
خبرنامه چهره

سوژه روز ادبيات جهان

جان ويليام چيور كه سال 1912 در امريكا به دنيا 
آمد يكي از بزرگ ترين داستان  كوتاه نويسان 
قرن بيستم به شمار مي رود. او با لحني فانتزي 
و كمي�ك آيرون�ي، زندگي، رفتاره�ا و عادات 
حومه نشين هاي طبقه متوسط امريكا را شرح 
مي دهد. المور لئونارد، رمان نويس امريكايي، 
چيور را به واسطه توانايي اش در بازآفريني درام 
و اندوه زندگي هاي ش�خصيت هايش و افشاي 
اليه هاي زيري�ن وقايع پيش پاافتاده »چخوف 
حومه ها« ناميده است. همچنين جان اپدايك، 
نويس�نده و منتقد ادبي امريكايي در ستايش 
اين نويس�نده گفته است:»اغلب جان چيور را 
نويسنده مي نامند كه از حومه نشيني مي نوشت 
اما بس�ياري از نويس�نده ها از حومه نش�يني 
نوشته اند. فقط چيور قدرت آن را داشت كه اين 

منطقه را به مثابه كهن الگو خلق كند.« 
در امريكا نام چيور تداعي گر نشريه نيويوركر 
اس�ت كه بس�ياري از داس�تان هاي كوتاه او را 
منتشر كرد. او كه استاد داستان كوتاه است از 
حادثه اي كه روال زندگي را مختل كرده، شروع 
مي كرد و گفته بود اين نوع حوادث اصلي ترين 
منبع خلق داستان هاي كوتاهش بودند.  شهرت 
او براي نثر ش�فاف و ظريفش و آفرينش دقيق 

وقايع و ماجراهاست. 
چيور نخس�تين مجموعه داس�تان كوتاهش 
را با عنوان »ش�يوه زندگي بعض�ي آدم ها« در 
س�ال 1943 و يك ده�ه بعد »رادي�وي بزرگ 
و داس�تان هاي ديگ�ر«)1953( منتش�ر كرد. 
ام�ا انتش�ار »مجموع�ه داس�تان هاي ج�ان 
چيور« در س�ال 1978 بود ك�ه جايزه پوليتزر 
داستان نويس�ي را براي�ش ب�ه ارمغ�ان آورد. 
تواناي�ي چي�ور در تمركز ب�ر وقاي�ع مجزا در 

داس�تان هاي كوتاه�ش، دش�واري هايي در 
ساخت و پرداخت روايت هاي بلند پيش پايش 
گذاش�ت. با اين وجود نخستين رمانش »شرح 
وقايع وپشات« )1957( كه هجونامه اي بر حيف 
و ميل كردن ثروت و اس�تفاده نادرست از علم 
روانشناس�ي بود، جايزه كتاب مل�ي امريكا را 
برايش به ارمغان آورد. در سال 1964 دنباله اين 
رمان به نام »رس�وايي وپشات« منتشر شد كه 
موفقيت رمان قبلي را نداشت. يك دهه بعد با 
انتشار رمان »فالكونر« كه روايتي تلخ از زندگي 
استاد دانش�گاه معتادي كه براي قتل برادرش 
به حبس محكوم مي ش�ود، چيور توانايي هاي 

نثرش را در رمان نشان داد. 
به تازگ�ي »مجموعه داس�تان هاي كوتاه جان 
چيور« ب�ا عنوان »گنج خيالي و داس�تان هاي 
ديگ�ر« ب�ا ترجم�ه آذر عالي پ�ور و از س�وي 
انتشارات آموت منتشر شده است. اين كتاب 

بخش�ي از مجموعه آثار كوتاه اين نويس�نده 
را دربرمي گي�رد. با مترجم اين داس�تان هاي 
كوتاه درب�اره جايگاه چيور  و موضوعاتي كه به 
آنها مي پردازد، گفت وگو ك�رده ام كه در ادامه 

مي خوانيد. 

 چرا جان چيور به »چخوف حومه ها« معروف 
است؟ 

به اين دليل س��اده كه به س��بك چخوف مي نوشت. 
در حقيقت اين دس��ت نويس��نده ها توانايي هايي در 
به تصوير كش��يدن احساسات، هيجانات و مشكال ت 
زندگ��ي شخصيت هاي ش��ان دارن��د ت��ا اليه هاي 
زيري��ن وقايعي به ظاهر بي اهميت و جزيي را ش��رح 
بدهند. همچنين در داستان هاي ش��ان روي زندگي 
حومه نش��ين ها تمركز دارند كه اغلب داس��تان هاي 
چخوف هم همين ويژگي ه��ا را دارد، يعني وقايعي 
بي اهميت كه از مسائل ديگري نشأت گرفته اند. چيور 

به خوبي اين مسائل را مي شكافت و شخصيت هايش 
را برمبناي ارزش هاي اخالقي سنتي قضاوت مي كرد 
كه به همين دلي��ل او را يك اخالق گرا هم ناميده اند. 
اما از آنجايي كه چيور همانند چخوف درباره زندگي 
ش��خصيت هاي حومه مي نوشت به چخوف حومه ها 

مشهور شد.
مهم تري�ن  از  يك�ي  را  چي�ور  ج�ان   
داس�تان نويس هاي قرن بيستم مي شناسند. 
درباره اين جايگاه چيور كمي توضيح مي دهيد؟ 
داس��تان هاي تكان دهنده اش باعث شد اين جايگاه 
را به دس��ت بياورد. چيور در داستان هايش اميدهاي 
كاذب و اس��تدالل هاي عجيب  و غريب اما قابل فهم 
ش��خصيت هايش را دس��ت مي ان��دازد. او ترس ها و 
آرزوهاي دست نيافتني و افراطي شان را شرح مي دهد 
و همزمان حماقت هاي شان را در زندگي خانوادگي و 
اجتماعي برمي ش��مرد و مي گويد چطور اين آدم ها 
درگي��ر روزمّرگ��ي و خوش��گذراني هاي زودگذر و 
سطحي شده اند. اين نوع زندگي براي اين شخصيت ها 
تبديل به يك عادت اخالقي و رفتاري مي شود كه به 
جاي اينكه شخصيت هاي كليشه اي و پيش پاافتاده اي 

به نظر بيايند، تجسم يك كهن الگو مي شوند. 
از طرفي بايد بگويم چيور زندگي ش��لوغ و آشفته اي 
داش��ت و زندگي اش تاثيري مستقيم روي آفرينش 

گفت وگو با آذر عالي پور به بهانه ترجمه مجموعه داستان هاي كوتاه جان چيور 

چخوفحومهها
بهار سرلك 

ساسان فقيه

تينا جاللي

ادبي اش گذاش��ت. او به خانواده اي پرمش��كل تعلق 
داش��ت؛ پدرش ورشكس��ته ب��ود و م��ادرش مغازه 
كادويي س��طح پايين��ي را اداره مي كرد. مش��كالت 
مالي و اختالفات پدر و مادرش باعث شده بود دوران 
جواني پرغم و اندوهي را پشت س��ر بگذارد. در دوره 
دبيرستان از مدرس��ه اخراج شد و درس را نيمه كاره 
رها كرد. بعدها ماجراي اخراج شدنش را در داستان 
كوتاه »اخراجي« ش��رح داد كه در س��ال 1930 در 
مجله New Republic منتش��ر ش��د. زماني كه 
متوجه شد نمي تواند با مشكالت خانوادگي اش كنار 
بيايد به داستان نويسي رو آورد كه از 20 تا 30 سالگي 
داستان هايي نوشت و آنها را در نشريات منتشر  كرد. 
اغلب آن داس��تان ها را به مجله نيويوركر مي سپرد و 
در ازاي آنه��ا حق التاليفي دريافت مي كرد، به همين 
منوال داستان نويسي اش پرورش يافت. در اين سال ها 
هم چند رمان نوشت. س��ال 1942 براي خدمت در 
ارتش نام نويس��ي كرد و عازم مي��دان جنگ جهاني 
دوم شد. گويا اولين مجموعه داستان هايش را به نام 
»ش��يوه زندگي بعضي از آدم ها« در همان جا نوشت 
كه پس زمينه داستان هايش جنگ جهاني دوم و ركود 
اقتصادي بزرگ بود. يك دهه بعد و در س��ال 1957 
نخس��تين رمانش را به اسم »ش��رح وقايع وپشات« 
نوشت كه جايزه كتاب ملي امريكا را برايش به ارمغان 
آورد. بعد از آن رمان »رس��وايي وپشات« )1964( را 
نوش��ت كه اين كتاب هم مورد تحسين قرار گرفت. 
»فالكونر« را در دهه 70 ميالدي نوشت كه سروصداي 
بسياري در دنياي ادبي آن دوره به پا كرد. اين داستان 
درباره استاد دانش��گاه و معتاد به مواد مخدري است 
كه براي قت��ل برادرش محكوم ب��ه ارايه خدمات در 
زندان ايالت فالكونر مي شود، اما چون در داستان هاي 
كوتاهش نثر خاصي دارد و با جزييات و به ش��يوه اي 
طنزآمي��زي زندگي آدم هاي حومه ش��هر را ش��رح 
مي دهد كه به ظاهر خوش��بخت هستند اما در باطن 
انسان هاي تنهايي هستند و احساس پوچي مي كنند 
و اغلب شان به طبقه متوسط تعلق دارند؛ چيور زندگي 
اين آدم ها  و مشكالت شان را با نثري دقيق به تصوير 
مي كشد. او توانايي خاصي در شكافتن اليه هاي زيرين 
زندگي اين آدم ها داشت و از نظر من به همين خاطر 
در داستان كوتاه نويسي به اين ميزان از شهرت رسيد. 
برخي از داس��تان هاي او خيلي هم كوتاه نيس��تند و 
گاهي به 30 تا 40 صفحه هم مي رسند و منتقدان در 
ستايش از داستان هاي چيور گفته اند حتي برخي از 
رمان ها هم نمي توانند در صدها صفحه به اين شكل 
ويژگي شخصيت ها و مسائل و مشكالت شان را بيان 
كنند. يا بهتر است بگويم از نظر منتقدان هيچ اثري 
نمي تواند به پاي روايت هاي چيور از نارضايتي زندگي 
زناشويي يا ماللت باري زندگي حومه نشين ها برسد و 

