
عطف كتاب

سینما در هزاره جدید
ــوان  ــت» عن ــینما هس ــه س «آنچ
ــدرو که به  ــی ان ــت از دادل ــی اس کتاب
تازگی منتشر شده است. این کتاب که 
اولین بار در سال۲۰۱۰ منتشر شد، طرح 
ــده پروژه آندره بازن،  مجدد و به روزش
ــهور فرانسوی، درباره  نظریه پرداز مش
ــت. دادلی اندرو از جمله  ــینما اس س
ــگران مطرح  ــردازان و پژوهش نظریه پ
ــگاه ییل است  ــینما و مدرس دانش س
که تاکنون پژوهش های زیادی درباره 
ــینمای فرانسه و نظریه  آندره بازن، س
فیلم دارد. اندرو در این کتاب کوشیده 
ــانه های  ــی تحوالت برآمده از رس از پ
ــار  ب ــال،  دیجیت ــردازی  تصویرپ و  ــو  ن
ــش از امکانات و معنای  دیگر به پرس
ــینما در هزاره جدید بپردازد. اندرو  س
ــه  ــالش دارد نظری ــاب «ت ــن کت در ای
ــتی بازن را از دام تنگ نظری ها  رئالیس
ــه آن نجات  ــوب ب ــی منس و ذات گرای
آن  از  ــر  انعطاف پذی ــی  روایت و  ــد  ده
ــخنی با  ــه قابلیت هم س ــه دهد ک ارای
ــا  ــینما را دارد، ام ــد س ــوالت جدی تح
ــری در  ــکان موضع گی ــال ام در عین ح
ــد  قبال رویکردهایی را به ما می بخش
ــو با تحوالت اخیر، گاه پیوند  که، همس
سینما و امر واقعی را از اساس نادیده 
ــردازی  تصویرپ در  را  آن  و  ــد  می گیرن
ــن  ــده و نوعی انیمیش ــت کاری ش دس

ــدرو  ان ــد.»  می برن ــل  تحلی ــا  واقع نم
مباحث کتاب را نه در شکلی انتزاعی 
بلکه به واسطه فیلم های مهم تاریخ 
ــینما و به خصوص سینمای فرانسه  س
ــش می برد و در این بین به نقدهای  پی
ــا از  ــن فیلم ه ــاره ای ــکل گرفته درب ش
ــای مختلف  ــث دوره ه ــه مباح جمل
ــته  ــه داش ــینما توج ــریه کایه دو س نش
است. البته کتاب نقطه محوری خود 
ــرار داده و رابطه ای  ــم ق ــر دو فیل را ب
ــده؛ یکی  ــان آنها قایل ش ــادار می معن
فیلم «چهارصد ضربه» فرانسوا تروفو 
ــگفت انگیز  ــت ش دیگری «سرگذش و 
ــه. کتاب  ــن» از ژان  پیر ژون ــی پول امل
ــاره «هدف  ــد از پیش درآمدی درب بع
نظریه فیلم»، در چهار فصل به ترتیب 
ــات پرداخته: «دوربین  به این موضوع
ــف  ــان»، «کش ــت وجو در جه در جس
ــر»، «پروژکتور  ــیله تدوین گ فرم به وس
ــاگر»  ــراغ راهنمای تماش ــه مثابه چ ب
ــینما». «آنچه  ــور موضوعات س و «تط
ــمینارهایی  ــت» از دل س ــینما هس س
شکل گرفته که اندرو در دوره دکترای 
ــل  ــگاه یی ــینمایی دانش ــات س مطالع
برگزار کرد و البته به گفته خود اندرو، 
ــت؛  ــن دوم این کتاب اس ــو موط تورنت
ــته کتاب در سال۲۰۰۴ در  چرا که هس
ــگاه تورنتو  ــانی دانش ــز علوم انس مرک
در  ــال۲۰۰۹  س در  و  ــت  گرف ــکل  ش
ــید.  ــگاه یورک به پایان خود رس دانش
«بار نخوت آمیزی که در این مانیفست 
ــدود همین  ــزی در ح ــود دارد چی وج
ــت، باری که دوست  داشتم  عنوان اس
ــا بر دوش  ــی از مثال ه ــا انبوه آن را ب
ــت وجوی  ــد، جس نباش بگیرم. هرچه 
ــازن در قالب ۲۶۰۰مقاله ظاهر  خود ب
ــد که حجم انبوهی از فیلم ها از هر  ش
ــه تمامی معانی  ــکل را ب نوع و هر ش
ــا این کتاب  ــرور می کردند. ام کلمه م

رسالت دیگری را دنبال می کند.»

