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گفت و گو با رکسانا حمیدی به بهانه انتشار رمان حوالی خیابان سی تیر

زنانی که فرزند زمانه خود هستند
مهدی نعمتی
اشــاره :چندی پیش رمان حوالی خیابان
ســی تیر نوشته رکســانا حمیدی توسط
انتشارات افراز منتشر شد .رکسانا حمیدی
متولــد  1352دارای مدرک کارشناســی
ادبیات فارسی از دانشگاه عالمه طباطبایی
و کارشناسی ارشد همین رشته از دانشگاه
شهید بهشتی اســت.عنوان پایان نامه وی
هماهنگی صورت و معنا در اشعار سیاسی-
اجتماعی ملک الشــعرا بهار بود که زیر نظر
اســتاد تقی پورنامداریان نوشته شد .وی از
میانه دهه  1370به صورت جدی به نوشتن و
انتشار داستان های کوتاه و مقاالت خود در
نشریات گوناگون پرداخته است و سالهاست
که به عنوان نویسنده،سردبیر و تهیه کننده
در رادیو به مقوله ادبیات و فرهنگ اهتمام
داشته اســت.پیش از این مجموعه داستان
منهای سی و دو حرف در سال  1385توسط
انتشارات سرور کیان از وی منتشر شده بود.
آنچه پیش از خواندن کتاب برای بسیاری
از خوانندگان جلب توجــه می کند،ایده
ای است که پشــت جلد می بینیم؛مطلب
کوتاهی تحت عنوان چرا ادبیات و توصیف
این چرایی.دغدغه اصلی شما در طرح این
پرسش و پاسخ کوتاهتان به این سوال دقیقا
چیست؟
زمانی که به دبیرســتان مــی رفتم با کتابی از
ماکسیم گورکی به نام "هدف ادبیات" آشنا شدم
که به نوعی مانیفســت ادبی گورکی به حســاب
مــی آمد و بــا بینش خاص او درباره رســالت و
تعهد نویســنده نوشته شده بود .سالها بعد که به
دانشــکده ادبیات وارد شدم این موضوع همیشه
مــورد توجهم بود و تا همین امــروز ذهنم را به
خود مشــغول کرده که چرا کســی می نویسد و
برای این نوشــتن چه دالیلی وجود دارد؟ در آن
دوران کتابها و مقــاالت گوناگونی را با عناوینی
چون چیستی،چرایی و وظیفه ادبیات مطالعه می
کردم و این موضوع در آن سالها برای من در کنار
خواندن رمان،جذاب ترین کار ادبی محسوب می
شــد و فکر می کردم با اینکه اینگونه مباحث به
رشته فلسفه نزدیکتر است اما به نظر من همیشه
جای خالی آن دســت کم در دانشــگاههای ما
حــس می کردم  .اما چرا ادبیات در پشــت جلد
کتاب،گوشــه چشمی هم داشــته به مطلبی که
چند ســال پیش در روزنامه بهار(مورخ  20آذر