اين قدر دقيق از ناهنجاري هاي آشفته بگويد. 
اي��ن را هم بگويم كه ش��خصيت هاي داس��تان هاي 
چيور به نحوي اسير سرنوشت متزلزل شان  هستند 
و از طرفي ديگر به توانايي هاي خود اطمينان دارند. 
به تصوير كش��يدن اين وضعيت و ادغ��ام آن با يكي 
از دم دس��تي ترين جلوه هاي زندگي امريكايي يعني 
حومه نش��يني از ظرفيت ها و نگاه هنري چيور خبر 

مي دهد. 
  فكر مي كنيد چرا اين قدر به حومه نش�ين ها 

عالقه مند بود؟ 
راس��تش دقيقا چرايي اش را نمي دانم اما تا حدي به 
زندگي شخصي خودش هم مربوط مي شد. همان طور 
كه گفت��م خانواده چيور با صدها مش��كل دس��ت و 
پنجه نرم مي كردند. خود چيور بسيار مي نوشيد و به 
خاطر اعتيادش به الكل بارها در بيمارستان بستري 
ش��د تا باالخره بعد از چند سال توانست اعتيادش را 
كنار بگذارد. از طرفي شخصيت هاي چيور در حومه 
نيويورك و منهتن زندگي مي كنند و خود نويسنده 
هم بيش��تر عمرش را در اين منطق��ه گذراند و آنجا 
و اهالي اش را خوب مي ش��ناخت و ب��ه دليل همين 

شناخت بود كه در داستان هايش سراغ شان رفت. از 
نظر من اگر نويسنده اي شخصيت هايش را نشناسد، 
نمي تواند اين قدر دقيق و خوب آنها را به تصوير بكشد. 
ش��ايد بتوان گفت از لحاظ رواني به اين شخصيت ها 

عالقه مند بوده و با روحيه آنها آشنايي داشت. 
 ادبي�ات امري�كا داس�تان كوتاه نويس هاي 
بي شماري دارد. مي توانيم چيور را با كدام يك 

از اين نويسنده ها مقايسه كنيم؟
حقيقتش اين است كه من آثار تمام اين نويسنده ها 
را نخوانده ام اما منتقدي مثل آنتوني اوليور اس��كات 
كارهاي جان چي��ور، فالنري اوكانر و دونالد بارتلمي 
را كه همگي به داس��تان  كوتاه نويس��ي مش��هورند، 
ستايش كرده و مي گويد آثار اين نويسنده ها نه تنها 
كم اهميت نيستند، بلكه از موثرترين و بديع ترين آثار 
ادبيات داس��تاني امريكا در نيمه دوم قرن بيستم به 

شمار مي روند. او معتقد است داستان هاي كوتاه اين 
نويسنده ها باعث ش��ده رمان  ها در برابرشان طويل 

جلوه كند. 
 چرا ترجمه داستان هاي كوتاه چيور را انتخاب 

كرديد؟ 
چون داستان هايش با سليقه ادبي  ام همخواني دارد و 
به زندگي واقعي آدم ها و نه آن چيزي كه در ظاهرشان 
هست، مي پردازد. به طور مثال چيور در داستان هايش 
مس��ائلي را پيش مي كش��د كه جهانشمول هستند 
و حتي ام��روز هم مصداق آنه��ا را مي توانيم ببينيم. 
داستان هاي اين كتاب اغلب درباره زن و شوهرهايي 
هستند كه از نظر ديگران زندگي نسبتا خوبي دارند 
و ظاهرا خوش��بختند اما در باطن با هزاران مشكل و 
مصيبت س��ر و كار دارند، دع��وا و بحث  و جدل دارند 
و قصد دارند از هم جدا ش��وند. وقتي داس��تان هاي 
كتاب را مي خوانيد ش��خصيت ها و اتفاقات براي تان 
ملموس است و ممكن است وقايع شان در هر جايي 
اتفاق بيفتند. اگر به زندگي آدم هاي دور و برمان هم 
نگاه كنيم اين چيزه��ا را مي بينيم. از نظر من همين 
جهانش��مولي يكي از ويژگي هايي است كه نويسنده 

را برجسته مي كند. 
 عنوان مجموعه داستاني كه شما ترجمه اش 
كرده ايد »داستان هاي كوتاه جان چيور« است 

اما ش�ما عنوان »گن�ج خيالي و داس�تان هاي 
ديگر« را براي آن انتخ�اب كرده ايد. دليل اين 

كارتان چه بود؟
چيور داستان هاي كوتاه بي شماري نوشت. برخالف 
فالنري اوكانر كه در 39 س��الگي از دنيا رفت و حدود 
30 تا 40 داس��تان كوتاه دارد، چي��ور حدود 120 تا 
130 داس��تان كوتاه يا حتي شايد هم بيشتر نوشت. 
مجموع��ه اي كه من از او ترجمه كردم ش��امل 100 
داستان مي ش��د كه من تا آنجايي كه توانستم كتاب 
را خوان��دم و از بين ش��ان آنهايي را كه دوست ش��ان 
داش��تم و از نظر منتقدان بهترين هاي چيور بودند، 
انتخاب و ترجمه كردم. نمي توانس��تم اسم كتاب را 
مجموعه داستان هاي جان چيور بگذارم چون اصل 
اثر حدود 600 تا 700 صفحه مي شود و فونت  ريزي 
دارد، بنابراين فقط بخشي از آن را ترجمه كردم، چون 
كل اين كتاب را ترجمه نكرده ام، بنابراين نام يكي از 

داستان ها را انتخاب كردم روي كتاب گذاشتم. 
 ممكن است بقيه داستان هاي اين كتاب را هم 

ترجمه كنيد؟
بله. داس��تان هاي ديگر اين كتاب را ه��م خوانده ام. 
داستان هاي خيلي خوبي هستند و احتماال به زودي 
ترجمه شان كنم، چون از داستان نويسي چيور خوشم 

مي آيد و با داستان هايش ارتباط برقرار مي كنم. 
  قبل از ش�ما مترجمان ديگري از جان چيور 
آثاري را ترجمه كرده اند اما اين نويس�نده در 
ايران خيلي با استقبال مواجه نشده است. فكر 

مي كنيد چه دليلي دارد؟ 
دليل عدم استقبال را بهتر است از خواننده ها بپرسيد. 
راستش قبل از شروع به ترجمه اين كتاب نمي دانستم 
از چيور اثري ترجمه ش��ده اس��ت، چ��ون زماني كه 
مي خواس��تم مجموعه اي را از نويسنده اي كالسيك 
متعلق به اوايل قرن بيستم براي ترجمه انتخاب كنم، 
فهرس��تي را تهيه كردم كه نويس��نده هاي مطرحي 
بودند. چيور هم جزوش��ان بود. آثارشان را خواندم و 
با داس��تان هاي چيور آن ارتباط را برقرار كردم. فكر 
كردم چون چيور در ايران معرفي نشده است، بنابراين 
اثري از او را ترجمه كنم. البته مدتي بعد متوجه شدم 
مترجمي سال ها پيش چند داستان كوتاه از چيور را 
ترجمه كرده بود اما چون نتوانستم كتابش را پيدا كنم 

