رفتن در واقعيت بدهد و بداههپ��ردازي را با
موقعيت نمايشي بياميزد .اين شگفت برايم
بس��يار جذاب بود .تالقي كار اس��توديويي و
خياباني و ...و آنچه من از رئاليسم ميفهمم.

يك

مرز ميان تئاتر
و س��ينما ،وه��م و
واقع ،ديده ش��دن
و دي��ده نش��دن،
شهرت و گمنامي،
محمدعليسجادي براي ما كجاست؟
مردي ك��ه پرنده
نيس��ت ولي روزگاري پرنده ب��ود اكنون به
خزيدن تن ميدهد يا پ��رواز ميكند؟ براي
حفظ خوي��ش به عن��وان بازيگر ،ي��ا آدمي
كه ميخواهد ديده شود ،چش��مها را خيره
خويش كند ،چه جاي مناسبتري همچون
صحنهنمايش؟
بله تئاتر ميتواند بازيگري همچون ريگن
(مايكل كيت��ون) را ك��ه روزگاري در اوج بود،
همچون مرد پرندهاي قهرمان فيلمهاي اكشن
و فانت��زي هالي��وودي ،جايي ب��راي ترميم و
بازيابي خويش باشد؟ اهالي تئاتر چه نگاهي به
ستارههاي س��ينما كه براي آزمون خويش ،يا
آزمودن ديگران در توانايي و عدم توانايي شان
دارند؟ منتقدسابقا مش��هور (ليندزيدانكن)
يكي از روزنامههاي معروف قديمي تابيتا نام
دارد .در برخوردش در آن نوشگاه نيويوركي به
او ميگويد كه او يك بازيگر هاليوودي پفكي
اس��ت و او قصد دارد نمايشنامه ريگن «وقتي
از عشق ميگوييم از چه ميگوييم» را با تمام
توان مورد هج��وم قرار دهد .چ��ون او را تبلور
سرگرمي و سرمايه ميبيند كه تئاتر را به لجن
كش��يده اس��ت .هرچند خيليها به نزديكي

دو

فيلممردپرندهايآلخاندروگونزالزايناريتوبرنده چهار جايزهاسكار

در آرزوي پرنده شدن ،پرنده ماندن ،يا ُمردن

تئاتر و سينما باور دارند .گويي همچون زن و
شوهر! هم يكديگر را دوست دارند و هم باهم
ستيز ميكنند تاپاي مرگ!
خب همين نگاه و روايت فيلم «ايناريتو»
به ما نش��ان ميدهد كه روياها و موقعيتها
در همه جا گويي يكسان است .در همين جا،
همين روزها ميتواني چشم باز كني و ببيني
كه چنين حس و حساسيتي وجود دارد.

هنرجويان جوانم كه اين روزها به واسطه
تجرب��ه ديگ��ر دمخورش��ان هس��تم ،گاه با
چشمان خيس از اين درد مينالند «من چرا
ديده نميشوم 15 ...سال اس��ت كه دارم كار
ميكنم ولي ديده نميشوم ...اين ستارههاي
س��ينما از ج��ان تئات��ر چ��ه ميخواهند...
ميخواهند براي خودشان آبرويي دست و پا
كنند؟» و نظاير اين.

بازيگري كه در اوج اس��ت ميخواهد در
اوج بماند ولي چقدر ميتواند چنين ش��ود؟
بازيگري ك��ه در خيابانهاي تئات��ر برادوي،
گفت��اري از مكب��ث را بازي ميكن��د تا مگر
مردپرندهاي ببيندش و به ميان چش��مهاي
بسياربرود.
اما خو ِد مرد پرن��دهاي ب��ا آن همزادش
در ستيزاس��ت؛ بازيگ��ري ك��ه در زندگ��ي