شكل هاى زندگى 

به بهانه درگذشت یاشارکمال
نویسنده  به مثابه نقال

ــزاک در آرزوهای بربادرفته صف بندی های نیروهای اجتماعی در  بال
ــرح می دهد: سلطنت طلبان  ــه را این طور ش بعد از انقالب۱۷۸۹ فرانس
ــید هواداری  ــیک مآب اند، اگر التقاطی باش ــا کالس ــد، لیبرال ه رمانتیک ان
ــت. بالزاک اگرچه ضرورت صف بندی نیروهای اجتماعی  نخواهید داش
ــر از آن بود که  ــود، اما اوضاع پیچیده ت ــی دریافته  ب ــی را به  خوب و سیاس
ــدت  ــن عبارت توصیف می کرد؛ پیچیدگی های اوضاع آن گاه ش وی در ای
ــز به آن  ــتم را نی ــی قرن نوزدهم و بیس ــای اجتماع ــد که تنش ه می یاب
ــوران این همه تنش   ــم. در این میانه، اما در ک ــا اضافه کنی صف بندی ه
ــنده ای بزرگ که خود خشونت را در کودکی –قتل پدر  و تحول اگر نویس
ــالگی دربرابر دیدگانش- تجربه کرده باشد، اما با خوش بینی  در چهارس
ــانه های مردم  ــا و همین طور افس ــا، آرزوه ــاره رنج ه ــک وار، درب رمانتی
ــه وان در ترکیه،  ــتاهای اطراف دریاچ ــاراس و یا روس ــه کوه های ت دامن
ــود رمانتیک بود و نه  ــرایی کند، آن وقت درمی یابیم که می ش داستان س

سلطنت طلب مانند یاشارکمال!
ــت و حتی با افتخار وارث  ــارکمال که او خود را با صراح در آثار یاش
ــر پیوند می خورد.  ــطوره و تاریخ با یکدیگ ــنت نقالی» می خواند، اس «س
ــانه های آن مردمند.  ــطوره های هر ملت جزو جدایی ناپذیری از افس اس
این اسطوره ها  در قالب افسانه سینه به سینه نقل می شود و با خلق وخو 
ــوم گره می خورد. رد این  ــای هر قوم و به طور کلی تاریخ آن ق و تنش ه
ــانه ها را می  توان در نقالی ها پی گرفت. «چندی پیش به روستایی در  افس
ــتی می گفت: برویم به قصه های فهمی ترضی  تاراس رفته بودم. دوس
ــگفت آوری است... باید اذعان کنم  گوش بدهیم، فهمی ترضی نقال ش
ــا آنچه به بیان  ــته های من ی ــرد به مراتب زیباتر از نوش ــه نقل می ک آنچ
ــنده درمی آید بود.»۱ بعدها یاشارکمال وقتی به سنت نقالی توجه  نویس
ــرد. او هنگام گفت وگو با  ــوع -نقالی- را پی می گی ــد همین موض می کن
ــاره کرده و می گوید: «... در دهکده، من  روزنامه ای به همین موضوع اش
ــی بودم که بیشترین داستان را می دانست و خودم یک عاشیق شدم  کس
ــتان های منظوم  ــتان های دیگران را تقلید می کردم یا خودم داس یا داس
ــتم از این استعدادم  ــده بودم و می توانس ــاختم. دیگر شناخته  ش می س
ــتان ها و حماسه ها  ــروع کردم به اینکه تمام داس ــتفاده کنم. بعد ش اس
ــود را نقال  ــنده ای که خ ــم.»۲در نویس ــم جمع آوری کن ــور منظ را به ط
می داند، می تواند حقیقتی بزرگ تر وجود داشته باشد و آن بازیابی آمال 
ــار  ــت که می کند. مهم از نظر یاش ــتگان در نقلی اس و خاطره های گذش
ــتانی بازمانده از روزگاران گذشته  ــت که هیچ افسانه و داس کمال آن اس
ــد، زیرا با خود درهرحال واجد  نمی تواند جعلی، بی معنی یا بیهوده باش
ــتان به  ــت.در نقالی هربار داس ــای آن ملت و قوم اس ــا و آمال ه آرزوه
ــی تازه به خود می گیرد  ــای زمانه و بنابر حکم تحول جامعه رنگ اقتض
ــی تجدیدحیات هیچ از اهمیت نیرویی  ــن رنگ تازه گرفتن یا به عبارت و ای
ــت  ــنده اس که متن ادبی با خود دارد نمی کاهد. این دیگر برعهده نویس
ــات آن را بنمایاند و آن را بارور  ــاری اش بر متن بدمد، تناقض که از سرش
ــته های  ــرانی را این گونه می یابد، او در نوش ــال داستان س ــار کم کند.یاش
ــتان های دیگرش  ــش «اینجه ممد» یا در داس ــهورترین کتاب خود در مش
ــر آن صحه می گذارد. از  ــود را نمایان می کند و ب ــات پیرامون خ تعارض
ــا این  ــت. منش ــر رمانتیک ها هیچ چیز عاری از کیفیات متعارض نیس نظ
ــکل  ــی به یاد ندارد، ش تعارضات از زمانی بس دور از آن هنگام که کس
ــد امکانات بروز آن نیز  ــدیدتر باش گرفته و هرچقدر در زندگی تنش ها ش
ــت. زمان «اینجه ممد» بیان یکی از این تعارضات است این  ــدیدتر اس ش
ــا نشات گرفته از روایت ها و گفت وگوهایی است که پیرامون  رمان چه بس
ــت. این رمان اگرچه از نظر مضمون بیان  ــاخته وپرداخته شده اس آن س
واقعیتی از زندگی روستاییانی است که درگیر مبارزه برای مالکیت زمین 
بوده اند، اما از نظر روایی همان طور که یاشار کمال می گوید «پلی است 
ــه «اینجه ممد»  ــا، بعد از آنک ــفاهی و مکتوب»۳ بعده ــان ادبیات ش می
ــی در  ــت سیلیس ــتاییان دش ــهرت جهانی پیدا کرد، روس ــارکمال ش یاش
ــه به معنای الغر،  ــه ممدالغره (اینج ــای خود نقل می کردند ک نقالی ه
ــه زندگی  ــته و در آن محل ــود داش ــت) واقعا وج ــازک اس ــف و ن ضعی
ــفاهی و نقال گونه  ــنت ش ــت.خود او در مصاحبه ای بر س ــرده اس می ک
اینجه ممد صحه می گذارد «تاکنون بیش از چهارصدوپنجاه هزارنسخه 
ــن تیراژی برای این  ــت و چنی ــده اس از «اینجه ممد» در ترکیه فروخته ش
ــروزه بین مردم  ــتان «اینجه ممد» ام ــت. داس ــیار عظیم اس مملکت بس
ــه هزار عاشیق که  ــهرت دارد. از میان س ــه کوراوغلو ش به اندازه حماس
ــتان اینجه ممد را  ــان داس ــروزه در آناطولی زندگی می کنند، بیشترش ام
ــتان  ــان نمی دانند که اینجه ممد داس ــرایند و می خوانند و اغلبش می س
یک رمان امروزی است و گمان می کنند که یکی از سرگذشت های سنت 
شفاهی است»۴ در اینجا دیگر مرز میان واقعیت و افسانه به هم می ریزد 
ــم یاشارکمال باعث شد که  ــطوره اینجه ممد بروز می یابد. رمانتیس و اس
ــختی ها و حتی نواقص جسمی، عمری طوالنی کند  باوجود مرارت و س
ــد با هر چگونه ایی خواهد  ــتن داشته باش ــان اگر چرایی برای زیس «انس
ساخت» او با تکیه بر ترانه ها و افسانه های ترکی و کردی که خود از دل 
ــا خوش بینی بیش از حدی  ــته و همواره به آن وفادار بود ب آنها برخاس
به جهان نگاه می کرد درست همان طور که در خطوط اولیه نوشته اش، 
ــن جهان در پی  ــید آدمی زاده در ای ــور کوراوغلو گفته بود «می پرس ظه

