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ــه  ن ــب  مش ا » ن  ــا م ر
ــان  ــن رم ــهرزاد...»، اولي ش
كه  ــت  اس يعقوبي  ــين   حس
ــاني  ــه هزارتوي روابط انس ب
است  آدمي  قصه  مي پردازد. 
ــش  روابط ــران  بح در  ــه  ك
ــهرزاد  ــه ش ــران، ب ــا ديگ ب

ــب  ــتگاه دي وي دي) پناه مي برد و ازش مي خواهد كه هر ش ديجيتالي اش (دس
مرهم دردهايش باشد. شخصيت داستان، آدمي است كه با سينما زندگي مي كند 
ــاند. اين  ــب مي رس و با ديالوگ ها و صحنه هاي فيلم هاي محبوبش، صبح را به ش
شخصيت به تازگي همسرش را از دست داده  و در يك گيجي و خأل فرورفته است. 
اين بستر، دستمايه نويسنده است تا شخصيت داستانش را به سفري اديسه وار به 
ميان آدم ها و گروه هاي مختلف برود. گروه هاي ادبي و هنري كه هر كدام مسلك 
ــتان، با رفتن به ميان آنها، از درون آنها را  ــخصيت  داس خاص خود را دارند و ش
ــاختار روابط انساني در اين ارتباطات را به چالش مي كشد؛  ــد و س به نقد مي كش
روابطي كه از بن و ريشه پوسيده  است و فقط ظاهر دلفريب و فرهيخته اي دارند. 
اميرحسين، يك منتقد فيلم است كه با فيلم هايش روزگارش را سپري مي كند. 
همسرش را در پي يك تصادف رانندگي از دست داده است. روز حادثه، همسرش 
از او خواسته بود براي خانه خريد كند و او حوصله نداشته است. همسرش، براي 
آن خريد، از خانه بيرون مي رود و آن سانحه برايش پيش مي آيد. اميرحسين دچار 
ــرش مقصر مي داند. اين امر سبب  ــود و خود را در مرگ همس عذاب وجدان مي ش
ــين شود و با فيلم هايش، لحظات  ــود كارش را   رها كند و در خانه گوشه نش مي ش

خود را سپري كند. 
اميرحسين  براي رهايي از اين بحران، به نوشتن خالصه فيلم هاي مورد عالقه اش 
مي پردازد. نويسنده با اين تمهيد داستان فيلم هاي مورد عالقه اش را به داستان خود 
وارد مي كند و هوشمندانه فيلم هايي را انتخاب مي كند كه داستان شان در خدمت 
خط روايي داستان باشند و مساله اصلي داستان را بسط بدهند. بهره گيري از اين 
ــاله شخصيت، مي تواند نقطه ضعفي براي داستان  ــتان ها، براي بيان مس خرده داس
ــتان و اثر ادبي، از افسانه ها، اسطوره ها و داستان هاي  ــد. از زاويه ديگر هر داس باش
ــتان، بر اساس  ــاكله اين داس ــت كه ش ديگر بهره مي جويد و اين ابتكار جالبي اس
ــتان فيلم ها استوار شده است. اما در اينجا اشكال ديگري هم مطرح مي شود.  داس
ــينمايي در چند خط، چقدر مي تواند به خط روايي اصلي  ــاهكار س روايت يك ش
داستان كمك كند. شايد بهره گيري از يك صحنه يا سكانس اين آثار، مي توانست 
ــتان باشد. همچنين سبب  ــترش مساله اصلي داس ــط و گس ايده بهتري براي بس
مي شد خرده داستان هاي بسيار، مخاطب را از خط اصلي داستان منحرف نكند. 

