کـتاب پــژوهش
درباره کتاب «شعر و
شهود» نوشته ابوالقاسم
اسماعیلپورمطلق

شعر جان و جهان شعر
محمدصادق رئیسی
منتقد و شاعر
«شعر و شهود» ،مجموعه جستارهای ادبی دکتر
ابوالقاسم اسماعیلپورمطلق است که در دو بخش
گرد آمده است .بخش نخست ،تحت عنوان «شعر
و ادب پارسی» ،و بخش دوم ،با عنوان «دریچهای
روبهشعرجهان».همانطورکهمولفدرپیشگفتار
کتاب ذکر کرده ،مقاالت مذبور در طی سالیان
متمادی نگاشته شده است .مقاالتی که در بخش
نخست آمدهاند ،عمدتا مبتنی بر فرهنگ باستانی
ایرانبه رشتهتحریردرآمدندکهدرحوزهتخصصی
دکتر اسماعیلپور یعنی فرهنگ و زبان باستانی
است و تاکید آنها بر مفاهیم اسطورهای است،
که البته در این حوزه نیز در طول سالهای اخیر،
آثار درخوری از جمله «سرودههای روشنایی» از
همین ناشر ،از ایشان خواندهایم که کتاب درخور
تاملی است.
در بخش نخست ،که خود میتوانست به دو حوزه
ادبیات کالسیک و ادبیات معاصر تقسیم شود،
وجه اشتراک آن همان فضای اسطورهای است.
مفهوم گنوسی و مزدیسنایی و نمود طبیعت
در شعر شاعرانی نظیر حافط ،موالنا ،حکایات
شیخ صنعان ،و تا دوره معاصر نظیر نیما ،شاملو،
سپهری مورد بررسی قرار گرفتهاند ،که گرچه از
این منظر آثار متعددی در رابطه با شعر این شاعران
نوشته شده ،امااسماعیلپورنیزنگاهیدقیق
به آنها انداخته است .در این
بخش خواننده با اطالعات
تاریخی و اساطیری و
مفاهیم آنها و امتزاج آنها
در شعر مواجه میشود که
به توسع معنایی شعرها
انجامیده است.
در بخش دوم که به شعر
جهان نظر دارد ،به حوزه
عالقه و شناخت دکتر اسماعیلپور
به ترجمه و شعر جهان بازمیگردد؛ که در
این رابطه هم مخاطبان جدی شعر ،از ایشان
ترجمههای گوناگون و شاعران مختلف و
البته اسطورهپرداز نظیر اکتاویو پاز و دیگران
را خواندهاند .مولف در این بخش نیز به دو حوزه
متفاوت از شعر جهان میپردازد .ابتدا به شعر
انگلیسیزبان و چشماندازهای شعر نو و مدرن
میپردازد و مناظر تازهای از شعر جهان به ویژه
آمریکا و پیشتازان آنها ارائه میدهد .به همین
دلیل ،در این بخش به سراغ شاعران مطرح و
اثرگذار جهان از جمله والت ویتمن ،دیکنسون،
الیوت ،اودن و دیگران نظر دارد ،و پیوستگی
مقاالت را با تمرکز بر دستاوردهای تازه در شعر
قرار میدهد .دقت در بررسی شعرهای مهم
جهان و تحلیل ساختاری و مفهومی به درک
مخاطب در شعر کمک میکند.
حوزه دیگر مقاالت بخش دوم به شعر چین ،ژاپن
و قالبهای تانکا و هایکو ،شناختهترین نوع ادبی
در شعر خاوردور است که دلیل آن هم ،فارغ از
عالقه مولف ،باید حضور چندین ساله مولف را
در این دو کشور و تدریس در آنجا دانست ،که
موجب آشنایی دقیق ایشان به شعر و فرهنگ
این جغرافیا شده است .جغرافیای شعری که برای
مخاطب فارسیزبان ناآشنا نیست .از این رو ،با
شناخت مستقیمی که از آنها دارد به تحلیل شعرها
میپردازد که با ارائه مصادیق طبیعت موجب درک
بیشتر شعر میشود .اگرچه در ترجمه برخی
هایکوهای موجود در این کتاب ،مولف میتوانست
از ترجمههای موجود بهره میگرفت که در ذهن
مخاطب جدی آشناتر میباشند .برای نمونه،
هایکوی زیر:
آبگیریقدیمی
غوک میپرد در آن
صدای آب.