ياد بود

گيشه

مرور خاطرات شهال تختي با  47سال تاخير

كاش حواسمان بيشتر به يكديگر باشد
يك��ي از تلخترين
اخباري ك��ه اين
روزه��ا ش��نيدم
خبر درگذش��ت
به��رام ريحان��ي
بود؛ پانتوميمكار
هماروستا
جواني كه سرشار
از زندگي و عشق
به ديگران ب��ود .به تازگي ب��ا اين هنرمند
جوان و با اس��تعداد آش��نا ش��ده ب��ودم و
زمانيكه در بيمارستان به مالقاتش رفتم با
ديدن من بسيار خوشحال شد و ميگفت
فكر نميكرده كه براي ديدارش بروم .من
با چشم خود ديدم كه اين هنرمند با وجود
وخامت بيماري و اوضاع جسمي نامناسب،
روحيه بسيار بااليي داشت و با بيماري خود
مبارزه ميكرد .همان زم��ان يك كودك
سرطاني كنارش بس��تري بود و من براي
او هم نگران ش��دم كه حال جسمياش به
كجا رسيده اس��ت .بهرام ريحاني با وجود

شخصياش ،ميان ويرانهها درپي كورسويي
اس��ت مگر تا پريدني ديگر .او به بازنگري در
زندگياش با همسر س��ابق و دخترش كه از
بازپروريبرگشته رويكردي ديگر دارد.
اما صحنه كليدي به نظرم ،آن صحنهاي
اس��ت كه مرد پرندهاي وقت سيگار كشيدن
پشت در ميماند و مجبور ميشود در شرايط
تصادفي و ناگهاني تن به برهنه ش��دن و راه

اما جناب آلخاندرو ايناريت��و در پردازش
اثرش ب��ه نمافصلهاي پي��چ در پيچ دوربين
و صحن��ه آراييه��اي ش��ناور و ناايس��تا
متوس��ل ش��ده اس��ت .اگر روزگاري اين كار
شگفتيس��از بود ،ح��ال ش��عبدهاي به نظر
ميرس��د كه هر ك��م كارك��ردهاي ميتواند
ب��دان دس��ت ياب��د .از آب��ل گانس ت��ا ولز و
يانچو و هيچ��كاك ...اين ش��عبده در خور به
فراخوراثرش��ان جذاب بود .يادم نميرود آن
نما فصل «حرفه خبرن��گار» آنتونيوني كه در
جشنواره جهاني فيلم تهران غوغا به پا كرده
بود و ما له له ميزديم تا اين شگفتي را ببينيم
و ديديم.
حال ب��ا امكانات ديجيتالي البته س��هل
ش��ده ولي بازهم آس��ان نيس��ت .مهم اين
اس��ت كه اين تمس��ك تصويري و پردازش
چقدر ب��هكار آم��ده؟ ايناريت��و در يكپارچه
نشان دادن وهم و خيال و واقع از اين شگرد
به نحو مطلوبي س��ود برده است .نمايشي از
هرآنچه كه واقعيت را ميس��ازد و اين ش��نا
در لحظات بس��يار خش��نودكننده اس��ت.
بازيها و ميزانس��نها و ...موقعيت ديگري
را براي نگاهيدن ميطلب��د و خو ِد فيلم هم.
دستش درد نكند آن هم در چنين زمستان
سينمايي!

برميآيد برايش انجام دهم ،اما افس��وس
كه دير ش��د .متاس��فم كه قدر هنرمندان
را تا زمانيكه كنار ما هستند ،نميدانيم و
فكري براي رفع بيماريش��ان نميكنيم.
بس��يار غمگين و ناراحتم ك��ه هنرمندان
جوان و با اس��تعداد ما اين ط��ور غريبانه
از كنارم��ان ميرون��د .كاش ما قدر
اف��رادي چ��ون به��رام ريحان��ي را
ميدانس��تيم و او را زود از دس��ت
نميدادي��م .اف��رادي هس��تند كه
از بيم��اري س��رطان رن��ج ميبرن��د اما
س��الها زندگي ميكنندولي متاس��فانه
بهرام ريحان��ي در حالي كه يك س��ال از
بيمارياش ميگذشت از ميانمان رفت.
كاش حواسم��ان بيش��تر ب��ه يكديگ��ر
باش��د .هنرمندان را فراموش نكنيم حتي
اگر در ميانمان نباشند .س��ري به قطعه
هنرمندان بزنيم .يك دنيا تاريخ پشت آن
سنگهاي س��رد با نامهاي آشنا نشسته
است.

