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چرا من هیچ وقت 
کاست بیرون ندادم؟ 

امیــر تتلو دورخیــز کرده بود بپــرد باالی برج  �
میالد و کنسرت بگذارد و توی اینستاگرامش برای 
همه حکــم صادر می کــرد، چی شــد؟ روی ناو 
جنگی در خلیج فارس فرود آمد و رپ هســته ای 
خواند. بعد هم یکهو برای همه شاخ وشانه کشید 

و مدتی هم رفت حبس.
 االن هــم برگشــته، مرتب می رود باشــگاه و 

برگشته بین خوبای تهرون و بغ بغو. 
فرنگــی ا ش،  کنســرت های  در  کــه  همــای 
بلندپروازی می کرد، دید یک بوم ودوهوا نمی شود، 
نیز مدت هــا میکروفونش قطع بود تا اینکه چندتا 
نامه در رســانه ها منتشــر کــرد. وی کــه مدتی 
کرکره اش را پایین کشیده شده بود، چندوقت پیش 
بیلبوردش در اتوبان های تهران باال رفت و دوباره 

کنسرت گذاشت. 
ســاالر عقیلی که رفته بود یه شبکه ای اون ورا 
مصاحبــه کرده بــود، در بازگشــت متوجه شــد 
بازگشتش حماسه اســت. به همین دلیل چند روز 

پیش اثر «حماسه بصیرت» را منتشر کرد. 
حبیب که گیتار می زد، اما صدای دهل می آمد 
نیز فکر کرد خبری است، وقتی برگشت دید خبری 
نیســت و نه تنهــا نمی تواند در اســتادیوم آزادی 
کنســرت بگذارد، بلکه رحیم مشــایی از دسترس 
خارج شده است، بعد از ضبط یک ویدئو در جاده 

چالوس، در انزوا و حیرت و حسرت درگذشت. 
علیرضــا افتخاری هم بعدها درباره عکســی 
کــه با آقای احمدی نژاد گرفــت، گفت: ماچش را 
ما دادیم، ســکه اش را دیگران گرفتند. (به نقل از 

هفته نامه حاشیه) 
محمدرضــا شــجریان نیز کمــاکان صدایش 
پخش نمی شود و کنسرت هم که نمی تواند برگزار 

کند. 
من چی؟ من برای همین چیزها کاســت بیرون 
نمی دهم دیگــر. آدم توی دســتگاه همایون آواز 
می خواند، اما بعد می بیند شور دستگاه و خودش 

درآمد و یکهو وسط کار باباکرم می خواند. 
وصیت

سوفیا... ســوفیا... من صدام خیلی خوبه، ولی 
صــدام درنمیاد. صدام هم دربیــاد، صدا به صدا 
نمی رســه، اما تو صدا کن من را، صدای تو خوب 

است. قربان تو؛ عاشق بی صدای تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

پیشنهاد

مواجهه ایرانیان با سوژه غرب، در چارچوب چه 
گفتمان هایی صورت گرفته اســت؟ چه عواملی از 
نخســتین مواجهه ها تا به امــروز در تبیین و تثبیت 
گفتمــان غرب ســتیز مؤثــر بوده انــد؟ نقش مهم 
آثار ادبی و نویســندگان حوزه ادبیات داســتانی از 
دهه ۴۰شمســي تا به امروز، در خــروج از گفتمان 
غرب ستیز و حرکت به ســوی دنیای پسااستعماری 
چگونه است؟ پاســخ به این پرسش ها در نشست 

هفتگی شــهر کتاب در روز سه شنبه ۱۴ دی ساعت 
۱۶:۳۰ بــا عنــوان «چرخش از گفتمان غرب ســتیز 
به گفتمان پسااســتعماری» مطرح می شــود. این 
نشست با حضور نفیسه مرادی (نویسنده و منتقد) 
در مرکز فرهنگی شهر کتاب، واقع در خیابان شهید 
بهشــتی، خیابان شــهید احمد قصیر (بخارست)، 
نبش کوچه ســوم برگــزار می شــود و ورود برای 

عالقه مندان آزاد است. 