که نمونه ترجمه شاملو قطعا با زبان شاعرانهتری
است:
برکهای کهن
آوای جهیدن غوکی
صدای آب.
از این جنبه مولف این فرصت را داشت تا در
سراسر کتاب ،از برخی ترجمههای دیگر برای
بیان مثالهای خود ،چه در شعر جهان و چه در
شعر چین و ژاپن ،از آنها استفاده میکرد .باری،
آنچه اهمیت دارد ،دقت نظر دکتر اسماعیلپور
در گزینش موضوع مقاالت و طرز نگارش سیال
و روان مطالب در سراسر کتاب است .اگرچه
میتوانم بگویم چه بهتر میبود اگر هر یک از
بخشها را جداگانه در کتاب مستقلی میآورد
تا شائبه کتا بسازی را از ذهن خواننده دور
میکرد و از سویی دیگر ،فرصت کاملتری نیز به
دست میآمد تا کاملتر و البته جزئینگرانهتر به
موضوعات میپرداخت .این را از این بابت میگویم
که در پایان کتاب به ناگهان مقالهای پیرامون شعر
آفریقا میآید ،که ناگفته پیداست در جستاری به
این میزان ،نمیتوان شناخت کاملی در اختیار
خواننده قرار داد .اما آشنایی مخاطب را در پی دارد.
به هر روی« ،شعر و شهود» کتابی است که خواننده
را با چشماندازههای تازهای از شعر ـ چه داخلی و
چه جهانی ـ روبهرو میکند و از این بابت باید به
نویسندهاش تبریک گفت.
نام کتاب :شعر و شهود
(جستارهای ادبی)
نویسنده:ابوالقاسماسماعیلپورمطلق
ناشر:هیرمند
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این روزها در محافل دانشگاهی و فضای رسانهای بحث سرقت ادبیوعلمی باال گرفته است

سرقتادبي؛يكبيمارياجتماعي

«آرمانملی»-گروهادبیاتکتاب:بحثسرقتادبیوعلمیدرتاریخصدسالهاخیرایرانبهشکلیوسیعازسوینویسندهها،منتقدها،
مترجمها،ناشرها،دانشجوهاواستادهانسبتبههمودیگرانمطرحشدهاست.یکیازآخرینمواردیکهاینروزهاسروصداکردهکتاب
حسامجنانی(مترجموپژوهشگر)استکهبحثسرقتادبیرابهشناختهشدهترینچهرهادبیمعاصرایرانیعنیصادقهدایتکشانده
و او را نه یک «نابغه» که یک «سارق» خوانده است .او در کتاب 300صفحهای خود با ذکر مستندات فراوان هدایت را به سرقت ادبی متهم
کردهاست.آنچهمیخوانیدنگاهیاستبهمفهومسرقتادبیوعلمیواینکهچرابایدسازمانهاونهادهایآموزشیوعلمیجلویآن
رابگیرند کهمثلیکبیماریمسریبه دیگرانسرایتنکند.
ليال صادقي
دکترای زبانشناسی
همگانی
سرقت ادبي يا علمي ،پديدهاي است كه كمابيش
در اكثر جوامع به شكلي وجود دارد ،اما در برخي
جوامع مختص سطوح پایينتر تحصيلي است و در
برخي جوامع در باالترين سطوح دانشگاهي نيز به
چشم ميخورد ،به همين دليل اين پديده در برخي
جوامع يك نشانه و در برخي جوامع يك بيماري تلقي
ميشود كه به لحاظ شناختي قابل بررسي است.
