک

از زندگیمــان حذف میکنیم .ایــن دفترچهها به اصطالح
ترجمه زندگی خود ما هستند.
رابطهای که میتوان با یک دفترچه یادداشــت برقرار کرد
بسیار نزدیکتر از گوشیهای همراه میباشد .و شاید هدف
این کتاب همین باشــد که به ما این نکته را یادآوری کند.
نکته جالبی که در مورد این کتاب وجود داره شــباهت اسم
هاست .اسم مرد داخل این رمان لوران و اسم زن لور است.
اسم خود نویسنده هم لورن هستش.
قسمتهایی از کتاب دفترچه یادداشت قرمز
ســاعت تقریبا  ۱۱بود .هنوز کف زمین نشسته ولی حاال
دور و برش پر از وسیله بود .لوران مجذوب دفترچه یادداشت
قرمز رنگی با مارک مولسکین شده بود.
افکار زن ناشناس روی صفحات آن نوشته شده بود .گاهی
خط خوردگی داشــت ،زیر بعضی جمالت خط کشیده شده
یا بعضی کلمات با حروف بزرگ نوشته شده بود .دست خط،
ظریف و زیبا بود .احتماال افکارش را درست همان لحظهای
که به ذهنش خطور میکردند مینوشته.
در تراس یک کافه یا در مترو .لوران مجذوب افکار او شده
بــود ،که یکی بعد از دیگری در دفترچه نمایان میشــدند،

جنگ چهرهی زنانه ندارد

تاکسی ،در محل کارم ،در خانه ،بغض میکردم و
اشک میریختم ،مگر میشود ،مگر میشود این
همه ســیاهی و تلخی را ببینی و اشک نریزی؟
بــا این حال بــاز هم میگویم که مــا فقط این
تلخیها را میخوانیم اما آنها داخل این تلخیها
و وحشــت زندگی کردهاند و روزگار گذراندهاند.
چطور میشود بعد از این همه رنج دوباره زندگی
را از سر گرفت؟
میدانم حرفهایم خیلی تلخ و گزنده اســت،
ممکن است حتی شما رو زده کند و باعث شود
قید کتاب را بزنید.
کتاب سراســر تلخی نیست ،البته در بحبوحه
جنگ جهانی دوم اتفاق میافتد ولی مگر ممکن
است یک جنس مونث جایی حضور داشته باشد
و خبری از زیبایی و عشق و فداکاری نباشد؟
بهترین قســمت کتاب از نظر من بخشی بود
که مربوط به عشــق در جبهه بود ،اینکه میشه
در اوج وحشــیگریهای انســانی عاشق شد و
زیباییهــای انســانیت رو به رخ وحشــیگری
جنگ کشید .میشــود هر لحظه تو زشتترین
و منزجرکنندهترین لحظهها ،انسان بود و از عطر
خوش انسانیت محظوظ شد.
این کتاب را بخوانید .حتما هم بخوانید .حتی

دریچه

کتاب کوری
نویسنده است .نویســندهای که خالق و تخیل به
شــدت قوی دارد .حل یک معمــای قتل از زاویه
دیدیک نویسنده ،باعث خلق این داستان متفاوت
شده است.
در نهایــت این داســتان به ما یــاد میدهد که
چقدر راحت میتوان گول ظاهر آدمها ،اتفاقات و
شرایط را خورد .و به ما یاد میدهد که به هرچیزی
عمیقتر نگاه کنیم و از پیش داوری دوری کنیم.
ترجمه این کتاب هم یک ترجمه بسیار خوب و
بینقص بود.
قسمتهایی از متن کتاب
همســر و عشــق برای من دو چیز مجزا هستند
و چون با یکی ازدواج کرده ام دلیل نمیشــود که
نفرتم از دیگری کم گردد.
خم شدم تا اتاق زیر پایم را ببینم ،آنگاه توانستم
مســتی و از خودبی خودیِ شون ِدی را حس کنم.
غرابت دنیایی که از ورای سوراخ زیر شیروانی دیده
میشــود فراتر از تصور است .شیزوکو درست زیر
پایم قرار داشت و ســرش پایین بود؛ هرگز تصور
نکرده بودم زاویهای که از آن به فرد نگاه میکنیم
تا این حد بتواند روی نظرمان اثر بگذارد.
ترکیب فضیلت آشــکار و رذیلت پنهان در وجود
یک مرد آن قدر هم عجیب و غریب نیســت .مگر
نشــنیده اید که میگویند شیطان در انسان نیک
کردار آسانتر نفوذ میکند؟
من بیشتر به این امید آمده بودم که توجیهاتش
و دالیل بیگناهیاش را بشــنوم ،اما رفتار او فقط
ســوءظنم را تقویــت کرده بود و چــون در تنگنا
قرارم داده بود چارهای نداشتم جز این که با لحن
دادســتانی بیرحم با او حرف بزنم و از آنجایی که
به رغم خواهش و تمنایم ،لج کرده و هیچ پاسخی
نداده بود ،به این نتیجه رسیده بودم که سکوت او
عالمت گناهکار بودنش است .اما رأیی که بر اساس
دریافتی درونی و استبدادی باشد چه ارزشی دارد؟

