پیشن
«مجموع ه ی نامرئی» ترجمه ی «علی اصغر حداد»
هاد کتاب
علی اصغر حداد یکی از مشهورترین مترجم های رمان های آلمانی زبان است .ترجمه ی “مسخ” و “محاکمه” کافکا جزو معروف ترین ترجمه های وی است .این بار حداد به سراغ داستان کوتاه رفته است:
داستان کوتاه هایی از اتریش-آلمان غربی -آلمان شرقی و سوئیس .این آثار متعلق به مشهورترین نویسنده های این کشورهای آلمانی زبان است از جمله“ :رابرت موزیل” و “راینر ماریا ریلکه” و “توماس
مان” و “گونتر گراس” و “هرمان هسه” و “فردریش دورنمات” و...داستان هایی که انتخاب شده عموم ًا به نوعی با مساله ی جنگ یا مشکالت اقتصادی در ارتباط اند.تعجبی هم ندارد ،چون نویسنده های
انتخاب شده همه یا در دوره جنگ جهانی اول زندگی می کرده اند(نسل اول) یا در دوره جنگ جهانی دوم(نسل دوم) و یا آدم هایی بوده اند که آلمان سال صفر را به چشم دیده اند(نسل سوم)«.مجموعه
ی نامرئی» با ترجمه ی «علی اصغر حداد» توسط نشر ماهی ،در قطع رقعی و در  496صفحه منتشر شده است.

بررسي نمايش «خيمهشببازي»؛

نقدفیلم

بخش جلویی خیمه که در مقابل نظر بینندگان قرار میگرفته
در حدود  55سانتیمتر از کف زمین باالتر است و با پارچهای
سیاهرنگ پوشیده و ملیل ه های ابریشمی کوچک به آن دوخته
شده است“ ».بهرام بیضایی” در پژوهش ارزشمند خود میگوید:
«خیمهشببازی یا شببازی شکل دیگری بود که شبها و
در خیمهای که دو طرفش دو چراغ روشن بود ،نمایش داده می
شد .صحنه صندوقی بود به درازای سهربع و بلندی نیمذرع .یک
طرف صندوق بهطرف تماشاچیان باز بود و سهطرف دیگرش
اتاقی را نشان میداد .صندوق در خیمه بود و نمایش گردان
ل های
پشت صندوق مخفی میشد و عروسکها را با نخ یا با 
نازک تکان میداد .در نمایشهای خیمهای که خاص طبقات باال
ی شد ،نمایشها مجلل و مفصل و خیمه فاخر و رنگارنگ
اجرا م 
بوده است ».پس خیمه در واقع صندوقی بود که از یکسو رو به
تماشاگر داشت و از سهسوی دیگر دیوارهای اتاق را القا میکرد.
نطع
نطع عبارت از سفرهای چرمین یا سفرهای از جنس پارچهای

قوی سیاه
Black Swan

کارگردان“ :دارن آرنوفسکی»
فیلم “قوی سیاه” ساختهی “دارن آرنوفسکی” ،یک ملودرام تما م عیار است که با
ی شود .فیلم اجرای قهرمانوار و جسورانهی “ناتالی
حرارت و شکوه بسیار روایت م 
پورتمن” را کانون تمرکز خود قرار میدهد و نزاع میان دو قطب خیر و شر را در باله
ی “دریاچهی قو” اثر “چایکوفسکی” منعکس میکند .بالرینی که پورتمن نقشش را
ایفا میکند ،هنرمندی است که به واسطهی هنرش درک خود را از واقعیت از دست
میدهد .بال ه ی کالسیک ،همواره در ارتباط با چیزی غیرواقعی است .قالب هنری ،توهم
ن ها است و همواره ایدهآل گرایی سرسختانه ،نوعی تمرین
ِغلبه بر واقعیت و حتی ناممک 
فیزیکی و ذهنی ،را از بازیگرانش طلب میکند .این ایدهآلگرایی بر هم ه ی جنبههای
زندگی عادی هنرمند سایه می افکند .به همین نحو نزاع بر سر واقعیت و ایدهآل“ ،نینا
سایرز” کاراکتر پورتمن را از پا در میآورد.
زندگی او صرف باله شده است .این تماماً انتخاب او بوده است؟ مادرش اریکا (باربارا
هرشی) نیز زمانی بالرین بوده و اکنون زندگیاش را وقف حرفه ی دخترش کرده است.
ی کند.
ن ها آپارتمان کوچکی دارند که حس بودن در یک پناهگاه یا سلول را القاء م 
آ
نینا در یک کمپانی در مرکز لینکلن نیویورک کار میکند که توسط توماس لزوی
ِمستبد (وینست َکسل) اداره میشود .او با بازآفرینی نمایشهای کالسیک ،توانایی خود
را محک میزند و به خودشناسی میرسد .در حالیکه بالرین و معشوق سابق خود ،بث
(ویونا رایدر) را از گروه کنار گذاشته است ،اکنون به دنبال فرد جدیدی برای ایفای این
نقش است“ .دریاچهی قو” نیاز به یک بالرین دارد که نقشهای متضاد را همزمان و به
خوبی ایفا کند .نینا به وضوح برای “قوی سفید” بهترین انتخاب است .اما توماس او را
ی یابد .او بسیار باتکنیک است
برای ایفای نقش ” قوی سیاه” بسیار بی نقص و معصوم م 
ولی هیچ حسی را القا نمیکند .فیلم در امتداد خطوطش به نظر بسیار واضح و آشکار
است .همانطور که انتظار میرود :تنشی میان نینا و توماس وجود دارد ،سپس لیلی
(میال کنیس) ،بالرین تازه کار ،از را میرسد .او هم ه ی آن چیزی است که نینا نیست.
بیباک ،بیبند و بار ،با اعتماد به نفس .او نینا را نه فقط به عنوان یک رقیب که به عنوان
شعر،