خیابان چهل ودوم

 موزیکال محبوب آقای رئیس جمهور:
 یانکی دودل دندی

بابــک گرانفــر: منتخب ایــن هفته یــک موزیکال 
کالسیک است ســاخته ۱۹۴۲؛ «یانکی دودل دندی» 
با بازی جیمز کاگنی و ســید چریس بــه کارگردانی 
مایکل کورتیز. داســتان زندگی «جــرج ام. کوَهن» یا 
مردی که مالک برادوی بود. ستاره ای خودساخته که 
شهرتش مرزهای تداوم موفقیت را با ۱۵ سال اجرای 
وودویل درنوردید و فرســنگ ها فراتر از تبحری جامع 
در نویسندگی، تهیه کنندگی، کارگردانی، آهنگ سازی و 
سرایش کارهایش ایستاد. او سراینده برخی از برترین 
سروده های ملی - میهنی تاریخ آمریکاست و به پاس 
همیــن خدمات، اولین هنرمنــد آمریکایی از صنعت 
نمایش اســت که موفق شــد نشــان طالی کنگره 
(لیاقت ریاست جمهوری) را از روزولت دریافت کند. 

 فیلم از وعــده مالقات کوهن بــا رئیس جمهور 
آغاز می شــود. از دعوتی که به خواسته روزولت در 
بحبوحه جنگ جهانی دوم و گویا به مناسبت ایفای 
نقش روزولت در بازگشت موزیکال کوهن به برادوی 
تلگراف شده اســت؛ «ترجیح می دم درست بگم» از 
راجــرز و هارت به تهیه کنندگی ســم هریس. پس از 
اجرا، بیرون ســالن، دو روزنامه نــگار جمهوری خواه 
هرالــد تریبیون، بــا خود تیترهــا را مــرور می کنند: 
«ترجیح می دم درست بگم تا رئیس جمهور باشم». 
دوســتان و اطرافیــان، بدبینانه کوهن را نســبت به 
واکنش احتماال نامالیم رئیس جمهور به نمایش نامه 
انتقادی اش آمــاده می کنند. اما برخالف نظر آنها، او 
در بدو ورود به کاخ سفید با برخورد گرم و هوادارانه  
خدمه و بی اعتنایی روزولت نســبت به تیتر روزنامه 
جمهوری خــواه مواجه می شــود. پس از ســتایش 
رئیس جمهور از روحیات ملی -میهنی آمریکایی هایی 
ایرلندی تبار، سرگرمی ســاز کهنه کار سرگذشــتش را 

بازمی گوید تا علت واقعی دعوتش را در یابد. 
در فالش بــک، داســتان خانواده کوهــن بر پرده 
می آید: در روز چهارم جوالی - روز استقالل - هنگام 
یکــی از اجراهای وودویلی پدر، پســر خانواده  متولد 
می شــود. پدر که پس از وضع حمل ســر می رسد، 
با دیدن نــوزادش، پرچــم کوچکی را در دســت او 
می گذارد. خانواده  با اضافه شدن خواهر کوچک تر - 
جوزی - تبدیل به یک گروه کوچک وودویلی می شود 
بــا نام «چهار کوهن» و هر دو فرزند از همان ســنین 
آغازین موســیقی و اجرا را فــرا می گیرند. در یکی از 
تورها، جرج کوچک را بر خر کوچکی نشــانده اند. او 
بــه روزولت می گوید: حتی از همــون روزا دموکرات 
خوبی بودم. روند شــکوفایی  جرج از پســر سرتق و 
خوش قریحه ۱۵ساله تا نو   ســتاره ای که به مناسبات 
صنعــت نمایش اعتنایی نمی کند، با قرارگرفتن او در 
لیست سیاه تهیه کنندگان به دلیل مشکل سازی دچار 
وقفه می شــود. او کار را رها می کند و در نیویورک به 
دنبال تهیه کننده ای نامدار برای ترانه هایش می گردد. 
باالخره با کمک نویســنده دیگری به نام سم هریس، 
تهیه کننــده ای را متقاعد می کنند و ســتاره اقبالش 
درخشــیدن می گیرد. کوهن بازنشســته می شود اما 
چند بار بــه دالیلی به صحنه بازمی گردد که اوجش 
را در ایفای نقش روزولت بایــد دید. پس از دریافت 
مــدال، هنگام خروج، روی راه پلــه رقص پای زیبایی 
را اجرا می کند (گفته می شود این یکی از بداهه های 
کاگنی پیش از فیلم برداری بوده است). بیرون از کاخ 
با رژه ای نظامی روبه رو می شــود که سربازان سرود 
«آنجا» را می خوانند. جرج ۶۰ســاله ساکت است و 
با رژه همراه می شود. ســربازی که در کنار او قدم رو 
می کند می پرسد «شعرش رو بلد نیستی؟». غافل از 
اینکه مصنف خود اوســت. کوهن لبخند می زند و با 
آنها می خواند.  «یانکی دودل دندی» دو اسکار دیگر 
در بخش موسیقی فیلم و صدا تصاحب کرده است. 
کارگردانی مایکل کورتیز از زندگی اســطوره برادوی، 
او را در کنــار «زیگفیلد» و بســیاری از ترانه پردازان و 
آهنگ ســازان «تین پن الــی» و «خیابان چهل و دوم» 

