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بزنگاه

جز اصالحات گريزي نيست

تيتر مصور|بازخواني خبر تازه رسيده در حاشيه، در متن

اصغ��ر فره��ادي روزب��ه روز به اس��كار 
نزديك تر مي ش��ود؛ نه اينك��ه اين ادعا، 
ش��بيه ادعاي آن معاونت س��ينمايي مبني بر رايزني با 
اسكار باشد يا شبيه به رويابافي هاي خيالي بخواهيم كه 
جهان چشم به رقيبان قدرش ببندند و فرهادي را ببيند، 
چون فرهادي اس��ت. نه. فرهادي با فيلم »فروش��نده« 
روزبه روز به اسكار نزديك تر مي شود چون سياست هاي 
ترامپ و مخالفت هاي جهاني عليه او روزبه روز بيش��تر 
مي ش��ود و در چنين فضايي، هرآنچ��ه ترامپ ممنوع 
كند، دوست داش��تني اس��ت و برعكس. روز سه شنبه 
»هاليوودريپورتر« در گزارشي نوشت كه »فروشنده« 
فقط يك نامزد اسكار نيست و مي تواند بيانيه اي سياسي 
عليه ترامپ و قانون ضدمسلمانانش تعريف شود. بامداد 
چهارش��نبه هم خبر رسيد كه ش��هردار لندن تصميم 
گرفته تا »فروشنده« را در شب برگزاري مراسم اسكار در 
ميدان ترافالگار اكران كند تا همزمان نزديك به ده هزار 
نفر از مردم لندن به تماش��اي اين فيلم بنشينند. صبح 
روز چهارشنبه هم فرهادي نامه تشكري براي صادق خان 
منتشر كرد و نوشت: » گرد آمدن تماشاگران در چنين 
ميدان مشهوري براي تماش��اي »فروشنده« نمادي از 
اتحاد م��ردم عليه جدايي و تفرقه ميان مردم اس��ت. از 
صميم قلب از ش��هردار لندن و جامعه سينمايي براي 
اين حركت سخاوتمندانه تشكر مي كنم«. به اين ترتيب 
ردپاي آنچه ترامپ ساخت، حمايت دسته جمعي است 
از مسلمانان كه توسط چهره هاي مختلف جهاني تا اينجا 
خود را نشان داده و فرهادي نه به عنوان يك كارگردان 
و فيلمساز ايراني كه به عنوان چهره اي جهاني در حال 
تبديل ش��دن به نم��ادي براي مبارزه سياس��ي جهان 
فرهنگ و هنر عليه ترامپ اس��ت؛ چه��ره اي كه روزي 
روزگاري در همين ايران و در معاونت سينمايي دولت 
گذشته مخالفان خود را داشت و حاال مي تواند در فهرست 
افتخارات قرار بگيرد  كه تا همين روزها، نمونه واقعي آن 
وجود  نداشت و فرهادي، »فروشنده« و قانون هاي ضد 
مس��لمان ترامپ فرصت آن را فراهم كردند تا سينماي 
ايران چنين نمايش قدرتمندي از آنچه تا امروز حرفش 
زده مي ش��د داشته باشد. اگر ش��ب اسكار تمام اعضاي 
آكادمي اسكار به اين نشانه ها نگاه كنند و بيانيه سياسي 
عليه ترامپ را بپذيرند، فرهادي اسكار مي گيرد؛ اسكاري 
كه مخاطبانش را ش��اد مي كند و هم تمام مردمي كه از 

ترامپ و قوانينش دلخوشي ندارند.

 آلودگي هوا 
رضا جنگي

دو روز قبل با محمد توسلي و مصطفي 
تاجزاده نشستي داشتيم درباره »چرا 
انقالب ش��د؟« كه احتماال گزارش��ي از آن را برخي 
دوس��تان ديده و خوانده اند. اين نشس��ت يك متن 
داش��ت و يك حاش��يه. متن آن همان صحبت هايي 
بود كه در جلسه گفته ش��د و اينكه انقالب اسالمي 
اتفاقي بود كه از آن گريزي نداشتيم و در آن شرايط 
بهترين تصميمي بود كه بايد گرفته مي ش��د. هر سه 
نفر بر اين باور بوديم كه شاه فضاي سياسي كشور را 
بسته بود و در نتيجه ش��رايط عيني جامعه هم براي 
قيام و اعتراض مهيا بود و طبعا در اين شرايط نخبگان 
سياس��ي از طيف هاي مختلف قادر به بسيج توده ها 
شدند و در مردمي ترين قيام انقالبي در عصر معاصر، 
نظام سياس��ي مستقر را كنار گذاش��تند. همچنين 
هر سه نفر قبول داش��تيم كه اين انقالب ناگزير، در 
طبيعي ترين ش��كل وقوع خ��ودش، داراي ماهيت 
اس��المي بود و رهبري يك روحان��ي مبارز و انقالبي 

