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نوشتهنوشته  ی امين انصاریی امين انصاری

"هم مرگ بر جهان ِ شما نيز...""هم مرگ بر جهان ِ شما نيز..."

مرتضی بيگیمرتضی بيگی

"شکار"، داستانی"شکار"، داستانی  ست نوشتهست نوشته  ی امين انصاری، که تماماً در یک آپارتمان میی امين انصاری، که تماماً در یک آپارتمان می  گذرد (لوکيشنی تماماً داخلی)، در ميان تعدادیگذرد (لوکيشنی تماماً داخلی)، در ميان تعدادی

خانواده که هر کدام با مختصاتی مشخص به مخاطب شناسانده میخانواده که هر کدام با مختصاتی مشخص به مخاطب شناسانده می  شوند، و شخصيتشوند، و شخصيت  هایی که هر کدام خودشان روزها وهایی که هر کدام خودشان روزها و

ساعتساعت  هایشان را روایت میهایشان را روایت می  کنند، و این تعدد ِ راوی، از نکاتِ برجستهکنند، و این تعدد ِ راوی، از نکاتِ برجسته  ی این رمان است. رمانی که یک راوی ِ دانای کل دارد وی این رمان است. رمانی که یک راوی ِ دانای کل دارد و

چند راویِ سوم شخص،  و همچنين حضور ِ المانچند راویِ سوم شخص،  و همچنين حضور ِ المان  هایی بيرونی (یا به تعبير فيلمهایی بيرونی (یا به تعبير فيلم  نامهنامه  ایای  اش "خارجی") مثل وطنی که در ظاهِراش "خارجی") مثل وطنی که در ظاهِر

گربهگربه  ای در تمام داستان، نقشی استعاری به عهده دارد، گربهای در تمام داستان، نقشی استعاری به عهده دارد، گربه  ای که در نهایت از بوی عَفِنی که همه جا را فراگرفته است،ای که در نهایت از بوی عَفِنی که همه جا را فراگرفته است،

لبریز میلبریز می  شود و مرگ، پایانِ اوست. شود و مرگ، پایانِ اوست. 

مرگ. این هم یکی از کليدیمرگ. این هم یکی از کليدی  ترین شاخصهترین شاخصه  های "شکار" است، داستانی که ای کاش هيچگونه ادعای پيشگوییهای "شکار" است، داستانی که ای کاش هيچگونه ادعای پيشگویی  ای در مورد آنای در مورد آن

چه که در بطن ِ خود دارد، نداشته باشد، و در نهایت، دههچه که در بطن ِ خود دارد، نداشته باشد، و در نهایت، دهه  ها و شاید سدهها و شاید سده  ها بعد، برسد روزی که به آن نگاه ها بعد، برسد روزی که به آن نگاه   کنيم وکنيم و

بازبخوانيمش، و نتوانيم هيچبازبخوانيمش، و نتوانيم هيچ  گونه شباهتی بين موضوع ِ آن و وقایع ِ مستند ِ تاریخی پيدا کنيم. داستانی که مرگ را مانندگونه شباهتی بين موضوع ِ آن و وقایع ِ مستند ِ تاریخی پيدا کنيم. داستانی که مرگ را مانند

جنينی در رحِمِ خویش مراقبت میجنينی در رحِمِ خویش مراقبت می  کند و سرانجام بيرونش میکند و سرانجام بيرونش می  اندازد، و آنگاه است که تمام فضای داستان پر میاندازد، و آنگاه است که تمام فضای داستان پر می  شود از بویشود از بوی

مشمئزکنندهمشمئزکننده  ی مرگ. "شکار"، یک داستان است، اما داستانیی مرگ. "شکار"، یک داستان است، اما داستانی  ست که از ذهنِ خسته و سرخوردهست که از ذهنِ خسته و سرخورده  ی نویسندهی نویسنده  ای برآمده کهای برآمده که

سالسال  هاست باال میهاست باال می  آورد روی همنشينی و مجاورت ِ دو "هشت"، با هر تعبير و کاربردی که میآورد روی همنشينی و مجاورت ِ دو "هشت"، با هر تعبير و کاربردی که می  خواهند داشته باشند، وخواهند داشته باشند، و

همين خستگی و یاس و دلمردگیهمين خستگی و یاس و دلمردگی  ست که سبب میست که سبب می  شود نویسنده در همان دورهشود نویسنده در همان دوره  ی مشخصی که به حس سرخوردگیی مشخصی که به حس سرخوردگی