بدل به یک کالت ماندگار فرهنگی کرده است. 

زاویه

امیرپارســا ناظمی: در دومین سالی که در کشور ایرلند 
به ســر می برم، درس تاریخ درباره تاریخ معاصر ایرلند 
است که تقریبا همه آن به تالش های ایرلندی ها برای 
خالص شدن از نفوذ و اســتعمار انگلیس و فردی به 
نام بابی ســاندز و هم فکرانش مربوط می شــود. نام 
بابی ســاندز را بزرگ تر های ما خیلی شنیده اند و خوب 
می شناســند. نامــش را روی خیابان نزدیک ســفارت 
انگلســتان در تهــران هم گذاشــته اند. آیــا می دانید 
چــرا؟ برای این پاســخ بایــد به ۳۵ ســال پیش و به 
غــرب اروپا، شــمال جزیره ایرلند برگردیــم؛ جایی که 
تاریخي بسیار طوالنی از اســتعمار همسایه قدرتمند 
خود، انگلســتان دارد. بابی ســاندز و هم فکرانش در 
ارتــش جمهوری خواه ایرلنــد (IRA) یکی از  هزاران 
ایرلنــدی اي بودند کــه در طول ۸۰۰ ســال در مقابل 
اســتعمار انگلیس ایســتادند، اما با یک تفاوت عمده 
و آن اینکــه ســاندز و یارانش با نحــوه منحصربه فرد 
قیام خود به استعمار و تفرقه افکنی در ایرلند شمالی 
پایان دادند. اوسولیوان، معلم تاریخ ما، ضمن توضیح 
ریشــه ها و دالیل مبارزات بابی ســاندز و همراهانش، 
درباره فردی به نام الرنس مک کیون، هم بند ســاندز 
و یکی از ۱۱ فردی که در زندان «النگ ِکش» در ایرلند 
شــمالی اعتصاب غذا کردند صحبــت کرد. بعد از آن 
خبر داد که الرنس را به مدرســه دعوت کرده اســت. 
روز پنجشنبه، چهار آذر همگی به تاالر مدرسه رفتیم. 
الرنس پیرمردی الغر، قدبلند و با چشمانی روشن بود. 
در قیافه و چشــمانش سرسختی و اراده موج می زد. 
در پایان سخنرانی پیش او رفتم و وقتی فهمید ایرانی 
هستم، به گرمی با من دســت داد. بعد از اینکه به او 
گفتم خیابانی در تهران و نزدیک سفارت انگلستان به 
نام بابی ساندز است خیلی ذوق زده شد و دوباره با من 
دســت داد و حتی گفت که یک عکس یادگاری هم با 
هم بیندازیم. در اینجا قســمت هایی از سخنان الرنس 

