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و  داستان نویس  شاعر،  طلوعی،  محمد 
نمایشنامه نویس متولد 1358 در شهر رشت، که 
در »فرهنگ سالمت« این هفته با او به گفت وگو 
نشسته ام، دانش آموخته سینما و ادبیات نمایشی 
پدر  تربیت های  به  می توان  او  آثار  از  و  است 
)مجموعه  نیستم  ژانت  من  داستان(،  )مجموعه 
داستان، برنده جایزه گلشیری( و رمان تحسین شده  
قربانی باد موافق )برنده تکنیکی ترین رمان جایزه  
ادبی فردا و رمان تقدیرشده  جایزه اول( اشاره 

کرد. با گفت وگوی ما همراه شوید.

: آقای طلوعی! شما در 37 سالگی، یکی 
از موفق ترین داستان نویسان ما هستید. با شما از 
چه زاویه ای باید گفت وگو را آغاز کنیم؟ با شعر، 

با داستان، با سینما و یا تئاتر؟
باشم.  داستان نویس  می دهم  ترجیح  همیشه  من 
تحصیالت همیشه در شخصیت آدم ها تاثیر دارد و 
من به دلیل تحصیالت تئاتری و سینمایی، خیلی 
می دهم  ترجیح  ولی  كرده ام  هم  دیگر  كارهاي 

نویسنده باشم.
: از سبک زندگی تان بگویید.

انگار هر كسی در شمال ایران به دنیا بیاید، همیشه 
طبیعت گراست و میل به طبیعت آنچنان است كه 
تا ابد نشود تغییرش داد، اما سال هاست كه ساكن 
تهران هستم و از آن آدم ها نیستم كه از تهران متنفر 
باشم. تهران را دوست دارم. تهران شهر فوق العاده ای 
برای زندگی است، اگر بتوانیم همدیگر را تحمل 
كنیم، سبک زندگی در شهرهای بزرگ را پیدا كنیم، 
هر كدام عادت كنیم روزانه اوقات فراغتی داشته 
باشیم، با دوستانمان مراوده داشته باشیم، ورزش 
كنیم و با خانواده باشیم، حتما در تهران هم می شود 
خوب زندگی كرد و خوشحال بود. تهران شهری 
بزرگ و پرجمعیت است، باید آدابش را به جا آورد. 
خیلی ها فکر می كنند با زندگي در تهران باید زود 
مرد، ورزش نکرد، سیگار كشید و روابط خانوادگی 
را كم كرد، در حالی كه داشتن روابط سالم با خانواده 
و دوستان، عمر آدم را زیاد می كند، اوقات خوشی 

فراهم می كند و كیفیت زندگي را باال مي برد.
: در چند سالگی وارد تهران شدید؟

من 21ساله بودم كه تهران آمدم. عمران خوانده بودم. 
خوشبختانه كسی به من مهندس نمی گفت. دوستان 
خوبی داشتم؛ از جمله جناب مجید دانش آراسته، 
علیرضا پنجه ای و... این دوستان كمک كردند كه من 
وارد دنیای شعر بشوم. مجموعه شعری هم منتشر كردم.

: شما در باره سبک زندگی در تهران 
بعد  به  توجه  با  به  که  است  این  گفتید. سوال 
مسافت و حجم ترافیک چگونه می شود آن انضباط 
و وقت شناسی مد نظر شما را اجرا کرد؟ گاهی 
برای یک مالقات دوساعته باید دو ساعت زودتر 

حرکت کرد و دوساعت صرف برگشتن کرد.
این اقتضای زندگی در هر شهر بزرگی است. این 
غر زدن ها ناشی از ندیدن و بی خبری از سایر نقاط 
دنیا است. یکی از چیزهای عجیبی كه در تهران با آن 
مواجه بودم، وقت ناشناسی بود. هیچ كس به موقع 
سِر قرار نمی رسد. استادم آقای عبدالهی در زمان 
ورودم به تهران گفت: »در تهران آدم ها وقت شناس 
وقت شناس  باشی،  موفق  می خواهی  اگر  نیستند، 
باش.« این جمله طالیی باعث شد بعدها خودم را 