دا
ستان

* غزال مرادي
سهراب سپهری (مهر  ۱۳۰۷در کاشان ،اردیبهشت ۱۳۵۹
در تهران) شاعر و نقاش ایرانی بود .او از مهمترین شاعران
معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری ترجمه
شدهاست .وی پس از ابتال به بیماری سرطان خون در
بیمارستان پارس تهران درگذشت.شعر وی صمیمی ،سرشار از
تصویرهای بکر و تازهاست که همراه با زبانی نرم ،لطیف ،پاکیزه
و منسجم تصویرسازی میکند .از معروفترین شعرهای وی
میتوان به :نشانی ،صدای پای آب و مسافر را نام برد که
در هردوی این اشعار از روایت سود جسته است .مسافر نام
ششمینکتاب از هشتکتاب (مجموعه اشعار) سهرابسپهری
است ،که اولین چاپ آن در سال  ۱۳۴۵در مجله آرش ،دوره
دوم ،شماره پنج ،منتشر شد .کتاب مسافر تنها شامل یک شعر
به همین نام است ،که سهراب سپهری آنرا در زمان سفر خود
به بابل و در منزل خواهرش پریدخت سپهری سروده است.
استفاده از روایت در شعر همیشه مورد استفاده شاعران بوده
است و با در اختیار گرفتن منطقروایی اشیا ،المانهای موجود
را بهگونهای هدایت کردهاند با حفظ قاعدهگریزی از روایت
بازهم شعری را روایت کنند در شعر معاصر ایران نیز ما مانند
شاعران کهن با چنین استراتژیای روبرو هستیم .بهعنوان
نمونه اخوان ثالث در آخر شاهنامه و فروغ فرخزاد در «من
خواب دیدهام» و بسیاری از شعرهای دیگرش از قاعدههای
روایی سود جستهاند .روایت درشعر هم مانند داستان آغاز
و پایان دارد آغاز یا شروع مستلزم آن است که بعد از چیز
دیگری بیاید و در نهایت پایان بپذیرد .بنابراین در یک پیرنگ

نرم بود که عروسک ها را به روی آن حرکت میدادند.
صندوق
همان که خیام از آن به «صندوق عدم» یاد میکند و آن عبارت
از جعبهای بود که عروسک ها را در داخل آن میگذاشتند ،زیرا
نمایشگران عروسکی پایگاه و جایگاه ویژهای نداشتند و چون
دورهگردان ناگزیر بودند وسائل بازی را در صندوقی گذاشته و
با خود حمل کنند.
ک ها یا لعبتها
عروس 
عروسکها قهرمانان اصلی نمایش بودند“ .صادق هدایت” در
مورد عروسکها در پژوهش خود چنین مینویسد« :ساخت
عروسک ها اکثر از چینی و قسمتی از آن از چوب و پارچه
ی شوند .البس ه ی عروسک ها را خود ادارهکننده در
ساخته م 
خانه میدوزد .ساخت هیکل و البس ه های عروسک منوط به
تأثیرات آن زمان است ،ب ه طوریکه خود نگارنده در این تابستان
مشاهده نمودم قزاقها کاله مدل اخیری را که سربازی است و
در ایران مرسوم شده برسر داشتند ».شخصیتهای مهم این

