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� روان  جـواد مجـا��  نقض غـرض خواهـد بود کـ� بخواهد دربـاره ی «داسـتان های  تـو جهـا�� بـر خيـا  بـ��
ح و بسـطی،  د که دیگران با �� ِ �� ک�م آفریده شـده اند، از کلمات مدد گـ�ی

� » کـه ذاتـاً بـرای دیـدن و دریافـ�� دیـد��
بـه مفهـوم و مضمـون آن آفرینه هـا برسـند. ایـن تصاویـر بـا بـازی نهفتـه در معمـارِی خط هاشـان درک می شـوند 
نه با واژ�ان. سـاختاری مسـتغ�� از تأویل و تعریف اسـت و روایت خود را از فهم �� واسـطه ی نشـان�اِن تصویری 
� و اردشـ�ی [محصـص] دو بنیان گذار  ک اند. ن�تـه ی دیگر این کـه کامبـ�ی منـد و مخاطـب مشـ�� � ه�� د، کـه بـ�ی می گـ�ی
کاری�اتـور مـدرن مـا، توانسـته اند مخاطبـان ایـن هـ�� را از پانویـس طرح هـای شـوخیانه ـــ کـه از آغـاز پیدایـش 
، کتاب  � ــ برهانند. خاصه کـه کامب�ی کاری�اتـور در ایـران تـا دهـه ی چهـل، از لوازم حیـا�� کارتون های مطبوعا�� بودـ 

� در تأکیـد ایـن معنـا منت�� کرده اسـت.  ح» را نـ�ی «بـدون ��
ح روایت نیسـت، امـا می توانـد بیانگر  � در ایـن دیباچـه می تـوان نوشـت؟ دیباچـه لزومـاً متعهـد �� پـس چه چـ�ی
مند داشـته باشـد که  تأمـل آفرینشـ�اِر اهـل نظـر باشـد کـه چگونـه صـورت می بنـدد؛ اشـارا�� در بیان سـازو کار ه��
لطیفـه ای پـر از نازْک خیـا� را بـه تماشـا در مـی آورد و از سـوی دیگـر بـه واکنـش بیننده ای بیندیشـد که بـا دریاف�� 
� وارد دنیـای ترسـیمی پـر از احتمـا�ت می شـود. چگونـه می تـوان اهـل تماشـا بـود، هـم آن کـه منظـر  طیبت آمـ�ی

تماشـا را می آفرینـد هـم آن کـه وجـه تماشـا�ی را می بینـد و می فهمـد. 
مند، آدمیان و جانور و اشـیاء، حاوی  جهـان پـر از تصویـر و خیاِل روان اسـت پیش چشـِم هم�ان. در نـ�اه ه��
ارتباطـات و معناهـای نادیـده و ناشـناخته اند کـه دیگرانـش نمی بیننـد یـا از آن غافلنـد. هرچـه در ایـن عالم، اعم 
ی شـود و می توان گفت خـود اثر  ، واقعیـت و رویـا، وهـم و فکـر، می توانـد بـدل بـه اثـر هـ�� از دیـد�� و نادیـد��
ی اسـت؛ کا�� اسـت ن�اهـی آفریننـده، تصاویـر مرتبـط معنـادار را انتخـاب کنـد و در معـرض تماشـا در آورد.  هـ��
حـ�� عنـا� نامرتبـط، ترکیب هـای ناسـاز و ناهمگـن، حس هـای متضـاد و هرچه آشـ�� ناپذیر، در حیطـه ی تفکر و 
منـد بـا یکدیگـر هم خـوا�� می یابنـد و بـه وحـد�� مت�ـ�� می رسـند کـه در هـ�� ام�ان پذیـر اسـت کـه ه��  خیـال ه��

