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انتشار نامههاي همايون صنعتيزاده به خواهرش
همايون صنعتيزاده از چهرههاي ماندگار فرهنگ و يكي از كارآفرينان خالق ايران بود كه سالها به طور خستگيناپذير و با شوق و انگيزه فراوان كار كرد و بنيانگذار كارهايي شد كه هنوز و تا سالها ادامه خواهد داشت.
به تازگي كتاب نامههاي او به كوشش گلي ترقي توسط انتشارات نگاه منتشر شده است .اين كتاب شامل نامههاي او به خواهرش مهدخت است كه ما را با احواالت شخصي و روحيات دروني اين مرد آشنا ميكند .مهدخت
در امريكا بوده و همايون در نامههايي كه براي او فرستاده ،عالوه بر تشريح كارها و فعاليتهاي خود ،توصيهها و راهنماييهايي را براي زندگي بهتر خواهرش در امريكا نوشته است.

گفتوگو

گفتوگو با عليرضا كاوه
به خاطر كتابش درباره
ژانرهاي سينمايي

فيلم
ژانر دارد
نه پيام
عليرضا محمودي

كتابخانه

عليرضا كاوه از نويسندگان قديمي
مطبوع�ات س�ينمايي اس�ت .ام�ا
چون زندگي حرفهاياش با نوش�تن فاصله دارد،
هميشه س�عي كرده كه فقط در موضوعات مورد
عالقهاش در نش�ريات بنويس�د يا اصال ننويسد.
او اخيرا راه س�ومي در پيش گرفته :چاپ كتاب با
هزينه شخصي براي انتشار موضوع مورد عالقه.
او دست به كار نوشتن كتاب گونه سينمايي؛ لحن
و نظام ارزش�ي ش�د و خودش آن را منتشر كرد.
كتاب االن در قفسه سينمايي كتابفروشيهاست.
ميتوان درباره نگاه و روش عليرضا كاوه به مقوله
بحثانگيز ژانر بحث كرد و در بسياري جاها روش و
منش او را نقد كرد ،اما اول بايد اين خبر را شنيد كه
چنينكتابيمنتشرشدهوبعدحوصلهكردوكتاب
را خواند و بعد نشس�ت و بحث كرد و نقد نوشت.
اين گفتوگو نخستين قدم براي اين هدف است.
چرا آنقدر طرح موضوع ژانر در سينما برايت
اهميت داشته كه تصميم گرفتي كه با هزينه
ش�خصي كتابي در اين باره به زبان فارسي
منتشر كني؟

بح��ث ژانر در ايران به ش��كلي بايس��ته مورد توجه
قرار نگرفته است .شما نشريات سينمايي را كه نگاه
ميكني��د ،ميبينيد نزديك به صف��ر به اين موضوع
پرداختهاند .البته چند كتاب در سالهاي اخير چاپ
ش��دهاند ،كه من در كتاب آنها را معرفي كردهام .اين
نكته خيلي مهم اس��ت كه ما به الگوها ،براي ساخت
فيلم توجه داش��ته باش��يم .مانند اينكه كسي شعر
بگويد ،اما واژگان را نشناسد .همين به وضعيت نشر
هم سرايت كرده است .اگر به كساني كه مدتهاست
در زمينه ژانر كار ميكنن��د ،مراجعه كني ميبيني
كه از اين موضوع ابراز ناراحتي ميكنند .البته وضع
نش��ر در ايران خوب نيست .مردم كتاب نميخوانند
و توليد كتاب مثل فيلم دخل و خرجش نميخواند.
ناشرها از آينده كار بيمناك هستند و ترجيح ميدهند
كاركمترين پيامد را به دنبال داشته باشد يا به عبارتي
بيدردسر .من فكر كردم كه كارنبايد فداي مصلحت
شود .چاپ اول با خودم .خوشبختانه كار به چاپ دوم
رسيد .ناشر ،روزنه كار ،كار را پسنديد و منتشر كرد.
درك از ژان�ر در ايران تا چه حد اس�تاندارد
است؟

موضوع ژانر در ايران با وضعيتي كه در چند سال پيش
داشت قابل مقايسه نيست .در سالهاي قبل ،از ژانر
به عنوان ضعف در فيلمها ياد ميشد .البته بخشي از
اين به الگوگيري از ايدههاي قديمي در نظريهپردازي

