چهارشنبه
 27اسفند 27 1393جمادياالول  18 1436مارس  2015سال دوازدهم شماره 3208
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نگاه1-

درباره رمان «شاگرد قصاب»
قصابيطبقهفرادست
«ش��اگرد قصاب» رماني اس��ت كه از منظر ف��رم روايت،
كامال در ادبيات جهان مسبوق به س��ابقه است :از يكسو
به س��نت رمان تعليمي و زندگينام��هاي پيوند ميخورد
كه طليعه رماننويس��ي در ادبيات غرب هم ب��ا آن پديدار
شده ،و از سوي ديگر در زمره داستانهاي مونولوگمحور
با يك شخصيت نوجوان/جوان اس��ت .مرور آني اين فرمها
ميتواند به سرعت تعداد زيادي اثر موفق را به ياد ما بياورد:
عليمسعودينيا
از «ديويد كاپرفيلد» چارلز ديكنز و «هكلبري فين» مارك
تواين گرفته تا «چهره مرد هنرمند در جواني» نوشته جيمز جويس و باز از «خشم و
هياهو» نوشته ويليام فاكنر گرفته تا «ناتور دشت» نوشته جي .دي .سلينجر .منطق
اكثر اين آثار بر پايه «تجربه زيس��تي» و «تغيير» ش��كل ميگيرد .نوجوان عاصي
مشغول سير و سلوكي زميني ميش��ود و تنشهايي را با اجتماع از سر ميگذراند و
نهايتا به يك تغيير اساسي ميرسد يا در ش��كلي نوتر ،در عصيان خود ثابتقدمتر
باقي ميماند« .شاگرد قصاب» هم مثل آثار مذكور ،بر اساس پيرنگي ماجراجويانه،
روايتي اس��ت از برخورد نوجواني عاص��ي با دنياي پيرامونش« .فرنس��ي برادي» -
قهرمان رمان -از همان ابتدا جهانبيني مبتني بر طغيان و ناس��ازگاري خود را علنا
به رخ ميكش��د .او حتي رويكرد خود در اجتماعگريزي و اجتماعستيزي را هم در
همان سطرهاي نخست آشكار ميكند و ميگويد به همراه يكي از همپالكيهايش
عادت دارد كه در گودالهايي كه خودشان كش��ف كردهاند مخفي شوند و مردم را
ببينند ،بيآنكه مردم قادر به ديدن آنها باش��ند .قهرمان داستان پاتريك مككيب
از طبقه كارگر انتخاب شده و در همان ابتدا با نوعي نگاه جبرباورانه و ناتوراليستي،
عوامل محيطي و وراثتي دخيل در ش��كلگيري ش��خصيتش براي خواننده عيان
ميشوند :پدري نوش��خواره و مادري نيمهمجنون و محيط تربيتي خشن .اين ايده
حتي در عنوان اثر «شاگرد قصاب» قابل رويت است« .شاگرد قصاب» عنوان ترانهاي
بومي است كه مادر «فرنس��ي» به آن عالقه دارد و روايتي است از بيوفايي معشوق
و انتحار عاش��ق بيچارهاي كه به خيانت فرد محبوبش پي برده است« .مككيب»
به موازات اين پيشينهسازي ش��خصيتي ،حال و هواي بزهكارانه زندگي «فرنسي»
را مط��رح ميكند و ان��گار توجيهي ميتراش��د ب��راي هويت ضداجتماع��ي او .در
عين ح��ال نخس��تين تن��ش مهم
شاگردقصاب
داس��تان ،درگي��ري «فرنس��ي» و
پاتريكمككيب
«فيلي��پ» اس��ت ك��ه با توج��ه به
ترجم�ه پيم�ان
زمينهس��ازيهاي اولي��ه ب��ه مثابه
خاكسار
مبارزهاي طبقاتي جلوهگر ميشود.
انتشاراتچشمه
نويس��نده ب��ا منش��ي كموبي��ش
چاپ1393
بغضآل��ود« ،فيلي��پ» برآم��ده از
طبقه مرفه را معرفي ميكند :او تميز اس��ت ،خانواده خوبي دارد ،درسخوان است،
دانش زي��ادي دارد و گنجين��هاي دارد از كتابهاي كميكاس��تريپ .اما اين همه
صفت مطلوب را «مككيب» طوري ارايه ميدهد كه «فيليپ» در نظر خواننده نه
تنها ش��خصيت جذابي از كار درنميآيد ،بلكه تمام بالهاي بيدليلي كه «فرنسي»
بر سر او ميآورد ،براي ما لذتبخش جلوه ميكند .خش��م ما از رستهاي كه فيليپ
نماينده آن است ،وقتي شدت ميگيرد كه مادر فيليپ فرنسي و خانوادهاش را مشتي
«خوك» مينامد .جنگ طبقاتي از همين لحظ��ه وارد مرحلهاي جدي و خطرناك
ميشود و كار را به جايي ميرس��اند كه خانواده فيليپ براي مهار فرنسي به پليس
متوسل ميشوند« .ش��اگرد قصاب» مثل اكثر رمانهاي سنتي كه از آن سرچشمه
گرفته ،خشم آنارشيك ش��خصيت اصلياش را موجه و مستدل ميكند و در عوض
ارزشهاي طبقه مرفه را زير ضربات سنگين نگاه نقاد خود ميگيرد .هرچند جايي
از داس��تان فرنس��ي اعتراف ميكند كه ش��ايد فيليپ بيچاره بيگناه بوده و نبايد
اينقدر آزار ميديده ،ام��ا اين نداي وجدان هم تاثير چنداني ن��دارد بر رفتاري كه او
در ادامه در پيش ميگيرد .تمام اين اوصاف نش��ان ميدهد كه «ش��اگرد قصاب» با
وجود دوراني كه خلق شده و معاصر بودن نويسندهاش ،اثري است با ساختاري كامال
كالسيك و حتي آموزههاي مستتر در آن هم بسيار كالسيك هستند .اما چيزي كه
اين تكگويي بلند و جذاب را مهم و خواندني ميكند ،همان كاريزمايي اس��ت كه
ما را به حمايت از قهرمان ظاهرا فرومايهاش واميدارد :چرا اين مجموعه رفتارهاي
شرارتآميز و هنجارشكن براي ما جذاب است؟ آيا دليلش سستبنياني بسياري از
مفاهيم اخالقي و عرفي حاكم بر اجتماع پيرامون ما نيست؟

نگاه2-

 45سال با برگمان بزرگ
بهنام حس�يني /آنهايي كه آشناييش��ان با اينگمار برگمان صرفا به تماشاي
اجباري «مهر هفتم»محدود ميشود ،صفت «برگماني» هممعناي «پرطمطراق»
است؛ با وجود تصوير گمراهكنندهاي كه با اشاره به فيلمهاي برگمان ممكن است در
ذهن ما نقش ببندد � چشماندازهاي دلگير شمال اروپا ،چهرههاي درهمفشردهشده
با جيغي فروخورده ك��ه گويي از ميان نقاش��يهاي ادوارد مونش بي��رون آمدهاند،
عاشقي كه در كنجي كز كرده و به خيانت معشوق فكر ميكند و سلحشوران قرون
وسطايي كه در مرگ خدا سوگواري ميكنند � در ميان آثار او ميتوان كمديهاي
شاد و سرخوشانه ،تراژديهاي آخرالزماني ،درامهاي تلخ خانوادگي و حماسههاي
ملي را بازيافت .بااينهمه ،كتاب «گفتوگو با برگمان» (ترجمه آرمان صالحي ،نشر
شورآفرين» اين امكان را به ما ميدهد تا دريچهيي هرچند كوچك به جهان غمها و
برگمان بزرگ بگشاييم.
شاديهاي
ِ
گفتوگ�و ب�ا «گفتوگو ب��ا برگمان» ب��ه ما اين
برگمان
فرصت را ميدهد ك��ه برگمان را در
رافائلشارگل
قالب يك كنش��گر اجتماعي تصوير
مترج�م :آرم�ان كني��م .او در مصاحبهها بارها و بارها
صالحي
خلق اثر هنري
از تعلق خاطر خود به ِ
شورآفرين
ناشر:
در يك چيدمان مش��اركتي اش��اره
ميكند و ميگويد ك��ه عالقهاش به
ِ
ماهيت گروهي اين هنرها است .مصاحبه هم يك كنش
سينما و تئاتر ،صرفا به خاطر
گروهي دوسويه است؛ هرچند برگمان اغلب طرف صحبت خود را دست مياندازد
و به س��خره ميگيرد � بهخصوص زماني كه با مصاحبهكنندگان امريكايي به زبان
انگليسي سخن ميگويد � هرگز از پاسخدادن به پرس��شها طفره نميرود .كتاب
حاضر تالش ميكند به بررس��ي حاالت و رويكردهاي متفاوت و چندگانه برگمان
منزوي بپردازد و بر ُش��ماري از نظريههاي ش��خصي و هنري وي تمركز كند كه در
طول ساليان طوالني برخي از آنها تغيير كرده ،و برخي ديگر همچنان بدون تغيير و
دستكاري برجاي مانده« .گفتوگو با برگمان» مجموعه  45سال از حدودا  60سال
فعاليت مس��تعدانه هنري برگمان را پوش��ش ميدهد و عقايد و دغدغههاي وي از
 � 1957يك سال پس از موفقيت خيرهكننده «مهر هفتم» � تا سال  � 2002زماني
كه براي توليد «ساراباند» آماده ميشد � را دربرميگيرد .س��والكردن از برگمان،
كسي كه حتا در  1957به افسانهيي در حوزه سينما تبديل شده بود ،مطمئنا امري
دش��وار و ترسآور بوده اس��ت .اكثر مصاحبهكنندگان به ش��كل اجتنابناپذيري،
مالقات با برگمان را با توجه به پيشفرضهاي برآمده از ش��هرت و آثار پيش��ينش
تفسير كردهاند .آنها نتوانستهاند از تاثيرات مقاالت نوشتهشده درباره او و رمزگشايي
و تفس��ير اس��رار و ابهامات موجود در آثارش دور بمانند .اين كتاب همانقدر كه به
توانمندي فني و انديش��ههاي برگمان پرداخته ،بر هنر مصاحب��ه و رمزوراز ذاتي و
جذاب آن نيز تمركز دارد .عالوه ب��ر اين ،كتاب در مقاطع گوناگون ،به س��راغ روند
آفرينش هنري برگمان نيز ميرود .ازاينرو ،با وجود خلوتگزيني برگمان ،زماني كه
به مصاحبهگران اجازه ورود به دنياي خود را داده ،فرصتي استثنايي براي مشاهده
ِ
پشت پرده پُررمزوراز آثارش را در اختيار آنها قرار داده است .در اين كتاب ،برگمان در
قالب يك انسان موذي ،يكدنده ،خوداصالحگر ،خودويرانگر ،منزوي ،خوشگذران،
تلخزب��ان و البته جذاب ظاه��ر ميش��ود .ويژگيهايي كه در ش��خصيتها و لحن
فيلمهاي او نيز بازتاب يافته است« .گفتوگو با برگمان» را با ترجمه آرمان صالحي
درنشر«شورآفرين»بخوانيد.

