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  حسن بهگر 
  

  مادران و دختران 
  !رمانی به وسعت نقشه ايران 

  
   مادران و دختران  :رمان معرفی 

  مهشيد امير شاهی : نويسنده 
  عروسی عباس خان : کتاب اول 
   خيرقدمدده : کتاب دوم 

  ماه عسل شهربانو خانم: کتاب سوم  
  

ناسند ، اين هم از معجزات از چاپ اول اين رمان هفت سال می گذرد اما بسياری آن را نمی ش
رسانه های گروهی ما در خارج از ميهن ماست که با نبود سانسور و ديگر مشکالت دست و 

 من اولين کاری که از خانم .  چنان که بايد و شايد نمی پردازندپاگير به تولد چنين کتابی آن
. عصرماافسانه های اميرشاهی ديدم برگردان کاری بود از جيمز تربر نويسنده آمريکايی بنام 

 بدستم رسيد بسيار مرا مشغول کرد گرچه بحثی در ميان ادب 1345اين ترجمه که درسال 
دوستان برنيانگيخت اما شاهد بودم که بسياری از طنز نويسان ما از پند اخالقی پايان کتاب 

ان در  در گرماگرم انقالب مقاله ای از ايش58در سال .  و به همان شيوه نوشتند کردهتقليد
پشتيبانی از زنده ياد دکتر شاهپور بختيار در روزنامه آيندگان چاپ شد که چرت بسياری را پاره 

 اما نشئه ناشی از عوام زدگی ودنباله توده روان شدن خواب سنگينی در پی داشت که به. کرد
يس  از قالب يک داستان نو»در حضر« و »در سفر«او با . اين سادگی ها بيداری در پی نداشت

در آمد و به جامعه شناسی انقالب دست يافت،تصويرهای واقعی و ظريف او در اين دو کتاب او 
ون  تاثيری بسيارموثر و دگرگ57را به شخصيتی اجتماعی بدل کرد و نشانگر آن بود که انقالب 

  .کننده  بر اميرشاهی گذاشته است
 باز می ايستد اما اميرشاهی در رتبعيد و غربت قلمشان از توانايی آفرينشبيشتر نويسندگان د

 . .اين زمينه نيز يک استثنا است او در غربت يکی از شاهکارهای زبان فارسی را آفريده است
 . در حال عبور استبنا شده  طنز و واقعيت تيزی از که برلبه ی  پلی  خواننده همواره از 

ز ميان نوشته ها ا،با قدرت  سخنوری روشنفکر وای  توانا و طبع بذله گو نويسنده زی که ازطن
آز آن رو می گويم رمان ايرانی که .  ما را با رمان فارسی نو آشتی می دهدسر بر می آورد و

ار اما فضا بی پرده بگويم پس از هدايت و جمال ز اده  رمان هايی داشتيم زيبا و با کلماتی استو
 آنها  از تاثير گارسيا مارکززگی ا بتايای ماکسيم گورکی  رمان ه تقليد از  وايرانی نبوده است

از اين  که  نقطه ی عطفی است در رمان فارسی  مادران و دختران به همين سبب. ه استکاست
  .عاری است  ادا و اصول

 هر نسلی زبان خود را دارد ،  به .زبان واقعی سه نسل را به تصوير کشيدن کار آسانی نيست 
 آسانی برای همگان ميسر بخش نخست و دوم آن به  ويژه خواندن اين رمان به نيزهمين سبب 

 زياد نيستند و به تقريب و حدس و گمان می توان دريافت و ی دشوارگرچه اين کلمه ها .نيست
برای بهتر فهميدن معنی بسياری از کلمه به همين سبب به روال خواندن آن آسيبی نمی زند اما  

وربختانه فرهنگ های لغت ما همه ناقص ها ناچار به مراجعه فرهنگ لغت فارسی بودم ، ش
فرهنگ کامل فارسی (هستند و بايد در چند فرهنگ جستجو کرد تا لغت مورد نظر را پيدا نمود

  :  برای نمونه .) غالمرضا انصاف پور در اين مورد مرجع خوبی است
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    سختی تاريکی شب :    غيهب نيرنگ، در اينجا به معنی ناگهان کسی را کشتن: غيله 
   آدم خودسر– ول چرنده :لچر     و خشم ، کينه و هيبت: غژم   شوال ، نيم تنه نمدی : کپنک
لب : سکنج   .زه به چوب بسته ای که سورچی ها و درشکه چی ها با آن اسب رانند: قنوت 

 شکری 
خير در  می آيد که ضمن باورها و قدم فرمی که به داستان خود داده است از آن دده مهشيد با 

را به مثابه يک ورزش تلقی می کند و اين عتقادات مذهبی خود  اگر همخوابه می شود فقط آنا
يک باور اخالقی است که برای خيلی ها تابوست و اين از زبان يک نويسنده زن جاری می 

... که همواره دنباله روی از آخوند و رساله هايشان و » روشنفکرانی«قابل توجه ( .شود
 ميان بسياری از مردم ما باورهای مذهبی در کشوی ميزی جداگانه از مسايل واجب می دانند در

