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1  امیرحسن چهل تن، با رمان «محفل عاشقان ادب» جایزه بین المللی خانه  فرهنگ هاي جهان در برلین را از آن خود کرد و این خبر

شیرینی است براي ما، در این روزهاي تلخی منتشر در سرزمین ما و در همه جاي دنیا. چهل تن از نویسندگان تیزبین، پرتالش و

مطرح ایرانی است که از حدود چهار دهه پیش، قریب پانزده اثر داستانی در قالب رمان و داستان کوتاه به فارسی منتشر کرده و طبعاً

خوانندگان فارسی زبان با او آشنایی کامل دارند؛ نیازي هم به معرفی او نیست؛ با شنیدن نامش، عنوان هاي «روضه قاسم»، «تاالر

آینه»، «مهرگیاه»، «تهران شهر بی آسمان»، «عشق و بانوي ناتمام»، «سپیده دم ایرانی»، «دخیل بر پنجره فوالد»، «چیزي به

فردا نمانده» و... از ذهن مان می گذرد و کلی حضور جدي سال ها، همگی جزو کارنامه و آثار خواندنی او به شمار می روند. بن مایه آثار

چهل تن، اجتماع، تاریخ و روابط آدم هاست با آن در بستر این دو و البته به طور ضمنی رابطه شان با قدرت و امر سیاسی، گو اینکه

هرگز مستقیماً سیاسی نیست و او نویسنده تماماً سیاسی به معناي حزبی یا مسلکی نیست. آثارش هیچ دخلی به ادبیات فست فودي و

آپارتمانی و فانتزي یا ساختارگرایان صرف هم ندارد، از این رو آثارش پیوسته از سفارش اجتماعی مردم کوچه  و بازار برمی آید و با

واکنش خوب خوانندگان از یک سو و برخورد قهرآمیز مخالفان از سوي دیگر رو به رو می شود. افزون بر این، سال هاست چهل تن از

منتقدانِ ممیزي یا سانسور است. اما از بد روزگار و برخالف میل نویسنده، از حدود چهارده سال است که دیگر هیچ اثر تازه اي از او،

-همچنان که از بسیاري نویسندگان دیگر- به فارسی درنمی آید و عجالتاً خوانندگان فارسی زبان از خواندن آثار او محروم شده اند.

خب، این مسئله، بنا به دالیلی است که همه می دانیم و نیاز به توضیحش نیست.

این واقعه البته، ناکامی و شرمساري بزرگی هم هست، نخست براي تمامت یک زبان و فرهنگ و جامعه، و بعد فقدانی دردناك است

براي نویسنده اي که نمی تواند به زبان مادري اش آثار خود را منتشر کند و نخستین خوانندگانش، مخاطبان و گویش ورانی از

زبان هاي دیگر هستند، از دل سنت هاي ادبی دیگر. زمانی بولگاکف این حقیقت مسلم را گفته بود که «دست نوشته ها هرگز

نمی سوزند»، چنین است و قطعاً اندیشه مکتوب شده بر صفحه سفید را نمی توان با هیچ مانعی از میان برد، ممکن است حضورش را

به تأخیر انداخت، ولی آن اندیشه آمده که بماند و به رغم ممنوعیت ها می ماند. با این همه، در کنار این خسران بزرگ براي خوانندگان
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زبان مادري نویسنده و البته براي خود او، نفس چنین مسئله اي، سویه هاي دیگري هم دارد. چهل تن در این زمینه نخستین نیست، و

در زبان هاي دیگر به خصوص اردوگاه شرق سابق، نویسندگانی هم سرنوشت او بسیار بوده اند و می شناسیم شان و حتی همین امروز

هم هستند. اما در زبان فارسی شمارِ ممنوعات زیاد است و چهل تن یکی از آنهاست؛ چند نویسنده ایرانی در مواجهه با این تقدیر و

به طور نسبی از موفق ترین ها در انتشار آثارش در زبان دیگر. در چنین حالتی، گاه از دل همین محرومیت، و فقدان؛ نویسنده و کارش

صاحب بخت و اعتباري از نوع دیگر می شوند، در این میان فرصتی کم نظیر فراهم می شود که دریچه هایی تازه به رویش می گشاید.

