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 برگه راهنمایی نمایش را که مطالعه 
می کنم تنها یک بنــد حاوی اطالعات 
کمکی برای دیدن نمایش است و نمایش 
که آغاز می شــود، این پرسش مطرح 
می شود چرا مؤلف جوان از دادن اطالعات 
بیشتر به مخاطب خود صرف نظر کرده 
است. یک ساعت پیش از شروع نمایش 
کارگردان با مسئول تاالر مولوی گفتگو 
می کرد و از فقدان دانش کافی در میان 
مراجعه کنندگان گالیه داشــت. اینکه 
چرا مردم هملــت را نمی خوانند و برای 
دیدن نمایش، آگاهی زیــادی با خود 
حمل نمی کنند. گالیه جذابی اســت. 
بی شک داشــتن مخاطب آگاه امکان 
دیالوگ بهتری میان خالق اثر و مخاطب 
اکثر پدید مــی آورد؛ اما یک پرســش 
مهمتر برایم مطرح می شود. آیا این دو 
ســوی یک اثر به یک میزان از اطالعات 
بهره می برند؟ آیا خاستگاه اطالعات یا 
محتوای آن برای هر دو گروه برابر است؟ 
اساساً دیدن نمایش برای رسیدن به یک 
فصل مشترک میان دو جریان متقابل 
است یا برجسته کردن فصل مشترکی 
از گذشته؟با چنین چشــم اندازی وارد 
ســالن می شــوم. هنوز نمی دانم با چه 
هملتی روبه رو می شوم. تنها می دانم از 
سه متن اقتباس شده است. یک متن، 
هملت شکسپیر به آسانی دردسترس 
است و دو متن دیگر، یعنی اقتباس های 
هاینر مولر و برنار ماری کولتس، آثاری 
خاص، ناشناخته برای مخاطب معمولی 
تئاتر و اندک و معدود در چاپ به حساب 
می آیند. یعنی در حالت عادی به دیدن 
عنوان هملت، مخاطب می گوید همان 
روایت برادرکشی و انتقام از عمو. این در 
حالی است که مخاطب بداند، هرچند 
اندک، هملت چیســت. امــا به محض 

مواجهه با اثر همان مقدار مناسب برای 
ادارک و خلق فصل مشــترک ناممکن 
می شود. نمایش یک بازی پیچیده است 
که کمکی به مخاطب بــرای ورود به اثر 
نمی کند. حتی می تواند مخاطب خاص 

را هم دچار تشتت کند.
جهان امروز، جهان ترافیک اطالعات 
اســت. ما نمی توانیم هماننــد روزگار 
گذشــته خود را عالمه بدانیم و بگوییم 
می دانیم آنچه رخ می دهد، چیســت یا 
چه معنایی را متبادر می کند. ما در انبوه 
اطالعات درگیر یک سردرگمی عجیب 
روبه رو هستیم و شاید از همین روست که 
در مواجهه با یک پدیده، به طرفه العینی 
دیدگاه خود را تغییر می دهیم. ما درگیر 
نوع تازه ای از ترکیب جهالت و معرفت 
شده ایم. شاید همان چیزی که بتوانیم 
به مثابه جنبه ای از جهان پســت مدرن 
ادراکش کنیم. هم می دانیم و همه نه. از 
قضا نمایش »هملت« شایان افشردی 
نیز در چنین وضعیتی قــرار می گیرد. 
می دانیم در عین حال نمی دانیم و حتی 