را درباره شرایط وخیم مبارزه آنها مي آورم: 
پنــج ســال بــدون اســتحمام: انگلیــس بــرای 
ضربــه زدن بــه روحیــه ضدانگلیســی و همچنیــن 
تحقیــر ایرلندی هــای جمهوری خواه، آنهــا را بعد از 
بازداشــت وادار به پوشــیدن لباس هــای مخصوص 
زندانیان جنایتکار عادی کرد، درحالی که یاران ســاندز 
و مک کیــون خواهان این بودند که بــا آنها به عنوان 
زندانی سیاســی، نه دزد و جنایتکار برخورد شود، اما 
طبیعتا این نقشــه بریتانیایی ها بوده و از قصد با آنان 
این چنین رفتار می کردند. پس با تصمیم ســاندز، همه 
جمهوری خواهان زندانی از پوشــیدن لباس های فرم 
خودداری کردند. این تصمیم موجب خشم زندانبانان 
بریتانیایی شــد و به این دلیل به زندانیان تا موقعی که 
لباس فرم را به تن نکنند حقوقی ابتدایی مثل استفاده 
از هرگونه پوشــش (به غیر از یــک مالفه که دور خود 
می پیچیدند)، رفتن به دستشویی، استحمام و مالقات 
ندادنــد. الرنس گفت که او و بقیــه زندانیان به مدت 
پنج ســال آشــنایان خود را ندیدند، استحمام نکردند 
و حتــی به دلیــل اجازه ندادن براي اســتفاده کردن از 
دستشویی، مجبور بودند در تشتی ادرار کنند و آن را از 

زیر در بیرون بریزند و ....
اعتصاب غذا ۱۹۸۱: رهبری زندانیان معترض را بابی 
ســاندز برعهده داشت. او گفت ســاندز هیچ وقت به 
تســلیم فکر نکرد و می گفت تا وقتی که انگلیســی ها 
از نگهــداری آنهــا در این شــرایط معذور شــوند، به 
نپوشیدن لباس فرم و استحمام نکردن ادامه خواهند 
داد. البته، بعد از پنج ســال، در ســال ۱۹۸۱، زندانبان 
تازه کار که معتدل تر و مهربان تر بود، به ساندز پیشنهاد 