هم كامال طبيعي بود. 
در عين حال به نظر مي رسد يك حاشيه مهم در اين 
نشس��ت قابل طرح است و آن مس��يري است كه هر 
كدام از ما س��ه نفر طي كرديم تا در يك نقطه معين 
به يكديگر نزديك ش��ده و براي آينده مسير انقالب 
به راهكارهاي تقريبا مشترك برسيم. محمد توسلي 
از متن نهضت آزادي برخاسته است؛ تشكلي كه جز 
 در يكي دو س��ال اول انقالب، در بيرون از حاكميت 
قرار داش��ت و هنوز ه��م او را ب��ه درون حكومت راه 

نمي دهند. 
تاجزاده ب��ه عنوان فردي از جبه��ه اصالح طلبان در 
درون حكومت بود و بعد نه تنها به بيرون پرت ش��د 
بلكه تاوان س��نگيني هم بر او تحمي��ل كردند. بنده 
هم كه اساس��ا در قدرت نبودم ام��ا هم با روحانيت و 
هم با روش��نفكران ديني و هم با اصولگرايان و هم با 
اصالح طلبان نس��بتي دارم و در عين حال استقالل 
خودم را هم از همه اين جريان ها حفظ كرده ام. نقطه 
مشترك همه ما در اين شرايط اين است كه هيچكدام 
از ما به يك انقالب ديگر اعتق��اد نداريم و اصالحات 
با هم��كاري اركان حكومت را كم هزينه ترين راهكار 
براي آين��ده تلقي مي كنيم آن ه��م از طريق اجراي 
بدون تنازل قانون اساسي كه خود حاكمان بيشتر از 

ما بايد دغدغه اجراي آن را داشته باشند.

جهان كنار فرهادي و عليه علي شكوهي
ترامپ

باز هم دم اين نسل قديم گرم. اختالفات ميان مسعود كيميايي و تهيه كننده فيلم »قاتل اهلي« كه باعث حاشيه 
سازي زياد در فضاي مجازي و رسانه اي شده، بيانگر اين واقعيت تلخ است كه كارگردان به عنوان خالق اثر جايگاهي 
مبهم و تعريف نش��ده در سينماي ما دارد. جدا از حسن نيت و تالش وافر افراد واسطه شده براي حل و فصل اين اختالفات، نقش 
كانون كارگردانان براي حفظ حقوق و منافع صنفي اعضاي خود و فيلمس��ازاني كه تشخص و جايگاه تاريخي انكارناپذير دارند، 
بيش��تر احساس مي شود. از طرف ديگر، بازتاب وسيع اين موضوع و سيكل فرسايشي آن مي تواند زمينه ساز يك آسيب شناسي 
به موقع در مورد قراردادهاي سينمايي باشد. ايجاد شرايط الزام آور در جهت تبعيت طرفين قرارداد از يك قرارداد قرص و محكم 
»تيپ« كه حقوق و منافع افراد براساس يك تعريف دهي اصولي و ُعرفي از حرفه شان در آن پيش بيني شده باشد، يكي از اصلي ترين 
وظايف وزارت ارش��اد و خانه سينماست. متاس��فانه به رغم طرح اين موضوع از ناحيه مراجع داوري خانه سينما كه مي تواند در 
كاهش پرونده هاي ارجاعي نقش بسزا داشته باشد، هنوز اقدام جدي و پيگيري مسووالنه كه بتواند شرايط الزم االتباعي را براي 
اهالي و عوامل حرفه اي س��ينما ايجاد كند، صورت نگرفته و ما با نمونه هايي از قراردادهاي يكطرفه و تحميلي كه حكم »قرارداد 
تركمانچاي« را دارد، مواجه هس��تيم. راه حل منطقي براي حل اين معضل اساسي اين است كه در اسرع وقت كميته اي متشكل 
از مديريت حقوقي وزارت ارشاد و مديرعامل و وكيل خانه سينما و مراجع داوري خانه سينما و ديگر اتحاديه هاي سينمايي كه به 
طور مستقل مرجع داوري دارند، به اين مهم بپردازند و تبعيت كليه اهالي و صنوف سينمايي از »قرارداد  تيپ« را نهادينه و اجرايي 
كنند. مراجعه به پرونده هاي رسيدگي شده در »هيات داوري« و »شوراي عالي داوري« خانه سينما طي اين سال ها نشان مي دهد 
كه ناديده گرفتن اين موضوع چقدر مي تواند اخالق حرفه اي را زير سوال ببرد و زمينه ساز تضييع حقوق افراد آسيب پذير جامعه 
سينمايي شود. در عين حال، تداوم اين وضعيت ناهنجار مي تواند به طرق مختلف موجب ورود بي ضابطه افرادي فاقد صالحيت 
حرفه اي و اخالقي در محيط سينما )در مقام تهيه كننده و مدير توليد( شود. در شروع ياد داشتم براي نسل قديم حساب جدا باز 
كردم. در اين بازار آشفته و مكاره بي اخالقي و بي حرمتي و  انفعال ارزش ها و ريشه هاي تاريخي و تجربه و موي سفيد ناديده گرفته 
مي ش��ود، باز گلي به جمال داريوش مهرجويي و بهمن فرمان آرا و عليرضا داوودنژاد كه رسم مروت و جوانمردي و رفتارشناسي 
صنفي را در مورد يك همكار و هم نسل خود درست به جا آوردند و نشان دادند كه هنوز مردان نيكدلي هستند كه روي گرده زمين 

