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مارکهادون انگلیسی از خودش میگوید

نویسنده خوبی نیستم ،اما...

میترا احمدی| نشریات معتبر اغلب ستونهای
ثابتــی دارند که نویســندگانی سرشــناس در آنها
مینویسند .میشود گفت هنوز هم معتبرترین و یکی
از پرخوانندهترین ستونهای الپائیس جایی است که
ن هر هفته ماریو بارگاس یوسا یادداشتهایش را
در آ 
منتشر میکند؛ یا میتوان این سوتر آمد و از الحیات
مثال زد که در آن آدونیس شــاعر سوری نگاهش به
دنیا را در یادداشتهای کوچکی مینویسد .در میان
این ستونها و گاه صفحات ثابت ،اما ،گاردین اوضاع
عجیبتریدارد؛ودراینروزنامهتأثیرگذاروبااهمیت
یادداشتهاییازنویسندگانومنتقدانومتفکرانکه
ش تعیینشدهای نوشته میشوند و
با محورهای از پی 
اغلب در ضمايم آخر هفته گاردین منتشر میشوند،
جزوپرخوانندهترینمطالباینروزنامههستند.درباره
ستونهای این روزنامه میتوان گفت که بسیار پیش
آمده که هر کدام از یادداشتها با موضوعات ثابت آن
چند سالی دوام آورند و ادامه داشــته باشند .در این
ستونهاگاهنویسندههادربارهاثرگذارترینشخصیت
زندگی یا به عبارتی قهرمان زندگیشان مینویسند و
البتهگاهینیزدربارهفیلمعمرشانیادربارهکتابهای
محبوبشان و ...آنچه در پی میآید یادداشتی است که
مارکهادون ،نویسنده پنجاهوچهارسال ه انگلیسی به
رشتهتحریردرآوردهاست.
مارکهادون عالوه بر اینکه رمانهای پرطرفدار
مینویسد،بهعنوانیکشاعرنیزبارهاوبارهاستایش
شدهاست.ماجرایعجیبسگیدرشبمعروفترین
رمان او در ایران اســت .این رمان از زبان پسری به نام
کریستوفر که مبتال به اوتیسم است ،روایت میشود.
کریســتوفر و پدرش با هم زندگی میکنند ،ســگ
همسایه کشته شده و کریستوفر که عاشق شرلوک
هولمزاست،میخواهدسرازرازاینقتلدربیاورد.
هــادون کــه یکــی از نویســندگان محبــوب
نوجوانهاســت ،در متن پیش رو از روزمرگیهایش
بهعنوانیکنویسندهگفتهاست.

گاهی نمیتوانم بنویســم؛ نمیشود .گاهی اوقات
چند هفت ه نمیتوانم بنویســم؛ البته اگر بتوانم این
روزها و هفتهها را از قبل تشــخیص بدهم مشــکل
چندانی ندارم .اگر بتوانم پیش از وقــوع این دوره را
بدانم و بشناســم ،میشــود جلو وقت تلفکردن و
بیهودهماندن را گرفت .مثال یک برنامه حسابی برای
دویدندرحاشی هرودتیمزتعریفکرد؛میشودبرنامه
ریختورفتسراغمجموعهکتابهایجنایینروژی
که تازگی به آن برخوردهام؛ میشود سوار قطار شد و
چرخید یا رفت و توی گالریهای لندن خزید؛ گاهی
هممیشودنقاشییاطراحیکرد؛اماگاهیتارسیدن
به این نقطه یک نیمروز هدر میرود و معطل میمانم.
نزدیکهای ظهر صفح ه ســفید و خالی پیش رویم
مانده که ســاعتها به آن خیره شدهام؛ یا صفحهای
که با زحمت و زور پر شــده و درنهایت نثرش قانعم
نمیکندوبایددوربیندازمش.
مسأله اینجاست که فکر میکنم نویسنده خوبی
نیستم؛ یعنی که نویسنده همهچیزتمامی نیستم.
البته از حق نگذریم که ویراستار بیرحم و کلهشقی
هســتم که این را مدیون ازدواج با یک ویراستار بهتر
از خودم هســتم .در ویراســتاری بیرحمانه حذف
میکنم و دور میریزم و هیچ کاری نیست که الاقل
سهچهارمش را در پیشنویس اولیه دور نریزم؛ و در
مرحل ه بعد امیدوار میمانم کــه از آنچه باقی مانده
چیزکی برایم بماند و جایی در فاصل ه میان نسخههای
پانزدهم تا بیستوپنجم بازنویسی چیزی اتفاقافتد.
یکجور رعشــهای که وقتی به عقب برمیگردی و
کلمات خودت را میخوانی به نظرت میرســد انگار
آدم دیگری اینها را نوشته است؛ یا چیزی شبیه این.
انگار که خیلی هم خودت نباشی؛ درست مثل دری از
چوب بلوط سنگین که با یک تق ه آرام توی چارچوب
خانه میافتد .در نتیجه وقتی مینشینم به نوشتن،
میدانم کــه بخش اعظمی از آنچــه تولید میکنم
درنهایت دور ریخته خواهد شد و با علم به این ماجرا

