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گفت وگو

آقاي خيام تحصيالت شما در زمينه علوم هوافضا 
است و در حوزه مهندسي فعاليت داشتيد. از اواخر 
دهه 50 به نوشتن رو آورديد. آغاز اين مسير چگونه 

بود و چه شد به نوشتن ادامه داديد؟
وقتي تصميم گرفتم براي زندگي به ايران بازگردم، فكر كردم 
سوغاتي به درد بخوري بياورم. در نتيجه اجازه ترجمه كتاب 
علمي »سياه چاله« را در زمينه فلسفه علوم كه با نويسنده اش 
پروفسور تايلور آشنا بودم و از استادان بزرگ به شمار مي آيد، 
گرفتم. پس از ترجمه، كتاب را براي چاپ به ارشاد فرستادم 
و متاسفانه مش��كل پيدا كرد. اين كتاب علمي بود ولي دچار 
مشكالت فراواني شد. كتاب ديگري نيز در اين زمينه تاليف 
كردم كه توقيف ش��د. توقيف اين دو اثر مرا به روزنامه نگاري 
سوق داد و به نوش��تن قصه، رمان و مقاله ترغيب كرد چون 

همواره به ادبيات عالقه داشتم. 
البته ردپاي علوم در نوشته هاي شما وجود دارد. به 
تعبيري به علم در زندگي اجتماعي توجه داريد. از 

احترام به »علم« در زندگي بگوييد. 
تمامي نگاه هاي غيرعلمي به خطا رفته اند و دردسرهاي مهلك 
پديد آورده اند. علم با عقل، منطق، اندازه گيري، متر، كيلوگرم و 
ثانيه سروكار دارد و خارج از آن، دنياي فانتزي يا خرافه است. 
فعاليت ادبي ش�ما در چند بخش داستان، فلسفه 
علوم، مقاله و ترجمه امتداد دارد. دستي بر ترجمه و 
گاهي پرداختن به بازنويسي ادبيات و رمان نوشتن. 
كدام يك از اين زمينه ها شما را بيشتر ارضا مي كند 

و چرا اين گستردگي را انتخاب كرديد؟ 
قرن هجدهم جنراليزم در اروپا به اوج رس��يد و در قرن نوزده 
به تدريج همه چيز به سوي تخصص پيش رفت. ما در بسياري 
زمينه ها در قرن نوزده به سر مي بريم. البته در برخي ميدان ها 
پا به عرصه تخصص گذاشته ايم. پرسش شما مرا به ياد شعر 

شاعر ونزوئال، لوئيس بريتو گارسيا مي اندازد: 
راز انسان هاي بزرگ قاره بيسوادي/ كه ادبيات همه فن حريف 
را انتخاب كرده اند/  با اين شيوه نگريستن روشن مي شود/ در 
جهان��ي كه در آن هنوز هر چيزي به نام��ي نياز دارد/ تمامي 

پاسخ ها به ناگزير مي بايد/  از شاهراه نوشتن نازل شود
من در آغاز با علم و فلسفه آن شروع كردم اما موانع سنگين مرا 
به راه هاي ديگر سوق داد. در مقوله ترجمه نخست بگويم كه 
ترجمه علمي و فني كه دقت انتقال محتوا به ميزان صددرصد 
مالك كار است با ترجمه ادبي تفاوت عمده دارد. من دو كتاب 
و چندين مقاله از انگليسي به فارسي ترجمه كرده ام اما واقعا 
خود را مترجم ادبي نمي دانم. ترجمه ادبي درس��ت آن است 
كه نويسنده در زبان ميزبان زندگي كند و مترجم غيب شود. 
به عنوان نمونه در كتاب »شب ايگوانا« نوشته تنسي ويليامز 
)نشر قطره( كه تصادفا كتاب موفقي بوده و به چندين چاپ 
رسيده نويسنده از زبان هاي ديگر، حتي زبان چيني بهره برده 
ك��ه در آن زبان لحن گفتار در معنا تاثير مي گذارد. در ضمن 
پرسوناژها با لهجه هاي متفاوت تگزاس، كاليفرنيا و نيوانگلند 
سخن مي گويند و نويسنده از زبان عاميانه در كنار زبان فاخر 
آكسفورد حتي زبان باستاني شاعري آركئيك استفاده كرده 
اس��ت. من تمام تالش خود را به كار بردم تا به عنوان مترجم 
غيب شوم و تنسي ويليامز به فارسي بنويسد اما لهجه ها را چه 
مي كردم؟ با لهجه هاي محلي خودمان جايگزين مي كردم؟! 
بسياري اوقات انديشه اصلي نوش��ته با واسطه ظرافت هاي 
زباني به منصه ظهور مي رسد. حافظ را چگونه مي شود در زبان 
ديگري جز فارسي تصور كرد؟ در ترجمه، تمام اين ظرافت ها از 
بين مي رود. من در مورد ترجمه سايرين اظهارنظر نمي كنم 
اما معتقدم مترجم ادبي بايد نبوغي ويژه داشته باشد كه من 

فاقد آن هستم. 
در س�ال 1379 كتابي با عنوان »ژ« از ش�ما منتشر 
مي شود كه رمان فلسفي است و از شكل براي روايت 
داستان بهره برديد. كاري كه قبال در كتاب »قفس 
شطرنج« با عناصر بصري مانند مهره هاي شطرنج و 

عاليم رياضي انجام داديد. تجربه  در فضايي متفاوت 
با اين س�بك نگارش و روايت نمادين چگونه پديد 

آمد و چرا ادامه نيافت؟
رمان »ژاك قضا قدرى و اربابش« نوشته ديدرو در سال 1796 
يعنى آخر قرن 18 منتشر ش��د. رمان »برادران كارامازوف« 
نوش��ته داستايوفس��كى در س��ال 1880 و آثار كافكا پس 
از مرگش در س��ال 1924 به چاپ رس��يد. رمان »مرش��د و 
مارگريتا« نوشته بولگاكف در سال 1940 به پايان رسيد اما در 
سال 1967 چاپ شد. رمان »پيرمرد و دريا« نوشته همينگوى 
در س��ال 1952، رمان »صد س��ال تنهايى« ماركز در سال 
1967، رمان »بچه هاى نيمه ش��ب« در سال 1981 و رمان 
»بار هستى كوندرا« در سال 1984 منتشر شد. با اين پيشينه، 
رمان نو به معناى »چگونه نوش��تن« است و رمان روايت گر 
بيش��تر رو به سوى سينما دارد و مناس��ب تبديل به سناريو 
اس��ت. مخاطبان سابق رمان، امروز مخاطب سينما و مولتى 
مديا شده اند و ش��ما مى بينيد كه رمان هرقدر سينمايى تر، 
استقبال بيشتر، تا جايى كه پر فروش ترين رمان روزگار هري 
پاتر است. من براى بيان بعضى حرف ها و نمايش برخى افكارم 
از فرم رمان نو با اس��تفاده از اش��كال و بدون داشتن پرسوناژ 
مشخص بهره برده ام. حس��ن كار اين است كه در اين ظرف 
بسيار كوچك مي توان مظروف با چگالى باال ريخت. عيب كار 
اينكه خواننده رمان قادر به فرو دادن خوراك تا آن حد چگال 
نيس��ت. خواننده رمان در عين حال مقدار زيادى سرگرمى 
الزم دارد. رمان »قفس شطرنج« توانست تا حدودى راه برود و 
زندگى كند به طورى كه مى توانم بگويم نيمه موفق بود. رمان 
»ژ« كه از خواننده جدى مقدار زيادى مش��اركت مى طلبيد 
ناموفق باقى ماند و جز معدودى، كسى به آن اقبال نشان نداد. 
سومين تجربه در اين زمينه رمان »مشرق غزل هاى سليمان« 
بود كه قادر به اخذ مجوز چاپ نشد و در خارج منتشر شد. اين 
س��ه تجربه كافى بود تا من بستر حركت رمان نو را در فضاى 
امروز اين زبان دريابم. اكنون رمان ديگرى در دست دارم كه 

اميدوارم اين يكى بتواند به خواننده نزديك شود. 
آخرين كتاب چاپ شده شما »نيم نگاهى به مولوى« 
با نام فرعى »مثن�وى براى جوان ترها« اس�ت. در 
س�ال هاي گذش�ته نيز به آثار فردوس�ي، سعدي، 
حافظ، عمر خي�ام و عبيد زاكاني ب�راي نوجوانان 
پرداختيد و بازنويسي شما از اين متون منتشر شده 
است. اين فعاليت به طور قطع تجربه موفقي بوده كه 
ادامه يافته است. هدف شما از چاپ اين آثار چه بود؟

هميش��ه دلم مي خواس��ت علوم را ب��ه زبان س��اده درآورم 
ك��ه بچه ها آن را بفهمند اما ش��رايط مهيا نش��د و از آنجا كه 
جوان ترها خوراك درخور نياز داشتند، رفتم سراغ گلستان 
سعدي، ش��اهنامه فردوس��ي، مثنوي مولوي و اين آثار را به 
نثر س��اده درآوردم. اكنون نظامي گنجوي را در دستور كار 
دارم اما هنوز نتوانس��ته ام به رمز و راز كارش پي ببرم. گويي 
نظامي روي خمس��ه يك تابلو ب��زرگ ورود ممنوع براي من 
نصب كرده. خواندن مثنوى براى جوان ترها تقريبا غيرممكن 
است اما داستان هايى دارد كه حيف است نخوانند. همچنين 
نكته هاى خردمندانه اى در اين كتاب عنوان ش��ده كه خوب 
اس��ت با آن آش��نا ش��وند. اما معتقدم بى پروايى موالنا براى 

جوان ترها غيراخالقى است. 
اين موارد چه بود و چگونه با آن برخورد كرديد؟

در اين كتاب مطالب ناكجاآبادى، خرافه، سخنان غيرعلمى و 
كلمات ركيك موالنا را كنار گذاشته ام. 

