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اصل «فاصله» (ادامه)
و ا ّما بعد...

جعفر مدرس صادقي

هفتهي پيش ،از كلمههاي
مركب سخن گفتيم و نشان
داديم كه اص��ل «فاصله»
هم به معني رعايت فاصله
است و هم به معني رعايت
بيفاصلگ��ي :كلمهه��اي
مستقل با فاصله از همديگر
و اجزاي يك كلمهي مركب
بدون فاصله از همديگر!
و ام��ا ي��ك دادخواه��ي در مورد كلمههاي مس��تقلي كه
استقاللش��ان به رس��ميت ش��ناخته نميش��ود و معمولن به
كلمههاي مابعد و ماقبل خود ميپيوندند:
« -1اي��ن» و «آن» ب��ه جز در مواردي كه ب��ا تركيب با
كلمهي بعدي يك كلمهي مس��تقل ميس��ازند ،هر كدام به
تنهايي كلمههايي مستقل شمرده ميشوند:
«اينجا» و «آنجا» ،ن��ه «اينجا» و «آنجا»! «اينچنين»
و «آنچن��ان» ،نه «اين چنين» و «آن چنان»« ،اينجهاني» و
«آنجهاني» ،نه «اين جهاني» و «آن جهاني»!
ام��ا« :اين كه» و «آن كه» ،ن��ه «اينكه» و «آنكه»! «اين
ط��رف» و «آن طرف» ،نه «اينطرف» و «آنطرف»! «اين بار»
و «آن بار» ،نه «اينبار» و «آنبار»!
« -2كه» يك كلمهي مس��تقل اس��ت و در همهي موارد
جدا و با فاصله از كلمهي قبلي:
«چ��ون ك��ه» و «بل ك��ه» و «من كه» ،ن��ه «چونكه» و
«بلكه» و «منكه»!
 -3حرف اضافهي «به» يك كلمهي مس��تقل اس��ت و در
همهي موارد جدا و با فاصله از كلمهي بعدي:
«به اميد باري» ،نه «باميد باري»! «به ديار باقي» ،نه «بديار
باقي»! و «به جاي خود» ،نه «بجاي خود»!
« -1-3ب»ي نشسته بر سر اسم كه صفت ميسازد حرف
اضافه نيست و در همهي موارد پيوسته:
«بج��ا» ،ن��ه «به جا»! «بم��ورد» ،نه «به م��ورد»! «بنام»
(=نامدار) ،نه «به نام»! «بخرد» ،نه «به خرد»!
« -2 -3ب»ي نشسته بر سر فعل هم حرف اضافه نيست
و «ب»ي تأكيد است و در همهي موارد پيوسته:
«برود» ،نه «ب��ه رود»! «بماند» ،نه «به ماند»! «بنماند»،
نه «به نماند»!
« -4اس��ت» يك كلمهي مستقل است و در همهي موارد
ب��ا الف و با فاصله از كلمهي قبلي ،مگر در مواردي كه بعد از
كلمههاي منتهي ب��ه الف و واو ممدود يا «ي» قرار ميگيرد
كه (مطابق با اصل «همخواني») ،الف «است» ساقط ميشود
و به كلمهي قبلي ميپيوندد:
«در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است» ،نه «در مجلس
ما ماه رخ دوست تمامست»!
اما« :از ماست كه بر ماست» ،نه «از ما است كه بر ما است»!
«دور مجنون گذش��ت و نوبت ماست /هر كسي پنج روزه
نوبت اوست»!
«مش��كل حكايتيس��ت كه تقرير ميكنند» ،نه «مشكل
حكايتي است كه تقرير ميكنند»!
« -5اند» (= هس��تند) يك كلمهي مس��تقل اس��ت و در
همهي موارد جدا و با فاصله از كلمهي قبلي ،مگر در مواردي
كه بع��د از كلمههاي منتهي به حروف منفصل قرار ميگيرد
كه (مطابق با اصل «همخواني») ،الف «اند» ساقط ميشود و
به كلمهي قبلي ميپيوندد:
«در نظربازي م��ا بيخبران حيران اند» ،نه «در نظربازي
ما بيخبران حيرانند»!
ام��ا« :برقرارند» ،نه «برقرار ان��د»! «عاقبتبهخيرند» ،نه
«عاقبتبهخي��ر اند»! «از اهالي س��مرقندند» ،ن��ه «از اهالي
سمرقند اند»! «آرزومندند» ،نه «آرزومند اند»!
و اما هفتهي پيش ،فقط از قاعدهها حرف زديم و استثناها
را موكول كرديم به بعد .و حاال نوبت رسيده است به استثناها.
پيش از هم ه چيز ،س��ه اس��تثنا در قاعدهي پيوس��تن كه هر
س��ه از يك چش��مه آب ميخورند و ما را به يك اصل ديگر
راه ميبرن��د كه هفتهي پيش هم اش��ارهاي ب��ه آن كرديم و
گذشتيم :اصل «خوانايي».
ش��رح اين سه اس��تثنا و توضيح مختصري دربارهي اصل
«خوانايي» بماند براي هفتهي بعد.