خرده داستان هايي كه در اين رمان وجود دارد، بسيار بيشتر از ظرفيت يك رمان 
ــت. به غير از داستان فيلم ها، ما با شخصيت هاي متعدد مواجه  170 صفحه اي اس
هستيم كه هر كدام داستان خود را دارند. تمام اين داستان ها، مضمون مشتركي 
دارند؛ همه آنها به بحران در روابط انساني و در روابط بين يك زوج اشاره مي كنند. 
شخصيت هاي اين رمان، همگي در روابط شان دچار سو ءتفاهم شده اند و به بن بست 
ــين و همسر مرحومش است  ــيده اند. ايده آل  ترين اين رابطه ها، رابطه اميرحس رس
كه بار ها به اين نكته در داستان اشاره مي شود كه رابطه شان به روزمرگي رسيده  
بود وگرنه دليلي نداشت كه آن روز باراني كه حادثه رخ داد، اميرحسين خواسته 
ــرش را اجابت نكند. تعدد اين شخصيت ها و روابط، يك فضاي بحران زده اي  همس
ــد و عاقبت همه آنها،  ــازد كه انگار هيچ رابطه اي به كمال مطلوب نمي رس را مي س
به خيانت و جدايي ختم مي شود. شخصيت هايي در اين داستان خوش هستند و 
ــيده اند و در داستان هاي عاشقانه شان  زندگي مي كنند كه هيچ وقت به وصال نرس
غرق هستند. كاظم، پسردايي اميرحسين، يك نمونه از اين شخصيت هاست. كاظم 

كه خشكشويي دارد، در پس هر برخورد اجتماعي، براي خودش داستان ها مي سازد 
و با همين داستان ها زندگي مي كند. 

ــود پرداخت بسياري از اين  ــخصيت ها و داستان هايشان، سبب مي ش تعدد ش
شخصيت ها ناقص باشد و هر كدام در چند صفحه حضور پيدا مي كنند و داستاني 
ــتقل دارد. تنها تمهيد نويسنده  ــتاني مس را روايت مي كنند كه خود ظرفيت داس
براي ارتباط اين شخصيت ها و توجيه حضورشان در داستان، تصادف و اتفاق است. 
عامل «تصادف» در اين داستان نقش پررنگي دارد. برخي اوقات آنقدر در اين باره 
ــود. به عنوان نمونه در جايي از داستان،  ــود كه مخاطب دلزده مي ش اغراق مي ش
ــب قبل نتوانسته فيلم  ــهاب تعريف مي كند كه ش ــين براي دوستش ش اميرحس
ــهاب از داخل داشبورت ماشين، نسخه   ــل كوندري را ببيند و ش «فن خواب» ميش

ناين اين دي وي دي را درمي آورد و به اميرحسين مي دهد تا ببيند! 
ــر فرهيخته  آدم هايي كه در اين فضاي بحران زده زندگي مي كنند، همه به قش
جامعه تعلق دارند. همه آنها دغدغه انتشار مجله و جلسات ادبي و هنري را دارند. 
همه آنها در پس خواسته هاي فرهنگي خويش، نيت هاي شوم شان را دنبال مي كنند. 
ــاني ندارند. به  ــه آنها، ادعاي فرهيخته بودن دارند اما از اين فرهنگ هيچ نش هم
عنوان نمونه يكي از شخصيت ها عنوان مي كند ايده فيلم كوتاهش را فروغ فرخزاد 
ــتان، كه ادعا  ــخصيت اصلي داس ــت! حتي خود ش در خواب به او الهام كرده اس
مي كند نمي تواند سوگ همسرش را فراموش كند، در برخورد با زنان ديگر، بسيار 
غيراخالقي برخورد مي كند. يكي از نقدهاي محتوايي كه به اين رمان وارد است، 
ــفيدي است كه به مجامع ادبي و هنري دارد و هيچ نقطه روشني  ــياه و س نگاه س
ــخصيت هاي  ــتان ها وجود دارد و ش در آن نمي بيند. اين نگاه، در تمامي خرده داس