دست و پنجه نرم كردن با اين بيماري كه
هزينههاي س��نگيني دارد ،در شهر رشت
پانتوميمي به نفع اين كودك سرطاني اجرا
و عوايد فروش را به اين كودك تقديم كرد؛
بهرام ريحاني يك انسان واقعي بود و من از
اين همه انسان بودن او خجالت ميكشم.
ميخواس��تم چن��د روز آينده دوب��اره به
دي��دارش ب��روم و اگ��ر كمكي از دس��تم

رش��د فوتب��ال
مس��تلزم رش��د
فرهن��گ اس��ت
و بهنظ��رم مجل��ه
«دنيايفوتب��ال»
در همين مس��ير
اميرحاجرضايي
گام برم��يدارد كه
بايد ديده و خوانده
ش��ود .بهنظرمن نش��رياتي كه خود را
تافته جدابافته ميدانس��تند ،امروز به
بنبس��ت رس��يدهاند و از مخاط��ب فاصل��ه
گرفتهاند .بايد مراقب ب��ود در فضايي زندگي
نكرد ك��ه روز به روز از مخاطب دورتر ش��ويم
و بهنظر اين مجله با ذائقه فرهنگدوس��تان
سازگار اس��ت .دلمش��غولي اول من فرهنگ
است و نقد منصفانه ،سرمايه بزرگ اين مجله
اس��ت كه بايد از آن حراس��ت ش��ود .پس از
وقفهايچندماههمجلهتحليليدنيايفوتبال
روي كيوس��ك مطبوعاتي قرار گرفته است.
اين ماهنام��ه براي اين ش��ماره ،جلد ويژهاي

دارد كه ديدنش خالي از لطف نيست .پرونده
ويژه شماره اسفند مجله دنيايفوتبال درباره
«شهال» همسر جهانپهلوان غالمرضا تختي
است كه پس از  ٤٧س��ال خاطرات او منتشر
ميشود و پسر و برادرش درباره او حرفهاي
تازهاي زدهاند كه براي نخستين بار است گفته
ميشود .شايد بسياري چهره وي را در اواخر
عمر نديده باشند و چهره آن مرحوم ،جلد اين

ش��ماره را ويژهتر كرده اس��ت .در بخشهاي
ديگر اين مجله گزارش جالبي از مناس��بات
مالي فدراس��يون فوتبال با هوشنگ مقدس،
تاجر ايراني كه البته مش��اور بينالملل علي
كفاشيانرييسفدراسيونفوتبالاست،چاپ
شده كه براي نخستين بار ،به اسناد تازهاي كه
كميسيون اصل ٩٠در اختيار خبرنگار دنياي
فوتبال قرار داد ،استناد شده است .همچنين
موضوعهاي تازهاي درباره تبليغات دور زمين
و حق پخش و پردهبرداري از چهرههايي نظير
اميررضا خادم و بسياري ديگر در اين شماره
ديده ميش��ود؛ پروندههايي نظي��ر اقتصاد
فوتبال هم از ديگر موضوعات است .مرتضي
محصص ،سرپرست كميته فني فدراسيون
فوتبال هم گزارش��ي اختصاصي از نشس��ت
ساالنه بهترين مدرسان جهان در ژاپن نوشته
است .مديريت ،برنامهريزي و سرمايهگذاري
سه س��رفصل مهم در فوتبال اس��ت كه االن
هيچ كدام را نداريم و اين مجله سعي كرده به
اينمسائلبپردازد.

كتابخانه
ج��ان برج��ر را
بيش��تر در ايران به
منتقد و نظريهپرداز
نقاشي ميشناسند،
دقيقت��ر اينك��ه در
ده��ه  70كت��اب
«درباره نگريستن»
مينا اكبري
برج��ر ب��ا ترجم��ه
فيروزه مهاجر توس��ط نش��ر آگاه منتشر شد و
به دلي��ل اصالت نگاه و جامعي��ت تحليل برجر
به طبع خوانندگان ايراني خ��وش آمد ،آن هم
در دوراني ك��ه كمتر متن تئوريك ش��اخصي
در عرصه هنرهاي تجس��مي در ايران منتش��ر
ميشد .حاال نزديك به  17سال از انتشار كتاب
«درباره نگريس��تن» ميگذرد و اين كتاب جزو
كالس��يكهاي متون نظري مربوط به نقاشي
اس��ت .در اواخر دهه  80نيز كت��اب ديگر برجر
با عنوان «ش��يوههاي نگريس��تن» ب��ا ترجمه