خبر

جرج كلوني در ايتاليا به دادگاه رفت

بازيگر امريكايي روز جمعه در ميالن به عنوان ش��اهد در
دادگاه رس��يدگي به پرونده س��ه متهم به كالهبرداري حاضر
شد .گفته ميشود متهمان با استفاده از نام جرج كلوني يك
م��دل لب��اس توليد كرده و با اين ادعا كه او حامي آنهاس��ت
خريداران را فريب داده بودند.
دادگاه بررسي پرونده اين سه نفر در حالي برگزار شد كه
حضور كلوني باعث ش��ده بود نظم دادگاه به هم بخورد و اين
مس��اله قاضي پيترو كاچياالنزا را به دردس��ر انداخته بود .در
نهايت بازيگر 49ساله نامزد اسكار با كمك يك مترجم گفت:
«عكسهايي كه او را در محل كار متهمان نش��ان ميدهد با
فتوشاپ دستكاري شده است».

ياد :براي مهدي آذريزدي

آخر

هميشه پدربزرگ
فريدون عموزاده خليلي

بعضيه��ا انگار پدربزرگ به دنيا ميآيند،
پدرب��زرگ زندگي ميكنن��د و پدربزرگ از
دني��ا ميرون��د ...آذري��زدي يك��ي از همين
پدربزرگها بود.
پدرب��زرگ را بايد از س��ال  43ش��ناخته
باش��م يا  44يا كم��ي زودتر يا ديرتر كه من
دانشآموز كوچكي بودم در دبس��تان توكلي
يا مدرس��ه راهنمايي داريوش س��منان .يادم
هس��ت از هم��ان وقتها هم پدربزرگ ب��ود ،با قصههايش
كه ش��بيه پدربزرگها بود ،مهربان ،س��اده ،دنياديده ،گرم
و دوستداش��تني ...و من در  10س��الگيام براي ش��نيدن
قصههاي پدربزرگ بايد از خانهمان در خيابان ايستگاه كه در
جنوب شهر بود ،تا كتابخانه كانون در باالشهرترين خيابان
سمنان كه آنوقتها انگار تا آخر دنيا راه بود ،پياده ميرفتم،
به عشق امانت گرفتن يكي ديگر از كتابهاي آن مجموعه
ش��گفتانگيزي كه اسمش «قصههاي خوب براي بچههاي
خ��وب» بود .وقتي يك��ي از آن كتابها را زير بغل ميزدم
كه بچههاي اتوكش��يده و ش��يك روي جلدش داشتند دور
هم كتاب ميخواندند ،در خيابانهاي ترسخورده بچگيام
حسرت ميخوردم كه من با آن كله ماشينشده با نمره دو و
آن كت نيمدار كوچكشده با يقه سفيد و آن شلوار دستدوم
كه هميشه برايم گشاد بود و آن پاهاي بيجوراب ،نميشد،
هيچوقت نميش��د كه شبيه آن بچههاي خوب روي كتاب
باش��م .با اين همه حس��رت مانده بر دل ،باز ميدويدم ،در

خلس��ه ميدويدم ،پا به پاي آن جوي باريك
كنار پيادهرو كه از استخر لتيبار بازيگوشانه راه
ميكشيد و رو به جنوب ميرفت .نميديدم،
اط��راف را نميديدم ،مغازهه��ا را نميديدم.
آدمه��ا را نميديدم تا زودتر به خانه برس��م
و كت��اب امان��ت گرفته را باز كنم و تا ش��ب
نش��ده ،نيمي از آن ،حتي بيشتر ،اگر ميشد
همهاش را تمام كنم و ديگر حس��رت نخورم
به آن عكسهاي شيك و پيك روي جلد و در عوض سرشار
ش��وم از آن همه مهرباني ،حكمت و زيبايي كه بدون آنكه
بفهمم و بدانم از كجا خوردهام ،از كتابهاي پدربزرگ سرريز
ميكرد و به جانم مينشست ...وگرنه من ،همه دوستان من،
همه بچههاي دبستان توكلي در جنوبيترين خيابان سمنان
نزديك آتشگاه با آن همه بچه شر كه ما ميترسيديم ازشان،
و بچهه��اي خوب داريوش در «سيس��ر» ،فقيرترين محله
ش��هر كه بهترين لقمه زنگ تفريحشان نان خشك آبزده
ماس��يده در جيبش��ان بود ،كي ميتوانستيم با آن پاهاي
برهنه بيجوراب ،به شگفتانگيزترين دنياها قدم بگذاريم؟
دنياي سحرآميز سندبادنامه يا دنياي حكمتآميز مثنوي،
يا دنياي آس��ماني قرآن يا دنياي ش��يرين كليله و دمنه و
مرزباننامه و گلس��تان و ملس��تان و ...و ولع دانستنمان را
س��يراب كنيم از مهرباني و گرمي لحن پدربزرگ كه انگار
از ازل پدربزرگ به دنيا آمده بود ،هميشه پدربزرگ زندگي
كرده بود و آخرش هم پدربزرگ از دنيا رفته بود.