داستان از آن متاثر مي شوند. 
از نظر ساختاري، اين رمان ضعف بارزي دارد. تا اواسط داستان، نام شخصيت 
ــاله اش مشخص نمي شود. نويسنده، شخصيت را متاثر از سوگي مي داند اما  و مس
ــوگ براي مخاطب، تا صفحه 68 بيان نمي شود. اين شخصيت در  ــتان اين س داس
ــت و حتي به خاطر مرگش عذاب وجدان دارد اما فقط يك  ــرش اس ــوگ همس س
ــتان ديده مي شود. تا صفحه 28، خبري از اين همسر و  ــوگوار در داس شخصيت س
ــت. در كل داستان، شايد تنها چند خاطره كوتاه مشترك  ــترك نيس خاطرات مش
تعريف مي شود كه نمي تواند چگونگي روابط اميرحسين و همسرش را بسازد. اين 
ــت كه در ذهن مخاطب چالش ايجاد مي كند كه چرا در اين يادآوري  نكته اي اس
خاطرات و اين كشمكش هاي ذهني، جاي معشوق ازدست رفته خالي است و حضور 

پررنگي در اين خاطرات ندارد. 
ــتان، براي هر عالقه مند سينمايي جذاب است. اينكه در هر فيلم   ايده اين داس
ــتان مي بيند و با فيلم هاي محبوبش زندگي مي كند.  بازي خودش را در اين داس
در ابتداي داستان يك افسانه سرخپوستي نقل مي شود. در اين افسانه، مردي كه 
همسرش را از دست داده است، هر شب، سر قبر زنش براي روح او قصه اي تعريف 
ــمي جديد حلول مي كند. بيان اين  ــب  هزارم، روح زنش در قالب جس مي كند. ش
ــانه در ابتداي داستان و نوشتن خالصه فيلم عشق سگي، شروع بسيار جذابي  افس
ــت. افسوس كه هر قدر داستان جلو مي رود، توقعي كه داستان  براي اين رمان اس
در ابتدا ايجاد مي كند، پاسخي درخور نمي يابد و اين حسرت براي مخاطب عاشق 
سينما باقي مي ماند كه چرا اين ايده  ناب، نتوانست به آن پرداخت شايسته برسد.

نگاهي به «جامعه شناسي هنر» با گردآوري و ترجمه شهريار وقفي پور

بازگويي يك شكست
 روزبه صدرآرا

9 كتاب

ــتارهاي)  ــاله (يا مجموعه جس با مطالعه رس
«جامعه شناسي هنر» به قلم تئودور آدورنو، پي ير 
ــارحاني چون استيون  ــري، اتين باليبار و ش ماش
ــان اكانر  ــن و براي ــگ، بنيامين كارس ــم لين هل
ــب و نقص  ــه رژيم بي عي ــه چگون ــم ك مي فهمي
ــي در چه جهاتي يا در چه سويه هايي  زيباشناس

شكست خورده است.
ــاب آن را (يعني  ــل در ب ــدي و تام  صورت بن
شكست زيباشناسي را) در سه جهت يا سه سويه 
ــاپيش گوشزد مي كنيم كه  پيش مي بريم و پيش
تامالت ما در باب شكست از منظر نقد سوم كانت 
(نقد قوه حكم) بسط داده شده است لذا در اينجا 
ــوم را نه به  ــول و معهود، كانت س ــالف معم برخ
مثابه ميانجي بلكه چون دشمن فرض مي گيريم 
كه اليه هاي ضخيم نقد سومش را بشكافيم و آن 
ــت در لحظه اي كه رساله يا  را بدريم آن هم درس
مجموعه جستارهاي «جامعه شناسي هنر» ما را 