داده که به زندانیان اجازه اســتحمام و پوشیدن لباس 
زنــدان جدید که متفاوت از فرم ســابق بریتانیا بود را 
می دهد. ســاندز با شــناخت قبلی خود به او اعتماد 
نکــرده و مخالفت می کند، اما افــرادی از جمله مک 
کیون به این پیشــنهاد به عنوان فرصــت نگاه کرده و 
در نهایت ســاندز را راضی می کنند و در ســال ۱۹۸۱ 
بعد از پنج ســال زندگی سخت در کثافت و فشار های 
روحی، روانی، مک کیون و دوستان استحمام می کنند. 
این موجب خوشــحالی بی اندازه زندانیان بود و همه 
زندانیــان بعــد از دیــدن دوش ها مثــل بچه ها باال و 
پایین می پریدند و خوشــحالی می کردنــد البته همه 
به غیر از ســاندز.  بعد از منتشرشدن خبر برآورده شدن 
خواســته های زندانیــان،  دولتمردان در لندن بســیار 
خشمگین شــدند و دادســتان کل بریتانیا را به زندان 
می فرســتند تا شــرایط را بررســی کند. ایــن دیدار به 
عزل زندانبان شــورش زندانیان و در نهایت سرکوب و 
شــکنجه و ســلول انفرادی ختم می شود.  مک کیون 
می گوید که بعد از این فریب و شــکنجه فقط یک راه 
برایشان مانده بود و آن هم اعتصاب غذای گسترده ای 
بود که چند مدتی صحبت از آن شــده بود. در نهایت 
در تابســتان ۱۹۸۱ بعد از اعالم فرمان اعتصاب غذای 
ساندز، بیش از صد زندانی از جمله الرنس مک کیون 
داوطلب حضور در اعتصاب غذا می شوند. وی درباره 
روز های سخت اعتصاب گفت که سخت ترین قسمت 
آن درمیان گذاشــتن این تصمیم مهــم با خانواده اش 
بوده است. این اعتصاب سخت تا پایان تابستان ادامه 
داشــته و وی افزود که بعد از اینکه یکی یکی دوستان 
او می مردند، دیگر به اینکه زندانبانان با جســد زندانی 
جدیــدی بیرون بیایند عادت کرده بــود، اما مرگ بابی 
ساندز بعد از ۶۶ روز بسیار سخت بود و مرگش بازتاب 
زیــادی در اخبار داشــت.   بعــد از ۶۹ روز، تمامی ۱۱ 
نفری که برای دور اول نوبت اعتصاب داوطلب شــده 
بودند به استثنای الرنس مک کیون جان داده بودند و 
الرنــس نفر یازدهم در روز هفتادم بیهوش شــد و به 
کمــا رفت. ۷۰ روز بدون خــوردن چیزی به غیر آب و 
نمک باعث ضعف شــدید حس بینایی می شــود، اما 
درعوض حــس بویایی همانند حیوانات بســیار قوی 
می شــود، به شکلی که حتی وی در روزهای آخر بوی 
آب را می توانســته حس کند. الرنس قبل از اعتصاب 
۷۷ کیلو وزن داشته پس از ۷۰ روز و زمانی که به کما 
رفت، وزنش به زیر ۴۰ کیلو رســیده بود. طبق قوانین 
بریتانیا، در شــرایط کما، سرنوشت بیمار تنها به دست 
مادرش بوده که یا می توانســته رســیدگی پزشکی را 
متوقــف کند و الرنــس درحال کمارفته را خالص کند 
یا اینکه شــرایط کما حفظ شــود، اما مادرش با قطع 
دســتگاه ها مخالفــت کــرده و با اصرار فــراوان مک 
کیون را همچنان در آن شــرایط نگه می دارد تا اینکه 
او از کما خارج می شــود. در نهایت بعد از ســال های 
ســخت و تحمل شــرایطی وحشــتناک و به خصوص 
اعتصاب غذای گســترده زندانیــان النگ کش، دو ماه 
بعد با دادن حقوق درخواســتی زندانیان موافقت شد 
کــه این اعتصاب غذا و مقاومت نقش بســیار مهمی 
Good Fri-) در رســیدن به پیمان صلح جمعه نیک
day) در ســال ۱۹۹۸ که به تنش و مشکالت در ایرلند 
شمالی و استعمار بریتانیا پایان داد، داشت. باقیمانده 
زندانیان نیز ســرانجام در ســال ۲۰۰۰ آزاد شدند، اما 
هدف کلی این گروه که «ایرلند واحد» اســت، برآورده 
نشــده و الرنس و هم فکرانــش از جمله جری آدامز 
و اعضای حزب شــین فین ایرلند همچنان در اندیشه 

یکپارچه شدن ایرلند هستند. 