سنگيني كنند و... آنقدر هست كه بانگ جرسي مي آيد.

حميت صنفي دليرانه

در همين حوالي
جواد طوسي

سروش صحت

حقوقدان و منتقد سينمايي

جلوي تاكسي نشس��ته بودم، سرم را به شيشه 
تكي��ه داده ب��ودم و بيرون را ن��گاه مي كردم؛ به 
ماشين هايي كه از كنار تاكسي ما رد مي شدند، به آدم  هايي كه 
توي اين ماشين ها نشسته بودند. با خودم فكر كردم، اين همه 
آدم، اين همه زندگي، اين همه غم، اين همه ش��ادي، اين همه 
اميد، اين همه آرزو... فكر كردم اين آدم ها از كجا مي آيند و كجا 
مي روند؟ دلم مي خواست مي توانستم توي ذهن آنها را بخوانم، 

دلم مي خواست مي دانستم به چه فكر مي كنند... تاكسي ما پشت 
چراغ قرمز ايستاد، يك تاكسي ديگر كنار تاكسي ما پشت چراغ 
ايستاده بود. چشمم به مردي كه عقب آن تاكسي نشسته بود و 
سرش را به شيشه چسبانده بود و بيرون را نگاه مي كرد، افتاد. آن 
مرد به من خيره شده بود... همان طور كه تا آن لحظه من بقيه را 
نگاه كرده بودم حاال او داشت من را نگاه مي كرد. من كه بودم؟ از 
كجا مي آمدم و به كجا مي رفتم. چراغ سبز شد و ماشين ها رفتند.

نگاه 

تاكسي نوشت

»كوريره دالسرا« 
صب��ح  روزنام��ه 
ايتالي��ا خب��ر داده كه هش��تاد و 
هفت هزار پناهجو ميان سوريه و 
اردن گرفتار شده اند. اين روزنامه 
در صبح چهارش��نبه اين دو خبر 
را هم داش��ت: »نسيم انشعاب در 
حزب حاكم دموكراتيك ايتاليا«، 
»ترامپ با پاپ فرانس��يس ديدار 
مي كند« و »اس��پانيا همه پرسي 
در رابط��ه با اس��تقالل كاتالونيا را 

ممنوع كرد«. 

در  و  هرس��ال 
س��الگرد حادث��ه 
انگليسي  هيلزبورو رس��انه هاي 
خب��ري درب��اره اي��ن ماج��را و 
پرون��ده اش منتش��ر مي كنند و 
امسال در اين سالگرد »گاردين« 
نوشته است: »س��واالت جديد از 
رهبر ح��زب يوكي��پ در ارتباط 
با فاجع��ه ورزش��گاه هيلزبورو«. 
عكس يك اي��ن روزنامه، عكس 
برادر نانتي رهبر كره شمالي است 

كه در مالزي به قتل رسيده. 

