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گرایــش ناآگاهانــهای در تاریخ وجــود دارد تا برخی وقایع را به فراموشــی
بســپارد ،وقایعی که گاه با چنان شدتی روی میدهند که از مقیاس زمان بیرون
میزننــد .این وقایع با همه اهمیتی که دارنــد ،مهجور میمانند و نقشآفرینان
آن گمنام» .چندواقعیت باورنکردنی« از همین چندســطر نخست نسبتش را با
تاریخ تعیین میکند .هر شــش داســتان این مجموعه ،از »پیشــنهاد منطقی« تا
تاریخ رسمی بیرون
»باغ دزاشــیب« روایتهایی هستند از وقایعی که از زمان یا ِ
زدهانــد ،گویــا نقشآفرینان گمنام و نامداری کــه روزگاری خود را فاعالن تاریخ
میپنداشــتند ،در گــذار از دورانی یا در لحظهای بحرانــی خود به محملی بدل
میشــوند تا تاریخ روی آنهــا اعمال قدرت کند .بحث بر ســر تاریخ و روایت در
دوران معاصــر بیش از همه شــاید در تلقی دوگانه لوکاچ و بنیامین از نســبت
خوردگان
تاریــخ با ادبیات بروز کرد .لوکاچ معتقد بود ادبیات مدرن را شکســت
ِ
تاریخ مینویسند و به یک معنا ادبیات ،تاریخ به روایت شکستخوردگان است.
تاریخ محذوفان را در قصههای پریان و خرافه و شــعرهای ملی و
بنیامیــن امــا ِ
افســانه بازمیشــناخت و بر این باور بــود که کار روایــت ،بدلکردن لحظههای
از دســترفته و بینامونشــان به بحثی بابروز و اکنونی اســت .این دو تلقی را
میشود در آثار ما که بهنحوی با روایت و تاریخ مواجهه داشتهاند ،رد زد .آنها
روایت تاریخ محذوفان رفتهاند مانند کســروی ،بیشــتر مورخ بودند .از
که به راه ِ
طرف دیگر بهخصوص پس از ســال سیودو با طیفی از نویسندگان و شاعرانی
روبهرو هستیم که متکی به روایت یا فضایی افسانهگون در برابر تاریخ رسمی و
برخوردار از مواهب پروپاگاند حکومت پهلوی ،سرگذشــتهای تازهای را شکل
میدادند .چندانکه صمد بهرنگی با ماهی سیاه کوچولو شاید نمونهای تمام و
کمال از چنین رویکردی را عیان میکند.
بعدها اما با تغییراتی که در پارادایمهاى تاریخگرایی رخ داد ،مساله نسبت
زبان و زندگی مبنای تامالت تازه قرار گرفت .هایدن وایت این دگرگونی پارادایمی
»فراتاریخ« و در کتابی با همین نام شناســایی میکند .جوهر اصلی
را با مفهوم
ِ
ایده هایدن وایت این است که تاریخ ژانر دارد و از طریق ژانرها روایت میشود.
بــا اینکه تاریخ روی فاکتها مســتقر شــده اســت و نویســنده در هــر ژانری با
واقعیتهای تاریخی تمامشــده ســروکار دارد ،اما ادبیات با چیدن تکهپارههای
واقعیت که از روایت رســمی حذف شدهاند ،روایت خود را میسازد و به تاریخ
ژانر میدهد .امیرحســن چهلتن در »چندواقعیت باورنکردنی« شاید تلقی اخیر
روایــت تاریــخ را دنبال کرده و در داســتانهایش دوگانه وایت؛ نســبت میان
از
ِ
بودنیها و اشیا از یک طرف و زیستنیها یا بدنها را از طرف دیگر صورتبندی
روایت چهلتن هستند .قراداد وثوقالدوله
کرده اســت .اشــیا و آدمها ،دو قطب ِ
با دولت انگلســتان ،نامهای که کلنل دقایقی قبل از خودکشی روی کاغذ آورده،
داستان
اســلحه کمری وزیر جنگ که فکر خودکشی را در ذهن او کاشت ،اشیاء
ِ
»پیشــنهاد منطقی«اند .داســتانی درباره کلنل فضلاﷲخان کــه در ژاندارمری
ســمت مهمــی داشــت و از اعضای کمیســیونی بود که بــرای حلوفصل امور
مربوط به قوای نظامی تشــکیل شد ،تا قراردادی را اجرایی کند که روزنامههای
آن زمان با عنوان فروش ایران به قیمت یکصدوســی هزار لیره ازآن یاد کردند.

