
از آن همه  دیروز  /   بازخوانی تاریخ

فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست

سوت  پایان
|   2015 ســپتامبر   2۷   |   1436 ذی الحجــه   13   |  1394 مــاه  مهــر   5 یکشــنبه  |   اوقات شــرعی: اذان صبح: ۴:۳۰  |  اذان ظهر 11:56  |  غــروب آفتاب:  17:5۴  |   اذان مغرب: 18:1۲  ||   

در عشق تو هر حیله که کردم هیچ  است
هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ  است

از درد تو هیچ روی درمانم نیست
درمان که کند مرا؟ که دردم هیچ است

)موالنا جالل الدین محمد بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

»این مشکل شماست« ایرانی نیست!
زبان در درجه اول با الگوهای ســاختاری و عناصر دســتوری است که تشخص پیدا می کند. از میان 
عناصر قاموسی، همان واژگان بنیادی است که در هویت بخشیدن به زبان دخیل است، یعنی مجموعه 
واژه های بسیطی که با آن ها کلمات مرکب و مشتق ساخته می شود یا بر مفاهیمی داللت می کنند که 
هر زبانی خواه ابتدایی خواه پرورده و فرهیخته، با آن ها سر و کار دارد. این مجموعه در هر زبانی، محدود 
و دارای فهرستی نیم بسته است. باری، آنچه از صفا و روشنی هویت زبان می کاهد ورود عناصر عناصر 
دستوری و الگوهای ساختاری و عناصر قاموسی بنیادی است. در حقیقت صورت و عناصر اصیل زبان 
است که به آن اصالت می دهد. از این رو، در وام گیری الگوهای بیانِی بیگانه باید حساسیت بیشتری 
نشان داد. این الگوها نه تنها ساخت های زبانی را در سطوح گوناگون از هنجار خارج می کنند، با خود 
عناصری فرهنگی همراه می آورند که با فرهنگ اهل زبان ناسازگار است. مثال عبارت قالبی »این مشکل 
شماست«، که از This is your problem آمریکایی اقتباس شده، ُمهر فرهنگی بیگانه با فرهنگ ما 

را بر خود دارد، فرهنگی که همبستگی و معاضدت از مبانی اخالقی آن است. در هر زبانی، واقعیات و 
اندیشه ها و عواطف به بیانی در می آیند که با فرهنگ آن زبان سازگار است و اگر با وام گیری الگوهای بیانِی 
ناساز، شیوه های نامتناسب با فرهنگ بومی اختیار کنیم، به یکی از نقش های بسیار مهم زبان خدشه 
وارد ساخته ایم و آن نقش تاریخی حمِل فرهنگی اصیل است. این را هم باید افزود که تقلید از الگوی 
بیانی بیگانه بیشتر از ناشیگری در ترجمه برمی خیزد و موجب پیچیدگی و تعقید کالم می شود. برای 
روشن شدن این معانی شواهدی از الگوهای بیانِی بیگانه ذکر می کنیم که به زبان فارسی راه یافته است:

ـ غلط: ما می رفتیم که دومین گل را از ترکمنستان دریافت بکنیم.
درست: نزدیک بود دومین گل را از ترکمنستان بخوریم.

ـ غلط: او مثل یک قهرمان کشته شد.
درست: او قهرمانانه جان باخت.

ـ  غلط: اسکناس ارزش خود را از ذخیره  طالیی که معرفی می کند به دست نمی آورد.

درست: ارزش اسکناس به ذخیره  طالی پشتوانه  آن نیست.
ـ غلط: تا آنجا که اطالعات نگارنده اجازه می دهد... .

درست: تا آنجا که نگارنده اطالع دارد... .
ـ غلط: توضیحی به دست نمی دهد.

درست: چیزی را روشن نمی کند.
ـ غلط: تجارت رونِق بی سابقه ای را تجربه می کرد.

درست: تجارت دوران رونق بی سابقه ای را می گذراند.
ـ غلط: اخبار شروع به نشت کردن کرد.

درست: اخبار رفته رفته به بیرون درز کرد. 
و...

