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تو را نادیدن ما غم نباشد
که در خیلت ِبه از ما کم نباشد

من اول روز دانستم که این عهد
که با من می کنی محکم نباشد...

)شیخ اجل سعدی شیرازی، قرن هفتم، غزلیات(

مرگ بر »توسط«
بیایید همه با هم علیه واژه »توسط« قیام کنیم. بیایید دست به دست هم بدهیم و دیگر از این 
واژه اســتفاده نکنیم. جمله هایی که این کلمه در آنها به کار رفته، با دســتور زبان فارسی هیچ 
ســنخیتی ندارند. این جمله حاصل بدســلیقگی و تنبلی مترجمانی است که درکی از ساختار 
جمله معلوم و مجهول در زبان فارســی ندارند و با ترجمه لفظ به لفظ از زبان انگلیسی بیمارِی 
»توسط«گرایی را در زبان ما رواج داده اند. نمی خواهم در این مجال اندک دستور زبان درس 
بدهم و جمله مجهول را در زبان فارســی تعریف کنم و تفاوت آن را با جمله مجهول انگلیسی 
برایتان شــرح دهم. عجالتا به ذکر این نکته اکتفا می کنم که در زبان فارسی وقتی فاعِل یک 
فعل معلوم باشــد و در جمله ذکر شــود، نباید فعل آن جمله را به صیغــه مجهول صرف کنیم. 
با اندکی دقت درمی یابیم که ما در گفت وگوهای روزانه خود هرگز از کلمه »توســط« استفاده 
نمی کنیم و همین امر گواه آن اســت که جمالت حاوی ایــن واژه متاثر از زبانی دیگر و بر پایه 
ســاختی غیرفارســی به زبان ما راه یافته اند. ترجیح می دهم به جای هر توضیحی چند نمونه 

ذکر کنم و با کنار هم قرار دادن شــکل درســت و غلط جمله ها، موضــوع را پیش ببرم. نمونه 
جمله بندی با واژه توســط، آنقدر زیاد اســت که به جســت وجو برای یافتن مصادیق آن نیازی 
نیســت. به آخرین شــمارة روزنامه خودمان )تابنــاک دیلی( نگاهی انداختــم و دیدم در یک 
یادداشــت 400 کلمه ای ذیل تیتر »از مناقشــه بر ســر متن برجام پرهیز کنیم« سه بار در سه 
جمله مختلف این واژه به کار رفته اســت. توی پرانتز عرض می کنــم که در تیتر این مطلب به 
جای »پرهیز کنیم« باید »بپرهیزیم« می آمد. اما موضوع بحث امروز ما توسط است. بنابراین 

بهتر است برویم سراغ ســه جمله ای که در متن یادشده، با »توسط« ساخته شده اند:
ـ »برای مقابله با راه راســتین انقالب اسالمی که توســط مقام معظم رهبری ترسیم می شود 

مخالفت های مســتقیم و غیرمستقیم زیادی صورت می گیرد«.
این جمله فارغ از به کار رفتن واژة توســط در آن، سراسر غلط اســت. »که توسط مقام معظم 
رهبری ترســیم می شود« در اینجا جمله معترضه اســت. آن را از متن حذف کنید و ببینید چه 

چیزی باقی می ماند؟ احتماال شــما هم مانند بنده از تعجب شاخ در بیاورید:
»برای مقابله با راه راســتین انقالب اســالمی مخالفت های مســتقیم و غیرمستقیم زیادی 
صورت می گیرد«. بیایید نهاد و گزاره این جمله را کمی به هم نزدیک تر کنیم و ببینیم سنخیتی 
با هم دارند: »برای مقابله مخالفت های مســتقیم و غیرمســتقیم زیادی صورت می گیرد«! 
این جمله که از زبان یکی از بزرگان این ســرزمین نقل شــده چه معنــی ای دارد؟ یعنی چه که 

برای مقابله، مخالفت صورت می گیرد؟ 
بهتر بود نویسنده این ســتون اندکی به جمالتی که از زبان آن بزرگ شنیده توجه می کرد و در 
سیر از زبان گفتار به نوشتار، مثال می نوشت: »با راه راستین انقالب اسالمیـ  که مقام معظم 
رهبری آن را ترسیم می کنندـ  مخالفت های مستقیم و غیرمستقیم زیادی صورت می گیرد«.
قرار بود درباره توســط و توسط گرایی در زبان فارســی چیزهایی بنویسم که نشد. ادامه بحث 

