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دل در پی عشِق دلبران است هنوز
وز عمِر گذشته در گمان است هنوز

گفتیم که ما و او به هم پیر شویم
ما پیر شدیم و او جوان است هنوز
)عبید زاکانی، قرن هشتم، رباعیات(

»نوآوری های نوآورانه و نوآور« در هنرآنالین
البد توقع بی جایی اســت. اگــر بی جا نبود خالفش اثبات نمی شــد. تقصیر من اســت که دلم را 
بی خود و بی جهت به جاهایی که نباید و به کســانی که نباید خــوش می کنم. هنرآنالین از جمله 
خبرگزاری هایی اســت که از بدو تاســیس مخاطبش شــدم. از آنجا که گردانندگانش همه اهل 
هنر و ادب اند توقع داشتم خطاهای رایج رســانه ای را در آنجا یا نبینم یا کمتر ببینم اما دیدم و دم 
نزدم. گفتم کارشان را تازه شروع کرده اند و حواسشان نیست، کم کم بر کار مسلط می شوند و این 
غلط های ریز و درشت می روند پی کارشان و هنرآنالین آنطور که برازنده نام اوست فارسی را پاس 
خواهد داشت اما دریغا دریغ که با گذر زمان دریافتم در هنرآنالین هم اصل درست نویسی غریب 
مانده و دوســتان هنرمند نیز به سادگی از کنار آن گذشته اند و می گذرند. نکته تاسف بار این است 
که هنرآنالین عالوه بر اغالط دســتوری، گرفتار غلط های امالیی هم هســت؛ غلط هایی که با 
هیچ بهانه ای نمی توان توجیهشان کرد و بنده جز بی اطالعی و کم دانشی نویسندگان نمی توانم 

علت دیگری برایشان پیدا کنم. به چند نمونه از غلط های فاحش این خبرگزاری دقت کنید: 

ـ »در این نمایش ابداعاتی نوآورانه و خالق پیش بینی شده«.
یکی بیاید به مــن بگوید »ابداعاتی نوآورانه و خالق« دقیقا چیســت و از چه طریق می توان آن را 
»پیش بینی« کرد؟ ابداع، به معنی نوآوری است. خالق هم به نوعی از نظر معنایی با »نوآور« پهلو 
می زند. پس معنی دقیق عبارت یادشده می شود: »نوآوری های نوآورانه و نوآور«. اینکه دوستان به 
چه اعتباری در این عبارت سراسر حشو، برای واژه ابداعات یکبار از قید )نوآورانه( و یکبار از صفت 

گاه است. )خالق( استفاده کرده اند معلوم نیست و احتماال فقط خداوند از راز این »نوآوری« آ
ـ »در این کارگاه های یک هفته ای، که باحضور کارگردان ایتالیایی ریکاردو ونوچینی برگزار می شود 

تمرینات در غالب تئوری و عملی  ارائه می گردند«. 
دلم می خواهد ســرم را بکوبم به دیوار وقتی می بینم همکاران ارجمندم فرق »غالب« و »قالب« 

را نمی دانند.
ـ »مهدی پاکدل می گویــد وقتی همه چیز ضرب االجلی و لحظــه ای رخ بدهد مخاطب اعتماد 

خودش را به رسانه ملی از دست می دهد«.
»ضرب االجلی«؟؟؟؟ منظورشــان حتمــا »ضرب العجلی« بوده. بیچاره مهــدی پاکدل که این 
غلط فاحش امالیی از زبان او نقل شــده. یکی نیست به خبرنگار محترمی که با پاکدل گفت وگو 
کرده بگوید: برادر/ خواهر عزیز! جان هرکه دوســتش داری یک نسخه از فرهنگ امالیی زبان 
فارســی تهیه کن و بگذار روی میز کارت و هنگام نوشتن، از سر لطف، به سواد خودت شک کن 
و کلمات را آنطور که می شــنوی ننویس و برای اطمینــان از امالی یک واژه، به فرهنگ امالیی 