این البته در نگاه کلی، و به گونه اي متناقض نما، بختی ثانوي براي زبان فارسی و فرهنگ ایرانی هم هست، و بی تردید در کنار بازتاب

میزان مدارا و وسعت نگاه زبان هاي دیگر و جوامع باز، نیز گواهی است کتبی و نازدودنی بر سیر یک دوران، سیر ادباري ناباورانه ولی

واقعی، که بعدها آینه اي خواهد بود پیش روي منتقدان و جامعه شناسان. مهم تر از همه نیز فرصتی کم نظیر براي هماوردي نویسنده

است، با نویسندگانی از سنت هاي ادبی و زبان هاي دیگر، و موفقیت نویسنده، در میدانی فراخ تر، در عین حال و ازهرجهت دشواري و

لذتی دوچندان دارد. موفقیت درخشانی که به تازگی ترجمه رمانِ آخر چهل تن در حوزه زبان آلمانی به دست آورده، از این جمله است:

دریافت جایزه بین المللی سال 2020 خانه فرهنگ هاي جهان در برلین. خانه اي مطرح در بازتاب رویدادهاي فرهنگی معاصر جهان،

بی شائبه ارتباطش با دولت آلمان و دولت هاي دیگر. امسال شش کتاب از شش نویسنده به مرحله نهایی این جایزه راه یافتند که به

علت رقابت تنگاتنگ این آثار، کیفیت ادبی باالي همه شان، و اهمیت هرکدام در جاي خود، هیئت داوران تصمیم گرفت جایزه را به

هر شش اثر بدهد و هر شش اثر را برنده اعالم کند. طیفی رنگارنگ از آثار ملل مختلف! این آثار از زبان فارسی، روسی، بلغاري،

فرانسوي، و انگلیسی (دو کتاب) از سراسر جهان به آلمانی ترجمه و منتشر شده اند و از تمام قاره ها در این مسابقه حضور داشتند.

همان طور که نوشتم کتاب ها از نظر ساختاري و موضوعی، بسیار متنوع و رنگارنگ بودند، و درست همسو با سرشت خانه فرهنگ ها،

آن هم در عصر همه گیري جهانی و مسائل مشترك.

2  واضح است به دنبال وضعیتی که از کار چهل تن در باال به اختصار نوشتم، براي بررسی کارنامه خالقیت چهارده سال اخیر او،

شوربختانه چاره اي نمی ماند جز گرفتن رَد او و نوشته هاي تازه اش در زبان هاي دیگر به ویژه در زبان آلمانی. چهل تن را با ترجمه

هفت رمان، یک مجموعه جستار و ده ها نوشته درباره مسائل ادبیات، فرهنگ و جامعه ایران در روزنامه ها و مجالت مختلف

آلمانی زبان، ازجمله در «زوددویچه»، «فرانکفورتر آلگه ماینه» و «دي تسایت»، شاید بشود در کنار چند چهره اخیر دیگر ایرانی، و

البته برخی سابق تر مانند دولت آبادي، مرادي کرمانی، مندنی پور، معروفی، گلشیري، پیرزاد، حاج سید جوادي و فریبا وفی، با فاصله

بیشتر از آنها، امروز و در این سال ها، پُرخواننده ترین نویسنده فارسی زبان در چند سال اخیر در آلمان به شمار آورد. و این به دلیل

حضور مستمر او است دست کم از دوازده سال پیش در محافل ادبی، نمایشگاه ها، و هفت رمانی که در بازه زمانی ده ساله از او به

آلمانی منتشر شده اند. کتاب تازه اش نیز مثل اغلب کارهایش در نشر «بک»، از ناشران مشهور و بزرگ درآمده است:

رمانِ «محفل عاشقان ادب» در 252 صفحه، رمانی است پُرکشش و خواندنی با زبانی روان و پر از اشارات تاریخی. داستانِ این رمان
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اتوبیوگرافیک، تاریخی تحلیلی و منتقدانه است، که با زبان جذاب و ترجمه خوب، از اواخر کودکی و اوان نوجوانی نویسنده آغاز

می شود، از توصیف اتاق و پنجشنبه هایی شروع می شود که دوستان والدینِ راوي براي بحث و بررسی و گپ زدن درباره ادبیات به

خانه شان می آیند. هر پنجشنبه، هشت میهمان به خانه نویسنده می آیند، هشت ادبیات دوستِ آشنا، و هشت دلباخته زبان، تا به اتفاق

پدر و مادر و بعدها به اتفاق خود راوي از ادبیات صحبت کنند. آنها ترجیحاً درباره ادبیات کالسیک و کهن فارسی صحبت می کنند، از