ُهنري چپ هم وابسته است كه موجب اين شد كه در
همه ادوار فيلمس��ازي ،حتي در دوره فيلمسازي كه
امروز به عنوان دوره موج نو از آن ياد ميشود ،فيلم بر
اساس گونهها ساخته نشد .يعني بيشتر به دنبال اين
درك اشتباه بودند كه فيلم بايد «پيام» داشته باشد.
االن وضع فرق كرده ،حتي در سينماها وقتي مراجعه
ميكني در كنار اسم فيلم قبل از اسم كارگردان ،ژانر
آن آورده شده اس��ت ،يا در نمايش سيما هم همين
جور .اين موضوع نش��اندهنده آگاهياي است كه با
«مص��رف بيننده» به وجود آمده اس��ت .قصد اينكه
ارزيابياي از درك درست يا اشتباه از مفهوم ژانر بشود
را ندارم ،اما اين واژه خيلي بيش��تر استفاده ميشود.
حتي در بين سياست مدارا.
كتاب به زمين�ه ادبي ژانر اش�اره نميكند.
علتش چيست؟

در كتاب اين هست كه هدف ،ژانربندي ادبي نيست و
گونه سينمايي با نو ِع ادبياش فرق دارد .در كتاب بين
«تصوير» و «واژه» تفاوت گذاش��ته شده است .يعني
تقدسي كه در عبارت «در آغاز كلمه بود »...هست از آن
گرفته شده .يا بهتر است گفته شود :در آغاز تصوير بود.
ش�يوه خاصي در نوع نوش�تار كتاب وجود
دارد؟

كتاب بر اساس شيوه فعلي نوشتار در فارسي نوشته
شده است .يعني چند زبانه است .خود شما و همه ما
امروزه فارس��ي را در پيامك و رايانه با حروف ديگري
مينويسيم .فكر ميكنم اشكالي نداشته باشد ،اگر به
اين واقعيت توجه كنيم كه بايد معادلهاي فارس��ي
براي س��ينمايي نويس��ي در نظر گرفت .اگرادعاي
نظريهپ��ردازي وج��ود دارد ،پ��س چرا ب��ه انتخاب
معادلها توجه نشود .اما مشكل بعدي اين است كه
معادلها ممكن است باعث گيج شدن خواننده بشود.
پس در مواردي پيشنهاد قبلي در كنار پيشنهاد جديد
آمده است تا معادل جديد جايگاه مناسب خود را در
ذهن خواننده پيدا كند .پانويسها به كمترين ميزان
تقليل داده ش��دهاند تا خواننده با يك متن بيش��تر
روبهرو باش��د .يك سنت عدم اعتماد به نفس در نشر
فارسي وجود دارد كه به دليل كتابسازيهاي رايج
به وجود آمده است .اين اثري است كه محكم ميشود
در موردش گفت كه كتابس��ازي نيس��ت و حاصل
تمركز يك نفر بر س��ينما در قرن حاضر و در كش��ور
ايران است .البته با استفاده از دانش روز.
اخيرا توجه به ژانر در سينماي ايران با توجه
به ترجمه كتابهايي در اين زمينه بيش�تر
شده .فكر ميكني كافي است؟

هميش��ه فكر ميكنم كه جا ب��راي كار در مورد ژانر

نيست .بيننده ايراني شجاعت ديدن فيلمها را دارد.
فروش فيلمها را چطور تحليل ميكني؟

گونه س�ينمايي؛ لحن و
نظام ارزشي
عليرضا كاوه
 1000نسخه
 5000تومان

هست .بيش��تربه اشتباه فكر ميش��ود كه ژانر همه
تقس��يمبنديها در مورد فيلم را پوشش ميدهد .به
همين دليل در سالهاي اخيرمتمركز بر اين موضوع
كار ك��ردم .دو تا كار آماده دارم ك��ه اميدوارم بتوانم
امسال چاپ كنم .كه البته مفصلتر از اين كار هستند.
مهمترين دليل عدم تنوع ژانري در توليدات
سينماي ايران را چه ميداني؟

در س��ينماي ايران ،به سنت س��ينماي آسيا بخش
قابلتوجهي از فيلمها به ژانر ملودرام اختصاص دارد.
در مرحله بعد كمديها قرار دارند .در بين بينندههاي
امروز سينماي ايران به فيلمهاي كمدي اقبال خوبي
نش��ان داده ميش��ود .دليلش هم در وضع س��خت
زندگي معيشتي مردم اس��ت .با اين حال گونههاي
جنگي و هر از چندگاهي تريلرهاي سياس��ي هم در
بين توليدات سينماي ايران وجود دارد .واضح است
كه نظام توليد اين گونهها را بيشتر ميپسندد و زمينه
توليد آنها را فراه��م ميكند .ما يك نظام توليد فيلم
غيردولتي نداريم كه بتوانيم بر اين اساس گونهها را
در ي��ك فضاي رقابتي ارزيابي كني��م .بيننده ايراني
نياز س��ينمايي خودش را از فيلمهاي ايراني تامين
نميكند .به همين دليل وجود سينما در ايران بيشتر
از آن كه با فيلمها باشد با خبرسازي دستاندركاران
سينما رونق دارد.
توليدات موس�وم ب�ه گروه هن�ر و تجربه را
ميشود با نظريه گونهها توضيح داد؟