دغدغه مهاجران :با «رضا قاسمي» و برنامههاي اين روزهايش

چهارده قطعه براي بازپريدن در پاريس
اميلي امرايي

«فكر ميكنم به زودي ،با خالص ش��دن از ش��ر انتش��ار
«چهارده قطعه براي بازپريدن» ،كار و بار نوشتن و خواندن را
دوباره به طور تماموقت از سر بگيرم ».اين حرفهاي نويسندهاي
است كه نزديك به يك دهه از آن روزي كه «همنوايي شبانه
اركستر چوبها»يش پشت ويترين كتابفروشيهاي تهران آمد،
ميگذرد .خيليها تا آن زمان «رضا قاسمي»را نميشناختند،
هر چند او از سالهاي دور نمايشنامه نوشته بود و همين جا در
ايران آنها را روي صحنه برده بود .اما مهاجرت ميان او و مخاطب
فارسيزبان فاصله انداخت و بعد يكباره همه يخها ذوب شدند.
«رضا قاسمي» و «همنوايي شبانه اركستر چوبها» تبديل به
نامآشناترينها شدند .همين چند ماه پيش «جايزه منتقدان و
روزنامهنگاران مطبوعات» اين رمان را به عنوان بهترين رمان
يك دهه انتخاب كرد ،رماني كه  10سال پيش همين جايزه
را دريافت كرده بود و در نظرسنجي كه
وبالگنويسان ايراني در فضاي وب راه
انداختند ،باز ه��م «همنوايي »...يكي
از محبوبترينها شد« .رضا قاسمي»
حاال در اين س��الها با سايت «دوات»
با مخاطبان ايرانياش در ارتباط است.
گاه��ي وقتها داس��تانهايش را روي
سايت ميگذارد و يادداشتهايش درباره
مس��ائل روز و جريان ادبيات داستاني
«دوات»را تبدي��ل به يكي از مجلههاي
پربار كرده اس��ت« .رضا قاسمي» اين
روزها همچنان در پاريس مشغول كار
است و دوباره سراغ يكي از سه دغدغه
قديمياش (تئاتر ،داستان و موسيقي)
رفته است .در اين سالها با نمايشنامههايي همچون «معماي
ماهي��ار معمار» مخاطبان��ش او را در عرصه تئاتر هم ديدند و
حاال نوبت س��ومي يعني «موسيقي» رسيده است .او سالها
پيش از سفر با چهرههايي همچون «شهرام ناظري» در آلبوم
«گل صدبرگ» همكاري كرده بود و حاال آلبوم تازهاي در راه
است« .قاسمي» درباره كار تازهاش ميگويد« :چند ماهي بود
ك��ه درگيرودار تهيه يك آلب��وم بودم .قطعات اين آلبوم چند
ماه پيش در ش��هرهاي «لندن»« ،استراسبورگ» و «پاريس»
با صداي س��پيده رئيسس��ادات و همراهي گروه مشتاق اجرا
شدند و تا يكي دو ماه ديگر ورسيون پيرايش شده اين آلبوم
هم با عنوان «چهارده قطعه براي باز پريدن» توسط يك ناشر
فرانسوي ( )Buda Musicمنتشر ميشود .همه تصنيفها
و آهنگهاي اين آلبوم از ساختههاي خود من است و يكي از
مهمترين هدفهايم نش��ان دادن اين نكته است كه مصيبت
و اندوه سرنوش��ت مقدر موس��يقي ايراني نيس��ت .ميتوان با
چشمداشت به موسيقي بعضي از نواحي ايران(مث ً
ال موسيقي
بلوچي) روايتي شاد ،پرشور و پايكوبان از موسيقي سنتي ايران
ارائه كرد».
از  ۱۴قطعه اين مجموعه
 ۱۰قطعه را قاسمي به تازگي
س��اخته و چه��ار قطع��ه از
س��اختههاي قديم اوست كه
تا همين جاي كار قطعههاي
«دفتر بيمعن��ي» و «مددي
كه چشم مستت» كه حال و
هواي موسيقي زورخانهاي دارد
در آن سو بازخوردهاي مثبتي
داشت .قاس��مي در كنار اين،
اين روزها هم قصههاي تازهاي
در ذهنش دارد كه احتماالً قرار
است به يك رمان منتهي شوند.
ميگويد ديگر به اين زوديها
به عال��م نمايشنامهنويس��ي
برنميگ��ردد و كار بعدي هم
كه شروع خواهد كرد باز يك
رمان خواهد بود ،اما كي و چه

