
قفسه

اين روزها نمايش��نامه  اي خواندم از ماتئي 
ويس��ني يك با برگرداِن وحيد رهباني كه 
توسِط نشر ترعه به بازاِر كتاب عرضه شده. ناِم كناري آن 

هس��ت: »قطعه هايي از زندگي مه يرهولد« و داستاِن آن 
اقتباسي آزاد از آخرين كابوس كارگردان وسولد مه يرهولد 
پيش از كش��ته شدن در زندان در س��ال 1940 به فرمان 
سپه ساالر ژوزف ويساريونوويچ استالين است. نمايشنامه 
جذابي اس��ت؛ مخصوصا براي كس��اني كه كارشان تئاتر 
اس��ت؛ چه آنها كه به عنواِن نويسنده، كارگردان، بازيگر، 

سوفلور و... تئاتر را مي سازند، چه آنها كه به عنواِن بازخوان، 
بازبين، ش��وراي نظارت يا هرچه ديگر با تئاتر سر و سّري 
دارند. هردو دس��ته در نمايشنامه هس��تند. حتي يكي از 
شخصيت هاي نمايشنامه شكسپير: ريچارد سوم و حتي 
پدر و مادِر ميرهولد كه پيونِد خوني ش��ان با فرزند است و 
پيونِد ذهني شان با قدرت. اينها همه با هم حرف مي زنند، 

مي روند،  مي آيند و در آخر، وسولد مه يرهولد ريچارد سوِم 
شكس��پير را به صحنه نمي برد، كه مي ش��ود ناِم نمايش: 

ريچارد سوم رخ نخواهد داد! 
وحيد رهباني و ناش��ر اين تكه از حرف ه��اي ميرهولد به 

ريچارد سه را براي پشت جلد كتاب انتخاب كرده اند: 
تو يه قدرت تاريكي، اما نماد ش��رارت صادقانه اي. تو آدم 
مي كشي كه به قدرت برسي، اما به اسم يك مدينه فاضله 
آدم نمي كش��ي. تو در ش��رارت هيچ پروا و هيچ ترديدي 
نداري، اما هرگز از همدس��تانت يا قرباني هات نخواستي 
تقديست كنن. تو قاطعانه به دل ها وحشت مي اندازي چون 
عوام فريب نيس��تي. تو هم زمان هم جذاب و هم هولناك 
هس��تي اما خ��ودت رو در مقام خدايي ق��رار نمي دي. تو 
اداي دوستي و عشق رو درمي آري، اما هيچ كس نمي تونه 
انكار كنه كه اين كار رو ب��ه برازندگي انجام مي دي. تو به 
طرز وحش��يانه اي جنايت مي كني، اما سخنوري باهوش 
و اعجاب انگيزي. تو نماد چيزي هس��تي كه انس��انيت از 
دس��ت داده: ش��رارت سرراس��ت، بي ريا، خالص. امروزه 
شرارت خودش رو پشت هزاران شعار »دنياي بهتر« قايم 
كرده. شرارت امروزي نمي خواد فقط جماعت رو نابود كنه، 
بلكه مي خواد جماعت براش كف بزنه و براش هورا بكشه. 
و حاال من اين تكه از سخناِن ميرهولد را هم اضافه مي كنم: 
س��كوت مس��موم. س��كوت تلخ. س��كوت مبتذل. حق با 
شماست، رفقا. آدم وقتي سكوت مي كنه از گفت وگو دست 
نمي كش��ه. بين دو كلمه، بين دو جمله، فضايي هست كه 
در اون س��كوت چيزي رو مي گه ك��ه برخالف اون چيزيه 
كه كلمات مي خ��وان بگن. براي اينه كه ت��و نمايش من 
شخصيت ها اين همه سكوت مي كنن... خوشبختانه حزب 
گوش موس��يقيايي خوبي داره... من، وس��ولد مه يرهولد 
كه از اول كمونيس��ت بودم، با انتخاب اجراي اين نمايش 
ساكت به شهروندان اهانت كرد م... با انتخاب اين سكوت 
مي خواستم نشون بدم كه ما در كشوري زندگي مي كنيم 

كه در سكوتي خون  آشام غرق شده. 
و بهترين صحنه نمايش، لحظه اي كه سپه ساالر استالين 

به مهماني هنرمندان پا مي گذارد: 
ش��ب بخير هنرمندا. مهموني گرفتين. عاليه. عاليه وقتي 
هنرمندان خوش��حالن! كش��وري كه ت��وش هنرمندان 
خوشحالن، جايي يه كه توش همه چي خوب پيش مي ره و 
خود كشور نيز خوشحاله. و بنابراين منم خوشحالم! و چون 

من خوشحالم، ايناهاش! براتون آشپزي كردم! 
طبل ها نواخته مي ش��وند. سپه س��االر روك��ش ديس را 