پيشنهاد1-

درباره رمان «بازدم»

تمامينسلهانسلسوختهاند
رس�ول خوببي�ن /از ويژگيه��اي
رمانهاي نس��لي ،يكي اينكه هميش��ه راي بر
برحق بودن يك نس��ل ميدهند ،يا در رد نسلي
ديگر حرف ميزنند .هن��ر اما نيازمند بيطرفي
است و ادبيات نيازمند نويس��نده بيطرف .كار
جايي سخت ميشود كه نويس��نده ،بخواهد از
نس��ل خودش بگويد؛ از دغدغهها ،مش��كالت،
يأسها و نااميديهاي نس��ل خودش بنويسد و
در عين حال كه جانب انصاف را رعايت كرده ،به
نقد عملكرد نسل خودش يا همان راوي داستان
بنشين .د
بيشك ،آنچه بر نسلها ميگذرد به عوامل
گوناگوني ارتباط دارد؛ از پذيرش نس��ل س��ابق
گرفته كه بايد س��كان رهبري جامعه را واگذار
كند ،تا جامعهاي كه قرار اس��ت پذيراي نس��ل
جديد باش��د؛ از دولتمرداني كه قرار است براي
نس��لي جديد ش��رايط زندگ��ي را فراهم كنند
تا نس��ل جديدي كه بايد خواس��تهايش را با
ظرفيتهايجامعهاشتنظيمكندو...علتهاي
گوناگون ديگري را نيز ميتوان برش��مرد كه در
شكلگيري نس��لها و چگونگي عملكردشان
تاثيرگذار هستند اما آنچه جداي از هر علتي در
اين بين مشترك است ،ماجراي «تقابل» است.
تقابل اصليترين عنصر اين ماجراست؛ ماجرايي
كه منتهي ميشود به اينكه نسلي خود را نسل
سوخته بداند يا نسل پيشين را مقصر كمبودها و
ضعفهايزندگياش.
«بازدم» رماني اس��ت كه بي��ش از هرچيز
دغدغههاي��ي از اي��ن دس��ت دارد« .آنيت��ا
يارمحمدي» در رمان نخستش« ،اينجا نرسيده
به پل» نيز تا حدودي بر همين دغدغهها دست
گذاشته بود؛ اينكه تفاوت زندگي نسلها بهطور

بازدم
آنيتايارمحمدي
انتش�ارات
ققنوس
چاپ1393
عام و نسل جوان دهه معاصر ايران بهطور خاص
بانسلهايپيشينچيست.آنچهدررمان«اينجا
نرسيده به پل» جايش خالي بود اما اين بود كه
رمان بهطور كلي دربرگيرنده نس��ل جوان دهه
 80ايران بود و از نسلهاي پيشين تنها ردپايي
كمرنگ به چش��م ميخورد از نس��ل بعد هيچ،
نقطهضعفيكهدر«بازدم»تاحدودزياديازبين
ميرود.
«بازدم» روايت يكروزه از زندگي پس��ري
28س��اله اس��ت كه قرار اس��ت ب��راي اقامت
تحصيلي از ايران خارج شود .او حاال مانده است
و ترديدهاي رفتن و ماندن ،ترديدهاي دلكندن
و دلبس��تن .در اين ميان ما در كنار او و همراه با
او در تهران قدم ميزنيم ،با خانواده و اطرافيانش
آشنا ميش��ويم و با كمك اينها تصويري كلي از
جامعهاي كه او در آن زندگي ميكند به دس��ت
ميآوريم .با نس��لهايي آشنا ميش��ويم كه در
اين ميان هرك��دام به نوعي بهواس��طه دايرهاي
بودن تاريخ سرزمينش��ان رنجور و خس��ته و
آس��يبديدهاند .پدران و م��ادران ماندهاند حاال
فرزندانهركدامبهنوعيرفتنراانتخابكردهاند.
بامهاجرت،باخودكشييا...
«يارمحمدي» در ب��ازدم ،عالوهبر آنكه قرار
است بهسختي البهالي اين آدمها حركت كند
و هيچكدام را به خير يا به ش��ر قض��اوت نكند،

دست به آزمون سختتري زده است .زاويهديد
محدود به ذهن رمان ،از قضا يك پس��ر 28ساله
اس��ت و برآمدن از پس آن براي نويسنده خانم
شايد در ابتدا س��خت بهنظر برس��د ،اما هرچه
پيشتر ميروي بيش��تر به اين نتيجه ميرسي
كه پختگياي كه در نثر رمان به چشم ميخورد
اتفاقي نيس��ت و از پختگي ذهن نويسنده كه تا
حدود زيادي خطاهايش را در «اينجا نرس��يده
به پل» انجام داده اس��ت سرچش��مه ميگيرد.
پختگي نثري كه به خوبي به زاويهديد و راوياي
كه براي داس��تان انتخاب شده است نيز تسري
پيدا ميكن��د و س��بب ميش��ود مخاطب در
هيچكجايداستانبهجنسيتراويشكنكند.
پرداخ��ت موقعيته��اي عطف داس��تان
كه تعدادشان كم نيس��ت ،در كنار پايانبندي
خوب رمان« ،ب��ازدم» را بدل به رماني س��الم و
خوشخوانميكندكهبهتراست،همانطوركه
نويسنده اثرش را فصلبندي نكرده در كمترين
نشستهايممكنويكسرهخواندهشود.
از پ��دران و پدربزرگان ما گرفت��ه تا خود ما
جوانان امروز ايران ،از هركدام كه بپرسي ،خود را
نسلسوختهميدانند؛نسليكهدرگيرسياست،
جنگ ،انق��الب ،تعدي��ل اقتص��ادي ،آزمون و
خطاهاي آموزشي بوده است .با اين همه ،جداي
از اينكه كدام نسل به راستي نسل سوخته است،
كار هنر اين اس��ت كه واقعيت را آنطور نش��ان
دهد كه از قضاوت بهدور باشد و كار نويسنده اين
است كه زاويهديد مناس��بي براي نگاه كردن به
ماجرا پيدا كند؛ زاويه ديدي كه در عين حال كه
بهدور از قضاوت است ،فارغ از جهانبيني و عمق
نگاه نباشد .كاري كه ميش��ود گفت ،نويسنده
بازدم ،از پس آن برآمده است.

