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افسانه فرقدان

رمان پاگرد از جمع شــدن چند 
جوان با اندیشــه های متفــاوت و از 
طبقه های متفاوت و با گذشته های 
متفاوت در پاگــرد کوچک خانه ای 
قدیمــی در خیابــان انقــاب آغاز 
می شــود. خانه ای که در گیرودار و 
بحبوحه ســال 78 به پناهگاه چند 
جوان تبدیل شــده اســت. قهرمان 
داســتان، اما بیژن است؛ دانشجوی 
اخراجی پزشکی که رمان به زندگی 
او می پردازد. بیژن که به طور اتفاقی و 
از سر حادثه و بدون آن که در جریان 
حوادث خیابان انقاب در ســال 78 
باشــد، در تعقیب و گریــز با نیروی 
انتظامی، سر از خانه مادر و دختری 
درمی آورد که از قضــا آماده نجات 
دانشجویان فراری است. آذر که در 
ادامه داستان معلوم می شود دختر 
رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه 
تهران است، ناجی بیژن می شود و بعد 
حیدر، کارگر ساختمانی که اتفاقی 
وارد این هیاهو شده است و دو دختر 
و پسری که از دسته چپ به حساب 
می آیند، یک جا در پاگرد گرد آمده اند 

تا داستانی پرکشش را بسازند. رمان 
پاگرد فصل بندی نشده است، اما به 
چهار تکه تقسیم شده و در تکه بعدی، 
خواننده با دوران کودکی بیژن آشنا 
می شــود؛ ورود بیژن و خانواده اش 
به محلــه ای جدیــد و آشــنایی و 
دوستی اش با سیاوش و پدید آمدن 
یک مثلث عشقی در دوران نوجوانی 
با ثریا دختر یک خانواده مذهبی. تکه 
بعدی، قصه ای است که با نظرگاه دوم 
شــخص خاموش از زبان بهدار یک 
درمانگاه در روستایی در کویر برای 
پزشک جانشین روایت می-شود و 
دوران کاری و گذراندن طرح قهرمان 

داستان را بازگو می کند. 
تکه آخر رمان به دوران دانشجویی 

بیژن در دانشگاه تهران می پردازد و 
ماجرای تعلیق و اخراج او از دانشگاه 
را روایــت می کند. و تکه هــا دوباره 
دوبــاره تکرار می شــوند تــا قصه، 
اســتخوان بندی اش را پیــدا کند و 
سرگذشت قهرمان داستان تکمیل 
شود. در واقع محمدحسن شهسواری 
دست به نوعی بازی روایی زده است؛ 
یعنی یــک رمان خطــی را به چهار 
قسمت تقسیم کرده و با نظرگاه هایی 
متفاوت که در بخــش روایت بهدار 
درمانــگاه تغییر می کنــد و به دوم 
شــخص خاموش تبدیل می شود، 

روایت می شود. 
یک روز نه چندان معمولی

پاگرد از یک روز معمولی شروع 
می شــود و از کاری روزمــره مثل 
کارهای بانکی. اما این روز معمولی 
یکی از روزهای کوی دانشگاه است 
که حادثه ای تا آن روز بی ســابقه از 
زمان انقاب 57 به ایــن طرف بود. 
از یک خانــه معمولــی در خیابان 
انقاب که با پیشــروی رمان معلوم 
می شود، چندان هم معمولی نیست، 
زیرا دختر مستأجر این خانه محقر 
قدیمــی در انتظار فراریان اســت 
تا آن هــا را نجات و ســپس از خانه 
فراری دهد. آدم هــای این خانه هم 
معمولی به نظر می رســند تا این که 
روشن می شــود، آذر نیز دانشجوی 
اخراجــی و دختــر رئیس ســابق 
دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران 
است و از این جا به بعد، نقطه بزنگاه 
داســتان شــکل می گیرد، محمد 
حســن شهســواری اما، همچنان 
خونسرد است و حوادث پاگرد خانه 
خیابان انقاب را رهــا می کند تا به 
سر وقت داستان زندگی قهرمانش 
برود. بیژن و آذر نماینده نسل محمد 
حسن شهسواری هستند که انقاب 
و جنگ را پشت ســر گذاشته اند و 
اکنون در پی آرمان های خود، ســر 
از حادثه کوی دانشگاه درمی آورند. 
انگار نویســنده خواسته این رمان را 
به عنوان سندی از اندیشه هم نسان 