سينماي هنر و تجربه به مرور يك گروه خاص بيننده
را تربيت ميكند .با اينك��ه فيلمهايي كه تا به امروز
س��اخته ش��دند هنوز امكان ارزيابي كافي به دست
نميدهند ،تا بتوان به اين نمونه بيننده اشاره دقيقي
كرد ،ولي ميش��ود منتظر آينده ماند .البته در گروه
فيلمهاي هنر و تجربه هم حساس��يتهاي رس��مي
رعايت ميشوند .يعني بالندگي و غيررسمي بودني كه
به عنوان نمونه در موسيقي زيرزميني هست ،اينجا

ف��روش خوب فيلمهايي ك��ه در گونههاي كمدي و
سياسي ساخته ميشوند و بيش��تر گفتوگو محور
هس��تند ،نيز به دليل خس��تگي مخاطب��ان از كالم
رس��مي در رسانههاست .تماشاگر در اين آثار به يك
قلقلك كالمي دلخوش است كه بخندد .اما سازندگان
و توزيعكنندگان بيشتر هدف استفاده مادي يا اينكه
اسمي از خود باقي بگذارند دارند ،تا اينكه كار خوبي
ارايه بشود.
در سينماي ايران اس�تثنا بايد زياد داشته
باشيم؟

تنها موردي كه به نظرم ميرسد ،در سالهاي اخير
خالف اين جريان بوده خانه پدري عياري بوده كه از
قضا به لحاظ گونهبندي ه��م در جريان معمول قرار
نميگيرد .يعني از معيارهاي رسمي در نگاه به وضع
زن و خشونت تبعيت نميكند .نكته جالب در مورد
فيلم اين اس��ت كه براي گرفتن جايزه هم س��اخته
نش��ده كه نظام رسمي س��ينمايي در ايران از آن به
عنوان يك ويترين در جشنوارههاي خارجي استفاده
كند .اينكه عياري از «سينماي آزاد» شروع كرد و با
حفظ ميل به نوگرايي ،ديگردغدغههاي آن دوران را
ندارد ،به نظر من نش��انه تعالي در كار اوست .كمكم
فيلمسازاني كه به سينما نه براي جشنو اره و نه براي
گيش��ه فكر كنند ،بيشتر خواهد شد .البته زماني كه
سينماگران به رسانه سينما در حين توليد بينديشند
بيشك دستاورد در گيشه و جشنواره و به يك عنوان
كليتر ،اقبال بيننده ،هم خواهند رسيد .در اين زمان
توجه به الگوها و گونه آشكار ميشود .خانه پدري فكر
ميكنم به همين دليل اگر نمايش داده شود ،فروش
خوبي خواهد داشت.

دخل و خرج
كتاب نميخواند

اگ�ر ب�ه كس�اني ك�ه
مدتهاس�ت در زمين�ه
ژانر كار ميكنند ،مراجعه
كني ميبيني ك�ه از اين
موض�وع اب�راز ناراحتي
ميكنند .البته وضع نشر
در اي�ران خوب نيس�ت.
مردم كت�اب نميخوانند
و تولي�د كت�اب مث�ل
فيل�م دخ�ل و خرج�ش
نميخوان�د .ناش�رها از
آين�ده كار بيمن�اك
هس�تند و تر جي�ح
ميدهن�د كاركمتري�ن
پيامد را به دنبال داش�ته
باش�د ي�ا ب�ه عبارت�ي
بيدردس�ر .م�ن فك�ر
كردم ك�ه كارنبايد فداي
مصلحت شود.

س�ينماي امروز ايران را با هدايت به سمت
تنوع ژانري ميتوان به رونق نزديك كرد؟

درنظامتوزيع،دوگروهبزرگبينندهكهمصرفكنندگان
فيلمهاي هالي��وود و باليوود بودند ،حذف ش��دند .ما
بينندهگونه نداريم .البته بينندهها در نمايش خانگي اين
را جبران ميكنند .همه فيلمها به روز ديده ميشوند.
اثب��ات آن هم ب��ا معي��ا ِر ارزيابي ق��وي ميتواند صف
جشنوارهها باشد .بينندههاي عادي از حرفهايها بهتر
فيلمها را ميشناسند .نسل جديد سينماگران در ايران
تواناييهايخيليخوبيدارندامانظا ِمرسمي سينمايي
آنها را به دو مسيرهميشگي (تجاري /جشنوارهاي) سوق
ميدهد ،كه هيچ كدام به الگوهاي س��ينمايي اهميت
نميدهند .و بيش��تر برآوردهكننده حساس��يتهاي
مسووالن و نگرشهاي تجاري زودگذر هستند.