 )1392نوشتم در مورد نوشتار سه نویسنده زن با
عنوان :بهراستی چرا ادبیات که با نگاهی به مقاله
ماریو بارگاس یوسا بهنام چرا ادبیات در کتابی به
همین نام(با ترجمه عبداهلل کوثری) نوشته شد .
من فکر می کنم کمی این بحث در مجامع ادبی
ما فراموش شده است و کسی به این مقوله توجه
نشان نمی دهد در حالی که به نظر من نویسنده
باید فردی باشــد که به اطرافش نگاه کند؛ کمی
با رشــته های دیگر مانند روانشناســی و جامعه
شناسی یا فلسفه آشنا باشد و خودش را مخاطب
هنر بداند تــا بتواند فرم تازه یی را در کار هنری
اش بکار گیرد و مقصودش را بیان کند زیرا ادبیات
به ما چگونه گفتن را یادآور می شــود ،اما خیلی
وقت ها آنچه در حال شــکل گیری است با آنچه
تحت عنوان ادبیات تعریف می شــود فاصله دارد
وهمه ســخت،درگیراصطالحات و فن و تکنیک
می شــوند حال آنکه فرم،یک امر تزریقی نیست
و باید با محتوا تناســب داشته باشد و اینجاست
که می پرســیم چرا ادبیات؟ وچه ضرورتی دارد
که از ادبیات اســتفاده کنیم؟ آیا رفتن به سمت
ادبیات بخاطر آن اســت که از رشته های دیگر
ارزانتر اســت ؟ یــا بخاطر اینکه شــاید راههای
دیگری برای بیان خود نمی شناسیم به طرف آن
کشــیده می شویم اما سخن بر سر این است که
در یک اثر ابتدا باید قواعد اولیه مانند زبان،تفکر
و تخیل مراعات شــده باشد و بعد از این مراحل،
بایــد مخاطب را بشناســیم و بخواهیم اثر ما به
عنوان یک اثــر ادبی خوانده شــود و این یعنی
بخشی از آن باید جنبه ذوقی و زیبایی شناسانه
داشته باشــد  .من نمی توانم با این موضوع کنار
بیایم که کالســهای داستان نویسی قرار است به
جامعه نویســنده تحویل بدهند یعنی شاید این
کالســها در بهترین حالتش بتوانند افرادی را با
فنون،سبک ها و مفاهیم ادبی آشنا کنند اما نمی
توانند از آنها نویسنده بسازند اینها گویی کالس
های شــبه کنکور رمان نویسی هستند که قرار
است از دل آنها امثال پروست و سلین و ناباکوف
بیرون بیایند و بعد هم مدرسان همان کالسها به
همان افراد جایزه بدهند.پس میبینید که ادبیات
باید در پاســخ به چرایی خود زاده شود و هستی
منحصر بفردش لحاظ شود .
حرکت از داستان کوتاه به سمت رمان
و بعد از گذشت ده ســال از انتشار اولین
مجموعه داســتانتان بنام منهای سی و دو
حرف چطــور اتفاق افتــاد؟ چرا مجموعه
داستان کوتاه دیگری در این سالها از شما

منتشر نشد ؟
منهای  32حرف دربرگیرنده اولین داستانهای
منتشــر شده من است و حاصل تجربیات دو سه
سال کار بود که نهایتا اوایل  85منتشر شد .خب
کتاب خوبی بود و در دور اول بعضی جوایز مثل
جایزه گلشــیری هم دیده شد اما متاسفانه ناشر
حرفه ای نداشــت و پخش مناسبی هم نشد .در
همان سالها چندین داســتان کوتاهم گهگاه در
نشریات چاپ می شد  .اما با چاپ نخستین کتابم
و تجربه ای که از بازار ادبیات پیدا کردم ترجیح

دادم بیشتر بنویسم تا دنبال چاپ کتاب باشم و
تجربه های جدیدی داشته باشم  ،حتی طی این
سالها،دو رمان دیگر نوشتم که هنوز چاپ نشده
و در واقع حوالی خیابان ســی تیر سومین رمانم
محسوب می شــود  .اتفاقا دو مجموعه داستان
کوتاه نیز آماده دارم که شــاید در آینده نزدیک
بخواهم برخی از این کارها را منتشر کنم .
برگردیم به رمان حوالی خیابان سی تیر .
سوژه کار از کجا در ذهن شما شکل گرفت ؟
صــورت اولیه کار در یک ماه یا کمی بیشــتر