داریــوش فوروکــس ،نویســند ه کتــاب برنــده
جنگ درونــی ،یکی از ســتونهای محبوب روزنام ه
هافینگتنپســت را مینویســد و در وبســایت
شــخصیاش هم ایدهها و روشهایی را برای مقابله
با تعلل و باال بردن بهرهوری شخصی مطرح میکند.
یادداشــتهای او از پرخوانندهتریــن ســتونهای
هافینگتنپست محسوب میشــود .مطلب زیر یکی
از همان یادداشتهاست که به نقل از مجله آوانگارد
میخوانیم.
دوســت دارید فهرســت کتابهایی که در یکسال
میخوانیدبلندترباشد؟آیاهرگزبرایتانپیشآمدهکتابی
را بخرید که هیچ وقت نخوانیدش؟ این اتفاق ممکن است

برای خیلی از کتابهایی که در طولســال میخرید،
بیفتد؟
اگر شــما هم کمتر از آن چیزی که دلتان میخواهد
کتاب میخوانید ،بدانید که تنها نیستید.سال گذشته
به صفحه شخصیام در وبســایت گودریدز سر زدم و
تازه متوجه شدم که در  ۲۰۱۴تنها پنج کتاب خواندهام.
این نتیجه حســابی ناامیدم کرد .برای همین هم دنبال
راهکارهاییبرایآنگشتم.
آیا میشــود ســالی صد کتاب خواند؟ چرا باید سالی
صد کتاب بخوانیم؟ شــاید جواب همین باشد ،به قول
بیســمارک ،احمقها از تجربهکردن یاد میگیرند و من
ترجیحمیدهمازتجرب هدیگرانیادبگیرم.

یکجورهایی با اطمینان بیشــتری به کار منظم و
ِ
درست کارکردن نیست و
روزانه تن میدهم .این راه
کاش راحتتر بود اما خب برای من جواب میدهد و
به همین علت هم بابت آیندهای که پیشبینیپذیر
است،سفتبهآنچسبیدهام.
البته نه اینکــه این جور زندگــی و کارکردن بد
باشــد؛ نه .همه چیز میتوانســت بدتر از این باشد؛
خیلی بدتر .میشد شغلی واقعی داشته باشم .خیلی
ســال پیش ،مسئول ســفارشهای تلفنی شرکت
تعمیرات دوچرخــه در غرب لندن بــودم و مدتی

موفق شدم هر هفت روز هفته را در دفتر همیشگی
باشــم ،اما وقتهایی که از قبل معلــوم بود باید چه
کاری کنم ،زنگ میزدم و میگفتم پایم شکســته و
دیگر نمیتوانم بیایم سرکار .در زندگی من در مقام
نویسنده چندتایی نقط ه عطف از این دست هست،
یکی از آنها خواندن گزیدهای از مجموعه شــعرهای
آر .اس .توماس برای گروه سنی نوجوان بود که اینها
در نظرم برای نخستينبار بود که میدیدم یک متن
ادبی هیجانانگیزتر از مباحث علمی است .یکی دیگر
از نقــاط عطفم هم این بود که در یکــی از دورههای

