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  تازه كار  ايقاتل هاي زنجيره

 

  خفاش شبرمان نگاهي به 

  اثر سيامك گلشيري

  ahosseinioun@gmail.comامين حسينيون    

  

هم دانست كه در كتاب ماه » ي اشباحتهران كوچه«بر ي نقد من توان ادامهاين يادداشت را ميهاي انتقادي بخش

هاي كلي سبك سيامك گلشيري كنم ويژگيدر اين يادداشت سعي مي. چاپ شد... ي كودك و نوجوان شماره

  :ي جلد كتابالبته بعد از بررسي مسئله. را به عنوان يكي از فعالترين نويسندگان ايراني بررسي كنم

اي عنوان اصلي كتاب درون حلقه. كند جلد كتاب استجلب توجه مي» خفاش شب«ي ن چيزي كه دربارهاولي

چنين طرح جلدي، حتما با من موافقيد، كه بيشتر مناسب . اي سفيد قرار گرفته استاز آتش، در پس زمينه

» خفاش شب«رمان . نيست هاي شيطاني و ماوراء الطبيعه است، و مناسب يك داستان رئاليستي اجتماعيداستان

. ي آتش از كجا آمده استدانم حلقهبناست به يك معضل اجتماعي و يك رويداد واقعي بپردازد، من واقعا نمي

اين عنوان يعني . ترجمه شده است» the vampire night« به كتاب لد كتاب نگاه كنيم، عنواناگر به پشت ج

ي كامال مناسب حلقه» شب خون آشام«. ندارد» خفاش شب«ن ، و هيچگونه ارتباطي با عنوا»شبِ خون آشام«

البته اين مورد طبعا به نويسنده ارتباطي ندارد و مربوط به نشر است، اما به هر . ي سياه استآتش و پس زمينه

  . كتاب استصورت امتياز منفي براي 

گلشيري است كه در زني سيامك حضور پر رنگ سبك پرسه» خفاش شب«ترين ويژگي به نظر من، جالب

دو قاتل كتاب بيشتر اهل پرسه زدن هستند و حجم اصلي . برداش هم به كار ميهاي كوتاه آپارتمانيداستان
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هاي اين دو قاتل در يك زنيرونده شود، صرف مرور پرسهكتاب به جاي اينكه صرف يك طرح منسجم و پيش

هاي تهران و قتل دو باباي قاسم، بعد هم خياباني زنانهي خودشان به خشود از خانهساعته مي 48ي زماني بازه

  . هاي طوالنيسه تا زن به صورت كامال تصادفي و ديالوگ

هاي طوالني و بعضا تكراري ـ چون قاسم هربار از روش مشابهي براي فريب قربانيانش ها با ديالوگاين صحنه

زني خفاش شب يك تريلر پر تعليق باشد، پرسهرار است، اگر ق.  عنصر اصلي ژانر تريلر نيستندكند ـ استفاده مي

هاي طوالني كه همچنين ديالوگ .رونده الزم استطرح منسجم پيش .روش مناسبي براي توليد تعليق نيست

ي پر تعليق در رمان دو صحنه. گيرندكنند، تعليق و هيجان را از داستان ميهاي آپارتماني را خواندني ميداستان

هاي هر دو به اين دليل پر تعليقند كه ديالوگ .ي قتل دو زني فرار ليال و يكي صحنهد، يكي صحنهوجود دارن

ي فرار ليال بيشتر ي صحنهدرباره .زياد دارند) به معني عمل(ي محيط بيرون از ماجرا كم و كنشپراكنده درباره

آيا سيامك گلشيري : شباح اين استي اتهران كوچهي خفاش شب، مثل اما سوال اصلي درباره. خواهم  گفت

اگر بخواهيم  هايي متفاوت؟زني شخصيت پرسهقصد ورود به اين ژانرها را دارد، يا صرفا محملي هستند براي 

  .زندروزمره بگوييم، سيامك گلشيري بيشتر به ژانرها ناخنك مي

كه قاسم و مراد، به خانه ام، مثل روز روشن بود براي من كه چند كتاب ديگر از سيامك گلشيري خوانده

ي سيامك گلشيري از عناصر ژانر است، يكي از عناصر اين اطمينان ناشي از عدم استفاده. برنخواهند گشت

ها معموال قهرماني هست تا اي در اينگونه رماندر تقابل با قاتلين زنجيره. اصليِ غايب در كتاب قهرمان است