الگویی برای نقش تحت تاثیر قرار میدهد .لیلی در کنار همهی چیزهای دیگر یک
وجود کام ً
ال جنسیتی است ،در حالی که نینا دختر ساده و بی آالیشی است .برای او لی
لی یک چالش حرفهای و یک معضل شخصی است.
توماس به داشتن رابطه با رقاصانش مشهور است و کسل با اعتماد به نفس
ی کند .او به وضوح برای رابطه با نینای پاک نقشه
مرعوبکنندهای این نقش را ایفا م 
ی شود .چگونه میتواند خود
ن هایی در ذهن نینا م 
کشیده است و این باعث ایجاد بحرا 
ل گرایی در تکنیک باله و محدودیتهایی که مادرش به او تحمیل کرده
را از قید ایده آ 
است ،آزاد کند و همچنان ارتباط روانی با هر دو را حفظ کند .روایت در پس نمایش باله
ی توان بدون یادآوری فیلم کفشهای قرمز ( )۱۹۴۸به تماشا نشست .در کاراکتر
را نم 
ی کنند .راه
توماس ،آرنوفسکی و کسل ،بوریس لرمونتو (آنتوان والبروک) را بازآفرینی م 
و منش استبدادی ِمدیر اپرا در آن فیلم همراه با انحصارطلبی شدیدی بود .نینا ورژنی
از "میرا شیرز" است که وجوه مثبت بیشتری دارد .قوی سیاه همچنین تداعیگر فیلم
پیشین آرنوفسکی" ،کشتیگیر" است .هر دو فیلم دغدغ ه ی انسان هایی مصمم برای
پیروزی در حرف ه شان را به نمایش میگذارند که این ایدهآلگرایی ،زندگی شخصی
ی کند .من همچنین به یاد اولین فیلم آرنوفسکی پی ( )۱۹۹۸افتادم.
شان را ویران م 
فیلم دربارهی مردی است که حین جستجو برای یافتن یک زبان ریاضی جهانشمول
دیوانه میشود .از طرفی ،فیلم چشمه ( )۲۰۰۲درباره ی مردی است که میخواهد
بر زمان و مکان غلبه کند .شخصیتهای آرنوفسکی هرگز به دنبال اهداف کوچک
نیستند .داستان قوی سیاه داستان تازهای نیست .تقابل صحنه و پشت صحنه ،حسادت
هنری ،اثر هنرمندانه که در زندگی هنرمند منعکس میشود .آرنوفسکی از این اشارات
قابل اطمینان که قب ً
ال آزموده شدهاند ،به سمت ذهن نینا تغییر مسیر میدهد .نینا
از درک مرزهای رویا و واقعیت عاجز میشود .فیلم با یک رویا آغاز و در ادامه روشن
میشود که زندگی در خواب و واقعیت برای او در هم آمیخته است .آرنوفسکی و پورتمن
ی برد ،پیش میبرند .بازی
ن ها را با خود م 
ن جا که آ 
این بی واهمه بودن در رویا را تا آ 
پورتمن این بازیگر را که کارش را از ۱۳سالگی و در فیلم دختران زیبا ( )۱۹۹۶آغاز
کرد ،دوباره در سطح اول مطرح میکند .او هرگز پیش از این چنین نقش درگیرکننده
ای را بازی نکرده بود و با چالش فیزیکی در این مقیاس روبهرو نشده بود ( .او با  ۱۰ماه
ی یابد ،در حالی
تمرین برای این نقش آماده شده است) او به نوعی به عرش دست م 