با شرایط و سبک زندگی در تهران تطبیق بدهم.
: ترافیک سنگین گاهی از عدم رعایت 
قوانین به وجود می آید؛ یعنی اینجا نظم اجتماعی 

و فرهنگ ترافیک رعایت نمی شود.
مسکو و پاریس بدتر از تهران است. وقتی شما در 
بخش های مركزی پاریس زندگی می كنید، داشتن 
و بیرون بردن ماشین، كفر ابلیس است اما همانجاها 
امکانات عمومی است كه كار را آسان كرده. این، آن 
تفاوتی است كه می توان رویش انگشت گذاشت. 
از طرفی، كسانی كه در مركز تهران زندگی می كنند، 
دوتا دوتا ماشین دارند كه یکي را روزهاي زوج 
دربیاورند، یکي را فرد. عادت نکردن و رعایت نکردن 
شرایط زندگی در شهر بزرگ، همه را گرفتار می كند.

: شما با آلودگی هوا چه می کنید؟ وضعیت 
سالمت و ورزش تان چگونه است؟ فضای سبز 

خانه تان چطور؟
من خوشبختانه در شهركی زندگی می كنم كه فضای 
سبز زیادی دارد. از سویی من در تاقچه اتاقم سبزی های 

مصرفی ام را در گلدان ها پرورش می دهم. صیفي 
كار  و...  پیاز  و  مثل شلغم  دارم؛  االن  پاییزی هم 
مفرح و لذت بخشی است. مشکل آلودگی تهران 
كمی خاص است. شاید هوای پاریس بیشتر شبیه 
تهران است. البته این وضع در آنجا راهکارهایی دارد 
مثل ماشین های الکترونیکی یا در روزهای آلودگی 
مترو مجانی است. به نظرم مهم ترین درخواست 
برای كاهش آلودگی از مردم است، نه از دولت و 
شهرداری. البته آنها هم دخیلند اما مردم هستند كه 
مي توانند مشکل را درك و حل كنند. وقتی رسانه ها 
اعالم می كنند امروز و فردا آلودگی شدید داریم، چرا 
ما بی مورد ماشین خودمان را بیرون می بریم، سفر 
زائد می كنیم، خیابان گردی می كنیم؟ و اما ورزش. من 
از نوجوانی چند رشته ورزشی را در سطح قهرمانی 
دنبال می كردم. بعدها به ورزش های گروهی روی 
آوردم، البته همراه دوستان و خارج از قهرمانی، مثل 
فوتبال و والیبال. این هم بیشتر برای دیدار دوستان 
است. در بقیه موارد در فضای شهرك پیاده روی 

می كنم یا آرام مي دوم.
: شما گویا مجرد هستید و تنها زندگی 

می کنید. با آشپزی چه کار می کنید؟
سال هاست كه بیرون غذا نمی خورم و خودم آشپزی 
می كنم. چیزی كه در این سال ها روی زندگی ما 
و حضور در شهرهای بزرگ تاثیر منفی گذاشته، 
رستوران رفتن و خوردن غذاهای فست فودی است. 
آشپزی، انسان را با طبیعت آشتی می دهد. سرشت 
طبیعی انسان بهتر رشد می كند. من رژیم خاصی 
ندارم. فقط به سالم بودن غذا فکر می كنم. غذایم 
بیشتر انواع غذاهای گیلکی است كه جنبه گیاهی اش 
بیشتر است. البته بعد همه  این حرف ها اگر فردا 
افتادم مردم، نگویید كه طلوعی ورزش می كرد، غذای 
سالم می خورد، سیگار نمی كشید، پس چرا مرد؟ 
اینها در كیفیت زندگی اثر دارد، نه در كمیت زندگی. 
آدم هایی هستند كه سالم هم زندگي نمي كنند اما 
عمر درازی هم دارند. مرگ دست خودمان نیست.