در اين كتاب 6 دفتر مثنوى را مرور كرده ايد و عالوه 
بر مقدمه، موخره اى براي آن نوشته ايد، موخره به 

جنبه خاصي از زندگى موالنا مربوط مى شود؟ 
بله و اينجا جايى اس��ت كه بحث هاى مختل��ف ايجاد كرده. 
زندگ��ى موالن��ا را چهار مرد م��درج كرده اند. پدر، ش��مس 
تبري��زى، صالح الدين زرك��وب و حس��ام الدين چلبى. پدر 
موالنا بسيار مقتدر و مستبد بود. من در شفاهياتم اين گونه 

پدران را رضاشاهى مى نامم. پسران اين پدران معموال دچار 
نوساناتى مى شوند. 

مقدمه كتاب »نيم نگاه« از ارستو تا هايزنبرگ  مبنى 
بر غرق شدن شما در دريا واقعى است. پس از بحث 
مفصل در مورد ارستو و سرشاخه علوم وارد مقوله 
منطق رياضى مى ش�ويد س�پس مبحث مكانيك 
كوانتوم را پيش مى كش�يد كه من پ�س از خواندن 
اينها به فصل نهايى »سرنش�ين سورتمه فضايى« 
و ضميمه هاى آن رسيدم و احساس كردم شما همه 

كتاب را به خاطر همين فصل آخر نوشته ايد. 
افرادي كه با نوش��ته هاى من آشنا هستند مى گويند حرف 
اصل��ى كتاب هايم در فص��ل آخر بيان مى ش��ود. من خودم 

نمى دانم!
چرا ارسطو را ارستو مى نويسيد؟

پس از سال ها كار در زمينه خط فارسي به اين نتيجه رسيدم 
كه خيلي وقت ها روانشناس��ي، جامعه شناسي يا مقوالتي از 
اين دست روي خط تاثير مي گذارد. به راستي چرا افراد سعي 
به حذف »ط« كرده ان��د؟ چرا طهران، تهران يا توفان، توفان 
نوشته مي ش��ود؟ چرا حتي را حتا مي نويسند؟ چرا تنوين را 
كنار مي گذارند و مثال را مثلن مي نويسند؟ خواهش را خاهش 
مي نويسند يعني واو معدوله را بايد كنار گذاشت؟ بخشي به 
عربي گريزي بر مي گردد بخش��ي به ساده نويسي بخشي به 
سليقه ش��خصي. اين نيست مگر تاثير مستقيم روانشناسي 

يا جامعه شناسي. 
اس�تنتاج تان كه بر پيش�انى كتاب آمده و پش�ت 
جلد درج شده متعجبم كرد. به سادگى نوشته ايد 

»حقيقت تعبير ما از واقعيت است.« 
واقعيت يا رخداد قابل ثبت با دوربين عكاسى است. سيب از 
درخت مى افتد و دوربين عكاسى آن را مى بيند. ارستو حقيقت 
پشت صحنه آن را عالقه متحرك به رسيدن به حالت پايدار 
سكون مى داند. نيوتن اين حقيقت را نيروى جاذبه مى نامد. 
اينشتين آن را سرسره فضايى مى خواند. در همه حال واقعيت 
يكسان است و سيب از درخت افتاده، اما حقيقت بسته به ناظر 

بيرونى تغيير كرده است. 
اين كتاب دچار مميزي نشده است؟

كتاب »نيم نگاه« را چهار ناش��ر بزرگ ته��ران رفوزه كردند. 
نشر نشانه، شجاعت به خرج داد. اداره كتاب ارشاد مطلقا در 
آن دست نبرد و ظرف مدت كوتاهي نيز به چاپ دوم رسيد. 

در كتاب »من بام�دادم س�رانجام - يادنامه احمد 
شاملو« كه به تازگى منتشر ش�ده دو يادداشت از 
شما نيز آمده كه بدون رودربايستى با نگاه نقادانه به 
جنبه هاى مختلف زندگى و كار شاملو پرداخته ايد، 
اين در حالى است كه در كتاب »احمد شاملو- عكس 

فورى« او را ستايش كرده ايد؟
هميشه فكر مى كردم ضد ضربه هستم اما وقتى مرگ شروع 
شد و صداى طبل قاطع شمارش گام هاى ملك الموت به گوش 
رسيد و دوستان يك به يك رفتند براى من طاقت نماند و از 
پا افتادم. خانه نشين شدم، غايب شدم. »احمد شاملو- عكس 
فورى« مرثيه سوگوارانه من براى آن عزيز بزرگ است. اما اين 
همه داستان نيست. پس از مرثيه و دلتنگى ها و گذشت پانزده 
سال، احساس وظيفه در من به شدت فعال شد و خود را ناگزير 

از بيان مطالب بعدى يافتم. 
بدون ورود به جزييات، آيا مى توان رئوس مطالب را 

جمع بندى كرد؟
فارسى را از احمد شاملو ياد گرفتم. او بيش از پنجاه سال در 
صحنه فرهنگ اين سرزمين حضور داشت و همه جور بازى 
كرد و همه جا س��ر كش��يد. فعاليت هاى مختلف سينمايى، 
حضور جدى و مستمر مطبوعاتى، ترجمه، داستان نويسى، 
تصحيح متون، كتاب كوچه و غيره. من پس از بررسى جدى 
همه كارهاى او به اين نتيجه رس��يدم كه بايد يك وجه او را 
از بقيه جدا كنم. ش��عر. آن كس كه خوب و مقبول و محبوب 

است، احمد شاملو شاعر است. بقيه وجوه او داراى مشكالت و 
معايبى است كه ربط دادنش به شاعر از بزرگى شاعر مى كاهد. 
زمان انتشار اين كتاب بحث هاى مختلف در فضاى 
مجازى به وجود آمد و به نكات گوناگون اشاره شد. 
فكر مى كنم به جاى هياهو، بهتر اس��ت مجموعه اى پاكيزه، 
بى غلط و كامل از اش��عار شاملو چاپ شود. ما امروز در دوران 
گوتنبرگ نيس��تيم، در عصر استيو جابز به س��ر مى بريم و 
امكانات گسترده كامپيوتر در اختيار ما است. زير هر شعر بايد 
روايت هاى مختلف آن شعر كه از قلم خود شاملو تراويده، داده 
شود و تمام تغييرات شاملو زير هر شعر بيايد. نكات جا افتاده 
برخى اشعار افزوده شود. اين جا افتاده ها در دست نوشته ها 

موجود است كه نزد خانم شاملو نگهدارى مى شود. 
ظاهرا هنوز حرف هاى فراوانى در احوال ش�اعران 
ده�ه چهل از جمله ش�املو باقى اس�ت و بر عهده 
افرادي است كه مى توانند آن دوران پر شكوه شعر 

فارسى را بيشتر بشكافند. 
من هنوز نگاه همه جانبه به ش��املو و دوران او نينداخته ام اما 

طرح كتاب »احمد شاملو - بى رودربايستى« را ريخته ام. 
درباره مش�كالت خط فارسى تعداد زيادي كتاب و 
مقاله نوشته ايد. با توجه به اينكه مساله خط، معضلى 
علمى و جمعى است مطرح كردن و ابداع »خط فنى 

فارسى« توسط شما چگونه امكان پذير است؟
پاسخ اين سوال در حد كتابى قطور است. من اين حرف ها را 
گفته ام و نوشته ام اما به جهت اهميت، باز تكرار مى كنم. قبل 
از هر سخن، بگويم كه به هيچ وجه و مطلقا صحبت تغيير خط 
كنونى يا كنار گذاشتن آن مطرح نيست. ما اينجا با مساله اى 
كامال فنى روبه رو هس��تيم و در مورد خط فنى در كنار خط 
ادبى س��خن مى گوييم. با ورود ف��ن آورى جديد مخابرات و 
پيدايش »سيس��تم پيام هاى كوتاه« و »پست الكترونيك« 
مسائل خط فارسى به يكى از پايه اى ترين مسائل تكنولوژى 

ادبى بدل شده است. 
چگونه اس�ت كه برخى از خط�وط قديمى تر كنار 
گذاش�ته مى ش�وند و به چه دليل نوشتار جديد به 

وجود مى آيد؟
انواع رخد ادهاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، علمى و اقتصادى 
روى خط تاثير مى گ��ذارد. خردمندان به گاه ضرورت، خط را 
اصالح مى كرده اند تا با ش��رايط جديد سازگار شود. اگر هنوز 
كارآمد بود خط جديدى براى مصارف جديد تدبير مى كردند 
و در كنار خط قبلى به كار مى گرفتند و اگر خط كارآمدى خود 

را كامال از دست داده بود آن را تعويض مى كردند. 
آيا بايد خط كنونى فارسى را كنار گذاشت؟

ب��ه هيچ وجه. خط كنونى فارس��ى كه باي��د آن را خط ادبى 
بناميم، هنوز داراى ظرفيت هايى اس��ت ك��ه نمى توان آن را 
كنار گذاشت. ميدان فعاليت اين خط، ادبيات، متون دينى، 
مكاتبات ادارى، روزنامه نگارى سنتى و كارهاى هنرى است. 
با نگاهى اجمالى به دستاوردهاى هنرمندان خط درمى يابيم 
كه با گنجينه اى از ظرافت روبه رو هس��تيم كه نبايد به هيچ 
عنوان آن را دس��ت كم بگيريم. البت��ه اصالحات امر ديگرى 
است و هرگاه متوليان امور، از جمله فرهنگستان و استادان 