چیست؟ پاسخ این است: در پی محبت و دوستی، در پی برادری...»۵
پی نوشت ها:

ــان. / ۲- ص ۴۲،  ــته کیه ــارکمال، ترجمه خجس ۱- مصاحبه با یاش
ــا. / ۳، ۴- ص ۱۴ و ۱۵، اگر ما را  ــانه و تاریخ، رییس نی ــو در افس کوراوغل
بکشند، یاشار کمال، رضا سیدحسینی و خسروشاهی، تهران۱۳۶۴، کتاب 

زمان./ ۵- ظهور کوراوغلو، یاشار کمال، رییس نیا.
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صفحه 10 نگرانی از تبدیل شدن چابهار به عسلویه ای دیگر
صفحه 11 از تخریب تعمدی طاق کسری تا تخریب امروزی میراث تاریخی
صفحه 12 سپانلو، خاطره و خیال مروری بر «زمستان بالتکلیف ما»

ــی  ــود دارد تا برخی وقایع را به فراموش ــه ای در تاریخ وج ــش ناآگاهان گرای
ــپارد، وقایعی که گاه با چنان شدتی روی می دهند که از مقیاس زمان بیرون  بس
ــد، مهجور می مانند و نقش آفرینان  ــد. این وقایع با همه اهمیتی که دارن می زنن
ــطر نخست نسبتش را با  آن گمنام. «چندواقعیت باورنکردنی» از همین چندس
ــنهاد منطقی» تا  ــتان  این مجموعه، از «پیش ــش داس تاریخ تعیین می کند. هر ش
ــیب» روایت هایی هستند از وقایعی که از زمان یا تاریِخ رسمی بیرون  «باغ دزاش
ــه روزگاری خود را فاعالن تاریخ  ــا نقش آفرینان گمنام و نامداری ک ــد، گوی زده ان
ــی خود به محملی بدل  ــذار از دورانی یا در لحظه ای بحران ــتند، در گ می پنداش
ــر تاریخ و روایت در  ــا اعمال قدرت کند. بحث بر س ــوند تا تاریخ روی آنه می ش
ــبت  ــاید در تلقی دوگانه لوکاچ و بنیامین از نس ــر بیش از همه ش دوران معاص
ــت خوردگاِن  ــخ با ادبیات بروز کرد. لوکاچ معتقد بود ادبیات مدرن را شکس تاری
تاریخ می نویسند و به یک معنا ادبیات، تاریخ به روایت شکست خوردگان است. 
ــعرهای ملی و  ــا تاریِخ محذوفان را در قصه های پریان و خرافه و ش ــن ام بنیامی
ــت، بدل کردن لحظه های  ــود که کار روای ــناخت و بر این باور ب ــانه بازمی ش افس
ــت. این دو تلقی را  ــان به بحثی باب روز و اکنونی اس ــت رفته و بی نام و نش از دس
می شود در آثار ما که به نحوی با روایت و تاریخ مواجهه داشته اند، رد زد. آن ها 
ــتر مورخ بودند. از  ــروی، بیش که به راه روایِت تاریخ محذوفان رفته اند مانند کس
ــال سی ودو با طیفی از نویسندگان و شاعرانی  طرف دیگر به خصوص پس از س
روبه رو هستیم که متکی به روایت یا فضایی افسانه گون در برابر تاریخ رسمی و 
ــت های تازه ای را شکل  برخوردار از مواهب پروپاگاند حکومت پهلوی، سرگذش
می دادند. چندان که صمد بهرنگی با ماهی سیاه کوچولو شاید نمونه ای تمام و 