برمي دارد. روي ديس س��ر بريده شده ريچارد سوم، زنده 
و در حالي كه از ش��دت ن��ور عاجزانه پل��ك مي زند، ديده 

مي شود. 
وس��ولد مه يرهولد نابغه تئاتر قرن بيس��تم شوروي، رهبر 
آوانگارده��اي تئاتر آن دوران و خال��ق نظريه بيومكانيك 
در تئاتر بوده، اما پس از ممنوعيِت كار تجربي در شوروي 
و الزاِم گروه هاي تئات��ر به اجراي نمايش هاي واقع گرايانه 
ايدئولوژيك حزب، متهم به فرماليسم و دستگير شد. كمتر 
از يك ماه بعد همس��رش زنايدا رايخ در آپارتمان شان در 
مس��كو به ضرب چاقوي دو فرد ناش��ناس به طرز فجيعي 
به قتل رس��يد و خودش پس از شكنجه هاي غيرانساني و 
بازجويي هاي طوالني گاه 18 س��اعته، محاكمه و در دوم 
فوريه 1940 در مقابل جوخه آتش ايس��تاد و پيكرش در 
گورس��تان نامعلومي احتماال در گوري دس��ته جمعي به 

همراه قربانياني چون خويش به خاك سپرده شد. 
روماني شاهد سرسخت ترين حكومت استاليني در بلوك 
شوروي بود و ويس��ني يك در اين فضا به دنيا آمده و رشد 
كرده بود. »ريچارد س��وم رخ نخواه��د داد يا صحنه هايي 
از زندگ��ي مه يرهولد« براي نخس��تين بار در 8 دس��امبر 
2005 به صحنه رفت و ويس��ني يك كه س��ال ها پيش به 
پاريس گريخته بود، 16 سال پس از فروپاشي ديكتاتوري 
كمونيس��تي روماني، توانس��ت در خاك زادگاهش به بار 

نشستن باورهاي خالقش را به تماشا بنشيند. 
براي م��ن كه در ارتباط با ميرهولد نمايِش درخش��اِن »و 
آنك انس��ان« محمد رضايي راد را بازي كرده ام، خواندِن 
اين نمايش��نامه لذتبخش بود و البته مقايسه ناخواسته و 
بي دليل اما اجتناب ناپذيِر اين دو نمايش��نامه در ذهنم بار 
ديگر به يادم آورد كه نمايشنامه نويسي ايران در چه جايگاِه 

رفيعي ايستاده  است. 

برش هايي 
جذاب از زندگي 

مه ير هولد
از زندگ�ي  قطعه هاي�ي 
مه يرهولد« و داستاِن آن 
اقتباس�ي آزاد از آخرين 
ن  رگ�ردا كا ب�وس  كا
ل�د  هو مه ير لد  س�و و
پيش از كش�ته شدن در 
زندان در س�ال 1940 به 
فرمان سپه ساالر ژوزف 
ويساريونوويچ استالين 
است. نمايشنامه جذابي 
اس�ت؛ مخصوصن براي 
كساني كه كارشان تئاتر 

است.

 آدم  وقتي سكوت مي كند 
از گفت وگو دست نمي كشد

  ريچارد سوم اجرا نمي شود
  نويسنده: ماتئي ويسني يك

  مترجم: وحيد رهباني
  نشر: ني

  قيمت: 9000 تومان

كتاب

افشين هاشمي 
بازيگر

كتاب درست را انتخاب كنيد
نخستين قدم براي لذت بردن از يك كتاب اين است كه كتاب درست را انتخاب كنيد. درست از اين نظر كه كتابي انتخاب كنيد كه به ژانر آن عالقه داريد، اگر كمدي دوست داريد يك كتاب طنز را انتخاب كنيد. 
يا اگر كتاب هاي فانتزي دوست داريد، يك داستان فانتزي بخوانيد. بنابراين براي خواندن ابتدا بايد با خودتان كنار بياييد كه كدام ژانر را دوست داريد. خواندن چيزي كه دوست داريد اغلب كليدي براي لذت 
بردن از مطالعه است. يكي ممكن است كيك شكالتي دوست نداشته باشد، معني اش اين نيست كه كيك هاي ديگر هم دوست ندارد. اين موضوع هم درست مثل كتاب خواندن است. 
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كتابم را بخوانيد شاد شويد
لوريس چكناواريان

آهنگساز

در س��ال جاري بيش��تر وقتم را به خواندن اش��عار  
ايراني گذراندم. به ويژه شعرهاي كالسيك ايراني. 
براي نوروز امسال هم به مردم پيشنهاد مي دهم كتاب »خرستان« 
مرا بخوانند. كتابي كه نخس��تين كتاب من است و فكر مي كنم با 
خواندن آن نوروزي ش��ادتر خواهند داشت. اما براي اينكه بيشتر 
يكديگر را دوست داشته باشند و با هم مهربان تر باشند، پيشنهاد 

مي دهم كتاب »دوستت دارم« نوشته يارتا ياران را هم بخوانند.