به خوانش مي طلبند.
ــه در نظر  ــويه اي ك ــت يا س ــتين جه  نخس
مي آوريم با اين پرسش واره يا پروبلماتيك همراه 
ــابه بودن) يعني چه؟ در  است: مماثل بودن (مش
ــيم  ــش، در بدو امر مي كوش ــخ به اين پرس پاس
ــورت برتر  ــوز در باب ص ــتدالل دل ــده اس چكي
احساس به عنوان  آغازگاه نگرش زيباشناختي را 
ذكر كنيم. صورت برتر احساس با نوعي گيجي و 
منگي برخاسته از احساس رضايت يا ارضا شدن 
ــت اما اين رضايت يا ارضا شدن نه  ــته اس همبس
ــي و نيز نه يك احساس خاص، بلكه  يك اثر حس
ــابه بودن) يا مشابه عقالني احساس  مماثل (مش
است و چون همواره اين احساس يا لذت برتر در 
ــود بنابراين  ــر قانون يا عقل برانگيخته مي ش براب
تنها در عدم تمايل خود به قانون يا عقل صورت 
برتر خود را مي يابد و بدين  سان امر زيبا در برابر 
قانون يا عقل و در نهايت عدم تمايل و بي عالقگي 
خود، هيستريك مي شود يعني مي خواهد فاصله 
و مرزهايش را از قانون يا عقل جدا كند و اين نه 
نشانگر كاميابي بلكه وجهي از شكست است يعني 
همان وجه مماثل يا مشابه عقالني احساس و به 
تعبير رساتر زيباشناسي. آدورنو در همين رساله 
ــش واره ما را  ــي هنر» چنين پرس «جامعه شناس
صورت بندي مي كند: «زماني گفته بودم كه پس از 
آشويتس ديگر نمي توان شعر نوشت و اين عبارت 
بحث هايي را برانگيخت كه انتظارشان را نداشتم... 
ــت كه هيچ چيزي در آن  ــفه اين اس ماهيت فلس
كامًال به مفهوم تحت اللفظي اش نيست و هر آنچه 
مي نويسم، ناگزير فلسفه است حتي اگر با مضامين 

به اصطالح فلسفي سر و كار نداشته باشند.
 فلسفه همواره به گرايش ها مرتبط مي شود و 
ــكيل نمي شود...  از گفته هاي مبتني بر فاكت تش
ــه [پس از  ــوال مي توان گفت... ك ــه همين من ب
ــت، زيرا هم آوا با اين  ــويتس] بايد شعر نوش آش
ــي اش كه تا وقتي  گفته هگل در كتاب زيباشناس
وقوفي بر رنج [يا عذاب] در ميان انسان ها وجود 
داشته باشد، الجرم هنر نيز به مثابه شكل عيني 
آن وقوف وجود خواهد داشت...» (صص 70-71) 

ــعر  ــويتس ديگر نمي توان ش ــزاره «پس از آش گ
ــت» بازنمون گر عدم تمايل و بي عالقگي امر  نوش
زيبا به قانون يا عقل است اما اگر فلسفه را صورت 
برتر عقل و قانون بدانيم و از آن ناگزير باشيم، پس 
امر زيبا در جايگاه هيستريك خود (وقوف بر رنج 
ــكل عيني يا مشابه و مماثل  و عذاب) به مثابه ش
ــبت به آن،  ــي آن رنج و عذاب و وقوف نس عقالن
پديدار مي شود پس به تعبيري پس از آشويتس 
بايد شعر نوشت. مساله گرايش ها در فلسفه به زعم 
ــو دقيقاً بازمي گردد به موتيفي كه كانت در  آدورن
نقد سومش آن را پيش مي كشد يعني عدم تمايل 
و بي عالقگي كه وجه سلبي و نگاتيو ارتباط فلسفه 
ــح مي كند. دومين جهت يا  با گرايش ها را تصري
ــويه اي كه پرده برداري مي كنيم، دقيقاً چيزي  س

شبيه زيباشناسي است.
 استيون هلم لينگ- شارح آراي زيباشناسي 
آدورنو- پروژه زيباشناسي يا تئوري زيباشناختي 
ــتار  ــد: «در واقع نوش ــم مي زن ــن رق وي را چني
ــروژه  ــش، پ ــترده ترين مفهوم ــه گس ــو، ب آدورن
ــذاري عاطفي و تاثري  [فكري]اش، نوعي نيروگ
ــود- يعني بيگاري تاثربخشي يا  ــامل مي ش را ش
عمل تاثرات- و همچنين پروژه اش چيزي شبيه 

زيباشناسي است.» (ص 72)
ــد: «هدف پروژه آدورنو،  لينگ تصريح مي كن
ــداف انتقادي و  ــه واژگان خودش، بنا به اه بنا ب
مفهومي، نجات نيروي احساسات و تاثراتي است 
كه عموماً و به شكلي تجويزي سركوب مي شوند، 

ــتن تفكر و احساس  آن هم از طريق درهم شكس
در فرهنگ امروزي.» (ص 64)

