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هوش و درك و استعداد
هوش سرش��ار س��هراب از هم��ان دوران كودكي
چش��مگير مينمود .در تمام دوران تحصيلي :دبس��تان،
دبيرس��تان ،دانشس��را و دانش��گاه رتب��ه اول را در ميان
همكالس��يها اح��راز كرده و به درياف��ت جوايزي نايل
گشته بود .گرچه جايي نخواندهام كه از سهراب آزمايش
ضريب هوشي به عمل آورده باشند ،اما بيگمان ضريب
هوشي او بسيار باال بوده است.
حافظه قوي
با داشتن حافظه قوي ،هر چه را ميديد و ميشنيد
و ميخواند ،به خوبي به خاطر ميس��پرد و در موقع لزوم
از آن بهره ميگرفت .به عنوان نمونه ميتوانم اشاره كنم
به مقالهاي كه تحت عنوان «معلم نقاشي ما» و در كتاب
«اطاق آبي» درج شده است.
اين مقاله را سالها پس از دوران دبيرستان نوشته و
آنچنان شرح و توصيف از معلم نشان داده است كه گويي
همان لحظه روبروي معلم نشس��ته و جزئيات جس��مي و
رواني و نحوه كار او را نشان داده است .براي من كه فرزند
معلم نقاش��ياش بودهام ،اين دقت عجيب در توصيف او
پس از گذشت سالها ،حيرتانگيز مينمود.
پدرم در كالس نقاشي معمو ًال جانوري يا منظرهاي
با گچ روي تخته س��ياه كالس ميكشيد تا دانشآموزان
از روي آن نقاش��ي كنند .سهراب پس از گذشت سالها،
به خاطر داش��ته اس��ت كه معلم هميش��ه حيوانات را به
نحوي ميكشيده است كه گويي از طرف راست به چپ
ميروند!
اي��ن دق��ت و به خاط��ر داش��تن آن را هيچ يك از
دانشآموزان نداشتند .با داشتن حافظه قوي ،به زبانهاي
فرانس��ه و انگليس��ي تس��لط كافي يافته بود و بدينروي
با جهان ش��عر و ادب فرانس��ه و انگليس آش��نايي كامل
داشت.
روزگاران كودكي
روانشناس��ان معتقدن��د ك��ه چند س��ال اول دوران
كودكي ،نقش بس��يار مهمي در تكوين ش��خصيت رواني
افراد دارد .بهطوري كه بس��ياري از رفتارهاي ش��خصي
و اجتماعي اش��خاص از دوران كودكي آنان سرچش��مه
ميگيرد.
س��هراب از دوران كودكياش خاطرات ش��يرين و
خوش��ي داش��ته اس��ت و اين خاطرات در اشعار و حتي در
نقاش��يهايش نيز جلوهگر ش��دهاند .در چند سال آغازين
زندگ��ي در باغ وس��يع و پردرختي زندگ��ي ميكرده كه
يادگار اجدادي خانواده بوده اس��ت .بس��ياري از واژهها و
اصطالحاتي كه در اش��عارش ،بهخصوص در ش��عر بلند
صداي پاي آب ديده ميش��ود ،نش��أت گرفته از زندگي
در همان باغ است.
از آنجا كه دوران كودكي و نوجواني من هم در همان
ش��رايط بوده است ،درك احساسات و به كار بردن برخي
از واژههايش برايم آس��ان مينمايد .ما هم باغي داش��تيم
با همان ويژگيهاي محل زندگي س��هراب؛ اما در سوي
ديگر شهر .باغ اجدادي سهراب در ناحيهاي بهنام دروازه
عطا در انتهاي ش��هر و در س��ر راه كاشان به اصفهان بود
و باغ اجدادي ما در انتهاي ديگر ش��هر و در ناحيهاي به
نام ملكآباد و در س��ر راه كاش��ان به تهران ،باغ ما ،ارث
پدربزرگ مادريام بود كه پيش از تولدم زندگي را بدرود
گفت و از او خاطرهاي نداشتم ،اما مادربزرگ مادريام تا
آن زمان كه تحصيالت پزشكيام پايان يافت ،در آن باغ
زندگي كرد .او بانويي مهربان ،باتدبير و زحمتكش بود.