، خير بوده ايمقدم  شيرزنانی چون دده  ما هر کدام در زندگی خود  شاهد ) جاری جاگرفته است 
، هنگامی خيرقدم در سوگ مرگ دده  می توان آن چنان قوی است که  ايجاد رابطه ی عاطفی 

آفرين  ا به فرم و سبک و  زبان اين رمان من نه تنه. گريست غمگنانه که در بستر مرگ افتاده 
بيانی    ارج می گذارم زيرا اين رمانيی آن بيشتر  گو جويی و حقيقتمی گويم بلکه به حقيقت

 نشيند و گاهی چون پر مرغی گونه بيانی که گاهی چون شالق بر تن می . از تاريخ  نيز هست
ننده می تواند خوا خوشايند  انچه می نويسدر بند آن نيست که  نويسنده د.را نوازش می دهد

  و آزاد منشی روشنفکرانه اش را اين کالم دلنشين است يانه او حقيقت خود راباشد  يا نه ،
اوج داستان در بند آن نيست که بهره برداری فرازترين ربرتر از همه چيز می داند و حتا د
 صحنه هايی را که می تواند در ذهن   همين مناسبت به،مرشدان معرکه گير برای خود کند

 مابقی را به شعور و تخيل حذف می کند وبی رحمانه خواننده اثری ثابت و بياد ماندنی بگذارد 
 او وظيفه اش را در ترسيم يک برش از زندگی انجام داده است ،خواننده وامی گذارد و می رود

نمونه خانواده اشرافی عباس آقا  که روبه زوال  برای .نه  چه باک که کسی را خوش بيايد يا
 کچلی گرفتار است اديده نامزد می کنند که به عروسی را ناست برای برون رفت از مشکل مالی 

چيند رکی و زيبايی خاصی مقدمات را می  با زياما اميرشاهی گرچه. رندو او را به تهران می آو
  ناجور به  اين خانواده ،اين وصله، عروس خانم در اوج داستان يعنی  صحنه ی ورود 

 . می دهدنه ی بديع را از دست  نويسنده ای اين صح رها می کند؛ درحاليکه کمترخواننده را
 . همانقدر مهم است که ساير قهرمان ها خير، دده قدمشخصی است طبقاتی نيست نگاه نويسنده

اثر مهشيد امير شاهی يک اثر او از نظر انسانی و فردی به اشخاص نگاه می کند از اين جهت 
  .کامال ليبرالی و انسانی است

، همه از تجربه های شخصی سرچشمه نمی صالح، غذاخوردن مال وير حمام عمومی زنانه تصا
سال های جوانی را در خارج از کشور بوده و هرگز حمام عمومی را حتا نويسنده ای که . گيرد 

. نده و جاندار تصوير کرده است  ز  با ياری ذهن خالق خود  اين صحنه ها راتجربه نکرده 
نويسنده زنی که به عنوان من راوی از اين رمان سربر می آورد نه آن زن در قيد وبند سنتی 

.  سيمون دبوار را در بياورد که می خواهد تقليداست و نه زن باسمه ای روشنفکر زورکی است
نه زن دنباله  با خصوصيات و ويژگی های خودش،است او يک زن روشنفکر و مستقل ايرانی 

اين زبان بی پيرايه ما را در  . ، زنی است واقعی و مستقلنه زن مرد نما استرو  مرد است 
 ياری می دهد، اين بزرگترين خدمتی  و شکل بندی های اجتماعی آن درک واقعی از جامعه مان

رايی مهشيد در دامن  واقع گ.ست است که مهشيد اميرشاهی به ادبيات و جامعه ما کرده ا
  همانقدر به طنز آغشته است های رو به زوال طمع ورزی اشراف نمی غلتد،رئاليسم کليشه ای
  ... باغبان و که تخيالت باقر
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 در داستان  يا تقديس رنج و محنتتصوير واقعی بر همه چيز می چربد ، فضيلت های قالبی
 يا تسليم می ان با تناقض هايش در درگيریدگی  خود و آدم ها در زن.های اميرشاهی جايی ندارد
 آيا عباس آقا نمونه اين تسليم است ؟ زنی که به ريش او بسته  اما.شوند يا مبارزه می کنند

 عباس .شده ؟ زنی که با جادو جنبل و صابون مرده شورخانه می خواهد شوهرش را حفظ کند
اين همه تنفر چرا عباس از زنش جدا نمی شود  ما نمی دانيم  با . ا می کندبه غرولندی اکتف

 رياکاری ماليان و مالزادگان ، حرص و ولع جنسی اشان . مگر اينکه آن را به تسليم تعبير کنيم
مادران و دختران داستانی است به وسعت نقشه ايران که با . در گوشه و کنار داستان نمود دارد

.   در سه جلد کتاب نقاشی شده استا  باورهای ما و گفتارهای م سخن های منجوق وار
يادآوری هر خاطره ، حادثه را از تاريخ جدا می کند وبخشی از « نويسنده خود بر اين باور است که 