ظاهرا نخســتینبار ارســطو بود کــه در »بوطیقا« از
تقــدم ادبیات بر تاریخ ســخن گفت .بهزعــم او ،تراژدی
از اینرو بر تاریخ تقدم داشــت که اول و وسط و آخرش
معلوم بود .قطعهای بود از زندگی که جان میداد برای
تامل فیلســوف .بنایی که ارســطو نهاد تــا همین امروز
پابرجا اســت و همچنان فالســفه غــرب در باب ادبیات
میاندیشــند و مینویســند .این رویکرد در سرزمینهای
حاشــیه و دور و دیر از مدرنیته ســوالبرانگیز اســت .تا
همین اواخر ادبیات -به اســتثنای ادبیات کالسیک -در
نظر اهل فکر چندان جایگاه ویژهای نداشــت .از منظری
تاریخــی ،از بعــد مشــروطیت اینقدر که تاریخنویســی
اهمیــت پیــدا میکنــد ،ادبیــات از چنــدان اهمیتــی
برخوردار نیســت .بهعبارتی ،ادبیات قبل یا بعد از تاریخ
حرکــت میکند و تاریخش از واحدی موســوم به تاریخ
عمومی جــدا میافتد .مشــروطهخواهان هــم اینقدر
کــه نگران تاریخ پیشــینیان و اکنونیان بودند ،به تخیل و
روایتپــردازی وقعی نمینهادند و این درســت خالف
مســیری اســت که مثال در آمریکای التیــن میبینیم .در
آنجا ،ادبیات جای تاریخ ممنوعه و نانوشته را پر میکند.
عــالوه بر این ،مراجعه به تخیل امکان مقاومتی اســت
در برابر فاتحان و متمدنهایی که جا خوش کردهاند.
در همین پسزمینه اســت که فــارغ از ارزشگزاری
ادبــی و تعییــن قــوت و ضعفهــای متــن ،کتــاب
»چندواقعیت باورنکردنی« امیرحســن چهلتن اهمیت
پیدا میکند .کتاب متشــکل از شــش داســتان است که
همــه آنهــا جز روحیــهای ثابــت و واحــد در مصاف با
تاریخ هیچوجه مشــترک دیگری با هم ندارند .نویسنده
در پــی آن اســت کــه حــس مشــترک از تاریــخ و تامل
تاریخــی را دســتاویز روایتپردازی کند .در هر داســتان
هــم لحظهای از تاریخ را انتخــاب میکند و آن را چنان
بســط میدهد کــه به نتایجــی خالفآمــد میانجامد.
مثال با شــرح حال فشــرده کلنلی روبهرو میشــویم که
از ســر وطنپرســتی دســت به انتحار میزند تا مگر به
قــرارداد ۱۹۱۹وثوقالدوله تن نداده باشــد .در داســتان
دیگری ،شــرح حال »داور« بنیانگذار دادگستری مدرن
ایــران را میخوانیــم ،بدون ذکر نام و سنجاقشــدن به
رمانتیســم سیاســی .پرده آخــر از زندگی »شــعاعیان«،
دســتمایه یکی دیگر از داستانها است .به نظر میرسد
که نویسنده در چینش داســتانها ،دقتنظر خاصی به
خرج داده اســت ،زیــرا در نظمی تاملبرانگیــز تاریخ و
فانتزی پهلوبهپهلوی یکدیگر قرار میگیرند .در داستان

اما با خودکشــی کلنل در کار کمیســیون وقفه افتاد و وقایع سیاسی دیگر آن را
بالاثر کرد .این اتفاق در واقعیت اتفاق افتاده است و به روایت چهلتن »داستانی
اســت درباره آدمی که جانش را بر ســر خرافهای مرموز به تــاراج داد« ،اینکه
هرکس به کشــورش خیانت کند مجازات خواهد شد .اشــیاِء داستان »پیشنهاد
منطقی« همان بودنیهایی هســتند که زیســت نداشــتهاند و حاال اما زیســتنی
شدند و کلنل ،مظهر زیســتنیهایی است که فقط ،بودهاند» .اسطوره رمانتیک«
روایتی اســت از صحنه درمحاقمانده شــخصیتی تاریخی کــه »با دیگران فرق
میکرد« و در کوچهپسکوچههایی پرسه میزد که پر از اشباح سرگردان بودند،
که نوشتهاند »رفیق سگهای ولگرد محله بود« و به هنگام مرگ کت زیتونی به
تن داشت و کیسهای روی دوش که با ظن پاسبانی و ایست او کپسول سیانوری
زیر زبان گذاشــته بود و تمام .به همین ســادگی .مصطفی شــعاعیان .کسی که
تــا آخر داســتان هم نامی از او برده نمیشــود و نشــانی از او نیســت جز آنکه