ادبيات صالح دانستند مى توانند به آن بپردازند. 
اصالحات مورد نظر شما چيست؟

زبان فارس��ى با هفت مصوت يا صداى اصلى تكلم مى شود. 
فتحه، كسره، ضمه، آ، او، ئى و ضمه كشيده مانند صداى »و« 
در كلمه جلو، كه از اين تعداد سه مصوت آ - او - ئى در زنجيره  
خط نوشته مى شود. نخس��ت بايد چهار حرف براى نوشتن 
فتحه - كس��ره - ضمه - و ضمه كش��يده اختراع كرد. دقت 
كنيم كه اينها بايد به شكل حروف مستقل باشد و در زنجيره 
خط وارد شود و نمى توان براى اين كار به عالمات انديشيد. در 
واقع عالمت هاى نمايش دهنده اين مصوت ها در خط فارسى 
وجود دارد كه به علت حضور نيافتن در زنجيره خط، به ناگزير 
كنار گذاشته مى شود. وجود حروف نوشتارى آ - او - ئى براى 

»نظامي« يك تابلوي ورود ممنوع برايم نصب كرده 
گفت وگو با مسعود خيام

نمايشنامه نويس و فيلمنامه نويس برجسته بريتانيايي براي 
خلق آثاري خالقانه و هميشه نوآورانه به عنوان برنده جايزه 
ديويد كوهن انتخاب شد. به گزارش گاردين، تام استوپارد، 
نمايش��نامه نويس انگليس��ي براي يك عمر دستاورد در 
ادبيات به عنوان برنده جايزه ديويد كوهن انتخاب شد. او 
براي كسب جايگاهش به عنوان غولي در نمايشنامه نويسي 
قرن بيستم بريتانيا، اين جايزه را از آن خود كرد. استوپارد 

كه 80 ساله است درباره اين خبر گفت: »با برنده شدن اين 
جايزه نخستين فكري كه مي كني اين است كه مي گويي 
»نه، هنوز وقتش نيس��ت...« اين هميشه براي من خيلي 
اهميت داش��ته و ما هنوز نمي دانيم در طوالني مدت، چه 
چيزي ممكن است گفته شود. تاريخ پر از نام نويسندگاني 
است كه در يك مقطع به نظر كامال تثبيت شده مي آيند و 

بعد به تدريج نام شان محو مي شود. « مهر

محمد عاقبتي در جديدترين فعاليت خود، نمايش »ماهي 
س��ياه كوچولو« را آماده اجرا مي كند. محمد عاقبتي، بازيگر 
و كارگردان تئاتر بعد از نماي��ش »تنها خدا حق دارد بيدارم 
كند« كه در رشت به روي صحنه رفت، در تازه ترين فعاليت 
خود مش��غول تمرين نمايش »ماهي س��ياه كوچولو« براي 
مخاطبان باالي 5 سال است. وي درباره زمان اجراي نمايش 
»ماهي سياه كوچولو« در ايران گفت: اين نمايش پيش از اين 
در نيويورك و سانفرانسيسكو به زبان انگليسي به روي صحنه 

رفت��ه بود، اما با توجه به اينكه ب��ه تازگي تمرينات نمايش را 
ش��روع كرديم، هنوز س��الن و زمان قطعي براي اجرا در نظر 
نگرفتيم. البته در حال رايزني با تماش��اخانه ها هستيم و به 
زودي نتيجه را همراه فهرست كامل بازيگران و عوامل اعالم 

رسمي نيز مي كنيم. 
»ماهي س��ياه كوچولو« با نگاه��ي آزاد به همين داس��تان 
نوشته صمد بهرنگي توس��ط مهرنوش عليا به رشته تحرير 

درآمده است.

فستيوال فيلم س��انتا باربارا جايزه ويژه امسالش را به ويلم 
دفو اه��دا مي كند و اين در حالي اس��ت كه دريافت كننده 
پارس��ال همين جايزه، موفق به كس��ب جايزه اسكار هم 
ش��د. ويلم دفو، بازيگر و فيلمس��از كاركش��ته  امس��ال به 
خاط��ر ايفاي نقش ش��خصيت مدي��ر يك مت��ل در فيلم 
»پ��روژه فلوريدا« س��اخته ش��ان بيكر كه محب��وب تمام 
منتقدان بود در فستيوال فيلم سانتا باربارا جايزه طاليه دار 
سينما )Cinema Vanguard( را دريافت خواهد كرد. 
آن طور كه پنجش��نبه اعالم شد، اين افتخار روز اول فوريه 
و پس از صحبتي در مورد مس��ير حرفه اي كاري طوالني و 
درخش��ان اين بازيگر در تئاتر تاريخي آرلينگتون واقع در 

سانتا باربارا به او اهدا خواهد شد. فستيوال فيلم سانتا باربارا 
از روز سي ويكم ماه ژانويه آغاز مي شود و تا روز دهم فوريه 
ادامه خواهد داشت. جايزه طاليه دار سينما به منظور تجليل 
از چهره هايي در صنعت فيلم اهدا مي شود كه »مسير خود را 
شكل داده اند، ريسك هاي هنري متقبل شده اند و كمكي 
چشمگير و خاص به عرصه فيلم كرده اند.« راجر درلينگ، 
مدير اجرايي فستيوال فيلم سانتا باربارا در بيانيه اي گفت: 
ويلم دفو ش��خصيت هاي فراموش نشدني بي شماري را به 
پرده بزرگ آورده است. نقش او در فيلم »پروژه فلوريدا« به 
خوبي استعداد و قوه تخيل او را به تصوير مي كشد. تجليل 
از آثار او با جايزه طاليه دار سينما براي ما يك افتخار است. 

»در بانك هاي بزرگ دنيا مانند بانك هاي سوييس، آلمان 
يا انگلستان اثر هنري را به عنوان سرمايه قبول مي كنند، 
آن را به عنوان ضمانت قبول دارند و به شما وام مي دهند. 
اما در ايران اينگونه نيست؛ اميدواريم اين اتفاق بيفتد، در 
اين صورت به ارزش اقتصادي هنر اهميت بيش��تري داده 
خواهد شد.« عليرضا س��ميع آذر ، پژوهشگر تاريخ هنر و 
مدير حراج تهران درباره گسترش بازار هنري اظهار كرد: 
مهم ترين كار براي خلق بازار و فروش آثار هنري بايد توسط 
گالري ها انجام ش��ود. آنها هنرمندان را كشف مي كنند و 
آثارشان را به فروش مي رسانند؛ در واقع حراج ها به سراغ 
گالري ها مي روند، آنها مستقيم با هنرمندان ارتباط ندارند 
مگر هنرمندان تثبيت ش��ده و قديم��ي درباره هنرمندان 

جديد همه به گالري ها مراجعه مي كنند. 
او ادامه داد: خوش��بختانه تعداد گالري هاي تهران خيلي 
زياد ش��ده است و كيفيت ارايه آثار به ويژه در 5 سال اخير 
به شكل چشمگيري ارتقا پيدا كرده است. تنها چيزي كه 
هنوز باعث نگراني مي شود اين است كه امكانات در تهران 
است و در شهرستان ها كم است. در شهرهاي بزرگ و مراكز 
استان ها نيز الزم است. خوب است اين موضوع فراگير شود 

و نه صرفا در تهران متمركز باش��د. سميع آذر درباره اينكه 
عموم جامع��ه، اثر هنري را ي��ك كاالي لوكس مي دانند، 
گفت: اث��ر هنري يك كاالي لوكس نيس��ت، بلكه كااليي 
غيراقتصادي است كه ما در تالش هستيم اين ايده را اصالح 
كنيم و بگوييم اين اثر مي تواند كاالي اقتصادي هم باشد. 
هيچ كس فكر نمي كرد خريد يك اثر هنري كار تجمالتي 
باشد. همه مي گويند يك كار فرهنگي و باعث افتخار است 
اما عده اي فكر مي كنند اگر اثر هنري را بخرند مشتري اول 
و آخرش خودشان هستند و امكان اينكه بعد در يك فرصت 
آن را بفروشند بسيار اندك است و اين كار سرمايه گذاري 
نيست. بنابراين مبادرت به خريد آثار نمي كنند.  او اضافه 
كرد: موج قدرتمند ماركت در سال هاي اخير نشان داد آثار 
هنري مي توانند س��رمايه گذاري خيلي خوبي هم باشند؛ 
همان چيزي كه در كش��ورهاي پيشرفته به وقوع پيوسته 
و آثار هنري االن يك امكان سرمايه گذاري بي نظير و بهتر 
از همه عرصه ها هس��تند زيرا بس��ياري از پيچيدگي هاي 
معامله در آن نيس��ت و به س��هولت معامله مي شوند؛ آثار 
هنري همچنين خوشبختانه در ايران از معافيت مالياتي 

برخوردارند. ايسنا

فيلمخانه مل��ي ايران براي نمايش فيلم »روس��ري آبي« 
در جش��نواره ماالتياي تركيه، ترميم نسخه اصلي آن را با 
سرعت و كيفيت باال انجام مي دهد. دانش و فناوري مرمت 
تصوير، تصحي��ح رنگ و احياي صدا به ش��يوه ديجيتال، 
سبب شده كه تجارب قابل توجهي در فرآيند بازيابي مواد 
ديداري و شنيداري به دست آيد و فيلمخانه ملي ايران در 
سال هاي اخير با بهره گيري مناسب از اين فناوري نسبت 
به اصالح و مرم��ت تعدادي از فيلم هاي ارزش��مند تاريخ 
س��ينماي ايران از جمله »گاو«، »ناخدا خورشيد«، »اون 
ش��ب كه بارون اومد«، »باد صبا«، و... اقدام كرده است. با 
توجه به اينكه قرار اس��ت نسخه اصالح و مرمت شده فيلم 
»روس��ري آبي« به پخش كنندگي بنياد سينمايي فارابي 
در جش��نواره فيلم ماالتياي تركيه ب��ه  نمايش درآيد و به 
لحاظ اينك��ه نگاتيو صدا و تصوير اي��ن فيلم در فيلمخانه 
ملي ايران در ش��رايط مناس��بي حفظ و نگهداري ش��ده، 
عمليات ترميم »روسري آبي« ساخته رخشان بني اعتماد 
با سرعت و كيفيت بسيار بااليي در حال انجام است. طبق 
اعالم دست اندركاران فيلمخانه، قبل از آغاز اين عمليات، 
ابتدا يك نس��خه ديجيتال با اس��تفاده از نگاتيو اصلي در 
البراتوار ديجيتال فيلمخانه ملي ايران تهيه و سپس براي 
انجام مرمت و تصحيح نور و رن��گ ديجيتال به »البراتوار 

