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دربارة مجموعۀ »مطالعات سينمايی«؛ نشر چشمه

سال هاست كتاب های سينمايی فروِش خوبی ندارند و فروِش خوب، قاعدتاً، يعنی بعِد يك سال 
به چاِپ دّوم برسند و سال به سال  چاپ های تازة اين كتاب ها روی پيشخاِن كتاب فروشی ها باشد. 
اّما سال هاست كه اين اتّفاق نمی افتد؛ يعنی كم پيش می آيد كتابی آن قدر مخاطب پيدا كند كه 
بعِد يك س��ال به چاِپ دّوم برسد. اتّفاِق عجيبی ست البته؛ به خصوص كه سينما حاال به بخِش 
جداناپذيِر زندگِی ما بدل ش��ده اس��ت و حّتا كسانی كه كارشان ربطی به دنيای فيلم و سينما 
ندارد، تماشاگراِن جّدِی سينما هستند و دست كم هفته ای چند فيلِم غيِر ايرانی را در خانه تماشا 
می كنند و بعد درباره  فيلمی كه ديده اند حرف می زنند و ديدن يا نديدِن اين فيلم را به دوستان و 
آشنايان توصيه می كنند. سينمادوستان روز به روز بيشتر شده اند، اّما كتاب های سينمايی روز به روز 
كمتر می شوند و انگار كسانی كه به تماشاگراِن جّدِی سينما بدل شده اند، عالقه ای به خواندِن 
كتاب های سينمايی ندارند و فكر می كنند بدوِن خواندِن كتاب های سينمايی هم می شود درباره  

سينما حرف زد و خواندِن كتاب های سينمايی چيزی به دانسته های شان اضافه نمی كند. 
وضِع كتاب های س��ينمايی از اين قرار است و قاعدتاً ناشری كه بخشی از سرماية نشر را به 
كتاب های سينمايی اختصاص می دهد، عمالً، خطِر فروِش اندِك اين كتاب ها را به جان خريده 
اس��ت. نشِر چشمه به كتاب های ادبيات زنده است؛ به داس��تان های كوتاه و رمان های ايرانی و 
غيِر ايرانی كه بيشترش��ان چندبار تجديِد چاپ ش��ده اند و همين چاپ های مكّرر خبر از عالقة 
كتاب خوان هايی می دهد كه ادبيات را دوست می دارند و حاضرند برای كتاب هايی كه دوست شان 
می دارند پول خرج كنند. نكته  اساسی، احتماالً، همين خرج كردِن پول است؛ هرچند ممكن است 
به چشِم شماری از خواننده های )احتمالِی( اين يادداشت نكتة عجيبی باشد. كتاب خوان هميشه 
پولی را برای خريِد كتاب كنار می گذارد. اّما كتاب خوانی كه سينما را هم به اندازة ادبيات دوست 
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می دارد، شايد در مواجهه با كتاب های سينمايی و ادبيات، دّومی را به اّولی ترجيح دهد؛ به اين 
دليِل ساده كه فكر كند سينما، اساساً، فيلمی ست كه بايد تماشا كرد و كتاِب سينمايی، قاعدتاً، 