می شناختم.  را  شما  نوجوانی  از  من   :
می دیدم که گرایش شما بیشتر به ادبیات و هنر است. 

اولین کتاب تان که شعر بود، خیلی امیدوار کننده 
بود، گرچه بعدها در دیگر رشته ها هم موفق بودید 
و کارتان را خوب مدیریت کردید و آثارتان از 
که  اما چه شد  کرد،  عبور  هم  مرزهای کشور 

شعر را رها کردید؟
شعر رهایم كرد. مجموعه شعرم به نام »خاطرات 
بندباز« منتشر شد. بعد از آن هم شعر گفتم. از آنجایی 
كه شعر برایم مفهوم برون گرایانه ای داشت و چیزی 
نبود كه در خلوت پیگیری اش كنم، پس ترجیح دادم 
كه شعرهای خوب دوستان را تعقیب كنم و لذت 
خلق شعر را در كارهای دیگران جستجو كنم، از 
جمله در شعرهای خود شما. الزامی ندارد كه آدم از 
هر چیزی كه لذت می برد، خودش تولیدش كند. از 
یک جایی ادبیات داستانی برایم جدی شد، زمانی كه 
سینما خواندم و فیلمنامه نویس شدم، تئاتر خواندم و 
نمایشنامه نویس شدم. سینما و تئاتر تدریس كردم، 
گرچه آن كارها را تجربه كردم تا به داستان نویسی 
برسم كه تا حدودی رسیدم و داستان ها هم موردتوجه 

جامعه ادبی قرار گرفت.
: بعد از شعر و شاعری چه اتفاقی افتاد؟
»قربانی  نام  به  كردم  چاپ  1386رمانی  سال  در 
باد موافق« كه چند جایزه را برد؛ از جمله جایزه 
تکنیکي ترین رمان سال را. در سال 1390 مجموعه 
داستان »من ژانت نیستم« چاپ شد كه آن هم جایزه 

گلشیری را برد. بعد مجموعه داستان »تربیت های 
پدر« و رمانی هم تا چند ماه دیگر منتشر می كنم 

به نام »آناتومی افسردگی«.
و  شما  داستان های  خب،   :
می گیرد؟  سرچشمه  کجا  از  شخصیت هایشان 

تجربه های زیستی شما چقدر زمینه ساز است؟
تجربه های  بیشتر  نیستم«  ژانت  »من  داستان های 
زیستی جعل شده بود برای تبدیل شدن به ادبیات 
و بیشتر شبه خاطره به نظر می رسید ولی هیچ كدام 
واقعیت نداشت، اما نام شخصیت های واقعی داستان، 
ضیا كه پدرم بود، سارا كه خواهرم بود و شیرین كه 
نام مادرم بود، در داستان  ها استفاده كردم، یک سری 
از خصوصیات آنها و یک سری هم از خصوصیات 
آدم های دیگری كه می شناختم، در هم تركیب شده.
: از داستان هایتان هم چیزی ترجمه شده؟
بله، به انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و روزنامه ها و 
مجله های ادبی خارجی و امیدوارم كه رمان بعدی ام 
هم ترجمه بشود چون كارگزار ادبي ام مقدمات آن 

را فراهم كرده.
: شما مدام در سفرهای خارجی هستید، 
این سفرها فرهنگی است یا تفریحی و گردشگری؟
من به اكثر كشورهایي كه رفته ام، برای نوشتن بوده. 
برای مجموعه داستان بعدی ام به بیشتر كشورهای 
اطراف ایران رفته ام چون وقایع داستان در آنجاها 

اتفاق می افتد. به سوریه  در حال جنگ رفته ام كه 
بتوانم داستان بنویسم. در عراق بحران زده و افغانستاِن 
در حال انفجار هم رفته ام كه داستان بنویسم. همیشه 
دیگر  سرزمین های  آدم های  با  بده بستان  حال  در 
ناشران و سرویراستاران دیگر كشورها  با  هستم. 