)احمد سمیعی گیالنی، نگارش و ویرایش، صص 173 و 174(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آنچه از خود به واقعه می بخشیم
نگاهی به کتاب تامالتی درباب تاریخ  نگری و تاریخ نگاری جنگ عراق و ایران

ما در کنار ثبت تاریخ جنگ و خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، به پژوهش درباره جنگ نیازمندیم. 
دالیل بسیاری برای ضرورت ژرف کاوی درباره  جنگ می توان برشمرد؛ که از آن جمله است: آمیختگی شدید 
حیات بشری با جنگ از ابتدای پیدایی موجودی به نام انسان بر روی کره  زمین تاکنون، پیوستگِی تقریبا 
همیشگی جنگ ها و انقالب ها به یکدیگر، توانمندی توأمان و در عین حال متناقض نمای جنگ ها به ایجاد 
نابسامانی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... و پی افکنی سامانی جدید در مقوالت برشمرده شده.  
»اندیشیدن جنگ؛ جنگ اندیشیدنی« با زیر عنوان تامالتی درباب تاریخ  نگری و تاریخ نگاری جنگ عراق 
و ایران، نام کتابی است از فرانک جمشیدی که انتشارات سوره مهر چندی پیش بنا بر همین ضرورت روانه 
بازار کتاب کرده است.  فرانك جمشیدی مولف این کتاب که سال هاست در حوزه پژوهش جنگ قلم می زند 
درباره سبب نگارش این اثر می گوید: من در این کتاب عمدتا بر دو دلیل تأکید داشته ام و همه  تالشم این 
بوده که در بیان اهمیت مسئله بودگی جنگ، این دو دلیل را برجسته سازم: 1ـ ریشه داری جنگ ها )از جمله 
جنگ عراق و ایران( در جهان ذهنیت و اندیشه ها و باورهای انسان ها و ۲ـ نقش و تأثیر و جایگاه جنگ ها در 
زمینه سازی برای تحقق سه کارویژه  مهم که این خود متأثر از دلیل اول؛ یعنی رد و نشان انکارناپذیر اندیشه 
در پیدایی و رشد و گسترش جنگ هاست. آن سه کارویژه  مهم، که جنگ ها زمینه و بستر تحقق یابی آن ها 
را مهیا می سازند و به نظرم از کنارشان به سادگی نباید گذشت، عبارت اند از: طراحی پژوهش ها و تحقیقات 
علمی، فرضیه سازی و فرضیه آزمایی، آزمون نظریه های موجود و نقد و تصحیح و تکمیل و احتماال، عرضه  
نظریه های جدید. این پژوهشگر معتقد است: با کمی دقت می توان دریافت که جنگ از رهگذر بسترسازی 
برای تحقق این سه کارویژه، چگونه مستعد می شود که به تمامی نقش یك البراتوار یا آزمایشگاه علمی را 
برای یك جامعه  جنگ دیده ایفا کند. چون آنچه امروز از واقعه  جنگ به صورت متن در اختیار داریم، افزون 
بر اینکه این واقعه را خوانش پذیر می کند، به ما مجال می دهد که ُپرشمار پژوهش های جدید طراحی کنیم با 

پرسش های نو و فرضیه های تازه که تأیید یا رّد آن ها، به ناگزیر 
نظریه های موجود را به بوته  آزمایش می گذارد. آنچه از بوته  
این آزمون در قالب نقد یا تصحیح یا تکمیل نظریه ها بیرون 
می آید، همان ارزش افزوده ای است که محصول آزمایشگاه 
علمی جنگ به شــمار می آید و بسیار محتمل است که این 
ارزش افزوده  بتواند آرزوی دور و دیر بومی ســازی نظریه ها و 
روش هــا و رویکردهای علمی در ایران را محقق ســازد و به 
تولید علم؛ علمی از جنس مسئله های جامعه و با هدف بررسی 
دقیق این مسئله ها، مدد برســاند. این نویسنده در ادامه به 
مسئله دومی که در کتاب خود بدان توجه داشته، پرداخت و 
گفت: مسئله  دومی که به بحث گذاشته ام، اندیشه و اهمیت 
اندیشیدن است. چون به زعم من، واقعه به صرف وقوع نیست 
که اهمیت و برجســتگی می یابد، حتی اگــر جریان زندگی 
انســان ها را از خود متأثر کرده، در حرکت و روال پیش ِ روی 