نوشــته شــد  .ماجرا بهصورت اتفاقــی در ذهن
ساخته شــد و من با شناخت و نگاهی به اطراف
داستانی را ساختم که بعدها خودبهخود پیش می
رفت و مناسبات آدمها و ماجراها بنا به شخصیت
و منش این آدمها در ذهن شکل میگرفت  .واقعا
باید بگویم زمانی که مینوشتم اصال نمیدانستم
بــه چه صورتی خواهدشــد و درخالل نوشــتن
چیزهایی را میســاختم و بعد تغییر میدادم و
فکر میکردم باید چیزی باشــد که مشابه آن را
اغلب آدمها دیدهباشــند ولی با این حال تازگی
بیان و روایت داشــته باشــد  .برای من آدمها و
ذهنیتشان خیلی مهم بودند بخصوص آدمهایی
که به اطرافیانشــان شــباهتی ندارنــد و صدای
فروخورده آنها شنیده نمی شود و این آدمها هم
زن بودند و هم مرد و شباهتشــان در این است
که متفاوت هستند و ما هم با کنش بیرونی آنها
مواجهیم و هم رخدادهای درونی شــان .صدای
کســانی که خاموش کنار ما می روند و می آیند
و به نظر می رســد حرفی برای گفتن ندارند ولی
ما فریاد خاموششان را می شنویم و برایمان مهم
اســت که جهان را از منظر آنها نگاه کنیم  .اینها
اغلب در تعامل با جهان هستند؛در مورد خانواده
شــان نظر می دهند و شــاید بشود گفت راویان
داستان به مقوله اختالف نسل توجه دارند و می
خواهند با فردیتشان،شــیوه زیستی خودشان را
انتخاب کنند .برایم مهم بود که آنها فرزند زمانه
خودشان باشند .
امروزه بهنظر میرســد زنان نویسنده
بسیاری داستان مینویسند و کاراکترهای
زن را خلق میکننــد و خیلی از مخاطبان
هم زن هستند  .شــما هم در داستانتان 3
شــخصیت زن دارید با تیپ های مختلف و
با توجه به نقدی هم که جواد اسحاقیان بر
کار شما(در سایت انسان شناسی و فرهنگ)
نوشته اســت  ،به نظر می رسد این زنها از
صدا های تازه ای برخوردارند  .می خواستم
خودتان دراین باره بیشترتوضیح دهید.
بدیهی اســت که صدای درون من صدای یک
زن اســت و من سالهاست با این صدا آشنا شده
ام که بنظرم این صدا با اینکه زن زاده شویم فرق
دارد  .وقتــی صدای درون شــما زن(یا به تعبیر
یونگ،انیمایی) باشد شما به مقوله زنان از منظری
دیگر نگاه می کنیــد و نه با نگاه عرفی حاکم بر
اجتماع و خانواده  .البته این را هم بگویم زن بودن
صدای درونی مسلما مانعی به شمار نمی رود که
شــما به عنوان نویســنده نتوانید یک شخصیت

مرد در داســتانتان بسازید .شــاید خاموشی زن
طی قرون و همدلی با زنانی که می شــناختید و
احساس تعهدی که به صدای زن درونتان دارید
 ،شما را به سمت نشان دادن درونیات زنها سوق
دهد و اینجاســت که می گویم این صدای زنانه
درونم اســت که به من می گوید زنانی را نشان
دهم که می شناســم و جایشان را در ادبیاتمان
خالی می بینم و آن صدای زنانی است که ظاهرا
از حقوق اولیه خود برای تحصیل و کار برخوردارند
اما خواسته ها و ذهنیاتشــان ناشناخته مانده و
حس زنانه شان به دالیل مختلف مجال بروز پیدا
نکرده و نویســنده باید با شناخت شرایط ممکن
برای کار ،بخشــی از آن درونیات را بروزدهد .من
فکر می کنم زنــان تحصیلکرده متعلق به طبقه
متوسط جامعه که دغدغه های وجودی و فردی
داشــته اند و نسبت به اطراف خود متفاوت بوده
اند کمتر در ادبیات امروز ایران شخصیت پردازی
شده اند و اغلب کســانی که رمان را خوانده اند
به من گفته اند که مشــابه ایــن آدمها را در آثار
امــروز ندیده اند  .بیرون از این برای من مســاله
انســان مطرح است انســانی که شاید زن یا مرد
باشــد  .من به نگاه و صدای متفاوت که بخواهد
صادقانه از خودش حــرف بزند در این کار توجه
داشتم و نخواستم به عنوان زن یا مرد خط کشی
کنم و البته این دیگر بسته به نظر مخاطب است
که بعــد از خواندن این کاربخواهد آن را چگونه
قضاوت کند .