اولويِّت دّوِم آن هاست.
هيچ ناشری بدش نمی آيد كتاب هايش فروِش خوب و معقولی داشته باشند و نشِر چشمه 
هم بدش نمی آيد كتاب های سينمايی اش خواننده های بيشتری پيدا كنند. اّما دوست ندارد هر 
كتابی را وارِد مجموعه ی مطالعاِت سينمايی كند. كتاِب خوب را به كتاب های معمولی ترجيح 
می دهد؛ حّتا اگر كتاب های معمولی فروِش بيش��تری داش��ته باشند. همين است كه فعالً 13 
كتاب را منتش��ر كرده و آمادة انتشارِ كتاب های بعدی ست. بيشتِر كتاب های مجموعه ترجمه 
هستند. فقط 3 كتاب از اين 13 كتاب به فارسی نوشته شده. باقی كتاب های انگليسی و فرانسه 
و روسی هستند. گاهی كتاب ها را نشِر چشمه به مترجمان پيشنهاد می كند. مثالً كتاِب سينما 
در انقالب: دوران قهرمانی سينمای شوروی كه، درواقع، مجموعة كم نظيری ست درباره ی دوراِن 
طاليِی س��ينمای ش��وروی و ارزش و اهمّيت اش، بيش از همه، برمی گردد به اين كه آن دوراِن 
طاليی از زباِن فيلم سازاِن همان دوره روی كاغذ آمده است. بخشی خاطراِت مكتوِب آن هاست 
و بخش��ی تاريِخ شفاهِی اين سينما. س��ينما در انقالب: دوران قهرمانی سينمای شوروی )كاِر 
گروهِی لودا اش��نايتزر، جين اشنايتزر و مارس��ل مارتين( از آن كتاب هايی ست كه خواندن اش 
برای عالقه منداِن س��ينما جّذاب اس��ت. اّما كنارِ كتاب های پيشنهادِی چشمه، كتاب هايی هم 
هست كه مترجمان پيشنهاد می كنند. بيشتِر وقت ها، البته، ترجمة كتاب را برای بررسی به دفتِر 
نش��ِر چشمه می فرستند و چشم به راهِ بررسی می مانند. بررسِی كتاب های سينمايی اصالً آسان 
نيست. بايد ببينيم اين كتاب ها به درِد خواننده  فارسی می خورند يا نه. مثالً كتابی كه سينمای 
اروپای قبل از جنِگ جهانِی دّوم را از منظِر جامعه شناسی بررسی كرده حتماً كتاِب خوبی ست، 
اّما ترجمه و چاِپ اين كتاب در ايران بعيد است فايده ای داشته باشد. اّول اين كه بخِش عمده ای 
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از فيلم های بررسی ش��ده در آن كتاب، اين جا در ايران، در دسترس نيستند. كتاب هايی هم كه 
نويس��ندة كتاْب خواننده  اش را به آنها ارجاع داده به فارس��ی ترجمه نش��ده اند. اين است كه در 
نهايِت تأّسف چاره ای نداريم غيِر اين كه كتاب را نپذيريم. درعين حال، سختِی كار اين است كه 
ش��ايد كتابی به نظر خوب برسد، اّما به داليلی نشود آن را منتشر كرد و يكی از اين داليل حجِم 
كتاب است. تجربة اين چندسال نشان داده كه حجِم كتاب های سينمايی هرچه بيشتر باشد، 
شمارِ خوانندگان اش كمتر می شود. مسأله تعداِد ورق های كتاب نيست؛ قيمِت كتاب هم هست. 
كتاب هايی كه حجِم زيادی دارند و مثالً حدوِد 600 صفحه هستند، حتماً قيمتی حدوِد 12000 
تومان يا كمی بيش��تر و كمتر دارند و همين می تواند خوانندة احتمالِی كتاب را از خريدن اش 
منصرف كند. هيچ قاعده ای در كار نيس��ت، اّما به نظر می رس��د داستان از اين قرار است. اّما هر 
قاعده ای انگار استثنايی هم دارد. استثنای اين قاعده هم دو كتاِب رومن به روايِت پوالنسکی و 
سينمای كوئنتين تارانتينو: پرونده ی يک خوره ی فيلم است كه هردو به چاِپ دّوم رسيده اند. اّولی 
زندگی نامة رومن پوالنسكی ست از زباِن خودش و چيزی از رمان های خواندنی كم ندارد. روايِت 
داستانی دارد. داستان اش هم جّذاب است. بی نهايت جّذاب. نكته ی اساسی ِ كتاب اين است كه 
پوالنسكی اصالً پرده پوشی نمی كند. همه چيز را درباره  گذشتة خودش می گويد. چيزی را از قلم 
نمی اندازد. درواقع يك كتاِب اعترافات اس��ت و خب، بيشتر آدم های اين كتاب را می شناسيم و 
همين داستان را جّذاب تر می كند. رومن به روايِت پوالنسکی را آزاده اخالقی به فارسی ترجمه 
كرده. كتاِب دّوم مجموعه ای ست درباره  يكی از مشهورترين و به قولی محبوب ترين كارگردان های 
نسِل جديد سينمای امريكا كه در ايران هم طرفداراِن زيادی دارد. اين هم از آن كتاب هايی ست 
كه تصويِر بی واسطه و نسبتاً دقيقی از كوئنتين تارانتينو پيِش روی خواننده هايش می گذارد. با 
خواندِن اين كتاب می شود فهميد چرا تارانتينو عاشِق فيلم های ردة ب و وسترن های درجه دو 
و اساس��اً فيلم های ارزان است. سينمای كوئنتين تارانتينو: پرونده ی يک خوره ی فيلم را افشين 

