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تروريس��ت خوب ،داس��تان جمع ش��دن و فعاليت يك
گروه جوان چپگراي انگليس��ي اس��ت ك��ه در خيابانهاي
لندن دست به تسخير و مصادره خانههاي متروكه ميزنند
و احتياجاتش��ان را با حقوق بيكاري رفع ميكنند .فضاي
داستان چندشخصيتي است اما محور اصلي «آليس ملينگز»
زن ميانس��الي است كه خود را مادروار وقف اين گروه كرده
و وظايف مادرانهاي بر عهده ميگيرد .در هيچ جاي داستان
مشي سياسي او مستقيم و روشن آشكار نميشود .در تمام
داستان و اتفاقاتي كه حول اين گروه و رفتارهايشان ميافتد
مخاطب ب��ا تفاوت بنيادين اين گروه ب��ا دنيايي كه در آن
زندگي ميكند مواجه ميشود .گروهي مسلح كه بمبگذاري
و خرابكاري ميكنند و نهايت ايدهآل اعضايش پيوستن به
نهضت مقاومت ايرلند است ،اما حتي در رسيدن به اين آرزو
هم ناموفق هستند .آنها كه از دريچه ديگري دنيا را مينگرند
و از زرق و برق و تفريحات جامعه سرمايهداري انگليس به
تنگ آمدهاند ،دائماً با شوراهاي محلي و شهرداري به علت
مصادره و تس��خير غيرقانوني خانهها درگيرند .در جايي از
كتاب «جاسپر» شخصيت نزديك به آليس ملينگز ميگويد:
«به عقيده من تا جايي كه مقدور اس��ت بايد اموال طبقه
متوس��ط مرفه را گرفت و داراييهايشان را مصادره كرد».
نوع نگاه شخصيتهاي داستان بسيار سخت ،غيرمنعطف
است؛ روايتي خشن از جريانات چپ .از اين رو كشمكشهاي
فراوان��ي ميان خانواده آليس و وي پي��ش ميآيد .او تمام
زندگياش را وقف اين گروه و شخص جاسپر كرده است و
او در س��طح روابط شخصي نيز بايد مثل يك مبارز واقعي
وانم��ود كن��د و خود را به طور مداوم در مقام يك عاش��ق
س��ركوب ميكند .بمبگذاريها و ترورهاي كور بخش��ي از
فضاي داس��تان را تشكيل ميدهد و البته فجايعي كه اين
گروه ناخواس��ته براي خود ميآفريند نش��اني از ناشيگري
گروهي است كه ميخواهد بنيانهاي سرمايهداري را مورد
حمله قرار دهد .در اواخر داستان و پس از يك بمبگذاري كه
منجر به مرگ يكي از شخصيتهاي داستان ميشود آليس
رو به روبرتا كه بر س��ر جنازه رفيق كشتهشدهاش ايستاده
ميگوي��د« :بس كن ،ميداني كه هيچ كاري از دس��ت تو
ساخته نيست ،بايد فرار كني ».گويي احساسات و عواطف
ني��ز در جريان مبارزه نابود ميش��ود و حتي فرصت براي
گريس��تن هم نداري و تبديل ميشوي به ماشين حذف و
ترور؛ سرانجام دوباره سرگشتگي و آوارگي گروه كه بايد خانه
مصادرهاي را ترك كنند و فراري شوند .در ذهن شخصيت
اصلي چيزهايي در حال دگرگوني اس��ت ،او به تنگ آمده و
نهايتاً خواستار تغيير وضعيتي است كه در آن ناخواسته وارد
شده است[« .آليس] منتظر مالقات با پيتر سيسل و صرف
ناهار با او بود .به آرامي لبخندي زد و يك ليوان چاي پررنگ
و ش��يرين براي خودش آماده كرد و به وقايع آن روز صبح
مثل يك كابوس وحشتناك كه دختري كوچك و 9ساله را
با خود درگير كرده بود ،انديشيد .حال ديگر در انتظار مالقات
با نخبگان بود و وقتگذراني با آنها».
نويس��نده در پردازش صحنهها و تنظيم ديالوگهاي
ساده و تاثيرگذار بسيار قوي عمل ميكند و روايت داناي
كل باعث ميشود بر شخصيتها اشراف كافي وجود داشته
باشد ،اما وي [نويسنده] در مورد فضاي داستان و اتفاقات
در دامن نوعي نگاه عوامانه به جريانات دگرانديش ميافتد
و اص��والً با پيشفرض ق��رار دادن ياغيگري و خش��ونت
ذاتي داس��تان را پرورش ميدهد .تنها چهره پخته داستان
زني اس��ت كه سعي ميش��ود در سرتاسر داستان گرايش
سياسياش به طور واضح برمال نشود و صرفاً به دليل همراهي
با مرد مورد عالقهاش است كه در جريان بمبگذاريها شركت
ميكند .ساير شخصيتها افراد واپسخورده اجتماعياند؛
دو دختر نابهنجار ،يك فارغالتحصيل بيكار از طبقه پايين
جامعه و ...تمام اين عوامل باعث ميشود مخاطب ،داستان را
با نوعي نگاه دلسوزانه نسبت به برخي از شخصيتها دنبال
كند و در واقع با مفهوم كار آنها و چرايي عمل سياسيشان
ارتباطي برقرار نكند.