کمال از چنین رویکردی را عیان می کند. 
 بعدها اما با تغییراتی که در پارادایم هاى تاریخ گرایی رخ داد، مساله نسبت 
زبان و زندگی مبنای تامالت تازه قرار گرفت. هایدن وایت این دگرگونی پارادایمی 
ــایی می کند. جوهر اصلی  را با مفهوم «فراتاریِخ» و در کتابی با همین نام شناس
ایده هایدن وایت این است که تاریخ ژانر دارد و از طریق ژانرها روایت می شود. 
ــر ژانری با  ــنده در ه ــت و نویس ــده اس ــتقر ش ــا اینکه تاریخ روی فاکت ها مس ب
ــر و کار دارد، اما ادبیات با چیدن تکه  پاره های  ــده س واقعیت های تاریخی تمام ش
ــمی حذف شده اند، روایت خود را می سازد و به تاریخ  واقعیت که از روایت رس
ــن چهلتن در «چندواقعیت باورنکردنی» شاید تلقی اخیر  ژانر می دهد. امیرحس
ــبت میان  ــتان هایش دوگانه وایت؛ نس ــخ را دنبال کرده و در داس ــِت تاری از روای
بودنی ها و اشیا از یک طرف و زیستنی ها یا بدن ها را از طرف دیگر صورت بندی 
ــیا و آدم ها، دو قطب روایِت چهلتن هستند. قراداد وثوق الدوله  ــت. اش کرده اس
ــتان، نامه ای که کلنل دقایقی قبل از خودکشی روی کاغذ آورده،  با دولت انگلس
ــلحه کمری وزیر جنگ که فکر خودکشی را در ذهن او کاشت، اشیاء داستاِن  اس
ــه در ژاندارمری  ــتانی درباره کلنل فضل اهللا خان ک ــنهاد منطقی»اند. داس «پیش
ــرای حل و فصل امور  ــیونی بود که ب ــت و از اعضای کمیس ــی داش ــمت مهم س
ــکیل شد، تا قراردادی را اجرایی کند که روزنامه های  مربوط به قوای نظامی تش
ــی  هزار لیره ازآن یاد کردند.  آن زمان با عنوان فروش ایران به قیمت یک صدو س

