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یک مینیمال تمیز!
ویلیامـــز
جـــوی
داستانک نویســـندهای امریکایی
خــــارجی است که در سال 1944
متولد شـــد و با نوشتن
چهـــار رمـــان جـــای
پای خـــود را بهعنوان
یکـــی از مهمتریـــن
جوی ویلیامز نویســـندههای معاصر
مترجم :فرحناز دهقی تثبیت کرد .نخســـتین
رمانش با نـــام ایالت
گریـــس ( )1973نامزد جایزه کتاب ملی شـــد.
تازهترین اثر او با نام ســـریع و مـــرده ( )2000به
فهرســـت نهایی جایزه کتاب پولیتـــزر راه پیدا
کرد .اولین مجموعه داســـتان کوتـــاه با قلم او
تحت نام مراقبت کردن در سال  1982منتشر
شـــد و به خوانندگان آثارش ثابـــت کرد که در
داستان کوتاهنویســـی نیز مهارت دارد .دومین
مجموعه داســـتان کوتاه بهنام فرارها در ســـال
 1990به دست مخاطبان آثارش رسید و پس از
آن مجموعه مقالههایش را برای طرفدارانش
در قالب کتابی منتشـــر کرد که نامزد دور نهایی
جایزه حلقه منتقدان کتاب ملی شد.

«ëëتمیز»
کودکی در جنوب شـــهر با شـــلیک گلولهای که
ضاربش در خودرویی در حال حرکت بود ،کشـــته
شـــد .قرار نبود او قربانی باشـــد ،تنها هفت ســـال
داشت.واقعاًهیچقصدونیتیبرایکشتناووجود
نداشت .ضارب فقط میخواســـت روستاییها را
بترساند؛ روســـتاییهایی در خانههای مشخص و
تعیین شـــده .آنجا حتی خانه لوئیس کوچولو هم
نبود .اما او اتفاقی آنجا بود ،برای دیدن دوستی که
سوسماری را بهعنوان حیوان خانگیاش نگهداری
میکرد و سوسمار هم یک جورهایی مریض شده
بود و هیچ کس نمیدانســـت چرا ،بیشـــتر اوقات
رنگش زرد و سبز میشد ،شاید کسی به اشتباه به او
اسفناجخوراندهبود.ناگهانهیاهوییشنید،پسرها
از خانه بیرون دویدند .به ســـینه لوئیس گلولهای
شـــلیک شـــده بود و مرده بود .خانـــوادهاش برای
پرداخت هزینههای مراســـم خاکسپاری ،کارواش
ســـیاری به راه انداختند .این کار غیرعادی نیست.
این خبر در روزنامهها منتشـــر شـــد و افراد زیادی
ن تر و
به کارواش آمدند ،بیشتر آنها ماشینهایشا 
توشو نیازی
تمیز و واکس خورده بودند و به شس 
نداشتند و خانوادهاش قدردان این آدمها بودند.

کتابهایی که مرا ساختند

حنیف قریشی :تا به حال از جین آستن کتابی نخواندهام

گاردین مجموعـ ــه مطالبی دارد
کتابهایی که طـ ــی آن نویسـ ــندههای عصر
برای تمام حاضر یـ ــک به یک بـ ــه کندو کاو
فصول ذهن خود مینشینند تا بفهمند
چه کتابـ ــی بوده که بیشـ ــتر از همه بـ ــر تار و پود جانشـ ــان
نشسته ،به گریه واداشتهشان یا بیآنکه خود بدانند خنده
روی لبانشان نشانده است .تا بار دیگر ،چه آنها که همواره
کتاب میخوانند و چه آنها که مسیرشـ ــان فرسـ ــنگها از
راه کتاب و خواندن جداسـ ــت ،بدانند کتابها بیشـ ــتر از
آنچه ما میدانیم و تصـ ــور میکنیم در ذهن و جانمان اثر
میگذارند.
حنیف نویسندهایانگلیسیباریشههایپاکستانیاستکه
نامش به انتخاب مجله تایم در میان 50نویسنده برتر جهان
جای گرفته است .حنیف برنده جایزه ادبی پن/پینتر است
و از او رمانهای «جسـ ــد» و«نزدیکی» ،مجموعهداسـ ــتان
«عشق در زمان غم» ،نمایشنام ه «سلطان و من» و داستان
«پدرواقعی»بهفارسیترجمهشدهاند.