معادل انگليسي سرقت ادبي  Plagiarismاست
كه از  purloinبه معناي ربودن يا نسبتدادن ايده،
نوشته يا مطلب كسي به خود ساخت ه شده و در دهه
 1600ميالدي از تركيب  plagiaryو  ismبه
وجود آمد و با ريشه التين  plagiariusبه معناي
فرزنددزدي ،فريبدادن ،به يغمابردن در ارتباط
است ،گويا نوشتههاي يك شخص بهمثابه فرزند يا
دارايي فكري اوست كه ديگري آن را به يغما ميبرد
(.)etymonline.com
امروزه ،اين واژه بهعنوان يك اصطالح علمي در
جامعه نقد ادبي كاربرد دارد و يكي از وظايف منتقدان
ادبي و داوران مجالت يا جوايز ادبي تشخيص درستي

ارجاع در آثار و اصالت ايدهها و فرضيهها است .در تمام
دنيا ،پس از انتشار مقاله يا كتابي كه ردپاي سرقت
ادبي در آن وجود دارد ،مؤلف ،ناشر و همچنين مجله
يا هر رسانهاي كه آن اثر را به جامعه ارائه داده ،موظف
به عذرخواهي و اطال عرساني چنين مسالهاي به
مخاطبان است ،چراكه انتشار هر اثري كه امانت فكري
را بهدرستي تحويل نداده باشد ،باعث تشتت نظري،
بدفهمي علمي ،آسيبهاي علمي و نظري و حتي
ايجاد خلل در زيرساختهاي اجتماعي ميشود .به
همين دليل نوشتن درباب سرقت ادبي و علمي نهتنها
جرم يا توهين بهشمار نميآيد ،بلكه يكي از وظايف و
تعهدات منتقدان ادبي است.
برخي از منتقدان از جمله سوارنا خاديلكار در
مقالهايباعنوان«طاعونسرقتادبي:پرهيزودرمان»
( ،)2018سرقت علمي را طاعون مينامد و ميان آنها
جناسي قائل ميشود ،گويي كه  Plagiarismاز
ريشه  plagueباشد .براساس اين مقاله ،سرقت ادبي
نيز مانند طاعون يك بيماري عفوني واگيردار و كشنده
معرفي ميشود كه به زيرساختهاي اجتماعي آسيب
فراواني وارد ميكند .درواقع بهدليل رواج انتشار
الكترونيكي آثار ،امكان دسترسي و از آن خود كردن
فكرديگرانچندينبرابرشده،بههميندليلدرصورت
عدمرعايتاخالقپژوهشي،مطالببهيغمابردهشدهبه

سرعت در فضاي مجازي پخش ميشود و اگر در اسرع
وقت جلوي اين انتشار گرفته نشود (خاديلكار:2018 ،
 ،)426آن مطالب آنقدر از صاحب فكر و ايده فاصله
ميگيرند كه ديگر قابل تشخيص نخواهند بود و در
بسياري مواقع نيز ،بهدليل عدم تسلط بهيغمابرندگان،
تحريفها و بدفهميهايي در فكر ،ايده ،روش و يا
مطلبي كه بدون ارجاع مورد استفاده قرار گرفته،
ايجاد ميشود كه باعث سوبرداشت از ايده و يا ايجاد
لغزش نظري ميشود؛ درنتيجه جلوگيري از انتشار
اين بيماري و درمان آن براي حفظ سالمتي علمي و
نظري هر جامعهاي ضروري دانسته ميشود و در غير
اين صورت ،جامعه علمي قرباني اين معرفتشناسي
اشتباه ميشود (خاديلكار.)426 :2018 ،
در سراسر جهان به شكلهاي متفاوتي نسبت به
اين بيماري واكنش نشان داده ميشود و برخورد با
اين پديده به زيرساختهاي فرهنگي هر اجتماعي
بستگي دارد و اينكه تا چه ميزان عواقب چنين معضلي
جدي گرفته شود يا آسيبهاي آن تشخيص داده
شود .براساس تعريف سازمان جهاني ، WAME
سرقت علمي در ابعاد متفاوتش بهمعناي به كاربردن
افكار (مالكيت فكري) يا الفاظ يك مطلب منتشرشده
يا منتشرنشده بدون ارجاع يا انتساب به پديدآورنده
آن است يا بهجاي اشاره به منابع موجود ،آن مطالب

کـــتاب رمان
درباره کتاب «بازگشت گامبهگام ِهلِر به زادگاه» نوشته ولفگانگ بیتنر

پرندههای زیبا

مهرانگیز اشراقی
داستاننویس
ولفگانگ بیتنر در «بازگشت گامبهگام ِهل ِر به زادگاه» با روایت
برههای از زندگی یک روزنامهنگار قصد دارد وقایع دهههای اخیر
آلمان را پیشروی خواننده بگذارد .مارتین ِهل ِر ،شخصیت اصلی
رمان پس از فسخ قرارداد با روزنامه پرتیراژ یک شهر بزرگ روانه
زادگاهش  -شهری کوچک بهنام زالفلدن  -میشود تا در پست
سردبیری روزنامه محلی این شهر حرفه روزنامهنگار یاش را
در آرامش سپری کند .از آنجاییکه ولفگانگ بیتنر خود نیز با
روزنامههای زیادی همکاری داشته ،روزنامهنگاری را در دل داستان
میپروراند که خصوصیات بارز و اصلی این حرفه ،یعنی پویشگری
و پرسشگری را داراست و از آن مهمتر جسارت «آب در خوابگه
مورچگان ریختن» را نیز دارد.