فهميدم تجديد چاپ نشده است. 
  همان ط�ور كه گفتي�د از فالن�ري اوكانر هم 
ترجمه كرده اي�د. در مقدمه كتاب هم به اوكانر 
اشاره كرده ايد. چيور و اوكانر هر دو به داستان 
كوتاه نويسي معروف هستند، هر دو امريكايي 
بودند و در آثارش�ان به درونيات انسان ها هم 
توجه نشان مي دادند. غير از اينها چه شباهت ها 

و تفاوت هايي با هم داشتند؟ 
شباهت شان در همين موردي بود كه اشاره كرديد؛ 
نش��ان دادن ذات بش��ري و مش��كالتي را ك��ه با آن 
دس��ت به گريبان اس��ت خيلي ظريف و به شيوه اي 
طنزآلود مي نوشتند. البته نثر اوكانر طنز تلخي دارد 
و پايان بندي داس��تان هايش غافلگيركننده و گاهي 
خشن اس��ت و حتي داس��تان هايش در ژانر گوتيك 
طبقه بندي مي شوند. طنزي هم كه در داستان هاي 
چيور ديده مي ش��ود اما طنز تلخي نيس��ت و گاهي 
خوانن��ده را به خن��ده مي ان��دازد. چيور بيش��تر به 
اختالفات زندگي هاي نابسامان مي پردازد. اما اوكانر 
هستي، تنهايي، ذات بشر و مشكالت اساسي را كه بشر 
با آنها دس��ت و پنجه نرم مي كند با طنزي تلخ روايت 
مي كن��د و همانند چيور درونيات ش��خصيت ها را با 
جزييات كامل ش��رح مي دهد. در اين مقوله مي توان 
اين دو داستان كوتاه نويس را شبيه به يكديگر دانست 
و پيش آمده كه به من گفته اند چطور ش��ده است كه 
از نويس��نده هايي كه ش��بيه به هم هستند، ترجمه 
مي كني؟ به هر حال س��ليقه من با اين نويس��نده ها 
همخواني دارد و انگار كه با شخصيت هاي داستان هاي 

آنها همذات پنداري مي كنم.

روايت-1
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از همان زماني كه )28 مهر( پوستر فيلم »خانه پدري« در 
سامانه هاي فروش بليت آنالين منتشر شد، عواقب اكران اين 
فيلم قابل حدس بود و تقريبا اكثر منتقدان و اهالي سينما 
پيش بيني مي كردند كه نمايش اين فيلم به دليل حواشي 
گسترده اي كه چند سال پيش تجربه كرده، استمرار نخواهد 
يافت. قطعا به همين دليل مهم بود كه اكران اين فيلم در 
سينماها بي سروصدا آغاز شد ولي با اجراي دستورالعمل 
درجه بندي سني فيلم ها همچنين حذف بعضي صحنه ها، 
 خانه پدري براي دومين بار در سينماها نمايش داده شد و 
اتفاقا بر عكس بعضي فرافكني ها، فروش نسبتا خوبي هم در 
سينما داشت. با اين حال از همان روز نخست اكران مخالفان 
اين فيلم بيكار ننشستند و هجمه عليه فيلم آغاز شد. اين 
گروه براي به كرسي نشاندن حرف خود مبني بر اينكه خانه 
پدري لبالب از خشونت و اهانت نسبت به فرهنگ و هويت 
ملي و ديني است، خواستار توقيف مجدد اين فيلم شدند. 
زمينه چيني براي پايين كش��يدن فيلمي ك��ه يك روز از 
نمايش آن مي گذشت به بخش هاي مختلف تلويزيون هم 

كشيده شد. 

اقداميبيسابقه
درسينما

روز دوش��نبه 6 آب��ان خبر 
رس��مي توقي��ف مج��دد 
خانه پدري با ابالغ دس��تور 
قضايي بازپرس ش��عبه 16 

دادس��راي فرهنگ و رسانه تهران در س��ايت ها دست به 
دست مي چرخيد. تجربه اي بي سابقه براي سينماي ايران 
كه فيلمي براي دو بار از پرده پايين كش��يده ش��ود. دليل 
عمده اي هم كه براي ضبط فيلم مطرح مي ش��د، بازتاب 
بسيار منفي و گسترده  خانه پدري بر اذهان جامعه، به خطر 
انداختن سالمت روحي و رواني جامعه و تداوم صحنه هاي 
خشونت آميز بود.  پايين كش��يدن اين فيلم از پرده كه با 
عصبانيت برخي از منتقدان همراه بود، نگاه ها را به سمت 
سيدمهدي طباطبايي نژاد معاون نظارت و ارزشيابي سازمان 
سينمايي متوجه كرد كه در صحبت هايش تاكيد كرده بود، 
پاي مجوز صادر ش��ده براي اين فيلم مي ايستد و از قانون 

عقب نشني نخواهد كرد.
متعاقب توقيف فيلم خانه پدري حس��ين انتظامي از قوه 
قضاييه خواس��ت كه در حوزه توليدات فرهنگي و هنري 
به سازمان تخصصي قانوني يعني وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي اجازه مرجعيت دهند چراكه در غير اين صورت 
ناكارآمدي ايجاد مي ش��ود و مولدان حوزه هاي فرهنگي 
هنري بالتكليف مي مانند:»اعضاي شوراي پروانه نمايش و 
قاطبه منتقدان و جامعه شناسان، خانه پدري را فيلمي در 
ترويج خشونت نمي دانند. هر گونه نمايش جرم، جنايت، 
خشونت يا امثال آن به معناي ترويج اين موضوعات نيست؛ 
به  ويژه وقتي با رده بندي س��ني 15+ هشدارهاي الزم به 

خانواده ها داده شده باشد.« 
نكته مهم توقيف فيلم خانه پدري كه توس��ط دادسراي 

عمومي و انقالب تهران هم 
رس��انه اي ش��ده، اين است 
ك��ه از نظ��ر آنها ق��رار بوده 
فيلم ياد شده مورد اصالح و 
بازسازي قرار گيرد:»ولي در 
اين خصوص اقدام اصالحي 
انجام نگرفته فلذا حس��ب 
دستور دادس��تاني عالوه بر 

جلو گيري از پخش فيلم مذكور، كليه مرتكبين و مقصرين 
نيز تحت تعقيب قانوني قرار گرفتند.«

اين نظرات در حالي مطرح مي شود كه رييس سازمان 
س��ينمايي در گفت وگويي كه با ايرنا داش��ته، مدعي 
ش��ده كه فيلم كليه مراحل قانون��ي را طي كرده:»با 
مذاكره مسووالن سازمان سينمايي با كارگردان فيلم، 
بار تصويري خشن صحنه هاي ابتدايي آن كاسته و با 
تمهيدات تصويري و صوتي اصالح شد. جاي تعجب 
است كه عده اي مي گويند هيچ اصالحي در اين فيلم 
صورت نگرفته اس��ت. نظر قاطبه مخاطباني كه اين 
فيلم را در 4 روز نمايش آن ديده اند با برداشت بازپرس 
مربوط در دادس��تاني تهران متفاوت است.« به گفته 
حسين انتظامي آنها قانونمندي خود را با اجراي فوري 
حكم دادستاني تهران نش��ان دادند اما از قوه قضاييه 
مي خواهند، پيرو تصوير مثبتي كه از دستگاه قضا نزد 

مردم به وجود آمده به اين موضوع وارد شوند.