هم مالقات دارم.
: درباره تعامل فرهنگی و اینکه امثال من 
و شما چگونه می توانیم آثارمان را برون مرزی 

کنیم، صحبت کنید.
و  هنر  زبان  كه  بگویم  باید  این مصاحبه  در حد 
ادبیات، جهانی است. مشکل ما با جهان، این نیست 
كه زبان فارسی در جهان كم گویش ور یا مهجور 
است؛ اتفاقا تعداد جمعیت فارسی زبان در جهان 
از زبان ایتالیایی و ژاپنی و تركی بیشتر است. ما 
مشکل ارتباط با قواعد دنیا را داریم. خیلی ها فکر 
می كنند اگر كتاب های ما به دیگر زبان ها ترجمه 
نمی شود، به علت عضو نبودن ما در كنوانسیون برن یا 
كپی رایت است. البته این مشکل ما هست اما مشکل 
اولیه نیست. اگر ما كپی رایت را رعایت نمی كنیم، 
آنها كه رعایت می كنند. مشکل ما رعایت نکردن 
ورود به بازار بین المللی ناشران است كه این هم 
به تنهایی از دست شاعر و نویسنده برنمی آید. این 
كار باید به وسیله ناشران ما اتفاق بیفتد كه آنها هم 
به دلیل عدم آگاهی و ندانستن زبان و... نمی توانند 
چنین ارتباطی برقرار كنند. چنین مشکلی در سینما 
وجود ندارد. آنجا تهیه كننده و پخش كننده دارند كه 

ارتباط برقرار می كنند.
: از دستاوردهای خودتان در این زمینه 

بگویید.
نویسندگان، حركت های فردی زیادی انجام داده اند. 
است.  راه  تنها  ولي  نیست  حرفه ای  رابطه ها  این 
كتاب شما باید در ایران، فروش باالیی داشته باشد 
و ترجمه هم شده باشد؛ آن وقت ناشران خارجی 
ترغیب می شوند كه حق اثر را از ناشر شما بخرند، 
كتابی كه گویای زمانه ی امروز باشد، یعنی معاصریت 
داشته باشد، مقبول تر است. این در سینما اتفاق افتاده؛ 
بازنمایی شرایط  مثل فیلم های اصغر فرهادی كه 
امروز زندگی ایرانی است. ادبیات هم اگر به این 
مرز برسد، برای آنها جذابیت دارد، چون مایل هستند 
جهان ایرانی را بشناسند. در مورد خودم یاد گرفته ام 
كه تا چیزی چاپ نشود، مذاكره با ناشر خارجی 
بی معناست چون ممکن است سال ها مذاكره كنید 
اما به نتیجه ای نرسید. در واقع، باید بازتاب اثر را 
در داخل دید. كارگزار ادبی من در حال مذاكره با 
كارگزار ایتالیایی و ناشران اروپایی و عربی است 

برای كتاب بعدی ام.
داستان  نوشتن  برای  که  گفتید  شما   :
به کشورهای دیگر سفر می کنید، آیا این برای 
یافتن آدم ها و سوژه هاست؟ و در این مورد چه 

خاطره ای دارید؟
در مجموعه داستان چاپ نشده هفت گنبد، یک ایده 
مشترك فرهنگی بین كشورهای منطقه خودمان وجود 
داشت، مثال داستانی در عمان نوشتم كه نیروهای 
ایرانی در ظفار بودند كه البته قبل از انقالب اتفاق 
افتاده یا داستانی كه در سوریه نوشتم، ایده اش از 
آنجا شروع شد كه نیروی صلح بان ارتش ایران در 
سال 1355 از طرف سازمان ملل مسئول صلح بانی در 
بلندی های جوالن بین اسرائیل و سوریه شده بودند. 