پيشنهاد2-

درباره «گرسنگي و ابريشم»

مبارزهازمسيرحافظه

ميثم غفوريان صديق« /گرس��نگي
و ابريشم» مجموعهاي از  14مقاله اثر نويسنده
آلماني تب��ار رومانياي��ي هرتا مولر اس��ت .اين
مجموعه ك��ه از اي��ن رو ك��ه در پايان ي��ا آغاز
هيچك��دام از مق��االت تاريخي وجود ن��دارد،
نميتواند زم��ان دقيق نوش��تن فص��ول را به
مخاطبنشاندهد،الجرمبهخاطرنوعنگارش،
زبان به كار گرفته شده و محتواي اثر ،اين مطلب
روش��ن اس��ت كه اين بخشها و مق��االت در
زمانهايمتفاوتينوشتهشدهاست.
مولر در اين مجموعه كوش��يده اس��ت تا با
استفاده از تجربه زيس��ته خود و ادارك حافظه،
آنچنان كه خود ب��ه آن ب��اور دارد ،يعني از راه
جزييات به مبارزه آنچ��ه ترس فرد ي��ا افراد از
دولتها يا ايدئولوژيه��ا مينامد برخيزد .مولر
در بخشهاي مختل��ف اين مقاالت ب��ا ارجاع
به مفاهيمي چ��ون ترس ،ديگ��ري (يا مفهوم
غريبگي) ،آرمانشهر ،سوسياليزم ،گرسنگي،
امر طبيعي يا غيرطبيعي ،حقوق ش��هروندي
و مفاهيمي نظير اينكه تمامي تجارب زيس��ته
و ش��خصي هرتا مول��ر را در دوران زندگي او در
روماني تحت تسلط ديكتاتوري چائوشسكو و
بعد در برلين بعد از فروپاشي ديوار حايل شرق و
غرب است را تشكيل ميدهد ،سعي در بازگويي
يا بازآفريني و دست آخر تحليل مسائل پيرامون
خود دارد چرا كه او معتقد اس��ت هيچ چيز به
اندازه حافظه مورد وثوق و اعتماد نيست ،چنان
كه در جايي از كتاب نوشته است« :حافظه هرگز
حقيقت را رها نميكند .اين تنها دهان است كه
ميتوانددرخيانتيعمديحقيقترارهاكند».
در بخش��ي از كت��اب ك��ه مولر ب��ه بحث

هارولد پينتر ،نمايشنامهنويس ،بازيگر و
كارگردان انگليسي است كه نخستين آثار
او در رده تئاتر اب��زورد قرار ميگيرند .پينتر
براي اهالي تئاتر نويس��ندهاي آشناس��ت،
يكي از س��تونهاي درام م��درن در جهان
محس��وب ميش��ود و آث��ارش در س��طح
جهان بارها و بارها چاپ و اجرا ش��دهاند .به
تازگي نمايشنامه «درد خفيف» با ترجمه
«ش��عله آذر» توسط انتش��ارات بوتيمار از
اين نويس��نده منتش��ر و راهي پيشخوان
كتابفروشيها ش��ده اس��ت .آدمهاي اين
نمايشنامه يك زن و شوهر مرفه هستند با
يك فروش��نده دوره گرد كه ظاه ِر ژوليده و
سكوت پيوسته او ،مش��غله ذهني اين زن و
ش��وهر به نامهاي ادوارد و فلورا ميش��ود.
پينتر با مس��اله نور و تاريكي درگيري قابل
توجهي دارد و اين مساله در اغلب آثارش به
چشم ميآيد ،از جمله در «درد خفيف» كه
دل متن با روشنايي
به شكلي مثال زدني در ِ
و تاريك��ي درگيري ايج��اد ميكند .بخش
پاياني اين كتاب يك يادداش��ت تحليلي از
مترجم درباره آثار پينت��ر و به خصوص اين

گرسنگيوابريشم
هرتامولر
ترجمهربابمحب
انتشاراتبوتيمار
چاپ1393

درباره آرمانش��هر ميپردازد ضمن رد مفهوم
آرمانشهر با اين استدالل كه اين مفهوم صرفا
مفهومي كل��ي و انتزاعي اس��ت ،ك��ه در طول
تاريخ صرفا در خطي مس��تقيم به ديكتاتوري
منجر شده است ،استنتاجي كم سابقه ميكند
و مينويسد كه جزييات براي ادامه حيات خود
نيازي ندارند كه به كليتي يكپارچه بدل شوند.
آنها ميتوانن��د همچنان به ص��ورت خرده ريز
خاطرهها باقيمانده و ش��كل كليت��ي انداموار
و ارگانيك بر خود نگيرن��د .او از اينجا دوباره به
مفهوم آرمانشهر رجعت ميكند و ميگويد در
اين صورت (رسيدن مجدد به كليتي ارگانيك
از جزييات) مخالف با آرمان شهر ميتواند خود
به ضد آن بدل شود .ضدآرمانشهري كه ممكن
اس��ت به نوعي ديگر به بياخالق��ي در جامعه
انسانيدامنبزند.
همچنين در بخشهايي از مقاالت برخورد
مبارزهجويان��ه مولر از راه مفاهيم زباني ش��كل
گرفته است .او در اين بخشها كوشيده پس از
ايجاد نقب به موضوع اصلي از راه حافظه كه خود
از راه تجارب زيسته نويسنده حاصل شده است.
تحليلي زبان– نشانه شناسنانه در اين خصوص
ارايه كند .مثال در بخشي از يكي از مقاالت كتاب
كه در خصوص مفهوم ديگري و غربيگي است

و در خص��وص فعاليت گروهه��اي نئونازي در
آلمان است كه به شكار انس��ان دست ميزنند
و مهاج��ران (غريبه  /ديگري) را م��ورد آزار قرار
ميدهند ،مينويسد :وقتي كسي خارجيها را
به آتش ميكشد واژه «افتضاح» زودتر از «جرم
جنايت» از زبان سياستمداران شنيده ميشود.
«افتضاح» معنايي جز زير چشمي نگاه كردن به
خارج و اثرات مضرش به سياست خارجي ندارد.
ش��كار آدمها «افتضاح» نيست يك «جنايت»
است .با اين توصيف گرسنگي و ابريشم نوشته
هرت��ا مولر مجموع��هاي از مقاالت اوس��ت كه
ميكوش��د تا از راه حافظه به آنچه آن را شرايط
غيرانساني زيست ناميده است ،اعتراض كند و از
اين رو شايد به نوعي مبارزه از راه حافظه دست
ميزند .اعتراضي كه هر بار و در هر بخش با نقبي
به خاطرهاي شروع ميشود ،ابتدا مخاطب را با
خود در آن خاطره ش��ريك ميكند تا مخاطب
بتواند حس��ي از هم ذات پنداري در خود پديد
آورد ،سپس به تحليل روي ميكند و ميكوشد
تا تجربه شخصي خود را به مفهومي معنادار در
حوزه عمومي بدل س��ازد ،ش��ايد مولر از سنت
داستاننويس��ي كمك گرفته اس��ت تا بتواند
مخاطبانش را با تحليلهايش هم��راه گرداند.
او اين را از رهگذار حافظه به انجام ميرس��اند.
چنانچه در بخش ديگ��ري از كتاب ميخوانيم:
«حافظه شايد بعضي از تجارب ساده و مختصر
را رها كند اما لحظههاي ترس و وحشت را حفظ
ميكند چون عجز و ناتواني حاكم ش��ود يعني
وقتي ت��و در موضعي دفاعي نفس ميكش��ي،
درست آن وقت است كه حافظه حالت تهاجمي
بهخودميگيرد،حتيبسيارپرخاشگرانه».

اين بهار و اين كتاب
سيد فرزام حس�يني /واقعيت امر چنين اس�ت كه كتاب و مس�اله كتابخواني چندان ديگر حرمت گذشته را ندارند.
جماعت كتابخوان ديگر آنچنان ارج نميبينند و بعضا حتي به مردماني بيكار تش�بيه ميشوند .واقعيت قضيه اين است
كه ديگر كتاب قداست گذش�ته را ندارد ،ديگر كتابخواني امري مفيد تلقي نميشود ،چرا؟ به داليلي گسترده .از مسائل
اقتصادي بگيريد تا گسترش رس�انههاي الكترونيكي .فكرش را بكنيد ،تيراژ كتابي كه روزي روزگاري در اين سرزمين
به ميليون ميرس�يد ،حاال و اكنون در بهترين حالت به دو هزار نسخه رسيده اس�ت ،در چنين وضعيتي ،همهچيز يك
شوخي عجيب نيست؟ باري ،بگذريم .نوروز در راه است 13 ،روز تعطيلي و روزهاي آغازين بهار .طبعا مسافرتهايي هم
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درباره رمان «مرداني در آفتاب»

فراربزرگ

غس��ان كنفان��ي در اي��ران چهرهاي
شناخته شده محس��وب ميشود؛ سالها
پيش غالمرضا امامي مجموعه داستاني از
او را به فارسي ترجمه كرد و پس از آن چند
كتاب از اين نويسنده فلسطيني به فارسي
برگرداندهشد.
فيلمس��ازان بس��ياری از اي��ران و
کش��ورهای عرب��ی ،فيلمهای بلن��دی از
رمانهای غس��ان کنفانی تهيه کردهاند،
ازجمل��ه میت��وان فيل��م «المخدعون»
(فريبخوردگان) به کوشش توفيق صالح،
فيلم «عائد الی حيفا» (بازگشت به حيفا)
که اقتباس از سومين رمان غسان است به
کوشش قاسم حول را نام برد و سيفاهلل داد
کارگردان معاصر ايرانی فيلم «بازمانده» را
بر پايه يکی از داستانهای غسان کنفانی
در سال 1373ش ساخت.
ط��ي يك س��ال گذش��ته و ب��ا حمله
اس��راييل به غ��زه توج��ه مترجم��ان و
مخاطبان باري ديگر به ادبيات عرب جلب
شد.
در اين ميان چند كت��اب از كنفاني به
فارسي ترجمه شده است ،تازهترين كتاب
اي��ن نويس��نده «مرداني در آفت��اب» نام
دارد كه توسط احس��ان موسوي خلخالي
ترجمه ش��ده و نش��ر نيلوفر در ماه جاري