زبان فارسی مراجعه کن.
نمونه هایی از این دست نه تنها در هنرآنالین که در دیگر رسانه های مکتوب و مجازی ما بسیارند. 
وظیفه ما جماعت بیچاره ویراستار این است که این غلط ها را ببینیم، حرص بخوریم، تذکر بدهیم 
و در نهایت دســت به دعا برداریم که: خداوندا یا جان ما را بستان یا روزنامه نگاران این مرز و بوم را 

با زبان فارسی مهربان کن. آمین!س

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

رنج های بزرگ، آرزوهی کوچک 
نگاهی به »صداهای مراکش« اثر الیاس کانِتّی برنده جایزه نوبل

کتاب »صداهــای مراکش« اثر الیاس کاِنّتی )برنده نوبل ادبــی 1981( با ترجمه محمود حدادی، 
شامل 14 بخش با نام های »تماشای شترها«، »سوق ها«، »ندای کورها«، »ُتف مارابو«، »سکوت 
خانه و خلوت بام ها«، »زنی در پشــت میله ها«، »دیــدار در مالح«، »خانوده َطّحــان«، »نقاالن و 

عریضه نویسان«، »انتخاب نان«، »تهمت«، »لذت خر«، »شهرزاد« و »جثه ناپیدا« است.
الیاس کانتی نویسنده آلمانی زبان قرن بیستم، با آن که در دورانی پر جنگ و آشوب زندگی می کرد، 
زندگی ظاهری به نسبت آرامی داشت، سفرهایش همه در اروپا انجام گرفته است و آن هم به ضرورت 
مهاجرت. تنها یکبار به خارج از اروپا سفر کرده است، و آن هم برای دیدار از شهر مراکش -یا حمراه- 
پایتخت پیشین کشور مراکش، در سال 1954 و در روزگاری که این کشور هنوز مستعمره فرانسه بود. 
کانتی در اصل اسپانیایی است، اما کودکی را در بلغارستان گذرانده است و جوانی را در آلمان و اتریش. 
آلمانی، زبان هنری اوســت و نه زبان مادری اش. دوران فاشیسم را هم در انگلستان و سوئیس سر 
کرده است و به نوعی جهان وطن اســت. در ادبیات آلمانی جایزه بوشنر را برده است که آلمانی ها از 
نوبل معتبرترش می دانند. ضمن آن که نوبل را هم برده است. اما فارغ از این ظواهر، او متعلق به دوران 

طالیی رمان آلمانی زبان، در نیمه اول قرن بیستم است، در ردیف هاینریش مان، موزیل و بروخ... 
وی با اینکه در پرتو اسطوره، دین و افسانه پژوهی شناختی در خور از ملت های جهان داشت، در این 
سال بیش و کم تصادفی و به همراه یک گروه فیلم ساز انگلیسی از انگلستان برای چند هفته به شهر 
مراکش رفت. اما بیشــتر از یک دهه بعد، یعنی در سال 1968 بود که به یادداشت هایش از این سفر 

پیراستی نهایی داد و مجموعه صداهای مراکش را به شکل حاضر به چاپ رساند.
»صداهای مراکش« اگر چه از آثار کم حجم کانتی اســت با این حال همه نشــانه های جهان بینی 
او، و ویژگی های دیگر آثارش را بســا برجسته تر و بی غش تر در خود دارد. به گفته مترجم این کتاب: 

»وقتی کتاب را می خوانیم، دوست داریم تصور کنیم این 
گاه نویسنده بوده که او را به این سفر واداشته است؛  ناخودآ
چون تصاویری بســیار انســانی از این سیاحت به دست 
می دهد، همراه چه هــم دردی تکریم آمیزی در وصف 
مردم کوچه و بازار با آن محرومیت های بزرگ و آرزوهای 
کوچک شــان. همذات پنداری او با مردم شهر مراکش 