ابراهيمی ترجمه كرده است.
اّما كتاب های ديگری هم هست كه خواندن شان برای عالقه منداِن سينما واقعاً ضروری ست. 
مثالً باستان شناس��ِی س��ينما و خاطره ی قرن. مباحثه ای بيِن ژان لوك ُگدار و يوسف اسحاق پور. 
در اين كتاِب نه چندان پُرورق )114 صفحه فقط( فيلم س��از و فيلسوف روبه روی هم نشسته اند 
و ظاهراً دربارة تاريخ)های( س��ينمای ُگ��دار حرف می زنند؛ فيلمی عجيب ، حيرت انگيز و البته 
ديدنی. تاريخ)های( س��ينما برداش��ِت شخصی او از سينماست، روايتی شخصی از قرِن بيستم؛ 
سال هايی كه مدرنيسم در اوج بود، كمونيسم در نهايت محبوبيت بود و جنگ های جهانِی اّول 
و دّوم معادالت جهانی را به هم زده بود. در عين حال، تأكيد روی اين نكته اس��ت كه چيزی به 
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 اسِم تاريخ وجود ندارد و هر چه هست تاريخ)ها(ست. فيلم قرار بود تماشاگرانش را به اين نتيجه 
برساند كه هيچ چيز قطعی نيست و هر چه هست روايتی شخصی  ست. به نظِر يوسف اسحاق پور، 
سينماشناس و فيلسوِف ساكن فرانسه، اين فيلم »كلّيِت انساِن قرن بيستم را در برمی گيرد، از 
دهشت فجايعش تا تالش هايش برای رستگاری از طريق هنر. پس، مسأله عبارت است از سينما 
در قرن بيس��تم و قرن بيس��تم در سينما و اين... به اين دليل است كه سينما فرافكنی می كند 
و برای همين، سينما مبتنی ست بر رابطة خاصی كه واقعيت با داستان دارد.« كتاب سرشار از 
ايده های درخشانی ست كه می شود آن ها را در مواجهه با فيلم های ديگِر ُگدار هم به كار گرفت. 
باستان شناسِی سينما و خاطره ی قرن را مريم عرفان از فرانسه به فارسی ترجمه كرده و يك بار هم 

