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سرنوشتى سخت در انتظار رییس جمهور آمریکاست

 «سرگذشت ندیمه» آینه اي در برابر ترامپ 
چند سال پیش، در دانشکده معماري، با یکی از دانشجوهایم 
طراحـــــی  کارش  موضوع  می زدم.  حرف  پایان نامه اش  دربـــاره 
اقامتگاهی براي مهاجران بود. درباره مسائل مختلفی حرف زدیم؛ 
واقع بینانه  لزوم توجه  تا  و فنی معماري گرفته  از مباحث نظري 
به مسائل اقتصادي و مالی در چنین پروژه هایی. یادم هست که 
اواخر گفت وگویمان، بهش گفتم «بیشتر از هر چیزي، الزمداري 
با زندگی مهاجرا آشنا شی؛ انگیزه ها، موانع، دلخوشیا، کمبودا و 
خالصه، سبک زندگیشون. براي این بد نیست چندتایی داستان 
و رمان هم بخونی؛ داستانا و رمانایی که به امر مهاجرت و زندگی 
مهاجرا پرداختند و می تونی با خوندنشون به مسئله نزدیک تر 
شی». گفت «یعنی قصه بخونم استاد»؟ پوزخندي زد و ادامه داد: 
«چندتا کتاب علمی درست وحسابی به من معرفی کنین». بهتم 
زد. چند لحظه اي نتوانستم چیزي بگویم. از آن مواقعی بود که در 
کسري از ثانیه، هزار فکر و خیال از سرت می گذرد. گفتم «نفهمیدم 
چی گفتی». حرفش را تکرار کرد. نفهمیده بود چی گفته بودم. 
نیم ساعتی برایش روضه خواندم که رمان و داستان،  خوِد زندگی 
بشري  محدودیت هاي  همه  خاطر  به  که  ناب  تجربه اي  است؛ 
این طوري  باشی.  داشته  واقعى  زندگی  و  جهان  در  نمی توانی 
نیست که فکر کنی داستان فقط براي سرگرمی است. سرگرمت 
هم می کند، این درست. اما در حقیقت تجربه زندگی هاي دیگر 
و وضعیت  و موقعیت هاي دیگر است در متنی روایی که به رشد 
آگاهی و استدراکت از هستی منتهی می شود؛ بله، هرکه بامش 
باشد، می توانی  بیشتر  معرفتت  بیشتر، هرقدر  برفش  بیش، 
که  بعد  هفته  باشی.  داشته  متن  از  عمیق تري  دریافت  و  درك 
آمد، پنج، ۶ کتاب فارسی و انگلیسی درباره مهاجرت و دایاسپورا 
کتاب نخوانی  آدم  بود.  آورده  خودش  با  مرتبط  موضوعات  و 
نبود، همه را در همان یک هفته مطالعه کرده بود. گفتم «رمانا و 
داستانایی رو که گفتم، خوندي»؟ گفت «نه استاد، شرمنده. اینا به 
نظرم مفیدتر بودن». آدم دیکتاتورمآبی نبودم و نیستم که بگویم 
باید همین کاري را بکنی که من می گویم. کار، کار او بود و حق 
فرو  به فکر  را عمیقا  انتخابش من  البته،  و  او...  با  انتخاب هم 
برد. در این سال ها بارها و بارها این خاطره را مرور کرده ام. حتما 
یک جاي کار می لنگد. چطور ممکن است فرهیختگان جامعه اي 
چنین نظر یا قضاوتی درباره رمان و داستان داشته باشند؟ لذت 
متن و کیفیت ادبی و خیال ورزي به کنار، آیا جز این است که یکی 
از بهترین راه ها و گذرگاه هاي اندیشیدن، رمان و داستان خواندن 
است؟ آیا جز این است که به قول جان آپدایک «داستان، دنیاي 
همراه  می خواهم  خیال»  «هزارتوي  در  می دهد»؟   توسعه  را  ما 
خوانندگانم داستانخوانی کنم تا یادآوري کرده باشم بزرگ ترین 
مفاهیم اندیشه اي و زیستی بشري در داستان ها روایت شده اند، 
و  مقاله  هزار  از  خوب  داستان  یک  تاثیر  باشم  کرده  یادآوري  تا 
سخنرانی بیشتر است، تا یادآوري کرده باشم یک داستان نویس 
عمیق ترین اندیشه ها و امیدها و اضطراب هاي بشري را به زبانی 
هنرمندانه و غیرمستقیم با خواننده اش در میان می گذارد و تا 
یادآوري کرده باشم هنر نیاز روح بشر است؛ غذاي روح و داستان، 
پرظرفیت ترین و انعطاف پذیرترین شکل هنري است، الزم است 

تا می توانیم فاصله مان را با آن کم و کمتر کنیم.