ِهل ِر در همان بدو ورود به زالفلدن درمییابد که سردبیری
روزنامهای را متقبل شده که اغلب مردم و خصوصا طبق ه روشنفکر
آن را «افتضاح و بیمحتوا» میدانند؛ روزنامهای که
«یک روز در میان در صفحه اولش عکس یک ماشین
دربوداغان چاپ میکند» و از آن مهمتر «نشریهای
مستقل نیست» و «دنبال منافع شخصیِ دارودستهای
فاسد» است .پاسخ به این پرسش که این دارودست ه فاسد
چه کسانی هستند و چگونه میتوان فساد آنان را برمال
ساخت ،رمانی سیاسیاجتماعی را شکل داده که مساله
آن به یک شهر کوچک محدود نمیشود و میتوان آن را
تا حدی فرامکانی و فرامنطقهای دانست.
نویسنده با اشراف کامل به رویدادهای پس از دو جنگ
جهانی و تبعات آنها و نیز وقایع جهان امروز ،داستان را در زادگاه
شخصیت و جامعهای شهرستانی میپروراند تا از پتانسیل پخش
سریع اخبار و اطالعات در این جوامع و آشنایی افراد با یکدیگر بهره
ببرد و دانستههایش را از طریق گفتوگوی میان شخصیتها در اختیار
خواننده قرار دهد .درحقیقت ،میتوان گفت مسال ه داستان بازگشت
ِهلِر به زادگاهش نیست ،بلکه بازگشت گامبهگام او به فرهنگی است
که پس از جنگ جهانی شکل گرفته و سای ه شومش هنوز هم بر زندگی
اغلب مردم سنگینی میکند .فرهنگی که پایههای آن را نسلِ دوران
جنگ پیریزی کرده :شماری با سکوت و پذیرش و دلخوش به وعد ه و
وعیدهای هیتلر برای داشتن آیندهای آبرومند رنج حقارت را به جان
خریدند و تن به کارهای شاق و توانفرسا دادند و درنهایت سرخورده و

مغبون برای نسلهای پس از خود چیز بهدردبخوری به ارث نگذاشتند،
و شماری با حکمرانی و منفعتطلبی از قِبل «ب ُزخری اموال یهود» یا
فروش «کاالهای احتکارشده در انبارها» و «پرداخت دستمزدهای
ناچیز به کارگران زن» «کاروبارشان سکه» شد ،تا به آن حد که برای نوه
ت فراوان به ارث گذاشتند؛ افرادی که فقط در
و نتیجههایشان نیز ثرو 
پی مالاندوزی و قدرت و منیّت خود بودند و اعقابشان نیز در اکنونِ
روایت هدفی جز این را دنبال نمیکنند.