منظورم از يادآوري اين نكات ،توجه به دقت و هوش
و حافظه س��هراب اس��ت در مورد انارهايي كه در باغشان
بود .باغ ما هم انارس��تان وس��يعي داش��ت كه در آن انواع
انارها يافت ميشد.
ادامه دارد
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درباره جنایت و مکافات
رم��ان جنای��ت و مکافات ،ب��ه قلم فیودور
داستایفس��کی ،داستاني روان شناختی است که
در نوع خود یک ش��اهکار به حساب میآید .این
رمان ،با ش��رح ریش��ههای تبهکاری ،اخالق و
رس��تگاری ،مزای��ا و معای��ب س��ودمندگرایی را
تحلی��ل میکند .اعتقاد به اینکه یک عمل خوب
از لحاظ اخالقی ،عملی اس��ت که به اکثر مردم
منفعت میرساند.
نیکالی اس��تراخف ،منتقد ادبی که دوست
نزدیک لئو تولس��توی بود ،این رمان را «ش��ور
ادبی» در سال  1866نامید .از آن زمان تاکنون،
جنای��ت و مکاف��ات ،با طرح س��واالت دش��وار
اخالقی ،پیچیدگیهای روانشناختی و تضادهای
شخصیت نقش اول داستان ،یعنی راسکولنیکف،
خوانندگان بسیاری را مسحور خود کرده است.
برای شناخت بیشتر جنایت و مکافات10 ،
نکته زیر را درباره این اثر بخوانید:
ی��ک ـ رم��ان جنای��ت و مکاف��ات در ابتدا
قرار بود با عنوان «می خوارگان» منتش��ر ش��ود.
داستایفسکی ،این رمان را به مثابه آزمون مستی
در زندگی خانوادگی و مش��کالت ناش��ی از آن
تصور کرد .به خصوص در کشوری مانند روسیه
که مصرف مش��روبات الکلی در آن بسیار باالست.
اما پس از آنکه او تصمیم میگیرد تا طرح کلی داستان
را ب��ه «قتل» تغیی��ر دهد ،موضوع الکل ،دیگر نقش
مهمی در داستان ندارد.
دوـ آلف��رد هیچ��کاک ،علیرغم توصیه برخی
افراد ،از س��اخت نسخه س��ینمایی جنایت و مکافات
اجتن��اب کرد .زمانی که فرانس��وا تروفو ،فیلمس��از،
نظریهپ��رداز ،منتق��د س��ینماییو ازپیش��روان جریان
م��وج ن��وی فرانس��ه ،در پی تطبیق کتاب با نس��خه
نمایشی آن بود ،از هیچکاک در مورد دلیل پرهیزش
از این کار میپرس��د .هیچکاک این گونه پاس��خ مي
دهد« :بحث زیادی درباره تحریف شاهکارهای ادبی
از س��وی کارگردانهای هالیوود وجود دارد .من این
گون��ه نخواه��م بود ».در واقع هیچ��کاک معتقد بود
ك��ه ح��ذف بخشهایی از کت��اب و حتی واژگان آن،
امکان پذیر نیس��ت و نس��خه س��ینمایی به اصل اثر
ضربه میزند.
س��ه ـ نخس��تین فیلم اقتباسی از رمان جنایت
و مکاف��ات ،فیلم��ی صامت بود که در س��ال 1917
در ای��االت متح��ده آمریکا س��اخته ش��د .این فیلم

ب��ه کارگردان��ی الرنس مک گی��ل ،منعکسکننده
محبوبی��ت ادبیات داستایوفس��کی در غرب در اوایل
قرن بیس��تم بود .س��تاره این فیلم ،درونت هال کین،
بازیگری انگلیس��ی بود که در س��ال  1935به دستور
جورج ششم کشته شد.