احساس صبحهای دوشنبه

دارو :رمــان «خانم دالوی» از ویرجینیا وولف و «ترز راکن» از امیل زوال

اگر احســـاس صبحهای
رمان
دوشـــنبه حسابی فکرتان
درمانی
را مشـــغول کـــرده ،اگـــر
صبحهای دوشنبه با احساس سنگینی یک کوه
روی قفسه ســـینهتان از خواب بیدار میشوید،
به تیم خانم دالوی خوش آمدید.
ویرجینیا وولف با این شـــاهکارش ،بهطور کلی
روش جدیـــدی را در نویســـندگی اختراع کرده
اســـت .او افکاری را که در ذهـــن زنان لحظه به
لحظه شکل میگیرد ،در قالب کلمات درآورده
اســـت و روزی را در مـــاه ژوئـــن در لندنـــی کـــه
بشدت دوست میداشت ترسیم میکند .البته
آن روز دوشـــنبه نیست و چهارشـــنبه است ،اما
کالریســـا دالوی در حال آماده شـــدن برای یک
میهمانی شبانه است .او تصمیم میگیرد برای
خود گل بخرد .شـــاید شـــما هم دوست داشته
باشید مســـئولیت کاری خوشایند و دلچسب را
کـــه اغلب از دیگران میخواهیـــد انجام بدهند
برعهده بگیرید .فکر این کار میتواند انگیزهای
باشد که شما را از تختخوابتان بیرون بیاورد.
درحالـــی کـــه مشـــغول صـــرف صبحانهتـــان
هســـتید ،اشـــتیاق کالریســـا را تصور کنید ،افکار
او را بـــه ذهنتـــان بیاوریـــد .به زمانـــی فکر کنید
که پنجـــره فرانســـویاش را بـــاز میکند ،نفس
عمیقـــی میکشـــد و بـــه صداهـــای اطرافـــش
گوش میدهـــد .آیا میتوانید به هـــوای تمیز و
ســـردی که پس از باز کردن پنجـــره احاطهتان
میکنـــد ،بیاعتنـــا باشـــید؟ بعد با چشـــمها و

ذهن و بعـــد همه بدنتان پذیرای میل و رغبت
کالریســـا نســـبت به عشـــق به زندگی باشـــید.
البتـــه مثل او هم از حضور مرگ آگاه باشـــید و
ایـــن آگاهی را به تمام وجـــوه زندگیتان ببرید.
اجـــازه دهیـــد همین دوشـــنبه احســـاس زنده
بودنتـــان بـــه اوج برســـد .بعد این احســـاس را
به تمام روزهایتان بســـط بدهیـــد .بعد قدم به
بیـــرون بگذارید...بـــرای خودتـــان گل بخرید...
چرا که نه؟

ëëفکر به قتل رساندن دیگری
همه آن را دارند .حتی کـــودکان .حتی گربهها.
بنابرایـــن تظاهر نکنیـــد که شـــما آن را ندارید.
باالخـــره با کســـانی زندگی میکنیـــد که ممکن
اســـت چـــای کیسهایشـــان را تـــوی ســـینک
ظرفشـــویی بیندازنـــد .یا موهای درازشـــان را از
روی صابـــون نشـــویند .یـــا موقع غـــذا خوردن
صـــدای ملچ و مولوچشـــان به هفـــت خانه آن
طرفتر هـــم برود .گاهـــی میخواهیـــد آنها را
بکشید.
بیشـــتر مـــا هرگـــز پـــا را از ایـــن احســـاس فراتر
نمیگذاریـــم و احســـاسمان را ســـرکوب
میکنیـــم .اگـــر پیش آمـــده که مـــچ خودتان را
در حال داشـــتن چنین احساسی گرفتهاند ترزا
راکـــن دوای دردتان اســـت .این رمان داســـتان
زندگی ســـیاه زنی به اسم ترز و شوهرش کامیل
است ،زوجی که زیر مغازهشـــان همراه با مادر
کامیل زندگی میکنند .زندگی ترز آنقدر ســـیاه