بسیار دلنشین است«.
حدادی درباره مضمون آثار کانتی نیز معتقد است: »زبان 
او اشرافیت پرتجمل نثر توماس مان را ندارد، ولی سادگی 
پرحشــمت و دلنشــینی دارد. با این حال آثار او را بیش از 
سبک کالم، از موضوع و مضامین مشترکشان می شود 
به جــا آورد. نفی مرگ، نقد قدرت خــودکام، باریک بینی 
پرشفقت در زندگی بینوایان، و توجه به مظلومیت حیوان ها 
در دنیایی که به ســیطره انســان درآمده اســت، همه از 

موتیف های پربسامد آثار اوست«.
در بخش »ندای کورهــا«ی این مجموعه می خوانیم: 

»سعی می کنم گزارشی بدهم، و همین که خاموش می شوم می یابم که هنوز هیچ چیز نگفته ام. 
یک جوهــره بی اندازه تابناک در من به جا می ماند و کالم را به ســخره می گیرد. آیا این جوهره آن 
زبانی است که در محل نمی فهمیم و حال باید که رفته رفته در ُکنه وجودم نهفته بیاید؟ در این سفر 
رویدادها، تصویرها و صداهایی بود که مفهوم شــان بعدها در درون آدمی شــکل می گیرد و کالم 
نه گنجایشــی برای آن ها دارد و نه توان آن که خالصه شان کند، بلکه در آن سوی کالم جا دارند و 

عمیق تر و چند معنی تر از آن اند.« 

حقوقدان موسیقی دوسِت رادیو ایران
 داوود پیرنیا سال 1۲۷9 شمسی در تهران متولد شد. پس 
از آموزش مقدماتی در خانه برای ادامه تحصیل و فراگیری 
زبان فرانسه وارد مدرسه سن لویی تهران شد. بعدها برای 
ادامه تحصیالت در رشته حقوق به سوئیس رفت. پس از 
فراغت از تحصیل در رشته حقوق، به وطن مراجعت کرد 
و وارد کارهای دولتی شد. او مؤسس کانون وکال در ایران 
بود. پس از انتقال از وزارت دادگســتری به وزارت دارایی، 
اقدام به تأســیس اداره آمار در ایران کرد. در ســال 1۳۲5 

شمســی هنگامی که احمد قوام نخست وزیر شد او را مدیر کل بازرسی نخست وزیر کرد و پس از چند 
ماه معاون نخست وزیر شد. پس از سقوط دولت قوام مشاغل دولتی را کنار گذاشت و با میراثی که از 
پدر به او رســیده بود، به مطالعه در زمینه موســیقی ایران پرداخت و به جمع آوری آهنگ های اصیل 

ایرانی مشغول شد.
پیرنیــا پایه گذار و مدیر برنامــه رادیویی گل ها در رادیو تهــران )بعدها رادیو ایران( در ســال 1۳۳5 و 
در پی آن برنامه گل های رنگارنگ، برگ ســبز، یک شــاخه گل و گل های صحرایی بود. نخســتین 
برنامه های کودکان رادیو هم از کارهای او به شــمار می آید. او توانســت نظر مقامات سازمان برنامه 
و بودجــه را بــه اهمیت ترویج موســیقی اصیل ایرانی جلب کنــد و پس از اختصــاص اعتبار، اقدام 
به تشــکیل ارکســتری با شــرکت نوازندگان، خوانندگان و آهنگســازان صاحب نــام آن دوره کرد. و 
اینگونه نطفه گل ها در آشــفته بازار موســیقی ایران بسته شــد. آغاز پخش برنامه گل های رنگارنگ 
 در ســال 1۳۳4 از رادیو تهران حاصل کوشــش وی بود. داوود پیرنیا در یــازده آبان 1۳5۰ در تهران 

درگذشت.

