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کتاب فردا
چند روز دیگر میشود این رمان را خواند

عصبکشی

محمدهاش��م اکبریانی رمانهایی منتش��ر
کرده که اغلب حال و هوایی تجربی داشتهاند
و مخاطبانش��ان نی��ز او را ب��ا ای��ن روحیه
تجربهگرا میشناسند.
اما جدیدتری��ن رمان او« ،عصبکش��ی»،
روایتیترین و داستانیترین کتابش محسوب
میشود .اکبریانی در این رمان تالش کرده
با مح��ور قراردادن یک ش��خصیت متفاوت
قصهای بس��ازد که در آن مفاهیم فلسفی در
حال و هوایی اجتماعی به داس��تان کشیده
ش��ود .این مفاهیم درچند فض��ای متفاوت
با قهرم��ان رمان گره میخ��ورد« .اصغر» را
که شخصیت نخس��ت رمان اکبریانی است،
میتوان یک کلبیمس��لک کامل دانست .او
که در نوجوانیاش تصمیم گرفته لب از هم
باز نکند و در جامعه و خانواده ساکت بماند،
فق��ط در برابر آینه و تصوی��ر خودش حرف

میزند .حرفهای او نیز از خودشیفتگیاش
حکایت دارد.
ٌاو در برابر آینه عریان میایستد و با خود ،بلند
حرف میزند و خود را میستاید .درعین حال
هیچ ابایی از برخورده��ای گاه تند ندارد که
بهخاطر بیارتباطی با آدمها رخ میدهد .او
فقط حرکت میکند و مدام درحال خوردن
است؛ گرچه گاهی برای ساعتها حتی لقمه
نانی به دهانش نمیبرد .همین امر از او یک
پرسوناژ خاص ساخته که عمدتا اطرفیانش
را به سرحد جنون میرساند.
اکبریان��ی در این فرآیند تالش کرده س��یر
مقاومت زیستی یک انسان را در برابر دنیای
پیرامونش روایت کند؛ مقاومتی که فراتر از
معناهای سیاس��ی یا اجتماعی است و بیش
از هر چیز نش��ان از حرکت کام�لا فردی و
ایزولهش��ده او دارد .او میخواهد در سکوتی
مطلق صداه��ای دیگران را ب��ه هیچ انگارد
وخود را به دس��ت حوادثی بس��پرد که گاه
بسیار در قبالش بیرحماند ...تولد یک یاغی.
رمان «عصبکش��ی» را نشر چشمه منتشر
کرده است.

هزاران نفر این کتابها را خواندند

نگاهی به پدیدهای به نام جوجو مویز
حسن همایون

شاعر و روزنامه نگار

«وقتی از حمام بیرون میآید ،زن هم بیدار ش��ده است ،بر
بالش تکیه داده و کتابچه راهنمای سفر کنار تختخوابش
را ورق میزند...
مرد همانجا میایس��تد و ب��ا حوله موهایش را خش��ک
میکند ،سرخوش از یادآوری خاطرات است».
داس��تان ِ «من پیش از تو» اینطور آغاز میشود؛ بیهیچ
ِ
چیز خاصی زن و مردی در خانهشان گرم زندگی عادیشان
هس��تند و هریک چیزی را ب��ه «یاد» میآورن��د ،همین.
رویدادی را که مخاطب از آن بیخبر است و همین تمهید
ساده ،بهانهای برای ورود به داستان است.
درکتابفروش��ی ِ محبوب��م« ،کتاباف��ق» میچرخم و از

پیش��خوان تازهها عنوانهای جدید را وارس��ی میکنم و
نام خیلی از نویس��ندهها و ناش��رها برایم ناآشناست و هر
یکروز و هر دو روز یکبار ،میز تازههای کتابفروشی بهروز
انبوه کتابهایی که صدها ناشر بیرون
میش��ود و در میان 
میدهند ،معدودی هم فرص��ت آن را پیدا میکنند روی
پیش��خوان تازههای کتابفروش��ی چند روزی در معرض
دید باشند و در این مدت کوتاه اگر این بخت را یافتند که
مخاطبها آنه��ا را بخرند و به هم توصیه کنند ،میتوان به
فروش آنها اُمید داشت ،اگر نه ،میروند الی انبوه کتابها
در قفسههای کتابفروشی و بعید بتوان امید بست که راه به
میان مخاطبها باز کنند؛ بهتقریب میتوان گفت از میان
هر هزار عنوان کتاب داستانی خارجی و ایرانی ،یکی فرصت
آن را پیدا میکند تا به میان مخاطبها راه مییابد و جوجو
مویز هم یکی از بیش��مار نویسندگان ادبیات جهان است
که با اقبال مخاطبها روبهرو شده است ،برخالف بیشمار

