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زباِن زنانه

»نیوتــن زیر درخــت گردو« ســومین 
رمان لیال صبوحی اســت که در ارتباط با دو 
کتاب قبلی »پاییــز از پاهایم باال می رود« و 
»ســیاوش اسم بهتری بود« پس از سفری با 
ســایه ها به دل روستایی گمگشته و صعودی 
جانکاه و پاالینده، این بار به روایت عشــقی 
نامتعارف و دردناک می پردازد. صنم خواهر 
دوقلوی صبا طحان دفترچه ی یادداشت صبا 
را پس از مرگ او می یابد و سعی می کند سر 
از راز مگوی خواهر جوان مرگش دربیاورد و 
معمای حضور مردی ناشــناس را که سر قبر 
خواهرش دردمندانه هق هق می کند بگشاید. 
 بخشی از داستان با بهره جویی از خواب 
و خیــال روایت می شــود و چرخش روایت 
و حرکت روی لبه ی واقعیت و رویا بســیار 
هنرمندانه اســت. نویســنده توانسته از تمام 
ظرفیت های روایت بهــره ببرد و فصل هایی 
کتــاب  در  دارد  نامتعارف تــری  راوی  کــه 
برجسته ترند. اگرچه گاه سایه ی نویسنده بر 
لحن و زبان راویان داستان سنگینی می کند و 

از پشت کلمات قابل تشخیص است.
»پاییــز...« و »نیوتــن...« زبانی زنانه 
و شــاعرانه دارند )که گاه اشــارات مستقیم 
به شعر آزاد خراســان را هم می شود در آن ها 
دیــد( و »ســیاوش...« به فراخــور راوی 
زبانی کمتر شــاعرانه و بیشــتر مردانه دارد. 
»پاییز...« روایت جنگی درونی و شخصی 
با ســایه ها و زخم ها و رنج هاســت. داستان 
خاکیانــی که از یک قدح نخورده بر دســت 
خراب و مست می شــوند و گام ها را آهسته 
اما محکم برمی دارند. سیاوش تالشی است 
در جهت درمان یــک زخم عظیم موروثی و 
قصه ی رها کردن و رها شدن و صعود از میان 
رنج هــا، خرده روایت های بســیار از قحطی 
بزرگ جنگ جهانی اول که روی شال گردن 
آی قیز نقش می بندند، با یک پایان شکوهمند 
و اســطوره ای. قهرمانی کــه در یک صعود 
تک نفره روح های سرگردان را اوراق می کند 
و به زخم هایــش می زنــد. ارواحی که یک 
کنجشــان هنوز به عشقی، عطری چیزی در 
این دنیا گیر است. که حسرت یک بار دیگر 
در آغوش گرفتن دختر جوانشان و فشردنش 
در حصــار بازوان در آغوش خالی شــان درد 
می کند. ســایه هایی که از شرم خود را پشت 
درختــی که نیســت پنهان می کننــد و نگاه 
می دزدند.  و در »نیوتن« با شــخصیت های 
چگال و قدرتمندی مواجهیم که که اگر الزم 
باشد خفه خون می گیرند و خود را در دل شبی 
اوج قصه ی تلخ زهرماری چندباره و چندباره 
 می زایند. که در یک قفــس متحرک در دل 
ســیاه شــب نهایت ناپرهیزی و رویاپردازی  
متهورانه شــان یــک بوســه ی محجوبانــه 
روی پیشــانی اســت. شــخصیت هایی که 
لیال صبوحــی روی کاغذ می نشــاند اغلب 
با شخصیت های داستان های  بارزی  تفاوت  
مدرن دارند. هنوز مدرن نشــده اند و وامانده 
و بالتکلیــف و منفعل نیســتند. کــه هنوز 
ته مانده ی تفکرســنتی را حفــظ کرده اند یا 
شــیفته ی یافته های پســامدرنی هستند که 
دریغش آمــده مفهوم مقدس پرهیــز را دور 

بریزد.  از آدم های وامانده و سست و عاصی 
در داســتان های صبوحــی خبری نیســت. 
آدم هایــی کــه از خود و از جهان شکســت 
می خورند و زار و ســرخورده و پریشــان از 
زمین و زمان می نالند، برای اینکه نجنگند و 
حریف خود نشوند خود را به ضعف و زبونی 

