رمان کلیدر مرا یاد این سخن سردبیر میاندازد :وقتی جمله تمام شد ،درود بر نقطه و مرگ بر ویرگول

رمان خراسان

میتوان با تکتک شخصیتهای دومین رمان بلند جهان در لحظات حساس زندگیشان همذاتپنداری کرد
مطهره مظه�ری :اولین بار که #کلیدر را به دس��ت
گرفتم ،دختری دبیرس��تانی بودم عاشق رمان .آنهم
رمانه��ای طوالنی که خواندنش��ان را بع��د از انجام
تکالیف مدرسهام شروع میکردم و تا حوالی اذان صبح
به خاطرش��ان بیدار میماندم .اما کلی��در جزء معدود
رمانهایی بود که نتوانستم تمام و بلکه شروعش کنم.
یادم هس��ت چند صفحهاش را که خواندم ،حوصلهام
س��ر رفت و بعد تنها به امی��د وقوع یک اتف��اق تازه،
صفحات کتاب را ورق میزدم .شاید هم اشکال از روح
نوجوان ناآرام م��ن بود که خواندن ی��ک صفحه فقط
توصیف راهرفتن مارال در راهروی نظمیه را اتالف وقت
میدانست .به هر حال تنها توانستم یک جلد از رمان
دهجلدی کلیدر را ،آنهم نصف��ه و نیمه بخوانم .دیگر
به س��راغش نرفتم تا حاال که حدود بیست سال از آن
روزها میگذرد .وسط شلوغیهای این ایام ،وسط غم
شاد و غصهی مدرسه ،وس��ط خانهداری و بچهداری،
وسط نوشتنهای گاه و بیگاه ،کلیدر را برمیدارم و تا
چشم باز میکنم ،جلد اول و دوم رمان تمام میشود.
ور ریاضی مغزم میگوید« :فقط بیس��ت درصد رمان
را خواندهای و زود اس��ت برای اظهار نظر» اما ور ادبی
مغزم تشویقم میکند به نوشتن .ناگفته پیدا است که
برای ور ریاضی مغزم ،تره هم خرد نمیکنم .برای من
که یک دههشصتی اهل خراسانم ،دیدن اصطالحات
منسوخشدهی خراسانی البهالی صفحات کتاب کافی
است که با لذت و شوق ،رمان مطول پیرمرد سیبیلوی
س��بزواری را بخوانم .مثال وقتی م��ارال از «زینه» باال
میرود ،روی «نهالی» مینشیند و خیک «گورماست»
را کنارش میگذارد؛ یا وقتی جمعکردن «خالشه» به
«مخت» گلمحمد اس��ت ،بینی��ازیام از مراجعه به
واژهنامهی آخر کتاب ،لبخند پت و پهنی روی صورتم
مینشاند .از طرفی من دیگر آن دخترمدرسهای عجول
نیس��تم که از توصیفهای طوالنی و جزئینگریهای
ممتد محمود دولتآب��ادی در جایجای رمان عظیم
و با ش��کوه کلیدر ،حوصلهام س��ر برود .اینکه قریب

