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کافکا در رمان محاکمه داستان یوزف کا .مشاور ارشد یک بانک بزرگ را تعریف می کند که یک روز بی دلیل و بدون تفهیم اتهام در منزلش بازداشت می شود .کتاب با این جمله آغاز می شود“ :بی
شک کسی به یوزف کا .تهمت زده بود ،زیرا بی آنکه از او خطایی سر زده باشد ،یک روز صبح بازداشت شد ”.با این حال کا .اجازه رسیدگی به امور روزمره خود را دارد .در ادامه با دادگاه ها و سیستم
مخوف و عجیب غریبی سر و کار پیدا می کند که از زمین تا آسمان با ذهنیات کا .و (خواننده) تفاوت دارد و برای رهایی از بحرانی که هر روز فشارش بر زندگی کاری و روحیاتش بیشتر می شود به ناچار
و دربه در ،به جمع آوری اطالعات از این سیستم قضایی ناگزیر می شود ...مثل اکثر آثار کافکا با جمله کوبنده و فوق العاده از ابتدای کتاب مواجه هستیم ،لذا بحث از بحرانی شکل می گیرد که قهرمانان
دیگر داستان های کافکا از جمله سامسای مسخ شده هم دچارش شده اند .این کتاب ترجمه علی اصغر حداد است و توسط نشر ماهی در  272صفحه به بازار کتاب عرضه شده است.
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واکاوی یک اسکلت ادبی؛

معرفی فیلم

ساختاررمان به مثابه درخت

مامان ()2014
ِزیوی ِر دوالن ،کارگردان شگفتیساز کانادایی ،دوباره به جشنوارۀ کن باز میگردد
و این بار ،با موفقترین فیل��م خود یعنی «مامان»( )۲۰۱۴( )Mommyدر این
جش��نواره حضور دارد .مامان منظرهای تماشایی از هنر سینما به نمایش گذاشته
و برای تصاحب نخل طالیی رقابت خواهد کرد .ماجرای فیلم در س��ال  ۲۰۱۵و
در کانادا اتفاق میافتد ،جایی که قوانین تغییر یافتهاند تا والدین بتوانند بچههای
ناس��ازگار خود را به آس��انی به نهادهای تربیتی بسپارند و ا ِستیو (آنتوآن-اولیویه
پیالن) یکی از این بچههای ناس��ازگار اس��ت .مشکل ا ِس��تیو ،مانند جیمی اُلیور
جوان در آمفتامینها ،اختالل بیشفعالی وکمتوجهی ( )ADHDتشخیص داده
ش��ده ا ِستیو نوجوانی ناهنجار و بی ادب ،آزاردهنده ،خودمخرب ،زبان ریز و بعضاً
خطرناک است .ا ِستیو به خاطر مبادرت به یک آتشسوزی ناگوار ،که به سوختگی
ش��دید همخانهاش انجامیده ،از یک خانه ی تأدیب اخراج ش��ده و اکنون توسط
مادر دایان (آن دوروال  )Anne Dorvalبه خانه ی تأدیب دیگری آورده ش��ده
ْ
اس��ت.در همان ابتدا ،این دو
باهم برخ��ورد پیدا میکنند،
چ��ون ا ِس��تیو از روی دیوار
خانۀ متعلق به آنها در حومۀ
ش��هر باال و پایی��ن میپرد و
دای��ان تالش میکن��د که او
را کنت��رل نمای��د؛ ا ّما وقتی
که کایال (س��وزان ِکلِمِنت)،
همس��ایۀ روبهروی��ی آنها در
آن ط��رف خیاب��ان ،مداخله
میکن��د میان این س��ه نفر
یک دوستی غیرمنتظره سر
میگیرد .کایال مجبور اس��ت
به خاطر اختالل گفتاریاش
بجای تدریس در یک فرصت
مطالعاتی اجباری به سر ببرد .او اکنون میتواند با استفاده از تجارب آموزشی خود
به ا ِستیو کمک کند و او را برای بازگشتی نامحتمل به تحصیل و زندگی عادیاش
آماده سازد .کایالی مهربان هم با ا ِستیو و هم با دایان ارتباط برقرار کرده ،آموزش
خصوص��ی این نوجوان ن��اآرام را آغاز میکند .همزمان با این کار ،کایال [گفتار و]
ص��دای طبیعی خود را به طور کامل و به معن��ای واقعی کلمه باز مییابد.دوالن
با فیلم «مامان» به دورۀ بلوغ و پختگی خود پا گذاش��ته است .این بار ،تجارب او
در م��ورد ابعاد تصویر ،که س��ابقۀ آن به فیلم «ت��ام در مزرعه » «Tom at the
 « Farmبر میگردد ،به یک حس ِروایی واقعی منجر ش��ده است .اکثریت فیلم
در ابعاد سِ لفی (تصویربرداری با دوربین شخصی) فیلمبرداری شده است .این کار
شخصیتهای فیلم را به یک فضای عمودی تنگ محدود کرده است که به یکباره
ت��رس از مکانهای بس��ته را الق��ا میکند و در عین حال ،این س��ه نفر را به یک
ِ
صمیمیت بیش از حد مجبور میسازد .یکی از نقاط عطف فیلم چنان متأثرکننده
ش اواخر جشنواره ،که ویژۀ اصحاب مطبوعات و
و رهاییبخش اس��ت که در نمای 
منتقدین بود ،قلبهای سختش��دۀ تماشاگران را تکان داد و آنها را بیاختیار به
تشویقهای پیدرپی وا داشت .دوالن کارگردانی است که عمیقاً در مورد امکانات
س��ینما میاندیش��د و این امکانات را با ذوق و نبوغ خود کشف میکند ،ا ّما گویی
در آخرین فیلم اوس��ت که همۀ این امکانات گرد هم آمدهاند .فیلمبرداری “آندره
تورپین” هم بس��یار عالی است .بس��یاری از نماها با یک نور طالیی پوشش داده
میشوند و ترکیببندیهاطوری هستند که در ذهن باقی میمانند .دوالن به لطف
“ادواردو نویا” از موسیقی استادانهای نیز بهره برده است.
منتقد :جان ب ِلیزدِیل ()cine-vue

