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مروری بر كتاب «پریدخت» اثر حامد عسكری که به چاپ بیستم رسیده است

عاشقانههای  5000كیلومتری

سالهاســت كــه كســی بــرای
فاطمه اسماعیلی
احوالپرســی یــا خبــر دادن از حــال و روز
خود به شــخصی در نقطهای دیگر ،نامه
روزنامهنگار
نمینویســد .اصال نمیدانیم این اتفاق
خوبــی اســت یــا نــه ،ولــی در هــر صورت
گسترش فناوری سبب شــده نامهنگاری هم كاهش پیدا كند و
دیگر كسی برای پرسیدن حال دوستش یا دادن خبر رسیدن به
مقصدی نامه ننویسد و كلمات را پشت هم ردیف نكند.
در ابتداییتریــن حالت گوشــی تلفن را برم ـیدارد و شــماره مورد
نظــرش را میگیــرد و بــا فــرد مــورد نظــر حتــی در دور دس ـتترین
نقطه زمین حرف میزند .ایمیل زدن (همان نامه الكترونیكی) و
استفاده از نرمافزارهای پیامرســان هم ابزارهای دیگری هستند
كه در این میان زمینه ارتباطهای سریع و آسان را فراهم كردهاند
و بشــر را از نوشــتن روی كاغــذ و پاكــت كــردن و تمبر چســباندن
تجــات دادهاند كــه این را بایــد در كنــار امكانات تمــاس تصویری
به واســطه همین پیشــرفتهای تكنولوژیك ارتباط قــرار داد كه
ســبب میشــود این فاصلهها تا حدود زیــادی از میان برداشــته
نهــای نهخیلــی دور یك نامــه در داخل
شــود ،در حالی كــه در زما 
یك كشور در بهترین حالت چند روز زمان میبرد تا به دست فرد
یشــد
مورد نظر برســد! فاصله میان كشــورها كه زمان بیشــتر م 
یشــده و ســالها بعد به دســت
و گاهــی نامــه در این بیــن گم م 
گیرنده میرسید كه نمونههای این اتفاق را شنیده یا دیدهایم.
حاال در ایــن بین قالب نامهنگاری قالبی ادبی اســت كه بســیاری
تــاش میكننــد در ایــن قالــب اثرشــان را بــرای مخاطب آمــاده و
تدوین كننــد .در واقــع این قالــب امكاناتــی در اختیار نویســنده
قرار میدهــد كه میتوانند بهتر ایــده خود را پیاده كنــد و در تاریخ
ادبیات ایران و جهــان نیز این قالب نمونههای بســیاری به خود
دیده است .حامد عســكری در اولین اثر منثوری كه از خود بهجا
گذاشــته ســراغ ایــن قالــب رفتــه و خواننــدهاش را در موقعیــت
نامهنگاریهای یك زوج عاشــق قرار داده است؛ زوجی كه فاصله
زیادی با هم دارند ،ولی به واســطه این نامهها درد دوری و فراق را
كممیكنند.
تهران تا پاریس فاصلهای بیش از  5000كیلومتری دارند
و ســیدمحمود قصه حامــد عســكری در «پریدخت»
بــرای معشــوقش از حــال و روز خــود مینویســد و
حرف میزند و این كاغذها این فاصله را طی میكنند
و به دست گیرنده میرســند .نامههایی كه در روزگار
قاجــار رد و بدل میشــود و پریدخــت از اتفاقاتی كه
میبیند حرف میزند و سیدمحمود هم اتفاقات
را گزارش میكند.
نثر برجســتهترین ویژگی كتاب عسكری است.
او در ایــن كتاب تــاش كرده تــا نثر و زبــان دوره
قاجــار را در اثــرش پیــاده كنــد .اتفاقــی كــه باید
گفت در آن موفق بوده و توانســته از پس این
كار دشــوار بربیاید« .تصدقت گــردم! پریدخت
جــان! بعد از ســام .امروز ســه روز اســت كه در
پاریــس یــا بــه قــول خودشــان «پغیــس» ،رحل
اقامــت افكنــدهام و قرار اســت بعــونا ...و منته،
همانگونه كه ذكرش رفــت ،درس طبابت بخوانم.
اقامتگاهمان عمارتی اســت در حوالــی فاكولته طب
كــه تمهیداتــی بهقاعــده دارد و اســباب معــاش در
مقبــول و مطبــوع مهیاســت .كتابخان ـهای معظــم و