یک صفحه طول بکش��د تا مارال ،فتیلهی پیهسوز را
که کج شده و دود میکند ،درس��ت کند ،نهتنها برایم
ماللآور نیست که باعث میشود از آن همه ظرافت و
دقت نویسنده در بیان جزئیات ،هم لذت ببرم و هم از
این همه ریزبینی قلم صاحبسبک قریهی دولتآباد
تعجب کنم .تصویرس��ازیهای دولتآبادی در رمان
کلی��در ،فوقالع��اده خ��اص و منحصر به فرد اس��ت؛
متفاوت با آنچه در دیگر کتابه��ا خواندهایم و یا به
ذهنمان میرسد .این نگاه لطیف او به نیمهشب ،یکی
از همان توصیفها اس��ت« :س��تارهباران شبی زالل.
هر س��تاره ،پنداری در چکیدن بود .زالل و بر جال .در
چشم گریان برقشی هست ،درخششی .گریه چشمها
را شسته است .پاک .چشمهای گرینده ،جالیی پاکیزه
مییابند .درخشان .هیچ غباری از مالل بر خود ندارند.
آسمان امش��ب ،پنداری شسته به اش��ک بود ».البته
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این توصیفات بدیع و این لحن اس��توار ،همانقدر که
نش��اندهندهی قدرت قلم نویسنده است و شماری از
خوانندگان را مس��حور خود میکن��د ،میتواند برای
عدهای دیگر خستهکننده باشد .کم نیستند کسانی که
معتقدند کلیدر رمان جذابی است اما جذابتر میشد
اگ��ر کوتاهتر میبود .آنچ��ه بیش از هم��ه توجهم را
جلب میکند و البته در اغلب اوقات وادارم میکند که
دوباره جملهها را از اول بند بخوانم ،عالقهی نویسنده
به جمالت کوتاه بدون فعل اس��ت .عالق��هی وافر به
اس��تفاده از نقطه و البته ویرگول در عی��ن بیزاری از
فعل .مثل جایی که صدای کربالییخداداد را اینگونه
وصف میکند« :خشمگین ،بیزار از خود ،پیر ،و خسته
بود .یکنواختی زنگی حلبی ،بر گردن ش��تر .س��مج
و ،در همان ح��ال کمحوصله ».همی��ن یک خط پنج
ویرگول دارد که سهتایش��ان به راحت��ی قابل حذف

است .در توصیف عباسجان از نگاه ستار پینهدوز هم
میگوید« :خشمگین .دریوزه .غرور بشکسته .وامانده.
پریشانپندار .بیپش��تی .در گل .بیحرمت ».هشت
نقطه در یک سطر که اگر چه چشم را خسته میکند
و خواندن را س��خت اما نمیتواند چیزی از ارزش قلم
نویسنده کم کند .رمان دارای لحنی حماسی است که
وادارم میکند علیرغم میل باطن��یام به تندخوانی،
با طمأنینه بخوان��م .با این حال لحن فاخ��ر کلیدر به
این معنا نیس��ت که ما در صفحات کت��اب با اتفاقاتی
پیچیده و عجیب روبهرو هس��تیم .دولتآبادی راوی
روزمرگیهای روستانشینان و عشایر خراسان است .او
مدت پانزده سال را صرف روایت زندگی و احوال زنان
و مردانی میکند که برای لقمهای نان میجنگند .در
نبرد با آس��مان بخیل ،زمین بیمروت ،سرمایهداران
زالوصفت و حتی حکومت؛ حکومتی که به حسابشان
نمیآورد .ای��ن روایت دوه��زار و پانص��د صفحهای،
آنقدر روان و س��یال اس��ت که میتوان ب��ا تکتک
ش��خصیتهای دومین رمان بلند جه��ان در لحظات
حساس زندگیشان همذاتپنداری کرد .با خانعمو
وقتی الشهی میش بیمارش را از الی دندانهای سگ
بیرون میکش��د تا کبابش کند و س��فرهای رنگین در
روزگار خشکسالی و بزمرگی فراهم کند ،با زیور وقتی
مرد زندگیاش را از دسترفته میبیند و قصد کشتن
مارال را میکند ،یا با گلمحمد وقتی غرور ایلیاتیاش
را زیر پا میگذارد و برای هیزمکش��ی به عمومندلو رو
میاندازد .بعد از خواندن دو جل��د از رمان کلیدر ،این
س��ؤال در ذهنم نقش میبندد که این پیرمرد هشتاد
س��اله وقتی در چهارمین دههی زندگیاش نوش��تن
کلیدر را شروع کرد ،مگر به جای چند نفر زندگی کرده
بود و یا چهقدر دیده و شنیده بود که چنین ریزبینانه
توانست قلب و روح ش��خصیتهای رنگارنگ رمان را
بکاود و خواننده را به تماش��ای بیپردهی آنها دعوت
کند؛ طوری ک��ه انگار هر یک جزئ��ی از وجود خود او
بودهاند؟