دیدار با  آخرین بازمانده اعتصاب غذاي ایرلندی
«ساندز» هیچ وقت به تسلیم فکر  نکرد

روایت

شــاخه ای از تئاتر امروز ایران، ربطی به ریشه های 
این هنر در تاریخ ایران ندارد و یک ســر محصولی است 
وارداتی که به مدد حضور برخی جوانان در جشنواره ها 
و مجامع جهانی تئاتر دارد به جریانی گســترده تبدیل 
می شود. آثار کارگردانانی مثل آتیال پسیانی، رضا حداد، 
آروند دشــت آرای و حمید پــور آذری و در کنارشــان 
آثــار قلمی محمد چرمشــیر، به طور عمــده از چنین 
آبشخوری برخوردارند؛ تا حدی که گاه فکر می کنی با 
اجرای متنی خارجی به زبان فارســی روبه رو هستی... 
مــن مخالف نوجویــی و تالش برای شکســتن فرم ها 
و قالب های کهنه و اغلــب ناکارآمد در هیچ هنری از 
جمله تئاتر نیســتم، اما مشروط به اینکه، هم نویسنده 
و هم کارگــردان بتوانند در ارائه آنچــه به عنوان تئاتر 
مدرن بــر صحنه می برند، تعادل را برقــرار کنند و اگر 
بتوانند بر کارشــان مهر ایرانی هــم بزنند که دیگر نور 
علی نور اســت؛ کاری که ژاپنی ها به ویژه در اقتباس از 
آثار کالســیک کرده اند و می کنند. این روز ها دو متن از 
محمد چرمشیر، نویسنده پرکار تئاتر امروز ایران، به طور 
هم زمان بر صحنه اســت؛ دیبلیک: رومئو و ژولیت، به 
کارگردانی آتیال پســیانی که متأســفانه هنوز موفق به 
دیدنش نشــده ام و «باغبان مرگ»، به کارگردانی آروند 
دشــت آرای. باغبان مرگ یکی از بهترین های چرمشیر 
است. موضوع خوبی دارد، دیالوگ ها روان و پر از کنایه 
و شوخ طبعی اند و درمجموع متن ساده، اما پرمعنایی 
اســت. یک قاتل زنجیره ای زنان، در محبس با یک زن 
خبرنگار حرفه ای رودررو می نشــیند تــا از انگیزه  های 
اعمال جنایتکارانه اش ســخن بگوید؛ هرچند او خود 
قبــول ندارد که کارش جنایت بــوده و برای توجیه آن 
دیدگاه های فلســفی و ایمانی نیز دارد. این درون مایه 
حتما ما را یــاد چند فقره از قتل های زنجیره ای به ویژه 
در مشــهد و کرمان می اندازد که قاتل یا قاتالن، اقدام 
جنایت آمیــز خود را ناشــی از نوعی رســالت دینی و 
مذهبی قلمداد می کردند. خب پرسشــم از چرمشــیر 
این اســت که وقتی ما در جامعه خود مصداق هایی از 
جمله نمونه های برشــمرده را داریم، چه لزومی دارد 
که دو شخصیت نمایش خارجی باشند و به این ترتیب، 
میان موضــوع که یکی از اتفاق هــای مهم اجتماعی 
ما در دو دهه گذشــته به شــمار مــی رود و مخاطب 
ایرانی فاصله بیندازیم؟ تماشــاگر ایرانی، از نویســنده 
ایرانی، متن ایرانی می خواهد. ممکن اســت پاسخ این 
باشــد که برای فرار از ممیزی های همه جانبه یا حتی 
جهان شمول کردن موضوع، با تعمد فضای کار خارجی 