تشنجاتيكهبهنفعمردمنيست
ايرج تقي پ��ور، تهيه كننده س��ينما و از اعضاي ش��وراي 
سياس��تگذاري گ��روه هن��ر و تجرب��ه ب��ه »اعتم��اد« 
مي گويد:»قانون تاسيس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
مصوب 1368 مجلس مبناي تش��كيل وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمي است و همين قانون است كه اختيار صدور و 
لغو پروانه نمايش را به اين وزارتخانه محول كرده است. حال 
چطور مي شود يك عده بدون توجه به قانون تصميماتي 
مي گيرند كه باعث تبعات اجتماعي س��نگيني مي شود. 
در حالي كه همه مي دانيم اگر دادگاه و مرجع تش��خيص 
رس��يدگي بخواهد، رايي در اين زمين��ه را صادر كند بايد 
دستگاه قضايي نظر اين وازرتخانه را استعالم كند. در مورد 
فيلم خانه پدري، نه وزارت ارش��اد شاكي بوده و نه مرجع 
اعالم نظر تخصصي و كارشناسي. اينكه هر كسي تصميم 
بگيرد عليه فيلمي جوسازي كرده و دستگاه قضايي را با فشار 
وادار به رفتار انفعالي كند، عواقب جبران ناپذيري به دنبال 
خواهد داش��ت. نبايد عده اي قوه قضاييه را بازيچه نظرات 

خود قرار دهند.«
از نظر تقي پور در س��ينماي ايران بران��داز و معاند نداريم. 
معاندين خودبه خود و به س��رعت از سينماي ايران حذف 
ش��ده و بيرون مي روند: »سينما محل برخورد افكار است 
و همه ما بايد تحمل اين ش��رايط را داشته باشيم نه اينكه 
تا حرفي در س��ينما به مذاق ما خ��وش نيامد بالفاصله به 
قواي قهريه متوسل شويم و دستگاه قضايي را تحت فشار 
بگذاريم. اگر تا اين اندازه هم 
تحمل حرف دوس��تانمان را 
نداشته باش��يم، ابتذالي كه 
همه مان از آن شكايت داريم، 
سريع تر و كشنده تر سينماي 
ما را به تحليل خواهد برد. اگر 
امروزه سقف سينماي ايران 
اين چيزي است كه مي بينيم 
و خبري از فيلم هاي عميق و تاثيرگذار در آن ديده نمي شود، 
فشارهاي اينچنين، شرايط را بدتر هم خواهد كرد.« تقي پور 
معتقد است:»اجازه بدهيم، مسووالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي كه قطعا درجه انقالبي بودن شان كمتر از دوستان 
قوه قضاييه نيست، بتوانند كارشان را در آرامش انجام دهند. 
كشور در شرايطي نيست كه چنين تشنجاتي به نفع مردم 

نجيب ايران باشد.«

دادسرامرجعقانونياستياوزارتارشاد؟
دقايق ابتدايي انتش��ار خبر توقيف فيل��م خانه پدري با 
بي اطالعي سازمان سينمايي همراه بود، نكته اي كه باعث 
تعجب بود. كامبيز نوروزي، حقوقدان در اين باره معتقد 
است:»وقتي گفته مي ش��ود، خانه پدري به خاطر عدم 
انجام اصالحات توقيف شده اس��ت بايد از طريق مرجع 
قانوني يعني سازمان سينمايي به دادسرا اعالم شده باشد 
كه آيا اصال موارد اصالحي بر اين فيلم بوده يا نه و اگر بوده 
موارد اصالحي چه چيزها بوده و چرا رعايت نش��ده اند. يا 
اينكه دادسرا از آن سازمان استعالم كرده باشد. اخباري كه 
تاكنون در مورد خانه پدري منتشر شده است حاكي از اين 
نيست كه سازمان سينمايي و وزارت ارشاد چنين مواردي 
را به بازپرس محترم پرونده گفته باشند.« از نظر نوروزي 
وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است كه به شعبه 
محترم 16 بازپرسي اعالم كند كه اوال آيا براي صدور پروانه 
نمايش خانه پدري اصالحاتي به كارگردان و تهيه كننده 
فيلم اعالم شده بود يا نه؛ ثانيا 
اگر قرار به اصالحات بوده آيا 
نسخه اي كه نمايش داده شد 
مطابق با اصالحات اعالمي 
بوده است يا خير. ثالثا در هر 
حال آيا نيازي به توقيف فيلم 

هست يا نه؟«

نقشخانهسينماچيست؟
بعداز حواشي به وجود آمده همچنين صحبت هاي انتظامي 
اين پرسش به وجود آمد كه در وضعيت بغرنج و اسفباري كه 

فيلم عياري پيدا كرده، نقش خانه سينما چيست؟ 
مطابق با بند 3 فصل يكم اساسنامه خانه سينما، هدف 
از تشكيل اين خانه كمك به پيشرفت فرهنگ و هنر 
كشور از طريق تالش در جهت حفظ و صيانت حقوق 
مادي و معنوي دست اندركاران حرفه اي در امر توليد، 
توزيع و نمايش هنرصنعت سينماست. حاال در شرايط 
به وجود آمده، اين نهاد صنفي براي حفظ و صيانت از 
اثري كه ب��راي دومين بار به محاق توقيف مي رود چه 
واكنشي نشان خواهد داد؟ بديهي است خانه اي كه قرار 
است مسير دشوار توليد و توزيع فيلم را از طريق حمايت 
از اعضاي خود هموار كند در چنين بزنگاه هايي بيش 
از هر وقت ديگري در كانون توجه مردم قرار مي گيرد 
حال در اين شرايط چه كاركردي مي تواند داشته باشد؟  
تاكنون مهم ترين واكنش خانه سينما درباره اتفاقات 
تلخ قاچاق فيلم رستاخيز سكوت بوده كما اينكه براي 
اكران فيلم »آش��غال هاي دوست داشتني« هم خانه 
سينما تالشي نكرد. آيا اين س��كوت براي فيلم خانه 
پدري خواهد شكست يا اينكه خانه سينما همچنان 

منفعل و خنثي به روند كاري خود ادامه مي دهد؟

چه اتفاقي افتاد كه »خانه پدري« اكران  نشده توقيف شد؟

مصائب تمام نشده خانه پدري

 »زن سي س��اله« نوش��ته  اونوره دو بالزاك اس��ت كه 
ترجمه هاي مختلف��ي از آن در كتابفروشي هاس��ت. 
اما جديدا نش��ر مركز، اين رمان را ب��ا ترجمه  كورش 
نوروزي، چاپ كرده كه از اين نظر ترجمه اي يكدست 
و روان به  نظر مي رس��د. البته در چند جا اغالط تايپي 
به چش��م مي خورد كه اميد است در چاپ هاي بعدي 

برطرف شوند.
بالزاك، بيش از هر نويسنده  كالسيكي اهل زياده گويي 
و توصيفات حوصله سر  بر است و همين جا بايد اعتراف 
كنم كه وقتي »زن سي ساله«اش را مي خواندم از روي 
برخي صفحات با نيم نگاهي مي گذشتم. بله! با اين فرض 
پس چرا اصال درباره اش مي نويسم؟ تنها دليلي كه دارم 
حيرت است و غرق ش��دگي در عمق روايي رمان »زن 
سي ساله« كه بي شك در قله هاي ادبيات فرانسه و جهان 

جا مي گيرد. از نيمه هاي كتاب بود 
كه ديگر نتوانستم از خير كلماتي 
كه نخوانده بودم بگ��ذرم و دوباره 
از اول خواندنش را ش��روع كردم. 
اين رمان پيش تر چند داس��تان 
كوتاه ب��وده كه بال��زاك تصميم 
مي گي��رد آنه��ا را در قالب رماني 
پي بريزد كه ب��ا افزودن جزييات، 
بن مايه ها، قصه هاي فرعي و تغيير 
در شخصيت ها و بسط آنها در رمان، 
»زن سي ساله« را در سال 1842 
بيافرين��د. نقطه ه��اي  عطفي كه 
بالزاك مي آفريند اثر او را شاهكاري 

منحصربه فرد مي كند كه از طرف��ي وام دار خيلي ها از 
جمله »مادام بوواري« و »كمدي الهي« دانته اس��ت و 
از طرف ديگر رماني مس��تقل است. او با استادي تمام، 
روند رشد و تحول ش��خصيت ها را در سطوح مختلف 
حسي، عاطفي، اجتماعي و غيره به انجام رسانده و نمود 
كلي اين سير تحول و دسِت تقدير را مي توان در شش 
فصل »نخس��تين گناه«، »رنج هاي ناشناخته«، »در 
سي سالگي«، »دسِت خداوند«، »دو ديدار« و »پيري 
مادري گناهكار« ديد كه چگونه ش��خصيت ها در اوج 

اراده بي اراده مي شوند و بالعكس. 
 داس��تان كهنه اس��ت و در يك نگاه بيش��تر به رماني 
عامه پس��ند مي خورد تا رماني كالسيك و اجتماعي، 
چراك��ه روايت بالزاك از عش��ق هاي نامش��روع جان 
مي گيرد و سرنوش��ت اين نوع عشق ورزي را مي كاود. 
اما او همزمان تاريخ اجتماعي فرانس��ه دوران ناپلئون 
را در دل رمان وارد مي كند و به  خوبي مرزهاي تخيل 

و واقعي��ت را دره��م مي تند و باورپذي��ري بي نقصي 
به مخاط��ب القا مي كند؛ به ش��كلي ك��ه ضعف هاي 
ش��خصيت پردازي و رواي��ي خود را تا ح��دود زيادي 