روزنامه هاي صبح 
ر  د ن  نس��تا فغا ا
سالگرد خروج ارتش سرخ، از مراسم 
كاخ رياس��ت جمهوري اين كشور 
گزارش دادند. روزنامه »ماندگار« 
هم در صبح چهارشنبه اين سه تيتر 
را داشت: »در همايش گراميداشت 
از 26 بهمن: ملك  فروخته ش��ده را 
آزاد كرديم«، »مسعود بزرگ ترين 
قهرم��ان افغانس��تان اس��ت« و 
»رييس جمهوري: نيروهاي امنيتي 

سرگرم جهاد هستند«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

حرفم براي همه شما آشناست؛ چه بسا مثل من 
گرفتارش باشيد و از دس��تش زير لب ُغر بزنيد و 
حرص بخوريد. اگر به باالترين مقام موبايل و ارتباطات كش��ور 
راه داشتم، حتما كتبي و شفاهي به عرضش مي رساندم كه »اين 
رسمش نيست و اين پول ها خوردن ندارد.« اگر كم فروشي و غش 
در معامله براي كاس��ب ها جزو بد و قبيح است براي كاسب هاي 
كل هم بد و قبيح است و براي دولت بدترين و اقبح. آن موقعي كه 
روي گوشي موبايل، »تري جي« قسمت مي كردند من هم خام 
شدم و مثل خيلي هاي ديگر ثبت نام كردم و خير سرم به سلوالر 
ديتا وصل ش��دم، اما چه وصل شدني؟ حتي براي سند و ريسيو 
ساده يك پيام معمولي هم اشكم در مي آمد كه بتوانم از پس كار 
بربيايم. غافل مي شدي، تري جي گوشي مي رفت و جايش را به 
يك »اي« بي خاصيت مي داد. با »اي« انگار كه اينترنت نداريد و 
صرفا يك تلفن معمولي غيرهوشمند داريد. مخابرات ثانيه اي در 
گرفتن پول از بنده و امثال بنده تعلل نمي كند، اما عين خيالش 
نيس��ت كه در ازاي اين پول خدمات ه��م بدهد. پول  تري جي را 
مي گيرد، اما به جاش يك اي مي دهد. كه به هيچ دردي نمي خورد. 
با  اي نمي توانيد حتي كم حجم ترين پيام تلگرامي را باز كنيد. اما 
كاربران موبايل در ايران باهوش��ند و راه هاي عجيب و غريبي را 
بلدند كه مي توانند تري جي را – ولو دو، س��ه دقيقه – برگردانند 
و كارشان را راه بيندازند. يكي به من ياد داد اگر »سلوالر ديتا« را 
خاموش و روش��ن كنم E مي رود و جايش را به 3G مي دهد. اما 
اين نقل و انتقال خيلي سريع است و اگر دير بجنبي دوباره »اي 
ايز كامينگ«. چون من هر روز به خاطر مجله و روزنامه مجبورم 
چيزهايي را بگيرم و بفرستم، بيش از مردم عادي با اين خدمات 
مخاب��رات درگيرم. لذا  اي و تري جي را مثل دو موجود س��رتق و 
عوضي مي بينم كه در كار و بارم اخالل مي كنند و دايم اس��باب 
زحمتم را فراهم مي آورند. در اين ميان گفتند براي راحتي حال 
كاربران، مخابرات آفر جديد داده و سيس��تم  »ال تي اي« را وارد 
بازارش كرده. باز فريب تبليغات را خوردم و فكر كردم از اين طريق 
مي توانم مشكلم را حل كنم. آمدم سرمه به چشم گوشي ام بكشم، 