شــده. هر دو دلیل- اگر همین دوتا باشــد- به گمانم 
توجیه ناپذیرند. البته شــنیده ام که متن از یک داستان 
خیلــی کوتاه خارجی اقتباس شــده، اما اگر هم چنین 
باشــد، پس تکلیف مقوله ای به نــام آدابته کردن چه 
می شود؟ بسیاری از آثار نامدار ادبیات و ادبیات نمایشی 
جهان در تئاتر و ســینمای ما و ســایر کشور ها آدابته و 
به آثار کم وبیش بومی تبدیل شده اند. نمونه اش فیلم 
«ناخدا خورشــید» کــه برگردان ایرانــی و حتی بومی 
داســتان «داشــتن یا نداشــتن» همینگوی است و اگر 
نام همینگوی از عنوان بندی حذف شــود، انگار با یک 
داستان کامال ایرانی و بومی طرفیم. از نظر اجرا، چون 
من یکی، دو کار از دشــت آرای بیشتر ندیده ام، پس این 
اجرا را با کار های گذشــته او که طبق آنچه در بروشور 
آمده، ۱۶ نمایش را شــامل می شود، مقایسه نمی کنم، 
اما این اجرای به ظاهرســاده نشــان از خالقیت دارد؛ 
امــا نه تا آن حد که به قــول فرنگی ها بگوییم: «واو»؛ 
نه، این یک اجرای متوســط است که با متن کم وبیش 
هم خوانی دارد، اما دکور نامناسبی که در وسط صحنه 
تعبیه شده و قرار اســت حکم میز تنیس (پینگ پنگ) 
را داشــته باشــد و طراحــی و اجرایــش کار آتوســا 
قلمفرسایی طراح باسابقه و پرکار سینماست، به شکل 
عصبی کننده ای به این اجرا لطمه زده است. چون میز 
بازجویی - همــان میز پینگ پنگ- چیزی نزدیک به ۱۰ 
متر طول دارد و دو شــخصیت نمایش در دو سویش 
نشســته اند. بنابراین نمی توان بر یک نقطه تمرکز کرد 
و ســرت دائم باید به چپ و راســت بچرخد. درواقع 
کارگردان و طراح صحنه اش به این ترتیب خواســته اند 
همه حواس مخاطب را به اجرا معطوف و او را دچار 
ســرگیجه کنند. چون عالوه بر میز، بخشــی از نمایش 
هم کــه پیش تر ضبط شــده، هم زمــان روی پرده ای 
که روی دیواره روبه روی تماشــاگران آویزان شــده، به 
نمایــش درمی آید. درعین حال، صــدای بلندگویی که 
در انتهای ســالن قرار داده شــده، به اصطالح «نویز» 
دارد و تق تق دائمی اش کفر تماشــاگر را درمی آورد و 
البته همه اینها عمدی اســت. همین استفاده افراطی 
از ویدئوپروجکشــن در تئاتر از ســوغاتی های آن ورآبی 
است که اگر در خدمت نمایش باشد، توجیه پذیر است؛ 
مثل برخــی کار های رضا حــداد، وگرنه، خاصیتی جز 
مرعــوب و عصبی کردن مخاطب نــدارد که به گمانم 
در اجرای باغبان مرگ، بیشتر این وجه از کارکردش مد 
نظر بوده اســت. بازی درخشان آتیال پسیانی در نقش 
قاتل و بازی خانم مارین ون هولک (همسر کارگردان) 
که فارسی را خیلی سلیس حرف می زند از نقاط قوت 
این اجراســت. چون نمایش باغبان مــرگ چیزی جز 
یک نمایش نامه خوانی هنرمندانه نیســت. خوبی اش 
این است که زمان این نمایش نامه خوانی، کمتر از یک 

ساعت است و چه خوب. 

سوغات فرنگ
جهان با  رسوم قدیمی نو  شد

در شــبکه های اجتماعی از کاربــران مختلف  �
خواسته بودند تا چند رسمی را که در آستانه سال 

جدید همچنان انجام می شود مطرح کنند. 
عده ای با اشــاره به پیام مرکل کــه اتحاد را از 
تروریسم قوی تر دانســته بود، به این اتفاق جالب 
اشاره کرده بودند: «در آلمان پخش فیلم سینمایی 
«شام برای یک نفر» (محصول ۱۹۶۳) از تلویزیون 

تبدیل به یک سنت شده است».
دویچه وله نوشته است: «در آلمان هدیه دادن 
گونه ای از گیــاه شــبدر و لوله بخاری پاک کن های 
عروسکی در شب سال نو رســمی قدیمی است. 
هرکس کــه می خواهد بداند ســال جدید برایش 
چه در چنته دارد، تکه کوچکی ســرب روی قاشق 
مي ریزد و آن را به کمک شعله شمع آب می کند. 
سرب آب شــده هر شکلی که به خود گرفت، سال 

آینده همان شکلی خواهد بود».
در اســپانیا سر ســاعت ۱۲ شــب با هر ضربه 
ســاعت مردم یک حبه انگور یا یک عدد کشمش 

بر دهان می گذارند. 
در شهرهای ساحلی برزیل مردم در شب سال 
نو لباس سفید می پوشــند و به ساحل می روند و 

آتش بازی می کنند. 
مردم ونزوئال روز سال نو، لباس زرد می پوشند 

و معتقدند این رنگ برایشان شانس می آورد. 
در تایوان معلوم می شــود که کدام فرد ســال 
دیگر اخراج می شود. در مراسم میهمانی سال نو 
روی میز گردان یک مرغ سرخ شده قرار داده شده 
و ســپس میز ازســوي رئیس چرخانده می شود. 
زمانی که میز متوقف شــود کســی که ســر مرغ 
روبه روی او قرار داشــته باشد سال بعد از شرکت 