در واقع داستان ها ریشه تاریخی اجتماعی دارند.
: شما بر اساس اسناد و منابع موجود به 

دنبال چنین سوژه هایی می روید؟
نه، اصال. اینها اتفاق افتاده و وجود دارد. آدم وقتی 
به عنوان توریست به جایی می رود، مدت ها طول 
می كشد تا الیه های توریستی از بین برود. من به 
همین خاطر از میدان تره بار مواد آشپزی می خرم تا 
از آن سطح توریستی رستوران رفتن خارج بشوم و 
در زندگی واقعی مردم، سبک زندگی شان را پیدا كنم.

: در واقع، باید گفت شما مسافری در حال 
سفر هستید، نه صرفا یک گردشگر که دیدارهایش 
قبال تعیین شده و دفترچه راهنمایش هم وجود دارد؛ 
بلکه سفر به ناشناخته ها وجود دارد، سفری که 
مکانی را به مکانی دیگر سنجاق می کند. پس باید 
سطح ظاهری از بین برود تا شباهت ها پیدا شود.
دقیقا. من داستان »لکه« خانم زویا پیرزاد را هیچ وقت 
فراموش نمی كنم. داستان زنی بود كه وسواس از بین 
بردن لکه ها را روی اشیا داشت، در ایروان ارمنستان 

پیر زنی را دیدم كه آب ژاول می فروخت برای از 
بین بردن لکه ها. ایده ای به ذهنم رسید كه داستانی 
از زندگی پیرزن بسازم. این مجموعه )هفت گنبد( 
در كشورهای اطراف خودمان رخ می دهد. مجموعه 
كه  دریا«  »هفت  نام  به  می كنم  كار  دارم  دیگری 
ماجراهایش بیشتر در كشورهای اطراف مدیترانه 
دارد.  مدیترانه ای  مشترك  فرهنگ  یک  می گذرد. 
و  فرانسه  ایتالیا،  كرواسی،  آلبانی،  به  همین  برای 
تركیه سفر كردم تا آن فرهنگ مشترك مدیترانه ای 

و ساختار اجتماعی اش را به دست آورم.
: 7 دریا، 7 گنبد، این عدد 7 چه نقشی 

در ذهن و داستان های شما دارد؟
كالسیک  ادبیات  از  نیز  و  است  سمبلیک  كمی 
می آید. من شیفته هفت پیکر نظامی هستم و آن 
داستان هایی  دخترهایی كه در گنبدهای آن قصر 
تعریف می كردند، آن زن ها ایده  تعریف داستان های 
من هستند. داستان هایم شاید بازسازی هفت گنبد در 
قالبی مدرن باشد. در هفت دریا هم چنین خواهم 
كرد. كهن الگوهای داستان های كالسیک تاثیرش 
در چنین كارهایی مشخص است. نوعی بازسازی 

در زمان و مکان جدید.
: شما ظاهرا سفرهای غیرمعمول و متفاوتی 
دارید. وجه تمایز، تشابه و وجوه اشتراک انسان ها 

را چگونه دیده اید؟
به نظرم وجوه اشتراك، بیشتر بوده. اگر چیزی به 
انسان ها  ما  نداشت،  وجود  كشورها  مرزهای  نام 
عادت نمی كردیم كه خودمان را به چیزی بنامیم یا 
با یک هویتی خودمان را تعریف كنیم، می دیدیم 
كه انسان ها چقدر به همدیگر شبیه هستند. مثال ما 
بیشتر شرق آسیایی ها را شبیه هم می بینیم. اروپایی ها 
و آمریکای التینی ها را هم. آنها هم همین تعریف را 
از ما دارند. بین مردم خاورمیانه فرقی نمی گذارند. 
اینها وجه ظاهری است تا وقتی آدم ها دهانشان بسته 
است. اما همین كه دهان باز شود و به سخن آید 
و وارد جزییات شود، تفاوت ها مشخص می شود 
اما باز همین كالم و كلمات در جایی به مرزهای 
انتزاعی خود می رسند و وجه تشابه و اشتراكات 
آدم ها و زندگی بیشتر و گاه یکسان می شود: زیبایی 
و زشتی، بد و خوب، تولد و مرگ، محبت و عشق 
و... همان مفاهیم و صورت ازلی و كهن هستند كه 
وجه درونی و ازلی انسان ها را تشکیل می دهند. انگار 
آدم هایی هستیم كه در كلیات، همه با هم شریک 
هستیم و در جزییات تصمیم گرفته ایم متفاوت باشیم.