بیکاریفهمیدمبهتراستکاریبرایخودمپیداکنم
کهفقطخودمبهخودمبگویمچهبایدبکنم.
وقتی آدم ســالها روز به روز کار میکند ،میبیند
که روزهایی هســت که اعتمادبهنفــس الزم را برای
نوشتن ندارد .در چنین روزهایی تمام صبح کاریام
را در کافههای محلی بــه کار میگذرانم؛ کافههایی
که اگر دقیق باشید موقع خواندن داستانهایم ادای
دینم را حداقل به دوتای آنها در مجموعه داســتانم
بوتاب و هیاهوی کافهها
متوجه شدهاید .شلوغی و ت 
باعث میشود كه احساس کنم در بخشی از جهان در

تکاپو هستم؛ و وقتی این جوری میشود و در ضمن
میبینیبقیهدارندنگاهتمیکنندبهتعویقانداختن
کار سختتر میشــود .برای همین با تمرکز در این
مکانهامیافتمبهجانچندصفحهایکهروزقبلکار
کردهام؛ انگار که قرار باشد مویش را شانه کنم ،تشر و
نیشگونیازآنبگیرمیاحتیانگاربخواهمناخنهایش
را برق بیندازم .بعد دوباره در جهان خیالی خودم غرق
میشــوم تا کلمههایی جدید بســازم .اما کارکردن
که یک روند نمیشود ،میشــود؟ پس من هم بعد از
چهار ســاعت تمرکز بیامان بازدهیام از یک جایی
به بعد سیر نزولی شدیدی پیدا میکند .این البته در
قیاسبامشاغلیچونبرشکاریونجاریپیامدهایش
کمخطرتر اســت؛ اما اگر مثل من باشــید و نوشتن
برایتانمهمترازیکجورجراحیویاحیاتیترازلحظه
بلندشدنهواپیماباشد،آنوقتاستکهآسیبهایش
را حس میکنید .آن وقت میبینم که الزم دارم که با
تمام قوا تمرکز کنم و از هم ه توانم برای روشنشدن و
نوشتنبهرهبگیرم؛غیرازاینشبیهماشینلباسشویی
خالی میشوم که بیخود روشن شده است و آنچه الزم
دارد نقاشی ،طراحی یا دویدنی بیامان در حاشی ه رود
تیمز است .نویســندگی کاری است که تجربههای
عجیبیبهآدممیدهد؛تجاربیکهدرهیچکاردیگری
به دســت نمیآمد .من مثال بارها و بارها برایم پیش
آمده و درواقع اینجوری شدهام که فکرکنم دیگر هرگز
نمیتوانم بنویســم ،مگر آنکه آن صدای آزاردهنده
و وزوز و توی ســرم مدام بگوید :به اندازه کافی خوب
نشده ،بیشتر بنویس ،کمی بهترش کن و یک بار دیگر
بنویس...وقتتداردتماممیشود.البتهروزهایشادی
هم هســت .روزهای نادری هستند ک ه هزار کلمهای
نوشتهاموبهحالتیازرضایتعمیقمیرسمکهخیلی
کم برایم پیش آمده .چشمهایم را میبندم ،میگذارم
همینجور جلو برود ،بعد نفسی عمیق میکشم و به
صدای توی ســرم گوش میدهم و میبینم که آنجا
صدایی وزوز نمیکند ...هیچ . . .سکوت است.

چگونه هرچه بیشتر کتاب بخوانیم

احمقها از تجربهکردن یاد میگیرند

زیادکتاببخرید
پولی که برای خریدن کتاب میدهید درواقع هزینهای
است که برای کتابخواندن کردهاید .هر کسی میتواند
زمان کافی برای کتابخواندن را برای خودش بسازد .اگر
شما پول ندارید میتوانید یک چیزهایی را عوض کنید و
صرفهجوییکنید.
اراســموس هلندی یکجایی گفته :وقتی پول کمی
دارم ،کتاب میخرم و از آن پولی که باقی میماند لباس
و غذا میخرم .مطمئن باشید پول و زمانی که صرف کتاب
میکنید ارزشــش را دارد .من که هیچ ســرمایهگذاری
بهتری به عقلم نمیرسد .کتاب خریدن فقط وقتی اتالف
محض سرمایه اســت که هیچوقت آنها را نخوانید .اگر
میخواهید بیشتر بخوانید باید کتاب بیشتری بخوانید.
بعضیها خیلی راحت دویســت دالر بــرای خرید یک
جفت کفش نو پول میدهند ،اما به نظرشــان احمقانه
است که در طول یکسال بیست جلد کتاب از وبسایتی
سفارشبدهند.مسألهسادهاست:اگرشماکتاببیشتری
در خانه داشته باشید ،انتخابهای بیشتری دارید و این
به مطالع ه بیشتر شما کمک میکند .بیشتر کتابهایی
که میخوانید طبق برنامه نیســتند؛ اما وقتی کتابی را
میخوانیدبدنیستکهکتابهایدیگرمرتبطیازهمان
جنس در دسترستان باشد؛ مثال وقتی کسی میخواهد
درباره رواقیون بخواند با این سوال روبهرو میشود که اول