آن یک بنــد راهنمایــی ابتدایی هم بر 
گیجی مــا می افزاید. پرســش بزرگی 
شــکل می گیرد که هملت کجاست. 
نمایشی که تنها دو شخصیت هملت و 
افلیا دارد چگونه می تواند روایت غمبار 
شاهزاده دانمارکی را روایت کند!؟ خب، 
همان ابتدا می توان گفــت ما با روایتی 
از هملت شکســپیر روبه رو نیستیم. با 
حذف نام شکســپیر از آن بند راهنما، 
خللی در نمایش ایجاد نمی شود؛ چون 
نمایش بیشتر به مولر و کولتس وفادار 
است. داشتن دو شخصیت آن، برآمده 
از »هملت ماشــین« مولر است و وجه 
ســخنرانی آن برآمده از »روز مرگ در 
داستان هملت« و از قضا دومی بیشتر از 
اولی در فرم غالب می شود. متن کولتس با 
آن آزادی بی حد و حصر می تواند هر کسی 
را اقنــاع کند در این جهان پســامدرن 
طبع آزمایی کند. اما با دیدن نمایش یاد 
گفتاری از هاینر مولر افتادم که »به مدت 
30  سال هملت برای من یک دلمشغولی 
واقعی بود، بنابراین تالش کردم با نوشتن 

متنی کوتاه، هملت ماشــین، هملت را 
نابود کنم. تاریخ آلمان دلمشغولی دیگرم 
بود و تالش کردم تا این دلمشغولی را، این 
کل پیچیده را نابود کنم.«حاال به بحث 
ابتدایی بازمی گــردم، آنجا که چطور ما 
هم می دانیم و هم نه. برای من این پرسش 
مطرح می شــود آیا »هملت« افشردی 
همانند اثر مولر می تواند تاریخ ایران را 
درگیر کند. افشردی پسر جوانی است 
و توقع یک فکر 30 ســاله از او امر عادی 
است. او در قرن تازه، با انبوهی از اطالعات 
و منابــع مطالعاتی، می دانــد دیگران 
پیش از او چه کرده اند یا حتی قصد چه 
کاری را دارند. پس او با دانش خود پیش 
رفته و اثری پیچیده آفریده اســت. اما 
دل مشغولی او چیست؟ نکته مهم همین 
اســت. همان جمله جذاب مولر که در 
راهنمایی نمایش یافت نمی شود. تالش 
برای یافتن مصاحبه ای از افشردی ناموفق 
بود، شاید جایی گفته است هدفش چه 
بوده؛ اما در دنیای پسامدرن افشردی که 
از قضا میراث مولر است، یافتن پیام ساده 

نیست. نمایش او هم از قضا در بیان قصد 
و مقصود، برخالف اثر مولر است. دنیای 
»هملت ماشین« آشکارا آلمان دوپاره و 
دو جنگ جهانگیر خانمان سوز را بازتاب 
می دهد و »هملت« افشــردی حداقل 
برای من بازتاب هیچ چیزی جز ذوق و 
شوق کارگردان در خوانش شخصی از 
هملت نیست؛ مگر آنکه کلیسای نمایش 
را مسجد تعبیر کنیم و تریبون سخنرانی 
را مجلس. حاال مفهوم موش در نمایش 
برای من ایرانی می شود. ولی چقدر این 
برداشت شخصی من می تواند درست 
باشد؟ آیا چنین نگرشی الصاقی به حساب 
نمی آید؟ آیا واقعــاً می توان میل من به 
دیدن جنبه ای اجتماعی و سیاسی در اثر 

را راستی آزمایی کرد؟
بیایید کمی هم بــه کولتس رجوع 
کنیم. عمر مرد فرانسوی چنان کوتاه بود 
که زمان برای رمزگشایی از آثارش به وقت 
حیات مهیا نشد. در ابتدای نمایشنامه  
هملتش می گوید »ای روح ناآرام! زمان 
مرده است. برنخیز.« جمله بسیار شبیه 
گفتگوهای دو دوســت یکی در ایران و 
دیگری خارج از کشــور است، جایی که 
دوست ســاکن ایران می گوید »وضع 
خوب نیست. به کله ات نزنه برگردی!« 
جمله ساده و سرشــار از پیام سیاسی 
اســت و محتوای عمیقی برای تفسیر 
اجتماعی دارد. جمله کولتس، با توجه 
به روح ســرکش او پیام روشنی دارد. او 
در همان آغاز، همانند بســیاری دیگر 
از نمایشنامه نویسان پسامدرن، ضربه 
کاری را در آغاز متــن می زند: همچون 
پینتر یا مولر. این را هم باید در برشــت 
جســتجو کرد. اینکه در بطن اثر خود، 
هویت سیاسی و اجتماعی خود را حفظ 
کن. نســل مولر و کولتس ســرخورده 
از فاشیســم شــوروی و لیبرالیســم 
افسارگسیخته غرب، راهی جز اعتراض 
به سیاق پسامدرنیسم نیافتند. آدم های 
ســردرگم و گم کرده هویــت که حتی 