.

مریمایجادی

ساختار یا شکل و صورت یک رمان را می توان به یک درخت
تشبیه کرد .ستون فقرات داستان شما تنه درخت است و رسیدن
به نقطه اوج یا بزنگاه ،بلندترین شاخه های آن است .شاخه های
کناری پیرنگ های فرعی و خرده روایت ها هستند .چنانچه یکی از
آن ها بسیار بزرگ یا ضخیم شود ،شکل آن ناموزون می گردد .ترکه
ها ،رنگ برگ ها و نوع میوه ها ،جزء نگاریهایی است که فضا و رنگ،
و حال و هوای داستان را می سازند.می توان این قیاس تمثیـلی را
با قرار دادن مضمون و درونمایه داستان ،به جای ریشه های آن
درخت ،که خودش حس می شود اما دیده نمی شود و به تمام
قسمت های آن مخلوق مواد غذایی می رساند ،بسط و گسترش
داد .قدرت تخیل خالق شما ،خاک حاصلخیزی است که در وهله
نخست بذر را پرورش می دهد و به بار می آورد .نهالتان به تدریج
رشد می کند ،استحکام می یابد و شکل می گیرد .این درخت
ریشه های عمیقی دوانده با این حال آزاد است .همیشه در حال
تغییر است تا زیبایی و برتری خود را حفظ کند.شاخه های درخت
با هم در ارتباطند و از یک کانون منشعب شده اند و تغذیه می
کنند.ستون فقرات داستانتان همانند تنه درخت باید مستحکم
باشد.اگر یکی از شاخه ها به نظر رشد فزاینده ای داشته باشد،
باید آن را هرس کرد .زمانی این درخت زیباست که همه شاخ و
برگهای آن به اندازه و متناسب باشند .اگر جز این است که در این
صورت شما به مقدار قابل مالحظه ای دوباره اندیشی نیازمندید.
شاید حتی شما مجبور شوید که درخت را دوباره بکارید .حال که
آن را آراسته اید مطابق با درونمایه و موضوع داستانتان ،بهدرخت
گرمای خورشید را بتابانید و اشعه های طالیی را بر برگهای سبز
آن منعکس کنید و گرما و نور را درفضای داستان جاری سازید
و یا هوا را ابری کنید و بر برگهای زرد و نارنجی باران را ببارانید
و یا حتی برف های سپید را بر شاخه های درخت به جای برگها

یادداشت

بنشانید و بگذارید تا سرما در تمام شاخ وبرگ و تنه داستانتان
نفوذ کند.داستانی را که می نویسید باید پرداخت کنید ،تاکید
کنید ،حذف کنید و به آن به صورت یک کل قانع کننده بدون
یک کلمه بی ربط یا اضافی شکل دهید .اگر فریفته یک توصیف
یا پیشامدی شوید که هیچ ارتباطی با رمانتان ندارد ،از خط اصلی
خارج خواهید شد .کلمه “گزینش” را همواره به یاد داشته باشید.
موراویا نویسنده ایتالیایی می گوید“ :اگر ما اشتیاقی به گزینش
کردن نداشته باشیم ،حتی ده هزار صفحه هم برای توصیف یک
اتاق برایمان کافی نخواهد بود».نویسنده باید از میان انبوه حوادث
یک زندگی دست به انتخاب بزند .اما اینکه چه چیزی را انتخاب
می کند ،پاسخ هیچ دو نویسنده ای یکسان نیست .برخی به دنبال
شخصیت اند ،برخی کنش و کشمکش ،و برخی نیز حال و هوا،
تصاویر یا گفتگو .اما هیچ عنصری به تنهایی نمی تواند سازنده
داستان باشد .ساختار منتخبی است از حوادث زندگی شخصیتها
که در نظمی با معنا قرار گرفته اند تا عواطف خاصی را برانگیزند
و نگاه خاصی را به زندگی بیان کنند.از بیان دیدگاههای شخصی
خود ،موعظه کردن و یا درس اخالق دادن بپرهیزید .در مورد
شخصیت ها فقط حقیقت را بگویید و قضاوتشان نکنید .یک رمان