»از او عکســی در دســترس اســت که او را در کنار یک نویســنده معروف نشان
عکس
میدهــد «.و تازه شــهرت این عکس هم به این خاطر اســت که آخرین ِ
نویســنده معروف است و آن نویســنده معروف هم دو،سه هفته بعد در همان
خانه ســاحلی پیشزمینه عکس دونفره به ســکتهای مشکوک در چهلوشش
ســالگی میمیرد و دیگر اینکه این نویســنده زبان تندوتیزی داشته و از منتقدان
نظــام سیاســی دورانش بوده اســت .میماند دو نامهای کــه در جوف دفترچه
یادداشــت در جیبهای او بوده ،ســالها بعد از مرگش توسط دختر پاسبان به
دست نویسنده رسیده است .و حاال نامهها ،اشیایی هستند که به چیزی بیش از
خود بدل شــدهاند .و آن شخص کنار نویســنده معروف ،موجود زندهای که باید
میزیســت و نشــد .این دوگانه در داستان بعدی هم برســاخته میشود .راوی
در داســتان »ارواح دلواپس« از »ســایهای حرف میزند کــه به مثابه موجودی
اثیری در گوشــه نیمهتاریکی از یکی از کافههای پاریس در لحظهای به کوتاهی
برکشــیدن یک آه بر پرده سینما پدیدار میشود«؛ یکی از همان کافههایی که در
فیلم وودی آلن ،نویســنده جوان آمریکایی با نامزدش همســفر با فیتز جرالد و
نامزدش زلدا در ســفری به دهه بیست سر از آن درمیآورد و در گوشهای از آن
همینگوی جوان با او به بحث مینشــیند .و حاال نویســنده ایرانی هم در سفری
به گذشته به دهه بیست برمیگردد »به خاطر تابانیدن نور بر گوشههای تاریک
رویایی تباهشــده ،چندان تباه که به یک کابوس شــباهت میبرد« .درست است
»در ایران درباره هیچ نویســندهای دیگری به اندازه او ســخن نگفتهاند« ،اما در
روایت چهلتن از هدایت ،صدای ارواح سرگردان و دلواپس دیگری هم به گوش
میرسد :زوجی که مانع اولین خودکشی هدایت شدند و او را بیستوچهار سال
در انتظار گذاشــتند .همین زوج بودند که خودکشــی او را به دیگران خبر دادند.
زوج دلواپســی که زیر آوار ترور و خشــونت اروپای آن روزگار دفن شدند »شاید
آنها یهودی بودند و سر از اردوگاههای مرگ درآوردند ،شاید در نهضت مقاومت
بودند و در ماموریتی جان دادند و سرانجام شاید شهروندانی معمولی بودند که
شلیک خمپاره یا یک گلوله توپخانه را بر سرشان آوار کرد «.پژوی مدل  ۱۷۶در
فیلم وودی آلن که نویسنده را به دهه بیست برگرداند ،یا خود فیلم وودی آلن و

کافه پاریس ،همه اینجا اشیاییاند که اعالم زیستن میکنند .همینطور میتوان
در داستانهای دیگر هم پیش رفت و این دوگانهها را بازشناخت .علیاکبر داور
در داستان »یادداشت گمشده« که از ایادی رضاخان بود و از سه نفری که او را
به قدرت رساند اما مورد غضب واقع شد و پیش از آنکه زیر شکنجه از پادربیاید
خود را از بین برد ،از دیگر آدمهای تاریخی این مجموعه اســت و یادداشتی که
قبل از مرگش از خود برجا گذاشــت و منتشــر شــد؛ سراسر اخالص و بندگی به
شاه و بعد نسخه واقعیاش که از تخطی او خبر میدهد ،همان شیء بیرونزده
از کادر تاریخ اســت .در تمام این داستانها ،آدمها دیگر شخصیتهای تاریخی
نیســتند بلکه به فتیشهای فرهنگی بدل شــدهاند .و کاِر مهــم چهلتن در این
مجموعه داســتان کوتاه شــاید همین اســت .اینکه در این داســتانها دو قطب
تاریخ؛ نوســتالژیا و فتیش را شناســایی کرده و کنار هم نشــانده اســت و تالش
میکنــد در برخورد این دو قطب ،ماجرای روایــت و تاریخ را تعریف کند .هم از
اینرو »چند واقعیت باورنکردنی« درست معکوس جریان غالب داستاننویسی
حرکت میکند .گفتمان حاکم در ســالهای اخیر با انتقاد از نوســتالژیا ،تاریخ را
بیشتر به منزله فتیش و بازماندهای از سرکوب درک میکند .فتیش تاریخ ،حاصل