هِلر با دریافت این حقایق بر آن میشود که واقعیت را به اطالع
عموم برساند و بساط فساد دست ه دوم را برچیند .همچنین حضور
شخصیتهای دیگری در داستان با این باور که «بعد از جنگ
جهانی و شکست آلمان ،مصالح این کشور به حراج گذاشته
شده و جامعه آلمان با حضور خارجیها در خطر نابودی است»
از چالشهای دیگر داستان است .فعالیتهای نئونازیهایی که
موجب ارعاب شهروندان خارجی میشوند و برای هِلر نیز که مخالف
آنهاست ،مشکالتی بهوجود میآورند ،کشش و تعلیق مناسبی را بار
داستان میکنند که خواننده را بهدنبال خود میکشاند .نویسنده
در خالل گفتوگوها و بحثوجدلهای شخصیتهای
داستان ،آرا و نظرات دو جبه ه موافق و مخالف نئونازیسم
را ماهرانه به گوش خواننده میرساند .همچنین
حضور یک زن رواندرمانگر نیز که در خالل داستان
ارتباطی عاشقانه میان او و ِهل ِر شکل میگیرد تمهیدی
هوشمندانه از جانب نویسنده است که از طریق آن
میتواند از منظر روانشناختی نیز به مسائل سیاسی و
اجتماعی نگاهی گذرا داشته باشد.
در رمان بیتنِر اگرچه روایت خطی و پیرنگ تا حدی
تکراری است و نویسنده هر آنچه گفتنی است در سطح و از
زبان شخصیتها بیان کرده ،داستان به لحاظ سیاسی درخور توجه
است و در آن به اوضاع جهان و فقر و خفقان و درآمدهای ناچیز مردم
کشورهای توسعهنیافته و استثمار آنان نیز اشاراتی شده .هِلر وقتی
در خط پایانی کتاب رو به دُرناها میگوید «پرندههای زیبا! مهاجرت
کنین ،منتظر من نباشین ،من میمونم ».آسودهخاطر است که
رسالت یک وقایعنگار را ،که ارائ ه «گزارش مقرون به حقیقت است»،
به سرانجام رسانده و اگرچه در این راه دشمنانی برای خود تراشیده،
اما «بیش از آن قدردانی و احترام نصیبش شده است».
نام کتاب :بازگشت گامبهگام ِهلِر به زادگاه
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از عوامل ديگر مؤثر در سرقت ادبي ميتوان به
بهعنوان روشي نو يا اصيل ارائهشود (همان) .به لحاظ
زبانشناختي به باور پكوراري ( ،)2008ميتوان سرقت تحريمهايي اشاره كرد كه منجر به عدم دسترسي
ادبي را به دو دست ه نخستينالگويي ( )prototypicalتمام افراد به تمامي منابع در برههاي از زمان شده
و وصلهپينهاي ( )Patchwritingتقسيم كرد كه در و درنتيجه به دليل دسترسي اقليت خاص به منابع
نوع نخست ،از واژهها يا افكار كسي بدون بدون ارجاع به دليل شرايط نابرابر اجتماعي ،توهم برتري فرد
درست استفاده ميشود و در اين نوع ،مؤلف قصد فريب نسبت به ديگران و درنتيجه عدم ذكر منبع و وسوسه
مخاطب و نسبتدادن مطلب به خود را دارد .در نوع سرقت ادبي براي ارتقاي جايگاه علمي ايجاد ميشود.
دوم ،چنين قصدي الزاما وجود ندارد ،و مؤلف به دليل همچنينبهادريوديگراندرمقالهايباعنوان«سرقت
عدم دسترسي به متن اوليه ،بهطور ناخواسته ممكن ادبي :مفاهيم ،عوامل و راهحلها» ،زيرساختهاي
است مطلبي را از جايي منتقل كند و باعث تحريف آن فرهنگي را يكي از مهمترين عوامل تعيينكننده
شودكهپكوراريهردونوعراسرقتادبيتلقيميكند ،در گسترش سرقت ادبي ميدانند .درواقع ،در
اما يكي را با نيت گمراهكردن مخاطب و ديگري بدون كشورهايي كه تقلب رواج بيشتري دارد ،سرقت ادبي
وجود چنين نيتي (پكوراري .)5-4 :2008 ،بهطور در ابعاد وسيعتري ،هم در ميان استادان و هم در ميان
كل ،تحقيقات بيشماري براي يافتن علل شناختي دانشآموزان و دانشجويان به چشم ميخورد و اين در
سرقت ادبي انجام شده و عواقب متفاوت آن نيز از بيرون شرايطي است كه در كشورهاي پيشرفته سرقت ادبي
كشيدهشدن مقاله ،عدم همكاري ناشران ،پرداخت عمدتا در ميان دانشجويان رواج دارد و نه استادان.