ديجيتال فام« تحويل داده شد. اين فيلم به پخش كنندگي 
بنياد سينمايي فارابي نمايش داده مي شود و اين بنياد در 

اجراي اين پروژه همكاري دارد. 
جش��نواره ماالتياي تركيه در آبان ماه سال 1396 برگزار 
خواهد ش��د و قرار اس��ت همراه با نمايش فيلم »روسري 
آبي« تقديري هم از رخش��ان بني اعتم��اد براي مجموعه 
فيلم هايش داش��ته باشد. رخش��ان بني اعتماد »روسري 
آب��ي« را در س��ال 1373 و با ب��ازي ع��زت اهلل انتظامي، 
فاطمه معتمدآريا، گالب آدينه، افس��ر اس��دي، جمشيد 
اس��ماعيل خاني، فرهاد اصالني، ناديا دل��دار گلچين و... 

ساخته است. 

تام استوپارد برنده جايزه ديويد كوهن شد

عاقبتي »ماهي سياه كوچولو« را اجرا مي كند

تجليل فستيوال سانتا باربارا از ويلم دفو

بانك هاي دنيا با ضمانت اثر هنري وام مي دهند

ترميم »روسري آبي« رخشان بني اعتماد

نوشتن اين سه مصوت غنيمتى بزرگ است چرا كه در غياب 
اين سه شكل، مش��كالت خط ادبى فارسى به مراتب از آنچه 

هست بيشتر مى شد. 
با انجام اي�ن تغييرات آيا نظر كس�انى كه در مورد 
اصالح خط كنونى فارس�ى بح�ث مى كنند تامين 

مى شود؟
در سرزمين هاى مختلف خطوط چسبيده نويس عمدتا براى 
مصارف تندنويسى ابداع شده كه به دوران قبل از اتوماسيون 
خط باز مى گردد. حروف خط ادبى فارس��ى با بيش از 125 
ش��كل مختلف ظاهر مى ش��ود. به ح��رف غ در چهار كلمه 
غول - مغول - جيغ - دروغ نگاه كنيم. چهار ش��كل مختلف 
براى نوشتن يك حرف واحد. اين پديده مشكالت آموزشى و 
نوشتارى فراوان ايجاد كرده است. بياييم به جدا نويسى همين 
چهار كلمه بينديشيم: غ ول - م غ ول - ج ى غ - دروغ. يك »غ« 
والغير. به اين ترتيب قسمت اعظم مشكالت خط ادبى فارسى 
از جمله مساله »كرسى ها« برطرف مى شود. البته مشكالت 
ديگر از جمله »ح��روف هم صدا« باقى مى ماند كه براى حل 

آنها تدابير ديگر وجود دارد. 
سرشاخه مبحث خط فنى فارسى چيست؟

از آنجا كه خط ادبى فارسى به هيچ وجه مناسب نوشتن متون 
علمى و فنى نيس��ت، با ورود علوم و فناورى جديد، مس��ائل 
فراوانى در زمينه خط پديد آمد و دست اندركاران حوزه هاى 
مختلف با خط ادبى فارس��ى مش��كل پيدا كردند. رياضى، 
مهندسى و كامپيوتر و ساير بخش هاى علمى و فنى به شدت 
از اين نقيصه رنج مى برند و دس��ت به دامن ساير خطوط و به 
دنبال آن س��اير زبان ها مى شوند. اشتباه است اگر فكر كنيم 
كه با اصالح خط ادبى مى ت��وان نيازهاى حوزه هاى علمى و 

فنى را پاسخ گفت. 
يعنى اگر خط قادر به اداره نوشتن زبان نباشد و خط 

تواناتر ابداع نشود زبان تغيير خواهد كرد؟
وقتى شما ناگزير شديد از خط )فارگليسى( استفاده كنيد به 
تدري��ج زبان را نيز مى آالييد. و اين جفاى بزرگ در حق زبان 
خوب فارسى است. زبان ما جزو ميراث گرانقدر بشرى است. 
مى گويند تا همين دو قرن پيش بيش از ش��صت هزار زبان 
وجود داشته كه امروزه به سه هزار زبان تقليل يافته. اگر شما از 
بين هزاران زبان روى سياره چند زبان عمده را بيرون بكشيد 

فارسى يكى از آنها خواهد بود. 
در مورد چه زبان هايى صحبت مى كنيد؟ آيا به تعداد 

مردم متكلم به آن زبان برمى گردد؟
الفبايى بياورم: آلمانى، اسپانيايى، انگليسى، ايتاليايى، تركى، 
چينى، روسى، عربى، فارسى، فرانسه، هندى. ما از زبان فاخر 
خودمان نگهدارى نمى كنيم. ما يك قالى ابريشمى ريزبافت 
خوش نقش را وسط خيابان انداخته ايم و از رويش رد مى شويم 

بدون آنكه به عاقبت كار فكر كنيم. 
چنين بوده كه شما تدبير خط دوم را كه مى توان خط 

فنى فارسى ناميد پيشنهاد كرده ايد؟
بله. دو خط در كنار يكديگر. خط ادبى فارسى براى مصارف 
كنونى و خط فنى فارس��ى براى نوش��تن رياضيات، منطق 
رياضى، علوم پايه، فيزيك نظرى و مهندسى شيمى، كامپيوتر، 
نجوم، مخابرات، مهندس��ى نف��ت و گاز، مهندس��ى پرواز، 
كنترلرهاى عددى، ش��طرنج و موسيقى و زيرمجموعه هاى 
آنان از جمله »سيستم پيام هاى كوتاه« و »پست الكترونيك«. 
آيا در جهان امروز تدبير خطوط جديد سابقه دارد؟

بله. در ژاپن همي��ن امروز چهار خط »كانجى«، »هيراگانا«، 
»كاتاگان��ا« و »روماج��ى« رواج دارد. ايراني��ان قدي��م نيز 

همان گونه كه قبال گفتيم هفت خط داشته اند. 
مشخصات اصلى خط فنى فارسى چيست؟

مهم ترين نياز اين خط هم جهت بودنش با رياضيات اس��ت. 
تمام بخش هاى فنى »چپ  نويس« است و هر نوع تالش براى 
استفاده صحيح از خط »غير چپ نويس« براى نوشتن علوم و 
فنون به شكست مى انجامد. توجه به فرمت ايده آل خط فنى 

براى ابداع خط مطلوب ضرورى است: 
1 - هر صوت به كار گرفته شده در زبان را يك و فقط يك حرف 
الفبا نمايندگى كند و بالعكس، هر حرف الفبا به يك و فقط يك 

صوت در زبان داللت كند. 
2 - هر مصوت با يك و فقط يك حرف در زنجيره خط نمايش 

داده شود. 
3 - تم��ام حروف و ح��ركات از نظر ش��كل در ماتريس هاى 

مس��اوى، ترجيحا مربع، جا بگيرد به ط��ورى كه خط بتواند 
مانند جدول كلمات متقاطع عمل كند. 

4 - جدانويس باشد. 
5 - از چپ به راست نوشته شود. 

كه در اين صورت خط جديدى براى نوشتن مسائل 
علمى و فنى پديد مى آيد. 

بله، اما همين جا تاكيد كنيم كه به هيچ وجه من الوجوه سخن 
بر س��ر »تغيير خط فارسى« نيس��ت. خط ادبى فارسى بايد 
همين باشد كه اكنون هست و سعدى و حافظ و ساير متون 
ادبى و شعر و قصه را با همين خط بنويسيم و بخوانيم، اين جا 

صحبت بر سر افزودن يك خط جديد است. 
اين موضوع مى تواند حساسيت برانگيز باشد. 

برخوردهاى س��لبى هرگز به نتيجه مطلوب نمى رسد و بايد 
ايجابى حركت ك��رد. همين االن خط فنى فارس��ى دارد به 
وجود مى آيد اما نه به دست متخصصان بلكه  به دست نوجوانان 
س��يزده، چهارده س��اله! ما كه به اخطارهاى سى سال پيش 
فرهيختگان توجه نكرديم، اگر مى خواهيم فاجعه پيش نيايد 
بايد سرعت به خرج دهيم. در هر حال قرار نيست دست روى 
دست بگذاريم و ببينيم نوجوانان سيزده، چهارده ساله خط ما 
را عوض كرده اند و ديگر كارى از دست ما ساخته نيست. براى 
رهايى از اين فاجعه ملى، به ناگزير بايد هر چه سريع تر خط 
فنى را تدبير كرد. ايرانيان در قديم شهامت آن را داشته اند كه 
هرگاه نياز اجتماعى احس��اس مى شده، خط جديدى تدبير 
كنند. بديهى است كه فرهنگس��تان بايد پيشقدم شود و از 
كارشناسان مختلف دعوت به عمل آورد و كار را سر و سامان 
دهد. تدبير خط فنى فارسى، ضرورتى جدى است، اما نياز به 
قدرت باالى سياس��ى دارد. بايد ديد فرهنگستان تا چه حد 

مى تواند خود را درگير اين مساله كند. 
اخيرا در نمايشگاه كتاب فرانكفورت، ميشل كولمن، 
رييس اتحاديه بين المللى ناشران به ناشران ايرانى 
تاخت�ه و بابت رعاي�ت نكردن كپى راي�ت از الفاظ 

ناشايست استفاده كرده است. 
نخست اينكه ما بايد كنار ناش��ران خود بايستيم و در مقابل 
چنين لحن گس��تاخانه اى از آنان دفاع كني��م. دوم در مورد 
كپى رايت و مس��ائل و موارد متعدد مرب��وط به آن و از جمله 
ترجمه بدون اجازه، حق با اوس��ت. س��وم اين گناه ناش��ران 
نيست و به دولت و مسووالن فرهنگى حاكميت برمى گردد. 

