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آفتاب در سـیاهی جنگ گم میشـود؛ داسـتان بلند ( / )1360در پشـت آن مه؛ جمموعه داسـتان کوتاه ،انتشارات
یبهـای غمنـا ک
فار یـاب ( / )۱۳۶۴سـایباین از حصیـر؛ جمموعـه داسـتان کوتـاه ،انتشـارات چکامـه ( / )۱۳۶۹آ 
ُ
بـار ن؛ داسـتان بلنـد ،انتشـارات نیلا ( / )۱۳۸۵هاملـت در منمن بـاران؛ جمموعـه داسـتان کوتـاه ،نشـر چشـمه
( / )1398در کلمـات هـم میشـود سـفر کـرد؛ جمموعـه سـفرنامه ،نشـر چشـمه (در دسـت چـاپ)

سـازهای نا کـوک ( /)1398یـک قنـاری ،یـک کالغ ( /)۱۳۹۵خداحافظـی طـوالین ()۱۳۹۳
خـواب زمسـتاین ( /)۱۳۸6نصـف مـال مـن ،نصف مال تـو ( /)۱۳۸۵پیشنهاد  ۵۰میلیـوین ()۱۳۸۴
صبحانـ ه بـرای دو نفـر ( /)۱۳۸۲آیب ( /)۱۳۷۹چتـری بـرای دو نفـر ( /)۱۳۷۹عینـک دودی ()۱۳۷۸
داسـتانهای جزیـره (اپیـزود سـوم ،بـاران و بومـی) ( /)۱۳۷۷عشـق کایف نیسـت ()۱۳۷۷
غــریـــبانه ( /)۱۳۷۶مرســــدس ( /)۱۳۷۶خواهـــران غـــریب ( /)۱۳۷۴مس ــفوین هتـران ()۱۳۷۳
در کمـال خونسـردی ( /)۱۳۷۳ســالهـــای یبقـراری ( /)۱۳۷۳ب هخـ ــاطر هــان ــیه ()۱۳۷۳
بنـدر مـهآلـود ( /)۱۳۷۱خانـ ه خلـوت ( / )۱۳۷۰جسـتجو در جز یـره ( /)۱۳۶۹مهاجـران ()۱۳۶۹
شـهر خاکسـتری( /)۱۳۶۹مجیل ( /)۱۳۶۶جهیزی ه برای رباب ( /)۱۳۶۶خانهی ابری ()1365
حر می مهـرورزی ()۱۳۶۵