شادكامان دره قرهسو

كمتر كسي تاريكي را تجربه كرده است

«زندگي ،اگر هميشه آنچنان
پيش بيايد ك��ه خاطرخواه
آدمي اس��ت ،پ��س انتظار و
آرزو اي��ن كلمات بزرگي كه
مانند دم و بازدم جزء اساسي
وج��ود ماس��ت ،در فرهنگ
بش��ري چ��ه جايي اش��غال
ميكرد؟ در روستا كه واسطه
زندگي با طبيعت بسيار ساده و ابتدايي است تنها آن كار
شدني و قابل لمس است كه پيش از آن دستكم يك بار
به وس��يله خود روستاييان تجربه شده باشد .همه شب را
ديدهاند ،ليكن كمتر كسي است كه بتواند ادعا كند تاريكي
را تجربه كرده است »...محمدعلي افغاني «شادكامان دره
قرهس��و» را در سال  1344نوشت .خودش ميگويد وقتي
كه شوهر آهوخانم را مينوشت به نوشتن اين اثر هم فكر
ميكرد .افغاني در اين كتاب خود نيز به س��بك رئاليس��م
اجتماعي سرگذشت مردم كوچه و بازار را تصوير ميكند.
داستان كتاب ،عشقي از نوع ايراني است كه در آن پسر فقير
عاش��ق دختر ثروتمند ميشود اما رمان رگههاي سياسي
دارد« .عدلي��ه كه پس از اع�لام حكومت قانون (حكومت
رضاشاه) ،تازه نقش خود را فهميده بود چيست ،به سرعت
مشغول تثبيت مالكيت به نفع هر كه زور بيشتري داشت،
شد ...تاريخ اينك براي ايرانيها چيست؟ يك جفت كفش
نو ليكن گش��اد و بيقواره ك��ه مجبورند براي آنكه خاكي
نش��ود آن را در دس��ت نگه دارند و پاي برهنه راه بروند.
اگر مرگ را فاجعه هس��تي بنامي��م ،فقر يا به عبارت بهتر
بدبختي ناش��ي از فقر را ناچار چيزي جز فاجعه اجتماعي
نميتوان ناميد ».نويسنده ضمن داستان عشق پسر ميراب
ده به دختر ارباب ،اش��اراتي به جريانهاي اجتماعي پس
از شهريور  1320دارد.
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در مراسم بزرگداشت «هوشنگ گلشيري» در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

گلشيري صدايش را در داستان پيدا كرد

«برويم و تماش��اي گل و س��بزه
و ب��اران و كبوتره��ا را /دي��ده را
با نم اش��ك /از غبار م��ه و خون/
شستوش��ويي بدهي��م /كه زمان
هرگ��ز /از درو ب��از نخواه��د ماند/
بروي��م و پس از اين پ��رواز /پس
از اي��ن رويش و پرپر ش��دن ياس
س��فيد /لحظهاي ديگر و ديگر را/
جس��توجويي بكنيم /كه زمان هرگز /از درو باز نخواهد ماند/
برويم بنشينيم سر چشمه آب /و صفاي دو كبوتر /با دو تصوير
در آيينه چش��م /گفتوگويي بكنيم /كه زمان هرگز از درو باز
نخواهد ماند ».اين ش��عري از گلش��يري است؛ شعري كه سه
بند دارد .هر بندي هفت مصراع .وزن ،وزن نيمايي است .شعر
ترجيعبن��د دارد؛ «كه زمان هرگ��ز /از درو باز نخواهد ماند».
قافيه نيز دارد؛ «جستوجويي بكنيم ،گفتوگويي بكنيم.»...
اين قطعه نش��اندهنده ذهن بسيار منسجم گلشيري در شعر
است .هوشنگ گلشيري نوشتن را با شعر آغاز كرد 17 .قطعه
شعر دارد كه از سال  1341تا سال  1347چاپ كرده است و
بعد از آن ديگر شعري چاپ نكرده ،يعني پس از آن ديگر شعر
كاملي ننوشته است .ميدانسته اين تمرينها ديگر شعر نيستند.
آن چند شعري را كه واقعاً شعر بوده ،و انسجام شعري داشته
چاپ كرده است .آنچه از چاپنشدهها خانم فرزانه طاهري به
من دادند ديدم شعر كاملي در آنها ننوشته است .خيلي حواسش
جمع بوده كه اين تمرينها را چاپ نكند.
«جنگ اصفهان» منتش��ر كرده است و
هفت ش��عر را در ُ
هفت ش��عر در «پيام نوين» ،دو ش��عر در «خوشه» و دو شعر
هم در «كتاب هفته».
«با ضربههاي تيش��هاش فرهاد /از كالبد س��كون /انس��ان
صخ��رهاي را رويان��د /برخيز /باريد باران ضربهه��ا /تا با تداوم