مفصل هم در جنب همین عمارت اســت كه اوقــات فراغت بال
یگــذارد .جامهدان را
را در آن میگذارنم؛ امــا مگر خاطر عاطرتان م 
كه باز میكنم ،عطر وطن را انگار هنوز دارد .و آه از عطرها كه با این
غریب دورافتاده از وطن ،چهها نخواهد كرد»...
پریدخــت در مــدت كوتاهی كــه از انتشــار و رونمایــی آن میگذرد
توانســته ركورد فروش جالبــی از خــود ب هجــا بگــذارد و در كمتر از
 9ماه به چاپ بیســتم برســد كــه نشــان میدهد توانســته توجه
مخاطبان را به خود جلب كند.
عســكری در ایــن كتــاب تنهــا بــه روایــت مغازلههــای عاشــقانه
یكزوج جوان ،دســت نزده ،بلكه روایتش از مســائل اجتماعی و
سیاسی روز دور نیست و خواننده در حاشیه این نامهها متوجه
اتفاقاتــی نظیــر مشــروطیت و ...میشــود .او حتــی تــاش كــرده
روحیه ســیدمحمود را نیز در اثرش نشــان دهد و او را از بســیاری
از روشــنفكران فرنگ رفتــه آن روزگار متمایز كند و تصویــری از او
نشــان دهد كه امتداد او را در ســالهای دفاع مقدس نیز شاهد
بودیــم .كســانی كــه در خــارج مشــغول تحصیــل بودنــد ،ولــی در
هنگامه جنــگ ،دفــاع از وطن را بــر هر امــری مقدم شــمردند و در
جبهههاحضور یافتند.
كتاب پریدخت با وجود اینكه در قالــب نامهنگاری عرضه
شــده ،امــا در همیــن نامههــا خواننــده نــگاه ریزبیــن
نویســنده را به خوبــی لمس میكنــد و متوجــه دقت او
میشود .نویسنده در واقع سعی كرده پا را از نامههایی
كه تنها گزارشــی از شــرح حال اســت ،فراتر بگذارد و
اثری خلق كند كــه خواننده بتوانــد با هر نامه
موقعیتها را در ذهنش تداعی و بازسازی
كنــد .عســكری در ایــن كتــاب كوشــش
كرده با استفاده از نامهها فضاسازی كند
و كســانی كــه آ ثــار نامهنــگاری را خوانــده
باشــند ،میداننــد كــه در آوردن این نكته
كار راحتــی نیســت .در مجمــوع كتــاب
پریدخــت اثــر حامــد عســكری كــه نشــر
قبســات آن را منتشــر كرده اثری است كه
نشــان داد قالب نام هنــگاری ظرفیتهای
زیادی در خلق ادبی دارد و مخاطبان نیز به
آن اقبال نشان میدهند و در صورتی كه از
این ظرفیت درست استفاده شود میتواند
آ ثــار متفاوتــی را بــرای عالقهمنــدان بــه ادبیــات
فراهم كند.

نثر برجستهترین ویژگی
كتاب عسكری است.
او در این كتاب تالش
كرده تا نثر و زبان دوره
قاجار را در اثرش پیاده
كند .اتفاقی كه باید
گفت در آن موفق بوده
و توانسته از پس این
كار دشوار بربیاید