ممكن است كمى وارد جزييات بشويم؟
دني��اى جديد ابزاره��اى جديد مى طلبد. كنوانس��يون ها و 
قرارداده��اى بين المللى در دنياى سياس��ت يا تجارت جزو 
مهم ترين ابزارهاى ارتباطى به شمار مى روند. كپى رايت در 
واقع آيين نامه راهنمايى رانندگى ارتباطات فرهنگى است. 
س��اكنان يك محله با مراجعه به اداره برق، كنتور مى خرند 
و پس از نص��ب، از برق بهره مى برند و بهاى آن را مى پردازند. 
در اين محله آلونك نش��ينى بدون طى تشريفات قانونى، هر 
ش��ب بى اطالع و اخذ رضايت، از كنتور يكى از همس��ايگان 
برق مى گيرد و هزينه اى نمى پردازد. اسم اين عمل چيست؟ 
اصلى ترين نياز فرهنگى جامعه ما، تدوين مقررات همه جانبه 
و وضع قانون جامع »حق مولف« و پيوس��تن به كنوانسيون 
جهانى كپى رايت اس��ت. در ي��ك كالم: كپى رايت داخلى و 

كپى رايت بين المللى. 
چرا تاكنون چنين بحثى به نتيجه نرسيده؟

اين مس��اله قديمى اس��ت و بارها در مورد آن بحث ش��ده. 
شوربختانه برخى »روش��نفكران« ما با كپى رايت مخالفت 

كردند و به خود و جامعه لطمه جدى زدند. 
اين طور كه مى گوييد »از ماست كه بر ماست«. 

بله. من شخصا ساعت ها با شاملو به عنوان مخالف سرسخت 
كپى رايت بحث كرده ام اما او با داليل تاريخ مصرف گذشته، 
بر مخالفت خود پا مى فشرد. دليل اصلى او فقر ما بود. او ثروت 

برخى ناشران را نمى ديد. 
حتي شاملو؟

به ويژه ش��املو. وقتى امتي��از كتاب هاي��ش را فروختيم و با 
پولش خانه كرج را خريديم باورش نمى ش��د كه حق مولف 
تا اين جاها جلو م��ى رود و با ناباورى مى پرس��يد مگر امتياز 
كتاب ها را مى شود فروخت؟ اما حتي بعد از آن، هنگامى كه 
در مورد كپى رايت با او صحبت كردم مرغ يك پا داشت. البته 
كپى رايت مخالفان ديگرى هم داش��ته و دارد كه خودشان 

سخن شان را خواهند گفت. 

عيادت از صنعت نشر
در هفته كتاب

هفته كتاب به عن��وان يك رويداد 
و مناس��بت فرهنگ��ي، فرصت��ي  
اس��ت براي گراميداش��ت كتاب و 
كتاب خوان��ي در س��طح جامعه و 
تاييد بر اهميت رونق بخشي به بازار 
كتاب و س��رانه مطالعه در كش��ور. 
البت��ه فراموش نكنيم ك��ه فرآيند 
فرهنگي كتاب و كتاب خواني، با يك مناس��بت هفت روزه 
نمي تواند اهداف و دغدغه هاي فرهنگي يك جامعه را تحقق 
بخشد. به عبارت ديگر، ترتيب دادن برنامه ها و مناسبت هاي 
مختلف در طول هفته كتاب، قرار نيست كسي را كتاب خوان 
كند؛ بنابراين خوب اس��ت كه در كنار كاربرد هاي ترويجي 
اين مناس��بت تقويمي، از فرصت ارزيابي موقعيت كتاب  و 
كتاب خواني در كشور و همچنين بررسي ضرورت ها و نيازها 

در اين زمينه غافل نمانيم. 
يكم: داشتن جامعه اي كتاب خوان، يك هدف مستقل نيست 
كه تنها با برنامه ريزي و اقدامات درون حوزه اي حاصل شود، 
بلكه عوامل متعدد و بعضا پيچيده اي براي محقق شدن اين 
هدف، دس��ت اندركارند كه وجود شرايط معيشتي و رفاهي 
مناسب و آرامش فكري اجتماعي يكي از مهم ترين آنهاست. 
همين طور توجه به مطالعه در برنامه  آموزش��ي و پرورشي 
مدارس، رس��انه ها و... مي تواند در نهادينه كردن اين ارزِش 
فرهنگي، نقشي پررنگ داشته باش��د. حال آن كه در كشور 
ما، ذهنيت جامعه در ادوار مختلف، درگير مباحث مختلف 
بوده و از اين ارزش، غافل مانده؛ همچنين اهميت چشمگير 
و اثربخشي نيز در برنامه هاي مديريت اجتماعي براي سوق 
دادن جامعه به مطالعه به شكل هدف مند و نتيجه گرا وجود 

نداشته است. 
دوم: صرف نظ��ر از عوامل بيروني؛ مديريت صنعت نش��ر و 
كارآمد كردن آن براي جذب حداكثري جامعه كتاب خوان 
يا مس��تعِد كتاب خواني، از ديگر ملزوماتي ا س��ت كه براي 
رس��يدن به نتيجه مطلوب در اين زمينه مورد نياز است. اما 
پيش از هرچيز بايد پرس��يد مديريت نشر بايد بر عهده چه 
كسي باشد؟ در پاس��خ به اين سوال؛ همان طور كه پرهيز از 
تصدي گري هاي دولتي و واسپاري امور به اتحاديه ها و صنوف 
از مقدمات توسعه يافتگي به شمار مي آيد، مديريت صنعت 
نشر نيز بايد از ابتدا بر عهده اتحاديه هاي نشر سپرده مي شد؛ 
در حالي كه در دهه هاي مختلف بعد از انقالب اسالمي، شاهد 
س��وءمديريت هاي مختلف از سوي مديريت تصدي گرايانه 
دولتي در اين حوزه بوده ايم كه عملكرد آن، صنعت نشر را در 
مس��يري هدايت كرده و به جايگاهي رسانده كه امروز مورد 

انتقاد و اعتراض فعاالن و كارشناسان اين حوزه قرار داد. 
صدور ه��زاران پروانه نش��ر و ترغيب اف��راد غيرحرفه اي با 
اعطاي حمايت ها و وام ها و تسهيالت مختلف، كاهش تعداد 
كتاب فروشي ها و تعطيل ش��دن كتاب فروشي هاي محلي، 
كاهش چشمگير ش��مارگان كتاب تا حد ش��مارگان هاي 
چندصد نسخه اي و... همه و همه از نتايج مديريت متصديانه 

نزديك به چهاردهه اخير بوده است. 
س�وم: اصرار بر تصدي گري و مديريت دولتي در طول اين 
سال ها باعث شده است بازار نشر نتواند سازوكارهاي حرفه اي 
را در خود تبيين و تقويت كند تا اين بازار نيز بتواند مانند هر 
بازار ديگري، بر اس��اس نظام عرضه و تقاضا، رشدي متوازن 
و همگون در اركان خود داشته باش��د. در چنين شرايطي، 
طبيعي است كه تشكل هاي نشر نتوانسته اند آن طور كه بايد 
و شايد شكل گرفته و نبض اين توليد و عرضه محصوالت را 
در دست بگيرند، چراكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
طول اين سال ها، اختيار صدور پروانه نشر و فعاليت ناشران 
را به خود منحصر دانسته و اتحاديه ها كمترين تاثير را از امور 
صنفي فعاالن اين حوزه داشته اند. نتيجه اينكه صنعت نشر 
به جاي اينكه قواعد و ضوابط خود را، به فراخور نياز جامعه و 
وضعيت بازار تبيين كند، همواره از بيرون اين دايره هدايت 
شده است؛ آن هم با تصميمات مديريتي بعضا اشتباه و تزريق 
حمايت هاي غلط كه اساسا مسير كسب درآمد از كار انتشار 
كتاب را ديگرگون كرده است. اينگونه است كه كتاب ها سر از 
نمايشگاه هاي كتاب مختلف درمي آورند؛ نمايشگاه هايي كه 
همواره دولت با تخصيص يارانه هاي متعدد و چشمگير سعي 
داشته مردم را به سمت آنها جذب كند و اين اتفاقات در حالي 
رقم خورده كه محل اصلي عرضه كتاب، كتاب فروش��ي ها 
هستند؛ كتاب فروش��ي هايي كه در دهه اخير، با مخاطرات 
متعددي روبه رو بوده اند و هر روز شاهد تعطيلي ها و كاهش 