ــیون وقفه افتاد و وقایع سیاسی دیگر آن را  ــی کلنل در کار کمیس اما با خودکش
بالاثر کرد. این اتفاق در واقعیت اتفاق افتاده است و به روایت چهلتن «داستانی 
ــاراج داد»، اینکه  ــر خرافه ای مرموز به ت ــت درباره آدمی که جانش را بر س اس
ــیاِء داستان «پیشنهاد  ــورش خیانت کند مجازات خواهد شد. اش هرکس به کش
ــتنی  ــته اند و حاال اما زیس ــت نداش ــتند که زیس منطقی» همان بودنی هایی هس
ــتنی هایی است که فقط، بوده اند. «اسطوره رمانتیک»  شدند و کلنل، مظهر زیس
ــه «با دیگران فرق  ــخصیتی تاریخی ک ــت از صحنه درمحاق  مانده ش روایتی اس
می کرد» و در کوچه پس کوچه هایی پرسه می زد که پر از اشباح سرگردان بودند، 
که نوشته اند «رفیق سگ های ولگرد محله بود» و به هنگام مرگ کت زیتونی به 
تن داشت و کیسه ای روی دوش که با ظن پاسبانی و ایست  او کپسول سیانوری 
ــعاعیان. کسی که  ــادگی. مصطفی ش ــته بود و تمام. به همین س زیر زبان گذاش
ــت جز آنکه  ــانی از او نیس ــود و نش ــتان هم نامی از او برده نمی ش ــا آخر داس ت
ــنده معروف نشان  ــت که او را در کنار یک نویس ــترس اس ــی در دس «از او عکس
ــت که آخرین عکِس  ــهرت این عکس هم به این خاطر اس ــد.» و تازه ش می ده
ــنده معروف هم دو،سه هفته بعد در همان  ــنده معروف است و آن نویس نویس
ــکته ای مشکوک در چهل و شش  ــاحلی پیش زمینه عکس دونفره به س خانه س
ــنده زبان تندوتیزی داشته و از منتقدان  ــالگی می میرد و دیگر اینکه این نویس س
ــه در جوف دفترچه  ــت. می ماند دو نامه ای ک ــی دورانش بوده اس ــام سیاس نظ
ــال ها بعد از مرگش توسط دختر پاسبان به  ــت در جیب های او بوده، س یادداش
دست نویسنده رسیده است. و حاال نامه ها، اشیایی هستند که به چیزی بیش از 
ــنده معروف، موجود زنده ای که باید  ــده اند. و آن شخص کنار نویس خود بدل ش
ــاخته می شود. راوی  ــد. این دوگانه در داستان بعدی هم برس ــت و نش می زیس
ــه به مثابه موجودی  ــایه ای حرف می زند ک ــتان «ارواح دلواپس» از «س در داس
ــه نیمه تاریکی از یکی از کافه های پاریس در لحظه ای به کوتاهی  اثیری در گوش
ــیدن یک آه بر پرده سینما پدیدار می شود»؛ یکی از همان کافه هایی که در  برکش
ــفر با فیتز جرالد و  ــنده جوان آمریکایی با نامزدش همس فیلم وودی آلن، نویس
ــفری به دهه بیست سر از آن درمی آورد و در گوشه ای از آن  نامزدش زلدا در س
ــنده ایرانی هم در سفری  ــیند. و حاال نویس همینگوی جوان با او به بحث می نش
به گذشته به دهه بیست برمی گردد «به خاطر تابانیدن نور بر گوشه های تاریک 
ــباهت می برد». درست است  ــده، چندان تباه که به یک کابوس ش رویایی تباه ش
ــخن نگفته اند»، اما در  ــنده ای دیگری به اندازه او س «در ایران درباره هیچ نویس
روایت چهلتن از هدایت، صدای ارواح سرگردان و دلواپس دیگری هم به گوش 
می رسد: زوجی که مانع اولین خودکشی هدایت شدند و او را بیست و چهار سال 
ــی او را به دیگران خبر دادند.  ــتند. همین زوج بودند که خودکش در انتظار گذاش
ــونت اروپای آن روزگار دفن شدند «شاید  ــی که زیر آوار ترور و خش زوج دلواپس
آنها یهودی بودند و سر از اردوگاه های مرگ درآوردند، شاید در نهضت مقاومت 
بودند و در ماموریتی جان دادند و سرانجام شاید شهروندانی معمولی بودند که 
شلیک خمپاره یا یک گلوله توپ خانه را بر سرشان آوار کرد.» پژوی مدل ۱۷۶ در 
فیلم وودی آلن که نویسنده را به دهه بیست برگرداند، یا خود فیلم وودی آلن و 

کافه پاریس، همه اینجا اشیایی اند که اعالم زیستن می کنند. همین طور می توان 
در داستان های دیگر هم پیش رفت و این دوگانه ها را بازشناخت. علی اکبر 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 
ــت و یادداشتی که  خود را از بین برد، از دیگر آدم های تاریخی این مجموعه اس
ــد؛ سراسر اخالص و بندگی به  ــر ش ــت و منتش قبل از مرگش از خود برجا گذاش
شاه و بعد نسخه واقعی اش که از تخطی او خبر می دهد، همان شیء بیرون زده 
ــت.  در تمام این داستان ها، آدم ها دیگر شخصیت های تاریخی  از کادر تاریخ اس
ــم چهلتن در این  ــده اند. و کاِر مه ــتند بلکه به فتیش های فرهنگی بدل ش نیس
ــتان ها دو قطب  ــت. اینکه در این داس ــاید همین اس ــتان کوتاه ش مجموعه  داس
ــت و تالش  ــانده اس ــایی کرده و کنار هم نش ــتالژیا و فتیش را شناس تاریخ؛ نوس
ــت و تاریخ را تعریف کند. هم از  ــد در برخورد این دو قطب، ماجرای روای می کن
این رو «چند واقعیت باورنکردنی» درست معکوس جریان غالب داستان نویسی 
ــتالژیا، تاریخ را  ــال های اخیر با انتقاد از نوس حرکت می کند.  گفتمان حاکم در س
بیشتر به منزله فتیش و بازمانده ای از سرکوب درک می کند. فتیش تاریخ، حاصل 
برابر دانستن گذشته و روایت گذشته است. از این رو فتیش مفهوم مناسبی برای 
ــش تاریخ وجه غالب  ــز و کل را عوض می کند. فتی ــت که جای ج ــن نگره اس ای
تلقی ما از گذشته را شکل داده است: چه در پارادایمی که در مواجهه با تاریخ، 
ــت را گرفتار زوال و بی حافظه گی می داند و چه در پارادایم دیگری  ایرانی جماع
ــت که  ــه ما بیش از حد درگیر تاریخ ایم و از این اس ــت ک که محمل این باور اس
ــت داده ایم. سرآخر هر دوی این  نگره ها در  هرگونه امکان تغییِر زندگی را از دس
ــتالژیای تاریخی را مهم ترین معضل مواجهه  ــبه انتقادی، نوس دروِن گفتمانی ش
ــته تعبیر می کنند. اما داستان های چهلتن خواسته و ناخواسته به خاطر  با گذش
فعال کردن عناصر واقعیت های تاریخی در داستان، به لحظه ای دست یافته اند 
ــات می کنند. زاویه دید راوی گرچه  ــتالژیا و فتیش یکدیگر را مالق که در آن نوس
ــته حرکت می کند اما لحظاتی در داستان هست که در مسیری  از اکنون به گذش
معکوس از گذشته به اکنون می رسیم و این وجه تاریک  و جاافتاده در وضعیت 
ــه اخیرا با  ــتان هایی ک ــت. اما انبوه داس ــت و از قضا کاِر ادبیات اس ــر ما اس اخی
دستمایه قراردادِن تاریخ، خاصه دهه شصت نوشته و چاپ می شوند، یا مصداق 
ــتالژی برای زمان حال» هستند، ظاهر امر هم  ــون از «نوس تعبیر فردریک جیمس
این است که هرکس باید خاطراتش را بنویسد و صاحب حق بیان است و خود 
ــتی به تاریخ دارند؛  ــی فتیشیس را بالذات موجودی تاریخی می پندارد. و یا گرایش
ــته به دست دهند و خط مستقیمی از  ــتان ها می خواهند ژانری از گذش این داس
ــم کنند. از این رو بیش از حد به حافظه اتکا دارند، درست  ــته تا اکنون رس گذش
ــه به حافظه در  ــت ک ــِس روایت های چهلتن که در تمام آنها چیزی هس برعک
نیامده است و برهم خوردن تمایز زیستنی ها و بودنی ها در آنها، بر اشباحی نور 
ــرگردان اند. از این رو «چند  ــت که در بین مکان ها و بدن های روایت س تابانده اس
ــت از شخصیت های تاریخی  واقعیت باورنکردنی» بیش از آنکه روایتی سرراس

