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بعدازظهر يكي از روزهاي گرم مردادماه، خدمت 
دكتر مرتضي كاخي رسيديم و از هر دري سخني 
به ميان آمد. كاخي در اين ديدار عالوه بر توضيح 
چگونگي شكل گرفتن كتاب »باغ بي برگي«، هم 
از نوع نگاهش به روند رشد ادبيات معاصر گفت 
و هم درمورد مقوله اي با نام »ادبيات شكست« 
اظهارنظر كرد كه محور اصلي اين گفت وگوست. 
كاخي يكي از فعاالن موثر در معرفي شعر معاصر 
ايران اس�ت كه از ميان كتاب هاي او مي توان به 
آثاري چون: »سر كوه بلند، روشن تر ازخاموشي، 
شيوه نگارش، قدرمجموعه گل، اين كوزه گر دهر 

و...« اشاره كرد.

  جناب كاخ�ي! ب�ا توجه به اينكه در آس�تانه 
بيست و هش�تم مرداد قرار داريم، مي خواهم 
قبل از موارد ديگر، اين پرس�ش را مطرح كنم 
كه آيا قائل به گرايش�ي ادبي به ن�ام »ادبيات 
شكست« هس�تيد؟ اين پرسش را از اين بابت 
ط�رح كردم ك�ه بس�ياري از دوس�تان بر اين 
باورند كه بعد از كنار گذاشته شدن دولت آقاي 
مصدق، سمت و س�ويي ت�ازه در ادبيات پيش 
آمد كه به ادبيات شكست معروف شد. ادبياتي 
كه به عنوان مث�ال »مه�دي اخوان ثالث« در 
ش�عر و »بهرام صادقي« در داستان را به سوي 
خود جذب كرده. به گمان ش�ما اي�ن تلقي از 
بعضي آثار س�روده و نوشته شده بعد از مرداد 
1332درست است يا پدپد آمدن چنين آثاري 

فقط از سر اتفاق خلق شده اند؟
بعد از پرسش  ش��ما، اين پرسش براي من هم مطرح  
مي شود كه گرايش��ي با نام »ادبيات شكست« اصوال 
گرايشي شناسنامه دار و معرفي شده است يا اينكه هنوز 
نياز به معرفي دارد؟ اگر در حد يك نام است و تعدادي 
اندك به آن اعتق��اد دارند، اصوال ورود و اظهار نظر در 

اين رابطه چندان كمكي به آينده ادبي ما نمي كند.
  اين موضوع كمي از اظهارنظرهاي ش�خصي 
فراتر رفته و مقاالتي در اين باره نوش�ته شده. 
مث�ال شعر»زمس�تان«، نمون�ه اي از گرايش به 
ادبيات شكست است گويي با شاعري طرفيم كه 
از بدو ورود به جهان شعر، آدمي معترض بوده و 
در همه حركت هاي سياسي و اجتماعي، چيزي 
به جز »شكس�ت« را به رسميت نمي شناخته. 
يعني اين احساس شكست، ربطي به يك اتفاق 

خاص ندارد.
حقيقت اين اس��ت كه اعتقاد به چنين گرايش��ي در 
ادبيات، داراي قاعده مشخصي نيست و مثال نمي توانيم 
قاعده دودوتا چهارتا را برايش تشريح و تبيين كنيم. 
بعضي ها اينگونه فكر مي كنند و بعضي ديگر حتي پا را 
از اين حد هم فراتر مي گذارند. به عنوان مثال كساني 
كه تعلقي به دولت و ش��خصيت مصدق داشته اند، به 
خودي خود ممكن است چنين گرايشي را بزرگنمايي 
كنند و گروه مقابل عك��س اين رويكرد را مورد توجه 
قرار دهند. بنابراين در اين گيرودار، هركسي مي تواند 

برخوردي سليقه اي با موضوع داشته باشد.
  يعني اينكه هركس از ظن خود يار اين قضيه 

شده.
دقيقا. م��ن نمي گويم كه ادبيات ما بع��د از اين اتفاق 
تاريخي، بي تفاوت از كنار ماجرا گذشته اما اجازه بدهيد 
بخشي از يك شعر، سروده اخوان را براي تان بخوانم تا 
آن گرايش واقعي مورد نظر بيشتر معرفي شود. اخوان 
مي گويد: »اين شب است آري شبي بس هولناك/ليك 

پشت تپه هم روزي نبود«. همين بخش كوتاه از شعر 
نشان مي دهد كه گروهي از شاعران و نويسندگان ما 
به عنوان پيش آهنگان ايجاد فكري حركات اجتماعي 
در جامعه، كه از نزديك مس��ائل را رصد كرده  اند هم 
ذهنيتي ثابت در اين باره نداش��ته اند اما س��كوت هم 
نكرده ان��د. با توجه به اتفاق��ي تاريخي مانند ماجراي 
بيس��ت و هش��تم مرداد، جامعه ادبي در خور توان و 

موقعيت خود حركت هايي كرده.
  برداشت من اين اس�ت كه شما معتقديد اين 
حركت ها، حركت هايي فردي بوده و تبديل به 