تعداد آنها بوده ايم. 
چهارم: يكي ديگر از مش��كالت بازار كت��اب در ايران، نبود 
قانوني متقن براي نظارت و كنترل نظم و انضباط در آن بوده 
اس��ت. در غياب چنين قانوني است كه بعضا شاهد ترجمه و 
انتشار موازي كتاب هاي خارجي هستيم؛ همين طور سرقت 
ترجمه ها و انتشار دوباره شان از سوي ناشري ديگر و... مساله 
ناگوار ديگري كه در سال هاي اخير زياد درباره آن شنيده ايم، 
مقوله افست شدن كتاب هاي پرفروش به دست سودجويان 
و ارايه آن با قيمتي به مراتب پايين تر از قيمت نسخه اصلي 
بوده اس��ت كه اصطالحا براي آن عنوان »قاچاق كتاب« را 
برگزيده اند. انتش��ار كتاب با ش��مارگاِن غيرواقعي و فريب 
مولفان و... هم از س��ويي ديگر بيشتر و بيشتر بر اين واقعيت 
تشديد مي گذارد كه در غياب عضويت در معاهده جهاني برن 
و پذيرش قانون كپي رايت، ما به قوانين داخلي مستحكم و 
اساس��ي نياز داشتيم تا شاهد اين همه تخلف و بي نظمي در 

عرصه نشر نباشيم؛ قانوني كه هنوز هم وجود ندارد. 
پنجم: چند روز قبل، تصوير گزارش��ي درباره وضعيت بازار 
كتاب و كتاب خواني به دس��تم رس��يد ك��ه روزنامه نگاري 
25 س��ال قبل؛ يعني زمان برگزاري نخس��تين دوره هفته 
كتاب تهيه و تنظيم كرده بود. جالب آنكه عمده مطالب اين 
گزارش و انتقاداتي كه اهالي فرهنگ و نش��ر به شرايط وقت 
داش��تند، امروز هم دغدغه و مساله نشر ما به شمار مي آيند. 
بخش��ي از اين گزارش، به اظهارات زنده ياد محمد زهرايي؛ 
ناشر فقيد و شناخته شده نشر ايران و بنيانگذار نشر كارنامه 
اختصاص داش��ت كه گفته بود به جاي تخصيص وام  با سود 
پايين به ناش��ران، با بودجه اي كه در نظر گرفته شده است، 
يك س��ازمان توزيع كتاب داير كنيد تا مشكل توزيع كتاب 
در س��طح كشور حل ش��ود. اتفاقي كه رخ نداد و حاال بعد از 
25سال هنوز اين حلقه مهم از صنعت نشر )موزعان كتاب( 
با مش��كالت فراواني همراه است و آن وام ها هيچ دردي را از 
صنعت نش��ر دوا نكرده اند. جالب تر آنكه مشكل شبكه هاي 
توزيع به جاي اينكه به دس��ت متصديان دولتي حل شود، 
به دليلي تبديل شده كه با آن برپايي نمايشگاه هاي استاني 
را - با اين توضيح كه عدالت فرهنگي حكم مي كند به سراسر 
كش��ور كتاب برسد- توجيه كنند؛ نمايشگاه هايي كه سفره 
كتاب فروشي هاي معدود استان ها و شهرستان ها را كوچك تر 

و كوچك تر مي كنند. 
شش�م: عالج بيماري هايي كه صنعت نشر در كشور ما به 
آن گرفتار اس��ت و عمدتا با سوءمديريت عارض شده اند، در 
دوره هاي مختلف با تجويزهاي اش��تباه تشديد شده است و 
درمان كردن آن، به بينشي كالن و هم افزايي تمام تشكل ها 
و صنوف نش��ر نياز دارد؛ ضمن اينكه انتق��ال يكباره امور به 
تشكل هايي كه به دليل چهار دهه تصدي گري آمادگي الزم 

را ندارند، نمي تواند الزاما راه درستي باشد. 

روايت حافظ موسوي از اخوان در كتاب »لولي وش مغموم«

موزه متروپوليتن ميزبان ميكل آنژ مي شود

اقتباس نمايشي »1984« جايي در جوايز توني ندارد

عنوان كت��اب به خوبي روش��ن مي كند موض��وع كتاب 
تازه حافظ موس��وي درباره اخوان ثالث است؛ »لولي وش 
مغموم« كتابي است كه به تازگي از سوي انتشارات »نگاه« 

روانه بازار كتاب شده است. 
حاف��ظ موس��وي در گفت وگوي��ي ب��ا »اعتم��اد« ابتدا 
تاريخچ��ه اي از نگارش اين كتاب بي��ان مي كند: »اواخر 
دهه هفتاد بابك تختي برنامه ريزي كرده بود كه در نش��ر 
»قصه« مجموعه كتاب هايي درباره چهره هاي قرن بيستم 
ايران منتشر ش��وند با اين هدف كه شاعران، نويسندگان 
و هنرمنداني ايراني كه در قرن بيس��تم ظهور كرده اند، به 
واسطه اين كتاب ها معرفي شوند. در آن زمان آقاي شمس 
لنگرودي درباره نيما، اميرحس��ن چهلتن درباره محمود 
دولت آبادي، زنده ياد كورش اس��دي درباره غالمحسين 
ساعدي و فرشته ساري درباره فروغ كتاب هايي را نوشتند 
و من نيز كتابي درباره مهدي اخوان ثالث نوشتم. تا جايي 
ك��ه به ياد دارم ح��دود 10 كتاب از اين سلس��له كتاب ها 
منتشر ش��د و كتاب من اوايل دهه 80 به چاپ رسيد ولي 
با مهاجرت بابك تختي، انتشارات غيرفعال شد و كتاب ها 
ماند و ما نيز به احترام ناش��ر، تجديد چاپ اين كتاب ها را 
منتفي دانس��تيم تا اينكه چندي پيش انتشارات »نگاه« 
تصميم گرفت اين پروژه را دنبال كند و بر همين اساس، 
من كتاب »لولي وش مغم��وم« را بازنگري كردم و حدود 
10 ش��عر اخوان را كه هم خودم بر آنها تاكيد داشتم و هم 
در متن كتاب از آنها صحبت شده بود، به كتاب اضافه كردم 
و ويرايش مختصري انج��ام دادم و با اين تغييرات، كتاب 

تجديد چاپ شد.«
به گفته او، هدف اين پروژه اين اس��ت كه با فاصله گرفتن 
از زمان زيس��ت اين چهره هاي فرهنگي و هنري احتمال 
مي رود نس��ل جديدي كه مي آيند كمتر آنان را بشناسند 
و با اين وصف ش��ايد بد نباشد كتاب هايي مختصر و مفيد 
درباره آنها نوش��ته و ظاهرا قرار اس��ت اين س��ري بيست 

كتاب منتشر شود. 
موسوي در پاسخ به اين پرس��ش كه پرداختن به اخوان، 
بر اس��اس انتخاب خودش بوده يا ناشر نوشتن اين كتاب 
را به او س��پرده اس��ت، توضيح داد: »خود ناشر پيشنهاد 
كرد. ضمن اينكه قرار ش��د من و ش��مس مشتركا درباره 
شاملو كتابي بنويسيم كه در آن دوره هم ما تاخير كرديم 
و هم پروژه متوقف ش��د ولي مطمئنم درباره شاملو حتما 
كاري مي كني��م.« اين ش��اعر درباره مواجه��ه خودش با 
كتاب »لولي وش مغموم« دش��واري  هاي نوش��تن كتاب 
درباره ش��خصيت هاي مش��هور معاصر كه ممكن اس��ت 
اطرافيان ش��ان درباره آنها تعصباتي داشته باشند، گفت: 
» من و بس��ياري از هم نسالن ما شعر معاصر را با شاعراني 
مانند نيما، فروغ، شاملو و... ش��ناختيم و يكي از شاعران 
برجس��ته اين دوره اخوان اس��ت كه خود من از نوجواني 
بس��ياري از ش��عرهاي او را از حفظ بودم و از اين نظر فكر 
كردن درباره اخوان و ش��عرهاي او برايم مشكل نبود ولي 
نوش��تن كتابي درباره او كه هم به زبان س��اده باشد و هم 
حقيقت مطلب را درباره او بيان كند، سختي خود را داشت 
چون باي��د به همه مناب��ع مراجعه مي كردم.« موس��وي 
توضيحات بيش��تري درباره شيوه نگارش اين كتاب ارايه 

داد: »روش من براي نوشتن اين كتاب، روش ابداعي خودم 
نبود و اطالعات موجود را دفتر به دفتر تقس��يم كردم. در 
اين كتاب به رابطه اخوان با ش��عر كالس��يك و نيمايي و 
نسبت اخوان و شعرش با شرايط اجتماعي كشورمان توجه 
داشتم. عالوه بر اين انديشه هاي خاص او و نوع ايدئولوژي 
را كه او براي خودش طراحي كرده بود، نيز مورد توجه قرار 
داده ام. اين نگرش ها در ش��عر اخوان هست و تالش كردم 

انتقادي به آن بپردازم.«
اين شاعر براي نوشتن كتاب »لولي وش مغموم« اما تعمدا 
به زندگي خصوصي اخوان توجه چنداني نداش��ته است: 
»كوشيدم خيلي به زندگي خصوصي او نپردازم به جز آن 
بخش هايي كه بر شعرش تاثيرگذار بوده است مانند مرگ 

دخترش كه تاثير عميقي بر او گذاشته بود.«
موس��وي كه نام »لولي وش مغموم« را ب��راي اين كتاب 
انتخاب كرده اس��ت، درب��اره اين نام نيز گف��ت: »اين نام 
را انتخاب كردم چون بالفاصله ش��عر زمس��تان را به ياد 

مي آورد.«  
موس��وي در ادامه از اهميت شعر اخوان براي نسل جديد 
نيز س��خن گفت: »نس��ل جوان ما از نظر سواد و دانش از 
نسل هاي قبلي بهتر هم هستند اما متاسفانه در اين نسل، 
قدري توجه به ميراث گذش��ته كم است و اين كم توجهي 
هم به ادبيات كالس��يك بر مي گردد و شايد آشنايي شان 
با ش��عر حافظ و نظامي و خيام و... كمتر از نسل هاي قبل 
باش��د و از سوي ديگر ش��ايد به نظر برسد اين نسل كمتر 
از نسل هاي قبلي ش��عرهاي مدرن فروغ و شاملو و اخوان 