غالمحس��ين فتحاهلل نوري منتشر شد اما هنوز
ترجمهاي از داس��تانها و رمانها منتشر نشده
بود تا همي��ن اواخر كه رمان��ي از برجر با عنوان
«اينجامحلديدارماست»باترجمهفرنازحائري
و از سوي نشر «حرفه نويسنده» روانه بازار شده
اس��ت .در رمان «اينج��ا محل ديدار ماس��ت»
راوي در بعدازظهر گرمي در ليسبون مادر خود
را كه سالها پيش از دنيا رفته است ،نشسته بر
نيمكتيدرپاركميبيند.مادرشبهاوميگويد:
«مردهها در هم��ان جايي كه دفن ميش��وند،
نميمانند »...و از اينجا سفري شگفتانگيز آغاز
ميش��ود ،از ظهري گرم در وس��ط ميداني در
شهر ليسبون به شهر اس��رارآميز و پر از تناقض
ژنو و محله قديمي يهودينشين كراكو و هتلي

در مادريد ميرويم .تركيبي
از خاط��ره و تام��ل و مراقبه،
مكثي در زم��ان و مكان كه
كماكان جا پاي خ��ود را در
زمان حال حف��ظ ميكند و
طعم لحظات را برجس��ته و
ملموس ميسازد .در همين
مس��ير به ظاهر پر پيچوخم،
نش��انههايي ه��م هس��ت
ب��راي بازش��ناختن جهان
داستاني نويسندهاي كه شايد بيش��تر از ديگر
داستاننويس��ان همدوره خود ب��ه اصول خود
در نوش��تن وفادار بوده اس��ت و به فرم و ساخت
داستانتوجهويژهايداردوجزآنتالشميكند

تا جهان داس��تاني خ��ود را
از مضامي��ن تكرارش��ونده
دور نگ��ه دارد .برج��ر چون
درك و ش��ناخت درستي از
محيط پيرامون��ش دارد ،در
پي ري��اكاري نيس��ت و تنها
داس��تان خود و دنيايي را كه
به آن تعلق دارد مينويس��د.
او به كساني تجس��م و تكلم
ميبخش��د كه دوستشان
داشتهودلسوزشانبودهاست.
اين نويسنده كه در عين حال منتقد هنري
و نقاش نيز هس��ت در هنكي لندن متولد شد.
در مدرسه س��نت ادوارد در آكسفورد تحصيل

آخر هفته با تو

درباره رمان ژاك قضا و قدري

تلخيهايدوستداشتني

«ب��ازدم» ي��ك
رمان تلخ اس��ت،
ام��ا تلخ��ياش از
جن��س خ��اص
خ��ودش اس��ت.
ش��ايد تعبير من
بهاره رهنما
اي��ن باش��د ك��ه
ه��ر جا مق��داري
زنانگي چاشني اثري باشد زهرهاي موجود
در آن ،خ��ود به خود خنثي ميش��ود .زبان
يارمحم��دي البته زب��ان زنانهاي نيس��ت،
اما پرداختن ب��ه جزييات اث��رش پرداخت
زنانهاي دارد .دق��ت و انتخابي كه از يك زن
و درونياتش ب��ر ميتابد بيش��ك چينش
ش��خصيتها و اتفاق��ات مت��ن را متفاوت
ميكن��د و اي��ن در كنار هم��ه تلخيهاي
بازدم بهشدت دوست داشتنياش ميكند.
آدمهايش برايت آش��نا و فاميل و دوس��ت
حتي اگر شبيهشان هم نديده باشي جوري
نوشته شدهاند كه باورش��ان داري .آدمهاي
در آستانه تصميمهاي بزرگ زندگي ،مثل
مهاجرت ،جدايي ي��ا در آس��تانه باورهاي
س��خت روزگار مثل مرگ ،فقدان و هجران
م��ا را چن��ان ب��ا آينهه��اي روبهرويمان

