تجربه

من دزد نیستم!
بـ ـ ــرای مـ ــن خـ ــاطـ ــره آن روز
هیچوقت فراموش نمیشود،
روبهروی یکی از غرفههای شلوغ
نمایشگاهایستادهبودمومنتظر
بودم تا کسی که با او قرار مالقات
عاطفه جعفری
توآمدهای
داشتم ،برسد .به رف 
روزنامهنگار کتاب
مردم نگاه میکردم که چشمم به
س ــوژهای افـتــاد کــه ایــن گــزارش
براساس او شکل گرفت .جلوی آن غرفه شلوغ ایستاده
بــود .همه از غــرفـهدار کتاب خاصی را میخواستند که
پرفروش هم بود .او هم همان کتابی را خواست که بقیه
مشتریها میخواستند امــا بعد از نگاهی به کتاب ،از
غفلت کتابفروش اسـتـفــاده کــرد و کـتــاب را بــه داخــل
پالستیکی که دستش بود انداخت و بدون هیچ حرفی از
کنار غرفه گذشت و هیچ پولی هم برای کتاب نداد.
به دستهایش که نگاه کــردم پر از پالستیک بــود که
بهسختی آنها را بهدنبال خودش میکشاند .وقتی کتاب
را بدون پول برداشت ،تصمیم گرفتم دنبالش بروم تا
ببینم دیگر چه کاری انجام میدهد .غرفه بعدی دو راهرو
آن طرفتر بود .مثل آن یکی شلوغ .اینبار کمی عقب
ایستادواولغرفهرانگاه کرد؛مشخصبودارزیابیمیکند
کهبعداز برداشتن کتابمشکلیبرایشپیشنیاید.بعد
از اینکهارزیابیاشاز غرفهتمامشد،نزدیکرفتودوباره
باز نگاهی به کتابها انداخت و یکی از آنها را برداشت
و بعد از پرسیدن قیمت ،کتاب را زمین گذاشت .کتاب
بعدی را برداشت و باز هم چندبار قیمتها را پرسید؛
وقتیکتابفروشسرشگرممشتریدیگریشددوکتابرا
برداشتوبهجایآنکهآنرابهصندوقببرد،کتابراداخل
کیسهای که همراهش بود انداخت .وقتی غرفهدار از او
پرسید کتاب را چهکار کردی ،گفت به همکارتان تحویل
دادم و غرفهدار هم مجبور شد حرفش را قبول کند.
مرد مورد نظر که قیافهاش هم اصال به آدمهای خالفکار
نمیخورد وارد راهــروی شماره  ۱۰شد .کنارش بودم که
گوشیاش زنگ خورد .گوشیاش را جواب داد و گفت:
«باید چند راهــروی دیگر را هم بــروم ،تو به محسن بگو
که یک ساعت دیگر به نمایشگاه بیاید تا جایمان را با
هم عوض کنیم».
کمی فاصله گرفتم که شک نکند .یک لحظه برگشت و
چون جلوی یکی از غرفهها من را دیده بود چشمدرچشم
شدیم ،امــا بــاز هم به کــارش ادامــه داد و جلوی یکی از
غرفهها ایستاد .تصمیم گرفتم از این فرصت استفاده
کنم و کنارش بروم تا با او صحبت کنم یا اینکه باالخره
حراست نمایشگاه را خبر کنم .در یک لحظه خودم را دیدم
که کنارش قرار گرفتم و او باز هم مشغول برداشتن کتاب
از غرفهها بود.
در حال دویدن بودم که گمش نکنم اما دیدم روی یکی
از پلههای شبستان نشسته است و به کتابها نگاه
ث و هیچ ترسی گفتم آقا
میکند ،کنارش رفتم و بدونمک 
من دیدم که شما از غرفههای مختلف کتاب برداشتید.
شروع کرد به انکارکردن که خانم این چه حرفی است،
کتابها را خــر یــدهام .گفتم باشد اگر خریدید که حرفی
ت ونیم است
ک ساع 
نیست ،حتما رسید دارید؛ االن ی 
که دنبال شما هستم ،چند باری خواستم به حراست
نمایشگاه بگویم اما گفتم اگر از کنارتان بروم ،حتما در
این شلوغی گمتان میکنم.
ادامه دارد...
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پوستر تئاتر
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مطالعه کتابها
کمک میکند برای
مدتی ما قوهخیال را
در دسترس خویش
داشته و با آن همراه
شویم .قوهای که زنده
بودنش به مثابه ایمان
داشتن به عالمی غیر
از عالم محسوسات و
ملموسات است
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اقیانوس بیکران تخیل