با ترجمة انگليسی مطابقت داده است.
همين طور است كتاِب آندری تاركوفس��کی و راهش: تجّسِم زمان كه مجموعه ای ست از 
نوش��ته ها و گفته های تاركوفسكی. نكتة اساسِی كتاب اين است كه همة نوشته ها و گفته ها از 
روس��ی ترجمه ش��ده اند. تقريباً همة چيزهايی كه پيش از اين درباره ی تاركوفسكی به فارسی 
منتشر شده، براساِس ترجمه های انگليسی، آلمانی و فرانسوی ست. ترجمه  اين كتاب كارِ مهران 
سپهران  است. كتاِب )فعالً( دوجلدِی درون مايه های اساسِی سينمای امريکا را هم نبايد فراموش 
كرد كه اّولی با عنواِن رؤيای امريکايی و دّومی به ناِم كابوِس امريکايی منتش��ر ش��ده اند. هردو 
كتاب نوش��تة ميشل س��يوتای فرانسوی س��ت و نادر تكميل همايون آن ها را به فارسی ترجمه 
كرده اس��ت. كار عمدة ميشل س��يوتا در رؤيای امريكايی اين است كه فهرستی از درون مايه ها 
را انتخاب كرده و اين درون مايه ها را در شماری از مشهورترين و ای بسا محبوب ترين فيلم های 
امريكا بررس��ی كرده است. طبيعی س��ت كه مخاطب اصلی چنين كتابی، تماشاگرانی هستند 
كه فيلم را چيزی بيش از يك سرگرمِی محض می دانند و در نتيجة تماشای فيلم های بسيار، 
كم كم، صاحب ذهنی مدّون شده اند كه می تواند در هر فيلمی درون مايه  های آشكار و پنهانش 
را كشف كند. در عين حال، سيوتای فرانسوی درون مايه های سينمای امريكا را به  شكلی كاماًل 
ايدئولوژيك بررس��ی كرده و كاری نداش��ته به اين كه كارگردان، يا فيلم نامه نويس و بازيگر، به 
كدام مكتِب انسانی وابس��ته بوده اند. رؤيای امريكايی ذهن تماشاگِر سينما را منسجم می كند 
و نش��ان می دهد كه با ديدن هر فيلمی از س��ينمای امريكا می شود گوش��ه ای از ذهن را برای 
طبقه بندی مضمون های آش��كار و پنهان باز كرد. رؤيای امريکايی بررسی و تحليل جنبه های 
مثبت جامعه ی امريكا در سينمای اين كشور است و كابوِس امريكايی به بررسی جنبه های منفی 
نشسته است. اين  جنبه های منفی، ظاهراً، آن چيزهايی  ست كه بودن شان ضربه ای  ست اساسی به 
حيثيت اين كشور و هر چند بوده اند و هستند و بعد از اين هم خواهند بود، اما سينمای امريكا 
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می  خواهد با انتقاد از آن ها دست به كاری زند كه غّصه سر آيد و اين كشور بدل شود به گلستانی 
بی بديل. آن چه مقّدس اس��ت و محترم، آزادی آدمی و آزادِی ارادة اوست، گفتِن حقيقت است 
و پافشاری بر حقيقت و راست كرداری و هر چيزی  كه عكِس اين ها باشد،  هر چيزی كه آزادِی 
آدمی و اراده اش را مخدوش كند مكروه است. اين مردم اند كه دست به انتخاب می زنند و وقتی 
پای برتری دادِن انتصاب به انتخاب پيش بيايد، آزادِی آدمی مخدوش شده است. سيوتا توضيح 
می ده��د هر چيزی، و هر اش��اره ای را در فيلم های امريكاي��ی بايد جّدی گرفت. هيچ چيزی در 
فيلم های امريكايی، به خصوص كالسيك هايی كه پاية اين سينما هستند، بيهوده انتخاب نشده 
است. عمدی در كار بوده كه )مثالً( از همان ابتدا وقتی خطری در كمين شخصيت است، گربه ای 
)سياه يا خاكستری( از جا بجهد و خودی نشان بدهد و با ميويی كش دار خطر را گوشزد كند و 
بی دليل نيست كه قاتالن باج گير عالقه ی بی حّدی به اين حيوان چموش دارند و بی دليل نيست 
كه به كاری گرانِت فيلم دستگيرِی يک دزد )آلفرد هيچكاك( می گويند گربه. اين حساب گری 
عمدِی س��ينمای امريكاست كه آن  را به ايدئولوژيك ترين سينمای دنيا بدل كرده. هر اشاره ای، 
در هر فيلمی، قرار است مخاطب آن فيلم را به جايی برساند. هيچ وقت نبايد آن چه را می بينيم، 
آن چه را پيش روی ماست، باور كنيم؛ هميشه چيزی پشت اين چيزهای به ظاهر عادی و معمولی 

هست كه هزار مرتبه مهم تر است.
كتاِب همه می گويند دوستت دارم: وودی آلن در آينه ی سه فيلم را هم نبايد فراموش كرد 
كه درواقع پايان نامة دكترِی ريچارد ال. مودی س��ت و هرچند ظاهری دانش��گاهی دارد و روِش 
تحقيق داش��ته، اّما به كارِ هر خواننده ای كه فيلم های وودی آلن را ديده می آيد. طرح مس��أله، 
تبييِن مفروضات، ابرازِ س��ئواِل اصلی، ارائة فرضيه و نهايتاً تالش برای اثباِت آن كاری س��ت كه 
در همة فصل های اين كتاب با آن روبه رو می شويم. همة كتاب درباره  يك تناقض )پارادوكِس( 
اساس��ی در سينمای آلن است؛ اين كه »كشمكش ميان تأييد و رِدّ خود يا ديگران، بر مضمون 
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همة فيلم های آلن و بيش از همه بر آنی هال حاكم است. الوی سينگر، پرسونای آلن، از همان 
ابتدای فيلم رو به دوربين و خطاب به تماشاگران می گويد »هيچ وقت نمی خواستم عضِو باشگاهی 
بشم كه آدمی مثل خودم عضوشه.« پرسونای آلن با چنين جمله ای نشان می دهد كه عالوه بر 
عدِم تأييد خودش، كسانی را هم رد می كند كه او را می پذيرند. اين افراد شامل تمام پرسوناهای 
غيِر آلنی می ش��ود، يعنی تمام شخصيت هايی كه با آلن در ارتباط هستند؛ مانند والدين، خدا، 
زنان، يهوديان، روشنفكران، كل جامعه و حّتا تماشاگران. اين كتاب را شعله آذر به فارسی ترجمه 