زماني هنوز خودش هم نميداند و ميگويد« :بس��تگي دارد از
كدام دنده بلند شوم ،همين «چاه بابل» پنج سال وقتم را گرفت
اما رمان بعديام در  42روز نوشته شد .اين چيزها مرا براي خودم
هم پيشبينيناپذير ميكند .البته در اين فاصله چند باري رماني
را شروع كردهام اما خيلي زود از ادامهاش دست كشيدهام .چون
دوست ندارم دوباره از همان راههايي بروم كه قب ً
ال رفتهام .دلم
ي تجربهاي باشد كام ً
ال متفاوت».
ميخواهد كار بعد 
فارس��ي نوشتن هنوز براي قاسمي مهم است ،البد پيش
خ��ودش فكر ميكند «س��يد» همنوايي وقت��ي «قم»اش را
«رم»ميفهمند با بازيهاي فارسي كه او روي آن سوار است
اينقدر در خاطر ميماند .قاس��مي ميگويد« :فرانسه نوشتن
برايم هيچ وقت مس��اله نبوده ،هر چند اينجا از نويسندههاي
«فرانكوفون» (نويسندهايي كه به زبان فرانسه مينويسند اما
فرانسهزبان مادريشان نيست) استقبال
و حماي��ت ميكنند .ام��ا وقتي بعضي
دوستان خارجي را ميبينم كه فارسي
را خ��وب بلدند اما دس��ت ب��ه قلم كه
ميبرند گاهي كلمه يا عبارتي را طوري
به كار ميبرند كه مضحك است هم به
خنده ميافتم ،هم از اين مضحك بودن
ميترس��م .براي همي��ن فكرش را هم
نميكنم كه سراغ نوشتن به زبان فرانسه
بروم .مگر اينكه نويسنده تصميم بگيرد
به فرانس��ه خيلي ساده بنويسد؛ كاري
كه كوندرا در اين سالهاي اخير كرده
يا همين رفيقمان عتيق رحيمي حاال
دارد ميكند .فع ً
ال فارسي نوشتن برايم
از همه چيز مهمتر است .ترجيح ميدهم به زباني بنويسم كه
ق��ادرم در آن دخالت بكنم تا ب��ه زباني كه او در فكرهاي من
دخالت ميكند .به هر حال اين يك انتخاب است .اگر به زبان
مادريتان بنويسيد معموالً هميشه در حاشيه ميمانيد اما اگر
به فرانسه بنويسيد شانس بيشتري براي ديده شدن داريد .مثل
اتفاقي كه براي «عتيق رحيمي» و رمان «س��نگ صبورش».
رماني كه هم خوب نوشته شده است هم خوب ديده شد .البته
موفقيت عتيق را نبايد صرفاً به اين مربوط كرد كه رمانش را
به زبان فرانسه نوشته است .نه ،به گمان من اين بهترين كار
اوست .او روي يك نقطه (زن افغان) و روي يك خانه متمركز
ميشود و با حفاري در همين نقطه سعي ميكند هي به عمق
برود .جملهاي در كتاب هست كه دستاورد اين حفاري است:
«وقتي زن بودن دش��وار است مرد بودن هم دشوار ميشود».
مينيماليسمي كه حاصل اين تمركز روي يك نقطه است به
اضافه استفاده جالب او از افسانه سنگ صبور كار عتيق را بسيار
خواندني كرده است» .
اما نويسنده «همنوايي شبانهاركستر چوبها»در كنار همه
اي��ن كاره��ا همچنان هم و غم ادبيات و آنچ��ه در بازار كتاب
ته��ران ميگ��ذرد را هم دارد.او ميگوي��د« :چند وقت پيش،
ب��ه لطف چوكا چكاد عزيز ،همراه چند كتاب ديگر ،مجموعه
شعر «آتشي براي آتشي ديگر» از «شهرام شيدايي» به دستم
رسيد .پيش از اين «خنديدن در خانهاي كه ميسوخت» را از
او خوانده بودم و در دوات هم معرفياش كرده بودم .اما «آتشي
براي آتشي ديگر» با آنكه حاوي كارهاي اوليه اوست مثل آن
يك��ي كتاب باز هم حيرتزدهام كرد .عجب ش��اعر اصيلي از
دس��تمان رفت .به جز اين ،معموالً كتابهاي زيادي از تهران
به دستم ميرسد و سعي ميكنم از حال و احوال ادبيات آنجا
بيخبر نمانم .يكي از كتابهايي هم كه دير به دستم رسيد،
اما خواندنش تا هفتهها غرق در لذتم كرد ،رمان كوتاه «تنهايي
پرهياهو» با ترجمه «پرويز دوايي» بود كه مرا با نويسنده درجه
يكي آشنا كرد .عجب نويسندهاي! حظ كردم؛ مخصوصاً كه اين
كتاب باعث شد يكي ديگر از معدود نويسندگاني را كشف كنم
كه با آنها احساس خويشاوندي روحي ميكنم .به هر حال ،فكر
ميكنم به زودي ،با خالص شدن از شر انتشار «چهارده قطعه
براي بازپريدن» ،كار و بار نوش��تن و خواندن را دوباره به طور
تماموقت از سر بگيرم».
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درگذر زمان :درگذشت لشك كوالكوفسكي

منتقد آرمانشهرهاي خيالي
هوشنگ ماهرويان

چندي پي��ش عناي��تاهلل رضا درگذش��ت.
امروز نيز س��الروز درگذشت لشك كوالكوفسكي
انديش��مند لهس��تاني اس��ت .ميان دكتر رضا و
كوالكوفسكي ميتوان تشابهاتي را ديد .عنايتاهلل
رضا در حزب توده بود ،جزء افسران خراسان .به
شوروي ميرود و سرخورده به ايران بازميگردد.
كوالكوفس��كي ني��ز پس از جن��گ جهاني دوم،
زماني كه  20س��ال بيش نداش��ت ،ب ه عضويت
حزب كمونيس��ت لهستان درآمد .كوالكوفسكي
پس از مشاهده سركوبهاي استاليني در لهستان ،از معترضان
نظام سوسياليستي و بعدها منتقدان انديشه و عمل ماركسيستي
شد .انتقادهاي كوالكوفسكي از نظام سوسياليستي از سال 1959
به بعد ،به انتقاد وي از كل تفكر ماركسيستي انجاميد .در سال
 ۱۹۶۶مي�لادي ب��هجرم دفاع از آزادي بي��ان و انتقاد علني از
كمونيس��م از حزب اخراج ش��د و پس از چندي در پي سياست
«كمونيس��تي كردن دانش��گاهها» كه بر اس��اس آن منتقدان و
معترضان نظام ،از كار بركنار و پاكس��ازي ميش��دند ،او نيز از
تدريس در دانش��گاه محروم شد و كرسي درس فلسفه تاريخ از
او گرفته شد .كتاب مهم او «جريانهاي اصلي ماركسيسم» كه
در واقع اثري پساماركسيستي شناخته ميشود ،ريشههاي جنبش
ماركسيستي را از عصر افالطون تا مائوتسه تونگ پي ميگيرد.
اين كتاب از هگليهاي جوان آغاز ميشود و نحلههاي گوناگون
ماركسيس��تي را تحليل ميكند؛ نوكانتيها ،لوكاچ ،گرامشي و
 ...البت��ه جاي آلتوس��ر در اين كتاب خالي اس��ت ،اگرچه خود
كوالكوفسكي مقالهاي جداگانه درباره آلتوسر و آرا و انديشههاي
او دارد .اين كتاب يك دايرهالمعارف درباره انديشههاي ماركسيسم
اس��ت كه با ترجمه بسيار خوب عباس ميالني همراه شده است.
زندگي و حيات فكري كوالكوفسكي شباهتي بسيار بهسرنوشت
آن بخش بزرگ از روشنفكران جهان در قرن بيستم دارد كه در

