یادداشتهای عمدی یک نویسنده
ّ
نگاهی به رمان «دوازدهم» ،نوشتۀ علی مؤذنی
ّ
سید سعید هاشمی

دوازدهم ،علی موذنی ،تهران :عصر داستان1393 ،

ّ
عل���ی مؤذن���ی در رماننویس���ی ،ن���ام آش���نایی
است .کسانی که او را میشناسند و کتابهای
ً
او را خواندهان���د ،مطمئن���ا ب���ه دو ویژگ���ی او
آش���نایی کام���ل دارن���دّ :اول ای���ن که رم���ان را
میشناسد و میداند که باید چه بنویسد؛ دوم
دلبس���تگیهای مذهبی اوست که با توجه به
داس���تانهایش از او ی���ک روش���نفکر مذهبی
ساخته است.
البت���ه ویژگیه���ای دیگری ه���م دارد که با
توجه به دو ویژگیای که پیش از این گفتیم،
بقی���ه ،فرع���ی جل���وه میکنند ،مث���ل ویرایش
خاص او که در کتابهایش دیده میش���ود و
اجازۀ دخالت به ناشر نمیدهد.
«دوازده���م» رمان���ی اس���ت ک���ه ای���ن دو
خصیص���ه در آن ب���ه خوبی نمایان اس���ت .اگر
کتابهای قبلی این نویسنده را خوانده باشید،

ً
میدانید که او آ گاهی نسبتا وسیعی نسبت به
مسئلۀ مهدویت دارد .شما را ارجاع میدهم به
ّ
فیلمنامۀ «مفرد مذکر غایب» از این نویس ��نده
که سالها پیش چاپ شده است.
رمان «دوازدهم» ،جدا از ویژگیهای خاص
نویس ��نده ،دو ویژگی مخصوص به خود دارد.

ّ
مجل���همعرف���ی ونق��� دکتابه ��ایدین � ِ�ی عموم ��ی

44

این که بین واقعیت و ّ
تخیل ،گام بر میدارد و
دیگر این که بین گذشته و حال ،شناور است.
داس���تان از کالسی شروع میشود که استاد
در آن به تدریس نویس���ندگی مش���غول است و
از هنرجویان���ش ط���رح میخواه���د .خیلی زود
میفهمیم که استادی که داستان از کالس او
خود نویسنده است .او در ابتدای
شروع شدهِ ،
فصل دوم میگوید :استاد فصل قبل منم.
پ���س نویس���نده ،هراس���ی ندارد ک���ه خیلی
راحت و مستقیم وارد داستان شود و نظریات
خود را با خواننده در میان بگذارد؛ مس���ئلهای
ک���ه در بعض���ی از صفح���ات کت���اب ،خیل���ی
مستقیم و مقالهای میشود:
«غیبت در ش���یعه به معن���ای ناپیدا بودن
در مقاب���ل ظهور اس���ت ن���ه به معن���ای ناپدید
ب���ودن در مقابل حض���ور .از دیدگاه ش���یعیان،
غیب���ت ،دورهای اس���ت ک���ه مه���دی در میان
مردم هس���ت ،ول���ی ظهور ن���دارد .دورۀ غیبت
به دو دورۀ غیبت صغرا و غیبت کبرا تقس���یم
میشود( .»...ص )52
اما این مت���ن روزنامهای ـــ که در مقابل نثر
داستانی قرار دارد ـــ خواننده را اذیت نمیکند؛
چرا ک���ه خواننده حت���ی اگر ب���ا روحیات قلمی
نویسنده آشنا نباشد ،در همین کتاب میتواند
بفهمد که ّ
تعمدی در کار است.
ح���اال ک���ه صحب���ت از نثر نویس���نده ش���د،