می زنند و در نهایت مغلوب می شوند.
نویسنده برای تبیین جهان بینی شخصی 
و فلســفی خود از فیزیک بهره جسته و در 
نقد شخصیت هایی که در تقابل با جهان بینی 
شــخصی و فلســفی حاکم بر کتــاب قرار 
می گیرند کمی ناروادار است. سنت، مدرنیته 
و درماندگی میان ســنت و مدرنیسم هر کدام 
نماینــده ای در نیوتون دارنــد اما تمرکز روی 
گاهانه دست به  شخیصت هایی اســت که آ
انتخــاب زده اند و نه کامال برکنار از ســنت 
هســتند و نــه کامــل در دامان مدرنیســم 
افتاده اند. کل داســتان حول محور یک نظام 
فکری بخصوص و جهان بینی شخصی شکل 
گرفته و تــا حدودی یک جانبــه به موضوع 
نگریســته و ره و رســم های دیگــر را برای 
مدیریت چنین موقعیت هایی مردود دانسته. 
گرچه صدای نویسنده در جامعه و در ادبیات 
امروز گم اســت اما در کتــاب فریادی بلند 
است در ســوگ چیزهایی که آسان به دست 
نیامده اند اما همراه با زوائد ســنت آســان از 
دســت می روند. »نیوتن زیر درخت گردو« 
مرثیه ی زیبایی است برای مفهوم گم گشته ی 

اخالق در جهان امروز.
نیوتــن فریاد بلندی اســت در ســتایش 

مفهوم گم شده و از دست رفته ی پرهیز.
که بــا بهره گیــری از قوانیــن جاودانی 
نیوتن که پیکــره ی اصلی طرح را تشــکیل 
می دهد، به مفاهیمی چون مرگ و عشــق و 
رنج می پردازد. به پرهیز، و گریز از چیزهای 

عظیم خطرآفرین.
البته که کتاب کوششی است برای یافتن 
پاســخی به ســوال های ســخت و نفسگیر 
در بــاب مفاهیــم لغزان و نســبی. صبوحی 
با قاطعیــت حکمی صادر نمی کنــد اما در 
ایــن کتاب مرگ اندیشــانه تمام مســیرها و 
احتماالتی کــه روایت می کند بــه نوعی در 
چارچوب جهان بینی شخصی نویسنده قرار 
می گیرند.  در پایان داستان واکنشی را از یکی 
از شخصیت ها می بینیم که به راحتی باورپذیر 
نیست، شخصیتی که در طول داستان در سایه 
و از چشــم پنهان بوده ناگهان بسیار سفید و 
فرشته گونه و بدون لکه های خاکستری ظاهر 
می شــود و البته که این حد از مهربانی تنه به 

بی رحمی می زند.
هرچند پیشــی و موشــی و رفیق بهتر از 
جان از ابتدا حضور دارند اما مخاطب داستان 
را از جانب دختر جوان و عاشــق و خوددار 
دنبال می کند. ناگهان پرده می افتد و داستان 
می چرخــد و مخاطــب را در داوری و بابت 
احساســی که در طول قصه داشــته معذب 
می کند. ضربه ی آخر کاری و هولناک است، 

حتی هولناک تر از شعرهای دفتر صبا: 
»او که قصدش بردن نعش من از اینجا نبود/ 

پس چرا باحوصله آمد شکارم کرد و رفت؟«
اگر جــان خواندن یک عاشــقانه ی تلخ 
نامتعــارف را دارید، اگر از شــخصیت های 
بالتکلیــف و لنــگ در هوای داســتان های 
مدرن به تنــگ آمده اید، اگــر خواندن یک 
قصه ی متفاوت از جغدهای شــاخداری که 
با جغدیتشان سرشاخ می شوند محظوظتان 
می کند و ارزش قصه های نگفته و ماجراهای 
رخ نداده را می دانیــد آن وقت »نیوتن...« را 
بخوانید و در افســون و زیبایی غرق شوید. 
شــما دعوتید به میهمانی ســایه ها و ارواح، 
بــه ضیافت عشــق در دل غارهای تاریک و 
قفس های متحرک. به تماشــای نوعی بدیع 
)در عیــن حال قدیــم( از زیبایی که دیگر به 