عروسک ها ،پهلوانان کچل ،پهلوان پنبه ،مال ،عروس ،مادر زن
و دیو بودند .پهلوان کچل قهرمان زیرکی بود و سری طاس
داشت .پهلوان پنبه فقط برای عروسکهای ضعیفتر از خود
شجاع بود و عروس خجالتی و پر مدعا داشت .گردانندگان یک
ب بازی دستکم دونفر بودند ،یکی مرشد که
نمایش خیمهش 
در حقیقت همهکاره ی خیمهشب بازی بود ،هم ضرب می
ی خواند و هم کنار خیمه مینشست و با
نواخت و هم آواز م 
عروسک ها به گفتگو میپرداخت و دیگری عروسکگردان یا
خ ها ،عروسک ها را بهحرکت
نمایشگردان که بهوسیله ی ن 
درمیآورد و بهجای آنها حرف میزد .او برای این کار معموال ً
ت سوتکی بهنام صفیر-که از ارکان جداییناپذیر خیمهشب
سو 
بازی بود -در دهان میگذاشت و برای همین صدای عروسک
های خیم ه شب بازی بسیار زیر و نازک و اصطالحا ً «زیغ
زیغی» بود و برای تماشاگران نامفهوم مینمود .ازاینرو مرشد
ف های عروسک را تکرار
در ضمن سؤال و جواب همیشه حر 
میکرد تا تماشاگران را به موضوع نمایش جلب کند و این گویه
ی داد.
و واگویه به نمایش جذابیتی ویژه م 
مثالًعروسک میگفت“ :میخوام برم خون ه ی بابام“ .
مرشد میگفت“ :میخوای بری خونهبابات؟ چرا میخوای بری؟”
 “ من دیگه تو این خونه نمیمونم ،میرم خونهی بابام”.ی ری خون ه ی بابات؟
ی مونی؟ م 
 “ تو دیگه تو این خونه نم چرا؟ مگه چی شده؟”
” شوهرم به من خرجی نمیده ،هر روز کتکم میزنه“ .ی زنه؟ خوب
ی ده ،هر روز کتکت م 
” شوهرت به تو خرجی نم تو چیکار میکني؟”
” من گریه میکنم ،میخوام برم خونهی بابام”. “ تو گریه میکنی؟ تو میخوای بری خونهی بابات؟”...والیآخر
ی توانستند بفهمند
و به اینصورت بود که تماشاگران م 
میان مرشد و عروسک چه میگذرد و اصال ً موضوع نمایش
ب ها ،نقش مرشد بسیار
چیست .بهخاطر همین سؤال و جوا 
حساس بود ،چون میبایست مخاطب خود را بشناسد و نبض
خواست او را در دست بگیرد و زبانی استعاری و طنز ،درست
موافق میل او بهکار برد و براساس کاستیهای جامعه ،نوآوری
های خوشایند عرضه کند ،تا هرچه بیشتر بازارش گرم شود و
مشتریان انبوهتری فراهم آورد .چراکه خیمهشببازی که ظاهرا
ً بر پای ه ی شوخی و شادی و خنده قرار داشت ،واقعیت تلخ و
ریشهداری را بر دوش میکشید.

ی شود .او در هر زمین ه ای موفق است مگر در
تر است که این شخص هرگز راضی نم 
زندگی خود .قوی سیاه فیلم زیبایی است .همهی تمهای موسیقی و زندگی ،روایت
موازی داستان و نمایش باله ،در هم آمیختگی واقعیت و رویا ،همه و همه در خوشی
ی از شور و اشتیاق گرد هم آمده است .این خوشی ما را با خود به یک جا میتواند
عظیم 
ببرد و میبرد .اگر به جای شما بودم هرگز سعی نمیکردم دریابم دقیقاً چه اتفاقی می
ن ها هم در اشتباه بودند.
افتد .خیلیها درباره پایان کفشهای قرمز هم شک کردند .آ 