نویسندهای که هرگز اقبال نیافتند و قدر ندیدند درحالیکه
از حیث ارزشه��ای ادبی و زیباییشناس��ی و خالقیت از
آثاری مانند جوجو مویز ،آنا گاولدا ،الیف شافاک بهتر بودند.
شبکه پیشنهادهای مخاطبها به هم و توصیه رو در روی
آنها ،موثرترین شیو ه توجه مخاطبها به کتاب است و این
نویسندههای نامبرده و ناشران آنها این اقبال را داشتند که
کتابشان در میان شبک ه مخاطبهای کتاب دیده و بارها
تجدید چاپ شود.
کتابفروش افق میگوید ،هر روز دستکم چند نفر با اسم
دنبال کتابهایی از جوجو مویز و الیف ش��افاک میآیند،
این مخاطبها بیش��تر از اینکه پیگیر داس��تان باش��ند،
تحتتاثیر ُمد و جریان هس��تند و بازت��اب اثرپذیری آنها
از م��د روز هم در ح��وزه کتاب اینگونه خودش را نش��ان
میدهد.
با نگاهی به بخش کامنتهای وبس��ایت فیدیبو بهعنوان
فروش��گاه کتاب الکترونیک فارس��ی ،نظره��ای متعدد و
ض دونقیضی درباره این کتاب میتوان یافت ،مخاطبهای
متع��دد از منظرهای گوناگ��ون درک و دریافتهایش��ان
درباره این کتاب را در این سایت نوشتهاند؛ کاربری نوشته
اس��ت«:من این کتاب رو به خاطر نظرات مثبتی که راجع
بهش نوش��ته بودند خریدم و خوندم ولی واقعا ناامید شدم
اصال نمیفهمم چرا اینقدر ازش تعریف شده؛ یک موضوع
خیلی تکراری فیلمهای فارس��ی قدیم؛ پسر پولدار ،دختر
فقیر ،بعدش هم کلکل پس��ر پول��دار و دختر فقیر و کلی
کمک پولی پسر پولدار به دختر فقیر که باعت میشه دختر
فقیر بفهمه چقدر دنیا خوب و زندگی چقدر لذتبخش��ه و
از این حرفها .تا آخر داستان منتظر بودم بخش درخشان
داستان از راه برسه.
از نظر من کتابهای خیلیخیلی بهتر از این کتاب وجود

داره».
همین یک��ی ،دوم��اه پی��ش دوره دیگ��ری از طرحهای
حمایت��ی ارش��اد از کتابفروش��یها ،موس��وم ب��ه طرح
تخفیف کتاب در کتابفروش��ی ب��ا عنوانهای تابس��تانه
ب��ا مش��ارکت یکه��زار کتابفروش��ی در ته��ران و دیگر
ش��هرهای ایران برگزار شد ،یکس��الونیم از اجرای این
طرحه��ا از س��وی معاون��ت فرهنگ��ی ،وزارت فرهنگ و
ارش��اد اس�لامیمیگذرد و این طرحها درعینحالی که
به افزای��ش میزان فروش کتاب در کتابفروش��یها کمک
کرده  ،چند آس��یب ج��دی هم به فضای نش��ر وارد کرده
است و یکی از آنها هم دامن زدن به تب آثار «عامهپسند»
است.
براساس گزارشهای منتشرشده در وبسایت خانه کتاب،
آثار جوجو مویز در طی یکس��الونیم گذش��ته در صدر
فهرست پرفروشهای طرحهای مذکور بوده است ،گویی
همه امکانات این طرح که به هدفی دیگر تعریف شده است،
برای پرفروش ش��دن «عامهپسندهایی» مانند آثار مویز و
الیف شافاک طراحی شده است .این عوامل بیرونی که ذکر
شد ،متغیرهای مهمیهستند که «جوجو مویز» بریتانیایی
در بازار کتاب ایران در صدر قرار گیرد.
عوامل و مولفههای دیگری هم در رشد این دست آثار موثر
هستند که مایه گرفته از داستان و عنوان آن است .روایت
عمده آثار مویز ،داستانهای عاشقانه است .داستانهایی
بدون پیچیدگیهای فنی و روایی و بس��یار سهلالوصل؛
مخاطب بیش از هر چیز سرگرم میشود؛ موضوعی که مریم
مفتاحی ،یکی از مترجمهای آثار این نویسنده بریتانیایی در
زبان فارسی بر آن تاکید دارد؛ او در اظهارنظری منتشرشده
در خبرگزاری ایسنا میگوید«:رمانهاي مويز ادبيات ميانه
محسوب میشود و سرگرمكننده و لذتبخش است ».آثار

از درون

در جستوجوی معنای زندگی

«انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر» پژوهشی اثرگذار درباره انسان است
مهرداد رهسپار کوشکی
روزنامه نگار