بر فراز شاهین ها

تماشاخانه

جشنواره بالرنگ 2017
دختر دانش آموز در حال آماده شدن براي جشنواره «بالرنگ» است که در شهر «بوپال» هندوستان برگزار می شود. 
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ندیمـــــــه»  «ســــرگذشت  رمـان 
نویسنـــدگـــــــی  بــــــه   (۱۹۸۵)
ژانـر  در  کانادایـی  اتـوود  مـارگارت 
«ضد آرمان شـهري» ۳۲ سـال پیـش منتشـر شـد، ایـن رمان در سـال 
۲۰۱۷-۲۰۱۶ تبدیـل بـه سـریال تلویزیونـی پـر بیننده اي شـد که از 
شـبکه تلویزیونـی «هولـو» روي آنتـن رفـت. در ایـران نیـز     سـهیل 

سـمی، ایـن رمـان را ترجمـه و منتشـر کـرده و مـورد  توجـه 
رمان دوسـتان پر و پـا قـرص نیـز قـرار گرفتـه اسـت. 

داسـتان رمـان، جهانـی فروپاشـیده را بـه تصویـر 
دیگـر  زنـان  از  بسـیاري  آن  در  کـه  می کشـد 
قـادر بـه فرزنـد آوري نیسـتند. بنابرایـن گروهی 
کـه  زنانـی  و  می گیرنـد  دسـت  در  را  حکومـت 
آنهـا  می دزدنـد.  را  بیاورنـد  فرزنـد  می تواننـد 

از  و  ندیمـه می کننـد  بـه  تبدیـل  و  بـرده  را 
ندیمه هـا درخواسـت فرزنـد آوري دارند؛ آن 
هـم به زور. متیـو دي آنکونا  در «گاردین» 
ماننـد  را چیـزي  ایـن مجموعـه  پخـش 
ترامـپ،  دونالـد  رفتـار  برابـر  در  آینـه اي 
آمریـکا  رییس جمهـور  چهل و پنجمیـن 
ســــــال  «در  می نویسـد:  و  می دانــــد 

۲۰۱۷ شـاید سیاسـت و فرهنـگ در برابـر هـم باشـند. ولـی سـوال 
ایـن اسـت کـه دونالـد ترامـپ در چـه جایگاهـی قـرار می گیـرد؟ بـه 
نظـر می رسـد بحث هـاي خصوصـی، گفت وگوهـاي عمومـی، جـد 
رفته انـد.  پیـش  ناکامـی  سـوي  بـه  در نهایـت  هنـري،  جهدهـاي  و 
امـا حضـور فربـه ترامـپ بـه نظـر در همـه جـا هسـت». دي آکونـا در 
رخ نمایـی  طنـز  در  آشـکار  به طـور  موضـوع  «ایـن  می افزایـد:  ادامـه 
بیشـتر  در  کـه  ماننـد مجموعـه «شـنبه شـب»  نمی کنـد. 
قسـمت هایش دونالـد ترامـپ را بـه مضحکـه کشـید و آن 
را وارد زندگـی فرهنگـی مـردم کـرد. یـا، لی هـال، کارگردان 
تئاتر نمایشـی را با اشـاره مسـتقیم به ترامپ در «شـبکه 
رمـان  دربـاره  آکونـا  دي  بـرد».  صحنـه  روي  ملـی»  تئاتـر 
اتـوود  مـارگارت  «سرگذشـت ندیمـه» می نویسـد: «رمـان 
در  داسـتان،  اوج  در  و  اسـت  افراط گرایـی  متضـاد 
سـال ۲۱۹۵ تمـام می شـود. جایـی کـه حکومـت 
اسـت.  سـقوط  بـه  رو  «گیـالد»  تمامیت خـواه 
فصـل دوم مجموعـه تلویزیونـی نیـز در فصـل 
بهـار روي آنتـن مـی رود و بـه شـخصیت هاي 
بـه  می پـردازد».  بعـد  ۳۰ سـال  در   داسـتان 
نظـر می رسـد، نویسـنده مذکـور اعتقـاد دارد 
کـه دونالـد ترامـپ در انتخابـات پیـش رو بـا 

مشـکالت فراوانـی روبـه رو خواهـد شـد.