ــي، بازنمون گر  ــبيه زيباشناس پس چيزي ش
تالش براي رستگار كردن تاثرات و عواطفي است 
كه از آنان بيگاري كشيده شده و الجرم سركوب 
ــت. اين دقيقاً تز ماركسيستي- منجيانه  شده اس
ــدي دقيق  ــو براي صورت بن ــيانيك) آدورن (مس
ــي» است كه از سويي  ــبيه زيباشناس «چيزي ش
ــتارهاي والتر بنيامين نيز  ديگر ما در تزها و نوش

مي خوانيم.
ــويه سوم به فهم آلتوسري (مقاله   جهت يا س

مشترك باليبار و ماشري در همين 
ــبت به امر زيبا ارجاع  ــاله) نس رس
ــن نحو كه اگر قول آدورنو  دارد بدي
ــي»  را مبني بر «بيگاري تاثربخش
ــرض بگيريم،  ــا «عمل تاثرات» ق ي
ــر ادبي به عنوان  درمي يابيم كه اث
يكي از صور برتر احساس نه بازتاب 
وحدت وهمي و كاذب ايدئولوژيك 
است و نيز نه بازنماياننده يا بازنمون 
صورت بندي هاي  يا  ــيون ها  فرماس
ــه نوعاً  ــي، بلك ــناختي و معرفت ش
درهم تافتگي صورت بندي هاي ادبي، 
منازعات  و  ــك  ايدئولوژي تناقضات 
زبان شناختي بر زمينه پروسه توليد 
تاثرات زيباشناختي در ادبيات است.
ــده  چكي ــري  ماش و  ــار  باليب  

ــتدالل خود را چنين نظم و نسق مي بخشند:  اس
ــه لحاظ تاريخي  ــد تاثرات ادبي را ب ــد تولي «باي
ــتگاه رويه هاي اجتماعي  به عنوان جزيي از دس
ــاخت. از آنجا كه بايد اين حكم را به  ــتتر س مس
صورت ديالكتيكي، و نه مكانيكي لحاظ كرد/ مهم 
آن است كه رابطه تاريخ با ادبيات را مانند رابطه 
يا تناظر دو شاخه در نظر نگرفت بلكه به عنوان 
ــي دروني درك  ــعه يابنده از تناقض ــكال توس اش
كرد.» (ص 82) پس بر حسب نگرش آلتوسري، 
ــري براي فاصله گيري از جزم انگاره  باليبار و ماش
ــيك «بازتاب» بايد محور «عمل تاثرات»  كالس
ادبي را مبتني بر تناقض دروني يا 
ــدگار درك كرد و دريافت  درونمان
ــه و بافت ايدئولوژي و  كه بر زمين
ــت  بورژوايي، چگونه اثر ادبي  معرف
درگير «بيگاري تاثربخشي» شده، 
ــش را  ــذرد و تاثرات از آن درمي گ

توليد مي كند.
 همين پروسه پيش گفته (توليد 
تاثرات زيباشناختي در ادبيات) بود 
كه لنين را بدل به ستاينده پرشور 
تولستوي كرد يا انگلس را به بالزاك 
وصل كرد يا تروتسكي، سلين را ارج 

و قرب نهاد. 
ــه وجه  ــردن اين س ــا رصد ك ب
ــان اكانر  ــوان با براي ــويه مي ت يا س
ــد: «آدورنو  هم آوا بود كه مي نويس

ــراي هنر متمايز  ــاد را از آثار هنر ب ــر خودبني هن
ــه اي ناخودآگاه در  ــد؛ از آثاري كه به گون مي كن
فاصله اي با جامعه خوار داشته شده مستقرند. اما 
ــن فاصله ايدئولوژيكي  ــت كه اي آدورنو مدعي اس
ــت چرا كه هنر براي هنر نمي تواند با واقعيت  اس
ــود و به همين دليل به تساليي كاذب  درگير ش