راحتی نمی توان یافت.
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به دانش بزرگ و به همت بلند
بهبهانهتجدیدچاپکتاب»بیستوپنججستارازمحّمدتقیدانشپژوه«

نگاهیبهفعالیتهاوخدماتاینفهرستنگارفیلسوفداشتهایم

در روزگار غلبه سیاســت بر تمام شــئونات جامعه، برای 
صحبت از فرهنگ و هنر و بزرگداشــت بزرگان این عالم ژرف، 
نباید منتظــر بهانه بود امــا اگر گاهی بهانه ای نیز زمینه ســاز 
صحبت از یک مجاهد عرصه فرهنگ شــود، باید آن را به فال 
نیک گرفت و از آن کمال بهره را برد. انتشارات بنیاد موقوفات 
افشار که یادگار دکتر محمود افشار یزدی است، در آغاز همین 
هفته خبر خوبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت 
و آن این بود که بعد از چندین ســال کتاب ارزشــمندی به قلم 
استاد فرهیخته محمدتقی دانش پژوه را تجدیدچاپ کرده است. 
دانش پژوه مصحح و نسخه شناســی بی بدیل و فهرست نگار و 
کتابداری برجسته بود که سال ها استاد دانشگاه تهران و عضو 
پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی بوده است. کتابی 
که از او توســط انتشــارات بنیاد موقوفات افشار تجدیدچاپ 
شده، »بیســت و پنج جستار« نام دارد و به کوشش قدرت الله 
پیشنماززاده به زیور انتشار رسیده است. چاپ مجدد این کتاب 
بهانه ای شد تا در این روزها که هوای مملکت عاشقان حسابی 
سیاسی اســت، ســری به کارنامه این مجاهد نستوه فرهنگ 
بزنیم و توشــه ای برای آیندگان از عمر پربرکت او برگیریم. این 
گزارش، مختصری است در گرامیداشت این کتابشناس بزرگ 

و فهرست نگار کم نظیر.

WWنسخهشناسخستگیناپذیر
اگر اهل مطالعه نســخ منثور کهن باشــید، نام محمدتقی 
دانش پژوه را بیش از هر جای دیگر، احتماال بایست روی جلد 
آثاری ببینید که به تصحیح او منتشر شده اند. اخالق محتشمی، 
بحر الفوائد، روزبهان نامه، دســتورالجمهور، گشــایش نامه و 
... تنها چند نمونه از آثاری هســتند کــه به اهتمام یا تصحیح 
دانش پژوه از پستوی کتابخانه های مختلف و از میان انبوه نسخ 
خطی گران قیمت و نایاب درآمدند و در دســترس عالقه مندان 
قرار گرفتند. اما خوب اســت بدانید که دانش پژوه در فلســفه 
و منطــق نیز حرف هایی جدی برای گفتن داشــت و به اعتقاد 
بســیاری از صاحب  نظــران، از جمله اســتاد عبداللــه انوار 
برجســته ترین تصحیح دانش پژوه، در حوزۀ منطق است و آن 

تصحیح کتاب سه جلدی »المنطیقات« فارابی است.
در این باره نقل قولی از دکتر کامران فانی نیز خالی از لطف 
نیست. فانی نقل می کند که یک بار در گفتگویی دانش پژوه را به 
چخوف تشبیه کرده است. او می گوید: »یک بار به ایشان گفتم: 
شــما به آنتون چخوف می مانید. چخوف پزشک خیلی خوبی 

بود، اما می گوید: پزشکی همسر قانونی من است، ولی ادبیات 
معشوقه من است. شما هم همین جورید. در واقع تمام کارهای 
محققانه ای که می  کنید یک طرف، ولی آن چیزی که در درون 
شــما می  جوشد، همان عشق به خردورزی است که در فلسفه 
و منطق منعکس شده.« دکتر فانی همچنین در یادداشتی این 
نکته را تصریح کرده بود که بی تردید در سراسر جهان هیچ کس 

شایسته تر از دانش پژوه نبود که تاریخ مفصل منطق را بنویسد.