چندیاست ناش��ران دست شس��ت ه از کتابهای «زرد» در حوز ه
«معنای زندگی» و آثاری که در حوزههای فلس��فه و روانشناسی
ل تاملتر و بهتر شده است .مجموعههایی مانند
منتشر میکنند ،قاب 
«تجربه و هنر زندگی» به سرویراستاری و دبیری خشایار دیهیمی
در نش��ر گمان ،مدخلهای دانشنام ه اس��تنفورد در حوز ه فلسفه
در نش��ر ققنوس ،از آن جمله کتابهای نش��رنو در حوز ه «معنای
زندگی» است.
این آثار عالوه بر ارزشهای علمی و فلسفی با چاپ و ترجم ه خوب در
بازار عرضه شدهاند .تازهترین کتاب از این مجموعه «انسان خردمند؛
تاریخ مختصر بشر» نوشته یووال نوح هراری ترجمه نیک گرگین
در نش��ر فرهنگ نو منتشر شده است .این اثر را محمدرضا جعفری
مدیر نشر – ویراستاری کرده است.کتاب انسان خردمند سال  2014به انگلیسی ترجمه شد و در مدت
کوتاهی به  30زبان دیگر ترجمه و منتش��ر شد .این اثر مدتها در
فهرست کتابهای پرفروش قرار داشت .چهرههای مطرح جهانی
مانند ب��اراک اوباما و بیل گیتس ،دیگران را ب��ه خواندن این کتاب
توصیه کردند.
تح��ول تاریخی انس��ان خردمند از س��ه مرحله اصل��ی عبور کرد
ک��ه اولی��ن آن «انقالب ش��ناختی» در حدود 70هزار س��ال قبل
آغاز ش��د .این مرحله نقش��ی حیاتی در چرخش صعودی انس��ان
خردمند داش��ت .جهش ژنتیکی او را قادر به فکر کردن به اشکالی
غیرمترقب��ه کرد و موجب ش��د تا بتوان��د ارتباط��ات فیمابین را
به زبان��ی کام ً
ال متفاوت س��ازمان دهد ،بهطوری که ن��ه تنها قادر
ب��ه انتقال اطالع��ات بش��ود ،بلک��ه همچنین فضاهای��ی تخیلی

بیافریند.
این توانایی او را قادر کرد تا به آفریدن اس��طورههایی بپردازد که به
نوبه خود توانایی او را به همکاری انعطافپذیر میان شمار کثیری از
انس��انها ارتقا دهد .اینها زمینهای بودند تا انسان خردمند به خلق
هرمهای صوری و واقعی ،نظمهای خیالی و سلس��لهمراتبی ،ایجاد
نظامه��ای فراگیر ،خدایان خیالی و امپراتوریه��ا بپردازد و پول را
بهوجود آورد .تاریخ ،صحنه مجاهدات کور ،و زندگی بشر فاقد هرگونه
دوراندیشی بوده است.
راهنمای مشی و حرکت انس��ان خردمند ،تجربیاتی آنی و روزمره
بوده است .گذار به دوران کشاورزی گواه روشنی است که نویسنده
از آن به عنوان بزرگترین فریب تاریخ یاد میکند .زندگی کشاورزی
با دستیابی به شماری از گیاهان مثل گندم و برنج و سیبزمینی و
کشت آنها ،مترادف بود با یک سیستم غذایی فقیر .ازدیاد محصول
بیش��تر خوراک جمعیت جدی��دی بود که بهگون��های انفجارآمیز
افزایش مییافت.
انسان خردمند از این پس ناچار بود نظم زندگی خود را با مقتضیات
گندمی که میکاش��ت هماهنگ کند و تمام عم��ر خود را در کنار
مزرعه خ��ود ،با خان��واده پرجمعیتش س��پری کند .کار ش��اق و
یکنواخت کشاورزی با طبیعت و اندام انسان هماهنگی نداشت و او
را در کام مجموعهای از آسیبهای بدنی کشانید.
زندگی انس��ان ،در مقایسه با زندگی پیشینیان خود ،بیش از پیش
س��ختتر و یکنواختتر شد .زندگی کش��اورزی طی 10هزار سال
بدون تغیی��ر و تحولی جدی جری��ان یافت .ام��ا «انقالب علمی»
نقطه پایانی بر این س��کون گذاش��ت .تس��خیر مناطق بکر در آن
سوی آبها و ضرورت کس��ب آگاهی نوین برای دستاندازیهای
جدی��د ،مقتضی��ات هم��کاری می��ان س��رمایه و تحقیق��ات را
فراهم آورد.