آن ها وقفه ای پدید آورده و آن را به مسیر تازه ای پیش رانده باشد، بلکه فقط اندیشه در باب آن است که واقعه 
را بامسّما می کند. چون در پی اندیشیدن است که واقعه، چیزی از آِن خود را در درون ما می نهد. سپس ما آن 
»نهاده« را روایت می کنیم. به این ترتیب، روایت، نهاده  ما بر واقعه است. گویی چیزی از آِن خود را به واقعه 
می بخشیم. این چیز همان است که می نویسیمش، می گوییمش، تصویرش می کنیم، بنایش می سازیم، 
تجسم می بخشیمش، تولیدش می کنیم، تکثیرش می کنیم و رواجش می دهیم«. به زعم این پژوهشگر 
توانمند عرصه علوم اجتماعی، همه  مصادیق فوق، وجوهی از زیستن با واقعه یا، بهتر است بگویم، اندیشیدن 
درباره  واقعه به شمار می آید و البته پیش بینی پذیر است، به میزانی که تفکر درباره  واقعه ای روشمندتر باشد، 

از درافتادن به دام بزرگ نمایی یا کوچك نمایی واقعه در امان بمانیم. 

دیدار عاشقانه شعر و موسیقی
حسین دهلوی، چهره ماندگار موسیقی ایرانی، هفتم مهر 
ســال 13۰۶ در تهران به دنیا آمد. آموزش موســیقی را از 
۵ســالگی نزد پدرش آغاز کرد و در ۹سالگی به ساز ویولن 
عالقه مند شد. دوره اول ویولن را نزد پدرش فراگرفت و دوره 
دوم را نزد ابوالحســن صبا گذراند و از آن پس به فراگیری 
علمی موسیقی گرایش پیدا کرد. سپس هارمونی و اصول 

آهنگسازی را نزد حسین ناصحی فرا گرفت.
ســال 133۹ از هنرســتان عالــی موســیقی در رشــته 

آهنگســازی فارغ التحصیل شد. او در دوره هنرستان با همکاری ابوالحسن صبا ارکستر شماره یک 
هنرهــای زیبا را راه اندازی کرده و تعدادی از آثار صبا را برای ارکســتر تنظیم کرد. پس از درگذشــت 
استاد صبا، رهبری این ارکستر به دهلوی واگذار شد. سال 1341 به ریاست هنرستان موسیقی ملی 
برگزیده شد. از سال 137۶ تصنیف اپرای مانا و مانی را به مناسبت سال جهانی کودک )137۹( آغاز 
کرد. ساخت این اثر سه سال به طول انجامید که به خاطر محدودیت های استفاده از صدای خواننده 
زن تا به حال اجرا نشــده. نخستین اثرش در زمینه ارکستر موســیقی ملی، به نام سبک بال در سال 
133۲ و در دســتگاه شور تصنیف شــد. آثار بعدی او مانند گفت وگوی دل و فروغ عشق از تجربیات 
ارزشمند وی در تلفیق شعر و موسیقی ایرانی به شمار می روند. یکی از مهم ترین آثارش کتاب »پیوند 
شــعر و موسیقی آوازی« است که حاصل بیش از 4۰ سال تجربه وی در تلفیق موسیقی با شعر است 

و جایزه کتاب سال را به دست آورد. در آثار او شعر فارسی و موسیقی ایرانی دیداری عاشقانه دارند.

