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دگردیسی های دست فروشی کتاب

از حاشیه های خیابان

تأملی بر «صداع» نوشته  سودابه فضایلی
ُصداع تو  را  می خواند

معیشت و خیابان
دوره گردی و دست فروشــی اگرچه از ویژگی های شــهرهای 
ماقبل مدرن اســت اما در دوره معاصر هم تــداوم پیدا کرده و 

به خصوص در ســال های اخیر گســترش هم داشــته است. در 
گزارش های ســیاحانی که از ایران دیــدن کرده اند، می توان دید 
که دست فروشــی با عنــوان فروشــندگان دوره گرد ســابقه ای 

قدیمی دارد و در گزارش هایشــان نوشــته اند که میزان زیادی از 
دادوســتد در ایران در خارج از بازارها انجام می شود و همه جا 
می توان فروشــندگان دوره گردی دید که اجناســی بار االغ کرده 

و می چرخنــد و می فروشــند. جعفر شــهری در کتــاب «تاریخ 
اجتماعی تهران در قرن ســیزدهم» به زندگی و کسب وکارهای 
تهــران آن دوره پرداختــه و در جایــی از کتابش که به شــغل 
ســلمانی مربوط اســت، نوشــته که در تهران حتی ســلمانی 

دوره گرد هم وجود داشته است:
«سلمانی ها دسته سومی هم داشتند که آنها را دوره گردهای 
کیف به دســت تشکیل می دادند. در کیف دســتی ای مانند کیف 
دکترهــا که البته نه به نویی و تمیــزی آنها بلکه کیف کهنه های 
رنگ و رو رفته ای که از سمســاری ها و دست فروشی ها به دست 
آورده بودند، در محتوی دو سه ماشین ته زن و نمره دو و یکی دو 
شانه و یکی دو تیغ و یک سنگ تیغ و یک لنگ قرمز و یک نصفه 
لنگ یا حوله پاره و یک قیچی و یک شانه و روی کیف آیینه دستِی 
کوچکی که به عالمت سلمانی بودن می آویختند و قمقه آبی که 
به طرف راســت و چرم تیغی که به طرف چپ کمربند آویخته 
دور کوچــه بازار به راه افتاده گاهی مالیم در نقاطی که احتمال 
مشــتری می دادنــد (اصالح چــی) می گفتند. این ســلمانی ها 
اکثــرا از کارگران از ریخت و کار افتاده اخراج شــده ســلمانی ها 
و پیردالک هــای حمام ها بودند که آخرین راه معاششــان را در 
سلمانی دوره گرده  شدن دیده کیف و مختصر ابزاری فراهم کرده 

به زحمت می توانستند نان خود را درآورند...».
دست فروشی از جمله مشاغل غیررسمی است که با خیابان 
پیوند دارد. خیابان عرصه حیاتی نظم مســلط اســت و از این رو 
همواره دست فروشــی با مســائل متعددی روبه رو بوده است. 
تا چند ســال پیش دست فروشــی به عنوان شغلی کاذب که سد 
معبر می کند و نظم خیابان را به هم می زند، شــناخته می شــد 
اما در ســال های اخیر دست فروشــان چنان در همه جای شهر 
پراکنده شــده اند که دیگر امکانی برای مقابله مســتقیم با آنها 
وجــود ندارد. به نظر می رســد بــرای خیل گســترده بیکاران یا 
ورشکســتگان دست فروشی چاره  آخری اســت که می توانند با 
آن امرار معاش کنند. البته این فقط مســئله امروز نیســت و در 
دهه های اخیر همواره وجود داشــته اما می توان گفت در چند 
ســال اخیر و همزمان با بحران اقتصادی ابعاد گسترده تری پیدا 
کرده است. آصف بیات در «سیاست های خیابانی» درباره سابقه 

دست فروشی نوشته:
«دست فروشی، دوره گردی و گاری چی گری در تمام سال های 
قبل از انقالب چه پیش و چه پس از اســتقرار دولت تمرکزگرای 
رضاشاه در دهه ۱۳۱۰ ادامه حیات داد. دست فروشی و کارهای 
ســاختمانی راه آسان دسترســی به کار برای مهاجران روستایی 
و کارگران غیرماهر شــهری بود. در حقیقــت، در تمام این قرن، 
بخش اعظم فرایند زندگی خیابانی، با فعالیت های دوره گردان و 
دست فروشانی تعیین شد که کنار هم در معابر شلوغ و بازارهای 