ایران دوستی
در سایه کوروش یا توهم کوروش

.

آزاده غالمی

روزانه در شبکه های اجتماعی مجازی و گفتارها پیام هایی بسیاری بدست مان می رسد
که محتوای شان میهن پرستی و ایران دوستی است اما نکته ی قابل توجه این است که
تقریبا تمام این پیام ها با نام کوروش شروع میشود و یا با پیامی که اغلب منسوب به کوروش
است خاتمه پیدا می کند .گذشته از اینکه عمدتاً اینگونه پیام ها ساخته و پرداخته اذهان
جامعه است ،اما گویا این سرزمین فقط متعلق به یک دوره از تاریخ کشورمان بوده ومیهن

اساساً سند و مدرک سیاسی ،اجتماعی یا مذهبی نیست بلکه یک
داستان است و هدفش سرگرم کردن .وقتی که شروع به نوشتن
یک رمان می کنید هم باید در سراشیب پرتالطم رودخانه پارو
بزنید و مثل برق و باد از آن بگذرید و هم باید در بخش های
آرام رودخانه ،در سمت موافق آن کرجی برانید .اما به یاد داشته
باشید که در هیچ رمانی نباید به تمام و کمال خود را در سراشیب
تند رودخانه بیندازید و یا ک ً
ال در آب های آرام آن پارو بزنید.
باید با دقت بین بحران و آرامش موجود در داستان موازنه برقرار
کنید .هر چه جلوتر می روید باید بر مقدار هیجانات و تنش ها در
داستان بیفزایید .در غیر این صورت خواننده در فصل های پایانی
خسته خواهد شد و نسبت به سرنوشت شخصیت های داستان
بی عالقه می شود .سعی کنید خواننده را به یک رشته اتفاقاتی
که حتی فکرش را هم نمی کرده مهمان کنید .اتفاقاتی که وقتی
سر می سند ،قابل قبول و باورپذیر باشند .پاراگراف های اولیه
داستان اگر چه از حاالت نمایشی و هیجانی کمتری برخوردارند
ولی خواننده حس می کند که این آرامش قبل از طوفان است و
به انتظار شروع طوفان می نشیند .پس بدون آنکه غلو کنید تالش
کنید تا خواننده را به هیجان و شگفتی درآورید .رمانتان باید پایان

پرستان تنها در سایه ی کوروش کبیر و امپراطوری باشکوه هخامنشیان ایران را به رسمیت
می شناسند و دوست دارند.ایران سرزمینی است با قدمت تاریخی چند هزار ساله که عالوه
بر امپراطوری هخامنشیان ،حکومت های باشکوه اشکانیان ،ساسانیان ،افشاریان ،سلجوقیان،
صفویه ،زندیه و غیره را داشته است ،ایران کشوری است درد کشیده از شمشیر متجاوزانی
چون تیمور لنگ ،چنگیز ،انگلیس و رشادت مردانی چون آریوبرزن و عباس میرزا و دیگر
دلیران .ایران مادری رنجور است از خیانت های پادشاهانی چون سران قاجار که فرزندانش
را کشتند و خاکش را تقسیم کردند .ایران تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد با ادیانی چون
زرتشتی،مانوی ،مزدکی ،مسیحی پیش از اسالم ،اسالمی و نه با یک پادشاه و نه با یک دوره
خاص تاریخی .چرا احساس میهنی و حماسی مردمان این سرزمین تنها منحصر به یک
فرد و حکومت است؟ پذیرش روزهای تلخ تاریخ و ناکامی های ادوار ،نه عظمت دوره شکوه
کوروش را زیر سوال می برد و نه قضاوت دنیا را نسبت به تاریخ ایران همراه با غرض می
کند.شاید گاهی از مشکالت خسته شویم ،دردهای جامعه و ناکامی برای درمان َورم هایی
که اغلب ریشه تاریخی دارند حوصله مان را سر ببرد .اقتصاد بیمار این سالها ما را به یادآوری
دوره ای با شکوه از تاریخ ترغیب کند و یا از طریق برخورد هموطنان مان در برابر مشکالت