بدل مي شود.» (ص 8)
ــه  ــا ترجم ــر ب ــي» هن ــاله «جامعه شناس  رس
ــهريار وقفي پور اين امكان  ــتارهايي به قلم ش جس
ــا مواضعي  ــوان موضع ي ــد كه بت ــش مي نه را پي
ــتي نسبت به هنر را از آدورنو تا دلوز-  نوماركسيس
ــتراتژي اي  گتاري تثبيت و صورت بندي كرد و اس
ــي دارد تا  ــن را وام ــت كه كارس ــش گرف را در پي
ــدار دهد: «در حالي كه آن  گونه خودبنيادي  هش
زيباشناختي كه آدورنو آرزويش را در سر مي پخت، 
ديگر تحت شرايط سروري سرمايه داري چندمليتي 
ــت، آن گونه خودبنيادي اي كه دلوز و  ممكن نيس
ــاب ضدفرهنگ [نضج تفكر  ــاري، به كمك كت گت
ايلياتي و افقي] در پي اش هستند، مستلزم رويارويي 

با سرمايه داري از درون خود سرمايه داري است...
ــي  دلوز و گتاري راهي را براي نوعي هنر سياس
ــودند، نوعي از هنر كه با  ــامدرن گش و كاراي پس
سرمايه داري در حدود و با ترم هاي خودش روبه رو 
ــود، بدان منظور كه واژگونش كند.» (صص  مي ش
139- 138) اين كتاب بازگوي شكست زيباشناسي 
به مثابه رژيمي بي عيب و نقص است؛ همان شكست 

سه گانه مالوف كه شرحش آمد. 
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نگاه
ــده هستم،  ــوگوار هستم، من گمش «من س
ــتم، من شكسته هستم، من كثيف  من كور هس
ــتم، من يخ زده هستم،  هستم، من سوخته هس

ــتم.» ــتم، من هس من مرده هس
ــنده، و پي  ــش مي آيد كه نام نويس اكثراً پي
ــيت مولف پيش از آنكه مخاطب  بردن به جنس
را به صفحه اول كتاب راهنمايي كند ناخودآگاه 
حدس و گمان هاي جهان آن جنس را پيش روي 
ــي اينكه وقتي زني  ــش متبادر مي كند يعن ذهن
مي نويسد چه مي نويسد و وقتي مردي مي نويسد 
ــتن و نوشتن از سويه هاي  ــد. نشس چه مي نويس
ــي و... اين مقوله بحث ديگري است؛  زبان شناس
بهانه نگارش اين يادداشت كتاب «همسر اول» 
ــنده فرانسوي «فرانسوا شاندرناگور» كه  از نويس
ــترس مخاطبان  با ترجمه «اصغر نوري» در دس

ــت. خويش قرار گرفته اس
ــت كه از  ــان تك گويي هاي زني اس ــن رم اي
ــم و خيانت قرار  ــر خود مورد ظل ــوي همس س
ــدام در طول رمان  ــت. زن با خود م ــه اس گرفت
ــه ديگري حرف  ــد. حتي زماني ك ــرف مي زن ح
مي زند همچنان همان زن راوي است كه حرف 
ــت خورده كه با حرف زدن با  مي زند؛ زني شكس
ــردن خويش دارد. زماني  ــعي در آرام ك خود س
ــعرهاي آن سكستون بودم  كه درگير ترجمه ش
ــس حرف هاي هذيان واره  ــتر از پيش با جن بيش
زنان پريشان و شاعرمسلك آشنا شده بودم. زني 
كه ناله مي كند يا گريه مي كند يا مويه مي كند. 
ــود. زني كه مدام  زني كه حرف مي زند تا رها ش
ــك مي ريزد. مساله زن را  بر مظلوميت خود اش
ــان  ــود هجي مي كند. وقتي زنان با خودش با خ
ــتي از چه حرف مي زنند؟ حرف مي زنند به راس