مولوي، حافظ، سعدي، فردوسی و دیگران. سال ها این نشست ها ادامه می یابد و در این میان، فضایی باز می شود براي سخن گفتن از

زبان فارسی، شعر، نقد و تفسیر مضامین بزرگ حول و حوش زندگی و فرهنگ. همین مباحث است که شرکت کنندگان آن جلسات را

به هم پیوند می دهد، از جوانب گوناگون به هم می تندشان و مثل کالفی در  هم می پیچدشان و خرده وقایعِ رمان حول همان ها شکل

می گیرد. و بعدها به  نحوي پاي دولت نیز به محفل شان باز می شود. سال هاي آغاز شکل گیري داستان دهه پنجاه شمسی است،

دوران شکوفایی ادبیات مدرن در ایران و البته حاکمیت شاه با دم و دستگاه فشار و سازمان امنیت (ساواك) بر کشور. سپس انقالب

اسالمی از راه می رسد و از سال پنجاه و هفت ماجرا تغییر می کند.

 امیرحسن چهل تن در این داستان فشرده و جزئی نگر، مدام به همین محفل گریز می زند و به گفت و گو هاي آنها در مورد شعر، نقش

والدین خود، نوشته هاي خود و تأثیر ادبیات و شکل گیري شخصیت خودش می پردازد. این رمان به نوعی تحلیل دوران جوانی و

مناسبات نسل ها هم هست، سرشتی یادمانی و هشدارگر دارد، و در باور نویسنده در این رمان، ادبیاتِ قدیمی تر و حکیمانه تر،

طنزآمیزتر و برانگیزاننده تر است، و از وجوه مختلف نیز از  جمله تنانگی و مسائل روانی فضاهایی به مراتب گشاده دست تر از آموزه هاي

اخالق رسمی و ملزومات و جبرهاي اجتماعی به روي راوي و شکل گیري جهان نویسنده می گشاید. از این رو بسیاري جزئیات

خواندنی رمان در حول وحوش همین هاست که شکل می گیرد و اثر را از توصیف صرف یک انجمن ادبی، شرکت کنندگان آن و نقل

زندگینامه اي راوي-نویسنده بسیار فراتر می برد.

پیش تر رمانِ «خوشنویس اصفهان» هم از  چهل تن به آلمانی درآمده بود که بن مایه آن هم واقعه اي تاریخی است. این رمان به

دوران صفویه برمی گردد و روایتی داستانی از هشت ماه محاصره اصفهان است. دوران سیاهی که مردم از قحطی و گرسنگی به

خوردن سگ و گربه روي آورده بودند و در مواردي قصابی ها گوشت آدم می فروختند. نویسنده جایی می گوید: «از این دوران

خوشبختانه اسناد و گزارش هاي معتبري باقی مانده تا بتوانیم تصویر کمابیش روشنی از آن به دست دهیم. فاجعه مهیبی در تاریخ ما

که به جماعتی چند هزار نفره از افغان ها اجازه داد یک کشور پراهمیت را به زانو درآورند. البته براي من درام اهمیت دارد. حوادث

تاریخی تنها بستر یا زمینه اي می سازند براي حرکت و دادوستد انسان هاي واقعی».

 قهرمان اصلی، نوه خوشنویس نامداري اهل اصفهان است، که در شرایط غم انگیز قحطی و فالکت خیال دارد با فروختن

شاهکارهاي خوشنویسی پدربزرگش به پولی برسد، تا دست کم بتواند جان خودش را از مهلکه به در ببرد، اما پی می برد که در آن

شرایط جهنمی، هنر هیچ خریداري ندارد و «رقعه هاي نفیس پدربزرگ به اندازه یک دانه خرما هم ارزش ندارند». او در خالل این
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داستان، سخت دلباخته دختري «یاسمن» نام است؛ داستان عاشقانه اي در دل ادبار و شرایط مصیبت بار. در ضمن بستر داستان در

دورانی است که به تعبیر ضمنی نویسنده، اوج رونق کار ریاکاران هم هست از یک سو، و غوطه خوردن جامعه در پلشتی و تباهی از

دیگر سو. و سوسوي عشق در یک موقعیت آخرالزمانی... تناقضی ناب ایجاد می کند.