یا سرنوشت شان باشد، روایِت اشباح سرگردان تاریخ است. 

هدایت و دیگران در «چندواقعیت باورنکردنی»
مجموعه داستان امیرحسن چهلتن

اشباح تاریخ

ــه در «بوطیقا» از  ــطو بود ک ــتین بار ارس ظاهرا نخس
ــم او، تراژدی  ــخن گفت. به زع ــدم ادبیات بر تاریخ س تق
ــت که اول و وسط و آخرش  از این رو بر تاریخ تقدم داش
معلوم بود. قطعه ای بود از زندگی که جان می داد برای 
ــا همین امروز  ــطو نهاد ت ــوف. بنایی که ارس تامل فیلس
ــرب در باب ادبیات  ــفه غ ــت و همچنان فالس پا برجا اس
ــند. این رویکرد در سرزمین های  ــند و می نویس می اندیش
ــت. تا  ــوال برانگیز اس ــیه و دور و دیر از مدرنیته س حاش
ــتثنای ادبیات کالسیک- در  همین اواخر ادبیات- به اس
ــت. از منظری  نظر اهل  فکر چندان جایگاه ویژه ای نداش
ــی  ــروطیت این قدر که تاریخ نویس ــد مش ــی، از بع تاریخ
ــی  ــدان اهمیت از چن ــات  ادبی ــد،  ــدا می کن پی ــت  اهمی
ــت. به عبارتی، ادبیات قبل یا بعد از تاریخ  برخوردار نیس
ــوم به تاریخ  ــت می کند و تاریخش از واحدی موس حرک
ــم این قدر  ــروطه خواهان ه ــدا می افتد. مش عمومی ج
ــینیان و اکنونیان بودند، به تخیل و  ــه نگران تاریخ پیش ک
ــت خالف  ــردازی وقعی نمی نهادند و این درس روایت پ
ــن می بینیم. در  ــت که مثال در آمریکای التی ــیری اس مس
آنجا، ادبیات جای تاریخ ممنوعه و نانوشته را پر می کند. 
ــت  ــالوه بر این، مراجعه به تخیل امکان مقاومتی اس ع

در برابر فاتحان و متمدن هایی که جا خوش کرده اند. 
ــارغ از ارزش گزاری  ــت که ف در همین پس زمینه اس
ــاب  کت ــن،  مت ــای  ضعف ه و  ــوت  ق ــن  تعیی و  ــی  ادب
ــن چهلتن اهمیت  «چند واقعیت باور  نکردنی» امیرحس
ــتان است که  ــش داس ــکل از ش پیدا می کند. کتاب متش
ــد در مصاف با  ــت و واح ــه ای ثاب ــا جز روحی ــه آنه هم
ــترک دیگری با هم ندارند. نویسنده  تاریخ هیچ وجه مش
ــخ و تامل  ــترک از تاری ــس مش ــه ح ــت ک ــی آن اس در پ
ــتان  ــتاویز روایت پردازی کند. در هر داس ــی را دس تاریخ
ــاب می کند و آن را چنان  ــم لحظه ای از تاریخ را انتخ ه
ــد می انجامد.  ــی خالف آم ــه به نتایج ــط می دهد ک بس
ــویم که  ــرده کلنلی روبه رو می ش ــرح حال فش مثال با ش
ــت به انتحار می زند تا مگر به  ــتی دس ــر وطن پرس از س
ــتان  ــد. در داس ــرارداد۱۹۱۹ وثوق الدوله تن نداده باش ق
ــرح حال «داور» بنیان گذار دادگستری مدرن  دیگری، ش
ــدن به  ــم، بدون ذکر نام و سنجاق ش ــران را می خوانی ای
ــعاعیان»،  ــر از زندگی «ش ــی. پرده آخ ــم سیاس رمانتیس
ــتمایه یکی دیگر از داستان ها است. به نظر می رسد  دس
ــتان ها، دقت نظر خاصی به  که نویسنده در چینش داس
ــز تاریخ و  ــرا در نظمی تامل برانگی ــت، زی خرج داده اس
فانتزی پهلو به پهلوی یکدیگر قرار می گیرند. در داستان 