ــايد به  ــناخت جهان زن ش ــان زن و ش جه
ــروع جريان هاي سه گانه  ــخص تر با ش طور مش
ــرار گرفت؛  ــورد نظر و واكاوي ق ــتي م فمينيس
اينكه زن در تربيت ذهني خود چگونه بر اساس 
فرمول هايي ناخواسته و كامًال ناخودآگاه نزديك 
و شبيه زن هاي ديگر مي انديشد، حرف مي زند، 
انتقام مي گيرد، تظلم خواهي مي كند و در نهايت 
فرار مي كند يا به آن تن مي دهد. «كاترين» يك 
نمونه از اين زن هاست؛ زني مچاله شده در ظلم 
ــر اول» در سطر  ــت. كاترين در «همس و شكس
ــود را صريح و بي مقدمه  ــاب وضعيت خ اول كت

ــوگوار هستم؛  به مخاطب خود مي گويد: «من س
ــوهر زنده ام.» و در ادامه از حاالت  ــوگوار ش س
رواني خود حرف مي زند و مي گويد موضوع از چه 
ــت و ما در همان صفحات آغازين كتاب  قرار اس
ــاله كاترين مي بريم. زن در اين كتاب  پي به مس
ــتيصال  ــق و نفرت و تنهايي و اس مدام بين عش
ــرف مي زند كه اين  ــت مي كند. با خود ح حرك
مساله را براي خود قابل تحمل كند. مي خواهد 
تسلي بدهد خودش را در مرگي كه واقعي نيست 
ــت؛ در خيانت شوهري كه حتماً  اما حقيقي اس
دوستش دارد كه اين گونه پريشان است از ديگر 
ــت. همه  نديدنش و ديگر نبودنش. زن مصور اس
چيز در شبكه اي تصويري از مقابل چشمان زن 
ــت و زن تنها كاري كه مي كند  در حال عبور اس

ــت. ــوگواري اس اضافه كردن مويه در اين س
ــن و حتي پس از  ــاندرناگور كه پيش از اي ش

ــتن رمان هاي  ــن كتاب به نوش اي
تاريخي شهرت دارد در اين كتاب 
نيز به زعم من بخشي از تاريخ را 
ــد؛ تصوير زن.  ــخ مي كش به تاري
تصوير زني در پروسه اي تاريخي. 
ــر زن. آنقدر كه  ظلمي تاريخي ب
ــرف زدن با  ــتوي ح زن را به پس
ــتر از  خود مي برد. چرا زنان بيش
مردان با خودشان حرف مي زنند. 

در شعر، در داستان، در فيلم ها و در واقعيت هاي 
ــود؟ در  ــنيده نمي ش كالن و خرد زندگي. زن ش
ــك  اين كتاب جنس زنانه اي مي بينيم كه بي ش
جديد و تازه نيست. جنسي زني كه مدام با خود 
ــود. زن  ــد حق من نبود كه اين طور بش مي گوي
ــي آورد و از كنار همه چيز  ــان به ياد م واگويه كن
مي گذرد. درمان نمي خواهد چون اين درد برايش 

خوشايند است. خوشايند است كه از به 
يادآوري و حجم دادن به آن احساس 
آرامش مي كند. زن از آنچه به سادگي 
و در عين ناباوري باخته است حسرت 
ــي در زندگي  ــورد. از اينكه حت مي خ
ــود (در فرهنگ  ــي و مدني خ اجتماع
ــود را با فاميل  ــرب) حتي فاميل خ غ
ــوهرش عوض كرده است احساس  ش
ــتر از  بدبختي و پوچي مي كند: «بيش
20 سال در زندگي روزمره و شغلي ام، اسم او را 
ــتم. در دانشكده كه تاريخ درس  روي خود داش
ــناس  ــتم، بودم، كارش ــي دادم مادام كلي هس م
روياهاي زمان گذشته، قصه ها و افسانه ها،... خانم 