رواي��ت هميش��ه با ي��ك راوي ش��روع ميش��ود و بعد
روايتني��وش و بعد رخ��دادي كه براي ش��خصيتها اتفاق
ميافتد و راوي آن را بازگو ميكند و هميشه فاصلهاي است
بين رخداد اتفاقافتاده و روايت راوي از آن .راوي داستان سين
اصفهان مثل راوي همهداستانهاي ديگر اين مجموعه ،البته
به جز داس��تان سهراب ،راوي اولشخصي است كه خود نيز
در داستان حضور دارد .روايت براي راوي اولشخص اهميت
وج��ودي دارد كه انگيزه روايت را ب��راي او جديتر ميكند.
روايت اولش��خص مستقيماً با تجارب عملي راوي ،شاديها
و غمهايي كه تجربه كرد ه است و حاالت و نيازهايش ارتباط
دارد و از آنجا كه راوي اولش��خص در واقع يكي از اشخاص
داستان نيز هست ،تجربه رخداد و روايت آن را يكي ميكند
ن ترتيب روايت را تا سطح رخداد ارتقا ميدهد .سين
و به اي 
اصفهان تنها ش��امل بازگويي س��اده و توصيفي روزهاي آخر
سال ،اتفاقات هرساله و مرور خاطرات گذشته ميشود؛ اتفاق
ويژهاي بر اشخاص حادث نميشود تا خواننده را درگير تنشي
دراماتيك كند ،بلكه انگار خود بازگويي كنش اصلي داستان
اس��ت كه در ارتباط با اشخاص داس��تان ،كه خود راوي نيز
يكي از آنها اس��ت ،و در طرفديگر روايتنيوشي دروني قرار
دارد .راوي مثل ش��هرزا د قصهگو در هزارويكشب به نفس
بازگويي بهعنوان كنش��ي هستيشناختي و وجودي احتياج
دارد .در طرف ديگر ،روايتنيوش��ي است كه رمزگان داستان
گاه او را هم��ان اصفهان معرف��ي ميكند .پيوند روايت راوي
با روايتنيوش در واقع دو ش��خصيت يك داس��تان را شكل
ميدهد كه درگير كنش مشترك روايت روزهايي هستند كه
در كنار هم سركردهاند .اما انگيزه راوي براي روايت خاطرات
شبهاي عيد براي اصفهان چيست؟ چرا هر چيز بياهميت و
بااهميتي بهانهاي ميشود براي روايت؟ براي پاسخ به اين سوال
بايد به اين موضوع توجه كنيم كه در سين اصفهان موضوع
اصلي روايت خود زمان اس��ت و توجه به زمان .موضوعي كه
در ديگر داستانها فقط بخشي از روايت را تشكيل ميدهد.
مثل زمانهايي كه شخصيتها منتظر وقوع رخدادي هستند
يا در آستانه به سر رسيدن مهلت و ضرباالجلي براي انجام
كاري .شخصيتها در داستان درگير رخدادهايي ميشوند كه
ت تاثير قرار ميدهد و كنش و واكنش آنها را
زندگي آنها را تح 
در برابر اين رخدادها ،جرياني رو به جلو از رخدادها ،كنشها،
افكار و احساسات و تفسير شخصيتها شكل ميدهد كه در
يك منطق زمانبندي و توالي رويدادها به فرجام داس��تاني
ميرس��د .در اين بين زمان متني است كه اين فرآيند يعني
داستان در آن رخ ميدهد .زماني كه هم براي روايت داستان و
هم براي خوانندگان بيروني داستان به يك اندازه واقعيت دارد،
ب��ه مثابه چيزي كه به نظرهايدگر ،رويدادها در آن به وقوع
ن بودن .روايت به طور
ميپيوندند يا به عبارتي همان درونزما 

شايد شما هم از عالقهمندان پر و پا قرص كميكاستريپها
باشيد .روايتهاي تصويري دنبالهداري كه در مرز رسانههاي
مكتوب و تصويري -نمايش��ي قرار ميگيرند و اين فرصت را
به مخاطبان خويش ميدهند تا فريمهاي مياني رويدادهاي
روايتشده را همچون تصاوير يك فيلم در ذهن خود مجسم
كنند .اگر بخواهيم كميكاستريپ را دقيقتر تعريف كنيم بايد
به نقاشي يا مجموعهاي از نقاشيهاي دنبالهدار اشاره كنيم كه
داستاني را بازگو ميكند .بيان ماجراها به زبان تصوير و برخي
اوقات با استفاده از ديالوگهاي كوتاه است كه در بالن باالي
سر شخصيتها كشيده شده است .شروع اين هنر كه در واقع
نوعي ادبيات تصويري است به دوران مصر باستان بازميگردد.
مصريان اولين كس��اني بودند كه از شمايلهاي تصويري به
عنوان زبان نوش��تاري استفاده ميكردند .در ميان آثار به جا
مانده از ديگر تمدنهاي كهن نيز ميتوان نشانههايي مبني بر
تولد اين هنر يافت .در تئاتري در شهر رم به نام Epiduros
تصاويري از  Asklepiosخداي طب و درمان در افس��انهاي
يوناني به دست آمده كه در سه بخش ترسيم شده و تكتك
در كنار هم سكانسبندي شده است .در اين تصاوير ميتوان
به راحتي ديد كه چطور مريض ش��انه مجروحش��ده خود را
به طبيب نش��ان ميدهد و طبيب يا دارو ميمالد يا جراحي
ميكند .اما اگر ش��رح روايتهاي م��درن را در نظر بگيريم،
كميك اولين بار در كشورهاي آلمان و انگلستان پا گرفت و
نخستين كميكهاي امريكايي در قرن بيستم شكل گرفتند .در
نخستين سالهاي دهه  30ميالدي در كوران بحران اقتصادي،
افسردگي بزرگ كام ً
ال بر امريكا سايه افكنده بود ولي برخالف