وجـه دیگری از رویاسـت. 
 ی�تاسـت کـه بتوانـد هرچه را می بیند به شـ�ل 

�
ی و ادراک فرهنـیک ط ایـن کار، حساسـیت نـادر و مهـارت هـ�� ��

ترکیب بنـد ذهـن خـود سـامان دهـد و نها�� هـای دور از چشـم دیگـران را پیـش نـ�اه آنان عیان سـازد. درسـت مثل 
نده هـای دیـداری آن را در چشـم و گوش مـا به تصویر  امواجـی کـه در هـوا فرسـتاده می شـود و منتـ�� اسـت، گ�ی
ِ شـ�ل یابنده اسـت، در عالم  و بیـان تبدیـل می کننـد. خیـال، امری نیسـت،  وش و تجریدی اسـت، ناپایدار و تغی�ی
ــ ذهـن خـ�ق و انگشـتان ماهـر آفرینشـگر، می توانـد آن نادید��  ــ و اینجـا اختصاصـاً کارتـونـ  هـای تجسـمیـ  ه��
 تـازه ای بخشـد که خیال بـه واقعیت، رویای رمنده بـه به موجودی دیـداری و پایدار، 

�
گریزنـده را شـ�ار کنـد، زنـد�

تغیـ�ی وضعیت دهد. 
� بـا طبیعـت طنـاز و ریزبینـش، به راحـ�� هـر خیـال پـّران و رویـای ناممکـن را می توانـد شـ�ار کنـد،  کامبـ�ی
شـادمانه و بـا حوصلـه، هـر ناموجـود را موجـود می سـازد و احتمـا�ت را صور�� ممکـن و پذیرفت�� می بخشـد. این 

 � تو جها�� بر خيا  ب��
روان

جواد مجا��
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�ش به راحـ�� انجـام می دهـد، از ایـن روش لـذ�� ی�انـه در جـان خویـش احسـاس می کند که  را بـا خـوی طیبت آمـ�ی
 را بـه مـا هدیـه کند. صفحه ی کاغـذ او اگرچه محاط در صحیفه ی ایام اسـت 

�
دوسـت دارد پـاره ای از آن شـادمانیک

امـا بـا طرح هـای شـگر�� کـه خلـق می کنـد، صفحـه ی خیـا�ت ترسیم شـده اش بـه پهنـای جهـان واقـع، بـزرگ و 
� مضحکه ی  جـادار می شـود کـه هرچـه را در آن می تـوان یافـت از انـدوه و شـادی و عشـق و مـرگ و رویا، همچنـ�ی

� روابـط انسـان بـا خـود، با دیگـران، بـا جهان. فاجعه آمـ�ی
ی که عشـق و مدارا و همزیسـ�� اسـت، به جهـان آدمیان  � از دریچـه ی آرزوی مانـای ب�� دیر�اهـی اسـت کامبـ�ی
. سال هاسـت کـه دیگـر بـه سـیاق «مینیاتورهـای سـیاه» بیننـده را به  ه ای فراگـ�ی می نگـرد، از ارتفاعـی بلنـد و گسـ��
� زاده می شـود یـادآور  � زیبـا را کـه از لبخنـد شـفقت آم�ی د، بلکـه هـم ذهـ�� صلح آمـ�ی � داوری تلـخ و تنـد برنمی انگـ�ی
می شـود. به م�طفـت، پـرده از چهـره جهـاِن عبـوس پـس می زنـد، بـا پـس زدن نقاب هـا، رنگ هـای خشـونت و 
ِ عاشـق و 

جهالـت و تعصـب از رخدیس هـا فـرو می افتـد و خطـوط د�ویـز دنیـا�ی کـه زیبنـده ی انسـان مـد��
خـردورز اسـت در چشـم انداز آثـارش بـه تماشـا در می آیـد. در ایـن تماشـا، پا�یـش می یابیـم، لبخنـد می زنیـم، 
 رهـا می شـویم، خـود را در آینـه ی دیگـران می بینیـم و از ب�هـِت فـوِق 