مردانيدرآفتاب
غسانكنفاني
ترجمه احس�ان
موسويخلخالي
انتشاراتنيلوفر
چاپ1393

آن را روانه پيشخوان كتابفروشيها كرده
است .مرداني در آفتاب داستاني جذاب و
وحشي است؛ ش��خصيتهاي داستان در
فكر فرارند ،رهايي از سرزمين اشغالي .سه
مرد فلسطيني ،از سه نسل مختلف ،قصد
مهاجرت قاچاقي به كويت (كه آن روزها به
نظر سوييس خاورميانه ميآمد) را دارند.
آنچه آنها را دچار سرنوشتي مشترك
ميكند پشت سر گذاشتن جهنم زندگي
در مملكتي اش��غال شده و ش��وق يافتن
حياتي نو در سرزميني موعود است تا عالوه
بر اينكه خود را نجات دهند دس��تي براي
ياريبهخانوادههايشانباشند.
هر س��ه مرد براي رس��يدن به كويت
همراه رانن��دهاي ميش��وند ك��ه به نظر
ميرس��د از قاچاقچيهاي حرفهاي قابل
اعتمادترباشد...
اين رمان با آنك��ه واقعگراس��ت اما از
وجهي نمادي��ن نيز برخوردار اس��ت .اين

وجه نمادين داستان در مقالهاي در انتهاي
كتاب به قلم «احسان عباس» منتقد عرب
مورد بررسي قرار گرفته است.
غس��ان كنفان��ي متول��د  ١٩٣٦در
عكاس��ت كه پ��س از س��ال  ١٩٤٨مثل
خيلي از فلسطينيهاي ديگر مجبور شد
س��رزمينش را ترك كن��د .كنفاني بعدها
به جبه��ه مردمي آزاديبخش فلس��طين
پيوست و در طول فعاليت ادبي خود جوايز
ادبي مهمي نيز به دست آورد.
كنفاني در هش��تم ج��والي  1972با
انفج��ار ماش��ينش در بيروت به دس��ت
سازمان موساد به شهادت رسيد.
برش��ي از رمان مرداني در آفتاب« :ابو
قيس دس��تش را به عالمت موافقت تكان
داد ،مروان هم سرش را.
اسعد رو به ابوالخيزران كرد :ديدي ...به
من واگذار كردند ،بگ��ذار يك چيز بگويم:
ما همه از يك ج��ا آمدهايم ،ما ميخواهيم
پول دربياوري��م ،تو ه��م ميخواهي پول
دربياوري ،اش��كال ندارد اما همهچيز بايد
عادالنهباشد...
قدم به ق��دم را برايمان ب��ا جزييات
تعريف ميكني و ميگويي كه دقيقا چقدر
ميخواهي ،البته بعد از آنكه رسيديم پول
را ميدهيم .نه قبل از آن».
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درباره نمايشنامه «درد خفيف»

درباره مجموعه نقد «معماي اليوت»

يككمديتلخ
دردخفيف
هارولدپينتر
ترجمهشعلهآذر
نشربوتيمار
چاپ1393

نمايش��نامه با خود همراه دارد .ش��عله آذر
در اين يادداش��ت با اش��اره به «تهديد» به
عنوان مضمون مشترك اغلب آثار پينتر و
سكوت فروشنده دورهگرد اين نمايشنامه به
مثابه نشانه اين تهديد مينويسد« :سكوت
موحش��ي كه در پيرمرد تجسم يافته ،فلورا
را نيز مانند همس��رش به ناب��ودي مطلق
ميكشاند و او را دچار كوري از نوع ديگري
ميكند .اين شومي ناشناخته كه به ظاهر،
بيرون در ،انتظار آن دو را ميكش��د ،تجلي
حس ناامني ،ترس و تهديد و در انتها مرگ
است كه به دعوت ادوارد و در يك فرافكني
خارقالعاده احض��ار ميش��ود» .از هارولد
پينتر تاكنون نمايشنامههاي «اتاق و باالبر
غذا»« ،اتاق و پيشخدمت گنگ» (مستخدم

ماش��يني)« ،ازخاكس��تر به خاكس��تر»،
«زبان كوهستاني»« ،ايس��تگاه ويكتوريا،
صداهاي خانواده»« ،بازگش��ت به خانه»،
«پيشخدمت»« ،جشن تولد»« ،خيانت»،
«در جس��توجوي زيمان از دست رفته»،
«آسايشگاه»« ،روزگار قديم»« ،زيرزمين»،
«سرايدار»« ،شبي بيرون از خانه»« ،صداي
پا»« ،فاسق»« ،كلكسيون»« ،كوتولهها»،
«مدرسه شبانه» و «يادداشت كوئيلر» از وي
به فارسي ترجمه و منتش��ر شدهاند .شعله
آذر (متول��د  )1346نويس��نده و مترجمي
است كه ترجمه بيش از  10عنوان كتاب را
در كارنامه خود دارد .بعد از نمايشنامههاي
«پيشخدمت»« ،خيانت»« ،جشن تولد»،
«درد خفي��ف» چهارمين نمايش��نامهاي
اس��ت از پينتر كه ب��ا ترجمه وي منتش��ر
ميش��ود .در بخش��ي از اين نمايش��نامه
ميخواني��م « :فل��ورا :تو ازش ميترس��ي/
ادوارد :ن��ه نميترس��م / .فل��ورا :ت��و از يك
پيرمرد مفلوك ميترسي .آخه چرا؟ /ادوارد:
نميترس��م! /فلورا :ولي اون فقط يه پيرمرد
مفلوك و بيآزاره».

ميراتشاعرسرزمينهرز

اليوت را هم��واره در جهان با منظومه
ش��گفتانگيز «س��رزمين ه��رز» ي��ا
«س��رزمين بيحاصل» به ياد ميآورند،
منظوم��هاي كه در قرن بيس��تم س��ر و
صداي قابل توجهي به پ��ا كرد و نظرها را
به سمت خودش كشاند .اليوت برخالف
ديدگاه سياسي عقب ماندهاش ،در زمينه
فرهنگ و ادبيات پيشرو و بهشدت مدرن
بود .از اين ش��اعر بزرگ و پرآوازه در ايران
سواي «سرزمين هرز» (با ترجمه بهمن
ش��علهور) دو منظوم��ه ديگر ب��ا عناوين
«چهارشنبه خاكس��تر» (با ترجمه بيژن
اله��ي) و «چه��ار كوارتت» (ب��ا ترجمه
مهرداد صمدي) منتش��ر ش��ده اس��ت.
ش��ناخت دقيق و جامع الي��وت و آثارش
تنه��ا رهيافتي به جهان ادبي او نيس��ت،
بلكه نوع��ي از هن��ر و ادبي��ات را در قرن
بيستم به ما ميشناس��اند .در اينجاست
كه كت��اب «معم��اي الي��وت» اهميت
دوچنداني پيدا ميكند .اين كتاب نوشته
«اس��تيو اليس» است و توس��ط «جواد
دانشآرا» ترجمه شده و نشر نيلوفر در ماه

معماياليوت
استيواليس
مترج�م ج�واد
دانشآرا
انتشاراتنيلوفر
چاپ1393

جاري آن را روانه پيشخوان كتابفروشيها
كرده اس��ت .معماي اليوت آن طوري كه
به عنوان نام فرعياش آمده ش��رح و نقد
جامع آثار اين ش��اعر ،نويسنده و منتقد
امريكايي-بريتانيايياست.
اليس در اين كتاب نميكوشد تكتك
تلميحات ادبي آثار اليوت يا حتي بيشتر
آنها را شرح دهد .اليوت مكررا تذكر ميداد
«شرح» و «درك» يكي نيست و در مقام
خواننده به اين نتيجه رس��يده اس��ت كه
«بسياري دانس��تهها درباره تكوين شعر
ش��ايد حتي مخل ارتباط با ش��عر شود».
اما نويس��نده با رجوع به نوشتههاي خود
اليوت كه گس��ترده و روش��نگر اشعارش
هستند ،روش��ي بازتر اختيار كرده است.

اليوت در مقام ش��اعر و منتقدي بزرگ از
چالشهايي كه ش��عرش برميانگيخت و
از تفاوت كارهايش با آثار شاعران پيشين
و همينط��ور از دش��واريهاي خواندن
كارهايش كام��ال آگاه بود .اي��ن كتاب در
چهار فصل س��ير تدريجي ش��عر او را پي
ميگيرد .او همچنين تصور «ذهن اروپا»
را اين بار بر پايهه��اي كمتري بنا ميكند
و به گراي��ش مذهبي � كالسيسيس��تي
خود ميافزايد .يك��ي از ويژگيهاي مهم
آثار اليوت كه همواره از «مردان توخالي»
( )1925به اين س��و بوده اس��ت ،گرايش
مذهبي اليوت آش��كارتر ميشود و شعر و
نمايش��نامههايش را بدون مراجعه مكرر
به نقدها ميتوان خواند .در واقع ميتوان
گفت كه اجزاي به هم پيوسته شعرهايي
نظير «چهارش��نبه خاكس��تر» و «چهار
كورات��ت» اكن��ون مانند ش��رح يكديگر
عمل ميكنن��د و گاهي صراحتا تفس��ير
همديگرند .اين كتاب ب��راي اولين بار به
زبان فارسي ترجمه ميشود و رمزگشايي
تازهاي از آثار اليوت خواهد بود.

