
 

 

کت��اب ه��ای 
درب��اب  متع��ددی 
فلس��فه  و  س��ینما 
منتشر می شوند که 
ترجمه  اقب��ال  البته 
آنه��ا به فارس��ی کم 
است. چرا که از یک 
س��و اصحاب سینما 
چندان دل خوش��ی 
از فلس��فه ندارند و از 
س��وی دیگر حامیان 
پر و پا قرص فلس��فه، 
س��ینما را محلی برای ابراز فلس��فه نمی دانند. اما در این 
میان، کس��انی هس��تند که راه میانه را برگزیدند و میان 
فلس��فه و س��ینما پیوندی برقرار کردند که بس��یاری از 
پرسش های فلسفی را می توان در جهان سینما یافت.

 کتاب»سینمای اگزیستانسیالیستی«،اثر »ویلیام 

س��ی. پامرل��و« با ترجمه نص��راهلل مرادیانی، از س��وی 
نش��ربیدگل برای چهارمین بار منتش��ر ش��د. این کتاب 
ب��ا رویکردی ش��هودی، به دنبال تبیی��ن ارتباط مفاهیِم 
کالِن مکتب فلس��فی اگزیستانسیالیسم و آراء متفکران 
آن با نمونه های مصداقی سینمایی و اندیشه سینماگران 
مؤلف در ادوار گوناگون است. پاِمرلو در کتاب خود به هیچ 
وجه قصد ندارد تا از منظر یک فیلسوف که تخصِص او 
در زمینه کنکاِش مفاهیم و پدیده های هستی است، به 
مطالعه مبانی نظری اگزیستانسیالیس��م بپردازد؛ بلکه او 
قصد دارد تا خوانندگان خود را برای پاس��خ دادن به این 
س��ئوال آماده کند که چگونه می توان از فیلم به عنوان 
وسیله ای برای فلسفه ورزی به شیوه اگزیستانسیالیستی 

استفاده کرد.
ای��ن کت��اب دارای هش��ت فصل مختلف اس��ت: 
»اگزیستانسیالیسم: مروری بر درونمایه ها و چهره های 
مهم«،»فیل��م به مثابه ابزاری برای پژوهش فلس��فی«، 
»واقع گرایِی س��ینمایی و هوی��ت روایی«، »آنتونیونی: 
ب��ی معنای��ی و جهان مدرن«، »دین داری در فیلم های 
اینگمار برگمان«، »نگاهی دوباره به راسکلنیکف: کاوش 

در چالش های اخالقی معاصر در فیلم های وودی آلن«، 
»اصالت در فیلم های فدریکو فلینی« و »روِح آزاد نیچه 

ای در انجمن شاعران مرده و هارولد و ماد«.
همانط��ور ک��ه از عناوین فص��ول مختلف کتاب 
پیداست، در سه فصل ابتدایی، مضامین کلی و چهارچوب 
نظ��ری تبیین می ش��ود و در پنج فص��ل پایانی، تالش 
نویس��نده بر این اس��ت تا به شکل مصداقی، مبحث خود 
را با نمونه های س��ینمائی تکوین نماید. پاِمرلو در قامت 
نویس��نده کتاب، ابتدا تعریفی جامع از اگزیستانسیالیسم 
و آراء متفک��ران ب��زرگ همچون س��ورن کی یرکگور، 
فریدریش ویلهلم نیچه، ادموند هوسرل، مارتین هایدگر، 
ژان پل س��ارتر، س��یمون دوبوار و پل تیلیش ارائه داده و 
س��عی کرده تا ارتباط فحوایی مس��تحکمی بین نظریه 
های مطرح ش��ده و مصادیق فیلم ها که در بخش های 
بع��دی کتاب بدان می پردازد، ارتباط منس��جمی برقرار 
ش��ود. آرایش تمام فصول کتب با هدف مشهود ساختن 
درونمای��ه اگزیستانسیالیس��تِی وجود صورت گرفته و به 
خواننده خود حِس پیش��روی در دریافت نظر نویسنده را 

به خوبی القا می کند.