و غمناک اســـت که محال اســـت با او احساس
همدردی نکنید .آنجا که درگیر شـــور و هیجان
دیـــدار با مـــردی به نام الرن میشـــود ،خواهی
نخواهـــی او را محق میدانیـــد .اما وقتی که ترز
و الرن ،مـــرد جوان نقاش ،تصمیـــم میگیرند
کامیل را بکشـــند تا مسیر رسیدن به عشقشان
را از هر مانعی پاک کنند ،عالقهمان به قهرمان
زن داستان دچار نوسان میشود.
علتـــش شـــاید این نباشـــد کـــه مـــا خوانندگان
رمـــان به کامیـــل عالقه زیادی پیـــدا کردهایم و
او را بیگناه میپنداریـــم ،بلکه احتماالً علتش

این اســـت که هرچه رمان به پیش میرود ،ترز
و الرن در نظرمـــان منفورتـــر میشـــوند .نگران
نباشـــید ،قرار نیست آخر رمان را لو بدهیم؛ اما
پیام آن را باید آشـــکارا برای شما مطرح کنیم:
تنها نتیجـــه این راهحل خوابهـــای بد دیدن،
رابطه جنسی بد داشـــتن و پیدا کردن تمایالت
خودکشی است.
بنابرایـــن به محض فکر کردن بـــه تمایالت به
قتل رســـاندن کسی ،دســـت نگه دارید ،نفسی
عمیـــق بکشـــید و بـــه چیـــز دیگری فکـــر کنید.
دوباره و دوباره.

ëëآنچه درحالخواندنشهستم
دوران خشم از پانکاج میشرا .او از کتاب تبارشناسی اخالق
نیچه اسـ ــتفاده کرده اسـ ــت تا توضیح بدهد چرا همه این
روزها حالشـ ــان گرفته اسـ ــت .او نظریه خوبی دارد ،اندیشه
خشـ ــم و نفرت نیچه ،خشـ ــم مردمی که منزوی ماندهاند
ط گرایی و
و از همین اسـ ــتفاده میکند تا درباره اسـ ــام افرا 
برگزیت صحبت کند .البته این نظریه را درباره ترامپ هم
میشود به کار برد.
ëëچیزیکهزندگیامراتغییرداد
آتش دفعه بعد از جیمز بالدوین .من بهعنوان نوجوانی با
ریشههاینژادیمتفاوتهمیشهبامشکلهایناشیازنژاد
و هویت دست و پنجه نرم کردهام و بالدوین تمامی اینها
را به سیاس ـ ـتهای نژادی زمان خودش ربط داده بود .این
کتاب من را راهنمایی کرد که بدانم در آینده باید درباره چه
بنویسم.
ëëکتابیکهآرزوداشتممینوشتم:
مجموعه اشـ ــعار فردریک سـ ــیدل .اشـ ــعار او همیشه من
را میخنداننـ ــد و بـ ــر من اثر میگذارند .هرچه سـ ــنم باالتر
میرود بیشتر کتابهای او را میخوانم.
ëëشخصیکهروینویسندگیامتأثیرگذاشتهاست
در جـ ــاده از جک کرواک .آن زمانهـ ــا که نوجوان بودم و در
بروملی در تختم کتاب میخواندم ،فکر میکردم این کتاب
برای حال حاضر است .پیرنگ آن درباره ترک آثار و میراث
به جا مانده از جنگ و ساختن دنیایی تازه است .این کتابی
بود که روی من اثر گذاشت و الهامبخشم بود.
ëëکتابیکهبهاندازهکافیدیدهنشدهاست
اخیـ ــراً کتـ ــاب فوقالعـ ــادهای از جـ ــورج سـ ــایمنون در یک