محلی به کار پرداختند».
دگردیسی های دست فروشی سیاسی

در روزهای انقالب که نظم مســلط شهر به چالش کشیده 
شــده بود، دست فروشــی با تغییرات عمده ای روبه رو شد. از 
یک ســو گســترش کمی پیدا کرد و از ســوی دیگر نوع دیگری 
از دست فروشــی سیاسی شــکل گرفت که البته مدتی پس از 
انقــالب از بین رفت. آصف بیات می گوید در بازه زمانی بهمن 

۵۷ تا اواسط سال ۱۳۶۰، دست فروشی سیاسی چشمگیرترین 
نوع این فعالیت بــود و «تحصیل کرده های جوانی که اکثرا از 
هواداران گروه های سیاســی مخالف بودند، کاالهای فرهنگی 
چــون کتاب، روزنامــه و نوار کاســت را به مشــتریان عرضه 
می کردند». دست فروشــی سیاســی در آن ایام چنان گسترش 
یافــت که حتی به فکر تشــکیل یک انجمن هــم بودند. بیات 
نوشــته که در خرداد ســال ۱۳۵۸، حدود سی نفر از جوانانی 
که دســت فروش کتاب بودند در پارک تئاتر شهر دور هم جمع 
شــدند تا درباره راه هــای برخورد با تهدیدهای رســمی علیه 
کتاب فروشــان خیابانــی تصمیم گیری کنند. آنها شــیوه های 
تأسیس یک انجمن خیابانی و مکان استقرار آن را مورد بحث 
قرار دادند و آیین نامه داخلی آن را به رأی گذاشتند. چهار مرد 
و یــک زن نیز به عنوان اعضای کمیته اجرائی انتخاب شــدند. 

بیات نوشته است:
«انجمن کتاب فروشــان خیابانی، در جهت تضمین و تأمین 
موقعیت کتاب فروشــان در مقابل حمالت شــهرداری مبارزه 
می کرد و در عین حال در نظر داشت تا به مقامات جهت ایجاد 
شــغل برای اعضای انجمن فشــار آورد. یک زن کتاب فروش 
توضیح مــی داد که مــا درحقیقت کارگــران خیابانی فصلی 
هستیم، شــهرداری و وزارت کار بایســتی در قبال ما احساس 
مســئولیت کنند. در طول بهار و زمستان، بدی هوا مانع از کار 
ما می شــود... شــهرداری باید جایی را به ما اختصاص بدهد 

(برای انجمن) و وزارت کار باید شغلی در اختیار ما بگذارد».
در آن روزهــای پرتالطم، دست فروشــی خیابانی به عنوان 
مســئله ای سیاسی مطرح بود و جوانان بیکاری که گرایش های 
سیاسی داشــتند یا فارغ التحصیالن دبیرستان ها و دانشگاه ها با 
اســتفاده از آزادی های آشفته ای که شکل گرفته بود در بساط و 
دکه هایی که درســت کرده بودند، کاالهای فرهنگی مانند کتاب 
و نوار و نشریات شان را عرضه می کردند. اما عمر دست فروشی 
سیاســی کوتاه بود و از ســال ۶۰ به بعد به مــرور از بین رفت. 
دست فروشــی کتاب امــا با وقفه های مختلف تــداوم پیدا کرد 
و بســیاری از کتاب هایی را که دیگر اجازه انتشــار نداشتند یا به 
شکل ناقص چاپ می شدند، می شد در دست فروشی های کتاب 
پیدا کرد. درواقع همیشــه این تصور درباره دست فروشــی های 
کتاب وجود داشــته که کتاب هایی که به هر دلیل امکان چاپ 
یا فروش رســمی ندارنــد، از این طریق به فروش می رســند. با 
گذر زمان بساط های کتابفروشی کنار پیاده روهای انقالب تبدیل 
به بخشــی از فرهنگ خیابان شده اند و دســت کم از نظر مردم 
حاضر در خیابان به عنوان یک معضل شــناخته نمی شوند. اما 
در ســال های اخیر دست فروشــی کتاب دچار تغییرات دیگری 
شــده و نگاهی گــذرا به دست فروشــی ها نشــان می دهد که 
خیلــی از کتاب های کنــار خیابان به هیچ وجه نایــاب یا ممنوع 
نیستند. امروز در بســیاری از میدان ها و خیابان های پرجمعیت 
و شــلوغ می توان دست فروشــان کتاب را دید که در گوشه ای 
کتاب هایشــان را روی زمین چیده اند و می فروشــند. بسیاری از 
آنها به جای فروش کتاب های نایاب و ممنوع، کتاب های موجود 
در بــازار را با تخفیف عرضه می کنند و می خواهند از این طریق 

مشتری هایشان را به خرید تشویق کنند.