برابر دانستن گذشته و روایت گذشته است .از اینرو فتیش مفهوم مناسبی برای
ایــن نگره اســت که جای جــز و کل را عوض میکند .فتیــش تاریخ وجه غالب
تلقی ما از گذشته را شکل داده است :چه در پارادایمی که در مواجهه با تاریخ،
ایرانیجماعــت را گرفتار زوال و بیحافظهگی میداند و چه در پارادایم دیگری
که محمل این باور اســت کــه ما بیش از حد درگیر تاریخایم و از این اســت که
هرگونه امکان تغییِر زندگی را از دســت دادهایم .سرآخر هر دوی این نگرهها در
درون گفتمانی شــبهانتقادی ،نوســتالژیای تاریخی را مهمترین معضل مواجهه
ِ
با گذشــته تعبیر میکنند .اما داستانهای چهلتن خواسته و ناخواسته به خاطر
فعال کردن عناصر واقعیتهای تاریخی در داستان ،به لحظهای دست یافتهاند
که در آن نوســتالژیا و فتیش یکدیگر را مالقــات میکنند .زاویه دید راوی گرچه
از اکنون به گذشــته حرکت میکند اما لحظاتی در داستان هست که در مسیری
معکوس از گذشته به اکنون میرسیم و این وجه تاریک و جاافتاده در وضعیت
اخیــر ما اســت و از قضا کاِر ادبیات اســت .اما انبوه داســتانهایی کــه اخیرا با
دستمایه
قراردادن تاریخ ،خاصه دههشصت نوشته و چاپ میشوند ،یا مصداق
ِ
تعبیر فردریک جیمســون از »نوســتالژی برای زمان حال« هستند ،ظاهر امر هم
این است که هرکس باید خاطراتش را بنویسد و صاحب حق بیان است و خود
را بالذات موجودی تاریخی میپندارد .و یا گرایشــی فتیشیســتی به تاریخ دارند؛
این داســتانها میخواهند ژانری از گذشــته به دست دهند و خط مستقیمی از
گذشــته تا اکنون رســم کنند .از اینرو بیش از حد به حافظه اتکا دارند ،درست
برعکــس روایتهای چهلتن که در تمام آنها چیزی هســت کــه به حافظه در
ِ
نیامده است و برهم خوردن تمایز زیستنیها و بودنیها در آنها ،بر اشباحی نور
تابانده اســت که در بین مکانها و بدنهای روایت ســرگرداناند .از اینرو »چند
واقعیت باورنکردنی« بیش از آنکه روایتی سرراســت از شخصیتهای تاریخی
روایت اشباح سرگردان تاریخ است.
یا سرنوشتشان باشدِ ،

نقدی بر »چندروایت باورنکردنی« امیرحسن چهلتن

ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺍﻣﻴﺮ ﺟﻼﻟﻰ
که دو پســر در تکنیک عجیبوغریبی طرز نگاه خود به
»ارواح دلواپــس« بــه ناگهــان از فیلم »نیمهشــب در
آســمان را تغییر میدهند و ســتارهها را به خود نزدیک
پاریس« وودی آلن به صحنه مکتومی از زندگی صادق
میکنند .یکی از دو رفیق ایام کودکی -فریبرز -با همین
هدایت جهش میکنیم .از منظر بیننده ایرانی در خارج
شگرد به آســمان میرود و چندساعتی با غیابش همه
از کادر فیلــم وودی آلن از فانتزی دهه بیســت پاریس،
را نگران میکند .در خوانش نخســت ،داســتان بیش از
هدایــت هم حضــور دارد .در این داســتان نویســنده با
حد ساده و حتی بیربط بهنظر میرسد .اما این داستان
تمرکز بــر مکانها و جزییات ظاهرا زائد ،مســیر هدایت
از همــان منطقی تبعیــت میکند که بــر کل مجموعه
را دوبــاره طی میکند .همواره یک زوج ،ناظر یا شــاهد
حاکم اســت .منطق روایی چهلتن -چنین که برمیآید-
انتحارهــای هدایــت بودهانــد .در نوبــت اول آن زوج
مقدم دانســتن حاشیه بر متن اســت .او در پی آن است
بهموقع ســر میرســند و در نوبت دوم کار از کار گذشته
که مطالب محذوف و بیارزش را بالوپر دهد .خالصه،
اســت .ولی آن زوجها کجا رفتهاند .چه بر سرشان آمده
آنچه بازگو میشود دقیقا همان چیزی است که از منظر
اســت .راوی با افزودن و کاســتن مفروضاتــی به تاریخ
تاریخی چندان اهمیتی نداشــته است .در داستان »باغ
نانوشــته آدمهای حاشــیهای صحنه را تغییر میدهد.