آخر هفتهای جذاب با جالل مقدم

فیلم
پیشنهاد
هـــفته

فیلمساز

فرهاد حســنزاده از کتابهای زندگیاش و آنچه میتوانیم بخ

خیلیهـــا خاطـــرات مـــن از عالقهمنـــدی بـــه ســـینما بـــه ســـاختن آپـــارات
35میلیمتـــری گره خورده اســـت .از مغـــازهای در نزدیکی مدرســـهمان چند
متـــر پوزیتیـــو 35میلیمتـــری یکـــی از فیلمهای صمـــد را خریده بـــودم و با
همراهی پســـر داییام نظـــام با چراغ قوه و عدســـی آن را بهصورت اســـاید
روی دیـــوار میانداختیـــم و با نمایش هر تصویر خودمـــان برای بچهها قصه
میبافتیم.
بر خالف من نظام ،آدم اقتصادی و هوشمندی بود و آن سال از بچههای
محل حدود  19ریال کاســـبی کرد .اما عالقهمندیام به سینما به شکل جدی
با ثبتنام در انجمن سینمای آزاد در سال  ٥٩شکل گرفت .انجمن سینمای
آزاد که در سال  48تشکیل شده بود در میدان دانشگاه همدان هم یک شعبه

کتاب
پیشنهاد
هـــفته

نمایی از فیلم «تنگسیر»

امیر شهاب رضویان

درون خود نیست .این نظریه واقعاً من را دگرگون کرد.
ëëاشکمرادرآورد ...بهخندهامانداخت
مرگی در خانواده از کارل اوه کناسـ ــگور .نویسنده و برادرش
پلیدی و کثافـ ــت در خانـ ــه پدریشـ ــان را بخوبی توصیف
کردهانـ ــد .ایـ ــن کتاب توصیفهای بسـ ــیار زیبـ ــا و مؤثری از
موقعیتی که در آن مجبور میشـ ــوی برای کسی که چندان
دوسـ ــتش نداری و با تو رفتار خوبی نداشته ،سوگواری کنی،
ارائه میدهد.
معمـ ــوالً عصرهـ ــا مـ ــن را در حالی پیـ ــدا میکنید کـ ــه دراز
کشیدهام و یکی از کتابهای پیجی وودهاوس را میخوانم
و آنقدر میخندم که از فرط آن رودهبر شوم.
ëëکتابیکهبیشترازهمهبابتنخواندنشخجالتمیکشم
من هیچ کتابی از جین آستن نخواندهام .این بشدت باعث
شـ ــرمندگیام است .نمیتوانم توضیحش بدهم .همیشه
این احساس را داشتم که کتابهای او برای دخترها هستند،
اگرچه تمام جنسـ ــیتها او را تحسـ ــین میکنند .خب باید
بگویم باالخره روزی باید یکی از کتابهایش را بخوانم و آن
وقت از گفتهام پشیمان خواهم شد.
ëëکتابدلچسبم
کتابهـ ــای ژان رایـ ــس .اگرچه کتابهایش تلـ ــخ و تاریک
هستند ،اما همیشه سبک نوشتن او را تحسین میکنم .من
از آن داسـ ــتانهای خالقانه و رمانهایی که درباره دختری
افسرده و فقیر است که اطراف کافههای پاریس میچرخد و
با غریبهها معاشرت میکند خوشم میآید.

