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 با تیغ ژیلت! ٭« ریهاراکی»

  

  

 جزیرۀ سرگردانی

 نویسنده: سیمین دانشور

 ناشر: خوارزمی 

 محل انتشار: تهران

 / چاپ اول1372 تاریخ نشر: 

  326 تعداد صفحات: 

  

را معرفی کرد؟ این نوشته « جزیرۀ سرگردانی»توان اثری چون چگونه می

ای در آن خلق شخصیت پرداختهچرخد، ای نمیداستان ندارد، بر محور حادثه

نشده است، حدیث نفس نیست، تصویری از فضای سیاسی یا اجتماعی 

ها را ای است که همۀ این ادعابلکه ملغمه -دهد دورانی خاص به دست نمی

در دل دارد و دریغ از اینکه حتی یکی از این وجوه را به خوانندۀ کتاب 

من به کلی مجهول است و امکان عرضه کرده باشد. بنابراین شأن نزولش بر 

توصیفش از عهدۀ من کامالً خارج. کسانی که نقدی را بر کتابی فقط به این 

ای از آن کتاب دستگیرشان شود این سطور را خوانند که خالصهامید می

دارد ولو خالصه بر نمی« هیچ»نخوانند چون راقم آن بر این گمان است که 

 ار شده باشد.در سیصد و اندی صفحه تکر« هیچ»

کند در نهایت خواننده را سرگردان می« جزیرۀ سرگردانی»حتی گفتن اینکه 

به  -اش کرد توان بار این اثر یا صادر کنندهترین متلکی که مییعنی مبتذل -

بخشد، زیرا سرگردانی خود عالمی است، گرچه کتاب مختصری ارزش می

ذهن را به تکاپو وامیدارد. طلبد و نامطبوع، که چون و چرا و پرس و جو می

احساسی که خواننده حین خواندن نوشتۀ سیمین دانشور دارد مالل است که 

 گیرد.سطر به سطر و صفحه به صفحه و فصل به فصل فزونی می

  های انشایی و امالیی و دستوریمالل از غلط

  7ص. ]سور اسرافیل به جای صور اسرافیل 

  8ص.  روز قبلبه جای  دیروز
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 13ص.  دیگربه جای  حاال

 …و35 ص.  با اینکهبه جای  به اینکه

  35 ص.  هاتبسمی بر لببه جای  هاتبسمی در لب

  66 ص.  انتظاربه جای  تصور

  67 ص.  هبهبه جای  حبه

  94 ص.  شب پیشبه جای  دیشب

  118 ص.  هاپستانبه جای  هاسینه

  123 ص.  چشم نوازبه جای  رنگ نواز

از باالی سرم رد یا  دهدسواد من به آن قد نمیبه جای  استاز سر من زیاد 

 [ ...و  323 ص. شودمی

  های غیر  واقعیمالل از گفتگو

بیژن پرسید: پکری؟ هستی گفت: وقتی »به عنوان نمونه:  -]بیشتر مکالمات 

ناف جسمی ترا از مادرت بریدند، وابسته بودی اما قدم به قدم به آزادی پا 

وگرنه ترا با  ...شنوی ناف روحیت را هم از پدرت ببر من می گذاشتی. ازمی

، 243، 117 یا رجوع کنید به صص. 137 ص.« کشاند.خودش به ته چاه می

 …[ و 320، 262

  سر و ته مالل از جمالت بی

  23ص. « غیر از جوهر روح خودم اعتقاد به هیچ فالی ندارم.]»

  24 ص. « های نزدیک به هم مراد در ناخودآگاهش ثابت مانده بود.چشم»

ها افزوده های روشن که زمان هر سالی ]کذا[ یکی بر آنبا تعداد شمع»

  29 ص.« بود...

هایش ها ]کذا[ با انگشتان رفت، بعد موباز سلیم به سراغ شانه کردن ریش»

  33 ص. « هایش ]کذا[ شانه کرد.را با ده تا انگشت

 ص. « ریختیم.همۀ سران خارجی، از جمله خودم که داخلی بودم عرق می»

181  

  194 ص. « دهد.چشم دوخته بود به گوش سلیم که معلوم بود گوش می»

ص. « اصالً زاویه دار بودن و برجستگی یکی ]کذا[ از رموز زیبایی است.»