فیلم سینمایی یک قناری یک کالغ( / )1395سر یال بیداران()1369

مقدمهیمؤلف
یـک وقتی دوستی کـه خودش هـم داشـت تندتند پیر میشـد ،پیشنهاد داد مطلیب بنو یسـم
بـا عنـوان «نامـه بـه یـک نو یسـندهی جـوان» .غـرض ایـن بـود نو یسـندهای سنوسـالدار
نـکایت در بـاب داسـتان و حـوایش آن یادآوری کند بلکه نو یسـندهی جوان بـه کارش بیاید.
میدانسـت و میدانستم کـه آدم حمتـاط و حمافظـهکاری چـون مـن ،مهچـه خبطـی منیکنـد.
ً
اصلا وقـت نوشتن مهچـه نامههـایی کـه منظـور پنـد و اندرزنامه اسـت گذشـته .نو یسـندهی
ی و فضای جمازی و حقییق دسـتریس
جوان فریض به انواع ورکشـاپ و کالس رمسیو غیررمس 
ِ
ی منیبینـد در یـک جملـهی کاغـذی نامـهای بـه خـود خبواند.
دارد و هیـچ لزومـ 
ً
امـا وسوسـه شـدم در خفـا و خلـوت خـودم را تسـت بـزمن ،ببینم حقیقتـا اگـر روزی ناچـار
شـدم نامـهای بـه نو یسـندهای جـوان بنو یسـم ،چـی بایـد بنو یسـم .چـه چیـزی هسـت کـه
بنو یسـم؟ چـه چیزی هسـت که نو یسـندهی جوان بایـد بداند؟ طول و تفصیـل ندهم چون
معلـوم اسـت کـه هیچـی ننوشتم .در واقـع چیـزی بـه ذهنم خطـور نکـرد .تعـداد ز یـادی کلمـه
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و مجلـهی کوتـاه از فوتوفـن نوشتن داسـتان تـا حـوایش احتمـایل و پیشبینی آینـدهی آن،
هـم در خبـش مربـوط بـه پلات (یپرنگ) هـم در مورد مضمـون و مت و غیره پشـت هم ردیف
کـردم .مهین حین بـود که یادم افتاد خودم نوشتن داسـتان را چطور و کجا و چرا شـروع کرده
بـودم ،در واقـع یـادم نیفتـاد خـودم داسـتان را کـی و کجـا و چطـور و چـرا شـروع کـرده بـودم.
نیم قـرن از اولین چیـزی کـه نوشـته بـودم میگذشـت .تکوتـوک کتابهـایی را کـه خوانـده
بـودم یـادم بـود ویل هیـچ یـادم نیامـد در جـواین چیـزی هـم در بـاب داسـتان و فوتوفـن
نوشتن داسـتان خوانـده یـا شـنیده باشـم.
در مهنی سـالهای اخیر گاهی که جایی بودم و باید میگفمت ایده چیسـت و از کجا بهدسـت
میآیـد ،هیـچ مجلـهی مناسـب ،مشـخص ،ملمـوس و مشـهودی بـه زبـامن منیرسـید .چـه
رهنمـود ،سـرنخ ،تئـوری یـا جتربـهای از من میتوانسـت موجب فهم و کشـف ایده و شـیوهی
یافتن سـاده و سـهل بـه ایـده برای نوشتن شـود؟ بـه گمامن اصـل مطلب هـم در مهنی
دسـت ِ
کشـف یـا ابـداع یـا جور کـردن یک ایده برای نوشتن داسـتان اسـت چـون گاهی نو یسـندهی
جـوان بـا ایـدهی نایب که در مشـتش دارد باالخـره به غر یزه و با ذوق و سـلیقهی خمتصری هم
شـده ،میتوانـد یـک داسـتان (چه فیلمنامه ،چه منایشـنامه) بنو یسـد.
نیم قـرن پیـش بـه مـا میگفتنـد از خودتـان ،از دوروبـر خودتـان و از مادربزرگ-پدربـزرگ
جوان آن سـالها بودمی را به دسـت حوادث بعدی
خودتان شـروع کنید و ما که نو یسـندهی ِ
میسـپردند .مـا اگـر مادربزرگ-پدربـزرگ داشـتمی ،چنـد مـدیت بـه ایشـان خیـره میمانـدمی
ً
بلکـه ایـده از کلمـات یـا از خاطرات ایشـان منایان بشـود .مـن کال فقط یک پدربزرگ داشتم
ً
ً
کـه معمـوال در دسـترس نبـود .بنابرایـن ایـن رهنمـود مطلقـا بـه درد مـن منیخـورد .دوروبـر هم
چیـزی نبـود کـه ایـده تـوش باشـد ،ایـدهای کـه بـه مـن (نو یسـندهی جـوان) انگیـزهای بـرای
نوشتن داسـتان بدهـد .بـه طـرز شـگفتانگیزی آن سـالها دوروبـر مـا خـایل از ایـده بـود.
خاصـه کـه هنـوز بـه سـن عشـق و سیاسـت نرسـیده ،میخواستم داسـتان بنو یسـم و وقتی
ایـدهای بـرای نوشتن نیسـت ،چـه انگیـزهای بـرای نوشتن هسـت؟
امـا شـور و شـوق کتبی کـردن درونیـات نامعلـوم ،دسـت از سـر و سرنوشـت آدمیـزادی کـه
میخواهـد نو یسـنده شـود برمنـیدارد؛ از قطعـات ادیب کوتاه و شـعرگونه ،نوشتن خاطرات یا
کپی کـردن داسـتاین کـه خوانـده اسـت ،شـروع میشـود.

مقدمهیمؤلف
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مقدمه مفصل شـده و عنقر یب اسـت چیزی بشـود شـبیه «نامه به یک نو یسـندهی جوان»
و تـا چنین چیـزی نشـده بگـومی مطالبی کـه خواهیـد خوانـد مباحـث آ کادمیـک و تئور یـک
ً
نیسـت .صرفـا جتربههـای شـخیص و خاطـرات خـام نو یسـنده (در مقـام فیلمنامهنو یـس
البتـه) اسـت ،کشـف نوشتن در حین نوشتن و تصحیـح نوشتن بـا اشـارههای اسـتادی
کـه گاهـی شـخص ناشـنایس اسـت البـهالی کتابهـای «چگونـه فیلمنامـه بنو یسیم»،
گاهـی اسـتادی در دانشـکده یـا کالس درس و گاهـی اسـتادی که به اشـاره شـیوهی درسـت
پرورانـدن پلات و مضمـون را گوشـزد کـرده اسـت.
و آن نو یسـندهی جـواین کـه مـن بـودم ،مهیشـه گـوش تیزی بـرای شـنیدن داشتم و دارم .ویل
ً
اینکـه قصههـا از کجـا میآیند احتماال از سـاحت ز یستی ،جتربههای زندگـی ،از خواندنها،
چشـم و گوش تیز داشتن و لذت نوشتن میآیند ،و این که خدا باید دوسـتت داشـته باشـد.
اصغر عبداللهی
زمستان 1398