و آن چه بر آن ها گذشــته است، 
بنویسد. انتشــار این رمان در 
ســال 83 که زمانی طوالنی 
از حادثــه کوی دانشــگاه 
نمی گذشــت، جســارت 
شهسواری را در پرداخت 
حادثه نشان می-دهد و از 
پس همین جسارت است 
که جایگاه خــودش را 
به عنوان یک رمان نویس 
متفاوت تثبیت می کند. 
اما شهسواری آگاهانه در 

پی تطهیر یا تبرئه کردن 

این نســل نیســت، بلکه با روایتی 
بدون قضــاوت این نســل آرمان-
گــرای شکســت خورده را توصیف 
می کنــد. قهرمان داســتان، یعنی 
بیژن مشفق نیز به اندازه نویسنده در 
حال روایت، خونسرد است. او که در 
جریان اعتراضات دانشجویی اخراج 
شده اســت، اکنون دلزده از حوادث 
سیاســی و اجتماعــی روز، تنها به 
کار و روزمرگــی می پــردازد. یکی 
از دالیلی که باعث می شــود پاگرد 
به رغم روایت یک حادثه مشــخص 
در پایان دهه 70، رمانی بدون تاریخ و 
انقضا شود، همین پرداخت شخصیت 
بیژن مشفق است. نسل بیژن مشفق 
تا سال ها بعد و همچنان ادامه دارد؛ 
بخشــی از قشر دانشــجویان فعال 
مدنی کــه به هر دلیلی ســرخورده 
می شــوند و پاپس می کشند و دور 
از هیاهو در ناامیدی شاهد اتفاقات 
جامعه ای می شــوند که البد بهتر از 
آن ها که سر پر شــر و شوری دارند، 
می شناســندش. نســلی که دیگر 
درگیر نوسان نبض جامعه پرحادثه 
نمی شود و تکانه اخراج از دانشگاه، از 
آن ها جوانانی واقع بین تر می سازد. 
پاگرد کوچک خانه استیجاری آذر 
و مادرش در یکی از بن بســت های 
خیابان انقاب نیز سنبل جامعه ای 
می شود که در ابتدا یکدست به نظر 
می رسد و انگار همه رو به یک هدف 
درحرکت اند، اما با جلو رفتن قصه، 
تعارضات این جامعــه رخ می نماید 
تا تضادها و تفاوت های هم نســان 
یک جامعه را نشان دهد. جامعه ای 
که شدت تفاوت ها و عدم بلوغ در آن 
موجب می شــود که اگرچه همه از 
یک عامل بازدارنــده فراری اند و در 

ظاهر برای یک هدف گرد هم جمع 
شده اند، اما درواقع تفاوت اندیشه ها 
باعث شــده که تنها وجه مشترک 
آنها، همان پاگرد کوچک )بخوانید 

کشور( باشد. 
 تکه های جدا از هم 

یک رمان خطی
در بخش دیگر، تاریخ این نســل 
ورق می خورد تا شــاهد زندگی این 
نسل در حداقل ها زیسته و مواجهه 
آن با جنگ هشــت ســاله باشیم. 
جنگی که کشــته شــدن سیاوش، 
نزدیک ترین رفیق بیژن را به عنوان 
ناکامی ها و از دست رفتن های دوباره 
نشــان می دهد تا بشود نقطه عطف 
زندگی این نسل که دچار یک تغییر 
بنیادی در نگاه به هســتی و زندگی 
خود شدند. و بخشــی که راوی آن 
بهدار درمانگاه روستایی در نزدیکی 
معدن زغال ســنگ اســت، دوران 
تاش بــرای آبادانی را بــه تصویر 
می کشــد و فضایی بسیار متفاوت و 
متضاد از پایتخت را نشان می-دهد 
که حتی آب آشامیدنی آن دارای نوع 