�
� تـوزی و خودشـیفتیک از تنگ نظـری و ک�ی

! � سـنگی�� کـه قامت هامـان را خـم کـرده آزاد می شـویم. در ایـن وانفسـا هـ�� یعـ�� همـ�ی
ی به خاطـر مفاهیم بدیعی که پدید آورده و در خود �نجانده، ماند�ار می شـود. اگر این «داسـتان های  اثـر هـ��
، پـس پـرده ی غیـب می ماندنـد؛ حضورشـان را حـس می کردیـم امـا  ح ناکـرد�� نبـود، ایـن معـا�� » امـا �� دیـد��
ِ تحمل ناپذیـر، مـا را به تشـویش و ح�ت می کشـاند. 

نمی دیدیمشـان و بیانشـان نمی توانسـتیم کـرد؛ ایـن سـنگی��
ون  � عالـم، از دل ناشـناخته های روز�ار مـا بـ�ی � بـه یـاری مـا آمـده اسـت، آنچـه را �زم بـوده از غیـب همـ�ی کامبـ�ی
کشـیده، پیش چشـم � و چشـم دل ما آورده اسـت، معناهای پّران را در طرح های شـاعرانه اش به ما بخشـیده، 

دنیـا و روز�ار را بـرای مـا تحمل پذیـر و سـبکبار کرده اسـت.
این کـه نوشـتم "طرح هـای شـاعرانه"، از سـنخ تعارف هـای روزمـره نیسـت، این ها شـعرها�ی هسـتند کـه با خط 

�وده شـده اند و هـر اثـر وا� در ایـران را مـا بـا هـ�� م� مـان که شـعر اسـت قیـاس می کنیم. 
منـد ژرف اندیـش، کارکـرد هـ�� را ثبـت معـا�� پـّران و رمنـده ی ایـن عالـم می شناسـد و می دانـد کـه معا�� و  ه��
، از نظـر و منظـر می گریزند و بـدون ثبت آن ِها بـا دنیا�ی  مضمون هـا اگـر ثبـت نشـوند، در شـعری، طرحـی، بیـا��

محـروم از معنـای مانـد�ار روبه روییم.
«. «َخُمش کن، شعر می ماند و پّران است معناها ,  پر از معنا بُدی عالم اگر معنا ِبپایس��

ی،  اث ب�� ، با افزودن طرح های چربدسـتانه و زیبایش به مـ�ی ، ایـن شـ�ارچی حـا�ت ناممکن و احتما�ت رویـا�ی � کامبـ�ی
امـون خـود بـدل بـه هـ�� کـرده و از آن همـه مفاهیـم  ماننـد نیـای عا� قـدِر خـود، ج�ل الدیـن محمـد، هرچـه را بـه پ�ی
 خیال هـای گریزان 

�
گریزنـده و زیبـا در دنیـا، هرچـه توانسـته گرفتـه و شـادخویانه بـه مـا نمایانده اسـت. او صیاد همیشـیک

خندسـتا�� اسـت کـه نقـد اجتماعی، �به �ی تـور ظریف آثارش پیـدا و پنهان اسـت.  _ اول مهر ۱۳۹4 / کوی نویسـند�ان.

ون  � عالـم، از دل ناشـناخته های روز�ار مـا بـ�ی � بـه یـاری مـا آمـده اسـت، آنچـه را �زم بـوده از غیـب همـ�ی کامبـ�ی
کشـیده، پیش چشـم � و چشـم دل ما آورده اسـت، معناهای پّران را در طرح های شـاعرانه اش به ما بخشـیده، 

�وده شـده اند و هـر اثـر وا� در ایـران را مـا بـا هـ�� م� مـان که شـعر اسـت قیـاس می کنیم. 
منـد ژرف اندیـش، کارکـرد هـ�� را ثبـت معـا�� پـّران و رمنـده ی ایـن عالـم می شناسـد و می دانـد کـه معا�� و  ه��
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