جبران مي كند. 
 ژولي دختري زيبا و نوباوه اي ا ست كه دل در گرو يكي 
از افسران گارد سلطنتي دارد و اين عشق هنگامي كه 
او با پدرش براي تماش��اي رژه گارد سلطنتي رفته اند 
براي پيرمرد آش��كار مي ش��ود و بهاي اين باخبري به 
قول بال��زاك: »خبرهايي ناگوار از آين��ده  دخترش« 
بود كه »آن همه ماتم زده« به  نظر مي رس��يد. عش��ق 
دگلمون، نصيحت هاي پ��در را بي اهميت جلوه  داد و 
فرزانگي پيرمرد هم  نتوانست هوس »نخستين گناه« 
را فروبنشاند. ژولي و دگلمون به همديگر رسيدند و روزها 
گذشت و ژولي روز به  روز از عشق آتشينش بيزارتر شد 
و غم چنان تمام وجودش را ف��را گرفت كه به بيماري 
جسمي اي بدل شد كه تنها دستان »سواركار ناشناس« 

مي توانست آن را بهبود ببخشد. 
رنج هايي كه وجود ژولي را مچاله 
و ُخرد كرده ب��ود به گناه ناكرده  او 
بازمي گشت. او به سواركار ناشناس 
دل بس��ت و آتور نيز به او. اما اين 
عشق در پرده و ناكام ماند تا روزي 
تن م��ا را بلرزاند. بال��زاك، چنان 
تبحري در به تصوير كشيدن سيما 
و تمناي وج��ودي يك زن از خود 
نشان مي دهد كه كمتر نويسنده اي 
از اين توانايي برخوردار اس��ت. او 
پريشاني ها و ش��ادي ها، اميدها و 
نااميدي ها، عش��ق ها و نفرت ها و 
تمام آنچه وجود يك زن در اوج زنانگي )سي سالگي( را 
مي سازد با كلمات و جمالت افسونگرش، زنده مي كند. 
در وجود هر زني يك ژولي وجود دارد كه مقدس است 
اما آلوده به گناه. و اين تناقض بي پاياِن چرخه اي  است 
كه بال��زاك آن را به وج��ود آورد. انگاركه تكه گاهي در 
زندگي ژولي كم بود كه او »چون كش��تي بي لنگر كج 
مي شد و مژ مي شد«. ژولي طغياني است در برابر قوانين 
و عرف اجتماعي كه سركشي اش مهر مادري  و عالقه  به 
همسرش را در دم مي كشد. او دختر مشروعش هلن را 
فرزندي »زاده  وظيفه و اجبار نه زاده عشق« مي داند و 
نگاهش باعث مي شود كه هلن خانه پدري اش را با قاتلي 
كه ناگهان در ميانه  قصه وارد مي شود ترك كند و ملكه 
دزدان دريايي اي ش��ود كه روزي پ��در پيرش را نجات 
مي دهد و اين سرنوشت تمام سركشي هاي ژولي نبود 
و بايد خواند فراز و فرودهايي كه بالزاك چون جزر و مد 

طبيعي جلوه مي دهد.

به بهانه  ترجمه اي تازه از »زن سي ساله«

چون كشتي بي لنگر كج مي شد و مژ مي شد

ادامه از صفحه اول

 بارها در گذشته گفته ام كه انگار ما سينماگران در دولت هايي 
كه فاصله دورتري بنا به س��ليقه سياس��ي با آنه��ا داريم، 
تكليف مان روشن تر است، چرا كه حداقل وجهه المصالحه 

دعواهاي جناحي و سياسي و... قرار نمي گيريم. 
ژان پياژه فيلسوف نامدار سوييسي معتقد بود كه كودكان 
تا قبل از ٧ سالگي از منطق استداللي تبعيت نمي كنند، 
ذهن شان از منطق بديلي تبعيت مي كند، به اين معني كه 
بچه ها تا هفت سالگي تصورشان اين است كه مركز جهان 
هستند و همه اتفاقات و پديده هاي جهان به خاطر آنهاست 
كه به وقوع مي پيوندد. جمعي از وابس��تگان به سياست و 
تفكر سنتي و گروهي از اهالي حاكميت هم اگرچه خود را 
اهل معرفت مي دانند اما در مواردي انگار گاهي مرحله عقل 
استداللي را كنار مي گذارند و به همان دوران عقل بديلي 
پناه مي برند چراكه اين گونه برخوردهاي شالقي به خاطر 
اختالف سليقه هاي سياس��ي يا عقيدتي با پديده اي كه 
همه مسيرهاي قانوني خود را پيموده و با مجوز باالسري 
و باز هم به حكم قانون به نمايش درآمده است، فقط اعالم 

امري قضايي نيست كه نسبت به عادالنه يا غيرعادالنه بودن 
آن قضاوت كنيم، بلكه بيشتر به نظر مي رسد غيرمستقيم 
مي تواند به بي اجر كردن روال قانوني و خود قانون بينجامد، 
مرجع رسمي نمايش فيلم ها وزارت ارشاد و شوراي پروانه 
ساخت است. اينكه اگر تسامح يا حتي خطايي در اين رابطه 
صورت گرفته باشد، برخورد با معلول به جاي علت حداقل 
ظاهرش با بنيان عدالت همخواني ندارد.  ما سينماگران در 
طول اين چند دهه آموخته ايم كه مطيع قانون باشيم؛ حتي 
اگر جايي با عقايد و منافع مان نخواند، اما زماني ديگر سنگ 
روي سنگ بند نمي شود كه همه اهل فرهنگ ندانند كه با 
چه قانون و چه مرجعي سر و كار دارند و چگونه بايد نسبت به 
آن تمكين كنند. مسووالن فرهنگي اگرچه ممكن است هم 
سليقه با بعضي ديگر از مسووالن و حاكمان در مراجع ديگر 
نباشند، اما طبعا نفس مسووليت اگر قرار باشد خدشه ببيند 
همه ساليق سياسي و عقيدتي را مورد هجمه قرار مي دهد.

لطفا  اجازه دهيد كه ما اهل سينما و فرهنگ مرجع مستقيم 
قانوني خود را بشناسيم و به آن پاسخگو باشيم.

عياري، عدالت، قانون

روايت-2

»بازنويس��ي« رماني مهم از توماس برنهارد، نويسنده  
اتريشي اس��ت كه با ترجمه  زينب آرمند از زبان اصلي 
)آلماني( توسط نشر روزنه به چاپ رسيده است. ترجمه 
ديگري از اي��ن رمان با عنوان »تصحيح« ني��ز در بازار 
موجود است كه عبداهلل جمني از روي ترجمه  انگليسي 
آن به فارس��ي برگردانده و به همت نشر نواي مكتوب 
منتشر شده اس��ت. توماس برنهارد )1931-1989( 
يكي از نويسندگان مهم و تاثيرگذار آلماني زبان در دوره  
ادبيات پس از جنگ و پست مدرنيست بود به طوري كه 
از آثار او با عنوان »مهم ترين دستاورد ادبي از زمان جنگ 

جهاني دوم« ياد مي شود.
رمان »بازنويسي« در اتاق زيرشيرواني خانه اي در منطقه 
اوراختال روايت مي شود. راوي كه هيچ گاه نامي از او برده 
نمي شود به خانه  دوستش هولِر آمده تا پس از خودكشي 
دوست مشترك او و هولِر، رويتهامر به وصيتش عمل كند: 
»بررسي و احتماال مرتب كردن آثار ادبي به  جا مانده از 
رويتهاِمر«. رويتهامر كه شخصيت اصلي اين رمان است، 

س��ال هاي آخر زندگي اش به اتاق 
زيرشيرواني خانه  هولر پناه آورده تا 
پروژه  ساخت خانه اي مخروطي را 
پيش بگيرد. رويتهامر مي خواست 
اين خانه  با معماري خاص را درست 
در مركز جنگل كوبرن اوس��ر براي 
خواهر محبوبش به عنوان هديه اي 
بس��ازد؛ پروژه اي كه س��رانجام به 
پايان رس��يد و رويتهامر ناآگاهانه 
خواه��رش را مجب��ور ب��ه زندگي 
در خان��ه اي كرد كه ب��ا روحياتش 
سازگار نبود. رويتهامر پس از مرگ 
خواهرش تصميم به خودكش��ي 

مي گيرد و روايت درست از جايي شروع مي شود كه راوي 
براي انجام وصيت رويتهامر به عنوان يك ويراستار به اتاق 
زيرشيرواني هولر مي رود و ما همراه او البه الي نوشته هاي 