پيشنهاد6-

درباره مجموعه شعر «دو قدم مانده به خاكستر»

يوزپلنگيكهبانجديدويدهبود

عكس :دانيال شايگان/

علي شهس�واري« /كس��ي كه اگر نيايد
چنان خواهم گريس��ت كه بگوين��د - /بعدها
بگويند « / :-اينباران نيس��ت /ص��داي ريزش
مردي ست /روي بام شهر / .همه ما را ميگريد«!
(شعر چش��م انتظاري از تيرداد نصري) ؛ مردي
كه آن قدر ب��زرگ بود كه بتوان��د به جاي همه
يك نس��ل ،بر بام ش��هر ،خود را بباراند .مردي
كه ميگفت بر س��نگ قبر من بنويسيد روحي
نگران داش��ت .مردي كه تيرداد نص��ري بود...
هس��ت و خواهد ب��ود .م��ن او را از خيابانها و
ساحل پر از خاطره شهسوار شناختهام .مردي
كه در س��ياهكلزاده ش��د ت��ا در خيابانهاي
لندن چش��م بر روزه��اي بعد از هش��تم آبان
 86ببندد .تك و توك ش��عر توي ده��ه  40يا
 50در مجله فردوس��ي به چاپ رس��اند و هنوز
جوان بود كه اس��ماعيل نوريع��الء ،در كتاب
«صور اس��باب در ش��عرامروز ايران» نامش را
كنار نام ش��اعران نثرگراي موج ن��و :احمدرضا
احم��دي ،محمدرض��ا اصالن��ي ،محمدرضا
فشاهي ،عظيم خليلي و شهرام شاهرخ تاش به
نيكي آورد .نوري عالء درباره اين گروه نوش��ته:
«...در كار اين شاعران اغلب توجهي به وزن ديده
نميشود ليكن در آثار همه آنها كوششي براي
دست يافتن به يك زبان بافتدار و گاه ضربدار
(ريتميك) كامال به چشم ميخورد »...و حتي
خاطره نخس��تين دي��دار خودش را ب��ا تيرداد
از قلم نينداخته اس��ت( .صور اس��باب در شعر
امروز ايران .صفحات  318 ،53و  . )459حدود
دو ،س��ه دهه ،تحوالت سياسي اجتماعي بين
او و جامعه ادبي��ات فاصله انداخت ت��ا در اوايل
سال  ،1370تمام قد به صحنه آمد .نقدهاي او
بيشتر توي صفحه بشنو از ني روزنامه اطالعات
به چاپ ميرسيد؛ ش��عرهاشهم .دشمن كم

در پيش است ،مردم به دشت و كوه ميزنند و از طبيعت لذت ميبرند اما بد نيست در اين ميان ،اگر شد ،وقتي و فرصتي از
فراغتمان را هم به كتاب اختصاص بدهيم ،كتابهايي كه به خواندنشان بيارزد و دست كم وقتي تمامشان ميكنيم و
كتاب را ميبنديم ،نگوييم وقتمان تلف شد .در اين دو صفحه كتابهايي از اين دست را معرفي كردهايم ،تا روز و شبتان
را با آنها بگذرانيد و باور كنيد كه از خواندنشان خسته نخواهيد ش�د .كتاب روزگار بدي را ميگذراند ،اما هنوز هستند
كساني كه لذت خواندن و ورق زدن كتاب از خاطرشان نرفته است ،شما هم يكي از آنها باشيد.

درباره مجموعه شعر «وقتي دماغ پينوكيو توي سوراخ گوش من بود»
طن��ز ،از هر نوع آن ،چ��ه در ادبيات
و چ��ه در س��ينما ،ش��كلي ديگرگونه
را ميآفرين��د ،ماهي��ت ام��ور را تغيير
ميده��د ،ام��ور تراژيك را ب��ه كميك
تبديل ميكن��د و در يك كالم س��عي
ميكند ب��ه جان هر پدي��دهاي نزديك
شود ،رسالت طنز شايد جز اين نباشد،
در هر ش��كل و قس��مي كه هس��ت .ما
ايرانيان در شعر طنز سابقهاي طوالني
داريم و برخي شاعران بزرگ ما در عهد
ماض��ي طنزس��را بودهاند ،ب��راي مثال
عبيد زاكاني و تا مش��روطه ايرج ميرزا.
پس از آن هم در عصر مدرن ش��اعران
طناز كم نداش��تهايم ،گرچ��ه كميت و
كيفيت م��ان در عرصه داس��تان لنگ
ميزند و داس��تان نويس طناز به تعداد
انگشتان دو دس��ت هم نداش��تهايم و
نداريم ام��ا تا دلت��ان بخواهد ش��اعر
داشتهايم كه شعر طنز گفتهاند ،عمران
صالحي كه ش��اخصي در اي��ن زمينه
براي خودش محس��وب ميشود و متر
و معيار است.
در اين دهه نيز ش��اعر طنزس��را كم
نداريم ،ام��ا بهانه اي��ن معرفي «فاضل
تركمن» اس��ت ،ش��اعر طنزسرايي كه
از قضا از ش��اگردان و نزدي��كان عمران

غالمحسين س��اعدي ،به گواهي كارنامه
داستاننويسياش ،يكي از مهمترين و به نظر
برخي منتقدان يكي از جهانيترين داس��تان
كوتاهنويسان ما است .س��اعدي در طول عمر
نويسندگي نه چندان بلندش كارهاي زيادي
ارايه داد .عمده حوزه كارياش البته در س��ه
ژانر رمان ،داستان كوتاه و نمايشنامه خالصه
ميش��د .در زمين��ه داس��تان كوت��اه يكي از
مهمترينداشتههايادبيمعاصرماودرزمينه
نمايشنامهنويسييكيازسهنمايشنامهنويس
مطرح و برجس��ته معاصر محسوب ميشود.
ش��ناخت س��اعدي ،مس��الهاي مه��م براي
نسلهاي مختلف داستاننويس فارسيزبان
است .س��اعدي مبدع نوعي از داستاننويسي
منحصربهف��رد بود كه ب��ر نس��لهاي بعد از
خودشبهصورتمستقيموغيرمستقيمتاثير
گذاشت .كتاب «همسايه هدايت» كه با عنوان
فرعي «ميراث داستاننويس��ي غالمحسين
ساعدي» توسط دكتر قهرمان شيري نوشته و
به وسيله انتشارات بوتيمار منتشر شده است،
وظيفه بررسي و ش��ناخت ساعدي را بر عهده
گرفتهاست.

وقت�ي دم�اغ
پينوكيو توي سوراخ
گوشمنبود
فاضلتركمن
انتشاراتمرواريد
چاپ1393

صالح��ي ه��م ب��وده اس��ت .تركمن
تاكنون چند مجموعه ش��عر و داستان
طن��ز منتش��ر ك��رده اس��ت و آخرين
كتاب او «وقت��ي دم��اغ پينوكيو توي
س��وراخ گوش من ب��ود» ن��ام دارد كه
اين مجموعه ش��عر ماه گذشته توسط
انتش��ارات مرواري��د راهي پيش��خوان
كتابفروش��يها ش��ده اس��ت .اگ��ر
خستهايد و از متن افسرده و دلگير اين
روزهاي ادبيات زده شدهايد ،پيشنهاد
بدي نيس��ت كه س��راغ مجموعه شعر
تركمن برويد ،در اي��ن مجموعه عالوه
ب��ر ابداع��ات جدي��د در صنايع ش��عر
كهن با محتواي طنزآمي��زي كه گاه با
ترانهها و ش��عرهاي مع��روف زمانه هم
ش��وخي ميكند ،روبهرو خواهيد شد.
اين مجموع��ه از چند بخ��ش مختلف
تش��كيل ش��ده اس��ت« :وزيري��ات»،
«خله��اي رنگارن��گ»« ،رباعيه��ا،

نداشت .بيژن نجدي شاعر را نصري به ما نشان
داد .با نقدي كه بر  10شعر نجدي نوشت و تنها
قسمت نخست آن در روزنامه اطالعات به چاپ
رس��يد .قس��مت دومش را ...بگذريم! به جرأت
ميتوان گفت مهمترين متنه��اي تحليلي-
انتقادي در صفحه بشنو از ني اطالعات نوشته
نصري بود .نقدهاي نصري بر آثار مهردادفالح،
فرشته ساري ،س��اير محمدي ،منصور كوشان
و ...براي او ش��هرتي آورد تا بتواند از سايه بزرگ
برادر گيتاريس��تش بهمن نصري بي��رون آيد.
فالح نقدهاي تي��رداد را قائم به خ��ود و درون
ارجاع معرفي كرده كه سويههاي ژورناليستي
در آن ديده نميشود .فالح در جلسه بزرگداشت
تيردادنصري همان س��ال  1386گفته بود كه
«تيرداد همان مقدار هم كه نوش��ت ارايه نشد
و جامعه ش��عري درباره او زياد ندانست» .قبل
از انقالب معلم بود .در ده��ه  70و حتي  80كه
مقيم لندن شده بود ،معلم خيلي از شاعران بود
و خلق و خوي تدريس را در خودش حفظ كرد.
ابوالفضل پاشا ،مهرداد فالح ،ابوالفضل حسني،
علي عبدالرضايي ،فرشته ساري ،خالق گرجي،
مهدي حس��ي زاده ،مهرداد و مازيار عارفاني و
حتيخودبيژننجديازاوآموختند.يادمهست
نجدي ميگفت :شعرهاي مرا فقط تيرداد بايد
تقطيع كند و باز يادم هست شبها و روزهايي