مواجه ميكنند ك��ه بارها موق��ع خواندن
ب��ازدم گلويم��ان درد ميگيرد يا ش��ايد
چش��مانمان تر ش��ود .جامعه رمان بازدم،
اگرچه به لحاظ سواد اجتماعي جامعه باالي
متوسطي اس��ت ،اما در مواجهه با آنچه اين
چند خانواده را بههم وابسته يا از هم گسسته
كرده ما دردهاي اليههاي گس��تردهتري از
جامعه را خواهيم شنيد و خواهيم خواند.
از هم��ه موثرت��ر در جل��و ب��ردن رم��ان،
ش��خصيت م��ردد ام��ا ج��ذاب و
دوست داش��تني «كسري» اس��ت كه در
ذهن مخاطب يك قهرمان معاصر ميسازد.

كرد .پ��درش در جن��گ جهان��ي اول در جبهه
غربي ،افس��ر پياده نظام بود .برج��ر از  1944تا
 1946در ارتش خدمت كرد س��پس به نقاشي
پرداخت .در اواخر دهه 1940چندين نمايشگاه
از آثارش برپا ك��رد .او در تمام ط��ول زندگي به
داستان نويسي و نقاش��ي پرداخته است .ضمن
آموزش طراحي به نوش��تن نقد هنري مشغول
ش��د .بس��ياري از مقاله و نقدهايش را نش��ريه
«نيواستيتمن»بهچاپرساند.ديدگاههايبرجر
در نقد و تحليل آثار هنري از هم��ان آغاز كار ،از
او چهرهاي مناقشهانگيز س��اخت .ديدگاههاي
جامعهشناس��انه و س��ازش ناپذير برجر او را به
يك��ي از مطرحتري��ن و بانفوذتري��ن منتقدان
هنري تبديل كرده است؛ نويسندهاي كه سوزان

سانتاگ او را هنرمند و متفكري برجسته خوانده
اس��ت .داس��تانهاي كوتاه جان برجر اغلب در
نشرياتي مثل «تري پني ريويو» و «نيويوركر»
منتشر شدهاند .همچنين در سال  2008برجر
براي رم��ان «از الف ت��ا ي» در فهرس��ت اوليه
نامزدهاي جاي��زه بوكر قرار گرف��ت .با اين همه
س��ابقه درخش��ان مترجم رمان «اينجا محل
ديدار ماست» در توصيف ش��خصياش از جان
برجر و رمانش نوشته است« :آنچه مرا مجذوب
جان برجر كرد ،نه خيل نقدهاي موشكافانهاش
از عكسها و نقاشيها بود و نه گفتههاي سوزان
سونتاگ در س��تايش او بلكه همين كتاب بود؛
كتاب «اينج��ا محل ديدار شماس��ت .»».فرناز
حائري پيش از اين مجموعه داستاني از هاروكي
موراكامي ب��ا عن��وان «داس��تانهاي تولد» و
«ابرقورباغه و پاي عس��لي» را ترجمه كرده بود
و در س��ال  1986رم��ان «آواي م��وج» يوكيو
ميشيماباترجمهدقيقاوبهبازاركتابآمد.

قفسهقديمي

درباره رمان «بازدم» آنيتا يارمحمدي
او قهرمان م��ردد اين روزهاس��ت .قهرمان
است چون هنوز بهش��دت به آرمانهايش
پايبند است و مردد اس��ت چون در آستانه
يكي از مهمترين تصميم��ات زندگياش:
مهاجرت ،كرخت مانده و نميداند بايد چه
تصميمي بگيرد و در واقع نه بر هم خوردن
آخرين نمايشگاه عكسش نه مرگ خواهر
دوقلويش ،ن��ه از دس��ت دادن عش��قش
هيچكدام به تنهايي دليل اين كندن
نيس��ت .به زعم من ،كس��ري بازدم،
اصال آدم كندن نيس��ت ام��ا به قول
روانكاو من براي هر تصميمي معموال يك
مجموعه داليل موثر واقع ميشوند نه يك
دليل ،به ه��ر روي خواندن كت��اب بازدم و
حتي هديه دادنش خصوصا به آنها كه اين
روزها لب ايس��تگاه مهاجرت ايستادهاند را
توصيه ميكن��م ،نه به خاط��ر اينكه بازدم
يك رم��ان درباره مهاجرت اس��ت  -كه در
واقع اين طور نيست -اما يكي از مهمترين
و جذابترين ش��خصيتهاي اين رمان با
اين داس��تان در حال كلنجار است و بازدم
رمان خوبي اس��ت براي هم��ه ماها كه اين
روزها عجيب در آستانه تصميمات سخت
هستيم.