انتشار رمان«نيمه ناديده»

«امي��دوارم باب به اينكه من هنوز به او كش��ش دارم و
عالقهمند هستم ،ش��ك نداشته باش��د .از قضا ،به هر
دليلي كه هست ،حاال بيشتر از روزهايي كه تازه ازدواج
كرده بوديم و رابطه پرش��ور و گرمي داشتيم ،دوستش
دارم .وقتي ميبينم شير لينوس را ميدهد ،خراشهاي
كوچك دس��ت و پاي لوسي را ميبوس��د ،بارها و بارها
باحوصله به چارلي ياد ميدهد كه چطور بند كفشش
را ببندد ،وقتي ميبينم كه او واقعا از خود بيخود شده
و غرق در عش��ق به بچهها ميش��ود ،احساس ميكنم
وجودم سرشار از محبت و تحسين اوست».جملههاي
باال بخش��ي از روايت سارا نيكرسون – راوي داستان –
اس��ت .او مثل بيش��تر مادرهاي امريكايي بيوقفه كار
ميكند .يك روز صبح كه عجله دارد تا هرچه زودتر به
سر كارش برسد ،در يك لحظه در جاده غافل ميشود
و همان يك چش��م برهم زدن تمام زندگي پرتحرك و
برنامهريزي شدهاش را گرفتار توقف مطلق ميكند .پس
از آسيب مغزي ،آگاهياش را از هر چيزي كه در سمت
چپ مغز دريافت ميكند ،از دس��ت ميدهد .حاال سارا
بايد دوباره به مغزش آموزش بدهد تا جهان را به شكل
قبل ببيند و دريافت كند .فعاليتها و تالشهاي تازه او،
با درك تازهاي از دنيا و آدمهاي پيرامونش همراه است؛
از همسر ،مادر ،بچهها و سايرين .نويسنده شخصيت او
را طوري ميپروراند كه در عين توصيف دقيق جزييات
و رنجي كه شخصيت اصلي داستان متحمل ميشود،
بتواند نيروي ذهني و انگيزههاي دروني او را با خواننده
در ميان بگذارد و رماني براس��اس اطالعات پزشكي -
روانشناختي ارايه دهد كه عالوه بر وجه سرگرمكننده،
بار انساني فوقالعادهاي در خود دارد.

انتشار رمان كاوهفوالدينسب

نگاه

نگاهي به كتاب
جهان فلسفه كوبريك

اگزيستانسياليسم
در سينما

محسن آزموده

اس��تنلي كوبري��ك ()1999-1928
فيلمساز فقيد ادعا نداشت كه فيلسوف
اس��ت ،عمده كارهاي س��ينمايياش نيز در نظر اول
آثاري جذاب و تماش��ايي با قصه و روايتي مش��خص
اس��ت ،در ژانرهاي متفاوت از وحش��ت و كارآگاهي
گرفته تا علم��ي -تخيلي ،جنگي ،تاريخي و ملودرام.
با اين همه به هيچ عنوان نميتوان جهان س��ينمايي
كوبريك را به آثاري عامهپسند كه «صرفا» سرگرمي
مخاطب��ان را ميجوي��د ،تقلي��ل داد و فروكاس��ت.
تماش��اگران آثار او از نخس��تين آثارش چون ترس
و ه��وس ( )1953و بوس��ه قات��ل ( )1955تا غالف
تمامفلزي ( )1987و چش��مان باز بسته ( )1999بر
عمق و غناي جهان انديشگي او و نگاه ژرف و چنداليه
به هستي و انسان اذعان ميكنند .كوبريك فيلمسازي
انديش��مند بود كه آثارش خصلت معماواري خاص
نظامهاي فلس��في كالن را دارد .مجموعه فيلمهاي
او درب��اره هر چي��زي ،چيزي براي گفت��ن در چنته
دارند .كليه ابعاد و ش��ؤون سرش��ت انس��ان در تنوع
گستردهشان آشكار ميش��وند :فرهنگ پست و واال،
عش��ق و ميل ،تاري��خ ،جنگ ،جرم و جنايت ،س��فر