دچار است، دست به قلم ببرد و مرگ را به تصویر بکشد. نکتهدچار است، دست به قلم ببرد و مرگ را به تصویر بکشد. نکته  ی مهم همين است. این همی مهم همين است. این هم  زمانی رخداد ِ یک واقعه، و نوشتنزمانی رخداد ِ یک واقعه، و نوشتن

ِ آن از سوی یک نویسنده، در همان مقطعِ زمانی. این سبب میِ آن از سوی یک نویسنده، در همان مقطعِ زمانی. این سبب می  شود که اثر هرچه بيشتر به واقعيت نزدیک شود و بتواندشود که اثر هرچه بيشتر به واقعيت نزدیک شود و بتواند

حس و حال مدنظر خویش را به بهترین شکل ِ ممکن به مخاطب منتقل کند.حس و حال مدنظر خویش را به بهترین شکل ِ ممکن به مخاطب منتقل کند.

همه جا ناگهان تيره میهمه جا ناگهان تيره می  شود، غبار، تمام ِ آسمان ِ شهر را دربرمیشود، غبار، تمام ِ آسمان ِ شهر را دربرمی  گيرد. و خيابانگيرد. و خيابان  های شهر پر میهای شهر پر می  شوند از جنازهشوند از جنازه  های مردمیهای مردمی

که تا چند دقيقهکه تا چند دقيقه  ی پيش داشتند خيلی عادی زندگیی پيش داشتند خيلی عادی زندگی  شان را میشان را می  کردند، و ماشينکردند، و ماشين  های به هم کوبيده شدههای به هم کوبيده شده  ای که تا لحظاتیای که تا لحظاتی

قبل در مسير ِ درست ِ خودشان در حرکت بودند. اما این غبار ِ ناگهانی، همه چيز را به هم ریخته، مثل همان شهری کهقبل در مسير ِ درست ِ خودشان در حرکت بودند. اما این غبار ِ ناگهانی، همه چيز را به هم ریخته، مثل همان شهری که

مردمش ناگهان "کور" شدند، اما اینمردمش ناگهان "کور" شدند، اما این  جا روایت، تنه به واقعيت میجا روایت، تنه به واقعيت می  زند، و ارزشش بسيار بيشتر از روایت ِ مردم ِ آنزند، و ارزشش بسيار بيشتر از روایت ِ مردم ِ آن

شهریشهری  ست، که دچار کوری ِ سفيد شده بودند. اینجا مردم میست، که دچار کوری ِ سفيد شده بودند. اینجا مردم می  بينند، غبار را و گرما را و مرگ را و جنازه را و بهت و حيرت را وبينند، غبار را و گرما را و مرگ را و جنازه را و بهت و حيرت را و

دشمن را، اینجا همه میدشمن را، اینجا همه می  بينند. اما هيچکس نمیبينند. اما هيچکس نمی  داند چه اتفاقی افتاده، هرچند مگر فرقی هم میداند چه اتفاقی افتاده، هرچند مگر فرقی هم می  کند؟ حاال گيریم که بهکند؟ حاال گيریم که به

روایتی این فقط یک آلودگی هوای غيرطبيعی باشد که حتماً توطئهروایتی این فقط یک آلودگی هوای غيرطبيعی باشد که حتماً توطئه  ی لعنتی دشمن است، و به زودی رفع میی لعنتی دشمن است، و به زودی رفع می  شود، یا حتیشود، یا حتی

نتيجهنتيجه  ی یک انفجار باشد، انفجاری  که از روی یک ندانمی یک انفجار باشد، انفجاری  که از روی یک ندانم  کاری رخ داده و شهری را و کشوری را و گربهکاری رخ داده و شهری را و کشوری را و گربه  ای را به دامان ِ مرگای را به دامان ِ مرگ

انداخته، یا حتی میانداخته، یا حتی می  شود تصور کرد که همهشود تصور کرد که همه  ی این شرایط ناشی از حملهی این شرایط ناشی از حمله  ی شيميایی ِ دشمنانِ ملعون است، دشمنانی کهی شيميایی ِ دشمنانِ ملعون است، دشمنانی که

حاال شهر را به تصرف خودشان درآوردهحاال شهر را به تصرف خودشان درآورده  اند و همهاند و همه  جا کمين کردهجا کمين کرده  اند تا مردم را به مرگ برسانند، هيچکدام اینها فرقیاند تا مردم را به مرگ برسانند، هيچکدام اینها فرقی

نمینمی  کنند، مهم اینجا، شکار است، شکاری که بیکنند، مهم اینجا، شکار است، شکاری که بی  هيچ گناهی، اسير ِ دست ِ صياد شده، و راه ِ رهایی ِ خویش را نيزهيچ گناهی، اسير ِ دست ِ صياد شده، و راه ِ رهایی ِ خویش را نيز

نمینمی  یابد.یابد.