ضياء موحد

ب��اران /فرهاد /حج��م فضاي
سرد طلوع را /انباشت از دست
استغاثه تنديس /اي رود باربد/
آي��ا زوال س��نگي تنديس را/
شيرين /از دستهاش خواهد
خواند؟» نويس��ندگان بزرگ
ما همه با ش��عر آغ��از كردند.
برخ��ي شعرهايش��ان را چاپ
كردند برخي را هم نوش��تند
ام��ا مخفيان��ه نگه داش��تند.
ميشناس��م نويسندگاني را كه شعرها گفتهاند اما هرگز چاپ
نكردهاند چراكه س��ختگيرند .شعر س��رودن «صادق هدايت»
مانند ديگر كارهايش پيچيده اس��ت .هدايت شعر قديم گفته
اما شعر قديم براي او وسيلهاي است براي طنزپردازي .او براي
سر به سر گذاشتن و هجو نوشتن از شعر قديم استفاده كرده
است .در شعري هم سر به سر «نيما» گذاشته است .نميدانم
حرف نيما را درس��ت نفهميده ،يا فهميده و خواسته شيطنت
كند .به هر حال علت عالقه شديدش به شعر قديم «ترانههاي
خيام» بود« .بهرام صادقي» نويسنده ديگري است كه با شعر
آغ��از كرده و با امضاي «صهبا مقدادي» ش��عرهايش را چاپ
كرده است .محمدرضا اصالني بعد از فوت بهرام صادقي اشعار
او را گردآوري كرد .اين اشعار حدود  100صفحه ميشود؛ 44
قطعه شعر كه از سال  1333تا سال  1334چاپ شده است.
البته بعد از اين سال ديگر داستاني هم از او چاپ نشده است.
عمر مفيد هنري بهرام صادقي بيش از چهار تا پنج سال نيست.
بهرام صادقي ( 48 )1315 -1363سال زندگي كرد و گلشيري،
كه يك سال از او كوچكتر بود ( 63 ،)1316 -1379سال.
چگونه است كه اين دو نويسنده با شعر آغاز كردند ،و بسيار

جدي هم به ش��عر پرداختند،
اما در نهايت س��راغ داس��تان
رفتند؟ اين اتف��اق در خارج از
ايران هم افتاده است و معموالً
اين افراد وقتي س��راغ داستان
رفتند داستاننويس��ان بزرگي
هم ش��دند« .توماس هاردي»
يك مورد اس��تثنايي است كه
هم نويسنده و هم شاعر بسيار
خوبي اس��ت .البت��ه در زمان
حياتش ش��عرهايش را زياد چاپ نكرد .به همين دليل در زمان
حياتش كمتر كسي ميدانست كه او شاعر بزرگي است .اما امروز
در تمام برگزيدهها از او بهعنوان شاعر مدرن و موثر نام ميبرند و
شعرهايش از لحاظ فرم بسيار قوي است .گمان ميكنم اين دست
نويسندگان فرم را از شعر ميگيرند و بعد كه به سمت داستان
ميروند متوجه ميشوند كه شعر آنچه آنها ميخواهند نيست ،و
اين نشاندهنده هوش اين داستاننويسان است« .اودن» از شاعران
طراز اول انگلستان است ،منظومهاي به نام «نامهاي به لرد بايرون»
دارد .اودن در اين قصيده ،اشارهاي دارد به شعر «دن ژوان» لرد
بايرون .او در اين شعر ميگويد« :لرد بايرون! من در حال سفرم،
ش��عر تو را با خود ميبرم و فكر ميكنم بايد كتاب ديگري را
هم ببرم كه از «جين آستين» (نويسنده غرور و تعصب) است.
نميدانم با من موافقي يا نه؟ اما داستاننويسي از شعر ،هنري
واالتر است .شاعران به طور متوسط در مقايسه با داستاننويسان
كمبصيرتترند .تنبلاند و بايد اقرار كنيم كه ش��اعر احساسش
از مردم احساسي شتابزده است و قضاوتهاي اخالقياش اغلب
مغشوش است .تعميمهاي بياساس و بيبنياد راحت تخيل او
را به خود جلب ميكند ».نويسندهاي ميگفت ما چندين روز

نگاهي به «كتاب آذر» نوشته علي خدايي

در آستانه از دسترفتگي زمان
مهدي رحيمي

معمول به بازنمايي اين زمان در داستان ميپردازد ،اما زماني
كه همين بخش يعني نفس خود زمان بخش اصلي داستان
را تش��كيل ميدهد چطور؟ حاال كه ديگر در س��ين اصفهان
شخصيتها درگير رخدادهاي فعلي و تعينهاي آن نيستند
چطور؟ در اينجا بايد به تفس��ير زم��انهايدگري بپردازيم.
ن بودگيهايدگري ناشي از نوعي دلمشغولي است
درونزما 
به چيزهاي مورد التفات .در واقع اين دلمش��غولي به چيزها
است كه معناي زمان را بهعنوان ظرفي كه همهچيز در آن رخ
ميدهد تعيين ميكند .زمان فينفسه امري براي تامل نيست
بلكه دلمشغولي بهآن است كهآن را سوژه توجه ميكند .لذا
ن خاطر
آنجا كه زمان را ميس��نجيم و اندازه ميگيريم ب ه اي 
اس��ت كه پيشاپيش دغدغه بهحساب آوردن آن را در ذهن
داشتهايم .ريكور در تفسير خود از زمانبندي روايي ،بسط و
گس��ترش طرح داستاني و دنبالكردن داستان را در ارتباط
با تحليلهايدگري از زمان ش��رح ميدهد و بازنمايي امر به
حساب آوردن زمان در روايت
را نشان ميدهد .قهرمانهاي
داس��تانها زمان را بهحساب
ن كار
ميآورند و براي اين يا آ 
وقت دارند يا ندارند .زمانشان
ميتواند بهدس��ت بيايد يا از
دس��ت برود .لذا ما اين زمان
داس��تان را به آن سبب اندازه
ميگيريم كه آن را ميشماريم
و به اين دليل آن را ميشماريم
كه بهحس��ابش ميآوريم .در يك رواي��ت اندازهگيري زمان
هنوز از بهحس��اب آوردن زمان خالص نشده چرا كه اين ب ه
حساب آوردن هنوز آشكارا ريشه در دلمشغولي دارد (ريكور/
ترجمه )88 /ب ه عبارتي زمان داستان در آستانه سنجش متوقف
شدهاس��ت .رويكرد ريكور رويكردي بازنمايانه و در ارتباط با
توالي رخدادها در داس��تان است كه اين امر خود پاي زمان
حال و حضور را به ميان ميكشد .روايت شخصي را در حال
عملي بازنماي��ي ميكند كه خود را با وضعيتهايي تطبيق
ميده��د كه خودش ايجاد نكرده اس��ت و پيامدهايي به بار
ميآورد كه قصدش��ان را نداشته اس��ت .اين در واقع همان
«اكنون كه »...اس��ت؛ زماني كه شخص در يك زمان در آن
هم وانهاده ش��ده اس��ت و هم مسوول است( .ريكور /همان)
اين موقعيت در روايتهايي كه شخصيت اصلي داستان كه
راوي هم هس��ت با آگاهي پيش��يني از جريان رخدادها به