جولین بارنز در گفتوگو با گاردین؛

رمان جدیدم از دل «درک یک پایان» درآمده است
مترجم  :مهرناز زاوه
جولین بارنز ،نویسنده  ۱۳رمان ازجمله؛ «درک یک پایان» است که در سال  ۲۰۱۱میالدی
جایزه منبوکر را برای وی به ارمغان آورد .او همچنین سه داستان کوتاه ،چهار مجموعه مقاالت
و دو کتاب غیرداســتانی به نامهای «هیچ چیز برای ترسیدن وجود ندارد» و کتاب پرفروش
«مراحل زندگی» را نیز در کارنامه خود دارد .بارنز در ســال  ۲۰۱۷میالدی نشان لژیون دونور
را به دست آورد .رمان جدید او که داستانش در اوایل دهه  ۱۹۶۰میالدی اتفاق میافتد «تنها
داستان» نام دارد .این نویسنده بریتانیایی در جدیدترین مصاحب ه خود با گاردین ،از واپسین
اثر خود و بسیاری موضوعات دیگر صحبت کرده که شما را به خواندن آن دعوت میکنیم.
رمان جدیدتان درباره رابطه عاشقانه میان
یک مرد جوان به اسم پل و یک زن بزرگتر از
خودش ،سوزان است .کدا م یک اول به ذهنتان
رسید :شخصیتها ،موقعیتشــان یا مضمون
سادگی و تجربه؟
مثل همیشه موقعیت .من هیچوقت با ساختن یک
سری شخصیت شروع نمیکنم که تازه بعدش بخواهم
فکر کنم چه اتفاقی ممکن اســت برایشان بیفتد .به
موقعیت فکر میکنم ،یــک تنگنای غیرممکن ،یک
ســردرگمی اخالقی یا عاطفی و بعد فکر میکنم این
ممکن اســت برای چه کســی ،چه وقت و کجا اتفاق
بیفتد .این رمان تا حدی از دل درک یک پایان درآمده
که در آن رابطهای بین یک مرد جوان با زنی میانسال
وجود دارد که درباره آنها چیزی به ما گفته نشده است
و باید از روی شواهد بسیار ناچیز حدس بزنیم اوضاع
از چه قرار است .اما در این داستان به ما گفته میشود،
گرچه این زوج با زوج آن داستان متفاوت است.
آیا عشــق اول منحصرا دردنــاک ،تماما
پوشیده و بالقوه خطرناک است؟ خواننده ممکن
است چنین احساسی پیدا کند.
هر عشقی پوشــیده و ذاتا خطرناک است؛ باالخره
شــما قلبتان را در دستان یک نفر دیگر میگذارید.
با این کار یک نیروی باورنکردنی انواع دردها را برایتان
به همراه میآورد .این واضح است .اما یک مطلقگرایی
دیگر نیز در مورد عشق اول وجود دارد ،چرا که چیزی
برای مقایسه ندارید .شما هیچ چیز نمیدانید ،در عین
اینکه حس میکنید همه چیز را میدانید .این میتواند
فاجعهبار باشد .ایوان تورگینف را به خاطر بیاورید؛ یکی

از بزرگترین رماننویســان پیرامون موضوع عشــق.
رمان او «اولین عشــق» بر اســاس رویدادی در اوایل
زندگیاش نوشته شده اســت .او در سن  ۱۳سالگی
به شدت شــیفته یک زن حدودا  ۲۰ساله میشود تا
اینکه این واقعیت تکاندهنــده را در مییابد که این
زن معشوقه پدرش است .و همانطور که پل در کتابم
میگوید« :عشــق اول زندگی را برای همیشه تثبیت
میکند ،چه به عنوان یک الگو و چه به عنوان یک مثال
نقض .تورگینف در بسیاری از مراحل بعدی زندگیاش
عاشق میشود ،اما وضعیتی که سرانجام برمیگزیند
زندگی با پولین ویاردو ،خواننده پیشگام اپرا و شوهرش
است .دشوار است که بخواهیم این راه حل محتاطانه را
به اثر سوزاننده عشق اول مرتبط نکنیم».
ل اعتماد نیســت ،اما
پل یک راوی غیرقاب 
اصرار دارد به خواننده یادآوری کند که حافظه،
غیرقابل اعتماد اســت و وقایعی که او توصیف
میکند تمام چیزی نیست که اتفاق افتاده .چرا؟
نه ،من هم فکر نمیکنم پل غیر قابل اعتماد باشد.
او تالش میکند حقیقــت را بگوید ،اما این حقیقت
میتوانــد ،همانطور که برای همه ما هســت ،تنها از
دریچه چشم او باشد .او سعی میکند شرافتمند باشد و
به حقیقت و سوزان احترام بگذارد .اما احساس میکند
باید به خواننده هشدار بدهد که به نوسانات حافظه تن
در داده است .من فکر میکنم حافظه خطی نیست و
وقایع را بیشتر برحسب اولویت دستهبندی و تفکیک
میکند تا ترتیب زمانی و به تدریج غیر قابل اعتمادتر
میشود.
در مورد سوزان چطور؟ ما او را تنها از چشم