"شکار"، داستان ِ خوبی"شکار"، داستان ِ خوبی  ست، چه از نظر ِ روایت، که واقعاً دست به تجربهست، چه از نظر ِ روایت، که واقعاً دست به تجربه  ای موفق و مورد قبول زده، چه از نظرای موفق و مورد قبول زده، چه از نظر

شخصيتشخصيت  پردازی، که چندین و چند شخصيت ِ متفاوت و منحصرپردازی، که چندین و چند شخصيت ِ متفاوت و منحصر  بهبه  فرد را در کنارِ هم قرار داده، چه از نظر لحن و زبانِ اثر، و چهفرد را در کنارِ هم قرار داده، چه از نظر لحن و زبانِ اثر، و چه

حتی از نظر ِ موقعيتحتی از نظر ِ موقعيت  پردازی و فضاسازی، طوری که همهپردازی و فضاسازی، طوری که همه  ی ماجرای دویستی ماجرای دویست  صفحهصفحه  ایای  اش را در یک آپارتمان پيش برده است،اش را در یک آپارتمان پيش برده است،

تعریف ِ قابلتعریف ِ قابل  تاملِ روابط انسانی، دغدغهتاملِ روابط انسانی، دغدغه  های شخصی ِ آدمها، قرارگرفتنشان در موقعيتهای شخصی ِ آدمها، قرارگرفتنشان در موقعيت  های غيرعادی و رفتاری که در اینهای غيرعادی و رفتاری که در این

غيرعادیغيرعادی  بودن از خود بروز میبودن از خود بروز می  دهند، دستِ سرنوشتی که یک مبارز ِ دودهند، دستِ سرنوشتی که یک مبارز ِ دو  آتشهآتشه  ی مستبد را به فردی واماندهی مستبد را به فردی وامانده   تبدیل می تبدیل می  کند،کند،

آدمهای سرگردانی که نه متعلق به این کشورند و نه متعلق به جای دیگری از دنيا، و بين زمين و آسمان آویزان ماندهآدمهای سرگردانی که نه متعلق به این کشورند و نه متعلق به جای دیگری از دنيا، و بين زمين و آسمان آویزان مانده  اند،اند،

زنانی که هنوز هم فرهنگِ انتقام را در وجودِ خودشان بسط میزنانی که هنوز هم فرهنگِ انتقام را در وجودِ خودشان بسط می  دهند، و عشقی که هيچ جایی در این ميانه ندارد. همهدهند، و عشقی که هيچ جایی در این ميانه ندارد. همه  یی

اینها در "شکار" به نحوی مطلوب در کنارِ هم نشستهاینها در "شکار" به نحوی مطلوب در کنارِ هم نشسته  اند و اثری را خلق کردهاند و اثری را خلق کرده  اند که حتی علیاند که حتی علی  رغمِ انزجارِ مخاطب از موضوِعرغمِ انزجارِ مخاطب از موضوِع

این اثر، و ميل ِ مفرطش به خيالیاین اثر، و ميل ِ مفرطش به خيالی  بودنِ آن، به سندی مهم و احياناً تاریخی تبدیل خواهد شد، باز به همان دليلِ ذکرشده کهبودنِ آن، به سندی مهم و احياناً تاریخی تبدیل خواهد شد، باز به همان دليلِ ذکرشده که

"هم"هم  زمانی رخداد و نگارش" نامش نهاده بودم. "شکار" اثریزمانی رخداد و نگارش" نامش نهاده بودم. "شکار" اثری  ست قابلست قابل  تامل، هم برای مخاطبِ این روزها و هم برای متولیِتامل، هم برای مخاطبِ این روزها و هم برای متولیِ

احتمالی عرصهاحتمالی عرصه  ی فرهنگ و شاید خيلی عرصهی فرهنگ و شاید خيلی عرصه  های دیگر، که اميدوارانه میهای دیگر، که اميدوارانه می  توان تصور کرد که این اثر را بخواند و حتی برایتوان تصور کرد که این اثر را بخواند و حتی برای

لحظهلحظه  ای گوشهای گوشه  ی ذهنش، به واقعيت تبدیلی ذهنش، به واقعيت تبدیل  شدن ِ آن را تصور کند، و بر خویش بلرزد.شدن ِ آن را تصور کند، و بر خویش بلرزد.