و... را مي خوانند.«
او به ديگر ويژگي هاي شعر اخوان هم توجه كرد: »با توجه 
به اينكه اخوان از زبان خراساني بهره مي گيرد زباني ادبي 
كه قابل تقليد و تكرار نيست، اين ويژگي نيز بازخواني شعر 
او را ضروري مي كند. او ميراثي را از خودش در زبان فارسي 
به جا گذاشته و هرچند زبانش در ادبيات خراساني ريشه 
دارد ولي سازه جديدي از زبان را آورده كه برگي مستقل 
از زبان فارسي است و حتما تجربه هاي او به كار نسل بعدي 
مي آيد. همچنان كه او در شعر روايي نيز تجربه هايي بكر و 

گرانمايه دارد. شعري مانند »آنگاه پس از تندر« از جمله 
تجربه هاي او در روايت ش��عر هنوز هم براي شاعران نسل 

بعدي قابل توجه است.« 
موس��وي در اين كتاب نگاهي هم به مباحث نظري دارد 
كه اخوان درباره ش��عر نيما عنوان كرده اس��ت كه همين 
س��رفصل مي تواند دربردارنده اطالعات خوبي در زمينه 

آشنايي با شعر و نظريه هاي نيما از ديدگاه اخوان باشد. 
او كه به جنبه هاي اجتماعي شعر اخوان باور دارد، معتقد 
اس��ت با بازخواني ش��عر اخوان گويي دوباره داريم تاريخ 
معاصر را بررسي مي كنيم به همين دليل هنوز شعر اخوان 

كهنه نيست و كهنه هم نخواهد شد. 
موسوي البته نگارش چند كتاب ديگر را هم در دست دارد 
و به تازگي مجوز چاپ كتاب ديگرش صادر ش��ده است؛ 
كتاب آنتولوژي شعر سياسي اجتماعي را كه دو، سه سال 
بر آن كار كرده بود و آنگون��ه كه خودش توضيح مي دهد 
براي ناشر اين كتاب مشكلي پيش آمد و خود ناشر، كتاب 
را به ناش��ري ديگر منتقل كرد و آقاي شاعر اميدوار است 
تا دو، س��ه ماه آينده اين كتاب منتش��ر شود: »اين كتاب 
مقدمه اي بر سابقه شعر سياسي و اجتماعي دارد و از قرن 
چهارم و پنجم تا دوره مشروطه و بعد را در بر مي گيرد. و در 
همين مقدمه هم توضيح داده ام كه اين كتاب دستمايه اي 
است براي كس��اني كه بر مقوله نقد اجتماعي و مطالعات 

فرهنگي كار مي كنند. 
در اين كتاب دستچيني از بهترين نمونه هاي شعر سياسي 
و اجتماعي فارس��ي را آورده ام كه نشان مي دهد شاعران 
نس��بت به مسائل سياس��ي و اجتماعي كش��ور خود چه 

حساسيت هايي داشته اند.«
به جز اينها او انتش��ار مجموعه اشعار خود را به انتشارات 
»نگاه« سپرده است كه آخرين نمونه خواني آن انجام شده 
و در دو، س��ه ماه آينده منتشر خواهد شد. مجموعه شعر 
ديگري ه��م دارد به نام »واژه هاي من« كه مجوز گرفته و 
اين كتاب نيز همراه با كتاب ديگرش كه مجموعه مقاالتي 
در باب مس��ائل ادبيات و فرهنگ اس��ت ب��ا نام »فرهنگ 

مدارا« نيز از سوي همين ناشر منتشر خواهد شد.  

نمايش��گاه »ميكل آنژ، رس��ام و طراح آس��ماني« در موزه 
متروپوليت��ن نيوي��ورك، پس از گذش��ت 450 س��ال از 
درگذشت ميكل آنژ، هنرمند ايتاليايي برپا مي شود. آثار خالق 
نقاشي هاي سقف كليساي سيستين در تازه ترين نمايشگاه 
موزه هن��ر متروپوليتن به نمايش درخواه��د آمد. به گفته 
مسووالن متروپوليتن اين نمايشگاه ميزبان بيشترين آثار 
گردآوري شده اين هنرمند در طول تاريخ است.  اما مهم تر 
اينكه دستاوردي در تاريخ هنر در پيش چشم عموم مردم 
قرار مي گيرد: نگاهي تمام نما به حرفه هنرمندي كه به وسيله 
آس��يب پذيرترين ابزار- كاغذ، مداد موم��ي و جوهر- ثبت 
شده اند.  اما رسم تجربه اي متفاوت از گرافيك رقم مي زند؛ 

رسم منسوج است، به فشار مداد روي كاغذ، محو شدگي هاي 
نامحسوس، خطوط، بافت ها و سايه سازي هايي كه سطوح 
را برجسته مي كنند مربوط است. بيش از 130 اثر ميكل آنژ، 
نخستين نقاش��ي هاي او، تعدادي مجسمه مرمرين، مدل 
چوبي طاق كليسا و كارهايي از هنرمندان ديگر هم دوره او 
دوشنبه 24 نوامبر )22 آبان( در نمايشگاه »ميكل آنژ: رسام 
و طراح الهي« موزه متروپوليتن به نمايش درمي آيند. اين 
آث��ار از ميان 50 مجموعه  خصوص��ي و عمومي در امريكا و 
اروپا انتخاب شده است و بسياري از آنها را شاهكار ميكل آنژ 
مي دانند.  كارمن س��ي. بامباك، مدير موزه در معرفي اين 
نمايش��گاه گفته اس��ت: »منتخب بيش از 200 اثر نش��ان  

مي دهد كه هنوز هم شبيه س��ازي و س��بك رسم ميكل آنژ 
قدرت گيراي خود را تا به امروز حفظ كرده اس��ت. با نگاه به 
هنر او، گذشت 500 سال از خلق آنها را فراموش مي كنيم.«  
طبق معرفي م��وزه متروپوليتن، پي��ش از اينكه ميكل آنژ 
به نقاشي يا مجسمه س��ازي روي بياورد، رسام بود. پس از 
آموزش در كارگاه گرالندايو، نخستين نقاشي اش »شكنجه 
س��نت آنتوني« را در سال 1488 تمام كرد و زمان كوتاهي 
را صرف خلق تابلوي »كمانگير جوان« كرد كه نخس��تين 
مجسمه مشهور او به شمار مي رود. هر دوي اين آثار در موزه 

متروپوليتن به نمايش درخواهد آمد.  
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كميته اجرايي جوايز توني روز پنجشنبه براي نخستين بار 
در فص��ل 2018-2017 تئات��ر برادوي گ��رد هم آمدند و 
صالحيت ش��ركت 5 توليد نمايشي در جوايز توني 2018 
را بررسي كردند. صالحيت چهار نمايش »1984«، »اتاق 
ماروين«، »ش��رايط تسليم من« و »ش��اهزاده برادوي« و 
»زمان و كانويز« ب��راي ش��ركت در هفتادودومين جوايز 
ساالنه توني بررسي شد.  اقتباس نمايشي رمان كالسيك 
»1984« نوشته جورج اورول كه مورد استقبال منتقدان 
تئاتر وستاند قرار گرفت و طولي نكش��يد كه راه خود را به 
برادوي باز كرد، مورد تاييد مسووالن معتبرترين جايزه تئاتر 
امريكا قرار نگرفت. در متني كه وب سايت »برادوي ورلد« 
منتشر كرده اس��ت، مي خوانيم: »نمايش »1984« واجد 
شرايط شركت در اين جوايز نيست. اين اثر از سوي كميته 

اجرايي جوايز توني فاقد صالحيت است. نمايش شرايط الزم 
مندرج در قوانين و مقررات توني را براي به دس��ت آوردن 
صالحيت حضور ندارد.« طبق اين بيانيه اوليويا وايلد براي 
نخستين بار با اين نمايش قدم روي صحنه برادوي گذاشتند، 
نمي توانند براي ايفاي نقش در اين نمايش نامزد جايزه توني 
باشند. در نمايش »1984« وايلد شخصيت جوليا را بازي 
مي كند كه شخصيت محوري داستان، وينستون اسميت، 
دلباخته اش مي ش��ود. اين در حالي است كه بازي بي نظير 
وايلد و استوريج پس از شب افتتاحيه مورد استقبال منتقدان 
قرار گرفت. از طرفي صحنه هاي آزاردهنده شكنجه در اين 
نمايش با واكنش مخاطبان روبه رو شد. مسووالن و جوايز 
توني و توليدكنندگان اين نمايش پاسخگوي پرسش هاي 
خبرن��گاران نبوده ان��د.  رابرت ايك و دون��كان مك ميالن 

اقتباس و كارگرداني اين نمايش را كه هشتم اكتبر و پس از 
125 اجرا به پايان رسيد، بر عهده داشتند.  
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آن سوي آب ها

ندا آل طيب

مسعود خيام نويسنده اى است كه در هفتاد 
س�الگى به طرزى خس�تگى ناپذير به كار 
مش�غول و در آثارش به جنبه هاى مهمى از 
زيست اجتماعى پرداخته است. تحصيالت 
او در زمينه مهندس�ى هوا فضاس�ت. پس 
از تحصيل در دانش�گاه صنعتي شريف به 
انگلستان و سپس به امريكا رفت. در رشته 
مهندسي هوانوردي )اندازه گيري و كنترل( 
روي هواپيماهاي جت عمود پرواز كار كرد 
و پ�س از آن به عنوان وابس�ته تحقيقاتي 
)نظامي( مشغول تحقيقات ارتعاشات بدنه 
موشك و س�ازه هاي فضايي شد. اما پس از 
آنكه تصميم گرفت زندگي را در كش�ورش 
ادامه دهد، بازگش�ت و به تدريس و نوشتن 
مشغول شد. از او تاكنون ده ها كتاب و صدها 
مقاله منتشر شده است. انتشار دو يادداشت 
منتقدان�ه درباره احمد ش�املو و چاپ آثار 
جديد بهانه  اين گفت وگو است كه انعكاس 

آن را مي خوانيد. 