195  
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شب در  دانست که این سر به جیب مراقبت بردن است که یکهستی می»

  ...[و   239 ص.« خانۀ هستی هم از کمر درد به آن پناه برده بود.

  

  مالل از دیدن رد پای آل احمد

 فعل[ معنی، جمالت بیهای بی«زد بیرون»های نا به جا، «که]»

  

  های طوالنیمالل از باد کردن در کتاب به ضرب نقل قول

]از سهروردی، از فروزانفر، از تذکرة االؤلیا، از کشف المحجوب، از قصۀ 

 …[ سیندرال، از داستان بابک خرم دین، از مراسم نوروزی و

  

مالل از فقر فکری نویسنده و در نتیجه به عاریه گرفتن فکر داستان نویسان 

  دیگر

صادق چوبک، از « روز اول قبر»بزرگ علوی، از « هایشچشم»]از 

جالل آل احمد، حتی از « خانم نزهت الدوله»مهشید امیرشاهی، از « آلبوم»

 سیمین دانشور![ « سووشون»

  های سیاسیخبری نویسنده از ماجرامالل از بی

کند که حزب توده در دوران صدارت مصدق غیر قانونی نبوده ]تصور می

 [ 82 است. ر. ک. به ص. 

  هبیدقتّی نویسنده در عادات مذمالل از بی

 [ 292 فرستد. ر.ک. به ص. هان نزد مال می]کسی را برای اعتراف به گنا

  مالل از ناواردی نویسنده به تشریفات نظامی

دهد، به افسران چکمه ]به سر گروهبان در سرباز خانه اطاق مخصوص می

کند که آنجا فال حافظ پوشاند، تیمسار را روانۀ اطاق سر گروهبان میمی

 [270 بگیرد. ص.

  

  مالل از ناتوانی نویسنده در توصیف دقیق یا شاعرانه

وصف دقیق بلوز پشمی، وصف شاعرانۀ  48و  13]ر.ک. به صص. 

 جوشیدن آب[ 

  مالل از ترجمۀ قالبی
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  11ص. « شود؟لیدی را چه می]»

  39 ص. « چرا که نه؟»

 [ ... 13نه! ص.« توئیست»ترجمه شده است، « راک اند رل»

  

 های صدتا یک غاز کلیشۀ سیاسی و شعارمالل از 

 ]در سراسر کتاب[ 

  

  مالل از شوخی لوس پا خورده یا دست پخت نویسنده

 ]در سراسر کتاب[

  

  ای که به مذهب و مذهبیون داده شده استمالل از رشوه

 ]در سراسر کتاب[ 

  

  مالل از تمجیدی که راقم از خود و شوهرش کرده است

 ]در سراسر کتاب[ 

  

  مالل از نقطه گذاری آشفته و افعال ناقص

 ]در سراسر کتاب[ 

  

مالل از گفتگوی نخود با لوبیا به تقلید از پروین اعتصامی و بدون 

  برخورداری از استعداد او

]قوقوسی انار با روبان قرمز، حباب با حباب، درخت با هستی، بنفشه با آب 

 …[ و

 مالل از حشو، جملگی قبیح 

)مگر معموالً زیر موی کسی را  8ص.« سفیدش را بوسید.های روی مو]»

 بوسند؟( می

شود صورت شستن دو )معلوم می 26 ص.« صورتش را پاک شسته بود.»

 نوع است: پاک و کثیف!( 
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« تر.تر بود و دیگری بزرگها کوچکدو زنگوله داشت، یکی از زنگوله»

ترند یا بزرگ کردیم هر دو)خوب شد فرمودید وگرنه ما فکر می 125 ص.

 تر!( هر دو کوچک

)دیگران قطرۀ بینی را در چشم یا  58 ص.« قطرۀ بینی را در بینی چکاند.»

چکانند. این بانو به قدرت هوش خدا داد دستگیرش شده که چه را گوش می

 کجا بچکاند.( 

اش در جای خود ثابت خورد اما سالک گونههای دم اسبیش تکان میمو»

 [ ... هم از کرامات شیخ ما!( )این 50 ص.« بود.