زدم كورش كردم. اول، سيم كارت را عوض كردم، بعد هم منتظر 
نزول اجال جناب ال تي اي شدم، اما اگر بگوييد اوضاع اينترنتي ام 
خوب شد، نشد. بدتر هم شد. خواستم قاتق نانم شود، قاتل جانم 
ش��د. حاال عالوه بر همان وضعيت اسفبار قبلي، هرازگاهي، كال 
از مدار ارتباطات مت��داول هم بيرون مي افتم. يعني اينترنت كه 
وصل نمي شود هيچ، كل سيستم را وارد »نوسرويس« مي كند. 
قبال نمي توانستم ايميل ملت را بگيرم، حاال جواب تلفن شان را 
هم نمي توانم بده��م. همين چند روز پيش چنان نو س��رويس 
ش��دم كه همكارانم نگران ش��دند و چيزي نمانده بود كه اسم و 
عكسم را به كالنتري بدهند و در تصادفي ها دنبالم بگردند. اولش 
فكر مي كردم مش��كل از من و گوشي من است. هم مي خواستم 
گوش��ي را عوض كنم و هم اگر بشود خودم را. اما ديدم بقيه رفقا 
هم بندگان خدا فري��ب ال تي اي را خورده اند و براي خود معضل 
درست كرده اند. هيچ كدام هم از سرويسي كه مي گيرند و پولي 
كه مي دهند راضي نيستند. اين نارضايتي منحصر به ال تي اي و 
تري جي نيست بلكه شامل انواع سرويس هاي اينترنتي است كه 
در بازار ايران وج��ود دارد. از اين حيث دولت و بخش خصوصي 
فرقي با هم ندارند و هر چقدر زورش��ان برس��د كم مي فروشند و 
زياد مي گيرند. از آنجايي كه در اين نوع معامالت اكثر كاربران از 
اصطالحات و كلمات سر درنمي آورند، اينها هم هر كاري بخواهند 
مي كنند و هر صورتحسابي كه بخواهند مي فرستند. تكان بخوري 
نامه مي فرستند كه حسابت صاف شده و بايد حجم جديد بخري... 
براي اينكه متوجه كم فروشي بشويد، همين يك نكته كافي است 
كه هيچ كدام از سرويس هاي »اي دي اس ال« منطبق بر سرعتي 
كه ادعا مي كنند نيست، آخر اين چه روشي است كه حتي نصاب 
شركت شان هم تصريح مي كند كه سرعت واقعي ربطي به سرعت 
مندرج در قرارداد ندارد؟ اگر اين مصداق كم فروشي نيست، پس 
چيس��ت؟ يك دليل اينكه اكثر پول اينترنت با وجود زيادي اش 
بي بركت است همين است كه آنقدر از بغل خدمات مي زنند كه 
باعث نارضايتي همه مشتري ها مي شوند و به جاش روزي چند 

خروار فحش مي خورند. 

اين پول ها خوردن ندارد

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

پس از س��يل و خرابي بازهم نوبت ارس��ال گزارش هايي از بي آبي در سيستان و بلوچستان رسيده؛ 
گزارش هايي كه هر ازگاهي از روس��تاهاي اطراف هامون مي رسد و اينكه خشكي هامون باعث فقر، 
بيكاري و زندگي سخت اهالي اين روستاها شده  است. اين بار نوبت روستاي آزادي است كه انگار نام 
دومي هم به نام ديوانه دارد؛ روستايي كه آنقدر خشكسالي به مردمش فشار آورده كه ديگر هيچ منبع 
درآمدي ندارند و اگر كمك هاي كميته امداد نباشد، مردمش نمي توانند روزگار بگذرانند. اين عكس ها 
از روستايي كه نامش آزادي است و البته ديوانه هم مي خوانندش، شبيه بقيه عكس هايي نيست كه 
از سيستان و بلوچس��تان و شهرها و روستاهاي گرفتار در خشكس��الي منتشر مي شود. در اكثريت 
عكس هاي قديمي چهره هاي ميانسال يا كودكان در عكس ها زيادند؛ چهره هايي كه نشان مي دهد 
جوانان اين شهرها براي كار و پيدا كردن يك اتفاق بهتر از شهر مهاجرت كردند و فقط قشر ميانسال و 
كودكان باقي مانده اند. اما در عكس هاي روستاي آزادي، چهره جوان ها بسيار ديده مي شود؛ جوان هايي 
كه بهترين دوران زندگي خود را در فقر و تنگدستي حاصل از خشكسالي مي گذرانند و احتماال هنوز 

مثل اهالي هم استاني خود، فرصتي براي مهاجرت و پيدا كردن كار، نداشتند.

عكس نوشت

خفگي- فريدون جيراني 
هميشه دوست داشتم بخنده... وقتي مي خنديد، دوست داشتني تر بود... ولي خودش نخواست بخنده! 