رويتهامر، زندگي اش را دوباره بازمي يابيم.
رمان »بازنويس��ي« ش��امل دو فصل اس��ت؛ در فصل 
اول راوي كامال از زاويه  س��وم ش��خص داستان زندگي 
رويتهام��ر را روايت مي كن��د اما در فص��ل دوم اتفاق 
ش��گفت انگيزي در حوزه  روايت مي افتد. فصل دوم با 
صداي راوي آغاز مي ش��ود كه هنوز داس��تان زندگي 
رويتهامر را از زاويه  ديد س��وم ش��خص روايت مي كند 
اما ب��ه تدريج هر چه پيش تر مي رويم، صداي رويتهامر 
وراي دست نوشته هايش بر صداي راوي غلبه مي كند، 
گويي كه راوي در حال از رو خواندن دست نوشته هاي 
رويتهامر است. دست نوش��ته هايي كه به ساخت خانه 
مخروطي مي پردازد و به طور مش��خصي بارها و بارها 
تصحيح ش��ده اند و در فرآيند بازنويسي قرار گرفته اند. 
حال نيز راوي هم در حين خواندن مشغول تصحيح متن 
رويتهامر اس��ت، بازنويسي اي كه از نظر فرمي به شكل 
اعجاب آوري رخ مي ده��د، اينكه راوي ناگهان البه الي 

صداي رويتهامر سر بر مي آورد و به حالتي ناخوشايند 
نكته اي را گوشزد مي كند و دوباره در صداي رويتهامر 
محو مي ش��ود. اين »محو ش��دن« بسيار كلمه  مهمي 
است تا هيبريدي بودن اين رخداد را توصيف كند چون 
حقيقتا نمي توان مرزي در امتداد صداي اين دو يافت. 
روايت رويتهامر هرچه پيش  مي رود و به نقاط عطِف پايان 
ساخت خانه  مخروطي و مرگ خواهر نزديك مي شود، 
دچار عصبانيت و وسواس فزاينده اي مي شود؛ حالتي كه 
به نوعي خودكشي او را توجيه مي كند. جمالت پاياني اثر 
بيشتر از هر نقد و يادداشتي، مخاطب را نسبت به اثري 
كه خوانده است، آگاه مي كند: »هميشه بيش از حد جلو 
مي رويم، به خاطر همين مدام در حال فشار آوردن به آن 
حِد نهايي هس��تيم. ولي هيچ  وقت از آن رد نمي شويم. 
وقتي از آن رد ش��وي، همه  چيز ديگر تمام شده است 
)زير »همه چيز« خط كشيده است.( هميشه به سمت 
آن لحظه  از پيش تعيين  شده در حركتيم )زير »لحظه  
از پيش تعيين شده« خط كشيده است.( وقتي آن لحظه 
فرا برسد، نمي دانيم كه فرا رسيده است، ولي قطعا لحظه  
مناس��ب خواهد بود. تا زماني كه هستيم، مي توانيم در 
باالترين حد ش��دت وجود داشته 
باشيم )7 ژوئن.(  پايان يك فرآيند 
نيست؛ محوطه  بي درخت جنگل.«

برنهارد شخصيت اصلي داستانش 
يعني رويتهامر را براساس تركيبي 
از تجربيات شخصي اش و زندگي 
لودوي��گ ويتگنش��تاين طراحي 
كرده است. ويتگنشتاين نيز مثل 
رويتهامر با ث��روت فراواني به دنيا 
آمد، به كمبريج رفت، با س��ختي 
زندگي كرد، با وس��واس كار كرد و 
سال ها با دقت به طراحي و ساخت 
خانه اي براي خواهرش پرداخت. 
برنهارد ساير ويژگي هاي رويتهامر را نيز از آشفتگي هاي 
زندگي خودش برداش��ت: عش��قش به حومه  اتريش، 
نفرت از كشور اتريش )در وصيتنامه اش انتشار و توليد 
هر يك از آثارش را در اتريش ممنوع كرد( و رابطه  تلخي 
كه با مادرش داشت. اما زندگي رويتهامر تنها به همين 
شباهت ها خالصه نمي شود و دانستن اين نكات حتي 
ذره اي از ل��ذت خوان��دن اين اثر ك��م نمي كند، روايت 
پيچيده اي كه با فرم بي نظيرش خواننده را در گردابي 
از تك��رار غرق مي كند، جمالت بلن��دي كه امان نفس 
كشيدن را از مخاطب مي گيرد، مخاطب نفس بريده اي 
كه واقعا نمي داند كجا بايد خواندن كتاب را متوقف كند 
تا بتواند كمي استراحت كند. همه  چيز مثل يك گرداب 
اس��ت كه آدم را در خود مي بلعد. بس��ياري از منتقدان 
برنهارد را با كافكا يا بكت مقايسه مي كنند، البته كه از نظر 
بستر اگزيستانسياليستي شخصيت هاي اين نويسنده ها 
قياسي كامال درست است اما برنهارد با درهم تنيدگي 
غريب��ي، مخاطبش را در اثر مي بلعد و حس��ي ش��بيه 
كالستروفوبيا ايجاد مي كند، تنگناهراسي: مخاطبي كه 

در تنگناي كلمات و روايت او، راه گريزي ندارد.

نگاهي به رمان »بازنويسي« اثري از توماس برنهارد

گرداب تكرار

چهارشنبه  8 آبان  1398، اول ربيع االول 1441،  30   اكتبر 2019،  سال هفدهم، شماره 4498چهارشنبه  8 آبان  1398، اول ربيع االول 1441،  30   اكتبر 2019،  سال هفدهم، شماره 4498

تقدير كيهان كلهر از شجريان و اداي احترام كاپوال به تهيه كننده »پدرخوانده«بنيوف و وايس از ساخت مشهورترين مجموعه فانتزي كنار كشيدند

احترام جهاني به هنرمند ايرانيترك »جنگ ستارگان« براي همكاري با نت فليكس

ديويد بنيوف و دي. بي. وايس سازندگان سريال پرطرفدار 
»بازي تاج و تخت« پس از يك سال همكاري و شكل دادن 
سه گانه اي جديد از فيلم هاي مجموعه »جنگ ستارگان« 
از ادامه هم��كاري در اين پروژه كناره گي��ري كردند. قرار 
بود نخستين قس��مت از اين سه گانه دسامبر 2022 روي 
پرده س��ينماها برود. اين دو كارگردان در بيانيه اي كه به 
وب س��ايت خبري »ددالين« س��پرده اند، نوشته اند: »ما 
عاشق »جنگ ستارگان« هستيم. زماني كه جورج لوكاس 
اين فيلم را ساخت، شخصيت ما را هم ساخت. مذاكره با او 
درباره »جنگ ستارگان« و عوامل كنوني اين فيلم، نقطه 

عطف��ي در زندگي مان بود و 
هميشه مرهون اين حماسه 
كه همه  چي��ز را تغيير داد، 
خواهيم بود. اما ش��بانه روز 
آنقدر كوتاه است كه احساس 
كرديم، نمي توانيم انصاف را 
هم در مورد پ��روژه »جنگ 
ستارگان« و هم در پروژه هاي 

نت فليكس رعايت كنيم. بنابراين متاسفانه از پروژه »جنگ 
ستارگان« كنار مي كشيم.« هفتم آگوست امسال بنيوف و 
وايس قرارداد 200 ميليون دالري براي ساخت پروژه هاي 
جدي��د در نت فليكس را امضا كردند. همي��ن اقدام باعث 
شد ظرف خالقيت هاي آن خالي شود. همان موقع برخي 
طرفداران اين مجموعه كه اتفاقا منتقد فصل آخر »بازي تاج 
و تخت« هم بودند از اينكه سه گانه جديد »جنگ ستارگان« 
به اين دو كارگردان سپرده شده است، گله و شكايت كردند.