WWفهرستنگارجهانی
عنوان »فهرست نگار جهانی« را نخستین بار ایرج افشار به 
دانش پژوه نسبت داده است. افشار برآورد کرده بود که دانش پژوه 
قریب به صدهزار نسخه خطی و سند را در کتابخانه های ایران و 
جهان دیده و فهرست کرده است. دکتر میالد عظیمی از اساتید 
فعلی دانشگاه تهران و از شاگردان افشار نقل می کند که زمانی 
افشار با دانش پژوه و اللهیار صالح به سفر کاشان رفته بودند تا 
چند نســخه خطی ببینند. در کویر میان آران و کاشان به شب 
افتادند و طوفان شــن شــد. در میانه طوفان، هر سه از ماشین 
پیاده شــدند و افشار مقداری شاخه و بوته کند تا زیر الستیک 
بگذارد که ماشین راه بیفتد. دانش پژوه در آن مخمصه به افشار 
گفت: »اگر نتوانیم به راهمان ادامه بدهیم سرنوشت آن نسخه ها  
و فهرســت کردنشان چه می شود؟« افشار پرخاش می کند که: 
»مرد حسابی! داریم زیر شــن دفن می  شویم تو به فکر نسخه 
هســتی؟« صالح به او گفت: »شــما به این فکر باشید که اگر 

ماشین راه نیفتد امشب در این کویر چه باید بکنیم؟«
فعالیت عمده دانش پژوه فهرست نگاری نسخه های خطی 
بود که از کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران، که هسته اصلی آن 
را کتاب های اهدایی محمد مشــکوه تشکیل می داد، آغاز شد. 
نســخه های خطی کتابخانه های دانشــکده حقوق، دانشکده 

ادبیات دانشگاه تهران، مجلس شورای ملی )سابق(، مجلس 
سنا )سابق(، مدرسه سپهســاالر سابق )با همکاری علی نقی 
منزوی(، ملک )با همکاری احمد منزوی و حجتی(، آســتانه 
مقدســه قم، کتابخانه مجتبی مینوی، و موارد دیگر به کوشش 
او شناســایی و فهرســت گردیدند. دانش پــژوه دریچه ای از 
کتاب های خطــی و گنجینه های ایرانی به روی دنیا گشــود و 
نشــان داد که ذخایر عظیمی در ایران وجــود دارد، و این یکی 
از بزرگ ترین خدماتی بود که او به ایران و دنیای اســالم و عالم 

کتابداری کرد.

WWدربارهکتابحاضر
کتاب »بیســت و پنج جســتار از محّمدتقی دانش پژوه« 
مجموعه نوشــته های پراکنده دانش پژوه است. جستارهای 
این مجموعه در 5 بخش فراهم آمده و شــامل پژوهش های 
تاریخی، معرفی چند کتاب و نســخۀ خطی و نیز دربردارندۀ 
متن چند رســاله، وقفنامه و سند کهن از ســده های 9 تا 12 
هجری اســت. این جستارها که حاصل ژرف نگری مؤلف در 
منابع خطی گوناگون است، اطالعات ارزشمندی را در مورد 
رجال سیاســی و علمی و اوضاع اجتماعی برخی شهرهای 
بزرگ ایران ماننــد اصفهان به ویژه در عصر صفوی در اختیار 
خوانندگان قرار می دهد. راستی بد نیست بدانید که انتشارات 
بنیاد موقوفات دکتر افشار، از 29 خرداد تا 9 تیر، این کتاب را با 
۳۰٪ تخفیف در دفتر مرکزی اش عرضه می کند و عالقه مندان 
می تواننــد در این بازه زمانی کتاب را ارزان تر از قیمت پشــت 

جلد تهیه نمایند.

WWاینانسانشگفت
نوش آفرین انصاری اســتاد دانشــگاه و پژوهشگر علوم 
کتابــداری دوره ای را با اســتاد دانش پژوه همــکار بود و در 
معیت دانش پژوه روی نســخ خطی کار می کرد. او تعدادی 
از این خاطرات را در شــبی که موسسه بخارا در گرامیداشت 
دانش پژوه در  2۰ آذر 1۳92 برگزار کرد، بیان نموده اســت. از 
جمله اینکه: »روزی ســرکار خانم )همسر دانش پژوه( تلفن 
زدند و از ما خواستند به خانه شــان برویم. گفتم چی شده؟ 
گفتند حال دانش خوب نیســت. گفتند به یک زبان صحبت 
می کند که مــن نمی فهمم. من هم فــورًا راه افتادم و به آنجا 
رفتم. استاد در بســتر بودند و با کالمی نامشخص صحبت 
می کردند . بیشــتر که گوش کردم دیدم به زبان فرانسه از ابن 
رشــد و تفسیر کالم ماوراءالطبیعه صحبت می کنند. به خانم 
گفتم نگران نباشید. این ورق های زبانی به هم ریخته است و 
طبعا همه چیز درســت می  شــود و خالصه برای من تجربه 