آدمهای فانتزی

من معتقدم آدمها هم مثل کتابها
ژانر دارند؛ماجراجویی،رمانتیک،فانتزی،
جنایی ،ترسناک ،علمی ،کالسیک و...
مثال سرم پایین بود و روب ـهروی قفسه
ادبیات کالسیک نشسته بــودم ،روی
علی رکاب
نـیـمـکـتــی ک ــه س ــه ک ـنــج کــتــابــفــروشــی،
کتابفروش
ورودی بخش نوجوان قرار دارد .سمت
چپم قفسههای فلسفه و سمت راستم
قفسههاینوجوانقرار داشت.روبهروهمقفسهکالسیکوکمی
عقبتر رمانها .غرق در اندیشه بودم که دختری جوان با پیراهن
بلند گلدار ،کفشهایی خاص ،کاله حصیری نسبتا بزرگ ،شالی
به گردن آویخته و یک کیف عجیب و غریب در دست ،روبهرویم
ظاهر شد .یک لحظه احساس کردم از قفسه ادبیات کالسیک
بیرون جهیده است .احساسم را هم با همکار بخش نوجوان در
میان گذاشتم .وی نیز از دیدن آن دختر که نمیشد دقیق فهمید
نوجوان است یا جوان ،شگفتزده شد و حرف مرا تأیید کرد.
در کتابفروشی البهالی قفسهها چرخ میزد و بدون آن که سؤالی
از کسی بپرسد یا گفتوگویی بین ما شکل بگیرد از کتابفروشی
خارج شد و خیال مرا که تمام مدت او را در کتابفروشی دنبال
میکرد با خودش برد و بهخاطر ندارم کی دوباره توانستم خیالم
را به چنگ بیاورم.
یا وقتی با یکی از همکاران جلوی در کتابفروشی مشغول بحثی
مفصل ،درگیرکننده و البته بیهوده بودیم ،دختر و پسری پیش
آمدند.سالمکردندوپسر بااحترامواشتیاقدختریکههمراهش
بود را معرفی کرد و گفت ما در فضای مجازی شما را دنبال میکنیم
و خیلی مشتاق بودیم شما را از نزدیک هم ببینیم .من که خیلی
تمرکز نداشتم صحبتهای بعدی آنها را درست نشنیدم اما
گردنبندی عجیب به گردن دختر آویخته شده بود که توجه و
تمرکز مرا برای مدتی منحصرا به خود اختصاص داد.
یک شخصیت بود .یک عروسک کوچولوی دستساز .خیلی
عجیب بود .خداحافظی کردند و رفتند و گمانم این بود که این
اولین دیدار و آخرین دیدار ما بوده است .ولی نبود .دفعه دوم
وقتی درباره خواب و رؤیا و انیمیشنهای میازاکی صحبت کردیم
متوجه شدم با یک شخصیت کارتونی طرف هستم.
او باعث شد من اسم ژانری که از زمان خیالپردازیهای دوران
دانشآموزی ،پشت میز تحریر چوبی مدرسه ،تجربه و دنبال
میکردم را پیدا کنم .وقتی خلبانی کوچولو بودم و تمام جهان
پشت آن میز تحریر کوچک و مستعمل زیر پایم بود.
ژانری که با وجودم گره خورده است؛ ژانر فانتزی!
او در یکی از دفعاتی که به کتابفروشی آمد ،کتابی از نویسندهای

عجیببهمنهدیهداد.هدیهدادن کتاببهیک کتابفروشخود
مقوله پیچیدهای است که بعدا مفصل دربارهاش حرف خواهم
زد .کتاب را گذاشتم گوشهای ،خیلی توجهم را جلب نکرد .ولی
وقتی بعد از پایان کتاب در حال مطالعهام در پی انتخاب کتاب
جدید بودم ،نفهمیدم چطور شد این کتاب را انتخاب کردم .شاید
حوصلهنداشتموبهزعمخودمیککتابسهلراانتخابمیکنم
که به نوعی زنگ تفریح خواهد بود.
ولی مطالعه کتاب تجربهای نــادر را بــرای من رقم زد .طــوری که
در بخشهایی از کتاب واقعا درون برزخی حضور داشتم که
شخصیتداستانبه آنراهیافتهبود.حتیمیترسیدمدیگر از آن
برزخدرونکتاببیروننیامدهوبرایهمیشه آنجادر آناقیانوس
بیکران ،در بینهایت ،بمانم .گمانم این بود که با کتابی جادویی
مواجه شدهام .هنوز هم همینطور فکر میکنم .نویسندهای که
شایدشماباانیمیشنکاروالین()Coralineیامجموعهتلویزیونی
فال نیک( )Good Omensبشناسیدش.
اسم کتاب ،اقیانوس انتهای جاده بود و نویسندهاش هم حاال
یکیاز نویسندههایمحبوبمناست؛نیل گیمن.نویسندهای
که بهنظرم فلسفه ،اساطیر ،تاریخ و اساسا ساختار و نظام خلقت
و مخلوقات را خوب درک کرده و برای انتقال کشفیات خود عالم
خیال را انتخاب کرده است که ظاهرا راه دیگری هم نداشته و
به همین منظور روی نوجوانان و کودکان که قدرت تخیلشان
تحتتاثیر علم و زندگی بدون رؤیا محدود نشده ،تمرکز کرده
است .البته خودش هم خوب میدانسته هرکس با عالم خیال
نسبتی داشته باشد راهــی به این جهان گسترده و بــدون مرز
خواهد یافت و مخاطب کتابهایش خواهد شد.
بنده معتقدم مهمترین رسالت کتاب همین است .قوه تخیل
انسان توقفناپذیر است و حتی در عالم خواب هم فعالیت
مستمر دارد .مطالعه کتابها کمک میکند بــرای مدتی ما
قوهخیال را در دسترس خویش داشته و با آن همراه شویم.
قوهای که زنده بودنش به مثابه ایمان داشتن به عالمی غیر از
عالم محسوسات و ملموسات است و به نظر من برای انسان
ضروریاست.بههمیندلیلژانر فانتزیرادوستدارمومعتقدم
این ژانر ،در کنار ژانرهای دیگر قرار نمیگیرد ،بلکه دروازه ورود به
آنهاست ...بله ،من معتقدم آدمها هم مثل کتابها ژانر دارند و
اصال هرکدام کتابی مفصل هستند با پایانی باز ،طوری که من
نمیتوانم پروندههایشان را اینجا برای مثالهای بیشتر باز کنم.
چرا که در مختصرترین وضعیت هم حداقل باید به هرکدام یک
خاطرهکاملرااختصاصدادوخواهمدادانشاءا....علیالحساب
خواستم در جریان باشید که «آدمها هم مثل کتابها ژانر دارند»
ولی ژانر خود این جمله هم ،فانتزی است.