پيشنهاد8-

درباره رمان «فيلها»

تقابلانسانباجامعهصنعتزده

پيشنهاد7-

تلفيقشعروطنز

دو قدم مانده به
خاكستر
تيردادنصري
چاپ 93:

دوبيتيها و تكبيتيها»« ،محصوالت
مش��ترك»« ،عاش��قانههاي ن��اآرام»
و «نوپردازي��ات (نيم��ا يوش��يجيات و
س��پيد و س��ياهيات) » .در ش��عرهاي
اي��ن مجموع��ه گرچه تح��ول خاصي
در عرصه ش��عر طنزنويس��ي ُرخ نداده
است ،اما از اسلوب و س��اختار درستي
ش��اعر بهره گرفته اس��ت و شعرش به
س��مت هزل صرف��ا جه��ت خنداندن
مخاطب پيش نرفته اس��ت ،شعرهاي
مجموعه حرفهاي مش��خصي دارند و
در عين شور از شعوري منطقي پيروي
ميكنن��د .در مجموع ميت��وان كليت
مجموع��ه را خواندني ارزياب��ي كرد و
پيش��نهاد خوب��ي براي خواندن ش��عر
طنز محسوب ميشود .يك شعر از اين
مجموعه« :ناش��ر حماي��ت از تو نكرد؛
اي كتاب ش��عر! /از بس س��روده ش��د
الكي هي كتاب ش��عر /مرح��وم مولوي
اگر امروز زن��ده ب��ود /ميگفت« :پس
تو هم بس��را؛ ني! كتاب ش��عر» /تعداد
شعر و شاعر كش��ور يك عالمه ست /ما
داش��تيم اين همه را كي كتاب شعر؟!/
در اصفهان و مش��هد و س��اري ،كتاب
شعر /در يزد و چابهار و قم و ري ،كتاب
شعر.»...

احمدرضا توسلي « /فيلها» آخرين
اثر شاهرخ گيوا در سال  1393توسط انتشارات
ققنوس منتش��ر ش��ده« .فيروز» ش��خصيت
 50ساله «فيلها» ،مرد متمول تنهايي است كه
عالقه وافري به جمعآوري اسكناسهاي كهنه
نوشتهشدهتوسطمردمدارد.
كاالش�دگي ،جامع�ه بروكراتي�ك و
انسان الكن :تقابل انسان با جامعه صنعتزده
و سرنوش��ت او كه با دريافت پول ،خ��رج آن و
دريافت كاال در طول عمرش ادامه دارد ،آدمي
را كمكم بدل به خود كاال ميكند .كاالشدگي
محصول جامعه طبقاتي اس��ت و «فيروز» نيز
خود بدل به سيستم توليد شده و انبار كوچكي
اس��ت براي انباش��ت كاالي جامع��ه طبقاتي
بروكراتيك .جامع��ه بروكراتي��ك اداري افراد
جامعه را به بردگان زرخري��د در لفافه مدرنيزه
ش��ده صنعتي تبديل ميكند و بعد از گذشت
زماني كوتاه آنها ب��ه راه گمكردگاني ميمانند
ك��ه در هزارتوه��اي اين محيط س��رگردانند
و راه پسو پيش بر آنها س��د ش��ده است .اين
هزارتو نه اج��ازه خروج را به ف��رد ميدهد و نه
به ش��خص اجازه خواهد داد كه نسبت به رنج
خويش آگاه يابد .چيزي كه فيروز عليه جريان
موجود آن ش��نا كرده و به عنوان ش��خصيت
عصيانگ��ر ( )Rebellionاز اين هزارتو خود را
خارج ميكند« .فيروز» آدم ثروتمندي اس��ت
كه صاحب چند خانه ،پاساژ و حساب بانكي پر
و پيماني است اما در اين جامعه وحشي از همه
طرف محاصره ش��ده و پ��ول دردي از او را دوا
نميكند .از طرف ديگر عطيه زن 60سالهاي كه
صاحب مرغداري است و او نيز به مانند «فيروز»
متمول و در طبق��ه بااليي از ه��رم اجتماعي

فيلها
شاهرخگيوا

انتشاراتققنوس

چاپ1393

است ،از تنهايي خويش رنج ميبرد و در ابتداي
رمان – كه شروع بس��يار خوبي هم هست – ما
را با مرگ هولناك خوي��ش و آواز جيكجيك
جوجههاي مرغداري مواجه ميكند .انس��ان
مدرن تنهاس��ت زيرا از لحاظ زباني الكن است.
چند برابر انسان قرنهاي پيش زبان آموخته،
در حوزههاي زباني پيش��رفت ك��رده و حتي
قادر ش��ده خطوط ماقبل تاريخ نقش بر ديواره
غارهاي باستاني را رمزگشايي كند اما از ارتباط
ساده خويش با دوستانش حتي درمانده و تنها و
سرخورده تنهايي خويش را يا مثل پدر فيروز با
انبوه از كتاب ،يا مثل خود فيروز با اسكناسهاي
كهنه يا با قاشق چنگالهاي آنتيك ،كلكسيون
صفحههايگرامافونو...پرميكند.
زاويهدي�د :هرچه «فيله��ا» در محتوا و
قصهگي قدمهاي تازه و تجربههاي بديعي را از
سر گذرانده اما چند مشكل تكنيكي در آن به
چشم ميخورد .نخس��تين مورد استفاده از دو
زاويهديد «اول شخص» به روايت فيروز و راوي
«سومش��خص» محدود به ذهن فيروز است.
در چندي��ن نقطه از كتاب راوي سومش��خص
عباراتي را مطرح ميكند كه عين��ا همانها را
راوياولشخصتكرارميكندكهگهگاهتوجيه
شده نيس��تند و از طرف ديگر وقتي راوي سوم
ش��خص قابليت خبر دادن از درونيات فيروز را

پيشنهاد9-
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درباره «همسايه هدايت»

درباره «يادداشتهاي عراق»

متناوهام

همسايههدايت
دكت�ر قهرم�ان
شيري
انتشاراتبوتيمار

چاپ1393

كتاب «همس��ايه هدايت» شامل ميراث
داستاننويسي غالمحسين س��اعدي با سه
ش��اخه اصلي خالصه آث��ار ،نقد و بررس��ي و
ش��ناختنامه اين نويس��نده ،به قلم قهرمان
شيري توس��ط انتش��ارات بوتيمار منتشر و
راهي بازار نشر شد .اين كتاب نخستين عنوان
از مجموعه «داس��تان و نقد داس��تان» است
كه انتش��ارات بوتيمار آن را منتشر ميكند.
بخش اول كتاب ش��رح اح��وال و زندگي اين
داستاننويس و نمايش��نامهنويس را شامل
ميش��ود .اين زندگينام��ه ،از نس��خههاي
كوتاه و مختص��ر ،اندكي بيش��تر و حجمي
 43صفحهاي را ش��امل ميش��ود .تمام آثار
ساعدي در گونههاي داس��تان ،نمايشنامه،
فيلمنامه ،ترجم��ه و تحقيق ني��ز به ترتيب

را كه نصري ،تنها نصري قادر ب��ود بيش از 24
ساعت فقط درباره يك ايده تحليلي يا رو ساخت
و ژرفس��اخت يك ش��عر حرف بزن��د .اصول
اعتقادي نصري در ش��عر هماني اس��ت كه در
جلسهبزرگداشتشگفتم«:ارجحيتفرارويدر
محورمجاورتبرفراروياستعاري،بيانعاطفي
تصوير ،ارجحيت آفرينش روايي عينيت گرا بر
آفرينش شهودي و آبس��تره ،برخورد همزماني
با گزارهها در كنش تاويل و با رويكرد همزماني
در كنش آفرينش ،فرافكني اس��تعاره بر محور
مجازي[ترجيح مجازها و استعارههاي عمودي
و توسع يافته ،بر مجازها و استعارههاي افقي]،
لزوم به كارگيري گزارههاي شاعرانه به صورت
متناوب در افق متن ،توليد با ه��دف ارايه آن در
عرصهاي فراملي [قابليت ترجمهپذيري و حفظ
ش��اعرانگي در زبان مقصد] و تقطيع منحصر
به فرد با تكيه بر مفصلهاي س��كوت طبيعي
كالم و نه صرفا پلكان��ي» .به ج��رأت ميتوان
گفت هيچ منتقدي چه از لح��اظ كمي و چه از
لحاظ كيفي ،به اندازه او ساختار شعر سپيد را به
شاعران دهه  ،70نشناساند .فعاالن ادبي امروز
كه در فضاي مجازي ،دستي بر آتش دارند ،اغلب
افتخار شاگردياش را دارند .چه قدر انتظار با ما
قدم زد كه حاال دو مجموعه اين شاعر و منتقد
بيكتاب ،به س��رانجا ِم چاپ برس��د .ش��ايد در
طالع نصري بود كه از نيما ياد بگيرد ،اسماعيل
نوري عالء همشهري نيما ،پر و بالي به او بدهد،
مجموعهاش به همت محمد صادق رييس��ي،
شاعر و مترجم معاصر كه همشهري نيماست
به چاپ برسد و من اين جا به استادم اداي دين
كنم ،مني كه همش��هري نيما هستم!«پس از
بارانهاي بس��يار /...بارانهاي بسيار /بارانهاي
بسيار/ازقطارپيادهشديمگفتيم...