باید کدامشان را بخواند؟ سنکا؟ اوریپیدوس یا کدام یکی
دیگر از آنها را؟ و خب جواب من این اســت که همهشان
را بخر و همهشان را بخوان .اگر کتابهایی که میخواهید
بخوانید دم دســت داشته باشــید ،هیچ فرصتی را برای
خواندنشانازدستنمیدهیدوبهانهبرایکتابنخواندن
خیلیکممیشود.
همیشهدرحالخواندنباشید
اگر نمایشــنامه یا نمایش گلن گری ،گلن گراس اثر
دیوید ممت را خوانــده یا دیده باشــید احتماال یادتان
مانده که فروشــنده میگوید همیشه بســته باش .این
شعار برای فروشــندهها و کارآفرینها کاربرد دارد .من
با شــعار متفاوتی زندگی میکنم :همیشه بخوان .حاال
هر روز حداقل یک ساعت در طول روزهای هفته کتاب
میخوانموآخرهفتهوتعطیالتبیشترازاینها.پیداکردن
راههایی منطبق با شرایط زندگیتان بهترین روش است
برای اینکه بهانههایی مثل خستگی یا زیادی شلوغبودن
از پیش رویتان حذف بشــود .همیشــه کتابخواندن
به این معناســت :در قطار و متــرو .در حالیکه دارید به
نوزادتان شــیر میدهید .وقتی دارید غذا میخورید .در
مطب دکتر و در محل کارتان .از همه مهمتر در تمام آن
لحظههاییکهاطرافیانتاندارندبرایصدوسیزدهمینبار
صفح ه فیسبوکشان را چک یا اخبار را تماشا میکنند،
میتوانید کتــاب بخوانید .با این روش شــما میتوانید

در طول یکســال بیش از یکصد کتــاب بخوانید .و این
همان بازگشت سرمایهای است که در کتابفروشی خرج
کردهاید.
رویموضوعاتموردعالقهتانمتمرکزبشوید
تابهحال برایتان پیش آمده ســراغ کتابی بروید که
همه متفقالقول درباره شــگفتانگیزبودنش حرف
میزنند و بعد وقتی شما دســت میگیریدش ،اصال
جذبتان نمیکند؟ شخصا فقط برای اینکه شنیدهام
بقیه مردم حسابی جذب کتابی شدهاند ،سراغ کتابی
نمــیروم .همه کتابها بــرای همــ ه آدمها جذاب
نیستند .کتابی ممکن اســت پرفروش باشد ،اما اصال
شــما را جذب نکند و شــاید اصال درحال حاضر در
حالوهوای خواندن چنین اثری نباشید .کتابهایی
را انتخاب کنید که بــه عالقهمندیها و کار و زندگی
شخصیتان نزدیک هستند و میتوانید با موضوعش
احســاس نزدیکی کنید .وقتتان را بــا رفتن دنبال
موضوعاتی که احتمــال عالقهمندیتان به آنها صفر
اســت ،هدر ندهید .در عوض کتابهایی را انتخاب
کنید که به حرفهتــان یا ســرگرمیهایتان مربوط
میشــوند .ســراغ کتابها به خاطر اینکه پرفروش
یا کالسیک هســتند ،نروید و در جستوجوهایتان
عالقهمندی شــخصی با موضــوع را در اولویت قرار
بدهید.