منتقد :راجر ایبرت

بررسي عنصر روايي در شعر«مسافرشب» اثر«سهراب سپهري»
نیز شاعر به دلخواه خود نمیتواند شروع و پایان را تعیین
کند .شاید شعر قاعدهگریزترین باشد اما در عین قاعدهگریزی
پایبندی به اصول خود را نیز دارد پیشآگاهی ،تکنیکی است
که شاعر هم مانند نویسنده بهکار برده است تا سرنخهایی را
در اختیار مخاطب قرار دهد.
دم غروب ،میان حضور خسته اشیا /نگاه منتظری حجم وقت را
میدید /.و روی میز ،هیاهوی چند میوه نوبر
شعر ذاتاً رابطه علی و معلولی نمیپذیرد اما در سطر آغازین
شعر مسافر مانند هر روایتی توصیفی ارائه میشود تا مخاطب
با آنچه که قرار است روایت شود آشنا شود ،اما دو عبارت «دم
غروب» و «حضور خستهی اشیا» را باهم همراه میسازد .ترکیب
اول تصویری عینی و ترکیب دوم تصویری ذهنی است و شاعر
با ترکیب عینیت و ذهنیت حضور سطر بعدی را تمهید میکند.
سپهری برای پرهیز از روایت صرف هرجا توصیفی از زمان و مکان
ارائه میدهد تصویری ذهنی نیز با آن همراه میکند.
مسافر از اتوبوس/پیاده شد« :چه آسمان تمیزی!» /و امتداد خیابان
غربت او را برد /.غروب بود /.صدای هوش گیاهان به گوش میآمد
روایت درشعر مسافر با سطرهای ساده اتفاق میافتد مسافر در
شعر او از اتوبوس پیاده میشود و مانند یک فرد دیالوگ میگوید
و کشمکش در این شعر از همینجا آغاز میگردد .شخصیتی پویا
که حرکت دارد و دیالوگ میگوید اما شخصیتپردازی تا انتهای
متن کامل میگردد:
مسافر آمده بود /و روی صندلی راحتی ،کنار چمن /نشسته بود:
“دلم گرفته /،دلم عجیب گرفته است /.تمام راه به یک چیز فکر
میکردم/و رنگ دامنهها هوش از سرم میبرد/.خطوط جاده در
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که هنوز در کاراکترش غوطهور است .حتی در اوج ،شما حس نمیکنید که او در حال
ایفای نقش است .بازیگران دیگر مانند شریک او در رقص هستند که او را در آغوش می
کشند" .باربارا هرشی" نقش مادر را بسیار قاعدهمند و بینقص ،ایفا میکند ،مادری که
ی اش تماماً بر کار دخترش متمرکز شده است .تراژدی نینا
عشقش واقعی است و زندگ 
ی شود
و بسیاری از ورزشکاران این است که ایده آلگرایی آنها در یک حوزه باعث م 
بسیاری حوزههای دیگ ِر زندگیشان قربانی شود .در سنین جوانی هم ه ی نیروی خود
را برای خشنودی یک نفر ( پدر یا مادر یا مربی) متمرکز میکنند و این هنگامیعجیب

اندوه دشتها گم بود/.چه درههای عجیبی!
همانطور که گفته شد روایت با حضور با توصیف آغازین
شروع وبا حضور مسافر رشتهای از حوادث را بههم گره میدهد.
مونولوگهای مسافر و راوی متن را پیش میبرند تا آنجا که مسافر
و میزبانش با هم گفتگو میکنند:
نگاه مرد مسافر به روی زمین افتاد«:چه سیبهای قشنگی! /
حیات نشئه تنهای است /».و میزبان پرسید :قشنگ یعنی چه؟/
 قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکالو عشق ،تنها عشق /ترا بهگرمییک سیب میکند مانوس.
در قطعهای روایی ممکن است بافتی بیانی وجود داشته باشد
در شعر سهراب نیز این بافت بیانی با گفتگوی میزبان و مسافر و
یا تصاویر اتفاق میافتد .شاعر با افزودن عناصری نظیر شخصیت،
گفتوگو و صحنه به پیرنگ آن رنگ و بوی شخصی میدهد.
توصیفهای زمانی و مکانی با همان شرط که در آغاز نوشته به
آن اشاره شد.
و حال ،شب شده بود /.چراغ روشن بود/.و چای میخوردند.
 - /چرا گرفته دلت ،مثل آنکه تنهایی -/.چقدر هم تنها! - /خیال
میکنم /دچار آن رگ پنهان رنگها هستی.
در واقع اگر شاعر از ترکیب «رنگ پنهان رنگها» سودمندی
نجسته بود با خواندن این چند سطر شعری اتفاق نمیافتاد.
ی در سطرهای پیش و پس از این سطرها
استفاده از عناصر کالم 
مانند تشبیهها ترکیبهای وصفی که به ساخت تصاویر ذهنی و
عینی میانجامد توانسته است شعری جاندار بسازد که در ذهن
بسیاری دوام یابد و به حق نیز بسیاری از این سطرها چنان زیبایی
هنری دارند که تا مدتها در ذهن قوام مییایند.
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واقعیت های تلخ در قالب طنز نقادانه
* راضيه مقدم
ل های اخیر با نام «نمایش عروسکی»
خیمه شببازی که در سا 
شناخته شده و بیشتر برای کودکان بهکار میرود– واینروزها با
وجود تلویزیون ودیگر رسانهها کمرنگتر از قبل شده -در زمان
قدیم اعتبار ویژهای داشت و در اصل نمایشی کمدی و انتقادآمیز
بود که در خان ه های اعیان و اشراف و آن هم در برنام ه های
ن هایی از این
مخصوصی از قبیل عروسیها ،مولودیها و جش 
دست برگزار میشد.طبق آخرین نظریهها نمایش عروسکی یا
خیمهشببازی در اصل از ایران شروع شد؛ اما در زمان ترک
های عثمانی به ترکیه رفته و در آن جا قوت گرفته و تحت عنوان
نمایش قرهگؤز (( )Karagözچشمسیاه) معروف گشتهاست که
ب بازی در زمان “بهرام گور” ،مقارن با کوچ
میگویند خیم ه ش 
بازیگران کولی هند متداول شد .این نمایش شاد به مناسبت جشن
ها ،عروسیها ،به اجرا درمیآمد .در خیمهشببازی تعدادی
عروسک در اندازه های  20تا  25سانتیمتر از چوب ساخته شده
بود و در محلی بهنام خیمه ب ه جای آدمها ایفای نقش میکردند.
عروسک های زن روسری ،شلیته و چاقچور بر تن داشتند و
عروسک های مرد ،کاله نمدی ،پیراهن آبی یا قرمز و شلواری
سیاه و گشاد.بر اساس نوع عروسکها و نحوه ی اجرای آنها،
نمایشهای خیمهشببازی به دو دسته ی کلی تقسیم شده است:
 )1در حالت اول ،عروسکها از کیسه ساخته میشد .انگشتان
دست عروسکگردان در سر و دو دست عروسک جای میگیرد و
آنرا باالی سر خود بهحرکت درمیآورد .در این حالت عروسک
گردان پشت پرده روی زمین مینشیند.
 )2در حالت دوم ،عروسکها با نخ یا سیمی که از باال به آن
ی کنند ،بهطوری که خیمهشببازی در
ها وصل شده حرکت م 
این حالت شب هنگام داخل خیمه برگزار میشد.
اما ابزاری که در ایران برای اجرای یک نمایش خیمهشببازي
بهکار میبردند چه بوده؟
خیمه
برای اجرای نمایش ،اول خیم ه ای در محل بر پا میکردند
و نمایش در داخل آن برگزار میشد .این خیمه تقریبا ًحالت
ی داد تا بر هیجان تماشاگران بیافزاید.
رازگون ه ای به نمایش م 
“صادق هدایت” دریادداشتهای دستنویس خود در تاریخ اکتبر
ی دهد،که
سال  1927از خیم ه ی این نمایش تصویری بهدست م 
به اختصار نقل میشود« :خیمه ،چادر چهارگوشی است با ارتفاع
ی متر و عرض  190سانتیمترکه بهوسیلهی طناب و
 170سانت 
میخهای آهنی که در انتهای طناب است ،به زمین ثابت میشود.

