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با گرما چه مي کني ؟ کار عروسي به کجا رسيد؟ آخر سوره الغراب را خواندي يا نه ؟ پرسش ها زياد شد و اين که در 
وقت سرخاراندن نداشتم؛ هنوز هم ندارم. ولي خوب مي داني که خواندن وبالگت از  اين مدت به قدري گرفتار بودم که

برادر داستايوفسکي صادر فرموده بودند    فرمايشاتي را که   ديروز هم   مي خوانم و    نان شب واجبتر است و آن را هميشه
تا حدي از شکل روايت واري برادر  خواندم. البته به نظر من ادبيات داستاني در اين صد سال اخير متحول شده و شايد

زياد شده که تعداد خواننده ي پر حوصله کم    داستايوفسکي فاصله گرفته. امروز به قدري سرگرمي ها و مشغله هاي مردم
حوصله ي نشستن و کتاب قطور خواندن را دارد. اگر کسي بخواهد درباره ي روانشناسي چيزي بداند، مي    شده ؛ کي

يي که هم تجربيتر و هم علميتر از رمان هاي داستايوفسکي هستند . سوره الغراب را خواندي يا نه رود سراغ کتاب ها
هنوز؟ نمي دانم نظر تو چي ست، اما من با مثله کردن داستان مخالف که نيستم هيچ ، خيلي هم مواففم. من به شخصه از 

، رمان بزرگ گونتر  طبل حلبي دت مي برم. نمي دانمداستان هاي اکسپرسيونيستي ل   داستان هاي مثله شده يا   مطالعه ي
لذت بردم. رمان ديگري    اکسپرسيونيسم است که من از خواندنش   گراس، را خوانده يي يا نه ؟ اين رمان نوعي ادبيات

 که هشتاد سال پيش نوشته شده و رماني است اکسپرسيونيسم و  آلفرد دوبلين  اثر» برلن ،ميدان آلکساندر«هست به نام 
منتشر مي   اکسپرسيونيسم الفرد دوبلين نود سال پيش در آلمان مجله يي به نام -من از خواندن آن هم بسيار لذت بردم 

جان داس   کرد که در آن سرسختانه از اين نوع ادبيات دفاع مي کرد . حتا در آمريکاي شمالي نويسنده يي مثل
که متعلق به ادبيات اکسپرسيونيسم است و به نظر » نسفرمانهاتان ترا«هشتاد سال پيش رماني نوشت به نام  پسوس

جديدي  ادبيات بيت آمريکا را بايد در همين رمان جستجو کرد. خالصه اين که ادبيات اکسپرسيونيسم چيز   ريشه ي   من
ده نيست و من از داستان هاي مثله شده يي که خوب نوشته شده باشند خوشم مي آيد. از قورمه سبزيي که خوب پخته ش

پست مدرنيست هاي وطني خوشم    باشد هم خوشم مي آيد. اما چه کنم که از اغلب آثار اکسپرسيونيستي و به اصطالح
آثاري که    نمي آيد، چون دست پخت خوبي ندارند و غذاهاي بدمزه يي به خوانندگانشان تحويل مي دهند. مي خواهند با

معلومات دائره المعارفي از    هدايت و نعلبنديان و   صادقي و   درا ومخلوطي است از آثار بورخس و کالوينو و استر و کون
به زور به خورد خواننده ي بيچاره بدهند. خوب    ادبيات پست مدرنيسم غرب، قورمه سبزي بد مزه يي درست کنند و

چه   –درنيستي اين رمان پست م   کاري ندارم ، اما مقايسه ي» ...«آدم استفراغش مي گيرد ديگر. من با محتواي رمان 
– ... تقاوت کار را به خوبي نشان مي دهد . من از ساختار کتاب» ...«   ...  رمان   با    --اصطالح بد و انتخاب کجي



راستش را بخواهي    که پر از تصنع بيهوده است. ...بيشتر خوشم مي آيد تا از رمان –که از قضا پيچيده تر هم هست
ضعيفي مي ماند که آدم با يک پهلوان درشت اندام مقايسه اش کند . خالصه مثل کودک   ...در برابر رمان ...  رمان

نگفتي با سوره الغراب چه کردي ؟ در همان زمان که ادبيات بيت، ادبيات آمريکا را با بحران رو به رو کرده بود و رمان 
يات خسته کننده شعله ور شد و زار ، ناگهان صد سال تنهايي از زير خاکستر ادب  نوي فرانسه خواننده را از خواندن بي

انگشت به دهان ماندند که اين دگر از کجا آمد. خنده دار اينجاست که    منتفديني که مدعي بودند رمان مرده است ،
حاال نمايندگان انواع ادبيات داستاني مارکز را از خود مي دانند. به هرحال ، من از خواندن سوره الغراب بسيار لذت 

ان ، دنيايي از فرهنگ ايراني خوابيده و محمود مسعودي با نگارش اين رمان اثري خلق کرده بردم. پشت اين رم
  اکسپرسيونيسم با داستان هاي مثله شده ي به ظاهر نامنسجم ، اما در باطن بسيار با قوام.

...  

را هم داريم و ما از  .همان طور که ما داستايوفسکي را در ادبيات داستاني داريم ، خوان رولفو و فاکنر و مارکز..  
قرار  شماها توقع داريم که نوعي از رمان براي ما بنويسيد که از خواندن آن لذت ببريم و در چارچوب ادبيات غرب هم

و   اشتراوسيا هاندکه  چون مي داني که ادبيات نوي ما يعني تقليد از ادبيات نوي غرب و اگر روزي رمان هاي –نگيرد 
جمه شود ، درمي يابي از چه سخن مي گويم . مخلص کالم اين که من در ادبيات به اصطالح تر   امثال اينها به فارسي

به کجا    اگر بوف کور و آثار صادق بهرامي را از ادبيات ايران حذف کنيم ، پيشينه ي اين ادبيات –پست مدرنيسم ايران 
باشد. خالصه نگفتي سوره الغراب را   و عميقبه جز سوره الغراب رماني نخوانده ام که اين چنين نو ، زيبا  - مي رسد؟ 

  خوانده يي يا نه؟
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