 25 اكتب��ر، ديزن��ي تاريخ هاي اك��ران فيلم هاي »جنگ 
ستارگان« را كه هنوز عنواني براي آنها در نظر گرفته نشده 
است، اعالم كرد كه به ترتيب از سال 2022 شروع و تا 2026 
ادامه داشتند. در جلسه اي كه اوايل امسال و درست پيش از 
پخش آخرين فصل »بازي تاج و تخت« برگزار شد، باب ايگر، 

مدير اجرايي ديزني گفت: اين تاريخ ها براي اكران سه گانه 
بنيوف و وايس در نظر گرفته شده اند؛ اين دو پيش از اين و در 
فوريه 2018 از طرح ريزي و بسط سه گانه اي خبر داده بودند. 
رين جانسون، كارگردان »جنگ ستارگان: آخرين جداي« 
كه ماه آين��ده فيلم جنجالي »چاقو كش��ي« را روي پرده 
خواهد برد، هنوز هم قرار است سه گانه اي جديد از دنياي 
جنگ ستارگان را مجزا از بنيوف و وايس جلوي دوربين ببرد. 
سه گانه جانسون و سازندگان »بازي تاج و تخت« هر دو بر 
شخصيت هاي جديد تمركز دارند و به كلي از دنياي حماسه 
اسكاي واكر متفاوت هستند. كتلين كندي، مدير كمپاني 
»لوكاس فيلم« در بيانيه اي كه در ددالين منتشر شده است، 
امكان بازگشت اين تيم دونفره را در تاريخي ديگر دور از ذهن 
دانسته است: »ديويد بنيوف 
و دان واي��س قصه گوه��اي 
محشري هستند. اميدواريم 
در آين��ده، زمان��ي ك��ه آنها 
توانايي فاصله گرفتن از برنامه 
زماني شلوغ ش��ان داشتند، 
بازگردند و بر ساخت »جنگ 
س��تارگان« تمركز كنند.« 
خبر كناره گيري بنيوف و وايس درست چند ساعت پس از 
اينكه اين كمپاني تريلر دوم و بلندتر نخستين سريال اليو 
اكشنش »The Mandalorian« را منتشر كرد، مخابره 
شد. وايس و بنيوف چند روز پيش در نشستي مطبوعاتي در 
فستيوال فيلم آستين در تگزاس درباره استراتژي خالقه 
خود براي ساخت »بازي تاج وتخت« صحبت كردند، اما بعد 
از اينكه يكي از شركت كنندگان در اين نشست بحث هاي 
آنها را توييت كرد، بسياري از كاربران توييتر به انتقاد از اين 
دو سازنده پرداختند. با وجود اينكه فصل آخر »بازي تاج  و 
تخت« كه شامل شش قسمت مي شد و جايزه امي بهترين 
سريال درام را براي س��ازندگانش به ارمغان آورد، به دليل 
نويس��ندگي ضعيف اين فصل باعث نارضايتي بسياري از 

طرفدارانش شد.

اداياحترامپراحساسكاپوالبهرابرتاوانز
 فرانس��يس فورد كاپوال ياد همكاري هايش با رابرت اوانز 
تهيه كننده پارامونت را گرامي داش��ت. اوانز كه به عنوان 
تهيه كننده اي افسانه اي از او ياد مي شود و رييس پيشين 
پارامونت پيكچرز بود، شنبه شب در 89 سالگي درگذشت. 
او نقش مهمي در خلق فيلم هاي كالسيكي چون »بچه 
رزمري«، »محله چيني ها« و »ماراتون من« داشت. او به 
عنوان تهيه كننده از كاپوال كه آن زمان به عنوان فيلمسازي 
جوان شناخته مي شد، حمايت و به او اعتماد كرد تا بتواند 
رمان پرفروش ماريو پوزو يعني »پدرخوانده« را روي پرده 

ببرد. اين دو با هم مقابله هاي 
زي��ادي هم كردن��د تا فيلم 
ش��كل بگيرد، اما درنهايت 
فيلمي خلق ش��د كه هم در 
باكس آفيس موفق بود و هم 

اسكار را برد.
»گ�ردو«دربخ�ش
ه ر ا جش�نو  بقه مس�ا

»فيلمون«بلژيك
فيلم س��ينمايي »گردو« در دومين حض��ور بين المللي 
خود به بخش مس��ابقه سيزدهمين جشنواره بين المللي 
فيلمون بلژيك راه يافت.  اين فيلم به كارگرداني محمدرضا 
حاجي غالمي و تهيه كنندگي سيداحد ميكاييل زاده در 
دومين حضور بين المللي خود در بخش رقابتي سيزدهمين 
جشنواره بين المللي فيلمون بلژيك براي دريافت جايزه 
سيفژ با ساير آثار اين بخش رقابت مي كند. »گردو« در گونه 
كودك و نوجوان ساخته شده و مارال سجادي و محمدرضا 
حاجي غالمي نگارش فيلمنامه را برعهده داشته اند. فيلم 
داستان كودكي است كه بابت گناهي كه مرتكب شده حس 
مي كند دست هايش در حال سياه شدن است و اين موضوع 
همزمان با اختالف پدر و مادرش و جدايي آنهاس��ت. او در 

سفر به روستايي دورافتاده در كوير همراه با مادرش براي 
تماشاي خس��وف وارد چالش پذيرفتن و باور اين موضوع 

گناه و جدايي مي شود.
كيهانكلهرجايزهمردسالموسيقيجهان

رادريافتكرد
كيهان كلهر، نوازنده كمانچه و از موسيقيدانان معاصر ايراني 
جايزه بزرگ موسيقي وومكس، مرد سال موسيقي 2019 
را دريافت كرد. برگزاركنن��دگان رويداد وومكس2019، 
ضمن ابراز خوش��حالي از اهداي اين جاي��زه به كلهر، اين 
جايزه را به دليل تسلط و يكانگي مهارت در نوآوري، ايجاد 
زبان هاي جديد هيجان انگيز موسيقي و براي رساندن سنت 
موسيقي كالسيك ايراني به گوش مردم سراسر جهان به 
كلهر اهدا كردند. در توصيف 
هنر اين هنرمند ايراني، قبل از 
اهداي جايزه، بيان شد: »براي 
كلهر، كمانچه صداي اوست. 
هنگامي كه مي ن��وازد انگار 
زباني كامل ايج��اد مي كند 
كه با سراس��ر مردم جهان از 
گذش��ته دور تا آينده ارتباط 
برقرار مي كند. كيهان كلهر در طول زندگي حرفه اي خود با 
بهترين نوازندگان جاي جاي ايران همكاري كرده و موسيقي 
اقوام كردستان و خراسان را مورد مطالعه قرار داده است و با 
موزيسين هاي ساير فرهنگ ها نيز با زبان موسيقي ديالوگ 
داشته اس��ت.«كلهر پس از دريافت جايزه، از محمدرضا 
شجريان كه با بيماري دست و پنجه نرم مي كند، به عنوان 
استاد بزرگ موسيقي ايران ياد كرد و گفت: »خيلي خوب 
اس��ت كه در طول زندگي حمايت و ديده شويم، من اين 
جايزه را دستاورد شخصي نمي بينم، فكر مي كنم تاريخ، 
كار س��خت و تالش بسياري پشت س��ر اين جايزه است، 
بنده جامعه موسيقي جهان را نمايندگي مي كنم و مفتخر 
هستم كه نماينده هنرمندان جهاني باشم، به جاي جامعه 

موسيقي ايراني.«

يادداشت

درنگي بر جهان شعري قيصر امين پور در دوازدهمين سالمرگش نگاهي به داستان كوتاه متافيزيك چاقي

سوداي برون جستن از لحظه اكنون از جان چيور بايد ترسيد

ش��عر قيصر امين پور -به گواه كارنامه هنري اش- تحولي  
معنادار را در فرآيند شاعري او به خود مي بيند. كافي است 
نگاهي گذرا به شعرهاي دوره آغاز شاعري او بيندازيم و مثال 
كتاب هايي مانند »تنفس صبح« يا »در كوچه آفتاب« را 
با همه قطعيت پنداري ايدئولوژيك شان   بگذاريم كنار مثال 
»دستور زبان عشق« يا حتي »گل ها همه آفتابگردانند« 
تا س��ير تطوري تجربي از خصمي جوانسرانه به تساهلي 
آشكار در ميانسالي او را به روشني ببينيم و ببينيم شاعري 
كه زماني مي پنداش��ت »بايد س��الح تيزتري برداشت/ 
ديگر سالح س��رد سخن كارساز نيس��ت« چطور بعدها 

صل��ح را در قامت پ��روژه اي 
ش��عري براي خ��ود تعريف 
مي كند و بر آن مي ش��ود كه 
براي ب��ه دس��ت آوردنش، 
طرحي نو دراندازد. اگر قيصر 
متقدم، سرنگوني دشمن را 
بر هر آگاه��ي ديگري مقدم 
مي ش��مرد و دنبال سالحي 

تيزتر براي سرنگوني اوست، قيصر متاخر سويه تهاجمي 
پيشين را وامي نهد و به جاي هر دشمن مفروض و محتومي، 
خوِد مفهوم دش��مني را در كانون توجهات انتقادي خود 
مي گذارد: »شهيدي كه در خاك مي خفت/ چنين در دلش 
گفت: اگر فتح اين است/ كه دشمن شكست،/ چرا همچنان 
دشمني هست؟« )دستور زبان عشق، طرحي براي صلح 

)2(، صفحه 17( 
 ش��اعري ك��ه در ده��ه 60 خورش��يدي و ح��دودا 
25 سالگي، تعالي را در پيمودن مسيري از مبدا سخن به 
مقصد سالح مي ديد و وانهادن قلم و به كار گرفتن سالحي 
برنده تر -تو بخوان مهلك تر- را پيشنهاد مي كرد، بيست و 
اندي سال بعد در كتابي انتشار يافته به ساِل 86، ساِل سفِر 
ابدي اش، ديگر سوداي ظفرمندي در هيچ جنگي را نداشت؛ 