آغاز با ش��ور و هيجان��ي توصيفناپذير ،مجذوب
و مس��حور ايدئولوژيهاي اتوپيايي و آرمانگرايانه
شدند و در جستوجوي ناكجاآباد ،سر از برهوتي
درآوردند كه تنها جمود فكري و ويراني فرهنگي
و ازهمپاشيدگي اجتماعي در پيش چشمانشان
ظاهر ش��د .سيلونه نيز همين مسير را طي كرد.
او عضو حزب كمونيس��ت بود .به شوروي رفت و
آنجا از دموكراسي مبتذل غربي شنيد .اما سرانجام
به اين باور رسيد كه دموكراسي آنچنان مبتذل
نيس��ت كه ميگويند ،آزادي آن چيزي است كه پس از قرنها
بهوجود آمده و در مقابل انديشهاي قرار گرفت كه آزادي بيان
و قلم و تفكر را به رس��ميت نميشناسد .نكتهاي كه بايد درباره
كوالكوفس��كي گفت اين اس��ت كه او شناخت دقيقي از حزب
كمونيست داشت و اين شناخت را با ديد آكادميك خود همراه
و طبقهبندي ميكرد .همچنين بايد متذكر ش��د كوالكوفسكي
معتقد بود دولت هرچه كوچكتر باش��د موفقتر است .او نظم
بازار س��رمايهداري راپذيرفته بود و بر اين اس��اس ميتوان او
را ليبرالدموك��رات نامي��د .او نيز مانن��د فونهايك معتقد بود
نميت��وان كل حقايق اقتصادي يك جامعه را درون يك برنامه
ريخت و عرضه كرد« .جريانهاي اصلي ماركسيس��م» يكي از
مهمترين آثار در حوزه نقد ماركسيسم شناخته ميشود .او در
اين كتاب ايدههاي اصلي ماركسيس��م چون پيشرفت تاريخي،
برابري ،پرولتاريا و ...را به نقد ميكش��د و س��رانجام آرمانش��هر
كمونيس��تي را توتاليتاريسم ميداند .كتاب ديگر كوالكوفسكي
«مكتب ديكتاتوري» اس��ت ك��ه اين كت��اب را مرحوم مهدي
س��حابي در س��الهاي آغازين انقالب كه گروههاي چپ حضور
فعالي داش��تند ،ترجمه كرد .بههرحال آنچه كوالكوفسكي در
پي نقد آن بود ،انديشههاي چپگرا بود؛ انديشههايي كه ميتوان
آنها را تمامشده ناميد.

آخرين پيشنهاد :يك مجموعه داستان ايراني ،يك فيلم خارجي

انديشه محاصرهشده
خجسته كيهان

در اين چند وقت كتابهاي زيادي خواندهام،
هم از نويس��ندگان ايراني و هم از نويس��ندگان
خارجي؛ كتابهاي ترجمهشده و ترجمهنشده ،اما
باي��د اعتراف كنم اغلب كتابهايي كه اين روزها
به دس��ت گرفتهام و تا آخ��ر خواندهام چنگي به
دل نزدهاند .تا اينكه چند روز پيش يك مجموعه
داستان ايراني به دست گرفتم .قص ه اولش آنقدر
براي��م جذاب و گيرا ب��ود كه به خاطر همان يك
قصه پيشنهاد ميكنم خواندن مجموعه داستان
«نميتوانم به تو فكر نكنم س��يما» را از دس��ت ندهيد .البته من
هنوز همه قصههاي اين مجموعه را نخواندهام اما قصه اول كه نام
مجموعه داستان هم از آن گرفته شده است بسيار اثرگذار و شيرين
است .اين قصه نثر شستهرفتهاي دارد و داستان آن به شكل يك
نامه نوش��ته شده است؛ نامه برادري كه در ايران زندگي ميكند
به خواهرش كه اينجا نيست .در واقع اين قصه از سويي گزارش
اوضاع و احوال يك خانواده است و از سوي ديگر آنچه را در ايران
ميگذرد روايت ميكند .در حقيقت انگار «س��يما» همه چيز را
گذاش��ته و رفته و برادرش را با گرفتاريها و مصائب و مشكالت
تنها گذاشته است .نويسنده در خالل اين داستان كوتاه حرفهاي