فرهنگ وهنر

و عشق /صدای فاصلههاست /.صدای فاصلههایی که - /غرق
ابهامند - /نه/،صدای فاصلههایی که مثل نقره تمیزند /و با شنیدن
یک هیچ میشوند کدر /.همیشه عاشق تنهاست /.و دست عاشق
در دست ترد ثانیههاست
ویلیام وردورث در جایی در مورد شعر نوشته است که پردهی
آشنای چشم ما را بر شگفتیهای دنیا میبندد و شعر این پرده را
پس میزند .سپهری نیز همین پردهی آشنا را كنار میگذارد .او
مسافری را وارد شعر میکند و در فضایی واقعی به مدد تشبیهها
و استعارات شعری دنیای غریبی میسازد دنیایی که مملو
از احساس و تصاویر است .ما با شعر وارد دنیای غریب مسافر
میشویم با او تجربههای مشترکی داریم و در تجربههای او سهیم
میشویم:
عبور چلچله از حجم وقت کم میکرد /.و در مصاحبه باد و
شیروانیها /اشارهها به سر آغاز هوش برمیگشت.
***
روان کنیدم دنبال بادبادک آنروز /مرا به خلوت ابعاد زندگی
ببرید /.حضور «هیچ» مالیم را /به من نشان بدهید.
در واقع سپهری اشیا و موقعیتها را در وضعیتی قرار
میدهد که عکسالعملهای عاطفی خواننده را برانگیزد،
ضمن آنکه پیوندی عینی برقرار کند .البته از بار اندیشه و
تفکر شاعر نیز نباید غافل شد که برای بیان مفاهیم از عاطفه
سود برده است .ادبیات اقلیت چیزی است که یک اقلیت در
دل اکثریت میسازد زبان شعر سهراب نیز در این قاعده جای
دارد اگر داستان را فراوردهای تخیلی که در جهان خود واقعی
نمایانده میشود.

اگر ميخواهيد نويسنده شويد

.