کرم بیماری زا است. 
پاگــرد درحقیقت یــک رمان 
خطی رئالیستی است که نویسنده، 
آن را به پازل هایی تقســیم کرده و 
پراکنده روایت می کنــد، تا حدی 
کــه در ابتــدا، پیدا کــردن ارتباط 
بین این تکه های پــازل غیرممکن 
به نظر می رســد. و درست عین یک 
بازی فکری پــازل، خواننده را وادار 
می کند تــا کمی جدی تــر رمان را 
دنبال کند تا بتواند سرنخ را به دست 
بگیرد و ارتباط بین این تکه ها را پیدا 
کند. با این حــال پاگرد زبان و نثری 
یکدست و روان دارد و خواننده را پای 
پازلش می نشاند تا خط رمانی تماما 
در چارچوب واقعیــت را پی بگیرد. 
شهســواری از دوران وقایع نگاری 
روزنامه نگار بودنــش در روایت این 
رمان سود جسته است و توانسته نه 
تنها دیالوگ ها که شخصیت ها را نیز 
از قالب کلیشه بیرون ببرد و منحصر 

به فرد کند. 
 پس زمینه ای تاریخی 

در روایت رمان
رمان پاگــرد در پس زمینه 
واقعه ای تاریخــی رخ می دهد 
که متعلق به برهه ای حســاس 
از تاریخ پــس از انقاب ایران 
است و همین امر باعث شد تا 
منتقدان در زمان انتشار این 
رمان، آن را رمانــی تاریخ دار 
بخوانند که تاریخ آن با همان 
نســل و عبور از حادثه کوی 
دانشــگاه، تمام می شود، اما 

جامعه ایران و وقایع پس از آن نشان 
داد که عدم بلــوغ در جامعه و عدم 
گــذار از مرحله ای کــه عقیم ماند 
و هرگز به نتیجه روشــنی نرســید، 
تکرار همــان آدم ها و همــان وقایع 
را در خود داشــت. زیرا نسل پس از 
بیژن مشفق نیز با همان بن بست ها 
روبه رو شد و به همان کوچه بن بست 
پناه برد. پاگردهــا همچنان همان 
پاگردهایــی ماندند که اندیشــه ها 
و ایده هــای متفــاوت و متعارض را 
روبه روی هم قرار دادند تا از پس آن 
به دیدن آدم هایی سرگشته و بعضا 
مأیوس بربخوریم کــه اندر خم یک 
کوچه بن بست مانده اند و راه به جایی 
چنان که باید، نبرده اند. زیرا حادثه ها 
همچنان عقیم ماند و نســل آرمان-

گرای بعــدی نیز ســرخورده راهی 
پاگرد کوچه بن بست خیابان انقاب 
شــد. روســتای دورافتاده نزدیک 
معدن، شدند روســتاها و شهرهای 
نزدیک چاه های نفت که همچنان آب 
آشامیدنی برای خوردن نداشتند و 
تاش برای بهبود و تغییر محرومیت 
از ابتدایی ترین امکانات زیستی، راه 
به جایی نبرد. دانشجویان ستاره دار 
اخراجی تمــام که نشــدند، هیچ، 
پرشمارتر هم شدند. دانشگاه، همان 
دانشگاه است و خیابان انقاب همان 
خیابان، روستای نزدیک معدن هنوز 
آب ندارد و دانشــجویان ستاره دار 
همچنان سرگشته و تحصیل کردگان 
به شغل هایی رده پایین و روزمرگی 
در جامعه ای بــا بحران اقتصادی تن 
داده اند. پس پاگرد، قصه چند نسل 
است که همچنان دوره می کند »روز 
را و شــب را؛ هنوز را« و در تسلسل 
باطل از این مرحله گذار نمی کنند. 
پس اکنون باید به نقد منتقدان پاگرد 
ُمهر باطل بزنیم و بگوییم که پاگرد، 
رمانی بدون تاریخ و بدون انقضا است 
که در سال 83 نشر افق آن را منتشر 

کرده است.