چهارشنبه
۱ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره  ۴۳۰۹

«ُصداع»، معادل Hemicrania به معنای ســردرد، رمانی است به قلم سودابه 
فضایلی که در تقدیم نامه به همزادانش در جهان هدیه شــده. «تو» از همان آغاز 
با نظرگاه دوم شــخص مخاطب داستانی و فکر می کنی شــاید تجربه ای شبیه به 
«اگر شــبی از شب های زمستان، مسافری» از کالوینو و یا «آئورا»ی فوئنتس پیش رو 
داشته باشی. گویی نویسنده از تو می خواهد خودت را در آنچه تصویر می کند خیال 
کنی. اتاقی نمور و تاریک، مه، آتش خاموش، شــب، سرما و گریه نمادهای آغازین 
از فضای داســتان هســتند. فضا خیلی زود با نوری از یک حشره که درون مغز جا 
دارد روشــن می شود. در فرهنگ نمادها۱ حشــرات روح مردگان هستند که از زمین 
دیدار می کنند. حشــره  مغزی با آن شکل غریب هزارچشمی اش شبیه یک آگاهی و 

یا عنصری الهوتی از جســم رو به ویرانی خارج می شود. همین جاست 
که تجربه  خواندن داســتانی مشابه با حشــره پر می کشد و تو از کانون 
متــن بیرون می افتــی (موقت) امــا در آن می مانی: «ایــن خانه کهنه 
شــده، هرلحظه ممکن است سقف و دیوارهاش بریزد و زیر آوار بمانی، 

آن وقت دیگر نمی توانی تکان بخوری...».
شــخصیت اصلی که به شــکلی نمادین با یک خنجر خود را به دو 
نیم کرده مورد خطاب اســت اما خود راوی نیز در کانون اصلی داستان 
حضوری پررنگ دارد. نقش راوی به شکل عام در تمام داستان ها رابط 
بین روایت و مخاطب است و عامل تعیین کننده  فاصله  این دو. ما اغلب 

بی آنکه متوجه  راوی باشــیم او را به ســان قصه گویی رو به خــود و ناظر بر جهان 
داســتان می پذیریم و بســته به جایگاهش (دانای کل، سوم یا اول شخص مفرد و 
جمع) وسعت دنیای پیش رویمان را تصویر می کنیم. در نظرگاه کمتر مورد استفاده  
دوم شخص، راوی بنابر چگونگی استفاده  نویسنده گاه خیره بر مخاطب و گاه پشت 
به او کمترین یا بیشــترین فاصله تا روایــت را ایجاد می کند. راوی «صداع» در ابتدا 
حسی از اعتماد در مخاطب ایجاد می کند و به نظر می آید بیش از سایرین می داند 
و به درســتی و با ظرافت در شــکاف و پیوستگی با شخصیت است و بی آنکه تغییر 

جایگاه دهد گاه رو به او و گاه رو به توست که شاید او همان توست.
دو نیمه  مجزای بدن (به نشــان چندپارگی شخصیت) هم از کاراکترهای مهم 
هســتند که با یکدیگر دیالوگ دارند و شکسته گویی شان در مقابل نثر فخیم روایت 
نشــان از فاصله ذهــن و بدن دارد. نظرگاه دوم شــخص و فضای سوررئالیســتی 
قالب هــای اولیه «صداع» هســتند که تــوی عالقه مند به این ســبک را خیلی زود 
در دام خــود گرفتــار می کنند، اما ایــن دام نه به یک جهان داســتانی که به نقطه  
پیش از کالم وصل اســت؛ آنجا که از واژگان تهی می شوی. «به جست وجوی یک 
ســادگی و رهایی پاینده ای، اما کجا آن را بجویی، حس می کنی کالم چون مدفوع 
چــون زنجیری از کثافــت بر گردنت آویخته، چون بختک به رویت افتاده، نفســت 

باال نمی آید».