  و باألخره مالل از اعمال و حوادث محیر العقول

های هستی افتاد و به قلبش راه یافت و نور از شیشۀ پنجره پشت پلک]»

)کارهای فاعل و مفعول قره قاطی  5 ص.« ای در دلش چشمک زد.ستاره

 شده است و در نتیجه حیرت انگیز!( 

 )مشکل بتوان.(  5 ص.« نشست.پا شد در تختخوابش »

)این کار از عمل قبلی  11 ص.« های آبی درشتش را رویهم گذاشت.چشم»

 تر است.( هم شاق

 )کور شود هر آنکه بتواند!(  .95 ص.« کنم.هایم را شل میهای چشمکاسه»

قوری توران خانم  در) 101 ص.« با قوری توران خانم چای تازه دم کرد.»

 گمان نکنم.(  ... باشاید بشود، ولی 

)لبخند،  265 ص.« بندد.اش نقش میهای بستهلبخند زود گذری کنار لب»

 کنار لب؟ آن هم بسته؟ حاال هر قدر هم زود گذر!( 

)عمر درخشش جرقه یک لحظه است.  «درخشید.جرقۀ ذهنش همچنان می»

جواهر است یا ستاره یا خورشید  -بدرخشد جرقه نیست  همچناناگر چیزی 

 ا...( ی

 161 ص.« هاراکیری کند.داشت جا داشت که اگر یک تیغ ژیلت وجود می»

ها با )دریدن شکم با تیغ صورت تراشی؟! دست مریزاد! کاری که ژاپنی

 [... کنند یا با خنجر؟! حقیقتاً ایوهللا!(شمشیر می

  

این نمونۀ آخر، به گمان من، بهتر از هر تک جملۀ دیگری در کل متن، 

سازد. سیمین را آشکار می« جزیرۀ سرگردانی»زجات رقم زن بضاعت م
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دهد، اسم دانشور، همانطور که تیغ ریش تراشی را از تیغۀ شمشیر تمیز نمی

فاعل از مصدر نوشتن را با کلمۀ نویسنده اشتباه کرده است. نویسندگی ذوق و 

ین طلبد، نیاز به تسلط کامل به قواعد دستوری دارد، چشمی تیز بقریحه می

ها را به ها عکسبرداری کند، گوشی دقیق که گفتگوخواهد که از رویدادمی

ای که داستانی بیافریند. آموختن الفبا و داشتن کاغذ ثبت برساند و قدرت خالقه

طور که تیغ ژیلت برای اقدام به  همان -و قلم برای داستانسرایی کافی نیست 

 ای ست حقیر و نامناسب.وسیله« ریهاراکی»

هم ارادتی به « جزیرۀ سرگردانی»من باید اذعان کنم که پیش از خواندن 

های ادبیم ها و تحقیقهای سیمین دانشور نداشتم. ولی در گذشته در نقدنوشته

از همه  -های آثار او قائل شوم ای برای نارساییکوشیده بودم دالیل مخففه

توانست ای منفی نمیجهتر همسری و همنشینی با جالل آل احمد که جز نتیمهم

آید که نه مرگ آل احمد و نه حتی به بار آورد. اما از قرائن چنین بر می

نتوانسته است خانم دانشور را به تحّرک وادارد تا « سنگی بر گوری»انتشار 

خود را از کج بینی و معوج نویسی آل احمدی نجات دهد. اسباب تأسف است 

باقی مانده است و « سووشون» که وی همان زری ضعیف و مسحور شوهر

یعنی پس از کم شدن سایۀ  -حتی نتوانسته به وعدۀ آبکی انتهای کتاب وفا کند 

 یوسف از سرش خودی در روشنایی بنماید.

آید بلکه های من نه فقط اثری ادبی به شمار نمیبا معیار« جزیرۀ سرگردانی»

که این متاع صفحه کاغذ سفید است، آن هم در آن ملکی  326حیف و میل 

و اگر تبلیغات گمراه کنندۀ حاشیه نشینان  -شود مثقالی و قیراطی معامله می

ً به خود درد سر نقد کردنش را  محافل هنری شامل حالش نبود، من مطلقا

 دادم.نمی

 1995ژوئن  / 1374٭ صور اسرافیل خرداد و تیر 
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