یادداشتی بر رمان پاگرد، اثر محمدحسن شهسواری

پاگرد؛ رمانی بدون تاریخ، بدون انقضا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نگاهی به کتاب »ارنست همینگوی«
رمزگشایی از جهان یک نویسنده

یــد  جد پ  چــا
کتاب های »ارنســت 
همینگوی« و »سورن 
ز  ا  » ر کگــو کی یر
مجموعه »نسل قلم« 

منتشر شد.
خشایار دیهیمی در 
پیش گفتار مجموعه 

و در معرفی مجموعه »نســل قلم« نوشته است: 
بیش از 25 ســال از چاپ نخستین مجموعه نسل 
قلم می گــذرد. پیش از هر چیز الزم اســت بگویم 
این مجموعه با همت و کمک ســه تن از دوستانم، 
که سهمشان در انتشار این مجموعه به هیچ روی 
کمتر از من نبوده اســت، به ثمر رســید. دوستانم 
آرمان امید، بهرام داوری و حسن ملکی. قصه عجیب 
و غریب انتشار این مجموعه قصه ای بس دراز است 
که گهــگاه در برخی مصاحبه ها، من و دوســتانم 
گوشــه هایی از آن را بازگو کرده ایــم. این کتاب ها 
»زندگینامه« نیستند، بلکه شــرح و تفسیر و نقد 
آثار و اندیشه های نویسندگان هستند. پس اگرچه 
حجمشان اندک اســت، اما می توانند نقطه شروع 
خوبی برای خوانندگانی باشند که در پی راه یافتن 
به مضامین اندیشه های این نویسندگان و متفکران 
هستند. از این مجموعه، کتاب »ارنست همینگوی« 
نوشته فیلیپ یانگ با ترجمه شیوا صفوی در فرهنگ 

نشر نو با همکاری نشر آسیم عرضه شده است.
در ابتــدای این کتــاب می خوانیم: ارنســت 
همینگوی در طول زندگی اش به احتمال بســیار، 
مشهورترین نویسنده  آمریکایی بود. شیوه نگارشش، 
»قهرمانش« و روش و دیدگاهش به طور گسترده ای، 
نه تنها در جهان انگلیسی زبان بلکه در هر جایی که 
زیاد کتاب می خوانند، به رســمیت شناخته شده 
است. شاید علتش این باشــد که هیچ رمان نویس 
دیگری چون او بر نثر داستانی ُمدرن تأثیر نگذاشته 
است؛ زیرا هرجا که  آثارش را شناخته اند، نثرش را به 
کار گرفته اند؛ از آن تقلید کرده اند، بازش ساخته اند، 

و همانندسازی کرده اند. 
برای درک نویســندگان قابل اعتنا هرگز کلید 
ساده ای وجود ندارد، ولی در مورد همینگوی چیزی 
است که به نظر چون کلیدی - یا حتی شاه  کلیدی 
برای رهیابی به مفهوم آثار او می نماید- و این کلید 
بی تردید از دید هیچ خواننده مطلع و اندیشمندی 
پنهان نمی ماند. این کلید از قضا در همان نخستین 
داستاِن نخستین مجموعه داستان او، که نخستین 

کتاب مهمش نیز بود، قابل کشف است.

 انتشار کتابی تازه، 
پس از مرگ نویسنده

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( به نقل 
از اکتوالیته- همزمان با صدمین ســالگرد اهدای 
جایزه گنکور به مارســل پروست برای کتاب »در 
سایه دوشــیزگان شــکوفا«، که در سال 1919 
میادی اتفاق افتاد، ناشــران فرانسوی به انتشار 
آثار گوناگون درباره این نویســنده فرانسوی و یا 
بازنشر آثار او روی آورد ه اند. در این میان انتشارات 
فرانســوی دو فلوا اعام کرده که قرار اســت یک 
مجموعه داستان کوتاه هرگز منتشر نشده از مارسل 
پروست را با عنوان »خبرنگار مرموز و داستان های 
دیگر منتشر نشده« در ماه اکتبر منتشر کند. سال 
گذشته، برنار دوفلوآ، مدیر انتشارات دوفلوا هنگام 
جستجو و تحقیق در بین آثار اولیه پروست به یک 
مجموعه داستان دست نویس از نویسنده فرانسوی 
برخورد که متعلق به دهه 50 قرن گذشته بود. این 
مجموعه شامل 9 داستان کوتاه است که نویسنده 
فرانسوی در 20 سالگی به نگارش درآورده و قرار 
بوده در ضمن کتاب »لذت ها و خوشی ها« به سال 
1896 و از سوی انتشارات کالمن لوی منتشر شود 
که نویسنده »در جستجوی زمان از دست رفته« از 

انتشار آن خودداری کرده بود.