ــب در  ــان از فیلم «نیمه ش ــه ناگه ــس» ب «ارواح دلواپ
پاریس» وودی آلن به صحنه مکتومی از زندگی صادق 
هدایت جهش می کنیم. از منظر بیننده ایرانی در خارج 
ــت پاریس،  ــم وودی آلن از فانتزی دهه بیس از کادر فیل
ــنده با  ــتان نویس ــور دارد. در این داس ــت هم حض هدای
ــیر هدایت  ــر مکان ها و جزییات ظاهرا زائد، مس تمرکز ب
ــاهد  ــاره طی می کند. همواره یک زوج، ناظر یا ش را دوب
ــت اول آن زوج  ــد. در نوب ــت بوده ان ــای هدای انتحاره
ــند و در نوبت دوم کار از کار گذشته  ــر می رس به موقع س
ــت. ولی آن زوج ها کجا رفته اند. چه بر سرشان آمده  اس
ــی به تاریخ  ــتن مفروضات ــت. راوی با افزودن و کاس اس
ــیه ای صحنه را تغییر می دهد.  ــته آدم های حاش نانوش
مثال زوج دلباخته ای که هدایت را در انتحار نخستینش 
ــس، از اردوگاه  ــغال پاری ــد، در دوران اش ــات داده ان نج

ــد و در غبار  ــر در می آورن ــا س نازی ه
ــوند. در دو داستان  تاریخ محو می ش
دیگر «چند واقعیت باورنکردنی» این 
ــدا می کند.  ــرز تلقی مجال بروز پی ط
ــتان «باغ ایرانی»، ماجرای سفر  داس
ــته جمعی چند دوست به مناطق  دس
ــتایی  ــت که در روس مرکزی ایران اس
ــان، حکایتی  ــع کاش ــاال از تواب احتم
عتیق به شکل تجربه ای عادی بازگو 
می شود. داستان از این قرار است که 
با گم شدن ساعت یکی از همسفران، 

ــف به عمل می آید که در خانه کدخدا ماری هست  کاش
ــای جهان می پندارد. کدخدا  که خود را مالک الماس ه
ــکندر را بازگو می کند که با کشتن ماِر نگهبان  افسانه اس
ــان را از این حق  ــه الماس های جهان، مارهای جه هم
ــده  ــاعت گمش ــت. از آنجا که در س ــرده اس ــروم ک مح
الماس به کار رفته است، مار خانه کدخدا آن را برداشته 
ــدود  ــوراخ النه او را مس ــه کدخدا س ــن ک ــت و همی اس
ــتان  ــود. در داس ــاعت چندی بعد پیدا می ش می کند، س
ــری پیدا می کند.  ــزی جنبه پررنگ ت ــیب» فانت «باغ دزاش
ــت  ــتان بازگفت خاطره ای از دوران کودکی اس این داس