فضايي ،تربيت اجتماعي و تكنولوژي .با اين حال و با
وجود تنوع دروني فهرست فيلمهاي كوبريك ،اگر به
عنوان يك كل بنگريم ،آنها را كامال منسجم مييابيم.
اي��ن فيلمها جملگ��ي ابعاد متمايز واقعي��ت را در بر
ميگيرند و آن را در انگاره فلسفي غني و پيچيدهاي
تركيب ميكنند كه از قضا بسيار با اگزيستانسياليسم/
فلسفه وجودي قرابت و شباهت دارد .اين ديدگاهي
است كه كتاب جهان فلسفي اس��تنلي كوبريك آن
را بس��ط ميدهد .اين كتاب به تازگي توس��ط نش��ر
ققنوس با ترجمه محمدرضا اس��مخاني منتشر شده
است .اصل كتاب در سال  2007با عنوان اصلي The
 Philosophy of Stanley Kubrickتوس��ط
انتشارات دانشگاه كنتاكي منتشر شده است .كتاب
از پنج بخش تش��كيل شده است .بخش اول با عنوان
سوژه و جنگ از سه مقاله تشكيل شده است .در مقاله
اول اليزابت ف .كوك ديالوگ ت��رس را در فيلمهاي
ترس و هوس و دكتر استرنجالو باز ميكند .مارك تي
كنراد نيز در مقاله دوم از منظر نيچه به بازنگري غالف
تمامفلزي ميپردازد .جيس��ون هولت در مقاله سوم
فلسفه اخالق اگزيستانسيال را در فيلم راههاي افتخار

تفسير ميكند .بخش دوم كتاب سوژه و عشق نام دارد.
مقاله اول درباره چشمان باز بسته است با عنوان آنجا
كه رنگينكمان تمام ميشود نوشته كارن دي فافمن.
مقاله دوم به موضوع بدنمندي در سينماي كوبريك با
تاكيد بر بوسه قاتل اختصاص دارد .در مقاله سوم اين
بخش جرالد جي آبرامز به اثر اقتباسي كوبريك ،لوليتا
ميپردازد .بخش سوم كتاب سوژه و معناي زندگي نام
دارد .دو مقاله اين بخش عبارتند از شورشي بيهدف:
اس��تنلي كوبريك و پي��ش پا افتادگ��ي خير و نيكي
نوشته مش��ترك پاتريك موراي و جين شالر و امتياز
بزرگ :تقدير ،اخالق و زندگي معنادار در قاتل نوشته
استيونام .س��ندرز .در بخش چهارم با موضوع سوژه
و تاريخ س��ه مقاله درباره فيلمهاي تاريخي كوبريك
ميخوانيم .اولي درباره اس��پارتاكوس نوشته گوردن
برادن ،دومي ش��اكله انس��ان :وضعيت ابسورد و بري
ليندون نوش��ته كريس پي .پلياتس��كا و درخشش و
آنتي نوس��تالي :انگارههاي پسامدرن از تاريخ نوشته
آر.بارتن پامر.
بخش پنجم و پاياني كتاب سوژه و آينده نام دارد .اين
بخش سه مقاله دارد با نامهاي نيهيليسم و آزادي در

جهان فلس�في استنلي
كوبريك
ترجم�ه محمدرض�ا
اسمخاني
نشر ققنوس

فيلمهاي استنلي كوبريك نوشته دنيل شاو ،لطفا منو
يه پسر واقعي كنين :س��تايش هنر مصنوعي نوشته
جيس��ون تي .ابرل و ابر انس��ان نيچه به مثابه كودك
ستاره پسا انساني در  2001اديسه فضايي.
در مقدمه گوياي��ي كه مترجم بر كتاب نوش��ته اين
عناص��ر فلس��في در فيلمه��اي كوبريك برجس��ته
ميشود :ابسورديته ،شكاكيت ،امكانيت /امكاني بودن،
نيهيليسم ،اصالت ،ستيزه و جنگ و در نهايت آيروني.

كوبريك
فيلمسازي
انديشمند
بود كه آثارش
خصلت
معماواري
خاص نظامهاي
فلسفي كالن
را دارد

معرفي كتاب

انتشاركتاب
«جستارهايي در
قصهشناسي»
بهار سرلك

ب��ه تازگي كت��اب «جس��تارهايي در
قصهشناس��ي» ب��ه هم��ت محم��د
پارسانسب از سوي نشر چشمه روانه بازار كتاب شده
است .اين كتاب مجموعهاي از  20مقاله كوتاه و بلند
است كه در دو دهه گذشته در حيطه ادبيات فارسي
و عموما در نشريات دانشگاهي كشور منتشر شدهاند؛
نشرياتي كه معموال در شماري اندك چاپ ميشوند
و عموما از دس��ترس و قضاوت مخاطبان به دورند و
همين دليلي براي چاپ مجدد اين مجموعه مقاالت
در يك كتاب است تا مخاطبان ديگر آنها را بخوانند.
مولف عنوان كتاب را با توجه به روح غالب نوشتهها و
تعداد باالي مقاالت مربوط به «قصه» برگزيده است.
در اين كتاب برخي نوش��تهها وجه��ي نظري دارند؛
همانند مقاله «بنمايه :تعاريف ،گونهها ،كاركردو»...
كه نخس��تينبار در ش��ماره پنج��م فصلنامه علمي
پژوهشي نقد ادبي منتشر ش��ده است .در اين مقاله