بازگويي پسيني آنها ميپردازد ،صورت ديگري پيدا ميكند
و التفات زماني به جاي اينكه بازنمايي شود تبديل به عليت
روايي ميش��ود .لذا راوي داستان در عمل روايت خود تنها
رخداد داس��تان يعني بازگويي يا بازخواني زندگي را شكل
ميده��د .اگر منطق توال��ي رويدادها را در نظر بگيريم بايد
ببينيم چرا راوي دست به امر بازخواني بخشي از زندگي زده
اس��ت؟ روايت در زمان حال اتفاق ميافتد ،اما اين موضوع
تنها از نظر دستور زباني وجه فعلي زمان حال است نه از نظر
روايت .چرا كه همين كه راوي دس��ت به روايت حتي زمان
حال ميزند به منزله اين است كه امري اتفاق افتاده كه اينك
روايت ميشود و لذا خود زبان امر حاضر را در بازگويي غيب
ميكند .بنابراين با وجود زمان دستوري حال ،روايت چيزي
را بازگو ميكند كه زماني اتفاق افتاده است هرچند نزديك و
زمان اصلي زمان نفس روايت است .لذا راوي همچنان در حال
روايت گذشته است مخصوصاً كه همه وقايع نيز در زمان حال
اتفاق نيفت��اده بلكه برخي در
گذشتهاي دور رخ داده و آگاهي
فعلي راوي آنها را به زمان حال
روايي احضار كرده اس��ت .در
اينص��ورت بايد جايگاه فعلي
راوي را در زمان كش��ف كرد.
صحنه آخر داس��تان كه در آن
راوي در كن��ار خان��وادهاش و
سفره هفتسين نشسته ،محل
ارجاع تمام بازگوييهاي پيشين
داستان است و انگار نقطه عطفي است كه راوي را واداشته
روزهاي نزديك عيد را با مجموعهاي از خاطرات گذشته كه
به اين بهانه كشف شدهاند مرور كند .در واقع تمام داستان
همان صحنه آخري است كه در يك گستره ذهني  -زماني
ب��ه چند صفحه روايت كش ميآيد .از طرفي راوي روايت را
در تعامل با اصفهان كه روايتنيوش دروني داستان است انجام
ميدهد و گويي اصفهان را ش��اهد روزهاي خوشو ناخوش
گذشته ميداند و براي آن شخصيتي انساني قائل ميشود ،مثل
موقعيتي كه راوي در داستانهاي ديگر اين مجموعه به آذر
ميدهد .آدميان حامل ساعتهاي گذشتهاند و از اين رو باعث
رنج كساني ميشوند كه دوستشان ميدارند چراكه دربردارنده
بسياري خاطرات ،شادمانيها و آرزوهايياند كه براي خودشان
رنگ باخته اما براي كسي كه تماشايشان ميكند و دلدار را
در زمان گذشته هم ميبيند ،بسيار دردناك است( .پروست/