ابزار الزم برای شنا در فاضالب: کت، شلوار، 
کفش، و اندکی غیرت

آرش خوزستانی

به نظر شما اگر مدیر یا مسئولی نسبت به مشکلی در شهر خود یا مجموعه مدیریتی تحت نظرش انتقادی 
داشته باشد باید چه کند؟ اگر برای حل آن مشــکل حرف زد و بحث کرد و جلسه گذاشت و نامه نگاری 
کرد و گزارش نوشــت و مشــکل را با مافوقش در میان گذاشــت و باز هم به نتیجه نرسید باید چه کند؟ 
چنین مدیری چند راه در پیش دارد: اوال تا ظهور آقا امام زمان صبر کند، ثانیا مانند بسیاری از مدیران و 
مسئوالن، بی خیال ماجرا شود. )منظورم مدیران و مسئوالن کشورهای بیگانه است وگرنه ما که زبانم 
الل در کشورمان اصال مدیر و مسئول بی خیال نداریم!(، ثالثا به بحث و جلسه و مکاتبات اداری ادامه 
دهد تا شــاید روزی روزگاری دری به تخته خورد و نتیجه گرفت. اما راه چهارم از همه این راه ها آسان تر و 
نتیجه بخش تر است و آن اینکه مسئول یا مدیر معترض مانند آقای »کیانوش جهانبخش« عمل کند. 
»کیانوش جهانبخش« عضو شــورای شهر و ئیس کمیسیون ســالمت، بهداشت وخدمات شهری 
بندرعباس در واپسین روزهای شهریورماه یکی از خواندنی ترین اخبار تابستان ۹4 را رقم زد. او در اقدامی 
نمادین و با هدف اعتراض به ورود بی رویه فاضالب بــه دریا در بندرعباس،  خودش را در مقابل یکی از 
کانال های اصلی ورود فاضالب به دریا قرار داد. )به تصویر پایین ستون نگاهی بیندازید(.  عرض کردم 
که راه چهارم آسان تر است! اینکه یکی از مدیران شهری بندرعباس با کت و شلوار و کفش، خودش را در 
برابر لوله پرفشار فاضالب ورودی به دریا قرار دهد کار کوچکی نیست. عکس ها و تصاویر موجود نشان 
می دهند که آقای جهانبخش بسیار جوان است و شاید این میزان از تهور و غیرت مندی را مدیون جوانی 
اســت، اما آنچه عملکرد او را برایم جالب تر کرد این بود که درســت به فاصله یک ساعت پیش از جلسه 
شــورای شهر بندرعباس خود را در برابر یکی از کانال های واریز فاضالب بندرعباس به دریا قرار داده و 
از آنجا با همان لباس ها راهی جلسه علنی شورای شهر شده تا بدین شکل توجه جامعه و دیگر اعضای 
شورا و دستگاه های مســئول را به موضوع مورد نظرش جلب کند. خود او درباره حرکت اعتراضی اش 
گفته است:  1۲ سال است شرکت آب و فاضالب بندرعباس،  پساب فاضالب این شهر را به دریا می ریزد 
و نمی دانم کدام قانوِن این کشور به این شرکت اجازه چنین تخریبی را می دهد؟  موضوع ورود فاضالب 
به دریا در شهر بندرعباس سال هاست مورد اعتراض اداره کل حفاظت محیط زیست استان و فعاالن 
و دوســتداران محیط زیست و نهادهایی مانند شورای شــهر و رسانه هاست اما تاکنون این تالش ها و 
اعتراض ها بی نتیجه بوده اســت. حتی فرض اینکه جهانبخش در آســتانه انتخابات مجلس شورای 
اســالمی خواسته است برای خودش تبلیغ کند، از لطف و ارزش کار او نمی کاهد. با این حال نمی دانم 
حرکت اعتراضی و انقالبی جهانبخش در بندرعباس فایده ای خواهد داشت یا نه. آنچه می دانم این است 
که اگر تعداد جهانبخش ها بیشتر شود، اگر ما مردم، خود ما مردم برای محیط زیستمان دل بسوزانیم 
هیچ قانون شکنی نمی تواند سالمت ما را تهدید کند. کافی است از همین امروز و همین حاال شروع کنیم. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بانوی تئاتر ایران درگذشت
هما روستا بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای ایران که 
برای مداوای بیماری سرطانش به آمریکا رفته بود در 
بیمارستانی در لس آنجلس برای همیشه چشم هایش 
را به روی زندگی بســت. هما روســتا سال 13۲۵ در 
تهران به دنیا آمد. فارغ التحصیل دانشکده هنرهای 
دراماتیــک بخارســت رومانی بود. اولیــن حضور او 
در ســینما با فیلم »دیوار شیشــه ای« بــه کارگردانی 
ســاموئل خاچیکیان در ســال 13۵۰ رقم خورد. از 