همزمان چند کتاب مختلف در برنامه
کتابخوانیتان بگذارید
هیچ قانونی برای اینکه چطــور مطالعه کنید ،وجود
ندارد .حتی میتوانید پنج کتاب را با هم بخوانید .ممکن
است  50صفحه از کتابی را صبح یک نفس بخوانم و عصر
همان روز کتاب دیگری را بخوانم .مسأله ترجیح شماست.
ممکن است کتابی دست بگیرید که دشوار و سخت باشد و
طبیعیاستکهکناراینکتاباثرسبکتروآسانفهمتری
هم بگذارید تا وقتی ذهنتان یاری نمیکند ،سراغ آن یکی
بروید.برایمثالدرمطالع هشبهنگاموپیشازخواب،من
ترجیح میدهم سراغ اثر داستانی بروم یا شرححال بخوانم.
در واقع کتابی را که الزم است جاهایی از آن را خط بکشم یا
کاغذوقلمکناردستمبگذارم،بهرختخوابنمیبرم.
دانشیراکهبهدستآوردهاید،حفظکنید
از دانش و درکی کــه از مطالعه به دســت آوردهاید،
اســتفاده کنید .باید اطمینان حاصل کنید از زمانی که
صرفا کســب این درک کردهاید ،در زندگی روزمره بهره
میبرید .جدا از این درباره بعضی از کتابها اینکه قلمی
برایحاشیهنویسییایادداشتبرداشتنهمراهتانباشد،
کارآمد اســت و اگر به نسخههای الکترونیکی هم عادت
کردهاید که این امکان فراهم اســت .وقتی کتابی را تمام
میکنید ،برگردید و با خودتــان مرور کنید و به پردازش
آنچهبرایتانباقیمانده،بپردازید...

درباره کتابهای خوب اما نادیده گرفته شده دنیای ادبیات

روزنامه تلگراف نوشت :طراحان یک اپلیکیشن
جدید در اقدامی جالب ســعی دارنــد ثابت کنند
مطالعه خــوب و مفید لزوما به معنــای خواندن
آثار کالســیک قدیمــی -از ترولــوپ گرفته تا
تولســتوی -نیست .اپلیکیشــن الکسی هر هفته
یک باشــگاه کتابخوانی دیجیتالی برگزار میکند
و از نویسندگان مطرح میخواهد گنجهای مخفی
خود را زیرورو کنند و پیشــنهادی نــو اما ارزنده
به خوانندگان کتابهــای دیجیتالی ارایه دهند.
نتیجه فعالیتهای اخیر این باشــگاه ،فهرستی از
کتابهای جذاب اســت که در این گزارش به آنها
اشاره میکنیم.
تریســی شــوالیه در فهرســت این هفتهاش
استخوان سفید نوشــته باربارا گودی را پیشنهاد
کرده اســت :فهمیدهام که من همیشــه یک نوع
کتاب میخوانم :معموال رمانی با ســاختار خطی،
قهرمانی ترحمبرانگیز ،مشکلی که باید حل شود
و یک پایان مشــخص .با این حال بد نیست هر از
چندگاهی تغییری ایجاد شود .رمان سال ۱۹۹۹
باربارا گودی تو را بیــن یک گله فیل قرار میدهد
و تا وقتی که مثل آنها فکر و احساس نکنی ،آنجا
نگهت میدارد .ایــن واقعا کار بزرگی اســت که
خواننــده را وارد واقعیتی اینچنیــن غریب قرار
دهی و این وضع را حفظ کنی.
مورد پیشنهادی ا ِستر فروید هم سفر در تاریکی
نوشــته جین رایز بوده؛ که دربــارهاش گفته :این

کتابی اســت که من را تغییر داد .باعث شد درباره
امکان نوشتن رمان خودم فکر کنم و روزنه امیدی
شــد که بفهمم رمانــی درباره خاطــرات و آرزو،
درباره تنهایی و تعلــق میتواند جذاب و خواندنی
شود.
در صدر پیشــنهادهای کیتی رنزنبرینک کتاب
سهگانه بالکان نوشته اولیویا مانینگ آمده :درست
نمیدانم چرا به سمت داســتانهایی که در زمان
جنگ روایت میشــوند ،جذب میشوم اما گمان
میکنم با بــه تعویقافتادن رفتارهــای معمولی
ارتباطی داشــته باشــد .در زمان جنــگ ،مردم
قوانین را میشکنند ،چون شواهدی که دورشان
را گرفته ،میگوید زندگی کوتاه اســت .کمتر به
مســائل نظامی عالقهمندم و بیشــتر تحتتأثیر
قرارگرفتن روابط ،برایم جالب است .اینکه آدمها
چطور از پس ترسهــای مختلــف برمیآیند یا
نمیآیند.
فرانسیس اسپوفورد هم بیداری نوشته؛ الیزابت
ناکس را پیشــنهاد میکند ۱۴ :نیوزیلندی از یک
حمله دیوانهوار و خشــونتآمیز جان سالم به در
میبرنــد .همانطور که همه تالششــان را برای
دفن مردهها میکنند و مراقب هم هستند ،متوجه
میشوند که هنوز در دام علت این جنون ناگهانی
قرار دارند و ایــن جریان به آنها ختم نمیشــود.
این کتاب ترســناک و عالی توســط رماننویسی
با تخیلی نابغهوار نوشــته شده اســت .بیداری از