خیلی جالبی بود.«

چاپ نخست کتاب »آماده باش« نوشته ِورا برازُگل با ترجمه 
نگار عباس پور از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. 
گوست 1984 در روسیه متولد شد و هنگامی  ورا برازُگل در دوم آ
که پنج ســاله بود به همــراه خانواده به ایــاالت متحده آمریکا 
مهاجرت کرد. او در کالج شــریدان کانادا از رشــته انیمشــین 
کالسیک فارغ التحصیل شده است و هم اکنون در ایالت پورتلند 
 Laika Entertainment آمریکا ساکن بوده و با کمپانی گرافیکی
در زمینه انیمیشــن و پویانمایی همکاری دارد. اولین داســتان 
تصویری ورا برازُگل با نام »شبح آنیا« در سال 2۰11 منتشر شد 
و کتاب کمیک دیگر او با نام »مرا رها کن« در سال 2۰17 برنده 
نشــان کالدکوت شد که از سال 19۳7 هر ساله به برجسته ترین 
کتاب تصویری آمریکا تعلق می گیرد. او همچنین جوایز دیگری 
از جملــه آیزنر و هاروی را در کارنامه حرفه ای خود دارد. کتاب 
کمیک »آماده باش« اما در سال 2۰18 توسط انتشارات ِفرست، 
ِسِکند )First Second( منتشر شده است و داستان دختربچه ای 
به نام ِورا را روایت می کند که از قضا هم نام خود طراح-نویسنده 

کتاب است و اهل روسیه. 

دوســتان ِورا در کتاب »آماده باش« در خانه هایی شــیک 
زندگــی می کنند و والدینشــان می تواننــد آنان را بــه بهترین 
اردوگاه های تابستانی بفرستند، اما مادر ِورا قادر به صرف چنین 
خرج و مخارج لوکسی نیست؛ با این حال یک کمپ تابستانی 
در محدوده بودجه آنان وجود دارد و ِورا راهی آن اردو می  شود. 
برازُگل در قصه خود، تالش های ِورا برای یافتن دوستان جدید 

و همچنین جستجوی یک مکان برای یافتن تعلق خاطر، آن هم 
پس از مهاجرتش همراه با خانواده از روســیه به ایاالت متحده 
را روایت می کند. روایتی از ســازگار شدن با یک محیط جدید 
آن هم با زبانی کودکانه. با این توضیحات می توان انتظار داشت 
که یک کتاب تصویری کــه احتماال الهام گرفته از زندگی طراح 
در دوران کودکی اش اســت، منتشر شــده باشد و نویسنده نیز 
در معرفی کتاب خود آن را به نوعی تایید می کند. »داســتان این 
کتاب هم واقعی است و هم ساختگی. حتی اگر آدم همه چیز را 
از یک دوره ی یک ماهه مربوط به بیست سال پیش به یاد داشته 
باشد، این احتمال وجود دارد که آن اتفاقات دستمایه کافی برای 
داستانی عالی نشوند. در طول اردو، روزهای زیادی می گذرند 
بدون این که اتفــاق جالبی بیفتد. بعد یــک عالم اتفاق جالب 
می افتد، ولی برای دیگران. حق شــخصیت ها کف دستشــان 
گذاشته نمی شد اگر همه چیز در این کتاب بر اساس واقعیت بود 

و کتاب بدی از آب درمی آمد.«
از این نویسنده اثر دیگری با عنوان »دست از سرم بردارید« 

در ایران به فارسی برگردانده شده و به انتشار رسیده است.

داستان دختربچه ای به نام ِورا
»آمادهباش«نوشتهیِورابرازُگلازسویانتشاراتعلمیوفرهنگیمنتشرشد

پیمان طالبی
شاعر و روزنامه نگار