ــر در تکنیک عجیب و غریبی طرز نگاه خود به  که دو پس
ــتاره ها را به خود نزدیک  ــمان را تغییر می دهند و س آس
می کنند. یکی از دو رفیق ایام کودکی- فریبرز- با همین 
ــمان می رود و چند ساعتی با غیابش همه  شگرد به آس
ــتان بیش از  ــت، داس را نگران می کند. در خوانش نخس
حد ساده و حتی بی ربط به نظر می رسد. اما این داستان 
ــر کل مجموعه  ــت می کند که ب ــان منطقی تبعی از هم
ــت. منطق روایی چهلتن- چنین که برمی آید-  حاکم اس
ــت. او در پی آن است  ــتن حاشیه بر متن اس مقدم دانس
که مطالب محذوف و بی ارزش را بال و پر دهد. خالصه، 
آنچه بازگو می شود دقیقا همان چیزی است که از منظر 
ــته است. در داستان «باغ  تاریخی چندان اهمیتی نداش
دزاشیب» انهدام جهان ممکنی را شاهدیم که کامال به 
ــر این مطلب درخور  ــت. ذک حافظه نقل مکان کرده اس
ــتان در دزاشیب  ــت که داس تامل اس
ــکان از دیرباز محل  ــذرد. این م می گ
وقوع اتفاقات عجیبی در تهران بوده 
است. تا همین چندی پیش، دزاشیب 
ــناخته، ارواح ناآرام  به صداهای ناش
و اتفاقات خارق العاده و گاه ترسناک 
ــت  ــا در وضعی ــت. ام ــهرت داش ش
ــی،  پیرامون ــی  فضای در  و  ــود  موج
ــیب جز ویرانه ای از زندگی های  دزاش
ــت. چهلتن میان  ناتمام و ناقص نیس
ــر تمایز  ــخ و تاریخ پذی ــه تاری دو مقول
ــتان های او به هیچ  وجه تاریخی  ــت. داس ایجاد کرده اس
ــن کتاب ما با  ــت. در ای ــت، ولی کامال تاریخ پذیر اس نیس
جزء های ناچیزی سروکار داریم که تلقی بسته بندی شده 
و کلیشه ای از گذشته را تغییر می دهند. گذشته از اکنون 
جدا نیست. این  دو در امتداد یکدیگر قرار ندارند بلکه در 
ــکوه گذشته  ــت که ادبیات نه ش عرض با هم اند. این اس
ــی وجه تراژیک  ــد و نه در پی بازنمای ــته می کن را برجس
پیشینه ما است. گذشته توامان هم دافعه ایجاد می کند 
ــت. تاریخ و ادبیات  ــم جاذبه خاص خود را دارا اس و ه
ــوازی ایجاد می کنند.  ــن زندگی و زبان نوعی ت هریک بی

ــات تاریخی و تاریخ ادبی  ــا معموال رهیافت های ادبی ام
ــاده تر، تاریخ  ــه بیان س ــش نمی روند. ب ــای هم پی پابه پ
ادبیات هیچ گاه زیرمجموعه ای از تاریخ عمومی نیست. 
حتی می توان پا را از این هم فراتر گذاشت. تاریخ ادبیات 
ــای مکتب ینا از  ــتین بار رمانتیک ه در مفهومی که نخس
آن بحث می کردند، حاکی از آن است که چیزی به اسم 
تاریخ عمومی وجود ندارد. در جمع بندی نهایی، چهلتن 
ــات صفت و موصوف های مقلوب به  میان تاریخ و ادبی
ــت  ــی آورد. گاه تاریخ موصوف صفت ادبی اس وجود م
ــخ ادبی) و گاه ادبیات در همین وضع قرار می گیرد  (تاری
ــا این دو هیچ گاه منطبق بر یکدیگر  (ادبیات تاریخی). ام
ــه همراه دارد  ــباح خودش را ب ــتند. هر تاریخی اش نیس
ــت. غالب  ــباح اس ــات فقط یکی از این اش ــه ادبی و البت
ــی» در زمره  ــت باورنکردن ــخصیت های «چند واقعی ش
آدم هایی هستند که در شمار نفوس به حساب آمده اند، 
ــنده یا شناخته نبوده اند. بنابراین تضاد  اما هیچ گاه شناس
ــی کردن شمارشی ها شکل  ــتن در گزارش ــازنده نوش برس
ــت.  ــبح دقیقا در همین معنی اس می گیرد. مراد ما از ش
ــوند  ــمرده می ش موجوداتی که در لحظه ای از تاریخ ش
اما از بخت روایت شدن یا روایت کردن برخوردار نیستند. 
ــه در جوار تاریخ  ــت مثل کدخدای آن ده کویری ک درس
ــاس را بازگو می کند.  ــراث تاریخ، ماجرای مار و الم و می
ــان ماری  ــته عینا هم ــر از روایت، گذش ــه ای دیگ در الی
ــکندر  ــت و اس ــه روی الماس ها چنبره زده اس ــت ک اس
ــوع را بپراکند.  ــج مجم ــد این گن ــتن او می خواه ــا کش ب
ــافران ایرانگرد هم در پی میراث گذشته، اسکندروار  مس
ــدا در عین  ــه کنند. کدخ ــته را تکه تک ــد گذش می خواهن
بی تفاوتی روایتی زیسته از حکایتی عتیق را پیش چشم 
ــاید این مجموعه تلنگری باشد به  آنها قرار می دهد. ش
ــته از نویسندگانی که می خواستند با نوشتن  همه آن دس
ــت  ــهری دس ــوم به ادبیاِت ش ــهر به واحدی موس از ش
ــهر نوشتند و فراموش کردند  یابند. اما فقط از نفوس ش
ــهر بودنش مملو از اشباحی  ــهری در نفس ش که هر ش
ــان به روایت  درآمدن است.  ــت که دلیل وجودی ش اس
ــیب در این تلقی از ادبیات کامال پاکسازی  ــباح دزاش اش
و حذف می شود. زندگی های مدفون و مطرود و ممنوع 
ــتند. اما چهلتن در  ــاکت اند اما هنوز هس آدم هایی که س
ــش نمی رود و  ــته تا انتها پی ــن تصور جهنمی از گذش ای
ــباح  ــا را نیمه کاره رها می کند. به این  ترتیب اش ماجراه
ــخ که در زندگی و مردگی نیمه کاره اند، در روایت نیز  تاری

نیمه کاره می مانند. 
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