یا  مهاجرت  ادبیات  درباره  نظرتان   :
نویسندگان مهاجر چیست؟

به نظرم در ادبیات مي شود مهاجرت كرد اما مهاجرت 
در زبان ناممکن یا بسیار سخت است. جز یکي دو نفر 
در تاریخ ادبیات این مهاجرت زباني نتیجه  درخشاني 
نداشته اما مي شود در سرزمین ادبي مهاجرت كرد 
و داستان را در زمان و مکان دیگري گفت. اگر 
بخواهم تشبیهي كنم، مي توانم بگویم ریشه  درخت 
بارآور را نمي شود جابه جا كرد اما برگ و گل را 

مي شود همه جا برد.
: در کارهای شما وجه غالب سینمایی 

بیشتر به چشم می خورد.
با اینکه سینما خوانده ام، تمام سعی ام بر آن است 
كه چنین شباهتی به وجود نیاید، چون از سینما 
متنفرم. سعی می كنم داستانی بنویسم كه نشود به 
سینما تبدیلش كرد. ادبیات می تواند چیزهایی را 
منتقل كند كه سینما از آن عاجز است. الزامی نیست 
كه ما رمان را تصویری بنویسیم. ما می توانیم درباره 
مفاهیم مشترك بشری بدون تصویرسازی بنویسیم 

كه همه جا هم فهمیده شود.
ایران  در  می توان  نویسندگی  راه  از   :

زندگی کرد؟
من كه توانستم و دارم ادامه می دهم.

: در پایان؟
امیدوارم سالمت به مد، تبلیغات و ابزار فخرفروشی 
كالس های  می روند  بسیاری  االن  نشود.  تبدیل 
اجتماعی شان  شبکه های  در  بتوانند  كه  ورزشی 
این هم جوری وارونگی مرض  عکس بگذارند. 
است. سالمتی بیش از هر چیزی باید نیاز باطنی 
آدم ها باشد و روی سبک زندگی  تاثیر بگذارد، روی 
شیوه رابطه مان تاثیر بگذارد تا كیفیت زندگی مان در 
مراودات مان، در رابطه های خانوادگی و دوستانه مان 

ارتقا یابد و این وضع تداوم پیدا كند.

گفتوگویایرجضیاییشاعربامحمدطلوعیشاعر،داستاننویسونمایشنامهنویس

رانندگی در قلب پاریس، کفر ابلیس است!

از خودمان شروع کنیم
ترافیک مسکو و پاریس بدتر از ترافیک تهران است. وقتی شما 
در بخش های مركزی پاریس زندگی می كنید، داشتن و بیرون 
بردن ماشین، كفر ابلیس است اما آنجا امکانات عمومی است 
كه كار را آسان می كند. این، آن تفاوتی است كه می توان رویش 
انگشت گذاشت. اما شما می بینید كسانی كه در مركز تهران 
زندگی می كنند، دوتا دوتا ماشین دارند كه یکي را روزهاي زوج 
دربیاورند، یکي را فرد! عادت نکردن و رعایت نکردن شرایط 

زندگی در شهر بزرگ، همه را گرفتار می كند.

هزینه اشتراک هفته نامه سالمت )48 شماره در سال( 100,000 تومان است. 
برای دریافت هفتگی سالمت )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 90 هزارتومان 
در وجه نشریه سالمت  به شماره کارت 5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد 

نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی 
بلله تلفن 9-22887357 اعللالم نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان 

دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان آذر 95 است.

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.

امور مشترکین:

22887357-9


