هیچ کس ب�ه خوب�ی حبیب�ه جعفریان
نمیتواند کتابی را اینطور عمیق بفهمد
و لمس کند و برایمان ش�رح دهد .هیچ
کس جز او نمیتواند با ایدهی مغولستان
خارجی لنی یعنی هم�ان قهرمان رمان
خداحاف�ظ گاری کوپر ،تکن�گارهای
بنویسد که ما را مجبور کند آن را به جای
قرصهای نورتریپتیلی�ن ضد میگرن ،هر
شبببلعیموبهاینفکرکنیمکهکاشصفت
«بزرگترین فریبکار ادب�ی جهان» به
جای رومن گاری ،به حبیبه جعفریان تعلق
میگرفت و ای کاش این خانم نویس�نده
بود که با اسمهای مستعار زیاد ،کتابهای
زیادتری مینوش�ت و اصال کاش به جای
همهفقطاومینوشت

ال» هم میخواه��د به ما بفهماند و این وس��ط ما که به قول
حبیبه جعفریان «جوان و خنگ» هستیم ،حواسمان یا به
آنارشی پرت میشود و یا به رمانتیکبازیهای آبکی داستان.
البته که این گناه ما نیست چون هیچ کس به خوبی حبیبه
جعفریان نمیتواند کتاب��ی را اینطور عمیق بفهمد و لمس
کند و برایمان شرح دهد .هیچ کس جز او نمیتواند با ایدهی
مغولستان خارجی لنی یعنی همان قهرمان رمان خداحافظ
گاری کوپر ،تکنگارهای بنویسد که ما را مجبور کند آن را به
جای قرصهای نورتریپتیلین ضد میگرن ،هر ش��ب ببلعیم
و به این فک��ر کنیم که کاش صف��ت «بزرگترین فریبکار
ادبی جهان» به جای رومن گاری ،به حبیبه جعفریان تعلق
میگرفت و ای کاش این خانم نویس��نده بود که با اسمهای
مس��تعار زیاد ،کتابهای زیادتری مینوشت و اصال کاش به
جای همه فقط او مینوشت .هم از امام موسی و هم از همهی
کس��انی که پایینتر از صدر قرار دارند .حاال همین طور که
دارید پیش خودتان مرا متهم به افراط در تعریف از نویسندهی
محبوبم میکنید ،بیایید برگردیم به همان بیهودگی عصیان.
فکرش را بکنید؛ آرمان که عمری را خرج مبارزه با اشرافیت
میکند و از هر ب��ورژوآ و خردهبورژوآیی بی��زاری میجوید،
عاقبتش میشود یک اس��کلت در خانهی یک دوک و بدون
آنکه بداند ،فرزند و نوههایش میش��وند ارکان اصلی همان
طبقات حاکم؛ رئیس بانک ،اس��قف ،عضو گارد سلطنتی و
وزیر کابینه که همگی از دم محافظهکاران خوبی هس��تند.
سرنوشت رقتانگیزی است .بدبختانه اینکه حاال هم هیمان
داریم ته دلمان میگوییم حق با رومن گاری اس��ت .تقریبا
برای ما مسلم شده که همیش��ه محافظهکارها موفقترند و
در دنیای سرمایهداری و حاکمیت اشراف ،فرودستان حتی با
تالش فراوان و نشان دادن نبوغ هم نمیتوانند وارد طبقهی
برتر شوند .اینها الزم است اما کافی نیست .آنها برای ترفیع
باز هم مجبورند به یکی از همان دوک و گندیلها متوس��ل
شوند .باید یکی از همانها دستشان را بگیرد .برای همین
است که غالبا چاپلوسها ،دوروها و دروغگوها بیش از دیگران
راه به جایی میبرند و آنهایی که شجاعت تغییر ،مخالفت با
نظم حاکم و نفروختن خود را دارند ،محکوم به شکستاند .با
این همه من فکر میکنم رومن گاری نمیتواند آدم مناسبی
برای ناامیدکردن ما باشد .حداقل وقتی که ما بیست سالمان
است و هنوز شوری در سر داریم و روی ابرها سیر میکنیم ،او
نمیتواند به ما تسلیم را بیاموزد .ما ترجیح میدهیم مثل خود
رومن ،به حرفهای مادرش گوش کنیم که در کودکی به او
میگفت« :روزی فرا میرسد که مجبور میشوی شیطانهای
تسلیم و تسخیر را به چالش بکش��ی و بر آنها غلبه کنی» و
دلمان میخواهد بیشتر این را ببینیم که پسرکی یتیم در
کش��وری غیر از وطن خو د باالخره توانس��ت از پس همهی
س��ختیها بربیاید و نویس��نده ،فیلمنامهنویس ،کارگردان،
خلبان و حتی دیپلماتی سرشناس شود و آرزوهای مادرش
را برآورده کند .ما هنوز در برابر زندگی سرکش��ی نکردهایم
و هنوز شکست نخوردهایم و هنوز تجربهای در چنته نداریم.
شاید وقتی که چهل سالمان شد ،بتوانیم بپذیریم که این همه
تقال برای هیچ بوده است و سرنوشت رومن گاری معروف هم
میتواند به خودکشی با شلیک یک گلوله در سر ختم شود؛ اما
حاال و در بیست سالگی نه!
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