اب
ع کت

وقای
ریچارد سوم

نمایشنامه «ریچارد سوم» به نویسندگی ویلیام شکسپیر و ترجمه عبداهللا کوثري با قیمت ۳۰ هزار تومان 
«نی» چاپ شد. نمایشنامه  حاضر که در سال  ۱۵۹۲ نوشته شده، از همان آغاز مورد توجه  توسط نشر 
تماشاگران قرار گرفت. این نمایشنامه در کنار «هملت» و     «رومئو و ژولیت» در زمره محبوب ترین آثار شکسپیر 

قرار گرفته است. نمایشنامه «ریچارد سوم» داستان برآمدن و فروافتادن شاهی منفور را بازمی گوید. 
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دبیر اجرایى: فرهاد فتحي 
اعضـاى فنى:

مدیر فنى - هنرى: امين مريخي
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صبح ايران

توئیتر توییتر
# زلزله-تهران

بخت آزماییه!  بلیت  المصب  نیست  زلزله 
شباي چارشنبه می آد! #زلزله_تهران

ایـــــن  من  وظیفــــه 
است. علف هــــا سبز 
پرنده هـــا  می شوند، 
پرواز می کنند، موج ها 
روي شن می کوبند و من هم حریفانم را له می کنم» (محمدعلی 

کلی) . 
تاریخ پر فراز و فرود جنبش هاي اجتماعی زنان ایران همیشه از خأل 
بزرگی رنج برده است. زنان قهرمان (ورزشکار) که بتوانند به یک 
الگوي ملی تبدیل شوند و خواسته هاي بحق شان را پیگیري کنند، 
کسانی که محدودیت ها و کلیشه هایی چون مردساالر  بودن جامعه، 
کمبود امکانات، نبودن بودجه براي ورزش قهرمانی و... را پشت 
سر بگذارند و به افق هاي تازه دست یابند. البته در تمام این موارد 
کم کاري هاي دولتی، برخی نگاه هاي بسته جامعه که نقد اساسی 
بر آن وارد است و جاي آن در این یادداشت نیست، قابل ذکر است. 
از سه  تا سکو»  «صفر  فیلم  که  است  تصویري  است،  مهم  آنچه 
خواهر ووشوکار سمیرمی نشان می دهد که قهرمان ایران و جهان 
هستند. نمی دانم چرا اما در تمام فیلم با دیدن خواهران منصوریان 
به یاد خواهران برونته می افتادم؛ البته خواهران برونته جوان مرگ 

می شوند، «امیلی» و «آن» در ۳۰ و ۲۹سالگی در اثر سل می میرند 
و شارلوت نیز تنها ۳۸ سال زندگی می کند اما شباهت خواهران 
برونته و منصوریان در چیست؟ خواهران برونته تابوشکنان جامعه 
هنوز  جوان مرگی  به رغم  و  می شوند  میالدي   ۱۹ قرن  انگلیس 
خوانندگان  دنیا  تمام  در  و...  بادگیر»  «بلندي هاي  مانند  آثارشان 
می شود.  محسوب  کالسیک  رمان هاي  جمله  از  و  دارد  بسیاري 
ایرانی و خواهران  ارتباط منطقی بین خواهران  اول هیچ  در نگاه 
تعلق  اندیشه  و  ادبیات  حوزه  به  برونته ها  ندارد،  وجود  انگلیسی 
دارند و منصوریان ها به حوزه ورزش و مبارزه فیزیکی! اما در پس 
«ساختارشکنی». هر دو فامیل  هر دو نام، یک اشتراك وجود دارد؛ 
توانسته اند با فراتررفتن از خویش، جهان پیرامون شان را به پیش 
و پس از خود تقسیم کنند. در هر دو جامعه (البته با اختالف دو 
قرن) مردساالرى محدودیت هاي بسیاري براي زنان ایجاد کرده و 
آنها از این محدودیت ها عبور می کنند و جاودانه می شوند. با این 
تفاوت و البته قیاس مع الفارق که خواهران منصوریان عصرشان به 
سر نرسیده و اگر دچار جوان مرگی ورزشی نشوند، فرصت دارند تا 
عالوه بر الگوشدن براي دختران ایرانی به اسطوره هاي ورزش هاي 
رزمی زنان جهان تبدیل شوند. در جامعه غمگین زنان ایرانی که 