کتاب دیگر او که در همین دو سال اخیر به زبان آلمانی منتشر شده، «طوطی سمج» است که بازهم رمانی تاریخ محور است، بر پایه

خاطرات و مشاهدات نویسنده از وقایع اوایل انقالب. نویسنده در این رمان محله اي را خلق می کند، در روزهاي پیش از انقالب و

رویداد تا ماجراي گروگان گیري در سفارت امریکا ادامه می یابد. به قول نویسنده، «بیشتر رویدادها واقعی است، اما براي روایت

رویدادها آدم ها یا تیپ هایی خلق کرده ام که براي بیشتر خوانندگان آشنا هستند. و منتقدین آلمانی آن را یک داکو فیکشن

نامیده اند.» عنوان کتاب هم گرته برداري از یک ماجراي واقعی است: «بر اساس خبر روزنامه هاي آن دوران موقع مصادره کاخ

شمس پهلوي، یک طوطی یافتند، که ورد زبانش جاوید شاه بود و هرچه سعی کردند این عبارت را از زبانش بیندازند، 

موفق نشدند».

«تهران خیابان انقالب»، «تهران آخرالزمان (نام دیگر: «آمریکایی کشی در تهران») و «تهران شهر بی آسمان»، ترجمه سه گانه

چهل تن به آلمانی است که بازهم در نشر «بک» درآمده. وقایع این رمان ها نیز در تهران می گذرد. اصوالً چهل تن را شاید بشود از

وجهی، به حق «نویسنده تهران» نامید، زیرا به قول خودش بیشتر وقایع تاریخ معاصر در این شهر اتفاق افتاده و الجرم براي شناخت

تاریخ ایران باید این شهر را شناخت و از سوي دیگر، او اهل تهران است و نویسنده از شهري که می شناسد و در آن زندگی می کند

قطعاً بهتر می تواند بنویسد و شاید باید هم بنویسد.

3  واقعیت این است که سال هاي اخیر نویسندگی چهل تن، جز چند جدید چاپ کارهاي گذشته، سال هاي سکوت و بی رَد پایی او در

حوزه نشر رسمی در زبان فارسی است، ولی سال هاي سکوت و دست روي هم گذاشتنش نیست، بلکه فعالیت او همچنان با جدیت

ادامه دارد و هم زمان باعث حضور بسیار پررنگ او در حوزه زبان هاي دیگر به ویژه زبان آلمانی شده است. از این رهگذر هم نویسنده

توانسته با چاپ یادداشت ها و مقاالتی در روزنامه هاي آلمانی، به صورت مداوم و پیگیر، دیدگاه هاي خودش را براي مخاطبان تبیین

کند، و با آنها گفت وگویی سامان دهد، و هم منتقدان و مطبوعات آلمانی و مترجمانش، بسیار از آثار او گفته و نوشته اند. معموالً در

آلمان رسم بر این است که چاپ اول آثار را با جلد سخت منتشر می کنند و در صورت استقبال اثر، آن را در شمارگان بیشتر و با جلد نرم

هم بازنشر می کنند. سه گانه چهل تن، توفیق چاپ هاي بعدي را داشته و با جلد نرم هم منتشر شده است. منتقدانِ آلمانی زبان،

هرکدام از منظري به آثارش پرداخته اند، جایی او را «بالزاك ایرانی» گفته اند، جایی دیگر «نشان دهنده روح انسان معاصر ایرانی و

کاونده خلق و خوهاي مردمان کوچه وبازار» و نیز «نقب زننده به تاریخ معاصر و روان شخصیت هاي مختلف».

 صرف نظر از چند مقاله، بیشتر آثارش را سوزانه باغستانی، کورت شارف و یوتا هیملرایش ترجمه کرده اند که هر سه از مترجمان

خوب زبان فارسی به آلمانی هستند، از این رو، سهم آنها در ارائه مقبول آثار چهل تن را نباید نادیده گرفت. منتقدان، رمان هاي
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چهل تن را «داستان ها و اپیزودهایی فراهم آمده در زبانی فشرده و پرکشش و تجسمی، متشکل از سایه روشن هاي متغیر سرشار از

شخصیت هاي متنوع» دانسته اند در «زبانی واگوي تناقضات سرزمین ایران، زبانی متأثرکننده، حسی و شناخت مند و در نوسان میان

آیرونی، سرسختی و اندوه.» و نویسنده نشان می دهد که تاریخ و رویدادهاي روزمره تا چه حد بر زندگی شخصیت هاي رمان هایش