دزاشیب« انهدام جهان ممکنی را شاهدیم که کامال به
مثال زوج دلباختهای که هدایت را در انتحار نخستینش
حافظه نقل مکان کرده اســت .ذکــر این مطلب درخور
نجــات دادهانــد ،در دوران اشــغال پاریــس ،از اردوگاه
تامل اســت که داســتان در دزاشیب
نازیهــا ســر درمیآورنــد و در غبار
میگــذرد .این مــکان از دیرباز محل
تاریخ محو میشــوند .در دو داستان
وقوع اتفاقات عجیبی در تهران بوده
دیگر »چندواقعیت باورنکردنی« این
است .تا همین چندی پیش ،دزاشیب
طــرز تلقی مجال بروز پیــدا میکند.
به صداهای ناشــناخته ،ارواح ناآرام
داســتان »باغ ایرانی« ،ماجرای سفر
و اتفاقات خارقالعاده و گاه ترسناک
دســتهجمعی چنددوست به مناطق
شــهرت داشــت .امــا در وضعیــت
مرکزی ایران اســت که در روســتایی
موجــود و در فضایــی پیرامونــی،
احتمــاال از توابــع کاشــان ،حکایتی
عتیق به شکل تجربهای عادی بازگو چندروایت باورنکردنی
دزاشــیب جز ویرانهای از زندگیهای
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﭼﻬﻠﺘﻦ
ناتمام و ناقص نیســت .چهلتن میان
میشود .داستان از این قرار است که
ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎﻩ
دو مقولــه تاریــخ و تاریخپذیــر تمایز
با گمشدن ساعت یکی از همسفران،
کاشــف به عمل میآید که در خانه کدخدا ماری هست
که خود را مالک الماسهــای جهان میپندارد .کدخدا
افسانه اســکندر را بازگو میکند که با کشتن ماِر نگهبان
همــه الماسهای جهان ،مارهای جهــان را از این حق
محــروم کــرده اســت .از آنجا که در ســاعت گمشــده
الماس بهکار رفته است ،مار خانه کدخدا آن را برداشته
اســت و همیــن کــه کدخدا ســوراخ النه او را مســدود
میکند ،ســاعت چندیبعد پیدا میشــود .در داســتان
»باغ دزاشــیب« فانتــزی جنبه پررنگتــری پیدا میکند.
این داســتان بازگفت خاطرهای از دوران کودکی اســت

ایجاد کرده اســت .داســتانهای او به هیچوجه تاریخی
نیســت ،ولی کامال تاریخپذیر اســت .در ایــن کتاب ما با
جزءهای ناچیزی سروکار داریم که تلقی بستهبندیشده
و کلیشهای از گذشته را تغییر میدهند .گذشته از اکنون
جدا نیست .ایندو در امتداد یکدیگر قرار ندارند بلکه در
عرض با هماند .این اســت که ادبیات نه شــکوه گذشته
را برجســته میکنــد و نه در پی بازنمایــی وجه تراژیک
پیشینه ما است .گذشته توامان هم دافعه ایجاد میکند
و هــم جاذبه خاص خود را دارا اســت .تاریخ و ادبیات
هریک بیــن زندگی و زبان نوعی تــوازی ایجاد میکنند.

امــا معموال رهیافتهای ادبیــات تاریخی و تاریخ ادبی
پابهپــای هم پیــش نمیروند .بــه بیان ســادهتر ،تاریخ
ادبیات هیچگاه زیرمجموعهای از تاریخ عمومی نیست.
حتی میتوان پا را از اینهم فراتر گذاشت .تاریخ ادبیات
در مفهومی که نخســتینبار رمانتیکهــای مکتب ینا از
آن بحث میکردند ،حاکی از آن است که چیزی به اسم
تاریخ عمومی وجود ندارد .در جمعبندی نهایی ،چهلتن
میان تاریخ و ادبیــات صفت و موصوفهای مقلوب به
وجود مــیآورد .گاه تاریخ موصوف صفت ادبی اســت
)تاریــخ ادبی( و گاه ادبیات در همین وضع قرار میگیرد
)ادبیات تاریخی( .امــا ایندو هیچگاه منطبق بر یکدیگر
نیســتند .هر تاریخی اشــباح خودش را بــه همراه دارد
و البتــه ادبیــات فقط یکی از این اشــباح اســت .غالب
شــخصیتهای »چندواقعیــت باورنکردنــی« در زمره
آدمهایی هستند که در شمار نفوس به حساب آمدهاند،
اما هیچگاه شناســنده یا شناخته نبودهاند .بنابراین تضاد
برســازنده نوشــتن در گزارشــیکردن شمارشیها شکل
میگیرد .مراد ما از شــبح دقیقا در همین معنی اســت.