زيادي زده اس��ت .باور كنيد همين يك داستان
ارزش خريدن مجموعه داستان «نميتوانم به تو
فكر نكنم سيما» را دارد .اين مجموعه داستان را
محمد حسيني نوشته و انتشارات «ثالث» آن را به
چاپ رسانده است .اما از ميان فيلمهايي كه ديدهام
فيلم «عطر» به كارگرداني تام تيكور بسيار جالب
بود .اين فيلم روايت اختراع عطر در قرن پانزدهم
در فرانس��ه است .آن زمان حمام وجود نداشته و
اعيان و اشراف براي دور شدن بوي بد از بدنشان
به عطر رو ميآوردند .گذش��ته از بازس��ازي يك دوره تاريخي در
اي��ن فيلم كه لباسها ،خانهها ،دكورها و روابط آدمها را در قرن
پانزدهم به تصوير ميكشد و بسيار جالب و ديدني است ،داستان
زندگي فردي اس��ت كه نفرت همه وج��ودش را گرفته و دركي
از محبت ندارد و بيننده را به انديش��يدن واميدارد .او اس��تعداد
فوقالعادهاي در اختراع عطر دارد و به شهرت زيادي ميرسد اما
نف��رت را فراموش نميكند .فيلم «عطر» مرا مدتها به فكر فرو
برد .ديدن اين فيلم را به شما توصيه ميكنم .هم به خاطر روايت
تاريخياش و هم به خاطر قصه نفرت فردي كه مش��هور است و
فكرت را محاصره ميكند.

چشمانداز :به بهانه ديدن نمايش «منهاي دو» به كارگرداني داود رشيدي

نقد امريكايي ،نقد ايراني
عليرضا غفاري

از نق��د امريكاييها خوش��م ميآي��د .بدون
رودربايستي و بيپروا نظرشان را ميگويند ،حتي
ناسزا هم ميگويند (و البته به كسي برنميخورد
و شكايت هم نميكند)! واژههايي كه امريكاييها
در نقدهايش��ان به كار ميبرن��د ،مثل مكالمات
سادهش��ده روزمرهش��ان ،آنقدر ساده است كه به
واژههايي تكسيالبي ختم ميشود ،مثل «هاي» و
«باي» .آنها نظرشان را صريح ميگويند ،بيتعارف.
اگر بخواهم مثل آنها نمايش «منهاي دو» را نقد
كنم ،بايد بنويس��م :دمت گرم داود! حس��ابي حال دادي ،در اين
وانفساي بيلبخندي ،كلي خنديديم! اما اي كاش فكري به حال
آن نوازنده ويولن ميكردي كه يكهو سر و كلهاش پيدا ميشود و
بعد ميرود ،انگار ادامه نمايش خالي از روح موسيقي است .صحنه
ابتدايي نمايش جالب و صحنه پاياني با وصله ناجور كسلكننده
و شعاري اجراي تئاتر «دايي وانيا»ي چخوف افتضاح است .فقط
بازيگر مرد نقشهاي اصلي (دو پيرمرد) خوب هستند ،آن هم به
خاطر اينكه هرجا ،هرچه دلشان خواست به متن اضافه ميكنند
و تماشاگران هم ميخندند .پيشنهاد ميكنم به دخترت (ليلي)
بگويي تئات��ر را فراموش كند! او فقط به درد نقشهاي معمولي
تلويزيون ميخورد .با آن حركات سبك [و لب و دهان بيقواره]
اص ً
ال زيبا نيست .حاال تو هر چقدر دلت ميخواهد به ديالوگهاي
پيرمردها براي زيبا نش��ان دادن او اضافه كن .راس��تي داود ،تو
هنوز خوبي و ميداني چه كار بايد بكني ،اي كاش همنسلهاي
تو هم كمي به خودشان زحمت بدهند و كار كنند! اگر در منزل
بماني و مثل ديگران فقط غر بزني بايد براي س��ابقه حرفهايات
مجلس ختم بگيريم .ضمناً من ميخواهم باز هم اين نمايش را
ببينم .بليت بفرست.
--و اما نقد ايراني من
«منهاي دو» نوش��ته نويس��نده جوان فرانس��وي با ترجمه
س��ركار خانم ش��هال حائري معرفي يك نويسنده خوشذوق به
جامعه دوستدار تئاتر مدرن است .استاد داود رشيدي با كنكاشي
ديگرگ��ون در احوال انس��ان معاصر و با هوش��مندي ذاتي ،اين
نمايش را براي اجرا انتخاب كرده اس��ت .تالش براي بقا و زنده
ماندن را اگر به عنوان بنمايه اثر بپذيريم بايد به ذكاوت كارگردان
آفري��ن بگوييم .طنز مس��تتر در نمايش (كه به ش��دت نيازمند
دراماتورژي اس��ت) با اليههايي از ايرانيزه شدن كالم كه توسط