شرح عاشقي ژاك

درست از زماني كه
با اسم جناب «ژاك
قض��ا و ق��دري» و
تقديرپذي��ري و
ش��وخ طبع��ي و
زيرك��ي غيرقاب��ل
عليباباچاهي
ب��اور او ،از زب��ان
«دوني ديدرو»آشنا
ش��دم ،اس��م اين رمان – ض��د رمان؟،
نمايشنامه؟ ،رمان – نمايشنامه؟ يا هر
چه ...؟ را در كتابه��اي تئوريك كه در
س��ه دهه اخير به زبان فارسي ترجمه شدهاند
ديده و ش��نيدهام و غالبا نام اين رمان در كنار
رمان «تريسترام ش��ندي» اثر الرنس استرن!
ديدهميشود.
اين رمان را چند س��ال پيش خواندم .در ميان
كتابهاي��م دنبال��ش ميگش��تم و باالخره
ديش��ب پيدايش كردم با ترجمه جذاب و زبان
سرخوشانه خانم مينو مشيري .بايد بگويم كه
خط رواي��ي ،اين رمان اينگونه پي��ش ميرود:
ژاك و ارباب��ش هر يك س��وار اس��بند و راهي
ظاهرا طوالن��ي در پيش دارند .ارب��اب ،ژاك را
كه آدم س��ادهدلي است تش��ويق ميكند كه
ماجراي عشقياش را براي او تعريف كند .شرح

خداحافظيهايهميشگي
نمايش «سالم ...خداحافظ» نمايش��ي است كه طرح
بس��يار س��اده اما جذابي دارد .از همين رو دي��دن اين كار
خالي از لطف نيست .اين كار ماحصل يك همكاري گروهي
اس��ت كه طي آموزش بازيگري در كارگاه آوا ،روي صحنه
رفته اس��ت .دردها جذاب نيس��تند اما وقتي قرار است در
احمد آرام
معرض عموم قرار گيرند از درون جوان��ه ميزنند ،تا فراتر
از دريافت ما از آن همه درد ،س��ويههاي نمايش��ي خود را كش��ف كنند .تراژدي از
همينجا به كاركردي دروني ميرسد .بالطبع اين گونه نمايشي مخاطبان خاصي
را ميطلبد؛ مخاطباني كه از درون با دغدغه آدمها ش��ريك ميش��وند تا به اعماق
تاريكي ،اندوه و واماندگي انس��ان برس��ند .ش��خصيتهاي بازي همگ��ي ،ناگزير،
به گونهاي در تيرگي شب رها ش��دهاند تا به وسيله يك تلفن عمومي درد خود را به
آنسوي س��يمها منتقل كنند .در واقع تماشاگر در مس��ير اين سيم انتقالدهنده
درد و دغدغه ،همراه ب��ا مويهها و فريادها ،ميرود و ميآيد .ش��خصيتها با ترس و
اضطراب ،در كوچهاي نيمه تاريك ميخواهند با كساني كه ما آنها را نميشناسيم
به گپ و گفت بپردازند .اغلب آنها زنانياند كه يا فريب خوردهاند يا در مس��ير يك
فريب هولناك تنها و بيكس رها شدهاند .نمايش «سالم ...خداحافظ» قرار نيست
يك نمايش پيچيده و ش��گفتانگيز باش��د ،تماشاگر هوش��يار هم اين را به خوبي
ميداند اما چيزي كه مخاطب را به فكر مياندازد چش��يدن طعم يك جور زندگي
است كه در پس پش��ت ديوارها پنهان مانده اس��ت .اين دردها هيچ گوش شنوايي
ندارد ،جز تلفن عمومي محله كه ميش��ود س��نگ صبور آدمها .تماشاگر گاه فكر
ميكند كه بعضي از اين آدمها دارند اداي كس��اني را در ميآورند كه آنسوي سيم
در انتظار شنيدن صدايشان معطل ماندهاند؛ اصال ممكن است بعضي از اين آدمها
عادت كردهاند با تنهايي خود گفتوگو كنند .ما نميخواهيم بدانيم آن سوي سيم
چه كساني هستند ،اصال لزومي ندارد كه بدانيم ولي عمدهترين مساله اين است كه
آن كسان پنهان ممكن است يك روز سر راه ما هم قرار بگيرند و دامگستري كنند.
هما عليزاده به درستي اين دردها را نوشته اس��ت؛ دردهاي زنانهاي كه سعي دارد
از گوشهاي ناش��نوا عبور كند .اما نكتهاي كه بايد به آن اشاره شود ،داستانهايي
است كه وقتي تكرار ميشوند ،گاه به هم شباهت پيدا ميكنند و حالوت روايت را از
دست ميدهند .چه بهتر بود به اين نكته توجه بيشتر ميشد .تماشاگر وقتي تكرار
اين دردها را ميبيند ،درد كمرنگتر ميش��ود .بايد سعي شود شباهتها را كشف
كرد تا صحنه دچار يكنواختي نشود.
بازيسازيها متناسب با ش��خصيتها پيش رفته است .الزم و ملزوم نيست كه
ميزانس��نها از درون ذهنيت كارگردان بيرون بزند بلك��ه همهچيز بايد تحتتاثير
احساسي باشد كه خود ميزانس��ن را خلق ميكند و بايد اينچنين باشد .به همين
دليل هركدام از شخصيتها در مقابل تلفن عمومي حركت و فيگور ذاتي خود را به
نمايش ميگذارند .البته كه ميكاييل شهرس��تاني در هدايت اين احساسها موفق
بوده است و از همه مهمتر اينكه هرش��ب اپيزودهاي مختلف روايتهاي تازهاي را
بنا ميگذارند كه اين تجربه ميتواند به كش��ف احس��اسها و ساختن صحنههاي
ديگر منجر ش��ود .اين نمايش تا  16اسفند در فرهنگس��راي نياوران ،سالن گوشه
اجرا ميشود.