كرده است.
تازه ترين كتاِب مجموعة مطالعاِت س��ينمايی برتون به روايِت برتون اس��ت. كتاْب حاصِل 
گفت وگوی طوالنِی مارك س��اليزبوری با تيم برتون است؛ گفت وگو، تحليل و بررسِی فيلم های 

كارگردانی كه فيلم هايش شبيه فيلم های ديگران نيست. ساليزبوری می نويسد:
حتا آنان كه با نام تيم برتون آش��نا نيستند، بی ترديد با ديدن فيلم هايی 
همچون ادواردِ دست قيچی، عروِس ُمرده يا اسليپی هالو مسحورِ نبوغ 
او در به تصوير كشيدِن زندگی از ديدگاهی كامالً شخصی و منحصر به فرد 
شده اند؛ ديدگاهی كه بسياری آن را تاريك می دانند ولی خوِد او در اين باره 
می گويد: فقط به اين مربوط می شود كه آدم ها چه چيزی را وحشتناک 
و چه چيزی را غيِروحش��تناک بدانند. يادم هست كه در بازگشِت بتمن 
درصدی مساوی از مردم اعتقاد داشتند كه اين فيلم از اّولی تاريك تر يا 
روشن تر است. فكر كردم خيلی عجيب است. اين روشن می كند كه ذهِن 
آدم چه قدر ممكن اس��ت با آن چه آدم واقعاً انجام می دهد فاصله داشته 
باشد... من فقط دوست دارم نتيجه گيری خودم را داشته باشم. هركسی 
يك جور است و به طرزی متفاوت بر ديگران اثر می گذارد. پس چرا عقايد 
خود را نداشته باشيم و سطوح متفاوتی از چيزهايی را كه می خواهيم؛ 

خودمان پيدا نكنيم؟
برتون به روايِت برتون هم درست مثِل يك كتاِب داستان زندگی و فيلم های اين كارگردان 

را بررسی كرده است. ترجمة فارسِی كتاب كارِ ابراهيم عامل محرابی ست.
اّما كتاب های ديگری هم هست كه هنوز منتشر نشده. مثاًل كتاِب مکالمات كه گفت وگوی 
واقعاً جّذاِب مايكل اُنداج )نويس��نده ي رماِن بيمارِ انگليس��ی( است با والتر ِمرچ كه تدوين گِر 
فيلم های مکالمه، پدرخوانده، اينک آخرالزمان، بيمارِ انگليس��ی و... بوده. كتابی كه هم دربارة 
سينماس��ت، هم دربارة موس��يقی، هم دربارة ادبيات و مثاًل ش��عرهای ماالپارته. اين كتاب را 
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مصطفی خرقه پوش به فارس��ی ترجمه كرده اس��ت. همين طور است مجموعة كامِل نقدهای 
كايه دو سينما كه زيِر نظِر سعيد عقيقی به فارسی ترجمه شده اند. همين طور است مجموعه  
گفت وگوهای رومن پوالنسكی، استنلی كوبريك، فرانسوا تروفو و كتاِب تحليِل سينمای ديويد 

فينچر.
وضِع كتاب های سينمايی از اين قرار است و قاعدتاً ناشری كه بخشی از سرماية نشر را به 
كتاب های سينمايی اختصاص می دهد، عماًل، خطِر فروِش اندِك اين كتاب ها را به جان خريده 

است. اين كاری ست كه در نشِر چشمه می كنيم. 