پیشنهادهایی برای کتابخوانان

امیر شــهاب رضویان از فیلمهای محبوب خود و آنهایی که میتوانیم تماشــا کنیم ،میگوید

همدان که زادگاه من اســـت پیش از انقالب 5 ،ســـینما داشـــت؛ دو سینما در
میدان اصلی یعنی ســـینما تاج که فیلمهای بازاری نمایش میداد و ســـینما
الوند که کم وبیش هم فیلمهای ایرانی داشت و هم خارجی .خیابان بوعلی
هم صاحب دو ســـینما بود به نامهای سینما هما و ســـینما لوکس .اولی هم
فیلـــم ایرانی و خارجـــی نمایش میداد و دومی اما اغلـــب فیلمهای فرنگی
داشت .سینمای پنجم سینمایی بود که اختصاصاً برای معلمان ساخته شده
بود با نام «باشگاه معلمان» که خانوادگیترین سینمای همدان هم بود.
از طرف خانواده اجازه ورود به  4سینمای دیگر را نداشتم اما روزهای پنجشنبه
و جمعه تماشـــای یک یـــا دو فیلم در«باشـــگاه معلمان» جـــزو برنامههای
ثابت هفتگی بود« .باشـــگاه معلمان» از سال  ٥٤معموالً فیلمهای خارجی
نمایـــش مـــیداد .اولیـــن فیلمی کـــه در این
سینما نمایش داده شـــد فیلم «جین هارلو»
بـــود که قصـــه دختـــر بازیگری بهنـــام جین و
چگونگی بازیگر شدنش را روایت میکرد.
در آن ســـالها قرار بود در این سینما دو فیلم
از داریوش مهرجویی هم نمایش داده شـــود
که جلوی نمایش اولی یعنی «گاو» را ساواک
گرفت امـــا «آقای هالـــو» به نمایـــش درآمد
آن هـــم با حضـــور بازیگر اصلـــی آن .بخوبی
بهخاطر دارم که آقـــای علی نصیریان در آن
مراســـم چقدر خـــوش لباس بود بـــا آن کت
مخمـــل کبریتی ســـبزی که به تن داشـــت .از
دیگر فیلمهایی که در آن ســـالها نمایش داده شـــد و خیلی دوستش داشتم
فیلـــم «تنگســـیر» امیر نادری بود که بـــه همراه پدرم در ســـینما لوکس آن را
دیدم.
تماشـــای فیلـــم «رگبار» بهـــرام بیضایـــی در آن ســـالها اما نصیبم نشـــد و
نمیدانـــم چرا پـــدرم به تنهایی به ســـینما رفت و مـــا او را همراهی نکردیم.
«گوزنها»ی مسعود کیمیایی از دیگر فیلمهای محبوب آن سالها بود که در
ســـینما لوکس به تماشای آن نشستم .فیلم گوژپشـــت نتردام با بازی آنتونی
کوئین و جینا لولوبریجیدا و تونی کرتیس را هم در سینما هما دیدم.
اینکـــه چـــه فیلمی مـــن را به شـــکل جدی جـــزو طرفـــداران ســـینما کرد
نمیتـــوان بـــا نام بـــردن از فیلمی خـــاص جـــواب داد اما مثـــل دوره کودکی

کتابفروشـ ــی که کتابهای دسـ ــت دوم دارد ،پیـ ــدا کردهام.
نامش «قطار» اسـ ــت و درباره مردی کـ ــه از خانوادهاش در
بلژیک در بحبوبه جنگ جدا میشـ ــود و رابطهای را با زنی
کـ ــه در قطار دیده ،آغـ ــاز میکند .این کتـ ــاب درباره اثرهای
مخرب جنگ اسـ ــت و البته احتمال عاشـ ــق شـ ــدن حتی
در چنیـ ــن موقعیتی .مردم جایگاه سـ ــایمنون را تا حد یک
نویسنده کلیشهای تقلیل میدهند اما برای من او به خوبی
کامو است.
ëëاثری کهذهنمراتغییرداد
تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین .با خواندن این کتاب بود که
فهمیدم زبان چندان هم تصویری از جهان به مثابه نظامی