يكي از اصطالحات مربوط به حوزه روايتشناس��ي
قصهها ،يعن��ي «بنماي��ه /موتيو» مورد بررس��ي و
تجديدنظ��ر محقق ق��رار ميگي��رد .همچنين درج
برابرهاي فارسي اصطالح  motifو نيز درج تعاريف
راي��ج از اين اصطالح و نقد آنها و نش��ان دادن درجه
اعتبار ،رسايي و نارسايي تعاريف و نيز عرضه تعريف
تازه و كاربردي به همراه شواهد و مصاديقي از متون
داستاني ،ساختار اين مقاله را تشكيل ميدهد.
از سوي ديگر در برخي نوشتهها مولف به جنب ه عملي
كه رويكردي خاص به نقد و تحليل متني روايي دارد،
پرداخته اس��ت .به طور مثال ِ
مولف مقاله «تعليق در
قصهپردازي موالنا» كه در نشريه دانشكده ادبيات و
علوم انساني دانشگاه باهنر كرمان با عنوان «كيفيت
تعليق در قصهپردازي موالنا» شماره  ،14سعي دارد
بگويد موالن��ا با چه هنر و كيفيت��ي ،از تكنيكهاي
قصهپردازي به نفع معنا سود ميجويد و به مدد چه

ترفندهايي ،معنا را به خدم��ت تكنيك درميآورد.
تعليق در داستانهاي موالنا چه كيفيتي دارد؟ موالنا
با چه شيوههايي به تعليق دست مييابد؟ هدف موالنا
از استخدام تعليق قوي چيست؟ تعليقهاي داستاني
موالنا تا چه حد به وسعت و عمق معنايي داستانهاي
او مدد ميرساند؟ اين سواالت از موارد تحقيق مولف
در باب تعليق در قصهپردازي موالناست.
اما مطالعه قصههاي س��نتي به ويژه قصههاي زيباي
مثنوي معن��وي ،بخ��ش اعظم كتاب «جس��تاري
در قصهشناس��ي» را تش��كيل ميدهد؛ در نوش��تار
«مآخذشناس��ي تحليل��ي حكايات��ي از مثن��وي»
(پژوهشي روايتشناختي و تبارشناختي در حكايات
مثنوي) نويسنده بر آن است تا ارتباط مثنوي معنوي
ب��ا متون دين��ي ،مت��ون تاريخي ،مت��ون اخالقي و
تعليمي ،متون داستاني -اسطورهاي ،متون كالمي-
فلسفي ،متون صوفيانه -عرفاني همچنين آثار مكتوب

رواي��ي و غيرروايي و روايتهاي ش��فاهي و فرهنگ
عامه به اثبات برساند .مولف خود مينويسد« :هدف
ما جستوجوي رد پاي متون پيشين در مثنوي و به
تعبيري ،به شناخت و بررسي سرچشمههاي روايي
اين اثر بزرگ است كه خود شاخهاي است از مطالعات
بينامتني ،و نيز تبيين نوع تعامل موالنا با حكاياتي كه
از ديگر متون اخذ كرده است».
البته تعدادي از مقاالت كتاب به آثار داستاني معاصر،
به ويژه رمان فارسي اختصاص دارند؛ نوشتار «مروري
بر داييج��ان ناپلئون پزش��كزاد» يك��ي از همين
مقاالت اس��ت .داييجان ناپلئون در زمان خود يكي
از پرخوانندهترين رمانها بود .اين كتاب تك جلدي
پيش از اينكه جلوي دوربين ناصر تقوايي برود ،هفت
بار تجديد چاپ ش��د و در طول نمايش س��ريال نيز
دس��ت كم سه بار ديگر انتشار يافت .مولف اين مقاله
خصيصههاي رمان دايي جان ناپلئون را برميشمارد.