موجوداتی که در لحظهای از تاریخ شــمرده میشــوند
اما از بخت روایتشدن یا روایتکردن برخوردار نیستند.
درســت مثل کدخدای آن دهکویری کــه در جوار تاریخ
و میــراث تاریخ ،ماجرای مار و المــاس را بازگو میکند.
در الیــهای دیگــر از روایت ،گذشــته عینا همــان ماری
اســت کــه روی الماسها چنبره زده اســت و اســکندر
بــا کشــتن او میخواهــد این گنــج مجمــوع را بپراکند.
مســافران ایرانگرد هم در پی میراث گذشته ،اسکندروار
میخواهنــد گذشــته را تکهتکــه کنند .کدخــدا درعین
بیتفاوتی روایتی زیسته از حکایتی عتیق را پیش چشم
آنها قرار میدهد .شــاید این مجموعه تلنگری باشد به
همه آندســته از نویسندگانی که میخواستند با نوشتن
از شــهر به واحدی موســوم به
ادبیات شــهری دســت
ِ
یابند .اما فقط از نفوس شــهر نوشتند و فراموش کردند
که هر شــهری در نفس شــهربودنش مملو از اشباحی
اســت که دلیل وجودیشــان به روایت درآمدن است.
اشــباح دزاشــیب در این تلقی از ادبیات کامال پاکسازی
و حذف میشود .زندگیهای مدفون و مطرود و ممنوع
آدمهایی که ســاکتاند اما هنوز هســتند .اما چهلتن در
ایــن تصور جهنمی از گذشــته تا انتها پیــش نمیرود و
ماجراهــا را نیمهکاره رها میکند .به این ترتیب اشــباح
تاریــخ که در زندگی و مردگی نیمهکارهاند ،در روایت نیز
نیمهکاره میمانند.

ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ

سینما در هزاره جدید

بهبهانه درگذشت یاشارکمال

»آنچــه ســینما هســت« عنــوان
کتابــی اســت از دادلــی انــدرو که به
تازگی منتشر شده است .این کتاب که
اولینبار در سال ۲۰۱۰منتشر شد ،طرح
مجدد و بهروزشــده پروژه آندره بازن،
نظریهپرداز مشــهور فرانسوی ،درباره
ســینما اســت .دادلی اندرو از جمله
نظریهپــردازان و پژوهشــگران مطرح
ســینما و مدرس دانشــگاه ییل است
که تاکنون پژوهشهای زیادی درباره
آندره بازن ،ســینمای فرانسه و نظریه
فیلم دارد .اندرو در این کتاب کوشیده
از پــی تحوالت برآمده از رســانههای
نــو و تصویرپــردازی دیجیتــال ،بــار
دیگر به پرســش از امکانات و معنای
ســینما در هزاره جدید بپردازد .اندرو
در ایــن کتــاب »تــالش دارد نظریــه
رئالیســتی بازن را از دام تنگنظریها
و ذاتگرایــی منســوب بــه آن نجات
دهــد و روایتــی انعطافپذیــر از آن
ارایــه دهد کــه قابلیت همســخنی با
تحــوالت جدیــد ســینما را دارد ،امــا
درعینحــال امــکان موضعگیــری در
قبال رویکردهایی را به ما میبخشــد
که ،همســو با تحوالت اخیر ،گاه پیوند
سینما و امر واقعی را از اساس نادیده
میگیرنــد و آن را در تصویرپــردازی
دســتکاری شــده و نوعی انیمیشــن

نویسنده بهمثابه نقال

آنچه سینما هست
ﺩﺍﺩﻟﻰ ﺍﻧﺪﺭﻭ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﺧﮕﺮ
ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺪﮔﻞ
واقعنمــا تحلیــل میبرنــد «.انــدرو
مباحث کتاب را نه در شکلی انتزاعی
بلکه به واسطه فیلمهای مهم تاریخ
ســینما و بهخصوص سینمای فرانسه
پیــش میبرد و در این بین به نقدهای
شــکلگرفته دربــاره ایــن فیلمهــا از
جملــه مباحــث دورههــای مختلف
نشــریه کایهدوســینما توجــه داشــته
است .البته کتاب نقطه محوری خود
را بــر دو فیلــم قــرار داده و رابطهای
معنــادار میــان آنها قایل شــده؛ یکی
فیلم »چهارصد ضربه« فرانسوا تروفو
و دیگری »سرگذشــت شــگفتانگیز
املــی پولــن« از ژان پیر ژونــه .کتاب
بعــد از پیشدرآمدی دربــاره »هدف
نظریه فیلم« ،در چهارفصل بهترتیب
به این موضوعــات پرداخته» :دوربین
در جســتوجو در جهــان«» ،کشــف
فرم به وســیله تدوینگــر«» ،پروژکتور
بــه مثابه چــراغ راهنمای تماشــاگر«
و »تطــور موضوعات ســینما«» .آنچه
ســینما هســت« از دل ســمینارهایی
شکل گرفته که اندرو در دوره دکترای
مطالعــات ســینمایی دانشــگاه ییــل
برگزار کرد و البته به گفته خود اندرو،
تورنتــو موطــن دوم این کتاب اســت؛
چرا که هســته کتاب در سال ۲۰۰۴در
مرکــز علوم انســانی دانشــگاه تورنتو
شــکل گرفــت و در ســال ۲۰۰۹در
دانشــگاه یورک به پایان خود رســید.