توسط گرایی باشد برای فردا در همین ستون.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

عدالت شاعرانه یا پیام سیاسی؟
واکنش ها به نوبل ادبیات ۲۰۱۵ ادامه دارد

آیا اهدای جایزه ادبیات نوبل به »ســوتالنا آلکسیویچ«، نویسنده اوکراینی االصل اهل »بالروس« و از 
مخالفان سیستم حکومتی اتحاد جماهیر شوروی پیشین و دوران پس از آن، آن هم یک روز پس از تولد 
کادمی نوبل همچنان  ۶۳سالگی »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهوری روسیه سیاسی بوده است؟ آیا آ
اروپامحور باقی مانده؟ و آیا به عمد با این انتخاب نیات ضد روســیه خود را نشــان داده اســت؟ نشریه 
»دیلی تلگراف« در تحلیلی درباره انتخاب »آلکسیویچ« برای نوبل ادبیات با طرح این پرسش ها آورده است: 
»همیشه جایزه نوبل پیامی دوگانه ارائه داده است؛ هم یک جایزه است و هم رویدادی جنجال برانگیز. 
جایزه امسال نیز این دو رویکرد را حفظ کرده و هرچند جایزه نوبل ادبیات ارزش های آثار »آلکسیویچ« را در 
نظر داشته است اما وی قهرمان گفتن ناشنیده ها نیز هست. او از سوی »آلکساندر لوکوشنکو«، رئیس 
جمهوری هوادار روســیه کشور »بالروس« تحت پیگرد قرار گرفته و به اتهام مامور سیا بودن دادگاهی 
شده و از حضور در انظار عمومی منع شده بود. این نویسنده در سال ۲000 تبعید شد و فقط در سال ۲0۱۱ 
میالدی اجازه ورود به »مینسک« را یافت.« »دیلی تلگراف« در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: 
»با وجود این بی شــک اهدای جایزه به این نویسنده و روزنامه نگار حداقل خشم مقامات »مینسک« و 
»مسکو« را برخواهد انگیخت زیرا وی از راه کتاب ها، مستندنگاری ها و نمایش نامه های خود ایدئولوژی و 
میراث داران آن را به چالش کشیده است. وی حتی در دوران حرفه خبرنگاری به دلیل گزارش هایش درباره 
اخبار غیرقابل انتشار تحت فشار قرار داشت و برای نوشتن نخستین کتاب خود درباره تجربیات شفاهی 
زنان روس در دوران جنگ جهانی دوم با نام »جنگ چهره ای زنانه ندارد« به ترسیم چهره ضدقهرمانی از 
زنان روسیه متهم شد. این وجه از جنگ روسیه هیچ گاه پیش از آن در کتابی آورده نشده بود.« در این مقاله 
همچنین آمده است: »دیگر کتاب های او چون کتابی درباره جنگ اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان 
یا »آخرین شاهدان: داستان های غیرکودکانه« درباره جنگ از نگاه کودکان نیز به گونه ای به انتقاد از 

سیاست های روسیه پرداخته است. اما مهم ترین اثر او که 
در ســال ۲00۵ به زبان انگلیسی منتشر شد، »صداهای 
چرنوبیل: یک فاجعه هسته ای« است. ممکن است این 
کتاب تجربه ای مالیخولیایی قلمداد شود اما حکایات آن از 
زبان همسران مردانی که در حادثه چرنوبیل کشته شدند، 
آمیزه ای است از فصاحت در عین بی کالمی، بی کفایتی 
مســئوالن، قهرمان پروری، اندوه و خیانت های رهبران 
اتحادجماهیر شوروی پیشــین. او با بیان تک گویی های 