فتوحات سرزمینهای ناشناخته زمینهساز امپراتوریهای گسترده
نوین شدند و منزلت علم در فراهم آوردن آگاهی برای گسترش باز هم
بیشتر این امپراتوریها و کسب ثروتهای باز هم فزونتر ،به باالترین
نقطه صعود کرد .ثروتهای افسانهای جدید پشتوان ه تحقیقات علمی
بیپایانی شد تا ولع سیرناشدنی دانشاندوزی را جوابگو باشد .از این
پس علم و آگاهی و امپراتوری ابعادی از یک کل یکپارچه شدند که
در قالب یک نظام نوین سرمایهداری ظهور یافتند .دنیا بهسرعت به
دهکده کوچکی بدل شد و مقتضیات هر نقطهای با مقتضیات سایر
نقاط بر این جغرافیای یکپارچه پیوند خورد.
در این برهه تنها میتوان از یک نظام جهانی فراگیر س��خن گفت،
جهانی که در آن پاسخهای سیاسی و اقتصادی منطقهای بیاعتبار
ش��دهاند .اکنون انسان در کار طرح س��واالت ناممکن و پاسخهای
ناممکن به آنهاست .همزمان با فروپاشی اکوسیستم ،انسان خردمند
قصد صعود به مقام خدایی را دارد و نوید زندگی جاوید را میدهد.
باوجود پایبندی نویس��نده ب��ه تکامل و قوانین زیستشناس��ی،
نتیجهای که او در فصل آخر کتاب ـ فرجام انسان خردمند ـ میگیرد
جالب توجه و برای معتقدان به اینگونه نظرات تکاندهنده است .او
میگوید :بهوسیل ه قوانین انتخاب طبیعی محال است بتوان وجود
آلبا ـ خرگوش سبز فلوئورسان ـ را توضیح داد .او محصول طراحی
هوشمندانه اس��ت ...پس از چهارمیلیارد سال انتخاب طبیعی ،آلبا
در طلیعه یک عصر جهانی نوین قرار میگیرد که در آن زندگی تحت
فرمان طراحی هوشمندانه خواهد بود.
زیستشناسان سراسر دنیا در نبردی با جنبش طراحی هوشمندانه
گرفتار شدهاند ،نبردی که آموزش نظریه تکاملی داروین در مدارس
را زیر سوال میبرد و مدعی است که پیچیدگی زیستی ثابت میکند
باید خالقی وجود داشته باش��د که پیشاپیش در تمام این جزئیات
زیستی تعمق کرده باشد.

جوجو مویز مانند همه داستانهای سرگرمکننده بهسادگی
قصه تعریف میکند .از طرفی ضربآهنگ و ریتم داستان
کند نیست .این ویژگیها به توجه مخاطبها در جهان به
این اثر کمک کرده است.
ش��ماری از منتق��دان بریتانیای��ی ،اث��ر این نویس��نده را
ی��ک اثر «تج��اری» میدانند؛ اما جوج��و مویز دیدگاهی
دیگ��ر درب��اره داستاننویس��یاش دارد و میگوید «:اگر
كتابي ب��ا عبارت مخوف ادبيات داس��تاني تج��اري زنان
دس��تهبندي ميش��ود به اين معني نيس��ت كه نگاهي به
مس��ائل اجتماعي ن��دارد و اش��ارهاي به اتفاقات��ي كه در
دنيا ميافتد نكرده اس��ت ،يا اينطور بگوي��م ،چه اتفاقي
ميافتد وقتي براي شركتي كار ميكنيد كه در قراردادش
ساعت كاري تعريف نشده است .اگر بتوانم مردم را به فكر
كردن وادارم و درعينحال داس��تاني قابلفهم بنويس��م
و همزم��ان آنها را بخندان��م و بگريانم ،باید ُرك و راس��ت
بگويم ،اصال اهميت نميدهم ب��ه من چه لقبي ميدهند.
از اينك��ه احساس��ات را در خواننده برانگيزانم شرمس��ار
نميشوم».
همچنین مولفههایی مانند پرفروش بودن آثار جوجو مویز
در کش��ورهای غربی در توجه مخاطبهای فارسی به آثار
این نویسنده موثر بوده است .همچنین براساس این رمان
نیز فیلمیساخته شده است و این مولفه نیز در جلب توجه
مخاطب موثر بوده است.
مولفههای��ی مانند بازاریابی ،تبلیغات ،عاش��قانه بودن تم
و مضمون داس��تان و همینط��ور س��ادگی آن از طرفی
برگزیده ش��دن در رقابت ادبی در بریتانیا و ساختن شدن
فیلمیبراساس این اثر داستانی دستبهدست هم داده است
تا متنی نهچندان خالقانه و فاق��د ارزشهای ادبی خاص
مورد توجه مخاطب قرار گیرد.

جوجو مویز:
باید ُرك و
راست بگويم،
اصال اهميت
نميدهم به
من چه لقبي
ميدهند.
از اينكه
احساسات را
در خواننده
برانگيزانم
شرمسار
نميشوم