تأثیر می گذارند و سمت و سوي آنها را مشخص می کنند. او در پی یافتن و تحلیل دالیل از دست رفتن فرصت هایی است که در تاریخ

معاصر براي آزادي و توسعه سرزمینش از کف رفت و نیز رؤیاها و تروماهاي مرتبط با همین مضمون جزو دغدغه هاي او به شمار

می رود. «او ضمن پرداختن به جایگاه زنان، به روان شخصیت ها نیز می پردازد و پرده از زوال اخالقی جامعه اي در حال گذار

برمی دارد. و تواناست در بیان ناکجاي اخالقی ایی که شخصیت هاي او به سمت آن روان اند.» و البته کار او «تجسم روشنگري

مالیخولیایی با آمیزه اي از متون غنی بیانگر شادي و غم و زیبایی و گروتسک» است. یعنی بهره از ادبیت و امر اجتماعی... اینها

بخش هاي بسیار فشرده و تلخیص شده و نقل به مضمون از بازتاب هاي آثار نویسنده در میان منتقدان آلمانی زبان است.

چهل تن در رمان اخیرش، به نظرم با نوعی بینامتنیت ضمنی و زیرپوستی خواننده غربی را با جایگاه شاعران کالسیک در زندگی

مردم و زیست معمول نه از زبان ادبا و استادان ادبیات، بلکه از زبان متخیل نویسنده در بستر داستان آشنا می کند که این یکی از

دستاوردهاي مهم اوست و او از این طریق، رشته پیوند انسان ایرانی با کالسیک ها را نشان می دهد و خوانندگان را با حافظ و مولوي و

فردوسی هاي دیگر و تازه تر آشنا می کند که خارج از حوزه نقدها و معرفی هاي شرق شناسان دانشگاهی قرار دارد. او انسانی تاریخی-

ادبی را خلق می کند که هم تاریخ خاص خودش را روایت می کند و هم ادبیات خاص خودش را.

4  هیئت داوران معموالً در مورد آثار نهایی کاندید شده چندخطی می نویسند که بخشی از آن کلی است و ناظر بر فضاهاي متنوع آثار

مختلف است، و بخشی مختصر از آن اختصاصاً به هرکدام از آثار مختلف می پردازد. در مورد رمانِ «محفل عاشقان ادب» اختصاصاً

خانم ورنا لوکن مختصري نوشته و از آن به کتابی یاد کرده که لزوماً خودش را به فرم رمان مقید و پابند و مسلماً محدود نمی کند، بلکه

بر پایه خاطرات مستند از زندگی نویسنده، یک اتوبیوگرافی یا حسب حالی فراتر از معمول شکل می گیرد؛ از حدود پانزده سالگی

نویسنده شروع می شود و در حول و حوش وقایع انقالب نویسنده پا به بیست سالگی می گذارد، از این رو این دو دوره را بازتاب می دهد،

و ادبیات در مرکز اثر قرار دارد، مشخصاً ادبیات کالسیک اما نه با خوانش رسمی و معمول، بخش هایی جذاب و ناگفته از آن،

پشت و پسله هاي غنایی و احساسی که درعین حال به معناي فراخ تر، نوعی کتاب دوگانه را می سازد با ترجمه خوب و درخشان

خوش آب و رنگ یوتا هیملرایش. این کتاب هم مثل بیشتر کتاب هاي چاپ شده نویسنده، به زبان اصلی منتشر نشده است.

موفقیتِ امیرحسن چهل تن قاعدتاً موفقیت تالش هاي اوست در مداومت و پیگیري ادبیات به صورت حرفه اي آن در زمانی که در

کشور ما به انواع و اقسام موانع، نویسنده را از حرفه اي شدن بازمی دارند، و موفقیت نظم و پشتکار و شبکه پیوندهاي جهانی است. اما

درعین حال، موفقیتی شایان نیز براي ادبیات معاصر ایران هم هست که متأسفانه به دالیل عدیده در جهان کمتر شناخته شده است.



6/15/2020 sharghdaily.com/fa/main/print/266141

sharghdaily.com/fa/main/print/266141 6/6

موفقیتِ هر نویسنده و شاعر ایرانی، باید قاعدتاً همه ما را هم خوشحال کند، دست کم من چنین می اندیشم و شاید بسیاري دیگر بر

همین نظر باشند. ضمن آرزوي کامیابی هاي بیشتر، این موفقیت را به ایشان شادباش می گویم.