دو بازيگر اصلي اتفاق ميافتد ش��ور و هيجان را
به تماشاگران مشتاق ارائه ميدهد .حركت مواج
و سيالگونه نوازنده ويولن در بخشهايي از اجرا،
نشانهگيري درست براي ضرورت حضور موسيقي
و ترنم آواها در زندگي سرد و دشوار امروزي است.
شتاب روزافزون و ديجيتالي جهان معاصر ،ما را از
دنياي پيراموني جدا ساخته و در فرصت يگانه و
استثنايي مانده عمر ،ما را ياد كارهاي انجامنداده و
لذتهاي كسبنشده مياندازد .جستوجو در نام و
سابقه نويسنده ما را به جايي نميرساند جز اطالعات اوليه مترجم
كه ميگويد او دستيار سينما و تئاتر بوده و گهگاهي هم عكاسي
كرده اس��ت .با اين حال با انتخاب و ترجمه اين متن نمايش��ي و
معرفي به جامعه تئاتري ،نام جديدي را بايد به خاطر بسپاريم.
ساموئل بنشتريت
داود رشيدي كه حاال و پس از مدتها با تجربهاي تازه به تئاتر
شهر بازگشته ،با حضور خود و چهرههاي آشنا و موفق ،گيشهاي
پررونق را به تئاتر خسته اين روزها هديه داده است .اما توفيق در
گيشه ،دليلي براي چشم پوشيدن از ضعفها نيست .امير اثباتي،
ط��راح صحنه نمايش ،اولين ايدههايش را به كارگردان قبوالنده
و اجرايي كرده است .طراحي صحنههاي بيمارستان ،دانسينگ،
كنار رودخانه و حتي صحنه تئاتر نشانهاي از خالقيتي ويژه و نو
ندارد .موسيقي «ماهور احمدي» فاقد ريتم و تمپوي دروني براي
يك موسيقي ماندگار است .به جز قطعه مربوط به تكنوازي ويولن
كه آرام ،متين و زيباست.
و اما بازي بازيگران
«حس��ن معجوني» و «س��يامك صفري» با تكيه بر سوابق
حرف��هاي خود نقشهايش��ان را باورپذير اما ب��ا فضايل بازيگري
بومي ارائه ميدهند (اين بحث به ش��دت ظريف ،پيچيده و فني
است و نيازمند مقاله مفصلي ديگر) ،تا آنجا كه همه تالش «علي
سرابي» باتجربه هم براي تصوير و ارائه نقش جوان مغموم و افسرده
فرانسوي ،زير سايه طنازيهاي آنها كمرنگ ميشود!
«ليلي رشيدي» بايد حتماً و به دقت (و اگر الزم شد چندباره)
مطالب و كتابهايي درباره بازيگر مولف بخواند! پدر باتجربهاش
حتماً منابع مورد نياز را ميشناسد .بقيه هم آنچنان حرفي براي
گفتن ندارند.
با همه اينها «منهاي دو» بس��يار ديدني اس��ت .تماشايش را
از دست ندهيد.

قيصرت را كشتند
ي ميرفتاح
سيدعل 

mirfattah@yahoo.com

كرگدننامه

هر دم از اين باغ بري ميرسد  /تازهتر از تازهتري ميرسد.
هنوز بحث حبيب تمام نشده ،امروز توي سايتها نوشته بودند
كه قيصر هم به آغوش مام وطن بازگش��ته است .هنوز خبر را
تا ته نخوانده ،ماش��ين آواتارم به كار افتاد و يكراست در دل
گور پيرمردان فرو افتادم.
كپورچالي :اين كدام قيصر است؟ هماني كه زد خار از چشم
برادران آبمنگل درآورد؟
موي�دي :البد فيلم را درس��ت نديدي ،وگرنه ت��ا آنجا كه ما
يادم��ان اس��ت ،اول برادران آبمنگل زدند خار از چش��م اين
خانواده درآوردند.
كپورچالي :حاال اين همان است؟
روش�نضمير :نه بابا .مگر يادت نيست؟ اين همان است كه
ميخواند «الت ،الت ،التم من»...
ميرفتاح :تا همين جاش كافي اس��ت .بيش��تر از اين بخوانيد
حذف ميكنند.
اميرش�اهي :تو چه حافظهاي داري؟ اين مال چند سال قبل
از مردنمان است.
روش�نضمير :اينكه چيزي نيست ،من باقياش را هم بلدم:
«نگاه كن تو چش��ام ،مريم ،پس كي مال من ميشي؟ من تو
رو ميخوام مريم»...
كپورچالي :آهان يادم آمد .اگر اين اس��ت كه بايد بگويند... ،
بيا كه قيصرت را كشتند...
مويدي :حاال چي شده كه اينها همه راه افتادند به سمت ايران؟
اميرشاهي :اينها نيس��ت كه .دو سه نفرشان تكذيب كردند.
فقط حبيب آمده و همين قيصر.
كپورچالي :حاال همين دو نفر .راست ميگويد ديگر ،اينها چه
شده و چه ديدهاند كه ياد مام وطن افتادند؟
ميرفتاح :اينها كه پيش��قراولند .به زودي ايرانيهاي ناس��ا و
پزشكان اسم و رسمدار هم تشريففرما خواهند شد.
روش�نضمير :حاال هي بگوييد كه ما زود نمرديم .تازه دارد
همه چيز...
كپورچال�ي :اتفاقاً خوب ش��د مرديم .ما ك��ه كارمان با قيصر
و حبي��ب و ...راه نميافت��د .بعدش هم فكر كردي همين فردا
برايش��ان كنسرت ميگذارند؟ كنسرت حسام سراج را تعطيل
ميكنند ،آن وقت بيايند براي قيصر برنامه بگذارند.
اميرشاهي :اتفاقاً اين يعني اينكه نوبت سراج سرآمده ،نوبت
قيصر شروع شده .آسياب به نوبت.
موي�دي :اص ً
ال بيايند يك كار ديگر بكنند .آنهايي را كه اينجا
هستند چند سال بفرستند لسآنجلس ،آنهايي كه لسآنجلس
هس��تند بيايند ايران .حاال اين چند وقت هم بگذرد تا ببينيم
چه ميشود.
روش�نضمير :پ��س بگويند كه اي��ن تلويزيونها و كوجي و
قاس��م گلي بمانند براي سراج و شجريان و شهرام ناظري كه
الاقل بيرسانه نباشند.
ميرفتاح :پس رسانههاي اين طرف دست كي بيفتد؟