س��ال توليد ،در كتاب فهرست ش��دهاند كه
در بخشه��اي بعدي كتاب به برخ��ي از آنها
بهطور مفص��ل پرداخته ش��ده اس��ت .اين
كتاب پنج بخ��ش اصلي دارد ك��ه به ترتيب
عبارتن��د از« :زندگي و آثار»« ،داس��تانهاي
بلند و كوتاه»« ،رمانه��ا»« ،نقد و نمايش» و
«خالصه رمانها و رمانوارهها» .در قسمتي
از اين كتاب ميخوانيم« :در گور و گهواره ،سه
داستان وجود دارد كه هر سه نيز به نوعي در
حوزه ناتوراليسم قرار ميگيرند؛ به دليل آنكه
موضوعآنهابهواپسماندگانوحاشيهنشينان
ش��هرها اختص��اص يافته اس��ت .گ��زارش
گونههايي روايي ،از وضعيت بسيار بدهنجار
آدمهايي كه نداشتن درآمد و زندگي آبرومند،
تمام اوضاع زيستي ،عاطفي و رواني آنها را به
استيصال كشانيده اس��ت :غرقه بودن آدمها
در مخدرات و س��ر و كار يافتن با فساد و رفت
و آمد كردن به گورستان و حرمت نگذاشتن به
مردهها به خاطر حرص و نيازي كه به امكانات
مالي وجود دارد ،ترش��يده ماندن دخترها به
خاطر زشتي ظاهر و برخورداري از خانوادهاي
بسيارتنگدست.»...

به ما داراس��ت چه دليلي دارد كه از اولشخص
بهره گرفت ،آن هم در ش��رايطي كه بس��ياري
اوقات نقشمند نيست .از اين دست خرج اضافه
نيرو ك��ه تنها باعث گيجي مخاطب ميش��ود
متاسفانه در رمان و داستان ايراني بدون توجيه
كه سبب انطباق فرم بر محتوا شود بسيار زياد
اتفاق ميافتد .تعداد ش��خصيتهاي محدود و
كمبود نماي دور در داستان ،حركت و پويايي
را از روايت س��لب كرده اس��ت .پتانسيلهاي
فراواني در اين داستان براي تقابل شخصيت با
شهري كه در آن زيس��ت ميكند و فضاسازي
هماهنگ ب��ا محيط موجود اس��ت كه مغفول
مانده .فلشبكها حاصل تداعي از تك گزارهها
هستند و بدون نش��انهاي كه از قبل ظهور پيدا
كرده باشد هرجا نويسنده الزم ديده به داستان
افزودهش��ان .براي نمونه در نقطهاي از داستان
كلمات روي اس��كناسها در فضاي اتاق پرواز
ميكنند بدون اينكه از قبل نشانهاي از نوعي
روانرنجوري يا توهم را در «فيروز» ديده باشيم
و بالفاصله نويسنده فلشبكي را ميآورد از سفر
«فيروز» با «آنيتا» به گيالن و پرواز شاپركها
كه حاصل از تداعي آن ،نه راوي كه نويس��نده
است .نويس��نده با كلماتي كه در هوا شناورند
هماهنگ به جملهسازي دس��ت ميزند .براي
مث��ال« :م ...ل ...ل ...ه ...ه ...هم��ه ...همه پولها
را لمس ميكن��م» .؛ «ف ...ص ...ي ...گ ...كو...
كور ...كوري ...ك��رور كرور كلمه .ك��رور كرور
حرف» .؛ «شب ...ه ...هچ ...ه� ...ه ...ت ...ت ...تكيه
ميدهم به ديوار» .اين نوع از تداعي به خصوص
در فلش بكها در جهت ساخت محتوا نيست
بلكه حاصل جملهسازيهاي كودكانه است كه
در شعر دهه 70نيز به وفور رخ داد.

روايتيكسرنگونيازآقاينويسنده

ماريو بارگاس يوس��ا نويس��ندهاي كه
س��ال پيش جاي��زه ادبي نوب��ل را از
چند
ِ
آن خ��ودش ك��رد ،يك��ي از بزرگترين
نويس��ندگان زنده ح��ال حاض��ر جهان
اس��ت ،مردي كه با رمانهاي سياسياش
گرد و خاك زيادي به پ��ا كرده و هنوز هم
خوانندههاي پ��ر و پا قرصي در سرتاس��ر
جه��ان دارد .در اي��ران هم اي��ن توفيق را
داش��تهايم كه اغلب كاره��اي مهم رمان
ترجمه ش��وند ،مترجمان آث��ارش هم از
بهترين مترجمان اين س��الهاي ادبيات
بودهاند .ش��ناخت ما از يوس��ا كم نيست،
هرچند كه جهان گس��ترده اين نويسنده
پرويي جاي كش��فهاي بس��ياري دارد.
با اين همه اغلب ما از يوس��ا يا متني ادبي
خواندهايم و ي��ا درباره ادبي��ات .به تازگي
اما كت��اب «يادداش��تهاي ع��راق» اين
نويس��نده با ترجمه «فريب��ا گورگين» و
توس��ط انتش��ارات مرواريد منتشر شده
اس��ت .كت��اب «يادداش��تهاي عراق»
براساس مشاهدات عيني يوسا نوشته شده
است و حاوي مدارك و اسنادي از عملكرد

يادداش�تهاي

عراق
ماريوبارگاسيوسا
ترجم�ه فريب�ا
گورگين
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نيروه��اي ائتالف در حمله به اين كش��ور
اس��ت .خواننده با مطالعه كتاب از تجربه
عراقيهايي ك��ه به نوعي موفق ش��دند از
دوران ديكتاتوري رژيم صدام جان س��الم
به در ببرند ،آگاه ميش��ود .يوسا در دوران
حمله امريكا به عراق كه منجر به س��قوط
صدام ش��د ،س��فري كوتاه به اين كش��ور
داشت .اين كتاب مجموعه مقاالتي است
كه او همان س��ال براي روزنامه اسپانيايي
«ال پاييس» نوشته بوده است .در جريان
اين س��فر «مورگانا» دختر يوسا ،عكاس
حرفهاي و داراي مدرك ليس��انس تاريخ
از مدرسه علوم اقتصادي لندن ،پدرش را
همراهي ميكرد و تع��دادي از عكسهاي
وي نيز در كتاب انتش��ار يافته اس��ت .در

بخش��ي از كت��اب ميخواني��م« :ع��راق،
آزادترين كشور جهان اس��ت ،ولي از آنجا
كه آزادي بدون نظم و قان��ون هرج و مرج
اس��ت ،در ضم��ن خطرناكترين كش��ور
جهان هم هس��ت .نه گمركي هست و نه
مامور گمركي« ،حكومت موقت ائتالفي»
كه پل برمر رياس��ت آن را ب��ه عهده دارد،
تمام ع��وارض و مالياتهايي كه بر واردات
اعمال ميش��ده ،لغو كرده است .»...كتاب
يادداش��تهاي عراق به شرح گفتوگوي
او با چهرههاي سياس��ي -مذهبي عراق و
افرادي كه با س��قوط صدام آزاد ش��دهاند،
اختصاص يافته اس��ت .آزادياي كه بدون
قانون اس��ت و به ه��رج و م��رج انجاميده
اس��ت .اين كتاب در واقع ش��رح كشوري
اس��ت كه زير س��لطه حاكم��ي ديوانه به
نازلترين سطح س��قوط كرده است .اين
يادداشتها تنها شرح س��فر نويسندهاي
جهاني به كش��وري مصيبتزده نيس��ت،
بلك��ه ش��رح سياس��تمداري اس��ت كه
ميخواهد تاثير حمله نيروهاي ائتالف را
روي عراق و مردم عراق بسنجد.