ديوار

«اينجا محل ديدار ماست» نوشته جان برجر با ترجمه فرناز حائري

نقاشيكهباچشمانشمينويسد

دربارهنمايش«سالم.خداحافظ»ميكاييلشهرستاني

عاشقي ژاك اما بارها قطع ميشود و راويهاي
ديگر در رمان پيدايشان ميشود :حدودا پنج
راوي!راويان به طور تلويحي و گاه شفاف و غالبا
بازبانطنز،قدرتهايپنهانونهفتهدرگفتارو
كردارافراد(پرسوناژها)راافشاميكنندوبهطنز
ميگيرند و قداستهاي صوري رايج در قرن18
را قلقلك ميدهند( .فرض من اين نيس��ت كه
قبل از من كمتر كسي اين رمان را خوانده است!!
بلكه كار من وعدهاي است كه در چند خط بايد
عمل كنم ).نكته جالب اين رمان يا ضد رمان،
حضور يا ظهور ناگهاني مولف در داستان است
كه دهها بار در متن ظاهر ميشود و به «خواننده

عزي��ز»ش گوش��زد ميكند كه م��ن (مولف)
ميتوانم خط روايي رمان را به هر شكلي تغيير
دهم .در نتيج��ه خواننده را از خلس��ه معمول
مطالعه بيرون ميآورد .همين جاست كه ژاك
قضا قدري در ژانر ض��د رمان قرار ميگيرد .اين
تكنيك ضد روايي يا ظهور نويس��نده در متن
بعدها در آثار ديگر نويسندگان از جمله ميالن
كوندرا هم مش��اهده ميش��ود .عواملي چون
س��اختاري با اليههاي تو در تو ،پريشاننگاري
منس��جم و مجابكننده ،طنز افشاكننده كه
معم��وال خرافهها را ب��ه بازي ميگي��رد ،عدم
قطعيت ،چند روايتي و ...به اين رمان صبغهاي
پستمدرنيستي ميبخشد .ش��ايد از همين
منظراستكهگفتهاندميتوانپستمدرنيسم
را تا زمان هومر دنبال كرد و البد بر اين مبنا كه
در اينگونه رمانها ،زمان ،به فرازمان ميرس��د
و هيچ گونه سلس��له مراتبي در كار نيس��ت و
مركز گري��زي نيز اهميت يا درس��تتر بگويم
محوريت خاص و چش��مگيري دارد .اين كار
شايد براي آنها كه اين روزها در تالش براي خلق
داستانهاي پس��تمدرن هستند موثر باشد و
اهميت آن از اين جهت اس��ت كه نويسندهاي
قرن هجدهمي اين تكنيكها را در آن دوره در
اثرشبهكاربستهاست.