گرمی ه��وا به قدری زی��اد بود که با 
کسی شوخی نداشت و اعصاب داغون من 
ه��م از طرفی باعث ش��د دیگر بیش از آن 
نتوانم و تسلیم ناامیدی بشوم. آقاجان نبود. 
زمی��ن از ال ب��ه الی آن همه گیاه و خاک و 
خاش��اک دهان باز کرده و او را کش��یده بود 
در دل خود. بیهوده گش��تن و داد زدن، نه دیگر فایده ای داش��ت و 
نه من توانش را و گلویم صدایش را. تصمیم گرفتم برگردم خانه و 

به آناجان بگویم که آقاجان سر زمین نبود.
 با گام هایی خس��ته و مردد آمدم آنجا را ترک کنم که درجا 
خش��کم زد. چندین بار پش��ت س��ر هم پلک زدم که نکند س��راب 

دیده باشم. سراب هیکل زمین خوردۀ 
آقاجون که گوش��ه ای آرام افتاده بود. 
داس و بیلک و قیچی اش را که دیدم، 
فهمی��دم ک��ه خودش اس��ت و توهم 
نیست. خود آقاجونم بود که ساعت ها 
می شد، تک و تنها تسلیم فرشته مرگ 

گشته و از بین مان رفته بود.....
***

عشق«،نوش��ته  رم��ان»آوار 
المیرا یادمند، توس��ط انتشارات آثار 
برتر، روانه بازار کتاب ش��ده اس��ت.

راوی این داس��تان، زنی به نام»آی تکین«اس��ت که خاطرات 
دوران کودکی را برای برادرش یاس��ین شرح می دهد. خاطراتی 
که در قلب روستایی درآذربایجان شرقی می گذرد و برای برادر 
کوچکش حاوی رمز و راز هایی است که باید گفته شود. خاطراتی 
که پایان بخش آن، وقوع زلزله ای مهیب بود که در یک لحظه، 

همه چیز را زیر آوار ویرانگر خود قرار داد.
آی تکین،داستان دیروز زندگی شان را از مراسم خواستگاری 
عم��ه فهیمه ش��روع می کن��د. در آن زمان یاس��ین، دانش آموز ته 
تغاری خانواده بود. یک روز مراس��م جش��ن خواس��تگاری در روستا 
برپا می شود. همه منتظر آمدن خواستگار عمه فهیمه و میهمانان از 
شهر هستند. پس ازساعتی فقط یک نفر از شهر می آید و محرمانه 
به آقاجان چیزی می گوید و می رود و به این ترتیب مراسم جشن و 
خواس��تگاری برگزار نمی شود. چند روز بعد، آی تکین هنگام ظهر، 
ب��رای ب��ردن غ��ذای پدرش به مزرعه می رود، ام��ا در میان بهت و 

ناباوری، با جنازه آقاجانش مواجه می شود....
»المیرا یادمند«،متولد 1368 در تبریز اس��ت. اونوش��تن را با 
داستانک نویسی در سال 86 آغاز کرد که در مجله اطالعت هفتگی 
و س��ایر نش��ریات  به چاپ می رس��ید. در سال 97 شروع به نوشتن 
رمان»مسافر« کرد که سال بعد روانه بازار کتاب شد. بعد هم اشعار 
و دلنوش��ته هایش را در کتابی با نام »کوچه دلبر« منتش��ر کرد و 

سپس دومین رمانش به نام »آوارعشق« را نوشت.
در رمان »آوار عشق« می خوانیم:

یاسین،شاید باورت نشود. درعرض یکی دو ثانیه چنان صدای 
مهیبی به هوا برخاس��ت که در عمرم نه ش��نیده بودم و نه تاکنون 
شنیده ام و همه چیز از همان صدای جیغ و فریاد زمین و هوا شروع 
شد. همانجا که ایستاده بودم، حس کردم در چوبی دارد می افتد روی 
من. س��رم گیج می رفت و پاهایم با س��رعت خیلی زیاد به هر سمت 
سر می خوردند. خدای من! چه اتفاقی داشت می افتاد؟ و افتاد. از در 