طبقــه اجتماعی آنها مخدوش شــده 
است و زبانشان ناآراســته و سرسام آور 
اســت. همان چیزی که در اثر افشردی 
نیز مشاهده می کنیم؛ اما بعید می دانم 
اثر او چون اســالفش قصد زبان زدایی، 
تاریخ گریزی یا مهم تر، انهدام هملت را 
داشته باشد. او شیفته هملت شکسپیر 
است و در روح عاری از آن عصیان مولر. 
برای همین همه چیز در نمایش دیدنی 
اســت. دکور، نور، لباس و حتی زبان که 
هنوز به وضعیت آرکائیک دلبسته است 
و آن را رهــا نمی کنــد. آن را مخدوش 
نمی کند. هجو نمی کند و تالش می کند 
اعتراض را به اجرا بکشاند تا زبان، همانند 
بازی با اســباب بازی هایی کــه عموماً 
ادوات جنگی هستند و پرتاب می شوند 
و منهدم. پس این هملت دست گرمی 
است. تماشاگرش با هملت خواندن وارد 
اثر نمی شود و همه در نهایت سردرگمی 
بیش نیســتیم. زیــاد می دانیم و هیچ 

نمی دانیم.  

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تازه تریــن کتــاب در حوزه نویســندگی، 
روزنامه نــگاری و خبرنگاری با عنــوان »آیین 
نگارش؛ تعریف خبر، مصاحبه و گزارش« شامل 
مقدمه، پیشگفتار، ۶ فصل و نتیجه گیری در 300 
صفحه توسط نشر آبارون با شمارگان )تیراژ( هزار 
نسخه و به بهای هر جلد صد هزار تومان اثر حسن 

سالمی چاپ و منتشر شد.
نگارش صحیح و بیان فصیح و شیوا در کار خبر 
از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر مخاطبان است. 
مهم تر از آن ضرورت حفظ زبان و خط فارســی، 
به عنوان رکن اساسی فرهنگ ایران زمین است 
که وظیفــه ای خطیر بر دوش همــگان به ویژه 

خبرنگاران و اصحاب قلم و اندیشه است.
به بیان دیگــر، زبان فارســی حامل فرهنگ 
درخشان و پرعظمت ایران است و اگر رو به سستی 
و ضعف رود، پیوستگی ما با این فرهنِگ پُرشکوه 
سست می شود و توانایی این زبان نیز برای ایفای 
نقش حساسی که بر عهده دارد ازمیان می رود. از 
این رو باید با زدودن غلط ها از زبان و نگارش فارسی، 
فرهنگ غنی و پرافتخار خود را حفظ کنیم و این 
خط و زبان را به مثابه گوهری ارزشمند پاس داریم.
برخی ُچنین می پندارند که چون زبان فارسی،  
زبان مادری آنان است به فراگرفتن رموز آن نیازی 
ندارند و تصور می کنند که ایــن زبان را به خوبی 
می دانند و نباید در راه آموختــن مبانی و اصول 
آن وقت بیشــتری صرف کنند. زیان های ناشی 

از چنین پندار نادرستی، آشــکارا در بسیاری از 
متونی که روزانه با آنها سر و کار داریم یا سخنانی 
که می شنویم، مشاهده می شود و آسیب هایی که 
چنین پندارهایی بر پیکر زبان ارزشمند فارسی 

وارد کرده است برآگاهان پوشیده نیست.
گفتار و نوشتار رسانه های جمعی از دید مردم به 
عنوان زبان معیار شمرده می شود و از این رو از آن 
سرمشق می گیرند. وجود غلط در گفتار و نوشتار 
این رسانه ها موجب ســرایت واژه ها، عبارت ها و 