جمله فیلم هایی که در دهه شصت در آن ها بازی کرده می توان به »گزارش یک قتل«، »پرنده 
کوچک خوشبختی« و »تمام وسوسه های زمین« اشــاره کرد. در 13۶۹ جایزه بهترین بازیگر 

زن را از جشنواره فرهنگی و هنری روستا به خاطر بازی در فیلم »ملک خاتون« دریافت کرد.
هما روستا دهه 7۰ را با بازی در فیلم »مسافران« بهرام بیضایی و فیلم »از کرخه تا راین« ابراهیم 
حاتمی کیا آغاز کرد. سال 1374 به خاطر بازی در تله تئاتر »شعبده باز« جایزه بهترین بازیگر را از 
جشــنواره سیما کسب کرد. او سال 1383 نمایشنامه  »زمستان« نوشته امید سهرابی را به روی 
صحنه برد و در 1384 نیز نمایش »سانتاکروز« ماکس فریش را با ترجمه ای از خودش کارگردانی 
کرد. مرغ دریایی، مرده های بی کفن و دفن، گنجینه طال و سرباز الف زن، دایی وانیا، ببر گراز 
دندان، باغ وحش شیشه ای، بازی اســتریندبرگ، بازپرس، ازدواج آقای می سی سی پی و... از 
دیگر نمایش هایی بود که او در آن ها حضور داشــت. هما روستا پس از 14 سال با نمایش »باغ 

آلبالو« به کارگردانی حسن معجونی در سال 13۹۲ به صحنه  تئاتر بازگشت.

علی رهبری: نگران خراب شدن کار نباشید
تمرینات اولیه ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری 
علی رهبری در حالی در تاالر رودکی برگزار شــد که 
یک گروه کر با رهبری رازمیــک اوهانیان این گروه 
را همراهــی می کردند. تاالر رودکی یکشــنبه ۵ مهر 
روز شــلوغی را آغــاز کرد، چــرا که از ســاعات اولیه 
صبح ارکستر موسیقی ملی تا پاسی از ظهر و ارکستر 
سمفونیک تهران از ســاعت 14 تا 18 تمرینات خود 
را با همراهی اعضای گروه آغاز کرد. در این جلســه 

ارکستر سمفونیک تهران قطعه »کارمینا بورانا« اثر کارل ارف را تمرین کرد. کارمینا بورانا از جمله 
زیباترین آثار موسیقی کالسیک آوازی جهان به شمار می رود. این قطعه مجموعه ای در قالب 
یک کتاب خطی است که در سال 18۰3 میالدی در ایالت باواریای آلمان پیدا شده است. این 

قطعه توسط کارل ارف در سال های 1۹3۵ تا 1۹3۶ ساخته شده است.
بنا به گزارش خبرنگار هنرآنالین، رهبر ارکســتر ســمفونیک تهران که اصال به نظر نمی آید در 
دهه 7۰ زندگی خود به سر می برد، در طول تمرین با نشاط و انرژی همراه گروه تمرین می کرد. 
او مدام از نوازندگان و گروه کر می خواست فقط به اجرا از روی پارتیتور اکتفا نکنند و به احساس 
به عنوان اصلی ترین مســئله نگاه کنند. او به نوازندگان می گفت: شما نگران خراب شدن کار 
نباشــید. من تجربه زیادی دارم و ماجرا را هدایت می کنم. شما االن فقط و فقط به حس خوب 
نوازندگی فکر کنید. ارکســتر سمفونیک تهران در برنامه های ابتدایِی »مهر تا مهر« در روزهای 

14 تا 1۶ مهرماه در برج میالد و تاالر وحدت روی صحنه خواهد رفت.

اندیشیدن جنگ؛ جنگ اندیشیدنی 
فرانک جمشیدی 
انتشارات سوره مهر
شمارگان: ۲هزار و ۵۰۰ نسخه
قیمت: ۲۳هزار تومان
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