بی زمانی، بی مکانــی و المان های هویتی حداقلی اولین دریافتی های تو از چند 
صفحــه  آغازین کتاب خواهند بود که با آشــنایی زدایی های شــعرگونه آنچنان که 
اشلکوفسکی در باب هدف غایی هنر می گوید «بر عوارض کرخت کننده عادت غلبه 

می کنند». اما آیا صحبت از غایت و نهایت در «صداع» ممکن است؟
«صداع» بی زمان است و زمان مند. شــخصیت کانونی، حالی دارد و گذشته ای 
که در فضایی وهم آلود، شــبیه تکه های به جامانده در دنیای فراموشی به جای هم 
می نشــینند. به همین روال بی مکان اســت و مکان مند. اگرچه مکان ها در اسامی 
کلی خانه و باغ و راهرو و داالن و سردابه و کالسکه خالصه می شوند، اما نمی توان 
بی مکانی را به داســتانی نســبت داد که در تغییر لحظه ای مکان ها پیش می رود. 
بــرای ماندن در «صداع» باید به مختصات مکان و زمانش دســت یافت و این امر 

میسر نمی شود مگر با تهی شدن از هر زمان و مکانی دیگر.
راوی نیز به عنوان تنها نقطه  اتکای داســتان که گویی بر همه چیز مســلط است 
در ادامــه تو را به خــود بی اعتماد می کند تا رهاشــدگی در جهان غریب «صداع» 
را تمام و کمال تجربه کنی. وحشــت در این نقطــه، در رویارویی با خود که دیگر به 

هزارتوی ناشناخته  درون کشیده شدی رخنه می کند: به صداع خوش آمدی!
«صداع» در ســه فصل با عناوین صداِع یک تا صداِع ســه نگاشــته 
شده است. در صداِع یک، شخصیت داستان مردی سالمند است با مغز 
حشــره دار و بدن دوپاره. او پدر دختری به نام ُشمه است که دستانش 
بدون بازوســت و انگشــتانش در فاصله کمی از کتف ها بیرون زده اند. 
مرد چیزی از گذشــته  خود نمی داند و راوی، گنگی و هذیان های او را با 
حذف عامدانه  دانســته هایش باالتر هم می برد (بی اعتمادی به راوی از 
همین کم گویی ها و شــاید گزیده گویی هایش شکل می گیرد). برای مثال 
مرد از زنی که پلک هایش کیســه دار است، بیشتر از آنچه که راوی به او 
القا می کند، می داند. این تفســیر ناظر بر این همانی راوی و شــخصیت 
است. دیگران در «صداع» عالئم ممیزه  ظاهری دارند که به همان نامیده می شوند 
و نام های آمده (ُشــمه و َمرسیل) ساخته  نویسنده هستند. این بی هویتی در صداِع 
دو سبب چرخش شخصیت و جایگزینی مرد سالمند با کاراکتر مرد زشت، جوانسال 
(بالتکلیفی ات با جنســیت جوانسال ریشخند صداع اســت به درک تو از انسان) و 
پسرک مو زیتونی می شود. همزادان همان گونه که در فرهنگ نماد ها آمده چنانچه 
به هم شــباهت نداشته باشند، نشانی از دوپارگی گرایش های روحی و مادی دارند 
که می توان با این نگاه صداع را منادی همزادان خواند که از تو جدا می شوند، بر تو 
پیدا می شــوند و پیش از شناخت کامل در تو پنهان می گردند. اما صداع با خوانش 
یونگی می تواند درباره  سایه  باشد که شخص از شناختن و پذیرفتن آن سر باز می زند 
اما همواره بر او تحمیل می شود و در رؤیا به شکل افراد خاصی فرافکنی می شود. 
چنین خوانشــی باعث نمی شــود که صداع را به طور حتم وهم بنامیم آن گونه که 
در جهان خارج از ذهن شــخصیت، سیال اســت و تمام شخصیت ها صرف بودن 
در ایــن فضا با این وهم درگیرند یا حتی وهمی محدود به ذهن برای جهان صداع 
تعریف کنیم آن گونه که باقی شخصیت های خارج از ذهن درگیرش نباشند. صداع 
در عین دوری از واقع گرایی، واقع بین اســت به این معنا که بخشــی از حقیقت تو 
را بر تو عیان می کند. صداِع ســه تنها دو جمله اســت و داستان شبیه یک آغاز به 

پایان می سد.