شكارهايي بي دست و پا هستند و توان دفاع از خودشان را » خفاش شب«تمام قربانيان در . تعادل قوا حفظ شود

من . كندتر ميپذيرم كه در واقعيت هم همينطور است، ولي حضور قهرمان است كه كتاب را خواندنيمي. ندارند

حتي اگر فرض . مطمئن بودم قاسم و مراد بر نخواهند گشت و درگيري جدي ميان ليال و انها در نخواهد گرفت

ظاهرا  .افتد، قهرمان بي رمقي استليال قهرمان رمان است چون تقابل خاصي بين ليال و قاتلين اتفاق نميكنيم، 

. پنداري كنيمها همذاتقرار است ما با اين دو نفر قاتل همدردي كنيم، و همراه شويم يا به اصطالح سينمايي

دهند، و ما آنها را خيلي بهتر و اختصاص ميچون اين دو شخصيت هستند كه بيشتر حجم رمان را به خودشان 

  . شناسيمبيشتر مي
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ي رابطه. شويمي قاسم آشنا ميما با خانواده. در واقع لحظات تنهايي قاسم ظاهرا قرار است به رمان عمق بدهند

كالسيكي شناسيم كه مشكالت كامال بينيم و مياي را ميشناسيم و در واقع يك قاتل زنجيرهرا مياو با مادرش 

گيرم، البته من اين موضوع را به فال نيك مي. دارد و به قولي انگار از روي كتاب روانشناسي طراحي شده است

اقال من كه رماني با حضور . گويماي به سطح اول جهان داستاني ايراني را تبريك ميو ورود قاتلين زنجيره

اي ندگان ديگري اين مسير را ادامه دهند و قاتلين زنجيرهنويس و اميدوارم. آورماي به خاطر نميقاتلين زنجيره

  . تري را به زودي بخوانيمپيچيده

بايد توجه . ي فرار ليالستدانم بررسي كنم، نگاهي به صحنهي خفاش شب الزم مياي كه دربارهآخرين نكته

چنين كاري تقريبا غير . شدككنيم كه به طرز جالبي در اين صحنه ليال دستش را از زير چسب كارتن بيرون مي

- ها فاصله دارند نويسنده ميدر شرايطي كه ليال در اتاق تنهاست و مراد و قاسم با او فرسنگ. ممكن است

هاي ليال را با طناب بسته باشند، يا مثال با دستبند شد دستاقال مي. توانست تدبير بهتري براي فرار ليال بيانديشد

البته اين ايرادي بنيادين نيست، . يا صندلي چوبي باشد و با چند ضربه بشكند. دكه بشود با سنجاق سر بازش كر

  . چرا كه به هر حال بيرون كشيدن دست از زير چسب محال عقلي نيست

دانيم قاسم جاي ديگري سرش گرم است و به سراغ ليال نخواهد ي اصلي اين صحنه اين است كه ما مينكته

توانست ا كمي تغيير، و نزديك كردن مراد به خانه تعليق و دلهره در اين صحنه ميب. از مراد هم نيست اثري. آمد

-تراس طبقه. مورد و غير منطقي استي ليال براي پريدن از تراس كامال بياز طرفي مكث اوليه. به حداكثر برسد

از ارتفاع دو متري قطعا اش آويزان شود پريدن كه اگر كسي از لبه. ي اول نهايتا سه الي چهار متر ارتفاع دارد

ي ديگر ليال لباسي را كه مشخص است لباس يك جنازه از طرف ديگر. يي جدي به كسي نخواهد زدصدمه

مانتو لذت بخش است و مانتوي سبز اين درست كه پرداخت جزييات . پوشددارد و مياست خيلي ساده برمي

سيامك گلشيري چه در تر نبود مانتوي خود ليال دم دست باشد؟ اما ساده. شودبراي ما ـ خوانندگان  ـ زنده مي

اين . كندي موارد عمل ميهاي درگيري ضعيف تر از بقيههاي ديگرش در پرداخت صحنهاين رمان، چه در رمان

  .يك واقعيت است
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دن قهرمان، توان آغاز يك ژانر در رمان فارسي قلمداد كرد، ژانري كه با اضافه شبه هر حال، خفاش شب را مي

مخصوصا براي دختران و زناني كه . درگيري شديد، تعليق و اوج، بسيار خواندني و پرفروش هم خواهد بود

  . انداحتماال چنين تجربياتي را داشته