نگاهي به تاريخچه تحليلي كميكاستريپ

كتابي براي كميكبازها
امين عظيمي

جامعه امريكا ،صنعت كميكاستريپ نهتنها افسرده نبود ،بلكه «آخ و پاخ» هم براي بيان حاالت يا ضربات استفاده ميشد
دوران طاليي خود را تجربه ميكرد .ش��رايط بد اقتصادي و ك��ه اين امر تا امروز نيز كاربرد دارد .اولين كتاب كميك بر
كمبود منابع تفريحي ديگر باعث شده بود مردم براي سرگرمي اس��اس مجموعهاي از كميكاستريپهاي روزنامهاي شكل
ب��ه كميكخواني -تفريح��ي ارزانقيم��ت  -روي بياورند و گرفت .همان طور ك��ه از نام كميك برميآيد ،محتواي آن
كميكاستريپها كه تا آن زمان در روزنامهها چاپ ميشدند اساساً مطلب خندهدار است .اولين كميكاستريپهايي كه
در دهه  ۱۹۳۰پا به عرصه وجود گذاش��تند،
طرفداران بس��ياري داشتند .در اين شرايط و
ش��امل ماجراهاي خن��دهدار و ماجراجويانه
در سال  1933چاپخانه «ايسترن كالر پرس»
به پيش��نهاد يكي از مديران فروشاش يعني
قهرماناني چون باك راجرز ،تارزان و ماجراهاي
ماكسول گينز تصميم گرفت براي صرفهجويي
ن تن بود اما امروزه با وجود تغييرات عمدهاي
ت
كه در نوع طراحي ،موضوع ،كمپوزيس��يون،
در هزين��ه از كار انداخت��ن دس��تگاه چاپ و
انتخاب زاويه ديد و ديگر نشانههاي كميك به
دوباره روشن كردن آن ميان كارهاي نشر ،با
وجود آمده است ،اين هنر روايتگر ،تفاوتهاي
چاپ ضميمه هشتصفحهاي كميكاستريپ
دس��تگاههاي خود را روش��ن نگه دارند .آنها
زيادي با روزهاي آغازين خود كرده اس��ت اما
ب��ا تا كردن صفحات اي��ن ضميمه كه حاوي
هنوز به مجموع��ه اين تالشها نام كميك را
كميكاستريپهايي بود كه قب ً
ميدهند .كميكها چند دستهاند؛ كميكهاي
ال در روزنامهها
تاريخچه تحليلي
روزنامهاي كه معموالً داراي اساليدهاي كمتري
تر
ك
كوچ
قطع
چاپ شده بودند ،كتابچهاي با
كميكاستريپ
هس��تند و در يك نشس��ت تمام ميشوند .از
س��از
ه
زمين
كه
از روزنام��ه ب��ه وجود آوردند
تاليف :مهدي
پيدايش اولين كتابهاي كميك مدرن شد.
معروفترين كميكه��اي روزنامهاي ميتوان
ترابي مهرباني
در كميكاستريپهاي جديد ديالوگها درون
به گارفيلد ،كلويناند هابز،پيناتز و ...اشاره كرد.
انتشارات :سوره مهر
ام��ا كميكهاي مجلهاي ،هر هفت��ه /ماه /روز
بالنها قرار ميگرفت ،از عالمت تعجب روي
چاپ اول1388 :
كلهها اس��تفاده ميشد و از برخي لغات مثل
منتش��ر ميش��وند و معموالً  ۲۰تا  ۴۰صفحه

وقت صرف ميكنيم ،صفحهها سياه ميكنيم تا داستاني بنويسيم
آخر هم ميگويند راوي داستان اين ايراد را دارد ،گفتوگوها آن
ايراد را ،شخصيتپردازيها چنان و همين طور ...اما شما شاعران
چند خط زير هم ميگذاريد و ميگوييد شعر است .راست هم
ميگفت چراكه «شعر» تقريباً كار غيرممكني است .گلشيري
ميگفت« :ما از هر آدم بااس��تعداد و باذوق متوسط ميتوانيم
نويسنده خوب بسازيم ،اما نميدانم چطور ميشود شاعري خوب
ساخت ».شاعران متوسط خوب است اين جمله گلشيري را درك
كنند .بروند سراغ داستاننويسي چراكه استعدادشان را خراب
ميكنند .يك عمر ش��عر ميگويند اما در نهايت تنها يك شعر
خوب قابل خواندن هم از آنها نميماند .بهرام صادقي متوجه اين
شد .گلشيري بسيار خوب اين نكته را فهميد و در واقع صدايش
را در داستان پيدا كرد .بهترين شعر بهرام صادقي« ،ظهر» نام
دارد .ش��عر بسيار خوب با تصويرهاي زيبايي است ،اما تقليدي
از نيما است .زبان اين شعر ،زبان نيما است ،زبان بهرام صادقي
نيست .شعر گلشيري از شعر بهرام صادقي بسيار قويتر است.
قدرت «فرم» در شعرهاي گلشيري بيشتر است .اما همان طور
كه گفتم ،گلشيري صداي خودش را در داستان نوشتن پيدا كرد.
«شازده احتجاب» را نوشت و از آن تصويرهاي كليشهاي آزاد شد.
گلشيري «فرم» را در شعر فهميده بود و آن را به داستان برد.
و زماني كه «كريستين و كيد» را نوشت ديگر صدا ،تنها صداي
خودش بود؛ كتابي فوقالعاده كه نويس��نده ضمن نوشتن آن با
گذشتهاش تسويهحساب ميكند .و اينجاست كه ديگر نوشتن به
چيزي انديشيدن نيست ،تجربه كردن است« .كريستين و كيد»
كتاب بس��يار مهمي است كه قدرش را ندانستند و در حقاش
بيانصافي ش��د .گرچه برخي از بخشهاي آن ،مثل س��وزاندن
عكسها يا سياس��تبازيهايش را نميپسندم ولي بههر حال
كتاب صدايي متمايز دارد.
* يادي از هوشنگ گلشيري ،ادامه در صفحه 16

