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محدثه مظهری :تعریفش را زیاد شنیده بودم؛
تعریف همین کتاب روبهروی��م با برگههای پف
کرده را .باالخره هم خریدم و خواندمش .اگرچه
بر خالف تصورم ،اصال #سریع پیش نمیرفت و
برای همین به این روز درآمد؛ اما در نهایت تبدیل
به یکی از باارزشترین کتابهایم شد .بعدها که تحتتأثیر این
مطلع نیکو یعنی «یک عاش��قانهی آرام» کتابهای بیشتری از
نادر ابراهیمی خواندم ،احس��اس کردم چیزی مثل نخ تس��بیح
در نوشتههایش وجود دارد؛ چه رمان باشد ،چه زندگینامه ،چه
مجموعهی داستان و چه داستان تاریخی .همان چیزی که باعث
آن توقفها و تأملها در مطالعهی «یک عاش��قانهی آرام» شد.
نخ تسبیح نوش��تههای نادر ،خوانش متفاوتش از #عشق است.
عشقی برخاسته از آگاهی و به دور از عادت .عشقی که هر لحظه
نو شدن را بر خود #واجب میداند و مرور خاطرات گذشته را غیر
مجاز .چرا که «خاطره ،ویران کردن حال اس��ت و ویران کردن
حال ،از می��ان بردن تنها بخ��ش کامال زنده و پرخ��ون زندگی:
عش��ق» .گویی #نادر وظیفهی خود میدانسته این مهم را ،این
تنها مهم را ،در هم��هی آثارش #یادآوری کن��د .اینکه همین

یک اصل وجود دارد؛ آنهم ن��ه فقط در روابط بین دو انس��ان،
که حتی در سیاس��ت« :سیاس��ت بدون حضور فع��ال #عاطفه
چیزی جز جنایت ،دنائت و حماقت نیس��ت .سیاس��ت تا زمانی
که علم است و نه هنر ،یک مجموعه روابط علت و معلولی است.
قانونمندیهای تزلزلناپذیر و نه پویشی مملو از بندگی عاشقانه،
حرفه و شغل است ،نه عبادتی سرشار از احساس محبت .خنجر
تیزابخوردهای است علیه بشریت ،علیه هر طفل شیرخواره در
جهان جهانخواران .جنون جاه اس��ت و میل به کشتار» .اگرچه
نگاه نادرانهی نادر به مقولهی عش��ق ،مهمترین دلیلی است که
ابراهیمی و نوشتههایش را دوست دارم اما این ،تنها دلیل اشتیاقم
م فاخر این
به نوشتن از او نیست .اینجا باید به س��بک ادبی و قل 
شخصیت متفکر و پرکار اش��اره کنم .آدمی وقتی نادر ابراهیمی
میخواند ،نثر میخوان��د اما نظم میبیند؛ ش��اعرانه و آهنگین.
کلمهها و جملهها چنان با #آرامش در ذهن ادا میشوند که انگار
خواننده دلش نمیآید جمالتی را که با #بالغت و #ظرافت نوشته
شده ،با عبور سریع خود ذبح کند .او در این شاعران ه نوشتن ،آنقدر
زیبا احساسات انسانی را به تصویر میکشد که موسم نادرخوانی،
بارها و بارها با خود میگویی« :بهتر از این هم مگر میشد وصف

کرد؟!» باز هم میخواه��م از «آتش ب��دون دود» کمک بگیرم.
ببینید #اضطراب را چه شفاف بیان میکند« :اضطراب مثل آبی
که در یک جوی خشک ،جانکنان راه بگشاید؛ مثل دارویی مؤثر
که آرامآرام در رگها بدود؛ مثل م��اری که نرمنرمک در البهالی
بوتههای یک جالیز بخزد؛ مثل روباهی که بخواهد به النهی مرغان
و خروسهای خفتهی بیخبر بزند؛ مثل گربهای که آهستهآهسته
به شاخهای که گنجشکی بر آن نشسته نزدیک شود و مثل دزدی
که مجبور باش��د از روی لحاف و تن چند انسان در خواب خوش
بگذرد تا به کیف بزرگ خانواده در آن سوی اتاق برسد ،پا به درون
شهر میگذاشت و در رگهای شهر میدوید» .اصال انگار متن نادر،
آموزش هنرمندانه دیدن پدیدههای روزمره و معمول اطرافمان
است .از دیگر ویژگیهایی که آثار او را متمایز و به زعم من بسیار
با ارزش میکند ،به فکر واداشتن مخاطب است .اینطور نیست
که اگر رمانش را میخوانی ،فقط روایتی از یک ماجرا بش��نوی و
رد شوی .قسمتی از متن ،انگار چکیدهی فالن کتاب روانشناسی
یا تربیت فرزند است و قس��مت دیگرش ،مصداق فالن نصیحت
س��عدی یا بهمان حکایت مول��وی .وقتی به ای��ن بخشها که با
شیواترین و دلنش��ینترین حالت ممکن بیان شدهاند میرسم،

کتاب را میبندم ،به فکر فرو میروم و باز میخوانمش .آخر سر هم
عکس میگیرم از متن ،برای روز مبادایی که دل س��رد شدهام به
حرف حسابی برای گرم شدن نیاز داشته باشد .این بریدهی متن ،از
همان عکسها انتخاب شده است« :آه که چه انبوهی از حرفهای
ناگفته مانده است .درددلهای آرامکنندهی درگلوماندهی به درد
گلوی مزمن تبدیل شده .آه که چه بسیار ترانههای ناب ناسروده،
پوزشهای خالصانهی بر زبان نیامده و مرا ببخشهای صادقانهی
بیان نش��ده ،ارواح دردمند ما را در کندی ابدی گذاشته است».
کتاب «آتش بدون دود» میتواند برای هر کسی با هر سلیقهای
#خواندنی باش��د .تابلویی خوشنقش از عاش��قانه و تراژدی؛ از
تاریخ و روایت رنج قومیتها و حتی از شعر و ادبیات .اگر از کسانی
هستید که #رمان را صرفا برای #سرگرمی نمیخوانید و دوست
دارید چیزی هم به ش��ما #اضافه کند ،حتما «آتش بدون دود»
یک انتخاب مفید است .نمیدانم ش��بانهروز این «ابوالمشاغل»
چند ساعت بوده که آنهمه اثر ارزشمند از خود به جا گذاشته.
آثاری که خوشحالم هنوز تعداد زیادی نخوانده در میانشان دارم
اما افس��وس میخورم که صاحب آنها ،به قدر ارزشش شناخته
شده نیست...