گنجهای مدفون

وحشت برای نشاندادن مرز وحشتناک تجربهای
شخصی سود میبرد .وقتی آدرنالین کاهش پیدا
میکند ،تازه متوجه میشوید که شاید عقلتان به
کار افتاده است.
قلعه تنهایی نوشــته جاناتان لتم نیز پیشنهاد
جــی مکاینرنی اســت :ایــن یک رمــان عالی
نیویورکی است .داســتانی که از تاریخ عبور کرده
و در بروکلیــن دهــه ۷۰روایت میشــود .حین
بازسازی چند دهه قبل ،قصه غرقشده در فرهنگ

پاپ لتم ،با مفاهیمی چون نــژاد ،طبقه و خانواده
ِ
دست به گریبان اســت و این درحالی است که به
رئالیسم جادویی الهامگرفته از کتابهای کمیک
هم خوشامد میگوید.
در فهرست تســاهادلی نیز به دردسرها نوشته
جی .جی .فارل اشــاره شده اســت :همیشه فکر
میکردم رمان مثــل یک خانــه میماند :اینکه
میتوانی از اتاقی به اتاق دیگرش بروی ،گذشــته
و حــال در کنار هم وجود دارند ،شــخصیتهای

مختلف در آن زندگی میکنند و عوض میشوند،
تمام اینها در قالب رمان قرار دارند .مجستیک یک
هتل بــزرگ رو به خرابی درســال  ۱۹۲۰ایرلند
اســت .هنوز چند میهمان به ایــن هتل میآیند،
اما گربهها در اتاقهای طبقه بــاال بچه کردهاند و
حروف تابلو مجســتیک یکییکــی دارد میافتد.
رمان بهطور شگفتانگیزی خندهدار است.
در ایــن میــان جین اســمایلی هم ســهگانه
ترانسیلوانیایی نوشته میکلوس بانفی را پیشنهاد

میکنــد :چندســال پیــش دوســتی گفت که
«سهگانه ترانســیلوانیایی» را دوست داشته .من
هم ایــن اثر را خریدم و حدود سهســال پیش آن
را خواندم .به کندی پیش میرفتم و کامال شیفته
ب بیپروای مناظر ،سیاســت ،عاشقانهها و
ترکی 
حس دنیایی برای همیشه از دسترفته شده بودم.
آدام فولدزبه نام جهان نوشــته دنیس جانســون
اشاره دارد :کتابهایی هست که من بارها و بارها
به خاطر انرژی و قدرتشان ،برای تخیالت کالمی
و تازگی مفاهیمشان به آنها بازمیگردم .آنها مبهم
یا دور از دسترس نیستند ،زندگی را در یک فاصله
نگه نمیدارند .همه آن را به تــو تقدیم میکنند.
این رمان کوتاه خیلی شناختهشــده نیســت ،اما
باید باشد .اثری بیهمتا و کامال قانعکننده است.
از لحاظ زبانی و تصویــری ،غیرقابل پیشبینی و
مسخکننده است.
و ریــک مــودی نیــز دو بانوی جدی نوشــته
جین بولز را جزو شــاهکارهای گمشــده قلمداد
میکند :خروجی جیــن بولز خیلــی ناچیز بود؛
یک نمایشنامه و چند داســتان کوتاه و این رمان:
پدیدهای عجیب که درسال  ۱۹۴۳درباره زوجی
بیگانه که با هم شدیدا متحد شــده و به خارج از
کشور سفر میکنند ،نوشته شــده .روابط علی و
معلولی به صورت معمولی در این اثر کار نمیکند
و دیالوگ از انحراف خــود متحیر میماند ،اما کل
ماجرا خندهدار و فوقالعاده اوریجینال است.