من می فروشم پس هستم
شهداری تهران بخشی از بوستان شقایق سعادت آباد را فروخت

شهرداری تهران این روزها در کش و قوس مالی شــدیدی به سر می برد. قبال دعوا بر سر این بود که 
چرا تراکم می فروشــد، کم کم ماجرا بــه تخریب باغ ها و واگذاری پروانه ســاخت آنها به قیمت های 
نجومی رســید و اکنون ظاهرا فروش پارک ها و بوســتان ها در دســتور کار قرار گرفته. شــهرداری 
تهــران پیش از این به خاطر مجوزهایی که برای قطع درختــان و تغییر کاربری اراضی داده بود بارها 
مورد پرســش اعضای شورای شهر قرار گرفته اســت. حاال چند وقتی است که دیواره هایی از جنس 
آهن، نارنجی و آبی، بخشی از بوســتان شقایق، پارکی بزرگ و زیبا در شمال تهران را محصور کرده. 
دیواره هایــی که قبال نبود و حاال ســاکنان این محله می خواهند بدانند شــهرداری چرا این بخش از 
پارک را فروخته است. آنها می پرسند: کجای دنیا شهرداری، پارک را برای ساخت و ساز می فروشد؟ 
برخی با تاســف می گویند تنها مکان عمومی این محله از تهران که در آن می شود نفس کشید و قدم 
زد، قطعه قطعه مانند کیکی که در جشن تولد مسئوالن شهرداری بریده می شود، به کام برج سازان 
می رود. مشــاهدات عینی و تصاویری که به دســت ما رسیده نشــان می دهد این بخش از بوستان 
شقایق ســعادت آباد  را شرکتی خصوصی که بیشتر ســهامداران آن از یک خانواده اند، تصرف کرده 
و قرار است در آن ســاختمانی 1۳ طبقه ساخته شود. استعالم از شــهرداری منطقه ۲ تهران نشان 
می دهــد این نهاد نه تنها بــا غیرقانونی بودن این واگذاری مشــکل ندارد، بلکــه به صراحت اعالم 
کرده که هیچ گونه تخلفی در این ساخت وســاز صورت نگرفته اســت و »مورد نظر شــهروند محترم 
ملك مجاور پارك شــقایق به مالکیت یک شــرکت ســهامي خاص و داراي پروانه تخریب و نوسازي 
به شــماره ۲۰۰۲9۰۳1 مورخ 9۳/1۲/۰6 شــامل 1۳ طبقه )ســه طبقه زیرزمیــن + همکف + 9 
طبقه مســکوني( و در حال حاضر در مرحله شــروع گودبرداري و فاقد تخلف مي باشد«. اینطور که 
پیداست، باغ فروشی، تراکم فروشی، واگذاری ملک موقوفه برای فعالیت های فرهنگی )ساختمان 
فرهنگسرای دکتر عظیمی به شرکت آهاب(، تپه خواری و اخیرا نیز حرف و نقل هایی که در حسابرسی 
 شرکت های وابسته به شــهرداری تهران پیش آمده، بخش هایی از عملکرد پرسش برانگیز این نهاد 

در سال های گذشته است.
مشخص نیست چرا شهرداری تهران به خود اجازه می دهد بخش هایی از فضای سبز عمومی را برای 
مصارفی که مشخص نیست، به بخش خصوصی واگذار کند تا در این پارک ها، ساختمان ساخته شود. 
نیاز نیســت برای محاسبه سودی که بابت این ساخت و ساز نصیب این شرکت ها می شود به ماشین 
حساب و کامپیوتر مراجعه کنید، چرتکه اندازی سر دستی به هر شهروندی گوشزد می کند ساختمانی 
که با چشم انداز پارک شقایق سعادت آباد و کوه های پربرف البرز مرکزی باال بیاید، هر طبقه اش چقدر 
قیمت می خورُد؛ قیمتی به بهای از دست رفتن پارک محل زندگی و تفریح شهروندان مظلوم تهرانی.