بسیار قوی داشته باشد .کاری کنید تا خواننده بعد از اتمام داستان
همچنان در این فکر باشد که بر سر شخصیت ها چه خواهد آمد
و چگونه زندگی خواهند کرد .زمان و مکان را در ابتدای هر فصل
روشن و واضح مشخص کنید .این را بدانید که شما به عنوان
نویسنده از زمان و مکان و رخداد آگاهی کامل دارید ولی خواننده
فقط نسبت به اطالعاتی که به او می دهید آگاهی دارد .صفات
و خصوصیات بارز شخصیت ها را همان آغاز کار بدهید .وقتی
شخصیت “زاویه دید شما” از واقعیت آگاهی داشته باشد پنهان
کردن آن به بهانه غافلگیر کردن خواننده کار درستی نیست چرا
که با این کار خواننده احساس می کند که سرش کاله رفته است.
ای.ام.فورستر در کتاب جنبه های رمان می نویسد ”:هر عمل یا
کالمی را در پیرنگ باید به حساب آورد؛ آن ها باید موجز و کوتاه
باشند؛ حتی وقتی پیچیده اند باید سازمند و تشکل یافته باشند
و به دور از موضوعات منسوخ و پایان یافته .شاید دشوار یا آسان
باشند و شاید – و البته باید – در بردارنده رمز و راز؛ اما به هیچ
وجه نباید گمراه کننده و گول زننده باشند» اگر فکر کردید به
پایان داستانتان رسیده اید از خودتان بپرسید :من می خواهم چه
چیزی را بگویم؟ آیا آن را گفتم؟ مشکل شخصیت اصلیم را تا حد
ممکن حل کردم؟ جان آپدایک می گوید “ :در آفرینش یک اثر
هنری باید “رضای خاطر” که دستخوش هیچگونه اراده و تقدیر
قرار نمی گیرد وجود داشته باشد .آن باید جرقه ای در ذهن ایجاد
کنـــد و زنگ را به صدا درآورد .من خودم بالفاصله دست به کار
می شوم و اقـدام به خلق نوعی تعلیق یا کنجکــاوی انحـــرافی
می کنم و در پایان داستان یا رمان آن انحراف را راست و ریس
کرده و حرکت را کامل می کنم».
به انتهای رمان که رسیدید دوباره بخوانید و نقاط ابهام را
برطرف کنید .عبارات زائد را به مانند شاخ و برگهایی که نیاز به
هرس دارند حذف کنید و آن را به کمال برسانید .مانند بستنن
بند یک چکمه بلند که قبل از آنکه گره آخر را بزنید باید تمام
بندها را از ابتدا یکی یکی محکم بکشید و به یکدیگر نزدیک کنید.
این دست شماست که کتابی را که ارائه می دهید بی انسجام،
ناموزون ،سردرگم ،و کسل کننده باشد و یا بجای آن کتابی جمع
و جور ،مختصر و مفید ،روشن و خواندنی عرضه کنید.

و حوادث دردناک ،عصبانی و دلگیر شویم اما اینجا با تاریخی که پادشاهی در خود دارد که
عنوان سازنده ی اولین منشور حقوق بشر جهان را در کارنامه دارد و همینطور با استبداد
پادشاهانی که در طی قرون فرهنگ و امنیت و خاک را با هیچ معاوضه کردند ،سرزمین ما
است .اینجا تنها سرزمین کوروش نیست سرزمین تمام کسانی ست که در این خاک متولد
شدند برای حفظ آن جنگیدند و جان دادند .اینجا سرزمینی است که یک تاریخ دارد و نه
سرزمینی که به دو بخش تقسیم میشود :ایران کوروش با عظمت و شکوه و ایران بعد از
کوروش با مشکالت و رنج ها و عقب ماندگی ها؛ وطن همین ایران کنونی ست همان که
دوستداران کورش بدون اینکه سعی کنند نقشی حتی اندک در بهبود وضعیت داشته باشند،
سودای مهاجرت و اقامت در بی وطنی را دارند .ایران کنونی کشوری تشنه لب از بی آبی،
شکننده در فشار تحریم ها ،نگران از موقعیت جغرافیایی در میان گروه های تروریستی و
انفجار و نامهربانی همسایگان است .کشوی که میهن پرستانش فقط با جمالتی منسوب به
کوروش و داریوش شعار میهن دوستی می دهند و خود را جدای از این سرزمین می دانند
و برای مشکالت کنونی اش حتی صبوری هم نمی کنند.ایران با یک تاریخ و با تمام حاکمان
و مردمانش ،با مشکالتش ،رنج هایش  ،شکوه و قدرتش تنها موطن ما است.