  

  

  

اين مطلب را در صفحه اجتماعي خود به اشتراك بگذاريداين مطلب را در صفحه اجتماعي خود به اشتراك بگذاريد

              

اضافه كردن نظراضافه كردن نظر

خواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایميل حقيقی خود استفاده نمایيد. در غير اینخواهشمندیم در هنگام ثبت نظر، از نام، نام خانوادگی و ایميل حقيقی خود استفاده نمایيد. در غير این  صورت، نظرصورت، نظر

شما منتشر نخواهد شد.شما منتشر نخواهد شد.
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صدای نسل جدید ادبيات ایرانصدای نسل جدید ادبيات ایران

استفاده از مطالب «ادبياتِ ما» تنها با لينک مستقيم امکاناستفاده از مطالب «ادبياتِ ما» تنها با لينک مستقيم امکان  پذير است.پذير است.
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تغييرتغيير  کدکد  امنيتیامنيتی

پربازديدترين مطالبپربازديدترين مطالب

WordWord مراحل ایجاد کليد نيممراحل ایجاد کليد نيم  فاصله در نرمفاصله در نرم  افزار افزار

سروده هایی از شيرکو بيکس-مقدمه و ترجمه: بابک صحرانوردسروده هایی از شيرکو بيکس-مقدمه و ترجمه: بابک صحرانورد

مروری بر آثار و زندگی آرتور شنيتسلر-ترجمه:فائزه اثناعشریمروری بر آثار و زندگی آرتور شنيتسلر-ترجمه:فائزه اثناعشری

ساندویچ ژانبون با نان چاودار نوشته چارلز بوکفسکی برگردان: علیساندویچ ژانبون با نان چاودار نوشته چارلز بوکفسکی برگردان: علی

اميرریاحی، بخش هشتم تا دهماميرریاحی، بخش هشتم تا دهم

«جهان ساعتش را با چشم«جهان ساعتش را با چشم  های تو تنظيم میهای تو تنظيم می  کند» شعری از نزار قبانیکند» شعری از نزار قبانی

برگردان: سهند آقاییبرگردان: سهند آقایی

مجموعه اشعار حسين منزوی - مصطفی رضيئیمجموعه اشعار حسين منزوی - مصطفی رضيئی

مروری بر آثار گراهام گرین برگردان: امير قاجارگرمروری بر آثار گراهام گرین برگردان: امير قاجارگر

نگاهی به زندگی و آثار اسماعيل فصيح-امين علینگاهی به زندگی و آثار اسماعيل فصيح-امين علی  اکبریاکبری

گفتگفت  وگویی با مهدی یزدانیوگویی با مهدی یزدانی  خرم - سينا حشمدارخرم - سينا حشمدار

گپی با شهریار وقفی پور (سينا حشمدار)گپی با شهریار وقفی پور (سينا حشمدار)

آخرين مطالبآخرين مطالب

«ریزگردهای بغداد» - سهند آقایی«ریزگردهای بغداد» - سهند آقایی

«اضطراب» - سهند آقایی«اضطراب» - سهند آقایی

دخل آوردن دخل آوردن زنزن  کشی، اقتصاد آزاد و کاتکشی، اقتصاد آزاد و کات  -آپ در -آپ در 26662666  - دانيال حقيقی- دانيال حقيقی

درومدروم

هنر به پيش خشونت / آرچيمبولدی قد بلند بود - آروین آبدرمهنر به پيش خشونت / آرچيمبولدی قد بلند بود - آروین آبدرم

گفتگفت  وگو با ناتاشا وایمر مترجم انگليسی رمان وگو با ناتاشا وایمر مترجم انگليسی رمان 26662666  از روبرتو بوالنيو -از روبرتو بوالنيو -

برگردان: سينا حشمداربرگردان: سينا حشمدار

«دیگر سراغ بوالنيو نخواهم رفت!» گفت«دیگر سراغ بوالنيو نخواهم رفت!» گفت  وگو با محمد جوادی مترجم رمانوگو با محمد جوادی مترجم رمان

26662666  - دانيال حقيقی- دانيال حقيقی

«هم-هجویه (در هفت پرده)» - سوزان کریمی«هم-هجویه (در هفت پرده)» - سوزان کریمی

«أمير ما» - مهناز یوسفی«أمير ما» - مهناز یوسفی

«عمران» - سهند آقایی«عمران» - سهند آقایی

نقشه سایتنقشه سایت تماس با ماتماس با ما درباره مادرباره ما

کليه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به ادبيات ما است کليه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به ادبيات ما است 

طراحی سایت از طراحی سایت از عصر مدرنعصر مدرن
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