پل میبینیم؛ او در آن واحد حاضر و غایب است.
او یــک زن در زمــان و کالس خودش اســت :ذاتا
باهــوش ،بامزه و خوشبیــن ،در عین حال محروم از
تحصیل و در تالش برای یافتن راهش در دنیایی که
به نظر میرســد تنها مردان قوانین آن را نوشــتهاند.
با این همــه عالقهای به پذیرفتــن آن محدودیتها
ندارد که باعث میشــود وقتی فشارهای مغایری بر او
قرار میگیرد ،بســیار آسیبپذیر باشد .پل تا آنجایی
کــه میتواند او را خوب توصیف میکنــد ،اما او را با
چشمان یک عاشق میبیند و به همین خاطر چیزی
که میبیند نسبی اســت .اما من فکر میکنم او مثل
بســیاری از زنان در دنیایی گنجانده میشود که خود
را در آن میبیند.
چه کتابهایی روی پاتختیتان است؟
ژورنالهــای کیــت وان ،نقاش بریتانیایی ،اشــعار

برگزیده جیمز فنتون ،زندگی ادبی نوشــته پاســی
سیموندز ،بیوگرافی جان آپدایک نوشته آدام بگلی .اما
روی همه اینها کتابهای مناسب برای هنگام خواب
قرار دارد :مجله چشم محرمانه و روزنامه هنر.
آخرین کتــاب واقعا بینظیری که خواندید
چیست؟
میتوانم این سوال را به «آخرین کتاب یک نویسنده
بینظیر» تغییر بدهم؟ ژنرال ارتش ُمرده از اسماعیل
کاداره .در تعجبم که چرا او برنده نوبل نشده است.
کدام رمان کالسیک را این اواخر برای اولین
بار خواندید؟
«نورثنگر ابی» از جین آستن .همیشه از خواندنش
اجتناب میکردم چون فکر میکردم کمی پایینتر از
استانداردهای جین آســتن است .اما بعد دیدم چند
دوست رماننویســم از آن به عنوان بهترین اثر او نام

میبرند .تصور میکنم آنهــا از ارجاعات او به خودش
لذت بردند .اما از میانه داســتان بــه بعد کتاب افت
میکنــد .بنابراین من هنوز فکــر میکنم «ترغیب»
بهترین اثر اوست.
در کودکی چه جور کتابخوانی بودید؟
میتوان گفت بیشــتر از وسواســی ،پیگیر بودم.
تا  ۱۰ســالگیام هنوز تلویزیون نداشــتیم ،بنابراین
تخیالتم اول از همه با کلمات چاپشــده برانگیخته
شد .کمیکها و کتابخانههای عمومی ،کتابهای انید
بالیتون ،بیگلز ،ویلیامز و غیره .داستان مورد عالقهام
یک کمیک درباره یک گروه از فوتبالیستها بود که
به هم میپیوندند و گردان پالس را در جریان جنگ
جهانی اول راه میاندازند .آنها یک توپ فوتبال با خود
داشــتند و همانطور که باال میرفتند و از سرزمین
ها میگذشــتند ،همینطور دریبل میزدند و توپ را

جلــو میبردند .یک چرت و پــرت معرکه برای یک
بچه  ۱۰ساله.
مردم ممکن است از دیدن چه کتابهایی در
قفسه کتابهایتان تعجبکنند؟
«شــکار گراز» نوشــته ســر رابرت بــادن پاول،
«طنابریســی» از دی.دبلیــو پینکنی«،چرا جوان
بزرگ نشوم؟» از رابرت سرویس« ،سیستم من برای
کودکان» از جی.پی مولر و بســیاری از همین دست
کتابها.
بهترین کتابی کــه به عنوان هدیه دریافت
کردید چیست؟
بهترین از نظر بیشــترین رجوع؛« اطلس جهان» از
سری کتابهای تایمز که یک دوست برای پنجاهمین
ســالگرد تولدم به من داد .بســیار الزم برای جدول و
عالی برای سفرهای رویایی.