می دانست که هرگاه فکرش از آن منصرف شود حادثه باز به زمان وتاريخ باز . دنيای درون او را می سازد
  )205 رويه – ماه عسل شهربانو -3پوشينه (» .می گردد

شخصيت های داستان همه قابل فهمند کالمی که از دهانشان در می آيد همان است که انتظار 
لهجه ها ، لکنت ها و توصيف لباس و سرو وضع قهرمانان و شيوه سخن گفتن آنان و داريم ، 

 ..  
ه عباس خان يک عبای خوش برش نائينی سر شانه ها انداخته بود وعينک پنسی سردماغش و کال[

در . نوک بينی اش از سرما سرخ شده بود و آن يک دستی که از دستکش بيرون بود. مشيرالدوله ای بر سرش
  .اين هيبت ، بيست و چندساله به نظر می آمد

بهتيه « کلته زبان بود ، با خنده گفت  عباس خان ، که » می خوان دامادت کنن «  ديگر گفت رامير يکبا
  » .عيوس خوسگل باسه 

گفتگو با  .] پولداره خاله جان –عروس از خوشگلم خوشگلتره «اد و گفت ، تفالزمان هم به خنده ا مليح 
  :اصطالحات آن زمان  نام های  محل  و وسورچی 

  ».عليشا بازيم در نيار . راه بيفت عمو، راه بيفت ، ما حوصله نق نق نداريم « : مليح الزمان گفت [ 
الب و سنگالخ پای يکی از اين حيوونا بره تو چاله ، ديگه خربيارو آخه همشيره توی ش« : سورچی گفت 
  ».کی می تونه بلندش کنه . باقالی بارکن 

مگه داری می ری چاله حصار ؟ برو شکر خدا بکن که شاه شهيد خندقارو پرکرد، ! وا « :مليح الزمان گفت 
اگر قرار . هساالر تا مينريه که راهی نيست برو و واسه اين دو قدم راه دار ی غر می زنی پدر امرزيده ؟ از سپ

  »!؟وا!بود بری دروازه دوالب يا سرقبر آقا چی می کردی 
ع ما می افزايد و هم  ی ها ما هم  به  اطالخوردنی ها و نوشيدنتزئينات و به ويژه عادت های  

ر و آجيل شيرين آجيل شو. روی لحاف کرسی چهل تکه ، سفره ی کتان گلدوزی شده پهن بود[  :بر اشتها 
درکاسه های نقره مليله کار زنجان در وسط کرسی بود و در اطراف آنها گلپر پاش و نمکدان وشيشه ی آبغوره و 

سرکه داالر و سکنجبين و ظرف پرتقال شهسوار و سينی سيب زمينی تنوری و قدح انار قوقسی و قاب کاهوی 
  .]يده بودندپيچ و ديس باقالی پخته و کاسه ی کوفته ی تبريزی راچ

نان را  بر می گزيند و نه تنها سر و ضع قهرماطه انگيز کلمه ها راوسواسی غب  با نويسنده 
 چنانکه  استی خاص دادهبرای ما خوب شرح داده بلکه با تکيه کالم خاصشان به آنها شخصيت

می  و عباس آقا با لکنت زبانش ما را طوری در داستان غرق هايشمنزه السلطنه با هن و هن 
 طنز جايگاه ويژه ای در آثار  .ی يک فيلم سينمايی هستيمند که گويی مشغول تماشانک

. اميرشاهی دارد و هر از گاه شيطنت نويسنده آشکار می شود و لبخند را برلبان می نشاند
در سه بخش . چگونگی حاالت زنانه با استادی ترسيم شده است و در اين مورد بی سابقه است

  نوک زدن بجا به صحنه هايی از تاريخ مانند کشته شدن باسکرويل آموزگار رمان همزمان با
آمريکايی در انقالب مشروطيت ، ترور حسنعلی منصور ، گفتگوی هاشم آقا مالک پس از 

ما را در جريان وقايع .. اصالحات ارضی  با کدخدای ده که برای تعمير قنات به او رو آورده و
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  مشروطيتضر که بتواند نسل های گذشته را از  برای نسل حاسبببدين . تاريخی نيز می گذارد
   . دنبال کند اين کتاب بسيار مغتنم استتا به امروز

ی است که تا  پايان اين رمان سه جلدی  با صحنه های اين کتاب بقدری خودمان پيوند خواننده 
 شيوای ميرزاحبيب گردان می توانيم در بر نظير چنين نثری  را .اين رابطه ادامه می يابد

يا .  با نثر سعدی برابر دانسته اند آنرا  بيابيم  که تنها اثری است که» حاجی بابا «اصفهانی از
 بحق اين  که  وهمه نشانگر آن يمکن د و پرند ميرزاعلی اکبردهخدا پيدا چرنچنين طنزی را در 

ون يد م اين را ما بی شک.  عزيز پا در جای پای آن بزرگوار گذاشته استفرهيخته بانوی 
م ما را به ما می ينبخوامعاصر را  بدون اينکه تاريخ  که  بودم اين رمان خواهينويسنده
  . شناساند

  