تازه های نشر
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در زندگــی هیــچ نعمتی به انــدازه شکســت مورد 
چشم پوشــی واقع نشــده و اجتناب ناپذیر نبوده است. 
من بارها از این نعمت ســهم برده ام و آموختــه ام به آن 
مشــتاق باشــم. زیرا اگر شکســت های تان را به خوبی 
کالبدشــکافی کنید، ســرنخ هایی خواهیــد یافت که 
 کجــا به اصاحــات نیــاز داریــد و چه طــور در نهایت 

به هدفتان می رسید. 
نمی توانید اجازه دهید که شکستی ساده شما را از مسیر 
مأموریت خارج کند یا بگذارید چنان بر شما تسلط یابد و 
در مغزتان نفوذ کند که روابط تان با افراد نزدیک تان را به 

خطر بیندازد. هر کسی گاهی شکســت می-خورد. قرار 
نیســت زندگی منصفانه باشد؛ چه رســد به این که به هر 

خواسته شما تن بدهد. 
)از متن کتاب(

دوران کودکی برای دیویــد گاگینز، کابوس بود؛ فقر و 
تبعیض و آزار جســمی روزهایش را سیاه می کرد و شب-

هایش را تیره و تار. اما گاگینز با تأدیب نفس، سرســختی 
ذهنی و سخت کوشــی، خود را از جانی افســرده، دارای 
اضافه وزن و بدون آینده، به نماد نیروهای مســلح ایاالت 
متحده و یکی از برترین ورزشــکاران استقامت در جهان 

تبدیل کرد. او تنها فرد در طول تاریخ اســت که دوره های 
آموزشــی نخبگان در یگان ویژه نیــروی دریایی ایاالت 
متحده، تکاوران نیروی زمینی و اکیپ رزمی کنترل هوایی 
نیروی هوایی را به پایان رسانده و به دنبال ثبت رکورد در 
تعداد زیادی از ورزش های استقامتی است. همین باعث 
شده نشریه »آوتساید«، او را »ورزیده ترین مرد )واقعی( 

آمریکا« معرفی کند. 
گاگینز در کتــاب »نمی توانی به من آســیب بزنی«، 
داســتان زندگــی حیرت انگیز خــود را با مــا در میان 
می گذارد و فاش می کند که بیشــتر ما فقط از 40 درصد 
توانایی هایمان بهره می بریم. داستان گاگینز نشان می دهد 
که هر کسی می تواند درد را عقب براند، بر ترس غلبه کند 
و تمام پتانسیلش را به کار بگیرد. کتاب »نمی توانی به من 
آسیب بزنی«، اثر دیوید گاگینز با ترجمه میاد بشیری را 

نشر میلکان منتشر کرده است.

نگاهی به کتاب »نمی توانی به من آسیب بزنی«

کتابی در ستایش قدرت اندیشه 

معرفی کتاب

پاگرد کوچک خانه 
استیجاری آذر و مادرش در 
یکی از بن بست های خیابان 

انقالب سنبل جامعه ای 
می-شود که در ابتدا 

یکدست به نظر می رسد و 
انگار همه رو به یک هدف در 

حرکت اند، اما با جلو رفتن 
قصه، تعارضات این جامعه 

رخ می نماید تا تضادها و 
تفاوت های هم نسالن یک 

جامعه را نشان دهد

رمان پارگرد در پس 
زمینه واقعه ای تاریخی 
رخ می دهد که متعلق به 
برهه ای حساس از تاریخ 
پس از انقالب ایران است 

و همین امر باعث شد تا 
منتقدان در زمان انتشار 

این رمان، آن را رمانی 
تاریخ دار بخوانند
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