چهارـ داستایفس��کی پس از پیوس��تن به یک
گ��روه سوسیالیس��تی به نام انجمن انقالبی س��ری
اسپش��نوف ،در س��ن  27سالگی در س��یبری زندانی
ش��د .او و سایر دوس��تانش در زندان ،در سال 1849
به تیرباران محکوم شدند.اما در زمان اعدام ،نامهای
از تزار رسید و اعدام منتفی اعالم شد .البته این یک
عف��و از طرف س��زار نبود .بلکه ابت��دای امر قرار بود
س��ناریویی با ه��دف انداختن ترس به قلب مخالفان
به اجرا دربیاید.
پنج ـ س��ه نسخه برای رمان جنایت و مکافات
منتش��ر ش��د که در حاش��یههای آنها نکاتی در مورد
ش��خصیتهای رمان از جمله راسکولنیکف و سونیا
نوشته شده بود .توصیف مکانهایی در سن پترزبورگ
با جزئیات بسیار توسط داستایفسکی ،محققان را قادر
س��اخت تا به نقش��ه کاملی از ساختمانهای مهم در

معین بادپا
جنایت و مکافات دست یابند.
ش��ش ـ وودی آلن با برداش��ت از رمان جنایت
و مکافات،دو فیلم س��اخت .فیلم «امتیاز نهایی» در
سال  2005برداشتی است از این رمان که تمایالت
اخالقی ،حرص و طمع و روابط انس��انی را در فضای
لندن به تصویر میکشد .پیش از آن در سال 1989نیز
فیلم جنایت و جنحه (یا جرمها و بزهکاریها) ساخته
ش��د .فیلمی موفق که توانس��ت جوایز متعددی را در
حوزه فیلمنامهنویسی از آن خود کند.
هف��ت ـ داستایفس��کی از بیم��اری صرع رنج
میبرد و به این موضوع در اغلب رمانهای او(بیش
از یک صد مورد)اش��اره شده اس��ت.اگرچه در رمان
جنایت و مکافات ،شخصیتی که به این بیماری مبتال
باشد،دیده نمیشود ،اما در چهار کتاب دیگر او چنین
فردی حضور دارد.
هش��ت ـ مجله «پیامرس��ان روسی» ،در قرن
نوزدهم و بیستم ،مجرایی برای ابراز عقاید متفکران
سیاس��ی روسیه به حساب میآمد .جنایت و مکافات
داستایفسکی نیز در سال  1866در  12شماره ماهنامه
به چاپ رس��ید .جالب است بدانید رمانهای جنگ و
صلح و آناکارنینا نوشته لئو تولستوی نیز نخستین بار
در همین مجله منتشر شدند.
نه ـ آثار بسیاری در کشورهای مختلف با الهام
از این اثر نوش��ته ش��د .از معروف ترین آنها مانگای
ژاپنی«دفتر مرگ» به قلم تس��وگومی اوبا و طراحی
«تاکهشی اوباتا» بود که در سالهای  2003تا 2006
به چاپ رسید .این مانگا ماجرای مرد جوانی است که
از جرم و بزهکاری بیزار است .او دفتری پیدا میکند
که رویش نوشته شده دفتر مرگ .با نوشتن اسم هر
فرد در این دفتر و تجس��م چهره او در ذهن ،ش��خص
م��ورد نظر پ��س از  40ثانیه بر اثر حمله قلبی خواهد
مرد .مرد جوان از این دفتر با هدف نابودی خالفکاران
استفاده میکند.
ده ـ شخصیت اصلی داستان ،شباهت بسیاری
به قاتلی در دنیای واقعی (لنس��ر ،ش��اعر فرانس��وی)
دارد .لنس��ر چندی��ن مرتب��ه ب��رای قتل ب��ه زندان
می افتد .او نیز مانند راسکولنیكف ،تالش میکند تا
قتلهاییکهمرتکبشدهاستراباعنواناعتراضعلیه
بیعدالتی توجیه کند .اما در نهایت در س��ال 1836
به اعدام محکوم میشود .لنسر در کتاب ابله ،نوشته
داستایوفسکی هم حضور دارد و میتواند نمونه اولی ه
جنایتکار رمانتیک یا یک ضد قهرمان دغلکار باشد.