درباره مجموعه داستان «ليتيوم كربنات»
تنهاييشبحوار
مرضيه صادقي /مجموعه داس��تان «ليتيوم كربنات» نوشته بهاره ارشدرياحي
را انتشارات بوتيمار منتشر كرده و امس��ال روانه بازار كتاب ش��ده است .عكس روي
جلد كتاب ،قرصي شكس��ته اس��ت كه روي جلد را به خود اختصاص داده اس��ت؛ از
همان ابتداي ورق زدن كتاب و مش��اهده اين عكس و نام مجموعه به نظر ميرسد به
مجموعهاي هماهنگ با اين نام و عكس روبهرو خواهيم شد .به دليل وجه مشتركي كه
دربيشترداستانهاحاكماستبهحلقهمشتركبينآنهاتوجهميشود.داستانهايي
كه با ماجراي خود نش��ان ميدهند با زندگياي روبهرو هس��تيم كه به قرص وابسته
اس��ت و قرصي كه تحمل اينبار را ندارد و خرد ش��ده و آن چند تكه بودن و چند تكه
شدنش هم گوياي رابطه شخصيتها و فضاي موجود و نوع زندگي داستانهاي كتاب
است؛ كتابي كه با  12داس��تان كوتاه ،هماهنگ با اين طرح اوليه خواننده را به دنياي
پارهپاره و ازهمگس��يخته خود پرت ميكند؛ داستانهايي در موقعيتهاي مختلف،
شخصيتهاي جورواجور ،مكانهاي آشنا و ناآشنا ،از كوچك و بزرگ ،نوزاد و جنين،
پير و جوان كه در همگي يك حلقه واسط و مشترك وجود دارد؛ رشتهاي كه همه را با
هممرتبطميكند:مرگوتنهايي.
شايد براي همين است كه در ابتداي كتاب هم ميخوانيم نويسنده اين مجموعه
را به «تنهاييهاي» خودش تقديم كرده اس��ت؛ تنهايياي كه ش��بحوار بر بيش��تر
شخصيتهاي داستانها سايه افكنده و دست از س��ر آنها برنميدارد و مرگي كه يقه
شخصيتهاي هرماجرا را گرفته و ول نميكند .حتي آن جنيني كه قرار است آيندهاي
داشته باشد (در داستان «من ،تنها مادري هستم كه لبخند نميدانم» ).او هم با مرگ
پيوند ميخورد و از دس��ت ميرود و قبل از اينكه پا به جهان بگذارد به كام نيس��تي
ميرود .حضور مدام مرگ ،قبر ،مريضي و قرص خوردن ،س��ردرد و بيخوابي ،تنهايي
و عدم درك ،نبود رابطه و درد ناش��ي از تنهايي هم��ه را در خود گرفته و ول نميكند.
انگار جامعهاي به تصوير كشيده ميشود كه كس��ي را ياراي دور ماندن از اين چرخه
نيستي نيس��ت حتي نوزاد و جنيني
ليتيومكربنات
كه قرار است به دنيا بيايد اما آنها هم
به�اره ارش�د
ازحضورمرگدراماننيستندوبهكام
رياحي
آن ميروند و به اين فضاي نيستي و
انتشاراتبوتيمار
فناش��دگي تن ميدهند .حتي اين
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خصيصهها در انتخاب نام داستانها
هم به كار رفته است و از نامهايي چون
قبر،قتلدريكشببرفي،پلمعلق،كامواي خونيياقرص خواباستفادهشدهاست.
تصويرهاي زيبا و توقف در زمان براي به تصوير كشيدن و عينيت بخشيدن به تك
تك حس شخصيتها ديگر وجه مشترك داستانهاست .گويي در جايي همهچيز از
حركت باز ميماند تا خواننده بتواند در حس و حال اين شخصيتها همراه و با لحظات
آنها همدل شود .پرداختن به ريز ريز لحظههاي حسي و بازگش��ودن آنها خواننده را
درگير مسائل عاطفي شخصيتهاي داستان ميكند .تلخي مرگ و اندوه تنهايي در
همه داستانها سايه افكنده و انگار گريزي از آن نيست .حتي در داستان پستمدرن
«انگار دورج -كامواي خوني» كه نويسنده براي ادامه داستان با خود و شخصيتهاي
داستان كلنجار ميرود و در ادامه با راوي همصحبت ميشود ،سايه مرگ و ناگريزي از
آن حضور دارد .در اين داستان از شيوههاي غير مرسوم استفاده شده و جاهايي با فلش
خواننده را به سطرهاي بعدي رجوع ميدهد يا با ضربدر بزرگي كه در قسمتي از متن
كشيده شده ،انگار اين متنها هم راهي غير از نديده گرفتن و از بين رفتن ندارند .انگار
در همه جا گرد مرگ پاشيدهاند و غير از آن راه گريزي نيست .مرگ زودتر از آنچه قرار
استبيايد،آمدهاست.
در نام كتاب هم ابتكار جالبي به كار برده ش��ده و از يكي از كلمههاي داستاني به
نام «س��ردرد ،زير چراغهاي روشن شب» گرفته شده اس��ت .در اين داستان نام خود
نويس��نده هم حضور دارد و يكي از شخصيتهاي داستاني است .انگار نويسنده ابايي
ندارد خودش هم چون يكي از شخصيتهاي داستان مورد كنكاش قرار گيرد و با ديگر
عناصرداستانيپيوندبخوردوباداستانپيشبرود.

نگاه4-

درباره كتاب «نوشتههاي پراكنده» بابك احمدي
تامالتگوناگون
محس�ن آزم�وده  /بابك احمدي ب��راي همه عالقهمن��دان به فلس��فه و هنر و
مباحث روشنفكري نامي شناخته شده است ،به خصوص افراد ميانسال دهه  60كه
كتابخواني در حوزه فلس��فههاي جديد و مباحث نقد ادبي و هنري را از دهه  70آغاز
كردند و با نخستين آثار او چون س��اختار و تاويل متن و مدرنيته و انديشه انتقادي با
مباحثي چون هرمنوتيك ،ساختارشكني ،انديشه پس��امدرن و فرماليسم روسي و...
آشنا شدند و براي نخستينبار اسمهايي چون والتر بنيامين ،ژاك دريدا ،ليوتار ،دلوز،
گتاري و ...به گوششان خورد .طيف متنوع عالقهمنديهاي اين نويسنده و مترجم
آثار فلس��في و هنري را از مجموعه متكثر آثارش كه از يك دوره به بعد تقريبا بهطور
كامل توسط نشر مركز منتشر ش��ده ميتوان دريافت؛ آثاري چون خاطرات ظلمت
درباره متفكران مكتب فرانكفورت ،ترس و تنهايي درباره شوستاكويچ موسيقيدان،
چهارگزارشازتذكرهاالوليايعطار كوششيدرنقد نوازمتنيكهن،حقيقتوزيبايي،
درسگفتارهايي درباره فلس��فه هنر كه تا به امروز همچنان كتاب درسي دانشجويان
فلسفه و مطالعات هنر تلقي ميشود؛
كتاب تردي��د ،جس��تارهايي درباره
نوش�تههاي
انديشه پسامدرن ،ماركس و سياست پراكنده
م��درن ،دو جلد كتاب قط��ور درباره
بابكاحمدي
هايدگر به نامهاي هايدگر و پرسش
نشرمركز
بنيادين و هايدگر و تاريخ هس��تي،
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اميدبازيافته درباره سينماي آندري
تاركوفسكي،سارتركهمينوشتيك
تكنگاري خواندنيدربارهژانپلسارتر،رسالهتاريخدربارهتاريخشناسيو...همچنين
بسياري از عالقهمندان به سينما به خصوص سينماي هنري اروپايي و سينماگراني
چون برگمان ،اوزو ،تاركوفسكي ،دراير ،برس��ون و ...در طول سالها مقاالت خواندني
و پر اطالعات اين نويس��نده پر كار را در مجله فيلم به خاطر دارند كه ش��ماري از آنها
در كتابهايي چون باد هر كجا بخواهد ميوزد (درباره س��ينماي برس��ون) و تصاوير
دنياي خيالي منتشر شدهاند ،خواندهاند .بابك احمدي همچنين كار روشنفكري نيز
ميكندواگرچهازگفتوگويحضوريبهداليليكهدرمقدمهآخرينكتابش توضيح
داده گريزان است ،اما هر از گاهي در پاس��خ به پرسشهاي اهالي مطبوعات دست به
قلم ميبرد و بعضا هم جستارها يا يادداش��تهايي براي رسانههاي كاغذي يا مجازي
مينويس��د .حاال او اين مجموعه متنوع را كه در سه حوزه فلسفه ،سياست و هنر قرار
ميگيرند ،در مجموعهاي با عنوان نوش��تههاي پراكنده گردآوري كرده اس��ت كه به
تازگي بار ديگر از سوي نشر مركز منتشر شده اس��ت .در اين گردهمايي كه احمدي
خود عنوانش را اداي ديني به نوشتههاي پراكنده صادق هدايت ميخواند ،ميتوانيم
مجموعه جس��تارها و مكاتبات او با مطبوعات مختلف را يكجا بخوانيم .نوشتههايي
دربارهسينما،تئاتر،نقاشي،فلسفه،روانكاوي،سياستو...
حسن اين مجموعه جداي از تنوع آن كوتاهي نوشتارهاست .البته در اين كتاب دو
سهمقالهفلسفيبلندنيزهستكهمثاليكيازآنها درباره الكان ميتواندمثلهميشه
اطالعات زيادي را درباره اين روانكاو و فيلسوف معاصر فرانسوي ارايه كند .بهطور كلي
اين كتاب  33متن را در بر دارد؛ ده متن نوشتههايي در پاسخ به پرسشها و  23مقاله.
در طولسالهاياخيروبهخصوصباگسترشامكاناتارتباطبافضاهايعلميخارج
از كش��ور و افزايش كمي قابل توجه تعداد فارغالتحصي��الن و دانشآموختگان علوم
انساني ،بسياري از مباحثي كه احمدي در طول دهه هفتاد در كتابهاي مذكور بيان
ميكرد ،مورد توجه شمار ديگري از محققان و مترجمان نيز واقع شدهاند .در طول اين
سالهاآثارفراوانيازيادربارهجريانهايفكريوفلسفيوهمچنينچهرههايانديشه
نو نوشته و منتشر ش��دهاند .اما نميتوان انكار كرد كه فضل تقدم در معرفي بسياري
از اين اس��امي و حركتهاي فكري همچنان با اوست .ضمن آنكه هنوز شماري از آثار
احمدي بسيار خواندني و حاوي اطالعات گس��ترده و احاطه خيرهكننده او بر آثاري
استكهدربارهيكفيلسوفيايكجريانفكرينگاشتهميشود.
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