کتابت غلط، به دیگران خواهد شد.
اگر بهترین موضوع های خبری و گزارش های 
مهم روز بــا عباراتی نادرســت و واژه هایی غلط 
تنظیم شود، عالوه بر لطمه ای که بر زبان فارسی 
وارد می آورنــد، آثار مثبــت الزم را در مخاطبان 

بر جا نمی گذارند و منظــور دلخواه از آنها حاصل 
نمی شــود.با توجه به اینکه بخش زیادی از اخبار 
و گزارش های تارنماها )ســایت ها(، شبکه های 
اجتماعی، کانال های تلگرامی و واتساپی، نشریات 
)روزنامه هــا و مجله ها(، خبرگــزاری ها و صدا و 
سیما، دارای غلط محتوایی و نیز ایراد آشکار امالیی 
و انشایی است و همچنین با عنایت به تاثیری که 
شیوه نادرست نگارش اخبار در رسانه های جمعی بر 
مردم می گذارد، تصمیم گرفته شد کتابی در مورد 
تعریف خبر و گزارش و مصاحبه و آیین و شیوه های 
درست نگارش با هدف کاهش غلط های رایج در 
متون خبری، نگاشته شود و در اختیار خبرنگاران، 
مترجمان، کارشناسان، پژوهشگران، ویراستاران، 
دبیران، ســردبیران و مدیران خبرگزاری های و 

دیگر رسانه های ایران قرار گیرد.در مورد محتوای 
این کتاب، بیان دو نکته ضروری است. نکته نخست 
این که روش نگارش فارسی هیچ گاه شکل و صورت 
یکسان یا واحدی پیدا نکرده و همواره دستخوش 
تغییراتی بوده است. این چند گانگی در دوران ما، 
به دلیل وجود فضای مجازی و شبکه های گسترده 
ی اجتماعی، روندی فزاینده داشته است. از این 
رو در تدوین این کتاب تالش شد تا در مورد نکات 
مورد اختالف، نظری که مقبولیت بیشــتری در 
میان صاحبنظران، منابع و استادان زبان فارسی 
داشته است مورد توجه و استناد قرار گیرد تا بتوان 
شیوه ی واحدی را در نگارش اخبار،  گزارش های 
خبری، توصیفی، تحقیقی، میدانی و گفت وگو 
)مصاحبه(  به کار گرفت.نکته ی دوم این که پس از 
مقدمه و پیش گفتار و پیش از تدوین و نگارش آیین 
درست نویسی و یکسان نویسی )فصل های پنجم 
و ششــم(، به طور خالصه تعریف خبر، گزارش و 
مصاحبه و ارکان آن ها و نیــز اخالق خبرنگاری 
آمده و فصل های نخست، دوم، سوم و چهارم به این 

موضوع های مهم، اختصاص یافته است .
حسن سالمی؛ پژوهشگر و روزنامه نگار، متولد 
شهرســتان ُمهر استان فارس اســت که مدرک 
دکتری خود را از دانشــگاه سنت ژوزف بیروت با 
گرایش اندیشه ي سیاسي گرفته و سه سال رییس 
دفتر  خبرگزاری ایرنا در لبنان بوده اســت. او هم 
چنین سه سال معاون پژوهش این خبرگزاری و 

۶ سال رییس اداره نظارت و ارزشیابی اخبار ایرنا 
بوده است. وی از سال 1378 تا 1382 خورشیدی 
به عنوان عضو هیات علمی پاره وقت و نیز معاون 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد 
دانشگاهی، با این پژوهشگاه همکاری مستقیم 
و  پس از آن تا آبان 1392 همکاری غیرمستقیم 

داشته است. 
وی سال های 78 تا 91 در دانشگاه های علم و 
فرهنگ )وابسته به جهاد دانشگاهی(، دانشگاه آزاد 
اسالمی و دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم سابق( 
و از سال 1392 تا 139۶ در دانشکده ی مطالعات 

جهان دانشگاه تهران تدریس کرده است . 
از این پژوهشگر و روزنامه نگار، اثرهای دیگری  

با عنوان های زیر چاپ و منتشر شده است:
- کتــاب »روزنامه نگار در بحــران«؛ تحلیل 
رخدادهای سیاسی و اجتماعی لبنان و فلسطین 
1382- 1392 خورشیدی، تهران، نشر آبارون، 