غرامت مالي گرفته تا محروميت تحصيلي و اخراج همچنين در كشورهايي كه به قانون كپيرايت،
شغلي،همگيبهمنظورجلوگيريازشيوعچنينرفتار بهعنوان مجموعهاي از حقوق انحصاری متعلق به
بيمارگونهاي است كه تخريب پشتوانههاي علمي يك پدیدآورنده یک اثر نپيوستهاند ،آمار ارتكاب به سرقت
اجتماع را هدف قرار ميدهد (آپاتسا سلماني و ديگران ،ادبي باالتر است (همان) و متأسفانه چنين كشورهايي
با ناديد هگرفتن حقوق مادي و
.)1 :2018
معنوي ديگران ،نهتنها به حقوق
از سوي ديگر ،دانشگا هها با
متفكران و ايدهپردازان در سراسر
توجه به ابزار خاصي كه براي
دنيا تجاوز ميكنند يا به عبارتي آن
تشخيص سرقت ادبي در اختيار
را محترم نميشمارند ،بلكه به دليل
داشته و نيز قراردادهايي كه با
ناآگاهي از پيامدهاي سرقت ادبي به
مو سسهها ي كشف سر قا ت
زيرساختهاي اجتماعي خود نيز
ادبي دارند ،پس از كشف چنين
آسيب ميرسانند و جامعه علمي و
ر فتا ر ها ي نا منا سبي بهطو ر
درنهايت زيرساختهاي اجتماعي
معمول سعي در پيشگيري از
را دچار بيماري مهلكي ميكنند
چنين رفتارهاي ناپسندي را
كه از عواقب آن آگاهي كافي
دارند؛ چراكه آن را نشان ه ابتال
در كشورهايي كه
ندارند و درمان آن نيز به سادگي
كنند
به يك بيماري تلقي مي
تقلب رواج بيشتري
ممكننيست.
بيماري
و پيشگيري از ابتال به
دارد ،سرقت ادبي در
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کتــاب داستان
درباره کتاب «یادم بود و کالغ بود و من» نوشته مهران رنجبر

مهمانی بالماسکه

شراره شریعتزاده
داستاننویس
مجموعهداستان «یادم بود و کالغ بود و من» نوشت ه مهران رنجبر کارت
دعوتی است به یک مهمانی بالماسکه .غیر از شما ،عباس کیارستمی ،ریچارد
سوم ،آنتون چخوف ،مسعود فراستی ،فرامرز قریبیان ،بکت ،کلهر ،بزرگمهر
حسینپور ،آلن دلون ،دختر لر ،اصغر نوری و کالغهای سفید و سیاه هم دعوتند
و هرکس نقش اول قص ه خود است.
این مهمانی بیشک از آن دعوتهایی است که رد نمیکنید .اما این مهمانی
برای ورود یک شرط دارد که دنیا را از چشم نویسنده ببینید .قبل از ورود به شما
عینکی داده میشود تا جهان را آنگونه که مهران رنجبر خلق کرده نگاه کنید
نه آنچه تابهحال تجربه کردهاید .چیز پیچیدهای نیست ،خیلی ساده بهقول
نویسنده که در مورد جهان فیلمسازیاش به عباس کیارستمی درس پس
دادهو گفت «مهم اینه که یه چیز پیچیده را ساده جلوه بدیم».
خواننده بهتر است در این مهمانی ،دست به دست نویسنده بدهد تا از
خطبهخط دیالوگها لذت ببرد .با «کالغ» کاراکتر محبوبش که
فصل مشترک همه قصههاست رفاقت کند .بهقول منیرالدین
بیروتی که بر کتاب مقدمه نوشته« ،این پرند ه همهچیزِ،
همهچیزخورِ ،موذیِ  ،جادگر».
تا وقتی عینک مهران رنجبر را بر چشم داری هیچچیز
غیرممکن نیست :با ریچارد سوم کنار پل همت که تبدیل به
رویال آلبرت میشود و همراهی تمام کالغهای تهران که فراگ
پوشیدهان د و پاپیون زده قدم میزنند میشود روی الستیک دور
سفید کادیالک نشست و چای نوشید.