جستارهايي
در قصهشناسي
محمد پارسانسب
نشر چشمه
 1000نسخه

كتاب شعر

نگاهي به مجموعه شعر
«من قصد كردهام كه ميآيي
شايدتر از هميشه»

يك انتزاع عاشقانه

محمد مهاجري

ريشه هر شعر مانايي را بايد در ريختار
زباني آن شعر جس��توجو كرد .و اين
مس��تلزم زيست ش��هودي ش��اعر با جهان پيرامون
خويش اس��ت .اين گزاره براي ورود به دنياي شعري
ش��اعري كه متعلق به دهه  70اس��ت ميتواند يك
دستاويز درخور باشد .چراكه از ميان انبوه شاعراني كه
در دهه  70به جامعه شعري ايران معرفي شدند تنها
تعدادي توانس��تند به حيات شعري خود ادامه دهند
و تا اين س��ال و دههاي كه در آن هس��تيم همچنان
در شعر خود ش��اعري كنند و غياب خود را با انتشار
كتابهاي تازه انكار كنند .از اين ميان ،محمد آش��ور
يكي از آن شاعران است؛ شاعري كه تاكنون با انتشار
شش مجموعه شعر توانسته است رد درستي از خود
در دفتر شعر امروز ايران بر جاي بگذارد.
محمد آشور در س��ال  1380با انتشار مجموعه شعر
«اين همه رد پاي تو تا كجاست كه ميرود » خودش را
به جامعه شعري ايران معرفي كرد« .خيس حرفهاي
دوبارهام » « من اينم از خودم – درس��ت ش��نيدي »
«يك سيب در سه ديس » و « نتها به ريل » از ديگر
آثار اوست .اما مجموعه «من قصد كردهام كه ميآيي،
ش��ايدتر از هميش��ه» كه به تازگي توسط نشر شاني

منتشر شده اس��ت در برگيرنده گزينه عاشقانههاي
آشور اس��ت .اين مجموعه كه در  126صفحه منتشر
شده شامل  72شعر است كه شاعر ،كانون محتوايي
همه اين ش��عرها را در عاشقانه بودن آنها قاب گرفته
است« .اينكه تو را دوست داشته باشم و اينكه تو من را
 /جداي از اينكه هر كدام چهقدر و چرا  /خودش براي
خودش عالمي است  /اينكه قد دوست داشتن خود را
با تو اندازه بگيرم  /كه ميگيرم  /آنكه هر روز روزهاي
با تو را برگردم به پش��ت سر نگاه كنم  /كه ميكنم  /و
اينكه ...و آنكه ...خودش براي خودش عالمي است».
اما عاشقانههاي اين مجموعه با آنچه در ذهن مخاطب
از مفهوم عش��ق وجود دارد چندان ك��ه بايد ،همآواز
نيس��ت .يعني مخاطب در مواجهه با اين عاشقانهها
درمييابد كه اينجا خبري از كليشههاي رايج درباره
عشق نيس��ت .حتي ميشود با اندكي حوصله در اين
شعرها ،پرده از نگاه آشوبي آشور برداشت« :انداختند/
تكدرختي را /كه مرا به ياد تو ميانداخت /ديگر تمام
تو خط خورده از به��ار /انگار از ياد بردهام تبري را /كه
در دستهاي من چه ميكند؟!»
با در نظ��ر گرفتن ه��واي ابري همه ش��عرهاي اين
مجموعه شايد بتوان گفت كه محمد آشور در گزينش

م�ن قص�د ك�ردهام ك�ه
ميآيي ،شايدتر از هميشه

محمد آشور
نشر شاني
 8000تومان

اين شعرها گويي به عمد دست به انتخابي محتوايي
زده اس��ت و بيشتر به مضمون ش��عرها توجه داشته
تا ش��كل و س��اختمان آنها .در حالي كه وي از همان
نخستين مجموع ه ش��عري كه منتشر كرده همواره
دغدغه فرماليسم و ساختار زباني شعر را داشته است و
محتواي شعرهايش هميشه قرباني ريختار شعرهايش
بودهان��د .اما در اي��ن مجموعه او براي نخس��تين بار
تجربهاي م��وازي با آنچه تاكنون داش��ته را در پيش
گرفته است كه از حيث بيان محتوايي انديشه شاعر،

بايد گفت بس��يار هم قابل ستايش است .چرا كه روح
اين دفتر ميتواند در تلطيف نگاه مخاطب نس��بت به
دريافتهايي كه از دفترهاي پيشين شاعر داشته است
تاثير بسزايي بگذارد.
يك��ي ديگر از برجس��تگيهاي اين مجموع��ه ،ارايه
تصاوير انتزاعي از موقعيتهايي است كه ميشود گفت
شاعر با توانايي به سراغ آنها رفته است؛ موقعيتهايي
كه بار بازيهاي تصويري آن بر حال و هواي حس��ي
و عاطفي آنها برت��ري دارد .البته اي��ن موضوع براي
مخاطب حرفهاي شعر ميتواند مفهوم داشته باشد و
اي بسا ش��ايد مخاطب عام حتي از ديدار اين تصاوير
عاجز باش��د ،يا اينكه براي توجيه ع��دم ارتباط خود
با اي��ن نوع نگرش ،با ب��ه زب��ان آوردن همان عبارت
كليشهاي معروف «خب كه چي؟! » از كنار آن بگذرد.
در پايان بايد گفت؛ « من قصد ك��ردهام كه ميآيي،
شايدتر از هميش��ه » تافتهاي جدا بافته از ديگر آثار
آشور اس��ت كه ميتواند عامل پيوند مخاطب عام با
اشعار اين شاعر خاص باشد .و ش��ايد آغازي تازه نيز
براي خود ش��اعر باش��د كه در فرداي شعرهاي هنوز
نس��رودهاش ،نيمنگاهي هم به مخاطبان « من قصد
كردهام كه ميآيي ،شايدتر از هميشه » داشته باشد.