1394 خورشیدی.
- کتاب » ایران؛ ســرزمین آتش جاویدان«؛ 
سفرنامه به پنج استان کشور، تهران، نشر آبارون، 

1394 خورشیدی.
- کتاب » بی ثباتی دولت از نگاه امام علی ع « ، 

تهران، نشر آبارون، 1398 خورشیدی.
- کتاب » نقد رفتار رقیب« ،  تحلیل رخدادهای 
سیاسی و اجتماعی ایران از سال 138۶ تا 1398 ، 

تهران، نشر آبارون، 1398 خورشیدی. 
این کتاب را می توان از طریق ارتباط با ناشر آن 
به شماره ی واتساپی و تلگرامی  09384988407  

تهیه کرد.

نخستین نمایشــگاه گروهی از هنرمندان 
نام آشنا و نوگرای استان البرز به همت گالری 
ماه زاد و همکاری موسســه هنرهای تجسمی 
هور و رنگ از تاریخ 12 تا 19 اسفند ماه برگزار 

خواهد شد .این نمایشگاه با رویکردهای مدرن 
و تکنیک هــای مختلف چون رنــگ روغن، 
اکرلیک، آبرنگ و شیوه های شخصی طراحی 
با حضور 14 تن از هنرمندان نقاش، جلوه گاه 
بخشــی از ظرفیت های به روز هنر نقاشی  در 
استان البرز خواهد بود . ناگفته پیداست تداوم 

این قبیل نمایشگاه ها در گالری های این استان 
و حضور هنردوســتان در این مراکز، به کالبد 
جوان هنرهای تجسمی کشورمان، جان تازه ای 
خواهد بخشــید. هنرمندان شرکت کننده در 
این رویداد هنری را سعید امدادیان، علیرضا ادم 
بکان، محمدرضا احمدزاده، حسین تمجید، 

فرانک خائف، محمد دســتگیر، اکبر رفیعی، 
مصطفی سروریان، جمال ســوزنده، یوسف 
شریف کاظمی، حسن کارگری، ستار کریمی، 
نعیمه وحــدت خواه و اکبر هرمزی تشــکیل 
می دهند. همچنیــن مراســم افتتاحیه این 
نمایشگاه امروز پنج شنبه 12 اسفند از ساعت 
17 تا 19 در گالری ماه زاد کرج واقع در فلکه اول 

گوهردشت برپا خواهد شد.

برپایینخستیننمایشگاههنرمنداننوگرایالبرزدرگالریماهزاد

کتاب»آییننگارش؛تعریفخبر،مصاحبهوگزارش«منتشرشد
کتاب

افشردی شیفته هملت 
شکسپیر است و در روح 
عاری از آن عصیان مولر. 

برای همین همه چیز 
در نمایش دیدنی است. 
دکور، نور، لباس و حتی 

زبان که هنوز به وضعیت 
آرکائیک دلبسته است و 
آن را رها نمی کند. تالش 

می کند اعتراض را به اجرا 
بکشاند تا زبان؛ پس این 

هملت دست گرمی است. 
تماشاگرش با هملت 

خواندن وارد اثر نمی شود 
و همه در نهایت سردرگمی 

بیش نیستیم
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خزروخلیجفارس؛دوقطباصلی
گردشگریدرایران

اگر ایران را به دونیمه تقســیم کنیم، اولین مقصد 
گردشگرانی که در نیمه شمالی زندگی می کنند سواحل 
دریای خزر، و مســافرانی که در نیمــه جنوبی زندگی 
می کنند سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. ۶00 
کیلومتر ساحل دریای خزر، 1400 کیلومتر ساحل نوار 
جنوبی و 50 دریاچه داخلی امکان استفاده اقتصادی از 
گردشگری ساحلی و آبی را به صنعت گردشگری ایران 
می دهد که با برنامه ریــزی و مدیریت صحیح می توان 
اقتصاد منطقه را نه تنها سرپا نگه داشت، بلکه رو به جلو 