)منبع: خبرآنالین(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»فارس« و »تسنیم« به نمایشگاه نمی آیند
صبــح امــروز نشســت مطبوعاتی بیســت و یکمین 
نمایشــگاه مطبوعات، با حضور معــاون مطبوعاتی 
و اطالع رســانی، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
جمعی از خبرنگاران برگزار شد. در این نشست، معاون 
مطبوعاتی وزارت ارشاد از افتتاح نمایشگاه مطبوعات 
با حضــور بیش از 6۰۰ رســانه خبــر داد و گفت: این 
نمایشگاه از شنبه 16 آبان به مدت یک هفته در محل 
مصالی تهران برگزار خواهد شد. حسین انتظامی از 

حضور صنایع مرتبط با رســانه مثل صنایع چاپ و کاغذ و توزیع و صنایع انفورماتیک در نمایشگاه 
امسال خبر داد و حضور آنها در نمایشگاه را عامل تعامل و هم افزایی قلمداد کرد. او گفت: این تجمع 
سالیانه رسانه ها  با کمک و همراهی خود رسانه ها و تشکل های صنفی، طراحی و برگزار خواهد شد. 
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد »نقد منصفانه، پاسخ مسئوالنه« را شعار نمایشگاه امسال اعالم کرد 
و گفت: شعار نمایشگاه امسال در واقع مکمل شعار نمایشگاه سال گذشته یعنی »آزادی مسئوالنه« 
است. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگار 
صدا و ســیما در مورد تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی برخی رسانه ها گفت: دوره تحریم  تمام 
شده است. انتظامی در مورد علت عدم شرکت خبرگزاری »فارس« و »تسنیم« گفت: این سوالی 
اســت که باید از خودشان بپرسید. در این نمایشــگاه طبق وظایفمان فضایی برای همه رسانه ها 
فراهم کردیم اما برخی در این نمایشگاه شرکت نکردند. بعضی از رسانه ها به دلیل مشکالت مالی 

در نمایشگاه شرکت نکردند و رسانه های محلی و استانی هم محدودیت های دیگری داشتند.

آیا محصوالت استیو جابز اعتیاد آورند؟
بازیگر فیلم تحسین شده »استیو جابز« گفت ویژگی های 
اعتیاد آور دستگاه های ساخت شرکت اپل باعث نگرانی 
او می شود. کیت وینسلت بازیگر بریتانیایی »تایتانیک« با 
اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی باعث از دست رفتن 
کنترل والدین بر فرزندان می شود، گفت از بیم آسیب دیدن 
عزت نفس فرزندانش اجازه استفاده از این گونه  سایت ها 
را به آنها نمی دهد. این بازیگر در یک مصاحبه با نشریه 
ســاندی تایمز گفت: پدر و مادرها باید استفاده فرزندان 

خود از تکنولوژی هایی مانند شبکه های اجتماعی را محدود کنند. وینسلت با اشاره به اینکه شبکه های 
اجتماعی تاثیری چشمگیر بر عزت نفس زنان جوان دارند، گفت: »مردم در شبکه های اجتماعی خود 
را به شکلی در می آورند که مورد پسند همگان قرار گیرند. این دیدگاه به کجا ختم می شود؟ بیماری هایی 
مانند اختالل خوردن یکی از عواقب آن اســت.« او اضافه کرد: »در خانه ما هیچ رسانه ی اجتماعی 
حضور ندارد.« بازیگری که پس از درخشش در »تایتانیک« به شهرت رسید، اعالم کرد با درخواست 
دخترش برای بازکردن یک حساب کاربری در اینستاگرام مخالفت کرده و به او گفته به اشتراک گذاشتن 
عکس های شخصی همانند از دست دادن خاطرات است. او که خود مادر سه فرزند است، خطاب به 
دیگر والدین گفت دستگاه های دیجیتال همراه را از کودکان خود بگیرند، »بگذارید بچه ها از درخت ها 
باال بروند.« وینسلت در ادامه درباره کیفیت اعتیاد آور محصوالتی که استیو جابز خلق کرده، گفت : 
»مردم در حال کارکردن با این محصوالت می خوابند.« تندترین انتقاد وینسلت خطاب به خانواده هایی 
بود که زمانی را که قرار اســت کنار هم باشــند، مدام مشــغول کارکردن با موبایل های خود هستند.
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