جز جنِگ با خوِد جنگ: »شهيدي كه در خاك مي خفت/ 
سرانگشت در خون خود مي زد و مي نوشت/ دو سه حرف بر 
سنگ: / به اميد پيروزي واقعي/ نه در جنگ، / كه بر جنگ!« 

)دستور زبان عشق، طرحي براي صلح )3(، صفحه 18( 
امين پور شاعر تاثيرگذاري اس��ت و اين تاثير نه از رهگذر 
همراهي با رفتاري ساختارشكنانه در زبان بلكه در منشي 
معتدل در قبال زبان دست مي دهد. او با زبان رفتاري خارج 
از آنچه دستور زبان تجويز كرده است، ندارد و از اين حيث، 
شاعري هنجارمند اس��ت. اين هنجارمندي و تابعيت از 
قواعد تجويزي زبان، حتي در غزل ها و ديگر آثار كالسيك 
امين پور هم مشهود است و محدوديت هاي طبيعي اوزان 
عروضي هم مانع از اين قاعده  پذيري حداكثري نمي شود: 
»ما گنه كاري��م، آري، جرم 
ما هم عاش��قي اس��ت/ آري 
اما آنكه آدم هس��ت و عاشق 
نيست، كيست؟« )از كتاب 

دستور زبان عشق( 
يا

»دي��ري اس��ت از خود، 
از خدا، از خل��ق دورم/ با 

اين همه در عين بي تابي صبورم« )همان( 
با اين همه، مشي و منش تعادلي امين پور در جايي مورد 
انتقاد خود او هم واقع مي ش��ود. آنجا كه شعرش در ادامه 
روند كشف  و شهودآميزي كه دارد، لحظه اي شايد تاريخي 
را رقم مي زند. آنجا كه ضمير تحول خواهش كه ذاتي امتزاج 
با امر شاعرانه است، كيفيت اين موضِع تعادلي را به پرسش 
مي كشد تا اثبات كند اين قاعده نانوشته را كه شاعر، حتي 
اگر آرام ترين و متعادل ترين شان هم باشد، همواره به دنبال 
تعبيه منفذي اس��ت براي برون جستن از محدوده هايي 
كه احاطه اش كرده اند؛ برون جستن از آنچه هست؛ برون 
جس��تن از لحظه اكنون: »نه چندان بزرگم/ كه كوچك 
بيابم خودم را/ نه آنقدر كوچك/ كه خود را بزرگ.../ گريز از 

ميانمايگي/ آرزويي بزرگ است؟« )همان( 

جان چيور زمانه  خود را خوب مي شناس��د، همه  چيز 
دگرگون ش��ده و ادبي��ات ه��م از دگرگوني بي نصيب 
نمان��ده. رويدادها ديگر آنقدر اهمي��ت ندارند و ذهن و 
روان شخصيت ها و واكنش دروني آنها به پيشامدهاي 
اطراف شان است كه مهم و جالب توجه شده. باورپذيري 
و قطعيت هم جايگاه خود را از دست داده اند. زمان ترديد 
اس��ت و اضطراب و شك به خود و زمين و آسمان. جان 
چي��ور و كيفيت آهنگين و غنايي نوش��تارش را نبايد 
دس��ت كم گرفت. چيور خوب مي داند چط��ور از زبان 
استفاده كند و حال وهواي روحي شخصيت هايش را در 

عين ايجاز و از دل ناگفته و 
گفته با لحني منحصربه فرد 
تصوير كند. مگر نگفته اند او 
چخوف حومه هاست؟ پس 
هيچ تعجب ندارد كه حتي 
بي رحم تر و ش��اعرانه تر از 
چخوف س��راغ ناسورترين 
نقطه ضعف هاي بشري برود 

و همه را تك تك به رخ مان بكشد. البته كار چيور )و پيش 
از او، چخوف( با ما همين جا تمام نمي ش��ود. قرار است 
پيش چشم مان و در كمال خونسردي، اميد و آرزوهاي 
شخصيت ها را يكي يكي بكشد. چيور در داستان كوتاه 
متافيزيك چاقي هم با همين قصد در كمين ما نشسته، 
در كمين ما و دغدغه اي كه در خواب و بيداري رهاي مان 
نمي كند: وزن، جنگيدن ب��ا آن، كم  و اضافه  كردنش و 
بازي هاي شكم بي هنر پيچ پيچ. ما هم كه راحت بهانه 
دستش مي دهيم. ش��ايد اداي قهرمان ها را دربياوريم، 
اما قهرمان نيس��تيم. تي.اس.اليوت خوب گفته، ما نه 
شاهزاده هملت هستيم و نه قرار است كه باشيم. حال مان 
هم خيلي خوب نيس��ت؛ درد و بيماري زي��اد داريم و 
ذهن مان هميشه درگير است، مثال درگير روش هاي 

مختلف حفظ جواني و زيبايي ي��ا اندازه  دور كمرمان و 
بيش��تر وقت ها درگير هيچ. چيور در متافيزيك چاقي 
رندانه روايت شكم و نه صاحب شكم را به گوش خواننده 
مي رس��اند. جمله  اول داستان آنقدر تكان دهنده است 
كه خواننده را وادارد با احتياط و زيرچش��مي دوروبر را 
بپايد و شكمش را تو بدهد و پيش برود: »موضوع بحث 
امروز متافيزيك چاقي اس��ت و من شكم مردي به  نام 
الورنس فارنس ورث هستم.« شكم الورنس فارنس ورث 
دشمنانش را مي شناسد، غواصي و دووميداني و ظاهرا 
باالخره در چهل سالگي توانسته آنها را پس بزند و خود 
را ب��ه رخ خياط و دكتر بكش��د. ش��كم الورنس بر ضد 
نگاه عمومي كه ش��كم ها را كودن مي داند، مي شورد و 
فخر مي فروش��د كه چشم 
بصي��رت دارد و چه ه��ا كه 
نديده  اس��ت. نمي توانيم تا 
ابد بزرگ  ش��دن ش��كم را 
انكار كنيم، يعني نمي گذارد 
انكارش كني��م. وارد بازي  
جهنمي اش هم كه شويم، 
محك��وم ب��ه شكس��تيم، 
لباس مان را گش��اد و گش��ادتر مي كنيم، يا رژيم هاي 
وحشتناكي مي گيريم كه مو بر سرمان باقي نمي گذارد 
و عملكرد كلي جسم و روح مان را دچار اختالل مي كند. 
شكم اما دست پيش را دارد و چيور هم كه معلوم است 
ط��رف الورنس و ما نيس��ت، عقب نشس��ته و رضايت 
چخوف��ي در نگاهش برق مي زند و ان��گار كه مي گويد 
تالشت را بكن، به هر حال آدمي و به اميد زنده اي... ولي 
من كه مي دانم آخر داستان چه مي شود. شكم در آخرين 
بند روايتش خيال م��ان را راحت مي كند كه همه  چيز 
ختم به خير مي شود، اصال هم مهم نيست كه او بازي را 
برده و الورنس بخت برگشته زير نورافكن نگاه و قلم چيور 
رسوا شده  است. بفرماييد، همان اول مطلب گفتيم كه از 

جان چيور بايد ترسيد. 

سينماي جهان

گروه ادب و هنرهما بختياريبهنام ناصري نيلوفر صادقي

 منتقدان در س�تايش از داس�تان هاي 
چيور گفته ان�د حتي برخ�ي از رمان ها 
ه�م نمي توانند در صده�ا صفحه به اين 
ش�كل ويژگي ش�خصيت ها و مسائل و 
مشكالت ش�ان را بي�ان كنند. ي�ا بهتر 
اس�ت بگويم از نظر منتقدان هيچ اثري 
نمي توان�د به پ�اي روايت ه�اي چيور از 
نارضايتي زندگي زناشويي يا ماللت باري 
زندگي حومه نشين ها برس�د و اين قدر 

دقيق از ناهنجاري هاي آشفته بگويد. 
 ش�خصيت هاي داس�تان هاي چيور به 
نحوي اس�ير سرنوش�ت متزلزل ش�ان  
هس�تند و از طرفي ديگر به توانايي هاي 
خ�ود اطمين�ان دارن�د. ب�ه تصوي�ر 
كش�يدن اي�ن وضعي�ت و ادغ�ام آن با 
يك�ي از دم دس�تي ترين جلوه ه�اي 
زندگ�ي امريكايي يعني حومه نش�يني 
 از ظرفيت ه�ا و ن�گاه هن�ري چي�ور 

خبر مي دهد.  GettyImages

ابوالفضل رجبي