حسینبرکتی

كتاب «بيست و هشت اشتباه نويسندگان» توسط "جودي دلتون" نوشته و با ترجمه
روان و جذاب "محسن سليماني" از سوي "انتشارات سوره مهر حوزه هنري" منتشر
شده ،كتابي است كه به سادهترين شكل ممكن ،اشتباهاتي را كه سبب ميشود با
وجود عالقه و حتي تالش ،تبديل به يك نويسنده نشويد ،به شما گوشزد ميكند.
نويسنده شدن ،روياي افراد زيادي است .عده بسياري از مردم با خودشان فكر
ميكنند اي كاش نام من هم در قفسه كتابفروشيها ديده ميشد؛ اي كاش ايده اي كه
در ذهن دارم روي كاغذ ميآمد؛ اي كاش ،اي كاش  ...اما تنها عده كمي از افراد هستند
كه به اين رويايشان جامه عمل ميپوشانند .در توضيح  -يا بهتر بگوييم توجيه  -اين كه
چرا بيشتر افراد براي رسيدن به اين رويا ،حتي نخستين گام را برنميدارند ،از چيزي
به نام «استعداد» نام برده ميشود .اين در حالي است كه نويسندگان سرشناس ،بارها
تاكيد كردهاند كه آنچه مهم است نه استعداد ،بلكه تالش و استمرار در نوشتن است.
ویلیام فاکنر ،به شدت معتقد بود تنها عامل موفقیتیک نویسنده پشتکار است .او در
برابر این پرسش که برای رماننویس خوب شدن دستورالعملی وجود دارد ،میگوید:
 «نود و نه درصد استعداد  ...نود و نه درصد انضباط  ...نود و نه درصد کار »...همچنين "آلفردو بروس اچینکه" ،نویسنده معاصر پرویی ،ميگويد:
 «الهام به نظر من وجود ندارد ،اگر چیزی هست تمرین است .نوشتن نیاز به نظمآهنین و وقف زندگی دارد ،ولی در عوض ،وقتی به آن میرسی یک جشن واقعی است».
بسياري از نقل قولهاي ديگري كه در اين زمينه از نويسندگان مطرح دنيا وجود دارد
نيز نشان ميدهند كه اگر عالقهاي به نوشتن داريد ،بهتر است به جاي رويابافي ،كاغذ و قلم
براي
برداشته و تالش براي رسيدن به خواستهتان را از همين امروز شروع كنيد.
اين شروع ،كتابهايي منتشر شده اند كه ميتوانند هم به عنوان مشوق و هم به عنوان استاد
و مدرس داستا ن نويسي در كنارتان باشند .يكي از بهترين نمون ه هايي كه در اين زمينه
تاكنون منتشر شده و با استقبالي كه از آن
به عمل آمده ،اكنون به چاپ چهارم رسيده،
كتاب «بيست و هشت اشتباه نويسندگان»
است .اين كتاب كه توسط "جودي دلتون"
نوشته و با ترجمه "محسن سليماني" از
سوي انتشارات "سوره مهر حوزه هنري"
منتشر شده ،كتابي است كه به سادهترين
شكل ممكن ،اشتباهاتي را كه سبب ميشود
با وجود عالقه و حتي تالش ،تبديل به يك
ي كند.
نويسنده نشويد ،به شما گوشزد م 
يكي از كاركردهايي كه اين كتاب دارد اين
ن هايي قرار
است كه شما را در معرض تمري 
ميدهد كه سبب ميشود انگيزه و جرات نوشتن پيدا كنيد ،ذهنتان را نظم بدهيد و به
جاي گشتن به دنبال سوژههاي عجيب و غريب ،ببينيد موضوعاتي كه در زندگي روزمره با
آنها سر و كار داريد چقدر قابليت تبديل به يك داستان ،رمان ،شعر يا حتي يادداشت و مقاله
را دارند .اين كتابِ بدون ادعا و بيپيرايه ،به خوبي مانند يك مدرس داستاننويسي شما
را گام به گام با مراحل تبديل شدن از يك «عالقه مند» به يك «نويسنده» آشنا مي كند و
به بررسی اشتباهاتی می پردازد که امکان دارد هر نویسندهای مرتکب آن شود .اشتباهات
نویسندگی در این کتاب شامل همه نوع نوشته میشود؛ از داستان و غیرداستان گرفته تا
شعر ،رمان ،مقاله و گزارش .برخی از اشتباهاتی که در کتاب به آنها اشاره می شود ،عبارتند
از اين موارد( :در کار نوشتن امروز و فردا نکنید ،سعی نکنید بهترین اثر دنیا را خلق کنید و