دفترچه یادداشت قرمز
نویسنده :آنتوان لورن
ترجمه :شکیبا محب علی
انتشارات :هیرمند
تعداد صفحات۱۵۶ :
قیمت ۱۰۵۰۰ :تومان
کتاب دفترچه یادداشت قرمز را تقریبا همه دوست دارند
مگر اینکه کســی با حساسیت کتاب هایش را برای مطالعه
انتخاب کند.
کتاب دفترچه یادداشت قرمز داستان مردی کتاب فروش
است که به تصادف در خیابان نزدیک خانهاش کیفی را پیدا
میکند .برای او واضح است که کیف زنانه دزدیده شده ،چرا
که هیچ مدرک ،کارت بانکییا چیز دارای ارزش مادیای در
آن نمانده است.
او کیف را به خانه میآورد و در آن یک دفترچه یادداشت
قرمز نیــز پیدا میکند .زن صاحب این دفترچه یادداشــت
در آن روزمرگی هایش را مینوشــت .و مرد کتابفروش به
حالت یک کتاب ممنوعه شروع به خواندن آن میکند.
مــرد به تدریج با زن صاحب کیــف انس میگیرد .تالش
میکند از روی نشــانهها پیدایش کند .و ســرانجام او را هم
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افکار درهم ،ناراحت کننده ،مسخره و مضحک و لذت بخش.
سالها بود چنین حس آرامشی را تجربه نکرده بود .انگار
این صدای شــومینه بود که ریتم زمــان را تنظیم میکرد.
همانطور که داشــت به خواب میرفت ،خودش را قانع کرد
کــه بقیه روزش را اینجا بگذرانــد ،روی این کاناپه ،با گربة
سیاهی روی پاهایش؛ و در انتظار زن غریبهای که به هوش
بیاید و برگردد .لورانیاد صحبت هایش با پاســکال افتاد ،آن
هــم با تلفن خانه وقتی که در لیســه با هم دیگر بودند .اگر
نوجوانی تنهایک تعریف داشــته باشــد ،همین خندههای
هیستریک اســت! آدم دیگر هیچ وقت در زندگی این گونه
نمیخندد .در نوجوانــی ،مواجهه ی ناگهانی با این حقیقت
که دنیا و زندگیکامال پوچ و بیمعنی اســت باعث میشــود
بخندی؛ آن قدر بخندی که نفســت باال نیاید .در حالی که
در ادامه ی زندگی ،همین موضوع باعث میشود آه بکشی،
آهی مالل آور.
چطور بیرون رفتن از زندگییک آدم این قدر آســان بود؟
شــاید به همان آسانی که وارد زندگیاش شدی.یک دیدار
اتفاقــی.رد و بدل کردن چند کلمــه و آغاز یک رابطه .یک
اختالف اتفاقی.

اگــه میتوانید به دیگران هم
پیشــنهادش کنیــد ،تاریخ
فرامــوش نخواهــد کــرد
ایــن همه تلخــی ،این بار
سنگینی که بر گرده روزگار
تحمیل شد .این کتاب نوبل
ادبی برده است ،میتوانید
از آن بگذرید؟
قسمتهایی از کتاب
جنگ چهــرهی زنانه
ندارد
«بــه خاطــر زندگــی
جونشــون رو از دســت
میدادن ،در حالی که هنوز
نمیدونســتن زندگییعنی چی .درباره همه چی
فقط تو کتابا خونده بودن.
بعد از جنگ ،تا مدتها میترســیدم بچ ه دار
شــم .وقتی بعد از هفت سال بچهدار شدم ،تازه
آروم شــدم .اما تا به امــروز نمیتونم هیچی رو
ببخشم .و نمیبخشم .من وقتی اسرای آلمانی رو
میدیدم ،خوشحال میشدم .خوشحال میشدم
ن که اونا رو تو ایــن وضعیت میدیدم؛هم
از ایــ 
سرشــون توی کیســه بود و هم پاهاشون .اونا
رو از خیابونای روســتا عبور مــیدادن ،التماس
میکــردن؛ «مادر ،نون بدید ...نــون .»...تعجب
ن که روســتاییها از خون ه هاشون
میکردم از ای 
بیــرون میاومدن ،یکی بهشــون نــون میداد،
ت سر
ب زمینی .پسر بچهها پش 
یکییه تیکه سی 
ف شــون سنگ پرتاب
اســرا میدویدن و به طر 
میکردن...
خدا آدم رو نیافرید تا برســه تیراندازی کنه،
خدا انسان رو برای عشق و عشق ورزیدن آفرید.
تو چی فکر میکنی؟
یــادم میآد یــه حادثه ای ...رســیدیم به یه
روســتایی ،اون جــا کنــار جنگل جســدهای
پارتیزانها روی زمین افتاده بود .این رو که چه
بالیی ســر اون بدبختها آوردن حتی نمیتونم