میتوانی���م نث���ر کت���اب را ب���ه س���ه گون ��ه نث ��ر
تقس���یم کنیم .یعنی جدا از نثر داستانی و نثر
روزنامهای ،ما ش ��اهد یک نثر تاریخی هم در
داستان هس���تیم که به روایت ش ��روع امامت
حضرت مهدی؟جع؟ میپردازد:
«جعف���ر ،تند و خش���مگین از خان ��ه بیرون
زد و از می���ان جمعیتی که کثیر ب ��ود و از میان
س ��ربازان حکومتی که پیاده یا با اسب جوالن
میدادند ،راه افتاد با این قصد که یا باید بروم
س���راغ خلیفه یا سراغ عبیداهلل ـــ وزیر اعظم ـــ و
آنها را در جری ��ان ماجرای این فرزند دروغینی
ّ
َ
ک���ه َعلم���ش کردهان���د ت���ا باز ح���ق مس ��لم مرا
بستانند ،قرار بدهم!»( .ص)146
ب���ا ای���ن ن���گاه ،ح���اال راحتت���ر میتوانی ��م
داستان را مورد کنکاش قرار بدهیم .داستان
در مورد فیلمنامهنویس���ی اس���ت ک ��ه از طرف
یش ��ود
ی���ک تهیهکنن���ده ب���ه او پیش���نهاد م 
فیلمنام���های در بارۀ مهدی موعود بنویس ��د.
او در جریان نوش���تن فیلمنام���ه و پیش بردن
ّ
داس���تان (نثر داس���تانی) ،تفکرات و ش ��بهات
خ���ود را راجع به حض���رت مهدی ب ��ا خواننده
در می ��ان میگذارد (نثر روزنامهای) و در خالل
این دو نگاه ،گوشه چشمی هم به تاریخ دارد
و دوران ش ��هادت ام ��ام یازده ��م و آغاز امامت
ّ
امام دوازدهم و توطئههای جعفر کذاب را هم
از الی تاری���خ بیرون میکش���د و برای خواننده
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ک���ه :چرا نویس���نده چنین کاری کرده اس ��ت؟
چرا ای ��رادات داس ��تان را با خوانن ��ده در میان
گذاش���ته؟ آیا نمیتوانس���ت به ج ��ای در میان
گذاش ��تن این ایرادات ،آنها را برطرف کند؟ از
ً
ّ
علی موذنی بعید اس���ت که بگویی ��م احتماال
شدن قسمتهای
این ایرادها بعد از نوش���ته ِ
مورددار به ذهنش رس ��یده و حوصلۀ برطرف
کردن آنها را نداش���ته ،بهتر دی���ده که عیبها
را بی���ان کند تا به خواننده بفهماند که اینها را
میدانسته و عمدی بوده!
این ایراداها ـــ ایرادهایی که خود نویسنده
ب���ه آنــها پــاس���خ داده ـــ فقط ب���ه پـــرداختها
و توصیف���ات ،مح���دود نمیش���ود .او حتی در
تاریخ هم دست برده و صحنۀ دروغینی را به
ام���ام معصوم نس���بت داده .او در صفحۀ 201
کتاب در صحنهای که بانو ملیکا در سیاهچال
اس ��ت ،امام زم ��ان را وارد س ��یاهچال میکند و
گفتگویی بین امام و مادرش رخ میدهد:
«ملی���کا میخواس���ت ام���ام را در ب ��ر بگیرد؛
اما در او چنان وق ��اری بود که ملیکا حیا کرد.
امام احس ��اس م ��ادر را دریافت .پس او را به بر
گرفت .گویی پدری دخترش را.
گفت :با آن که از خدا اذن دارم نمیخواهم از
ابزار غیر طبیعی برای نجات شما استفاده کنم؛
زیرا شما خود حریف اینها هستید و من اگر این
جایم ،به دو دلیل اس���ت .یکی به خاطر غیرتی