اخراج خواهد شد. 
در کلمبیــا عروســک بزرگی را که نماد ســال 
کهنه اســت آتش می زنند. همچنین وسایل کهنه 
و به دردنخور خانه و اشــیایی که در ســال گذشته 
بدُیمــن بوده و یــادآور خاطرات تلخ ســال پیش 
بوده اند نیز درون این عروســک بــزرگ قرار داده 

می شوند تا سوزانده شوند. 
در یکی از ســایت های خبری هم نوشــته بود 
در ایالت های جنوبی آمریکا، لوبیای چشــم بلبلی 
به همــراه جوانــه به عنوان تبرک ســال نو خورده 
می شــود. مردم معتقدند این غذا برایشان شانس 
به همــراه خواهد آورد. هر دانــه لوبیا معادل یک 
دالر و هر وعده جوانه شلغم معادل ۱۰ هزار دالر 

برایشان شانس خواهد آورد. 
در سایت گاردین مراسم آغاز سال نو در سیدنی 

به صورت مستقیم پخش شد. 

اتفاق

کافه
نظر

رأی به کاندیداهای  زن در انتخابات ریاست جمهوری؛ آری یا خیر؟ 
شرق: بارقه های امیدی از آخرین اظهارات سخنگوی شورای نگهبان برای حضور 
زنان در انتخابات ریاســت جمهوری پیشِ رو دیده می شود. کدخدایی گفته است 
که زنان می تواننــد در انتخابات آینده ریاســت جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام 

کنند، ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده 
اســت. در صورت نهایی شدن حضور زنان در میان کاندیداهای ریاست جمهوری 
دوازدهــم، آیا زنان مطرح حوزه های مختلف فرهنگــی و اجتماعی به آنها رأی 

خواهند داد؟ 

 لیلى گلستان  مترجم
بــرای من هیچ وقت جنســیت مهم نبــوده، بلکه ایــن قابلیت ها و 
توانایی های کاندیداهاســت کــه اهمیت دارد. اگــر خانمی هم در 
انتخابات شــرکت کند، لزوما به این دلیل که یک زن است به او رأی 
نخواهم داد، بلکه به قابلیت ها و توان ایستادگی او در اجرای وعده هایش نگاه می کنم. 
در بین مسئوالن زنی که مناصب بلندپایه در کشورهای جهان دارند، آنجال مرکل، نمونه 

فردی اســت که رفتار درســتی دارد و با قدرت، پای تمام کارها و وعده هایش ایســتاده. 
وقتی به کارنامه او نگاه می کنیم، درمی یابیم که این شــخصیت، ورای جنسیت، انسانی 
فکر می کند و به همین دلیل چهره ای موفق در ســطح ملی و جهانی است. در ایران هم 
رئیس جمهورهایی داشــته ایم که تا حدودی مطالبات زنــان را پیگیری کرده اند؛ رئیس 
دولت اصالحات و آیت اهللا هاشمی رفسنجانی هرکدام در دوره ریاست جمهوری خود تا 
حدودی به دنبال احقاق حقوق زنان بودند و فعالیت هایی را در این زمینه انجام دادند. 

تهمینه  میالنى  کارگردان
تــا روزی که مردم به صورت واقعــی در امور مختلف و اتفاقات 
مهــم کشــور مشــارکت داده نشــوند، چــه یــک زن کاندیدای 
ریاســت جمهوری باشد و چه یک مرد، فرق خاصی وجود ندارد. 
ممکن بود با مشــارکت دادن مردم در امور مهم، امیــدواری برای بهبود اوضاع به 
وجود بیاید، اما من این مشارکت و میل برای شریک کردن مردم در امور جاری کشور 

را حس نمی کنم که بخواهم برای انتخابات آینده برنامه ریزی داشته باشم. روحانی 
امید اغلب مردم بود. 

آمدن ایشــان الاقل در حوزه فرهنگ و هنر، مشــکالت و فشارهای بیشتری را به ما 
وارد کرد و امروز من به  عنوان عضوی از جامعه، همان حسی را نسبت به انتخابات 
پیشِ رو دارم که بســیاری دیگر دارند. جلب مشــارکت عمومی مشکل است و فکر 

می کنم هرروز هم سخت تر خواهد شد. 
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