هل داد.
اگر از هر ایرانی بپرسی:»تعطیالت کجا برویم؟« قطعاً 
اولین پاسخی که خواهید شنید »شمال« خواهد بود. اما 
سوال اینجاست که چرا سواحل خزر مقصد اول بیشتر 
مسافران ایرانی و حتی خارجی هاست؟ شاید به ندرت 
ساحلی در دنیا داشته باشیم که سه مولفه دریا، کوهستان 
و جنگل را در کنار هم داشته باشد، اما این ترکیب چشم 
نواز در ســاحل خزر هوش از سر هر گردشگری می برد. 

البته شاید ساحل رامســر و جنگل دوهزار دلیل اصلی 
سفر به شمال ایران باشد اما کدام گردشگری است که 
به سراغ غذای محلی شمالی و گرفتن عکس یادگاری با 
لباس های رنگارنگ نرود؟ غذا و لباس محلی که از آن ها 
به عنوان جلوه های خاص زندگی بومی نام برده می شود 
دلیل دیگر انتخاب خزر به عنوان قطب اصلی گردشگری 
ایران است. توریست کسی است که برای تغییر حال و هوا 
دست به سفر می زند و دوست دارد چیزی را تجربه کند 
که در فضای شهر محل اقامت خود امکان تجربه کردن 
آن  را ندارد. گیالن و مازندران و قسمتی از گلستان که در 
ساحل خزر قرار گرفته اند با مدیریت صحیح گردشگری 
می توانند سهم بسزایی در رونق اقتصادی منطقه داشته 
باشند، چرا که طبق آمارها هر 10 گردشگر تفریحی یک 
شــغل ایجاد می کند در صورتیکه در توریسم فرهنگی 
ارقام به شکل دیگریست و هر 20 توریست فرهنگی 1 

شغل ایجاد می کند.
ساحل خلیج فارس اما با خزر کامال متفاوت است. 
کوه و جنگل ندارد اما آبی زالل تر و ســواحل مرجانی 
دارد و همچنین دسترسی به آفتاب در بیش از نه ماه از 
سال در ساحل جنوبی ایران فراهم است. بهترین زمان 
مسافرت به جنوب ایران پاییز و زمستان است که درست 
در همین فصل، سفر به سواحل مدیترانه که بزرگترین 
قطب ساحلی اروپاست به دلیل سردی هوا امکان پذیر 
نیست و این امر در جذب توریست خارجی بسیار موثر 
بوده و چراغ صنعت گردشگری را در جنوب کشور روشن 
نگه می دارد و چرخ اقتصــاد را در منطقه به گردش در 
می آورد. همان گونه که جلوه های زندگی بومی در شمال 
کشور باعث جذب گردشگر می شود، در جنوب کشور 
هم این مهم به دلیل گویش، رنگ پوست و نوع پوشش 
متفاوت مردم نمود پیدا کرده و گردشگران زیادی را به 
سمت خود جذب می کند. بیشتر بودن بیشینه دما از 
متوسط مطلوب اقلیمی که 20 درجه است در بیش از 
نیمی از سال از نقاط ضعف جنوب کشور حساب می شود 
اما جریان داشتن زندگی شبانه و زنده بودن شهر تا پاسی 
از شب این نقطه ضعف را پوشش داده و خود به جاذبه ای 

گردشگری تبدیل شده است. 
منبع اصلی درآمد کشورترکیه که در همسایگی ایران 
است، از گردشگر مخصوصا گردشگر خارجی است. فصل 
پر رفت و آمد مسافرها به این کشور 9 ماه اول سال است 
و برای سه ماه زمستان بیشتر گردشگردان به کشورهای 
آسیایی نظیر تایلند و مالزی و مالدیو سفر می کنند، در 
صورتی که با هزینه کمتر همان مسافران را می توان در 
ایران میزبانی کرد و با ارزآوری توریست اقتصاد را زنده 

نگه داشت.

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

نعیم نوربخش

نگاهی به نمایش»هملتِ« شایان افشردی

کالژهای پرطرفدار