ترجمه )88 /آنچه باعث حسرت زمان و نگراني براي از دست
رفتن آن ميشود آگاهي از مرگ است كه در مواقعي كه فاصله
بيماري و مرگ زياد است پررنگتر ميشود اما در شرايط عادي
نيز نقطه عطفهايي در زندگي هس��تند كه گذر زمان را به
انسان يادآوري ميكنند مثل همين سال تحويل .راوي سين
اصفهان در زمان سال تحويل متوجه گذشت يك سال ديگر
از زندگياش در اصفهان ميش��ود و تالش ميكند با روايت
زمان گذشته و در ميان گذاشتن آن با سوژهاي بيمرگ مثل
اصفهان آنها را زنده نگه دارد .اين نقطهعطف پاياني ميتواند
دليلي باش��د براي كن��ش روايت و از طرف��ي خود ميتواند
معلول كنش باش��د؛ چراكه راوي روزها را مرور ميكند تا به
روز موعود يعني سال تحويل برسد و انگار انتظاري در روايت
وجود دارد معطوف به عيد .تالش راوي حفظ لحظههاي عيد
است كه در تعليق ايجاد شده در جريان عادي زندگي روزمره
خاطرات گذشته را مرور كند و به اين واسطه يعني بازگويي
آنها را نگه دارد و از گذشتن بازدارد و از طرفي در آينده نيز
ه��ر موقع اين روايت را بخواند دوب��اره آنها را زنده كند و در
عين حال حسرت گذشتن آن را بخورد .به نظر جاناتان كالر
هر روايت براساس منطقي دوگانه عمل ميكند ،يعني طرح
خود را به عنوان توالي رويدادهايي عرضه ميكند كه مقدم بر
و مستقل از چشماندازمفروض رويدادها است و در همان زمان
از طريق دعويهاي ضمني خود در مورد معنارساني ،چنين
القا ميكند كه اين رويدادها به يمن تناسبشان با ساختاري
مضمونپرداز توجيه ميشوند (جاناتان كالر /ترجمه  )88لذا
راوي سين اصفهان از آنجا كه در موقعيت ويژه روزهاي آخر
س��ال و تعطيالت عيد فرصتي براي مرور خاطرات گذش��ته
خود پيدا كرده اس��ت شروع به روايت آنها ميكند و اين كار
را در جهت رس��يدن به عيد ادامه ميدهد و رس��يدن به روز
عي��د را توالي منطقي حركت روايي خود ميداند اما در عين
حال وقتي به روز عيد ميرسد نقطهعطفي ايجاد ميشود كه
يادآور گذر زمان و پيري و مرگ است و انگار اين نقطهعطف
است كه دليل كنش روايي راوي است .به طوري كه وقتي از
واقعهاي مثل جش��ن تولد عكس ميگيريم در واقع به خاطر
خاص بودن آن واقعه اس��ت اما زماني كه س��الها بعد به آن
عكس نگاه ميكنيم تصور ميكنيم اين گذشت زمان است كه
آن روز ما را واداشته تا زمان را در جايي ثبت كنيم.
منابع:
 -1در جس��توجوي زمان از دست رفته ،مارسل پروست،
ترجمه مهدي سحابي ،نشر مركز ،ج پنجم 88 ،تهران
 -2در جس��توجوي نش��انهها ،جاناتان كالر ،ترجمه ليال
صادقي و تينا امراللهي ،نشر علم ،ج اول 88 ،تهران
 -3گزيده مقاالت روايت ،مارتين مكوئيالن ،ترجمه فتاح
محمدي ،نشر مينوي خرد ،ج اول88 ،تهران

يك نشريه را به خود اختصاص ميدهند و در دو يا سه شماره
به پايان ميرسند .حاال اگر تمايل داريد اطالعات جامعتري در
مورد كميكاستريپ و تاريخچه آن به دست آوريد بهتر است
سري به كتاب «تاريخچه تحليلي كميكاستريپ» كه توسط
مهدي ترابي مهرباني گردآوري ش��ده و مدتي است از انتشار
آن ميگذرد ،بزنيد.
اين كتاب ش��امل  31فصل اس��ت و در حقيقت تحليلي
مصور از تاريخچه كميكاس��تريپ را از زمان انتش��ار اولين
كمي��ك م��درن در  1837تا دهه جاري مي�لاديبازخواني
ميكن��د .اين اثرپس از تحليل ويژگيهاي كميكاس��تريپ
«اباديا بالداك» ك��ه به عصر ويكتوريا تعلق دارد ،پيدايش و
علل رشد روزافزون كميك در كشور امريكا را نيز با به نمايش
گذاش��تن س��ير تحول كارهاي دو كمپاني مشهور امريكايي
«مارول و ديسي» پيش چشم مخاطب ميگذارد و همزمان
با آن ،تاريخ موازي كميكاستريپ ژاپني (مانگا) را نيز روايت
كرده و عناصر آن را برميشمرد .تدوينگر كتاب اقبال كميك
را تنها به قهرمانهاي امريكايي محدود ندانسته و كميكهاي
معروفي چون تنتن اثر هرژه ،ماجراهاي آستريكس و اوبليكس،
لوك خوششانس اثر گوسيني و ...را نيز ذيل فصلي با عنوان
كميكهاي فرانسوي -بلژيكي بررسي ميكند .كتاب «تاريخچه
تحليلي كميكاستريپ» توسط انتشارات سوره مهر و با قيمت
 8500تومان راهي بازار كتاب ش��ده است و با آنكه نقايصي
در زمينه چاپ تصاوير اين كتاب به چش��م ميخورد اما اين
اثر در ش��كل فعلي نيز به مذاق عالقهمندان كميكاستريپ
خوش خواهد آمد.
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عطف كتاب
يك فيلمنامه آرام
به همين سادگي
رضا ميركريمي و
شادمهر راستين
انتشارات :سوره مهر
چاپ اول1389 :

فيلمنامه به «همين س��ادگي» كه بر مبناي آن فيلم
ستايش شدهاي به همين نام و با حضور درخشان هنگامه
قاضياني س��اخته ش��د ماجراي زندگي زني به نام طاهره
را به تصوير ميكش��د .طاهره دو فرزند به نام علي و آرزو
دارد .او زني مس��تاصل از روزمرگيهاي يك زن خانهدار
اس��ت و از انجام كارهاي تكراري خانه خسته شده است.
در جهان ذهني او توفاني برپا ش��ده اس��ت كه هيچكس
نميتوان��د از ظاه��ر آرام و معصوم او چي��زي دريابد .به
همين سادگي جريانات يك روز از زندگي يك زن خانهدار
ايراني را بازگو ميكند؛ زني كه ش��وهرش مهندس است
و درگيريه��اي زيادي دارد و نميتواند به زن و بچهاش
برس��د .زن احساس تنهايي ميكند و دلش گرفته .دلش
براي خانوادهاش در اروميه تنگ ش��ده .تصميم ميگيرد
براي مدتي با برادرش نزد خانوادهاش برود .مضطرب است.
نميتواند آرزو و علي را تنها بگذارد .حادثهاي روي ميدهد
كه او را از رفتن بازميدارد...