تعریف میکند( .نثر تاریخی)
ای���ن گونه ب���ه نظر میرس���د که نویس���نده
میخواس���ته رمان���ی از ای���ن منظ���ر تاریخ���ی
نکتهای که مغفول بنویس���د؛ ّام���ا با هوش���مندی
مانده و هنگام نوشته ب���ه گون���های قل���م را ب���ه کار
شدن متن اصلی حاال گرفته که رم���ان تاریخی او از
رمان یا فیلمنامه یا تکرار مک���ررات و نگاه خاص
هر دو باید رعایت مذهبی آس���یب نبیند .هرجا
شود ،این است که هم که به نظر رسیده ممکن
نمایندۀ وزیر اعظم است داستان آسیب بپذیرد،
ً
را حتما باید رئیس نویس���نده ب���ا صداق���ت ،این
زندان همراهی کند مسئله را با خواننده در میان
و چه بسا جای یک گذاشته است:
نگهبان،چندین
«نکت���های ک���ه مغف���ول
نگهبانحضور داشته مانده و هنگام نوش���ته شدن
باشند.
مت���ن اصل���ی ح���اال رم���ان ی���ا
فیلمنام���ه ی���ا ه���ر دو بای���د رعایت ش���ود ،این
ً
اس���ت که نماین���دۀ وزیر اعظ���م را حتم���ا باید
رئی���س زندان همراه���ی کند و چه بس���ا جای
یک نگهبان ،چندین نگهبان حضور داش���ته
باشند.
ً
اص�ل�ا به کل از رئیس زن���دان غافل بودهام.
حت���ی وقتی جعفر ،ملیکا را به زن���دان میآورد.
ً
نمیدانم این صحنهها را دوباره بنویسم یا فعال
به همین یادداشتها اکتفا کنم؟»( .ص)210
ّاما س���والی که مطرح میش���ود این اس���ت
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و غیر مس ��تندش قائل اس ��ت و حداقل از این
جه���ت خوب اس���ت ک���ه ب���ه خوانن ��ده گفته:
آه���ای خوانن���ده! ای���ن پاراگ���راف در تاری ��خ
نب���وده و م���ندرآوردی اس���ت .یعن ��ی این که
او میتوانس���ت ای���ن را نگوید و مث ��ل خیلی از
نویسندگان رمانهای مذهبی ،راست و دروغ
را به عنوان تاریخ به خورد مخاطب بدهد.
نویس���نده در پرداخ���ت ش���خصیتها نی ��ز
ّ
ّ
موف���ق عمل ک���رده .هرچن���د جعفر ک ��ذاب در
این رمان ،چهرهاش کمی کاریکاتوری شده.
او در ای���ن رم���ان ،بی���ش از ان���دازه ،خن ��گ و
پولدوست و شهوتپرس ��ت جلوه داده شده
اس���ت .و البته بسیار س���ریع و ناگهانی با کمی
ّ
متحول
کتک خ���وردن و شکس���تن دماغ ��ش
میشود و این ّ
تحول نمیتواند باورپذیر باشد.
ّ
درست اس���ت که جعفر کذاب بعدها به جعفر
ّتواب معروف میش���ود؛ ّاما این قضیه مربوط
به «بعدها»س���ت .البته خود نویسنده هم به
این مس���ئله اذع���ان دارد؛ ام���ا تعجببرانگیز
است که چرا به اصالح آن نپرداخته است!
ب���ا همۀ ای���ن حرفها م���ا با خوان ��دن این
رمان ،به جز خواندن یک داستان زیبا ،با یک
دورۀ تاریخی مهم ش���یعه نیز آشنا میشویم و
غی���ر از این دو ،مخاطب تا حدودی به ش ��یوۀ
داستاننویس���ی و فیلمنامهنویسی نیز دست
پیدا میکند!

اس���ت که نسبت به ش���ما دارم و دومی این که
دلم طاقت هولی را که در دلتان افتاد نیاورد».
و چند سطر بعد:
«ام���ام گف���ت :میخواهی���د همچن���ان در
تاریکی بمانید یا با کمی نور موافقید؟
ّ
ملیکا گف���ت :با کم���ی نور موافق���م محمد
جان!
امام گفت :بسم اهلل الرحمن الرحیم!
و ملیکا دید که این کالم نور شد و خاموش
نشد و در فضا ماند.»...
ب���ا ّ
توج���ه ب���ه منط���ق معصوم���ان و نی���ز
ش���یوههای عاطفی داستان ،چنین رفتاری از
ام���ام زمان در هنگام زندان���ی بودن مادر بعید
نیس���تّ .اما با آموزههایی که م���ا از مذهبمان
داریم ،میدانیم که نس���بت دادن کالم کذب
به معصوم ،ناروا و غیر قابل قبول است .البته
باز هم خود نویسنده وارد داستان شده و این
خطای تاریخی را توجیه نموده:
«یا به قدرتهای ام���ام زمان ایمان داریم
ی���ا نداریم .اگر داریم با توجه با امام بودنش و
ب���ا توجه به قدرتش در ط���ی األرض کردن که
میتوان���د همزمان همه جا باش���د ،میتوانیم
ایش���ان را در موقعیتهایی چنی���ن به راحتی
تصور کنیم»( .ص)203
ای���ن توجیه نویس���نده نش���ان میدهد که
خ���ود او هم تفاوتی بین نوش���تههای مس���تند
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