حراج فراموشي؛ يك صبح ناگهان؛ بيرون پشت در

 )1حراج نقاش��يهاي مهرداد جعفري در كافه ش��يراز رو
پيش��نهاد ميكنم به ياد و خاطرتون بس��پرين و از دست
ندين چرا كه در البهالي تمامي خطوط زندگي ،خطهاي
س��ياهي هس��ت كه گاهي يك توده متراك��م را در ذهن
ش��كل ميدهند؛ تودههايي كه هر لحظه ممكن اس��ت
بهمن يا آوار شود يا كه بيپايان ببارد.
بارش اين خطهاي س��ياه گاهي حجم تودهاي نيكوتين سجاد افشاريان
ميشود در پشت دندانهاي پاييني.
گاهي صوت ميش��ود از دهان راننده ماش��يني كه تاكسي نيس��ت و به او با نرخ
تاكسي كرايه دادهاند.
گاهي ش��بيه چادر س��ياه بارانخورده زني تنه��ا و زيبا و ديگر گاهي يك ش��عر
ميشود؛ احمدرضا احمدي يا عباس معروفي.
روزگاري سوري لند ميشود و روزگاري هم نميبارد ولي آنقدري تلخت ميكند
كه قهوه س��فارش ندهي و البته كه
گاهي هم اين تودهها به ش��يريني
لبخن��د ج��واد ظريف ميش��وند و
تمامي وها.
و حاال تمام��ي اين تودهه��ا پس از
گذش��ت  30س��ال ي��ك روح آزاد
ج��ان گرفت��ه در ش��مال اي��ران و
بزرگ ش��ده در جن��وب اي��ران به
شكل نقاش��يهاي مهرداد جعفري
درآمدهاند.
حراج فراموش��ي عنواني است براي
جراح��ي ب��دون درد و خونريزي تا
هر كدام ما حراج كني��م هر آنچه را
كه نميخواهيم به ياد بس��پاريم يا
حراج كنيم تا ياد گذش��ته با تمامي
نابيه��ا و ناكاميها عميقتر ش��ود
براي سپري روزها ،ماهها و هنوزها.
من احس��اس ميكنم تمامي ماها
چيزهاي��ي ب��راي فرام��وش كردن
داريم و غريبتر اينجاست كه نبايد
به آنه��ا فكر كنيم چ��ون هر لحظه
ممكن است دوباره به سراغمان بيايند .حراج فراموشي تا پايان سال برقرار است.
 )2نمايش يك صب��ح ناگهان نوش��ته و كار حس��ين پاكدل در س��الن اس��تاد
سمندريان تماشاخانه ايرانشهر .من هر نمايشي از حسين پاكدل رو قطعا ميبينم
و دنبال ميكنم چون يه دليل خيلي خيلي مهم و قوي دارم و به همين خاطر هم
به شما پيشنهاد ميكنم ،ميتونم دليلم رو نگم ولي ميگم؛ همش دلم ميخواد يه
بار ديگه خاطره سمفوني درد و لذتي كه از تماشاي نمايش بردم واسم تكرار شه.
 )3نماي��ش بي��رون پش��ت در ت��االر حافظ .ل��ذت تجرب��ه بورش��رت و ديدن
خالقيتهاي يك عالمه جوون رو در اين نمايش از دست ندين.
تمامي اين پيشنهادات تا پايان سال برقرار هس��تن ولي ترجيحا ديدنشون رو به
روزهاي پاياني موكول نكنيد؛ تجربه نش��ون داده كه روزهاي پاياني سال خيلي
سريع جاشون رو به همديگه ميدن.
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