نگاه

يك وبسايت ميگويد
شبيه چه كسي مينويسيد

عالقهمن��دان ميتوانند در وبس��ايت «ش��بيه چه كس��ي
مينويسم» تنها با نوشتن چند پاراگراف نويسنده درون خود را
تشخيص دهند .به گزارش خبرآنالين وبسايت تازهبهراهافتاده
«شبيه چه كسي مينويسم» با آدرس اينترنتي http://iwl.me
خيلي ساده طراحي شده است .شما چند پاراگراف كه نمونهاي
از شيوه نوشتنتان است در اختيار سايت قرار ميدهيد و گزينه
«تحلي��ل» را انتخ��اب ميكنيد و به همين س��ادگي در عرض
چند ثانيه متوجه ميش��ويد شبيه استفن كينگ مينويسيد يا
ارنس��ت همينگوي يا چاك پاالهونيك (نويسنده رمان «باشگاه
مشتزني») .اين سايت در روزهاي اخير با ازدحام بازديدكنندگان
روبهرو شده است .فردي بخشي از پيامكي نوشته مل گيبسون را
در سايت قرار داده و تحليل انجامشده نشان ميدهد اين بازيگر
شبيه مارگارت اتوود نويسنده مشهور مينويسد .سايت نيويوركر
كشف كرده يك پيام دعوت به جشن تولد به سبك جيمز جويس
نوشته شده است .برخي از كاربران هم متوجه شدهاند شبيه دن
براون نويسنده رمان «رمز داوينچي» مينويسند .نيويوركتايمز در
اقدامي جالب بخشي از رمان «موبي ديك» نوشته هرمان ملويل
را در اين سايت قرار داد و در كمال تعجب مشخص شد اين متن
به سبك استفن كينگ نويسنده رمانهاي وحشت نوشته شده
است .مارگارت اتوود نيز اعالم كرده او نيز اين سايت را امتحان
كرده و متوجه شده سبك نوشتنش شبيه استفن كينگ است.
واكنش اتوود در برابر اين تشخيص چنين بود« :كي ميدونه؟»
ش��ايد به نظر برسد اين سايت را پروفسور انگليسي براي
تفري��ح در تعطي�لات تابس��تان به راه انداخته ،اما س��ايت را
ديميتري چستينخ 27س��اله اهل روسيه راهاندازي كرده كه
در حال حاضر به عنوان برنامهنويس كامپيوتري در مونتهنگرو
زندگي ميكند .او در مورد اين سايت گفت« :هدفم آموزشي
بود و ميخواستم به مردم كمك كنم بهتر بنويسند .چستينخ
سايت را بر اساس برنامهاي كه ايميلهاي مضر را تشخيص
ميده��د طراحي كرده ،در نتيجه اگر ش��ما س��عي كنيد به
سبك همينگوي با جمالت كوتاه بنويسيد ،سايت سبك شما
را ش��بيه همينگوي تش��خيص نميدهد بلكه انتخاب واژگان
عامل اصلي در تشخيص نويسنده درون شما است .البته اين
در حالي است كه بسياري از نويسندگان تاثير نويسندهاي بر
فرد را در نقطهگذاري ،ريتم و س��اختار ميدانند« .شبيه چه
كسي مينويسم» نيز برخي عناصر سبكي ،مث ً
ال تعداد كلمات
يك جمله را در تشخيص خود لحاظ ميكند ».چستينخ آثار
 50نويس��نده ( از هر كدام س��ه اثر) را در س��ايت بارگذاري
كرده ،اما س��ايت كمبودهاي��ي دارد .مث ً
ال اي��ن برنامهنويس
اعتراف ميكند كه نوش��تهاي از هرمان ملويل را در س��ايت
بارگذاري نكرده اس��ت .چستينخ انتظار چنين استقبالي را از
سايت نداشته و قصدش اين بوده كه به مرور زمان كتابهاي
بيشتري در سايت بارگذاري كند و به اين شكل بازده سايت
را باال ببرد .اين برنامهنويس ميگويد« :به نظرم مردم دوست
دارند بدانند شبيه چه كسي مينويسند ،هرچند نتيجه خيلي
دقيق نباشد اما سرگرمي جالبي است ».برخي از اتفاقات جالب
اين سايت از اين قرار هستند :متن سخنراني باراك اوباما در
ماه ژوئن ش��بيه نوشتهاي از ديويد فاستر واالس يا مث ً
ال ترانه
«الخاندرو» اثر ليدي گاگا شبيه متني نوشته ويليام شكسپير
است .با وجود تمامي كاستيها ،اين سايت عالقه به نوشتن و
شيوههاي مختلف اين كار را افزايش داده است .چستينخ كه
خودش به ادبيات بس��يار عالقه دارد گابريل گارس��يا ماركز و
آگاتا كريستي را نويسندگان محبوبش ميداند.