يكي از
ويژگيهاي
اين مجموعه
ارايه تصاوير
انتزاعي از
موقعيتهايي
است كه
ميشود
گفت شاعر
با توانايي به
سراغ آنها
رفته است

كاوه فوالدينس��ب ،داس��تاننويس ،مترجم و مدرس
داستان است .در اين رمان كه به تازگي از وي منتشر شده،
هويت انسان شهري امروز به هويت شهر گره خورده است.
راوي داستان ،جواني است به نام نياسان كه در مركز شهر
(خيابان انقالب) ساعتس��ازي دارد و اين ساعتسازي
مركز ثقل ماجراها و رواياتي است كه حول نياسان و چند
شخصيت ديگر اتفاق ميافتد همچنانكه خيابان انقالب،
شاهد و ناظري تاريخي بر حوادث معاصر ايران بوده است.
نياسان روايتگر نس��ل خود و نسل پيش از خودش است
كه همانجا به ساعتسازي اش��تغال داشتهاند .درواقع
انتخاب اين محل به عنوان موقعيت جغرافيايي يا مركز
ثقل حوادث داستان ،توجه و تمركز نويسنده را به موضوع
«زمان» و «گذر زمان» نش��ان ميدهد .رماني است كه
بههيچوجه ايستايي ندارد و در رفت و برگشتهاي زماني
پرس��ه ميزند .راوي عالوه بر پرسههاي درونياش ميان
گذشته و حال ،خود را يك پرسهزن شهري نشان ميدهد.
خيابانهايتهرانرابهدنبالگذشته،هويتودغدغههاي
ش��خصياش زيرپا ميگذارد و وقتي در سير غيرخطي و
س��فر ذهني او به پايان داستان نزديك ميشويد ،كمكم
به واقعيت خيلي از تصاوير و روايتها ش��ك ميكنيد و
چيزي ت��ازه ذهنتان را قلقلك ميدهد؛ اينكه آيا تا حاال
در پرسهزنيهاي آدمي زنده شريك بودهايد يا در جهان
مردگان قدم ميزديد؟ «هش��ت و چه��ل و چهار» براي
رمانخوانهاييكهشيفتهفرموتكنيكداستانيهستند،
اثر جذابتري است؛ همينطور براي آنها كه دوست دارند
جغرافياي شهر تهران ،نه فقط لوكيشن داستان كه جزوي
از تم اصلي آن باشد.

انتشار«فرشته از تهران»

«دكتر دومي كه مهيار مرا برد پيش��ش ميگفت بايد
ريشه نفرت را بخشكاني ...خندهدار نيست؟ انگار نفرت،
حسنيوسف يا گلمريم است كه چند روز آبش ندهي
بخشكد.اي كاش زندگي كردن به راحتي باغباني بود.
حيف كه ش��بيه كار كردن توي معدن است ،بايد توي
تاريكي و سياهي قوز كني و آرامآرام پيش بروي تا برسي
به جايي كه معلوم نيست كجاست .تازه كافي است كمي
بدشانس��ي بياوري تا همينطور كه درحال پيشروي
و كش��ف ناشناختهها هس��تي ،ناگهان چيزي منفجر
شود و مثل پودر پخش ش��وي توي هوا»....اين كتاب
مجموعهاي است از هفده داستان كوتاه؛ داستانهايي
كهدرمدتزمانيكوتاهوباشخصيتهاييمحدوداتفاق
ميافتند و در اين محدوده كوتاه ،موقعيتهاي انساني
را به تصوير ميكشند .نويسنده ،شخصيتهاي خود را
از ميان آدمهاي امروز جامعه انتخاب كرده و موضوعات
داستانها نيز مسائلي است كه بيشتر دختران و زنان با
آن درگيرند .در بيش��تر داستانها ،ماجرا حول افرادي
ميگردد كه با مشكالت جس��مي و بيماريهاي قابل
عالج و العالج روبهرو هس��تند و به دنب��ال راهي براي
خالصي جس��مي و رواني ميگردند .نويسنده از زباني
ساده براي بيان داستانها بهره برده و توانسته بخشي از
دغدغههاي رايج زنان امروز را در آثارش منعكس كند.