تئاتر و تاويلهايش
هرمنوتيك وتئاتر
محمود صابري
انتشارات :سوره مهر
نوبت چاپ اول1389 :
پژوهش در چيستي فهم ،از طرفي شيرين و از طرف
ديگر بس��يار اضطرابآور است؛ شيرين است چون آدمي
را به خودشناسي و ش��ناخت هستي رهنمون ميشود و
اضطرابآور اس��ت وقتي كه نسبيت آن به درستي درك
ش��ود .هر كس نس��بيت فهم و تاثيرپذي��ري آن از تفرد
انسان را به درستي درك كند در اينكه حتي يك نفر در
جهان پيدا شود كه او را بفهمد ترديد خواهد كرد .نتيجه
چنين چيزي احساس شديد تنهايي است و چه غمانگيز
اس��ت موجودي كه مدعي تمدن و پيشرفتهترين زندگي
اجتماعي اس��ت ،اينچنين تنها باشد .كتاب هرمنوتيك و
تئاتر شامل دو بخش است .در بخش اول بحث هرمنوتيك
در گذر زمان به ميان ميآيد .مولف اين بحث را در س��ه
فصل ش��رح ميدهد .در فصل اول به هرمنوتيك س��نتي
پرداخته ميش��ود .در اين زمينه به انديش��منداني چون
فردريش اوگوست ولف و فردريش آست پرداخته ميشود.
در فص��ل دوم اين بخش ب��ه هرمنوتيك مدرن پرداخته
ميشود و ديدگاههاي هرمنوتيك عام و هرمنوتيك ديلتاي
بررسي ميش��ود .در فصل آخر اين بخش به هرمنوتيك
فلس��في پرداخت��ه ميش��ود .در اين زمين��ه هرمنوتيك
فلسفيهايدگر و گادامر به تفصيل توضيح داده ميشود.
بخش دوم كت��اب به هرمنوتيك در تئاتر ميپردازد .اين
بخش نيز ش��امل سه فصل اس��ت .هرمنوتيك و ادبيات
نمايش��ي ،هرمنوتيك و كارگردان ،هرمنوتيك و بازيگر و
هرمنوتيك و صحنه مباحثي اس��ت كه در اين بخش به
آنها پرداخته ميشود.

سارتر فيلمنامهنويس
چرخدنده
ژانپل سارتر
ترجمه :روشنك داريوش

ناشر :روشنگران و مطالعات
زنان

چاپ دوم1388 :

چرخدنده نخستين كتابي بود كه انتشارات روشنگران
در س��ال  1364به چاپ رس��اند؛ فيلمنامهاي كه توسط
فيلسوف و نويسنده شهير فرانسوي ژانپل سارتر در سال
 1964نوش��ته شد .اين اثر داستاني خيالي از يك انقالب
خيال��ي در مكاني خيالي (ش��ايد در يكي از كش��ورهاي
امري��كاي التين) و در زماني نامعل��وم را روايت ميكند؛
حكايت آرزوهاي تباه شده .آن كس كه وارد عرصه عمل
ميش��ود ،خواسته يا ناخواسته آلوده ميشود و تنها آنان
كه هي��چ كاري نميكنند ،ميتوانند بعدها به پاكي خود
ببالند .اما آيا اين راهحل منطقي است؟

الهيات هنر
هنر و تجربه ديني
(زبان امر قدسي)
اف .ديويدمارتين
ترجمه :مجيد داودي
انتشارات :سوره مهر
چاپ اول1389 :
موضوع اصلي اين مطالعه ،تجربهاي است مشاركتي در
ب��اب هنر به منزله راه اصلي به ژرف��اي بُعد مذهبي .فصل
اول ش��ماي كلي تجربه مشاركتي و تجربه ديني را ترسيم
ميكند .فلس��فه مارتين هايدگر به منزله مبناي تحليل به
كار برده ش��ده است .اما هدف مولف تفسير فلسفه هايدگر
نيست .در فصل دوم نظريه وايتهد در باب ادراك به كار برده
شده است تا عملكرد تجربه مشاركتي با دقت بيشتر بررسي
شود .در فصول بعدي ،موسيقي و نقاشي و ادبيات و معماري
بررسي شدهاند تا معلوم شود اين هنرها نهتنها ما را به تجربه
مشاركتي در باب بُعد مذهبي ميكشانند بلكه آن ب ُعد را براي
ما تفسير ميكنند .مارتين اين خدمت ارزنده را انجام داده
كه زيباييشناسي هايدگر و وايتهد را در كنار هم جمعآوري
كرده و اين سنتز را در بستري از پژوهشهاي غني و جالب
در باب صور اصلي هنر غربي قرار داده؛ و اين بستر است كه
باعث ميشود معناهايي كه او كشف ميكند غنا و تحقق يابند.
تالش مارتين ،در عين حال تالشي است مذهبي يا الهياتي.