فرانسيس كلي استاد روياهاي فراموش شده.» 
ــر اول» از ابتداي كتاب از  كاترين در «همس
ــمول تمام  تاريخي انفرادي حرف مي زند كه مش
كاترين هايي است كه امروز به يك بغض به فعل 
ــده است؛ بغض با خود  ــيده تبديل ش گريه نرس
ــرف زدن زنانه. پس اين كتاب هم يك كتاب  ح
ــت. اگرچه در آن در قالب يك رمان  تاريخي اس
ــت فالن كشور يا پيروزي بهمان كشور  به شكس
ــت آن هم با ذكر تاريخ هايي  پرداخته نشده اس
ــا مي توان گفت  ــي ام ــي و گاه غيرواقع گاه واقع
ــترك 30ساله اش  حديث كاترين و زندگي مش
دقيقاً ترسيم يك پروژه تاريخي است. او عاشقي 
ــه به نقطه  ــه حتي براي آنك ــت ك تمام عيار اس
ــت خود نرسد يا آن را باور نكند در مقابل  شكس
ــود  ــرش زده مي ش تمام اتهام هايي كه به همس
ــتد و باز هم از او دفاع مي كند. سويه اي  مي ايس
ــقي كه  مادرانه از خود بروز مي دهد با تمام عش
ــده است. اين نوع كتاب ها كم نيستند. از  تباه ش

اين نوع فيلم ها و از اين نوع روايت ها.
ــاب را مي خوانم  ــاال كه مردانه اين كت اما ح
نكته اي توجهم را جلب مي كند. من مردانه وقتي 
به صفحات 20 به بعد كتاب مي رسم و مي فهمم 
ــت تنها در  اين كتاب واگويه هاي دروني زني اس
ــعي مي كنم كتاب را همراهي  ميان شكست، س
ــن ناله هاي زنانه  ــتر مي رود اي كنم. هر چه پيش

ــيار شاهد  ــت و بس هر چند واقعيتي بديهي اس
ــتيم و مي بينيم و مي گذريم اما آنقدر به  آن هس
ــايد من) يكدست و كسل كننده مي آيد  نظر (ش
ــي از اين تاريخ شده است. بعد  ــايد بخش كه ش
ــت كه زن  به خود مي گويم اين همان چيزي اس
ــمت واگويه مي برد؛ اينكه من  نويسنده را به س
ــته ام  ــوش نمي كنم. حوصله اش را ندارم. خس گ
ــد بروم كمي قدم بزنم و  مي كند. دلم مي خواه
ــه اين حرف ها فكر نكنم. حتي اگر  اتفاقاً اصًال ب
ــم فكر كنم به اين فكر كنم كه چرا در  مي خواه
اين رمان فقط زن در فكر خودش حرف مي زند 
و حتي وقتي گوش مي كند حرف هاي همه را به 
سمت آنچه خود مي انديشد پيش مي برد. حتي 
ــقي كه زن  با اينكه همان طور كه گفتم اين عش
ــقي مقدس و حتي  ــده است عش از آن بريده ش
مادرانه است. اما حاال به داليل اين بي حوصلگي 
فكر مي كنم. كتاب را مي خوانم. اما وقتي كتاب 
تمام مي شود (با تمام شهرتي كه دارد) مي گويم 
ــته شدم. اين خستگي، اين به اجبار  اُف كه خس
گوش دادن به ماجراي اين زن از كجا سرچشمه 
ــايد فكر كنم بدانم. شايد بخشي از  مي گيرد، ش
آن به اين برمي گردد كه من و ماهاي بسياري در 
ــه شنونده هستم و مي شنويم  حرف زدن هميش
ــنيد و... اما  ــعار مي دهيم كه بايد زن را ش و ش
ــاله به همين ذهن اين  بخش ديگري از اين مس
ــت.  زن برمي گردد كه در اين كتاب كاترين اس
ــينماي خودمان  ــايد در همين س ــه اش ش نمون
ــامي اين فيلم ها  ــت كه از آوردن اس فراوان اس
ــت است. موضوع درست است  معذورم كه درس
ــا باز با خودم فكر مي كنم چرا وقتي زن حتي  ام
قرار است از ظلمي كه بر او رفته است حرف بزند 
ــايد بپرسيد  ــتفاده مي كند. ش باز از ابزار ناله اس
پس از چه بايد حرف زد. نمي دانم. شايد همين 
ــت. اما بگذاريد اين طور بگويم كه من حرف  اس
ــنوم اما ديگر سراغ چنين كتابي آن  زن را مي ش

هم با اين مويه هاي جانكاه نخواهم رفت.
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