چوبی که می ترسیدم، با ضرب رویم افتاد و چند تکه شد.
در به جهنم، همه جای س��قف داش��ت جلوی چش��م هایم 
می بارید روی سرمان و چیزی نمانده بود ما را در خود ببلعند! زمین 
داشت هنوز با صدای زننده ای جیغ می زد. من فقط این را فهمیدم 
که تو را س��ر و کله کرده و یک دس��تی زیر آس��تینم گرفتم و گاهی 
افتاده و گاه ایستاده دویدم از خانه بیرون. هنوز تمام نشده بود. انگار 

از زمین و آسمان بال می بارید روی سرمان...

 سینام
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعات
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نگاهی به رمان»آوار عشق«
نوشته المیرا یادمند

محمدرضا حیدرزاده        زلزله در قلب خاطرات

 آشنایی با رمان          

بسیاری از کارگردانان زن تمایل دارند فیلم  هایی 
بس��ازند که دغدغه و باورهای آنها را نس��بت به زنان در 
آثارش��ان انع��کاس دهند. اگرچه برخ��ی ها چنان افراط 
 می کنند که فیلم آنها بوی زنانه می گیرد و می توان فیلم های

 آنها را فمنیستی هم ارزیابی کرد و برخی دیگر نیز سعی 
دارند فیلم  شان نسبتی میان زنان و جامعه باشد.

ب��ه  سینمایی»ح�وا،مری�م،عایش���ه«  فیل��م 
کارگردانی صحرا کریمی، فیلمس��از افغانس��تانی نیز از 
این قاعده دور نیس��ت و او نیز س��عی کرده زندگی س��ه 
زن افغان از قش��رهای مختلف جامعه افغانس��تان را به 
تصویر کشد. چرا که هر یک با چالش  بزرگی در زندگی 
مواجه هس��تند که وضعیت جامعه معاصر افغانس��تان را 

نشان می دهد. 
 کریمی به اسلواکی رفت و تحصیالتش را درزمینه 
کارگردانی فیلم داس��تانی تا دکترا ادامه داد. بعد از پایان 
تحصیالتش اما یکس��ره به فیلم س��ازی روی نیاورد. او 
ک��ه به گفته خودش دغدغه زنان س��رزمین مادری اش 
را به دوش می کش��ید، به افغانس��تان بازگش��ت و بعد از 
حدود چهار س��ال و چندین فیلم کوتاه، اولین فیلم بلند 
داستانی اش»حوا،مریم،عایشه«را ساخت. کریمی که این 
روزها ریاست افغان فیلم)سازمان سینمایی افغانستان(را 
برعهده دارد، با این فیلم نه تنها به زنان افغانستان ادای دین 
 کرد که ظهور نسل جدید فیلم سازی سینمای افغانستان را 

بشارت داد.

هم��ان ط��ور که از نامش مش��خص اس��ت، این 
فیلم روایت س��ه زن از س��ه  طبقه اجتماعی اس��ت. حوا، 
زنی اس��ت خانه دار و س��نتی که تنهایی اش را با کودک 
چندماهه ای که باردار اس��ت و صحبت با او پر می کند. 
حوا در نش��اط س��اده مادر شدن غرق است. در حالی که 
مریم زنی تحصیل کرده و مدرن به دنبال جدایی از همسر 
خیانت کارش اس��ت. دورتر از دنیای حوا و مریم، عایشه 
نوجوانی اس��ت که با دیدن زندگی زناش��ویی مادرش در 
آرزوی ازدواجی متفاوت اس��ت. ازدواجی همراه با عشق 
و همراهی، همه آرزوی عایشه است. با این  حال، مجبور 
اس��ت با پس��رعمه اش به همان روش سنتی که مادرش 