به زبون بیــارم ،قلبم تحمل نــداره .مثله کرده
بودنشــون ،تیکه تیکه ...روده هاشــون رو مثل
خوک بیرون ریختن...
من رو به دســتهم بردن .دستور دادم« :دسته!
به جای خود!» اما دسته حتا از جاش تکون هم
نخورد .یکی دراز کشیده بود ،یکی نشسته بود و
سیگار میکشید،یکی هم که گردنش رو با صدا
میچرخونــد ،گفت« :آخــی!» .خالصه ،وانمود
کردن اص ً
ال منو ندیدن .براشون سنگین بود؛ اونا
مرد بودن ،بچههای شناســایی ،حاال باید از یه
دختر بیستساله فرمان ببرن .من این رو خیلی
خــوب درک میکردم ولی مجبــور بودم فرمان
بدم« :بلند شید ببینم!»
اولش از مرگ میترســی ،در درونت نسبت به
مرگ حس شگفتی و کنجکاوی تجربه میکنی.
بعدش اونقدر خسته میشی که دیگه هیچ حسی
به مرگ نداری .همیشــه تو حالــت ناتوانی قرار
میگیــری .فقط یه ترس تو وجــودت میمونه،
این که بعد از مرگت زیبا نباشــی .این هم ترس
زنانه…
بعضــی وقتها به نظرم میرســد که رنج نوع
خاصی از دانش اســت ،رشته ویژه علمی است.
چیزی در زندگی انســانی وجــود دارد که جور
دیگری قابل انتقال و محافظت نیست.
ما جهان بدون جنگ را نمیشناختیم ،دنیای
جنگ دنیایی بود که با آن آشنا بودیم ،و مردمان
جنگ تنها مردمانی که میشــناختیم شان.من
امروز جهان و مردمی جز این نمیشناســم .آیا
جهان و مــردم غیر جنگی زمانی وجود خارجی
داشته اند؟»
در مرکــز همه این خاطــرات این حس وجود
دارد :غیر قابل تحمل اســت مــردن ،هیچ کس
دلش نمیخواهد بمیرد .غیر قابل تحملتر از آن
کشتن انسانها است .زیرا زن زندگی میبخشد.
مدت زیادی انســان جدیدی را در بطنش حمل
میکند .از او مراقبت میکند و بهدنیایش میآورد.
من فهمیدم که کشتن برای زنان دشوارتر است.

نویسنده :ژوزه ساراماگو
ترجمه:مهدی غبرائی
انتشارات :مرکز

تعداد صفحات۳۶۰ :

قیمت چاپ بیست و نهم:

 ۲۲۹۰۰تومان

کتــاب کوری نوشــته
ژوزه ســاراماگو نویسنده
پرتغالی است که در سال
 ۱۹۹۸موفق به دریافت
جایزه نوبل شــد .کتاب
کوری رمانی در مورد کور شدن و کور ماندن است .در این کتاب نه
شــهر نام دارد و نه افراد .شخصیتهای اصلی این رمان را افراد زیر
تشکل میدهند:
همسر چشم پزشک
چشم پزشک
مردی که اول کور شد
دختر عینکی
پسر لوچ
پیرمردی که چشمبند داشت
کتاب کوری که درباره رعایت نکردن حقوق دیگران است در یک
چهار راه آغاز میشــود .جایی که اولین نفــر به یک کوری عجیب
دچار میشــود .یک نوع کوری سفید که شخص همه چیز را سفید
میبیند ،انگار که در دریایی از شیر به سر ببرد.
ی یک سری اتفاقات افراد
پس از کور شدن اولین نفر رفته رفته ط 
دیگری هم کور میشــوند و دولت که احساس خطر میکند مجبور
میشود آنها را از جامعه جدا کند.
اکنون دیگر تعداد قابل توجهی از کورها در قرنطینه هســتند و به
ناچار باید در فضایی وحشتناک به زندگی ادامه دهند.
در این کتاب ژوزه ســاراماگو توجه ویژهای بــه زنها دارد و این
افتخار را نصیب همســر چشــم پزشــک میکند که تا آخر بینایی
خود را داشــته باشــد .بینایی به معنی اینکه چشم او دچار مشکلی
نمیشــود اما در طول کتاب میخوانیم که همســر چشــم پزشک
خودش را به نوعی کور میداند.
به نوعی من هم کورم ،کوری شما مرا هم کور کرده ،شاید اگر عده
بیشــتری در میان ما قادر به دیدن بودند من هم بهتر میتوانستم
ببینــم .من هرچه بیشــتر میگــذرد ،کمتر میبینــم ،ولو این که
بیناییام را از دست ندهم .بیشتر و بیشتر کور میشوم ،چون کسی
نیست که مرا ببیند.
درباره کتاب کوری
قبل از هرچیز دیگری باید بگم که این کتاب آنچنان شــما را در
مورد چشــم و نعمت دیدن به فکر فرو میبرد کــه بعد از خواندن
آن متوجه متفاوت ،دیدن خود میشــود .تصمیــم میگیرد که به
زیباییها بیشتر توجه کنید و آن را بهتر ببینید.
کتاب کوری اما یک داســتان تلخ و زجرآور اســت .اوایل رمان به
شــدت احساس بدی داشــتم و هر چند وقت یک بار کتاب را کنار
میگذاشتم تا بتوانم با چشم خودم چیزهایی رو ببینم .تا بتوانم نگاه
کنم و از فضای کتاب خارج بشم.
ژوزه ساراماگو سعی کرده تا میتواند این کتاب را هولناک بنویسد
و به اعتقاد من این کار را به خوبی انجام داده.
در طول خواندن کتاب ،وحشت میکنید ،از انسان متنفر میشوید،
ناراحت میشــوید و بسیاری از احساسات مخرب دیگر را هم تجربه
میکنید.
کتــاب کوری در مورد کور شــدن و کور ماندن اســت .در مورد
چشــمهایی اســت که نمیبینند و در مورد چشــمهایی است که
نمیخواهند ببینند.
ســوالی که حتما در طول خواندن این کتاب از خود میپرســید
این اســت که چرا افراد کور میشوند و چرا همسر چشمپزشک کور
نمیشود؟
نکتهای که در مورد ســبک نوشتن ژوزه ســاراماگو و نگارش این
کتاب وجود داره اینه که ژوزه هیچ وقت از عالمتهای نگارشی مثل
عالمت ســوال یا تعجب و یا نقل قول اســتفاده نکرده و در نگارش
کتاب مترجم مجبور شده شیوهای برا جدا کردن صحبتهای افراد
ابداع کند.
فیلم کوری
از روی این کتاب در سال  ۲۰۰۸یک فیلم هم ساخته شده است.
اما مثل بیشتر مواقع فیلم به خوبی کتاب نبود .اتفاقات داخل کتاب
زیاد هســتند و نویســنده با حوصله آنها را شرح داده است اما در
فیلم که  ۱۲۰دقیقه هم بود کارگــردان فرصت کافی برای نمایش
همه آنها را نداشت.
تنها دیالوگهای به یاد ماندنی و اتفاقات برجسته در فیلم به چشم
میخورد که منطقی است.
به هر حال پیشنهاد ما این است که اول کتاب را بخوانید و بعد اگر
خواستید فیلم را ببینید.
قسمتهایی از کتاب
با گذشــت زمان همراه با رشد اجتماعی و تبادل ژنتیکی کار ما به
آنجا کشــیده که وجدان را در رنگ خون و شوری اشک پیچیده ایم
و انگار که این هم بس نبوده ،چشــمها را به نوعی آیینه رو به درون
بدل کرده ایم ،نتیجه این است که چشمها غالبا آنچه را سعی داریم
با زبان انکار کنیم بیپروا لو میدهند.
مزیتی را که این کورها از آن برخوردار بودند میتوان توهم نور نام
نهاد .در واقع برایشان فرقی نمیکرد که شب است یا روز ،اولین پرتو
ســپیده دم اســت یا گرگ و میش غروب ،آرامش دم صبح است یا
غوغای دم ظهر ،این کورها پیوسته در احاطه سفیدی روشنی بودند
مثل خورشیدی که از ورای مه بتابد.
اگر نمیتوانیم مثل آدم زندگی کنیم ،دســت کم بکوشــیم مثل
حیوان زندگی نکنیم.
دنیا همین اســت که هست ،جایی اســت که حقیقت اغلب نقاب
دروغین میزند تا به مقصد برسد.
نمی توانید بدانید در جایی که همه کورند چشــم داشــتن یعنی
چه ،من که اینجا ملکه نیستم ،نه ،فقط کسی هستم که برای دیدن
این کابوس به دنیا آمده ام .شما حسش میکنید ولی من هم حس
میکنم و هم میبینم.
به نظرم ما کور نشدیم ،کور هســتیم ،چشم داریم اما نمیبینیم،
کورهایی که میتوانیم ببینیم ،اما نمیبینیم.