فالش بك

در حوالي ادبيات

گزيده اش��عار عباس صفاري در نش��ر 
مرواري��د منتش��ر ش��د. الزم نيس��ت 
دنياديده باش��د/ همين كه تو را خوب ببيند/ دنيايي را 
ديده است/ از ميليون ها س��نگ همرنگ /كه در بستر 
رودخانه بر هم مي غلتند/ فقط سنگي كه نگاه ما بر آن 
مي افتد زيبا مي شود/ تلفن را بردار/شماره اش را بگير/ 
و ماموريت خود را/ در ش��لوغ ترين ايستگاه شهر/ به او 
واگ��ذار كن/ از هزاران زني كه فردا/ پياده مي ش��وند از 
قطار/يكي زيبا/ و مابقي مسافرند. نشر دوستان به تازگي 
مجموعه  داستان  ايكاروس را با ترجمه علي عبداللهي 
منتشر كرده اس��ت. اين مجموعه به ترتيب زمان تولد 
نويسندگان آلماني زبان، سه كش��ور آلمان، اتريش و 
س��وييس انتخاب و تنظيم شده است. از 38 نويسنده، 
130 داس��تان كوتاه و بلند بخواند. از لسينگ روِشنگر 
گرفته تا هبل و كلر از شنيتسلر، والزر و موزيل تا كافكا، 
و توخولس��كي، برشت، زيگفريد لنتس وهاينريش بل 
داس��تان هاي برگرفته از ده ها كت��اب، جنگ و مجله 
قديم��ي گرفته، ت��ا جديدتري��ن مجموعه هاي چاپ 
س��ال201۵ ترجمه شده اس��ت. ويژگي ديگر كتاب 
معرفي نويسندگاني است كه تاكنون در ايران چندان 
شناخته شده نيستند. داستان كوتاه به معناي امروزين 
آن، در ادبيات آلماني زبان، از سال 1۹00 شكل گرفته 
و البته بيشتر در آغاز راه وامدار داستان كوتاه امريكايي 
اس��ت. هر چند قالب هاي كهن تر از سده هاي ميانه در 
قالب افسانه ها و حكايات و حتي پيش تر، در آن سرزمين 
رواج داش��ت. »تمام روز باران آمده اس��ت. نه اينكه از 
ب��اران بدم بيايد، اما امروز روزي اس��ت ك��ه قول دادم 
توري پنجره ها را نصب كنم و بچه ام را به س��احل ببرم. 
همچنين قصد داشتم طرح هاي شاد تعدادي شابلون 
را روي ديوارهاي محلي در زيرزمين كه دالل معامالت 
ملكي آن را اتاق بلوا ناميده بود بكشم و كار تكميل آنچه 
را همين دالل اتاق زيرشيرواني تكميل نشده، ايده آل 
براي اتاق مهمان، اتاق بازي، آتليه يا گوشه دنج ناميده 
بود آغ��از كنم.همه چيز از يك ش��ماره قديمي مجله 
دايجست شروع شد؛ مجله اي كه به ندرت مي خوانمش. 
نيازي نيست بخوانم، چون بحث درباره مقاله هاي آن را 
هر روز صبح در قطار هفت وپنجاه ويك دقيقه و هر روز 
عصر توي قطار شش وس��ه دقيقه مي شنوم.« مزدك 
بلوري عمه ميم و ماجراجويي هاي جس��ورانه پاتريك 
دنيس را ترجمه كرده و نش��ر ني ناشر آن است. مزدك 
بلوري پيش تر كتاب هايي در حوز ه مطالعات ترجمه و 
ادبيات داستاني ترجمه و منتشر كرده است كه از جمله 
مي توان به پادش��اه و رابرت كندي از غرق شدن نجات 
يافت و پيشگفتاري بر هيچ اش��اره كرد. پيشگفتاري 
بر هيچ مجموعه داس��تاني از بارتلمي است كه برخي 
از داس��تان هاي آن پيش تر هم ترجمه ش��ده اس��ت. 
گروهبان، صحنه هايي از گريستن پدرم، كوه شيشه اي، 
زندگي شهري، پيشگفتاري بر هيچ، زمرد و دوست شبح 
اپرا عناوين برخي از داستان هاي مجموعه است كه نشر 
ني  منتشر كرده. به عقيده منتقدان، بارتلمي در ادبيات 
معاصر امريكا نويسنده اي تاثيرگذار و صاحب سبك به 
شمار مي آيد. احاطه بي چون و چراي او به ابزار زبان و به 
هجو كشيدن سياست از ويژگي هاي اصلي نوشته هاي 
اوس��ت، هجوي كه شايد امروز با انتخاب دونالد ترامپ 
از هجو دور شده و به خاطره و واقعيت تبديل مي شود. 

هجو و شوخي هايي كه حاال 
خاطره شده

اسداهلل امرايي