رماني كه سراسر عيد را پوشش مي دهد
بابك حميديان

بازيگر 

رمان »تاريخ« نوشته الزا مورانته را براي عيد پيشنهاد 
مي دهم چون فكر مي كنم اين رمان سراس��ر عيد را 
پوشش مي دهد. اين رمان همانطور كه از نامش بر مي آيد، درباره 
هويت و چيستي تاريخ است. نويس��نده اين رمان خانم نويسنده 
معاصر و همس��ر آلبرتو مواريا اس��ت و گونه اي است كه داستان، 
تخيل مستندات تاريخي است. شما به عنوان خواننده معاصر اين 
كتاب با اثري رو به رو مي ش��ويد كه هم مستندات تاريخي را دربر 
دارد و هم نوع خاصي از داس��تان و تخيل را دربر دارد. و شما را به 
آن دوره تاريخي ايتاليا پرتاب مي كند. رمان تكنيكي بسيار درجه 
يكي است.  خودم هم تصميم دارم ويژه نامه »همشهري داستان« 

و »تجربه« را در نوروز بخوانم. 

تراژدي عميق ماريا كاالس  را بخوانيد
هنگامه قاضياني

بازيگر

كتاب: ستايش هنر، ستايش عشق ، ماريا كاالس و زير 
و بم زندگي هنري اش، كامليا مسيح.

خواندن بيوگرافي هميشه برايم لذتي ماناست، اينكه ايمان مي آوري 
انساني كه جهان نگاهش به اوست فقط هوش اين را داشته كه شكست ها 
را به فرصت و رنج ها را به ضيافت باشكوه زندگي تبديل كند. از غصه ها 
قصه هاي شكوهمندي بسازد.  خواندن زندگينامه ماريا كاالس ملكه 
اپراي قرن كه بي تكرار بود بسيار جالب است. او موفق ترين زني بود كه 
در اجراي تراژدي هاي اپرايي بي مثال بود و هست. در حالي كه زندگي 

شخصي او خود تراژدي عميق و قابل بحثي است. 
»شهرهاي نامريي«، ايتالو كالوينو ، مترجم: ترانه يلدا

شهرهاي نامريي كتابي جذاب است، شهرهاي نامريي به هيچ كدام از شهرهايي كه در جهان هست شبيه 
نيست. با سير و سياحت در شهرهاي نامريي از داستان هاي هزار و يك شب تا زندگي سريع و مدرن آينده 
همه يكجا در ذهن زنده مي شود. از يك شهر به شهر ديگر، مسير سفري رويايي-فلسفي دنبال مي شود 

كه نشانه هاي آشناي آن به نقطه اي پنهان در درون انسان باز مي گردد. 

سري كتاب هاي دفاع مقدس حميدحسام
حبيب احمد زاده

نويسنده

س��ري كتاب هاي دف��اع مقدس آقاي حميد حس��ام 
نويسنده همداني. كتاب هايش را دوست دارم، صداقت 
و زالل��ي اش را. خاطراتش را از جنگ. »وقتي كه مهتاب گم ش��د«، 
»آب هرگ��ز نمي ميرد«، »راز نگين س��رخ«، »قصه فرماندهان« اين 
كتاب ها از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده اند كه خواند ن شان 

در عيد مي ارزد. 

كتاب  هايي كه مي خوانم
ليلي گلستان

مترجم 

درك يك پايان. جولين بارنز. 
ترجمه حسن كامشاد. نشر نو
پروژه رزي. گرام سيمسيون. 

ترجمه مهدي نسرين.
 نشر مركز. 

تصرف عدواني. لنا آندرشون. 
ترجمه سعيد مقدم. نشر مركز. 

وا خواهيم ساد. تاليف مهسا محب علي.
  چاپ كابل. افغانستان

سارتر بخوانيم
سروش صحت
بازيگر و نويسنده

»سن عقل« نوشته ژان پل سارتر، اين كتاب قبال هم 
ترجمه و منتشر شده بود كه ترجمه خوبي نداشت ما 
به تازگي نشر »چشمه« آن را با ترجمه ديگري منتشر 
كرده كه ترجمه خوبي است. اصوال آثار سارتر را دوست دارم. مثال در 
»گوشه نشينان آلتونا« و هم در »شيطان و خدا« موقعيت انسان را به 
خوبي روايت مي كند؛ انساني كه به نوعي درگير معناي زندگي است 

و فكر مي كنم براي همه انسان ها موضوع جذابي باشد. 