»بار نخوتآمیزی که در این مانیفست
وجــود دارد چیــزی در حــدود همین
عنوان اســت ،باری که دوست داشتم
آن را بــا انبوهــی از مثالهــا بر دوش
بگیرم .هرچه نباشــد ،جســتوجوی
خود بــازن در قالب ۲۶۰۰مقاله ظاهر
شــد که حجم انبوهی از فیلمها از هر
نوع و هر شــکل را بــه تمامی معانی
کلمه مــرور میکردند .امــا این کتاب
رسالت دیگری را دنبال میکند«.

ﻧﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻯ )ﺻﺪﻗﻰ(
بالــزاک در آرزوهای بربادرفته صفبندیهای نیروهای اجتماعی در
بعد از انقالب ۱۷۸۹فرانســه را اینطور شــرح میدهد :سلطنتطلبان
رمانتیکانــد ،لیبرالهــا کالســیکمآباند ،اگر التقاطی باشــید هواداری
نخواهید داشــت .بالزاک اگرچه ضرورت صفبندی نیروهای اجتماعی
و سیاســی را بهخوبــی دریافته بــود ،اما اوضاع پیچیدهتــر از آن بود که
وی در ایــن عبارت توصیف میکرد؛ پیچیدگیهای اوضاع آنگاه شــدت
مییابــد که تنشهــای اجتماعــی قرننوزدهم و بیســتم را نیــز به آن
صفبندیهــا اضافه کنیــم .در این میانه ،اما در کــوران این همه تنش
و تحول اگر نویســندهای بزرگ که خود خشونت را در کودکی –قتل پدر
در چهارســالگی دربرابر دیدگانش -تجربه کرده باشد ،اما با خوشبینی
رمانتیــکوار ،دربــاره رنجهــا ،آرزوهــا و همینطور افســانههای مردم
دامنــه کوههای تــاراس و یا روســتاهای اطراف دریاچــه وان در ترکیه،
داستانســرایی کند ،آنوقت درمییابیم که میشــود رمانتیک بود و نه
سلطنتطلب مانند یاشارکمال!
در آثار یاشــارکمال که او خود را با صراحــت و حتی با افتخار وارث
»ســنت نقالی« میخواند ،اســطوره و تاریخ با یکدیگــر پیوند میخورد.
اســطورههای هر ملت جزو جداییناپذیری از افســانههای آن مردمند.
این اسطورهها در قالب افسانه سینهبهسینه نقل میشود و با خلقوخو
و تنشهــای هر قوم و بهطور کلی تاریخ آن قــوم گره میخورد .رد این
افســانهها را میتوان در نقالیها پیگرفت» .چندیپیش به روستایی در
تاراس رفته بودم .دوســتی میگفت :برویم به قصههای فهمی ترضی
گوش بدهیم ،فهمی ترضی نقال شــگفتآوری است ...باید اذعان کنم
آنچــه نقل میکــرد بهمراتب زیباتر از نوشــتههای من یــا آنچه به بیان
نویســنده درمیآید بود ۱«.بعدها یاشارکمال وقتی به سنت نقالی توجه
میکنــد همین موضــوع -نقالی -را پی میگیــرد .او هنگام گفتوگو با
روزنامهای به همین موضوع اشــاره کرده و میگوید ...» :در دهکده ،من
کســی بودم که بیشترین داستان را میدانست و خودم یک عاشیق شدم
یا داســتانهای دیگران را تقلید میکردم یا خودم داســتانهای منظوم
میســاختم .دیگر شناخته شــده بودم و میتوانســتم از این استعدادم
اســتفاده کنم .بعد شــروع کردم به اینکه تمام داســتانها و حماسهها
را بهطــور منظــم جمعآوری کنــم۲«.در نویســندهای که خــود را نقال
میداند ،میتواند حقیقتی بزرگتر وجود داشته باشد و آن بازیابی آمال
و خاطرههای گذشــتگان در نقلی اســت که میکند .مهم از نظر یاشــار
کمال آن اســت که هیچ افسانه و داســتانی بازمانده از روزگاران گذشته
نمیتواند جعلی ،بیمعنی یا بیهوده باشــد ،زیرا با خود درهرحال واجد