مصاحبه شوندگان، تاریخی را نمایانده است که حتی خوانندگان در دوردست ها نیز می توانند ژرفای این 
کادمی نوبل آثار  فاجعه را حس کنند.« »دیلی تلگراف« می افزاید: »با انتخاب »آلکسیویچ« که از سوی آ
او »نوشتاری چندصدایی و تمثالی از رنج ها و شجاعت های زمانه ما« خوانده شده است، می توان نام وی 
را در میان دیگر »او کیست؟«ها قرار داد؛ در این طبقه بندی نام های دیگری چون »نجیب محفوظ«، 
نویسنده مصری )برنده نوبل ۱988(، »ویسالوا شیمبورسکا«، شاعر و مترجم لهستانی )نوبل ادبیات 
۱99۶( و »پاتریک مودیانو«، نویسنده و فیلمنامه نویس فرانسوی )برنده نوبل ۲0۱۲( نیز وجود دارند که در 
زمان دریافت نوبل ادبیات چندان شناخته شده نبودند.« در بخش دیگری از این مقاله آمده است: »یکی 
از خبررسان های »آلکسیویچ« درباره فاجعه چرنوبیل می گوید: رادیو هیچ چیزی نمی گفت؛ روزنامه ها 
نیز چیزی ننوشتند؛ اما زنبورها می دانستند. آن ها برای مدت دو روز از کندوهای خود بیرون نیامدند« و 
»آلکسیویچ را می توان زنبور ما نامید: او می داند. این نویسنده بالروس می گوید: پس از ۲0 سال کار روی 
مستندنگاری و نوشتن ۵ کتاب وقایع نامه دریافته ام که هنر از درک خیلی چیزها درباره مردم عاجز مانده 
است و من درباره تاریخ احساسات بشری می نویسم، درباره تفکرات، درک و خاطرات مردمی که در مرکز 
رویدادها بوده اند. درباره چیزهایی که آن ها باور دارند یا اطمینان ندارند؛ درباره تصورات، امیدها و ترس هایی 
)منبع: ایبنا( که تجربه کرده اند.«  

برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار...
گاهی برای جاودانه شــدن تنها یک اثر، یک شعر، یک 
کتــاب کافی اســت. حســن گل نراقی هم با یــک ترانه 
جاودانه شــد؛ با ترانه »مــرا ببوس«. او صدایی پرســوز 
داشــت اما خواننده ای حرفه ای نبــود. دقیقا نمی دانیم 
چه شــد کــه گل نراقی این ترانــه مشــهور را خواند. این 
ترانه که تصنیــف محبوب نیمه اول قــرن ۲0 میالدی 
در ایران است، شهرت خود را عالوه بر صدای دلنشین 
گل نراقی مدیون دو چیز است؛ یکی تقارن آن با کودتای 

۲8 مرداد ۱۳۳۲ و دیگر اینکه شــعر آن را حیدر رقابی ســروده که از فعاالن سیاسی دهه ۱۳۳0 
ایران بود. موســیقی این ترانه را مجید وفادار در دســتگاه اصفهان ســاخته و اجرای آن با ویولن 
پرویز یاحقی و پیانوی مشــیر همایون همراه  است. در ســال های سیاه پس از کودتای ۲8 مرداد 
که نهضت ملی مردم ایران را برای مدتی متوقف کرد و امیدها را به یاســی فراگیر بدل ســاخت، 
در ایامــی کــه در میدان های اعدام، قهرمانان در برابر مرگ شــجاعانه ســینه ســپر می کردند، 
ترانــه »مرا ببوس« برای نخســتین بار در برنامه ای به نام »شــما و رادیو«، بــه گویندگی »کمال 
مســتجاب الدعوه« از رادیو ایران پخش  شد و بســیار مورد اســتقبال قرار گرفت. پیش از پخش 
ترانه مســتجاب الدعوه اعالم کرد: »این تصنیف در یک محفل خصوصی ضبط شده که به دلیل 
جذابیــت خاص آن بــه پخش آن مبــادرت می ورزیم.« امــروزه می دانیم که منظــور از »محفل 
خصوصی«، جلســه ضبط این ترانه با صدای گل نراقی در اســتودیوی شماره 8 رادیو تهران بوده 
 کــه بدون آمادگــی کامل نوازنــدگان و خواننده انجام شــد. گل نراقی ۱9 مهــر ۱۳۷۲ در تهران 

درگذشت. 