از شکست هم نترسید ،در نقطه گذاری افراط نکنید ،شخصی ننویسید ،عام و جهان شمول
بنویسید ،از بازنویسی نهراسید ،لزومی ندارد همه مخاطب اثر شما باشند ،به انتقادها و نظرات
همسر ،دوست ،فامیل و رهگذاران خیابان گوش نکنید ،مایوس نشوید و  ). ...دلتون ،نویسنده
کتاب «بيست و هشت اشتباه نويسندگان» ،در مقدمه اين كتاب مینویسد:
 «دلیل این که بسیاری از نویسنده های ما ناکام میمانند اشتباهات باورنکردنی آنها دری گردد که بسیاری از نویسندگان ما دیر آمده
کارشان است .یک قسمت از مشکل به این برم 
ی خواهند بروند .آنها به استعداد اعتقاد دارند ولی به مهارت نه!  ...جايي خواندم كه
اند و زود م 
صاحبان هيچ حرفهاي( ،غير از شايد نويسندگان) توقع ندارند خيلي زود به مقصد برسند.
ت ها تمرين ميكنند ،رقصنده ها از سه چهار سالگي
پيانونوازها قبل از اجراي كنسرت ،ساع 
آموزش و تمرين را شروع ميكنند ،ب ّناها نيز ميپذيرند كه بايد دوره شاگردي را طي كنند،
ي نويسند ،كلمات برايشان
اما بنا به داليلي ،وقتي نويسندگان تازهكار چند كلمه روي كاغذ م 
ي شود و چون شيفته كلمات خودشان ميشوند ،توانايي كشف معيارهايي را براي
مقدس م 
ارتباط با خوانندگان پيدا نميكنند يا نميتوانند بفهمند دائم مرتكب چه اشتباهاتي مي
شوند ».آنچه "جودي دلتون" از چگونگي نويسنده شدن خودش در مقدمه كتاب آورده،
انگيزه بيشتري براي شروع نوشتن به مخاطب كتاب ميدهد چرا كه به خواننده اين اثر،
س ها ،دغدغ ه ها ،ترديدها
ي دهد كه نويسنده ی چنين كتابي ،تر 
اين اطمينان خاطر را م 
ي هاي يك عالقه مند به نويسندگي را درك كرده ،با آنها دست و پنجه نرم كرده،
و نابلد 
اين موانع را پشت سر گذاشته و حاال به خوبي ميتواند راه حل مشكالتي را كه در اين راه
وجود دارد به ديگران نشان دهد" .جودی دلتون" در سال  1931در "سینت پل مین ه سوتا"
ایاالت متحده امریکا به دنیا آمد و بعد از تحصیالت عالیه به معلمی مشغول شد .او در 39
سالگی تصمیم گرفت نویسنده شود .از میان آثار او مجموعه کتابهای «کیتی»« ،فرشته»
و «پیشاهنگها» از همه مهمتر است" .دلتون" سالها برای هنرجویان تدریس نویسندگی
کرد و سرانجام در سال  2002درگذشت .او در شروع اين كتاب اشاره ميكند:
 « ...من خيلي نميدانم .فقط ميدانم كه خودم چطور در كارم موفق شدم .درواقع ميتوانم تجربياتم را به شما هم بگويم .اين كه چطور اشتباهاتم را كشف كردم و
بر آنها فائق آمدم .من طي ده سال ،چهل كتاب جلدسخت براي كودكان و نوجوانان
منتشر كردم و  160مقاله و داستان (و كمي هم شعر) در مجالت چاپ كردم ...
سالها بود كه هنرجويان كالسهايم ميگفتند :چرا اين چيزها را نمينويسيد؟
براي همين است كه اينك آنها را منتشر ميكنم .به اين اميد كه براي شما هم مفيد
باشد و بعد از خواندن اين كتاب ،ديگر چنين اشتباهاتي نكنيد ».گفتني است ،كتاب
 180صفحهاي «بيست و هشت اشتباه نويسندگان» نخستين بار سال  1385از سوي
ش هاي پاياني اين كتاب ،به واژهنامه انگليسي –
انتشارات سوره مهر منتشر شد .بخ 
فارسي و فارسي – انگليسي اختصاص داده شده و همچنين فهرست راهنما (اشخاص،
كتاب ها ،نشريات و مكانها) در پايان ضميمه اين كتاب شده است.

داستانک
عاشق
* شهریار قنبری
دوباره کوچه را توی ذهنش مجسم کرد .دختر از کنارش رد شد اما نگاهش نکرد.
فقط سرکوچه بود که یک لحظه برگشت و نگاهش کرد.
ساعت پنج صبح بود اما دلش نمیخواست بخوابد.
دوباره کوچه را توی ذهنش مجسم کرد و...