آرزوهــا و آمالهــای آن ملت و قوم اســت.در نقالی هربار داســتان به
اقتضــای زمانه و بنابر حکم تحول جامعه رنگــی تازه به خود میگیرد
و ایــن رنگ تازه گرفتن یا بهعبارتــی تجدیدحیات هیچ از اهمیت نیرویی
که متن ادبی با خود دارد نمیکاهد .این دیگر برعهده نویســنده اســت
که از سرشــاریاش بر متن بدمد ،تناقضــات آن را بنمایاند و آن را بارور
کند.یاشــار کمــال داستانســرانی را اینگونه مییابد ،او در نوشــتههای
خود در مشــهورترین کتابــش »اینجهممد« یا در داســتانهای دیگرش
تعارضــات پیرامون خــود را نمایان میکند و بــر آن صحه میگذارد .از
نظــر رمانتیکها هیچچیز عاری از کیفیات متعارض نیســت .منشــا این
تعارضات از زمانی بس دور از آن هنگام که کســی به یاد ندارد ،شــکل
گرفته و هرچقدر در زندگی تنشها شــدیدتر باشــد امکانات بروز آن نیز
شــدیدتر اســت .زمان »اینجهممد« بیان یکی از این تعارضات است این
رمان چهبســا نشاتگرفته از روایتها و گفتوگوهایی است که پیرامون
آن ســاختهوپرداخته شده اســت .این رمان اگرچه از نظر مضمون بیان
واقعیتی از زندگی روستاییانی است که درگیر مبارزه برای مالکیت زمین
بودهاند ،اما از نظر روایی همانطور که یاشار کمال میگوید »پلی است
میــان ادبیات شــفاهی و مکتوب« ۳بعدهــا ،بعد از آنکــه »اینجهممد«
یاشــارکمال شــهرت جهانی پیدا کرد ،روســتاییان دشــت سیلیســی در
نقالیهــای خود نقل میکردند کــه ممدالغره )اینجــه بهمعنای الغر،
ضعیــف و نــازک اســت( واقعا وجــود داشــته و در آن محلــه زندگی
میکــرده اســت.خود او در مصاحبهای بر ســنت شــفاهی و نقالگونه
اینجهممد صحه میگذارد »تاکنون بیش از چهارصدوپنجاههزارنسخه
از »اینجهممد« در ترکیه فروخته شــده اســت و چنیــن تیراژی برای این
مملکت بســیار عظیم اســت .داســتان »اینجهممد« امــروزه بین مردم
به اندازه حماســه کوراوغلو شــهرت دارد .از میان ســههزار عاشیق که
امــروزه در آناطولی زندگی میکنند ،بیشترشــان داســتان اینجهممد را
میســرایند و میخوانند و اغلبشــان نمیدانند که اینجهممد داســتان
یکرمان امروزی است و گمان میکنند که یکی از سرگذشتهای سنت
شفاهی است« ۴در اینجا دیگر مرز میان واقعیت و افسانه بههم میریزد
و اســطوره اینجهممد بروز مییابد .رمانتیســم یاشارکمال باعث شد که
باوجود مرارت و ســختیها و حتی نواقص جسمی ،عمری طوالنی کند
»انســان اگر چرایی برای زیســتن داشته باشــد با هر چگونهایی خواهد
ساخت« او با تکیهبر ترانهها و افسانههای ترکی و کردی که خود از دل
آنها برخاســته و همواره به آن وفادار بود بــا خوشبینی بیش از حدی
به جهان نگاه میکرد درست همانطور که در خطوط اولیه نوشتهاش،
ظهــور کوراوغلو گفته بود »میپرســید آدمیزاده در ایــن جهان در پی
۵
چیست؟ پاسخ این است :در پی محبت و دوستی ،در پی برادری«...
پینوشتها:
 -۱مصاحبه با یاشــارکمال ،ترجمه خجســته کیهــان -۲ / .ص ،۴۲
کوراوغلــو در افســانه و تاریخ ،رییسنیــا -۴ ،۳ / .ص  ۱۴و  ،۱۵اگر ما را
بکشند ،یاشار کمال ،رضا سیدحسینی و خسروشاهی ،تهران ،۱۳۶۴کتاب
زمان -۵ /.ظهور کوراوغلو ،یاشار کمال ،رییسنیا.