سدسازان، سردار سازندگی نبودند 
مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مدیران آب باید 
اعتراف کنند اگر روزی سدسازان را به عنوان سرداران سازندگی اعالم می کردند، یک اشتباه راهبردی بوده 
است، گفت: شرایطی که در کشور وجود دارد حاصل غلبه تفکر مدیریت سازه ای است که وضعیت بسیار 
نگران کننده ای را برای محیط زیســت کشور رقم زده است. به گزارش ایسنا،  محمد درویش در افتتاحیه 
همایش رویداد ملی آب که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به طرح های انتقال آب بین حوزه ای اظهار 
کرد: این طرح ها منجر به از بین رفتن میلیون ها درخت در زاگرس و البرز شده، ده ها تاالب را نابود کرده و 
موجب ایجاد چشمه های تولید گرد و غبار شده است. با این تفکرات نیاز کاذب ایجاد شده و ظرفیت گرمایی 
کشور نیز به شدت کاهش یافته و در کل تنوع زیستی با مخاطرات جدی روبه رو شده است. مدیر کل آموزش 
و مشــارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیســت در ادامه افزود: حاصل طرح های انتقال بین 
حوزه ای ایجاد اختالفات قومی در برخی نقاط کشور است. وی با بیان اینکه حتما راه کم خطری برای تهیه 
آب شرب ایرانیان وجود داشته است، گفت: انتقاد جدی که به مدیریت آب کشور وارد است این است که به 
جای اینکه به اثربخشی بپردازد فقط کارایی برایش مهم بوده است. وی با اشاره به اینکه انتظار ما از نخبگان 
این است که در این مورد بی مهابا و آشکارا وارد میدان شوند، افزود: نخبگان باید بپذیرند اشتباه کرده اند و 
به سرعت وارد عمل شوند؛ در میناب 8میلیون نخل و ۱میلیون درخت ارده داشتیم که به دلیل احداث سد و 
تغییر مسیر رودخانه شور و شیرین میناب برای تامین نیازهای صنعت و شرب بندرعباس همگی از بین رفته  
است. درویش با اشاره به اینکه ۷۲ سد روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث شده است، گفت: این در حالی 
است که تنها ۱۱ رودخانه دائمی به سمت این دریاچه روان است و یک سوم همه چاه های غیرمجاز در پهنه 
۵/۱میلیون هکتاری حصر شده است. وی افزود: در خوزستانی که ۳۳درصد آب های جاری به آن سمت 
روان است، مردم آبی برای خوردن ندارند و ۱میلیون درخت در اروندکنار خشک شده و بحران بزرگی در این 
زمینه ایجاد شده و اهواز به عنوان آلوده ترین شهر دنیا مطرح است. وی با بیان اینکه هنوز هم در بدنه وزارت 
نیرو این شهامت وجود ندارد که یک بار برای همیشه اعالم کنند باید از این فعالیت ها دست بردارند، گفت: 
وضعیت اقلیمی ایران غیر قابل پیش بینی است. نباید بر اساس میانگین دبی برنامه ریزی کنیم بلکه باید بر 
اساس کمینه دبی برنامه ریزی آب داشته باشیم. وی با بیان اینکه به رغم اینکه عالی ترین مقام وزارت نیرو 
می گوید دوران سدسازی تمام شده گفت: این وزارتخانه همچنان اصرار به ساخت سدهای شفارود و مراش 
دارد، وزارت نیرو صدها هزار کارشناس و متخصص در شرکت های اقماری دارد که کاری جز سدسازی بلد 
نیستند. درویش با تاکید بر اینکه باید به سمت تامین آب از طریق آب شیرین کن ها برویم اظهار کرد: اگر این 
اتفاق بیفتد قدرت پایش گری سازمان حفاظت محیط زیست افزایش می یابد و ضمن آنکه هزینه طرح های 
آب شیرین کن از طرح های سدسازی و انتقال آب کمتر است همچنین می توان بدون هیچ تنش اجتماعی 
آب شرب ایرانیان را در هر نقطه تامین کرد. مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط 
زیست در پایان با اشاره به اینکه این اشتباهات راهبردی منجر به فاجعه بزرگی شده است و امیدواریم تدبیر آب 
اتفاق بیفتد، گفت: باید شهامت داشته باشیم و به اشتباه خود اعتراف کنیم و به سرعت به سمت تغییر راه برویم 
و بگوییم اگر روزی سدسازان را به عنوان سرداران سازندگی اعالم می کردیم یک اشتباه راهبردی بوده است. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