قصههای مهران رنجبر دیالوگمحورند .گویی در سالن تئاتر
نشستهای و برای هزارمینبار کریملوژی را میبینی .قصهها در الی های از طنز
پیچیده شدهاند و گاها این الیه سیاه است .او سعی کرده تلخی حرفهایش را
الی شوخی بپیچد تا از تلخیاش کم شود و بسپارد دست خواننده که چطور
مزهمزه کند و لذت ببرد.
«رفتم توی اتاق .بغلش کردم و گفتم« :دکتر حالم زیاد خوب نیست».
گفت« :به خاطر هوای باغه ...دارن درختها رو قطع میکنن ،رعیت باغ
شده ،بعدش رعیت خودش مالک میشه ،مالک هم مالک میشه ،مالک هم
فاشیست میشه ،فاشیستها هم که خون میخورن ،حاال تو رعیتی یا مالک؟»
گفتم« :نه رعیتم نه مالک».
گفت« :اوه ،اوه چه بزرخی ...یعنی نه بورژوایی نه بولشویک ...جزو بدترین
طبق هجامعههستی».

گفتم« :طبقه وسط»
گفت« :افتضاحه».
گفتم« :چطور؟»
گفت« :تزار رو توده کشید پایین .بعدش توده تزار میشه .یه توده دیگه
میکشه پایین ...طبق ه وسط نه میتونه بکشه پایین نه میتونه نکشه پایین»...
گفتم« :عين دالرفروشهای منوچهری».
گفت« :مثال عاقالنهای نبود .ب ه هر حال تزار خودش یهزمانی توده بوده و
کشیده پایین .حاال توده اونرو کشیده پایین ...وقتی قبلیرو میکشی پایین
یکی هم میآد تورو میکشه پایین ...واسه همینه که حال تو همیشه بده ...اگه
میخوای حالت بد نشه نه بخون نه بنویس». ...
یکی از ویژگیهای طنز این مجموعه ،ادبیات کنایه است .بهطور مثال آنجا
که راوی در بیمارستان از اتاق عباس کیارستمی بیرون میآید میگوید« :از
اتاقش زدم بیرون ..دیدم توی راهرو یهدسته کالغ زرهپوش با عینکهای آفتابی
دارن چپچپ به من نگاه میکنن ....توی دست هر کدومشون یهارهبرقی
وجود داشت ...صدای سرسامآوری از ارهبرقیها بلند میشد ...گفتم« :میتونم
از بیمارستان خارج بشم؟» یهو همهشون با ارهبرقی رفتن توی اتاق و در رو هم
بستن ...به یه پرستار گفتم« :اینها کی بودن رفتن تو اتاق استاد با اون
همه ارهبرقی؟» پرستار درحالیکه داشت پیپ میکشید ،گفت:
«به تیم پزشکی حرفهای ...برو بیرون»...
مهران رنجبر با مجموعه «یادم بود و کالغ بود و من» به
خاطرات خوب و بدش ،رویاها و آدمهای مهم و تاثیرگذار
زندگیاش ادای احترام کرده .از دلِ لحظهلحظه زندگیاش
قصه بیرون کشیده و با رویاهایش دستبهدست هم داده و آنها
را ثبت کرده .گاها به شکل خواب هستند و بعضا واقعیتهایی
که به شکل کابوس دست از سرش برنداشتهاند به شکل کلمه
شده روایت شدهاند.
«شروع کردم به دوییدن و همزمان به این فکر میکردم که چرا به کالغ
نمیگیم زری؟ چرا به توپ میگیم توپ؟ چرا نمیگن السون و ولسون؟...
چرا به راننده نمیگیم خارگُنده؟ ...چرا به آسفالت نمیگیم الالند؟ ...چرا به
خون نمیگیم جون؟ ...جون روی الالند به خاطر السون و ولسون ...چرا به
گاز اشکآور نمیگیم راسکلنیکوف ...کل تختطاووس رو میدوییدم»...
وقتی نویسنده با خالقیت نمایشنامه و داستان را درهم تنیده از خوانند ه یا
تماشاچیاش فقط یک انتظار دارد :دنبال معنا نگرد ...یا یک کتاب بردار بخوان
یا به رقصت ادامه بده!
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