پاهایی كه با نامه رفتند!
ثنــا امســال راهــی كربال
هدی برهانی
بــود .پدرش اصرار داشــت
تمــام خانــواده را در ایــن
آموزگار
ســفر همــراه خــود ببــرد و
ایــن اصــرار آنقــدر جــدی
بــود كــه مقاومــت مدیــر مدرســه را در برابــر
غیبتهــای ثنــا میشكســت .توی مدرســه مــا ثنا
تنهــا دانشآموزی بــود كه بــرای پیــادهروی اربعین
میرفــت .بنابرایــن بچههــا توجــه ویــژ های بــه او
داشــتند .خــودش هــم بهخوبــی متوجــه ایــن
حساسیتها شده بود و ســعی میكرد تا جایی كه
میشــود هیــچ چیــزی از زمــان رفتــن و كیفیــت
سفرش نگوید .یكجور پردهپوشی كودكانه .كمی
از ســر خجالــت و الباقــی بــرای مشــتا قتر كــردن
بچهها به پرسیدن.
ایــن ایــام ،ثنــا شــمعی بــود كــه همكالســیهایش
دورش میگشــتند .یــك عــده از او دربــاره راه
میپرســیدند ،بعضی باور نمیكردند كه او ســه روز
پیادهروی كند ،شــكموها درباره غذاهــا كنجكاوی
میكردند و بعضیها هم از شوقشــان بــرای تجربه
این سفر میگفتند.
درســت مثــل حــال و روز ایــن روزهــای همه مــا كه
سیل پیامها و عرض دلتنگیها را همراه مسافران
كربال میكنیــم .بــرای آنكه اگــر جســممان اینجا در
ایران ماند ،الاقل قلبمان به كربال برسد.
دو روز بــه رفتــن ثنــا مانــده بــود .بحــث و حرفهــا
دربــاره «پیــاد هروی اربعیــن» بیــن بچههــا خیلــی
داغ شــده بــود .آنقــدر كــه آخــر ســر ،یكــی دو نفری
بــه گریــه افتادنــد .شــاید بــرای من ایــن گریــه هنوز
باورپذیــر نبــود .حس میكــردم از ســر حســادت یا
برای جلبتوجه است .شــاید هم واقعا همینطور
بود ،اما هرچه بود به عنوان معلم كالسباید برای
جمعشدن این غائله فكری میكردم.
تــوی كتابخانه دنبــال یك كتــاب خوب میگشــتم،
كتابــی دربــاره امــام حســین(ع) كتابــی كــه بتوانــم
بــه ثنــا امانــت بدهــم تــا بــا خــود بــه ســفر كربــا
ببــرد .آن را در فرصتهــای بیــن راه بخوانــد و
امامــی كــه زیــارت خواهــد كــرد را بهتــر بشناســد.
«مهمــان كوچــك» همان چیــزی بــود كــه دنبالش
میگشــتم .داســتا نهای كوتــاه و كودكانــه از
خوبیهــای بیشــمار امــام حســین(ع) .كتــاب را
برداشــتم و ظهر ،موقــع تعطیلی ،كتــاب را به همراه
یك التماس دعا با ثنا راهی كردم.
در میــان صفحات كتــاب ،كاغــذی جا خــوش كرده
بود كه دور تا دورش با نقاشــی گلهــای رنگی كج و
معــوج و پرچمهــای یــا حســین تزئیــن شــده بــود.
كاغذی كه حامــل پیامهای مهمی بــود .از التماس
دعاهــا و حاللكنهایــی كــه بــه تقلیــد از بزرگترها
نوشــته شــده بودنــد ،تــا جملههایــی كــه دل آدم را
میلرزانــد .مثــل آن جملهای كه از دختر ســه ســاله
امــام در آن نوشــته بــود .همــان كه میگفــت كاش
پاهــای مــن هــم در راه كربــا مثــل رقیــه(س) تاول
بزند .راســتی بایــد بــاور میكردم كــه بچههایــم این
چیزهــا را میفهمنــد؟ شــاید هــم آن كســی كــه
نمیفهمیــد خودم بــودم ....با نوشــتن نامــه غائله
اشــكها خیلــی راحــت تمــام شــد .انــگار همــه 25
دانشآموزم ،دلهایشان را البهالی كلمات پنهان
كــرده بودنــد و بــا ثنــا بــه كربــا فرســتاده بودنــد.
همانجایی كه دل بیش از همیشه آرام است.