تهران؛ میزبان اولین دوساالنه معماری 
اولین دوســاالنه معماری تهران با همــکاری وزارت راه و 
شهرســازی، شــهرداری تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، دانشــگاه تهران و فرهنگســتان هنر برگزار 
می شود. دبیرخانه دوســاالنه های معماری ایران ضمن 
اعالم جابه جایی زمان برگزاری، از برنامه ریزی گســترده 
در قالب ســمینارهای علمی، نمایشگاه ها، شبکه های 
مفهومی، تورها و تاالرهای گفت و گو برای هرچه فراگیرتر 
شــدن این رویداد خبر داد. »امروز« که به عنوان ســاختار 

مفهومی و مضمون اصلی اولین دوســاالنه معماری تهران در نظر گرفته شده، بازخوانی، بازشناسی و 
تدوین خوانش امروز براساس هویت ایرانی و اسالمی را در دستور کار خود قرار داده و بر این اساس نگاهی 
به گذشته، دریافت آنچه امروز داریم و تصویرسازی از آینده  نزدیک و دور را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد 
داد. همچنین، سه مضمون فرعی »ایران شهر«، »معماری معاصر« و »معماری فردا، شهر فردا« مرتبط 
با تم اصلی اولین دوساالنه معماری تهران در نظر گرفته شده اند که جایگاه این رویداد را در »امروز« بر بنیان 
هویت تبیین خواهند کرد. بخش پنل ها و ســمینارهای علمی شامل نشست ها و کارگاه های آموزشی، 
همچنین تاالرهای گفت وگوی تخصصی و عمومی خواهد بود. در بخش نمایشگاهی نیز نمایشگاه های 
متمرکز و نمایشگاه های شهری در نظر گرفته شده اند. این رویداد همچنین در بخش شبکه های مفهومی در 
عرصه های عمومی شهر از جمله ایستگاه های قطار شهری و دیگر وسایل حمل ونقل عمومی، همچنین 
در خانه های فرهنگ مناطق مختلف شهر تهران برنامه های خود را گسترش خواهد داد. اولین دوساالنه 

معماری تهران طبق برنامه ریزی هایی که تاکنون صورت گرفته برگزار خواهد شد.

عروسک ها به سفر می روند 
مدیر موزه عروســک کاشــان هم زمان با روز جهانی 
کــودک از ایجــاد مــوزه ســیار عروســک و اجــرای 
نمایش های عروســکی در روســتاها، میان عشایر و 
شــهرهای دور و نزدیک در ســال 9۵ خبــر داد. امیر 
ســهیلی مدیر موزه عروسک کاشــان در رابطه با این 
موزه به خبرنگار هنرآنالین توضیح داد: مهرماه سال 
9۳ موزه عروسک به صورت خصوصی آغاز به کار کرد. 
پژوهش های این موزه و ثبت و جمع آوری عروسک ها 

از سال 8۷ شروع شد که کتابی از آن هم منتشر شد. با جمع آوری عروسک ها به فکر تأسیس موزه 
افتادیم و مجوز آن را از میراث فرهنگی دریافت کردیم و در بافت قدیمی شــهر کاشــان، خانه ای 
تاریخی خریداری و موزه ایجاد شد. طی این مدت بازدیدکنندگان بسیاری به این مکان مراجعه کردند 
و با عروسک های ایرانی آشنا شدند. بازدید از این موزه شکل متفاوتی دارد و آن همراهی یک راهنما و 
عروسک گردان با بازدیدکنندگان است. سهیلی با بیان اتفاقات مثبتی که در طول یک سال برگزاری 
این موزه رخ داده بود گفت: یکی از خواســته ها و رؤیاهای من ایجاد موزه ســیار عروسک است، 
برنامه هایی داریم که امسال این مسئله شکل بگیرد. ماشین موزه طراحی و مجوزهای آن دریافت 
شده است. با انجام کارهای نهایی فعالیت ما در ســال 9۵ آغاز خواهد شد. قصد داریم اجراهای 
نمایش و معرفی عروســک ها را در روستاها، میان عشایر و شهرهای دور و نزدیک داشته باشیم.  
هم زمان با روز جهانی عروسک و سالروز تأسیس موزه عروسک کاشان، ویژه برنامه ای برگزار شد 
که از جمله این برنامه ها می توان به اجرای نمایش فیل در تاریکی بر اساس مثنوی موالنا اشاره کرد.

 و این جهان به النه ماران مانند است/ و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است/ 
طرح: Ivailo Tsvetkov/ بلغارستان که همچنان که تو را می بوسند/ در ذهن خود طناب دار تو را می بافند... )فروغ فرخزاد( 