داشـــت که بعد از انقالب دوباره بازگشایی شـــد .محصل دبیرستانی بودم که
در انجمن ســـینمای آزاد ثبتنـــام کردم و این گونه از آبـــان  59تا االن درگیر
سینما شدم.
در نهایت برای روزهای تعطیل آخر هفته و «ایران جمعه» پیشـــنهاد من
تماشای فیلمهای جالل مقدم است .آخر هفته با جالل مقدم میتواند آخر
هفته جذابی باشد.مخصوصاً برای نسل جوانی که شناخت کمتری از او دارند
در حالـــی که هـــم در مقام کارگردان ،فیلمســـاز خاص و خوبـــی بود از جمله
فیلمهای فرار از تله ،راز درخت سنجد« ،صمد و فوالد زره» و «پنجره» و هم
بهعنوان یک بازیگـــر ،فیلمهای ماندگاری دارد از «خشـــت و آیینه» ابراهیم
گلستان تا «هامون» داریوش مهرجویی و «سرب» مسعود کیمیایی.

فرهاد حسنزاده

نویسنده کودک و
نوجوان

اواسـ ــط دهه هفتاد برای اولین مرتبه رمان سه جلدی «مدار صفر درجه» را خواندم،
این نوشته احمد محمود تأثیر عمیقی بر روح و ذهنم باقی گذاشت .با اینکه ماجرای
خوانـ ــدن ایـ ــن کتاب متعلق به سـ ــالها قبل اسـ ــت امـ ــا هنوز هم تصویرسـ ــازیهای
سـ ــینماییاش در خاطرم مانده .شما از احساسـ ــات شخصیتهای داستان از طریق
توصیف حرکات نمایشـ ــی با خبر میشـ ــوید ،وقتی بحث عصبانیت فالن شخصیت
کتاب به میان میآید شـ ــما با توصیف جالبی روبهرو میشـ ــوید ،کـ ــه دندانهایش را
به هم فشرد و...
نکته جالب دیگری که میتواند تشویقی برای مطالعه این رمان باشد شخصیتهای
عمیـ ــق و چندالیهایسـ ــت کـ ــه احمـ ــد
محمـ ــود خلق کرده اسـ ــت .یکـ ــی از این
شـ ــخصیتهایی که بهگمانم میتوان آن
را از ماندگارترین مخلوقات ادبی ادبیات
ایران دانسـ ــت ،مـ ــردی به اسـ ــم «نوذر»
است .او فردیست که با هر جریانی رنگ
عوض میکنـ ــد و طنز خاصی در رفتارش
دیـ ــده میشـ ــود .بـ ــا اینکـ ــه از کاراکترهای
اصلی «مـ ــدار صفـ ــر درجه» نیسـ ــت اما
آنقدر خاص و شـ ــیرین است که احساس
میکنیـ ــد بـ ــا فـ ــردی در دنیـ ــای واقعـ ــی
روبهرو هستید.
این کتاب برای بزرگسـ ــاالن نوشـ ــته شده
امـ ــا شـ ــخصیت اصل ـ ـیاش نوجوانـ ــی
بهنام «بـ ــاران» اسـ ــت ،اگر «مـ ــدار صفر
درجـ ــه» را نخواندهایـ ــد حتمـ ــاً در اولین
فرصـ ــت آن را خریده یا امانت بگیرید و با باران همراه شـ ــوید تا از رفتارها و اتفاقاتی
که نوجوان این رمان با آنها روبهرو میشـ ــود با خبر شـ ــوید ،این نوشـ ــته آنقدر بر من
اثر گذاشـ ــت که ردپـ ــای پررنگـ ــی از آن را میتـ ــوان در رمان بزرگسـ ــالی دید که کمی
بعدتر نوشـ ــتم .البته این رمان هنوز منتشـ ــر نشـ ــده چراکه قرار بود اثری سـ ــه جلدی
شـ ــود اما کارهای کـ ــودک و نوجوان هنوز به مـ ــن اجازه نداده کـ ــه دو جلد بعدیاش
را بنویسم.
کتـ ــاب دیگری کـ ــه اگر فرصتی پیدا کنـ ــم آن را دوباره میخوانم«صد سـ ــال تنهایی»
نوشـ ــته «مارکز» و به ترجمه بهمن فرزانه است .این کتاب را در سالهای نوجوانیام