به سرم زده پاموك بخوانم
نگار اسكندرفر

مدير موسسه كارنامه

به س��رم زده دوباره »موزه معصوميت« اورهان پاموك  را 
بخوان��م و نمي دانم چرا. كامال غيرمنطقي اس��ت. گاهي 
بعد از س��اليان دراز به س��رم مي زند كه دوباره كتاب��ي را بخوانم كه قبال 
آن را خوانده ام. احساسم اين اس��ت كه شايد با گذر زمان و بيشتر شدن 
تجربه ام، برداشت متفاوتي نسبت به اين كتاب ها داشته باشم. دوست دارم 
»آكواريوم هاي پيونگ يانگ« را هم بخوانم. شايد به اين دليل كه در اين 
مدت نام اين دو كشور تركيه، كره شمالي بر سر زبان ها بوده است. شايد 

دوباره »استانبول« پاموك را هم بخوانم. 

عيدي خوب ؛داستان هاي ديدني 
كامبيز درم بخش

كاريكاتوريست

راستش به تازگي جراحي آب مرواريد چشم داشته ام. اما 
اگر اجازه داشته باشم، مي خواهم كتاب تازه خودم را تبليغ 
كنم. كتابي كه به تازگي منتش��ر شده با نام »داستان هاي ديدني« كه از 
سوي نشر دنياي اقتصاد منتشر شده است. فكر مي كنم براي عيد هديه 
خوبي باش��د؛ كاريكاتور است اما نه هر كاريكاتوري.  ايده هايي كه در اين 
كارها وجود دارد، ايده هاي ناب و كميابي اس��ت. هركدام از اين آثار يك 
كش��ف است. اين كشف با كمك خالقيت به يك اثر تبديل شده كه شما 
مي بينيد. به نظر من طراح، كيمياگر اس��ت كه از يك كشف و از يك ايده 
باخالقيتي كه دارد يك اثر هنري خلق مي كند. با يك مداد چيزي را خلق 
مي كند كه هيچ كس انتظارش را ندارد و شما با ديدنش شوكه مي شويد يا 
اشك مي ريزيد. من در نمايشگاه هايي كه در كشورهاي مختلف داشته ام 

افرادي را ديده  ام كه با ديدن يك كاريكاتور اشك ريخته اند. 

كتابي كه بايد چند بار خواند
حسين پاكدل

نمايشنامه نويس و كارگردان

»ديدار به قيامت« نوش��ته پي ير لومتر، ترجمه مرتضي كالنتريان. بس��يار ارزشمند 
است. حتي در سايتم هم اين كتاب را معرفي كردم. اكيدا هم مي گويم همه بايد چند 
بار اين كتاب را بخوانند. تجربه تاريخي جنگ و بالهايي كه بر سر بشريت آمده است در اين كتاب به 
شكل حيرت انگيزي روايت ش��ده و تصوير بي نهايت هوشمندانه اي داده و الزم است بشر بداند دايم 

در معرض اين اتفاقات است و خود را به بي خيالي نزند. 

كاش كسي در مورد تهران مي نوشت
فرح اصولي

نقاش

»نام من سرخ« نوشته اورهان پاموك. البته اين كتاب چند سال پيش ترجمه و مطرح شده 
است اما من به تازگي آن را خوانده ام و خيلي دوستش داشتم. شايد به اين دليل كه بخش 
بزرگي از اين كتاب درباره نقاشي، مينياتور و به فرهنگ ايران نزديك است. نوع نگاه، زاويه ديد پاموك هم 
خيلي جالب است. هرچند كتاب خشونت دارد و اين خشونت هم آزار دهنده است اما چون موقعيت هاي 
هنرمندان را تش��ريح مي كند و حس و حالي كه دارند و براي كارشان اهميت قايل هستند، از اين زوايا 
برايم كتاب بسيار جالبي بود. اين روزها هم مشغول خواندن ديگر كتاب پاموك هستم؛ »استانبول«، اين 
همزماني جالب است.  شايد به اين دليل كه مي توانيم با اين كتاب ها همذات پنداري كنيم. نويسنده اين 
كتاب ها همسن و سال خودم است. زماني كه به غرب مي رود، احساسش به فرهنگ غرب و چالشي كه 
ميان فرهنگ خودش و فرهنگ غربي دارد، چالش ميان سنت و زندگي مدرن غرب، حسي كه او نسبت 
به شهرهاي غربي دارد، برايم جذاب اس��ت. اصوال از شهر استانبول خيلي خوشم مي آيد؛ شهري است 

بين شرق و غرب. آسيا و اروپا... 
هر جا بروم دلم براي تهران تنگ مي شود.  اي كاش كسي پيدا مي شد و نويسنده اي كه با اين ظرافت درباره 

تهران كتاب مي نوشت، تهران از دوره بچگي ما تا به امروز را توصيف مي كرد. 