انبوه نسل نوخاسته  افسردگی  سردرگمی و بی هدفی منجر به 
می شود، خواهران منصوریان نشان می دهند جهان مدرن با وجود 
تمام عیب هایش، دریچه هایی براي تنفس دارد و اگر پرنده اي توان 

پریدن ندارد، ایراد از هواي آلوده نیست، بال هایش قوي نیست!
و  بی ادعا  خوش ریتم،  جذاب،  فیلمی  سکو»  تا  «صفر  فیلم 
پرمحتواست. «صفر تا سکو» تنها یک فیلم مستند نیست، بلکه 
شمایل درخشان دخترانی است که بی حضور مردان مذکر! براي 
مادرشان بلوك جابه جا می کنند و سیمان می برند و خانه می سازند. 
شکوه دخترانی است که از رنج، پلی براي پیروزي می سازند و فقر 
را به سکویی براي فتح قله هاي افتخار تبدیل می کنند. دخترانی 
که دیگر دختران انتظار نیستند، بلکه مردان منتظر درخشش آنها 
ایران هنوز مبارزه  اگر صدا و سیماي  روي سکوها هستند، حتی 
مصیبی  سحر  می کند.  دریغ  مردمان شان  از  را  غرورآفرین شان 
به عنوان کارگردان فیلم با صبر و حوصله به سوژه هایش نزدیک 
شده، طوري که دوربین به شخصیت قابل اعتمادي تبدیل می شود 
تبدیل به  با شوهرش  مادر و شوخی هاي شهربانو  که گریه هاي 
صمیمیتی زالل شده و این اثر را دلنشین تر کرده است. «صفر تا 
سکو» در ستایش دختران مبارز و مشت هاي ماندگارشان است. 
به قول منیژه حکمت، بعد از ۱۲۰ سال که از عمر سینماي ایران 
می گذرد، براي اولین بار تصویر زنان ورزشکار به عنوان قهرمان هاي 

اصلی، نه ستاره هاي پوشالی بر پرده می درخشد. 

بیرون جهیدن از تاریخ مذکر

ابراهیم پشت کوهی
کارگردان تئاتر

و  برده  خوابم  #زلزله_تهران  قبل  دیشب 
چون نفهمیدم، حس تولد دوباره دارم اگر زلزله 
زدن،  توییت  جاي  به  االن  بود  زیاد  شدتش 
باید حساب وکتاب اعمال پس می دادم. حقیقتا 
چقدر  هر  درگذرند  بهاري  ابر  چو  لحظه ها 

می تونیم باید #خوب_باشیم

طبقه  یه  هامون  خونه  هنوز  کاش  ولی اي 
بودن و حیاط داشتن حداقل ترس آوار چند طبقه 

رو نداشتیم #زلزله_تهران

نکنه به جاي فصل زمستون اشتباهی رفتیم 
تو فصل لرزستون؟ ؟ ؟ 

فرهنگ  روزمره

داده نما

بالیاى طبیعى باعث از بین رفتن 306 میلیارد دالر در سال 2017 شده است. (اعداد به میلیارد دالر)
Statista :منبع 

سیدحسین رسولی
دبیر صفحه آخر

ر کـرده و مـورد  توجـه 
رفتـه اسـت. 

ـه تصویـر 
دیگـر  ن 
گروهی  ن
کـه  نانـی 
آنهـا  نـد. 

از  و  د 
 آن 
ن» 

ـد
پ،
کا
ل

مان نمی کنـد. 
قسـمت های
را وارد زندگ

تئاتر نمایش
ملـی تئاتـر 
«سرگذشـت
متضـ
س
ت

نمایى از  «سرگذشت ندیمه»