فاطمه السادات عبادي

عرفان خوشخو/ اعتماد

»فيلم س��وزي« بحث ديروز و امروز سينماي ايران نيست؛ 
از ده��ه 80 و با افزاي��ش توليدات آثار س��ينمايي، برخي 
تهيه  كنن��دگان به زمان اك��ران فيلم هاي ش��ان معترض 
بودن��د. آنها معتقدند هنوز در فصل هايي از س��ال از جمله 
بهار و تابستان، ميل مردم به سينما رفتن بيشتر است و به 
همين خاطر صاحبان آثار تمايل دارند فيلم هاي شان را در 
اين مقاطع روي پرده ببرن��د. از طرف ديگر، نمي توان ايده 
»فيلم خوب در هر شرايطي مخاطب دارد« را ناديده گرفت؛ 
ايده اي كه بسياري از سينماگران به آن رسيده اند و تالش 
مي كنند همكاران خود را به درك اين واقعيت مجاب كنند. 
غالمرضا موسوي يكي از تهيه كنندگان سينما هم اخيرا در 
گفت وگو با ايلنا مساله »فيلم سوزي« را به چالش كشيده 
اس��ت: »اعتقادي به فيلم س��وزي ندارم و فكر مي كنم دو 
گروه اين بحث را ب��ه راه انداختند. گروهي كه مي خواهند 
آثارش��ان را در آينده اكران كنند و قصد دارند با راه اندازي 
چنين مباحثي در رسانه ها مطرح شوند و گروه ديگر؛ كساني 
هس��تند كه تالش كردند فيلم هاي ش��ان به فروش خوبي 
برس��ند اما مخاطبان از آنها استقبال نكردند و براي توجيه 
سرمايه گذاران خود بحث فيلم سوزي را راه اندازي كردند.«

به گفته اين تهيه كنند، هر فيلمي اگر المان هاي يك اثر قابل 
قبول را داشته باشد، مي تواند پاي مخاطبان را به سالن هاي 
سينما باز كند: »س��ينمادار به دنبال اين است تا فيلمي را 
اكران كند كه تماش��اچي بيشتري به س��الن بيايد. اگر ما 
فيلم هايي داش��ته باشيم كه مخاطبان را به سينما بكشاند 
قطعا فيلم هاي ك��م مخاطب نيز مي توانند از اين مس��اله 

بهره مند شوند و مخاطب آنها افزايش پيدا كند.« 
در عين حال موسوي در ميان صحبت هاي خود به اين نكته 
اشاره كرد كه استقبال عامه مردم از تماشاي برخي فيلم ها 
بيشتر اس��ت. يكي از اين گونه ها، كمدي است كه معموال 
عمده  فروش گيشه در هر دوره اي به آنها اختصاص مي يابد. 
در اي��ن ميان فيلم ه��اي فرهنگي، هنري و تجربي س��هم 
كمتري دارند و موسوي هم اختصاص سالن بيشتر به اين 
نوع فيلم ها را در افزايش فروش آنها بي فايده مي داند: »قطعا 
فيلم هاي فرهنگي كه آثار ارزشمندي هستند بايد به نمايش 
دربيايند و اكران شوند اما اكران اين فيلم ها بايد با حمايت 
دولت باشد. نمي توان از بخش خصوصي انتظار داشت كه 
فيلمي را كه مخاطب زي��ادي دارد اكران نكند و در عوض 
فيلم��ي را اكران كند كه مخاطب كمت��ري دارد. مخاطب 
بعضي از فيلم ها كامال مش��خص است. حال اگر به آن فيلم 
به جاي چهار سالن، 40 سالن سينما داده شود، مخاطبش 
افزايش پيدا نمي كند بلكه همان تعداد تماش��اگر در بين 
س��الن ها تقسيم مي ش��ود.« »احترام به سليقه مخاطب« 
از جمله نكات قابل توجه اظهارات غالمرضا موسوي است؛ 
به قول او ما نمي توانيم مخاطب را مجبور كنيم به تماشاي 
فيلم هايي برود كه مورد عالقه  خودمان است: »با آژان كشي 
نمي توان مخاطب را به سينما آورد و اين روش در همه جاي 
دنيا مرسوم است زيرا سينما يعني انتخاب.« با اين همه نبايد 
نقش فرهنگ سازي س��ينما و تاثير اين هنر را در افزايش 
سطح سليقه مخاطب ناديده گرفت؛ سهمي كه اين روزها 

چندان به چشم اهالي هنر نمي آيد. 

غالمرضا موسوي ايده فيلم سوزي در سينما را به چالش كشيد

پذيرش سليقه مخاطب

هادي حسيني نژاد

نماينده فلسطين در نودمين دوره اسكار
»واجب« نخستين تجربه پدر و پسر بازيگر 

مسووالن س��ينماي فلس��طين آن ماري جاس��ر را با فيلم 
»واجب« براي شركت در بخش بهترين فيلم خارجي زبان 
آكادمي اسكار معرفي كردند. اين سومين ساخته اين فيلمساز 
است كه نماينده فلسطين در اسكار شناخته مي شود و پيش از 
اين فيلم هاي »وقتي تو را ديدم« )2012( و »نمك اين دريا« 
)2008( به عنوان نماينده اين كشور به اسكار معرفي شدند. 
تازه ترين ساخته اين كارگردان زاده بيت الحم، تاثيرگذارترين 
فيلم بلند او به ش��مار نمي رود؛ در كم��دي- درام »واجب« 
پدر و پس��ري را- ابو و ابوشادي- مي بينيم كه با اتومبيل در 
خيابان هاي ش��هر ناصره مي چرخند ت��ا كارت  دعوت هاي 
عروس��ي را به دوستان و اقوام بدهند؛ طي همين گردش در 
شهر است كه رابطه اين پدر و پسر به تصوير كشيده مي شود. 
از نظر جاس��ر راز موفقيت فيلم در انتخاب بازيگر غيرعادي 

آن است. 
وقتي به دنبال يافتن بازيگر مناسب براي ايفاي نقش شادي 
جوان بودند، جاس��ر با فردي كه در دو فيلم قبلي همكاري 
كرده، تماس مي گيرد؛ صالح بكري كه بيشتر او را براي بازي 
در فيلم »زماني كه مي ماند« و همچنين شخصيت محوري 
تريلر ايتاليايي »Salvo« مي شناس��يم. جاسر در اين باره 
مي گويد: »فورا صالح را انتخاب كردم، من هميش��ه با او كار 

مي كنم. «  اما جاسر اين بازيگر كاريزماتيك را با هنرپيشه اي 
كهنه كار كه هرگز با او همكاري نداشته، همراه مي كند. پدر 
صالح بكري، محمد بكري س��تاره سه دهه تئاتر و سينماي 
فلس��طين. قابل درك است كه بكري جوان وقتي از انتخاب 
جاسر باخبر مي شود، از بازي در اين فيلم كمي كنار مي كشد. 
جاسر با خنده مي گويد: »با صالح در اين باره صحبت كردم و او 
مي گفت: »بله، نه، بله، نه، خودت تصميم بگير!« اين موضوع 
براي او يك دغدغه بود چون تصميمي بسيار شخصي بود و 
ممكن بود همه چيز از هم بپاشد. همكاري با اعضاي خانواده 

بسيار سخت است!«
خوشبختانه اين تصميم قابل سرمايه گذاري بود، جذابيت 
كميك فيلم به شدت وابس��ته به رابطه درخشان و غيرقابل 
خطاي بازيگران اصلي آن اس��ت. اما اين بدين معني نيست 
كه فيلمبرداري بدون دشواري انجام شد، مخصوصا حاال كه 
بكري پدر دوباره به عادت س��يگار كشيدن بازگشته است. 
جاسر مي گويد: »او نمي خواس��ت صالح از سيگار كشيدن 
او بويي ببرد چرا كه تنهايي نگراني او س��المت پدرش است. 
بنابراين او مجب��ور بود با عوامل فيلم جايي پنهان ش��ود تا 
سيگاري دود كند.«  اما صالح بكري پس از چند روز متوجه 
اين موضوع مي ش��ود و حتي خش��م او را مي توان در يكي از 
صحنه هاي فيلم ديد. »صالح هم س��يگار كش��يدن را كنار 
گذاشته بود اما حاال كه ماجرا را فهميده بود، گفت كه تصميم 

دارد دوباره اين عادت را از س��ر بگي��رد. با اين حرف، محمد 
ناراحت مي شود. «  جشنواره لوكارنو از فيلم »واجب« با سه 
جايزه تقدير كرد و پيش از اينكه در فلسطين روي پرده برود 
در لندن مورد توجه خاصي قرار گرفت و مايه افتخاري براي 
خانواده بكري شد. جاس��ر در اين باره مي گويد: »اين تقدير 
و تحس��ين ها معناي خاصي براي هر دوي آنها داشت. آنها 
درباره اهميت همكاري با يكديگر و اين تجربه خاص صحبت 
مي كردند. هر بار كه محمد پاي تماش��اي فيلم مي نشست، 
گريه اش مي گرفت.«                                منبع: هاليوود ريپورتر

ترجمه: بهار سرلك