ازدواج کرده، ازدواج کند.
»حوا،مریم،عایشه« نمونه سه انسان تنهاست، اما 
آنها به مثابه »فرد«اس��ت. ش��اید همین عبارت گویای 
بسیاری از موقعیت ها و وضعیت های مختلف اجتماعی 

و فرهنگی افغانستان معاصر باشد.
 تنهای��ی اگرچ��ه از اوایل قرن ن��وزده مورد توجه 
بس��یاری از جامعه شناس��ان، روان شناسان، فیلسوفان و 
حتی رمان نویسان و نمایشنامه نویسان قرار گرفت و بر 
اس��اس همین موقعیت ایده های مختلفی را طرح و آثار 
گوناگونی را خلق کردند؛ اما تنهایی کنشی انسانی است 
که هنوز از جامعه آنها رخت برنبسته و همچنان توانسته 
یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین اقش��ار این جامعه را، 

یعنی »زنان«را مورد آسیب جدی قرار دهد.
 اما تنهایی زنان افغانس��تان، تنهایی جبری است. 
جب��ر روزگار ب��ا زمینه های فرهنگی و س��نتی، آنها را در 
وضعیتی تنها فرو برده که بر همین اس��اس اس��ت که 
فیلم »ناهید« نمونه ای اس��ت که توانس��ته در رویارویی 
با فردیت، به انزوایی ناخواس��ته کش��یده ش��وند. اگرچه 

فردگرایي پدیده اي است که محصول تحوالت مربوط 
 به حوزه فهم، تجربه اجتماعي و توس��عه تکنولوژي هاي
 ق��رن نوزده��م و بیس��تم اس��ت. اما این س��ئوال جدي 
مط��رح اس��ت که آی��ا تا کنون تجربه ف��ردي و در عین 
 ح��ال تجرب��ه ه��اي اجتماعي ف��رد ب��ا  موقعیت هایی

  ک��ه در آن ق��رار می گی��رد، م��ورد بازاندیش��ی ق��رار 
گرفته است؟ 

حوا،مریم وعایش��ه همچنین دارای هویتی هستند 
ک��ه آنها را می توان ب��ا ویژگی هایی که جامعه برای آن 
بر می ش��مارد و یا حتی به آن تحمیل می کند، توصیف 
کرد. چرا که هویت فردي، منعکس کننده تلقي اي است 
ک��ه ف��رد از خ��ود و دیگ��ري از او دارد. چگونگي خود و 
 ی��ا ف��رد، در ارتباط معناداري با ذهنی��ت و عینیت هاي 

فردي است.
 تلق��ي ف��رد از زندگ��ي و انتظ��ارات او از »نق��ش 
اجتماع��ي« و »ح��وزه فردي«هم��راه با ن��وع ارتباطي 
ک��ه با دیگران درمس��یر زندگي برقرار م��ي کند، حوزه 
ف��ردي او را ش��کل م��ي دهد. فردگرایي اش��اره به یک 
حوزه ترجیحي دارد که »جهان فعال و ارزش��ي« فرد را 
تشکیل مي دهد. وجه منفي فرد گرائي »خود خواهي« 
و ی��ا »خود مرکزي«اس��ت که موج��ب بي توجهي فرد 
به مس��ائل و مش��کالت دیگران مي ش��ود. وجه مثبت 
آن ع��دم دخال��ت در ح��وزه فردي دیگ��ران و توجه به 
»امر ش��خصي«خود اس��ت. از طرفي، فرد گرایي، اشاره 
ب��ه »جهان مس��تقل ف��رد« و انتخاب هاي مس��تقل و 
فراجمعي و یا شکس��ته ش��دن نظام »هنجار اجتماعي« 
در یک جامعه است. بر همین اساس »حوا،مریم،عایشه« 
 توانس��ته خ��ود را رویارو با جهان��ی که در آن قرار گرفته 

توصیف کند. 

                                                                                                  نگاهی به کتاب سینمای اگزیستانسیالیستی

  سینما به مثابه تفکر

 منوچهر دین پرست

زنان تنها
نگاهی به »حوا،مریم، عایشه«