پــس از اتمام کتــاب، صداع به ســراغت می آیــد. سرگشــتگی از تجربه پیاپی 
فهمیدن/نفهمیدن، لذت/تنفر و شــیفتگی/امتناع از عالئم ابتال به صداع اســت. دو 
پارگی ذهن در موقعیت خواننده بودن/خوانده شــدن افسون دردناکی است که دیر 
یــا زود خوانــش دوم را پیش رویت می گذارد تا در تکرار دوباره  آنچه یک بار از ســر 
گذراندی به قطعیت که نه به تردید برســی. اولین تجربه بی شک تنها بهت است و 
حیرت. اما تکرار صداع تسلســلی از تکرار متفاوت است. هیچ چیز در تجربه  بعدی 
در نقطه  اول نیســت. کتاب را می بندی و به آینــه  روی جلد نگاه می کنی. جمالت 
تغییر کرده اند. شــاید آگاهی ذره ای تو حرکت کرده اســت و کلمات در نسبت با تو 
نو شــده اند. «به برگ هایی که کنده ای نگاه می کنی و از رنگ آنها تعجب می کنی، از 

مفهوم رنگ ها هیچ نمی دانی...».
ژرار ژنــت در تقســیم بندی آثار ادبی بــر دو نوع ادبیات خیالــی و ادبیات نحوه 
بیــان تأکید دارد. ادبیات خیالی جوالنگاه خیال اســت و ادبیات نحوه بیان به لحاظ 
خصیصه های صــوری خود به وجود می آید. متونی که از حیث زیبایی شناســی در 

خواننده احســاس رضایت ایجاد می کنند بر نحوه بیان تأکید زیادی دارند اما متونی 
که هردوی این معیارها را با هم داشــته باشــند، بدون شک سرشــار از ویژگی های 
زیبایی شــناختی هستند۲. «صداع» در تعریف ارسطویی به سبب بازی در خیال شعر 
محض است اما وامدار تجربه  زیسته  نویسنده ای ا ست که حقیقت را به فراحقیقت 
تبدیــل کرده اســت. در «صداع» و در هــر اثر هنری دیگری، جســت وجوی معنای 
پنهان جســت وجویی عبث است. برای درک صداع تنها باید به آن دچار بود. حشره  

هزارچشم مغزی می خواهی و تب درون نگری.
«صــداع» فراتر از زمانه نیســت که انعــکاس زمانه  خود اســت در آینه ای که 

هرکسی توان روبه رو شدن با آن را ندارد.
ُصداع، سودابه فضایلی، نشر نیلوفر

پی نوشت ها:
۱- «فرهنگ نمادها»، ژان شوالیه و الن گربران، ترجمه سودابه فضایلی، نشر جیحون

۲- تخیل و بیان، ژرار ژنت، ترجمه اهللا شکر اسداللهی تجرق، نشر سخن

هانیه بختیاری

از دهه ها پیش خیابان انقالب دو عرصه رســمی و غیررســمی داشته که همواره در کشــمکِش با یکدیگر بوده اند. در این خیابان و نواحی  
اطرافش بسیاری از مراکز مهم شهر قرار گرفته اند و اینها تشــکیل دهنده عرصه رسمی خیابان اند. اما خیابان انقالب پر از حاشیه ها و نقاط 
خارج از متنی هم هست که اگرچه بارها دچار دگردیسی شده اما هیچ گاه از بین نرفته است. کتابفروشی های داخل فرعی ها و درون پاساژها 
و مغازه های تودرتوی دست دوم فروشــی در کنار بســاط های کنار پیاده رو، تصویری از یک خیابان با تمام حاشــیه ها و نقاط کناری اش به 
دست می دهند و سازنده بخشی از عرصه غیررسمی این خیابان اند. کتاب های کهنه و نایاب و افستی، همواره جزئی جداناشدنی از خیابان 
انقالب بوده اند. کتاب هایی که یا در کنار پیاده رو یا در زیرپله ها و مغازه های تعدادی از پاســاژهای انقالب فروخته می شوند. دست فروشی 
کتاب در آغاز دهه شصت دچار نوعی دگردیسی شد و عرصه رسمی بر فضای خیابان غالب شد. در سال های اخیر نیز نوع دیگری از دگردیسی در دست فروشی کتاب پدید آمده و حاال دیگر 

دست فروشی کتاب دیگر فقط محدود به خیابان انقالب نیست و در مکان های رسمی  هم وجود دارد که در آنجا دیگر خبری از فروش کتاب های نایاب و ممنوع نیست.
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