يك جنبش ادبي نشده. درست است؟
بله. اجازه بدهيد مثالي بزنم. فرض كنيد شما در حال 
پيمودن يك مسير هستيد و براي خودتان راه مي رويد 
اما ناگهان مي ايس��تيد و به اطراف تان نگاه مي كنيد و 
از خودتان مي پرسيد: من اينجا چه كار مي كنم؟ اصال 
من نمي خواستم اينجا بيايم. بعد اتفاق بدتري مي افتد 
و مثال تصادف مي كنيد. ببينيد! شما هيچ كدام از اينها 
را نمي خواس��تيد اما اتفاق افتاده و ضربه اش را هم به 
ش��ما زده. شما در مسيري راه رفته ايد كه از سر اتفاق 
انتخاب ش��ده و ماجرايي پيش مي آيد كه كار را بدتر 
هم مي كند. نتيجه اينكه شما نه آن را مي خواسته ايد و 
نه اين را اما اتفاق ديگر افتاده و نمي توان تغييرش داد.
  يعني اينكه آنچه پيش از اين هم شاهد بوده ايم 

چندان  آش دهن سوزي نبوده.
بله. خود اخوان پيش از آن مي گويد: »خانه خالي بود 
و خوان بي آب و نان/ آنچه بود  آش دهن سوزي نبود«

  اخوان در شعر معروف كتيبه چنين رويكردي 

را دنب�ال مي كند. در اين ش�عر اي�ن حس القا 
مي شود كه در هردوره اي، پشت و روي سنگي 
كه مدام براي خواندن مطالبي كه رويش نوشته 
شده كنجكاويم، چيز تازه اي وجود ندارد و همه 
حرف ها يكي است: »...نوشته بود همان!/ كسي 

راز مرا داند/ كه از اين رو به آن رويم بگرداند«
بله. اين شعر بعد از كوتاي بيست و هشت مرداد سروده 
ش��ده. همان طور كه گفتم، موض��ع اخوان در جهان 
ش��اعرانه اش، موضعي بي طرف نيس��ت اما وضعيت 
گذش��ته را هم چندان دندان گيرت��ر از وضعيت حال 
نمي داند. او اعتقاد دارد حركتي اجتماعي شكل گرفته 
و به هر حال با شكس��ت مواجه ش��ده اما مدام تكرار 
مي كند كه نه اين و نه آن، همان چيزي نيس��ت كه ما 

به دنبالش بوده ايم.
  تجربه شخصي خود شما در آن دوران هم بايد 

تجربه هاي ماندگاري باشد.
 درباره تجربه ش��خصي خودم هم بگويم كه در زمان 
نوجواني و بعد از روي كار آم��دن دولت مصدق، فكر 
مي كرديم هرآنچه بايد مي ش��د، شده اس��ت و مدام 
فرياد مي زديم: »از جان خود گذش��تيم/ با خون خود 
نوش��تيم/ يا مرگ يا مصدق« اما درهرزمان هم به جز 

ش��اعران، بودند افرادي كه ازجهات مختلف، مخالف 
سياست هاي دولت بودند و هشدارهايي هم مي دادند. 
خيلي ها نگران بودند كه اين سطح از ملي گرايي ممكن 
اس��ت باعث تغيير مخرب ماهيت ايران شود و خداي 
نكرده به س��وي تجربه هاي ناموفق بعضي از كشورها 
مانند ش��وروي كه درآن زمان ابرقدرت هم محسوب 
مي شد سوق پيدا كنيم. اينجا ديگر خطر از حد حضور 
امريكا و انگليس گذش��ته بود و از ناحيه كشوري كه 
بسيار به ما نزديك بود احساس خطر مي شد. در زمان 
روي كارآمدن مصدق كه من مي خواستم به دبيرستان 
بروم، فضاي كشور آن قدر سياسي شده بود كه كه حتي 
بچه ها هم دوست داشتند وارد كارزار سياست شوند. 
بزرگ ترها هم به همين ش��كل. مثال پدر من كه يك 
تاجر بود و اصوال كاري به سياست نداشت، خودبه خود 

به اين عرصه ورود كرده بود.
  به هرحال ادبا و ش�عراي ما ه�م جزيي از اين 

قافله بودند.
بله. اولش بودند اما بعد متوجه شدند كه اين جريان به 
سمتي گرايش پيدا كرده كه مورد عالقه روس هاست. 
آنها بر اين باور بودند كه نوع عالقه روس ها به ما، بهتر از 
عالقه انگليسي ها و امريكايي ها نيست. آنها مي گفتند 
ممكن است امريكا يا انگليس در پي ايجاد يك پايگاه به 
نام ايران در منطقه باشند اما روس ها اصوال مي خواهند 
ما را به جزيي از خودشان تبديل كنند؛ البته احساس 
خطر ش��وروي از جانب ما هم چندان كم نبود چون 
بخش عظيمي از خاك اين كش��ور كه در همسايگي 
ما قرار داش��ت به زبان فارسي تكلم مي كردند. مانند 

تاجيكس��تان و بخش��ي از آذربايجان. ترس روس ها 
اين بود كه ما بتوانيم به مدد همين فرهنگ مشترك، 
آرام آرام در دل مناطقي از اين دس��ت رس��وخ كنيم. 
خود ش��ما مي دانيد كه مناسبات في مابين دنيا فقط 
سياسي نيست و گستره فرهنگ، گاهي مي تواند كاري 
كند كارستان؛ البته اين كشور مدت زيادي كوشيد تا 
ادبيات فارسي را به طوركامل از بين ببرد و مثال اداره ها 
موظف شده بودند در كش��ورهاي فارسي زبان، حتي 

نامه هاي شان را به زبان روسي بنويسند.
  برداش�ت من اين است كه احس�اس خطر از 
جانب روس ها بيشتر فرهنگي بوده تا سياسي و 

اهالي ادبيات حق داشته اند نگران باشند.
همين است. چون ش��وروي كش��ور قدرتمندي بود 
و زبان��ش هم ب��ه مدد همي��ن قدرت، قصد داش��ت 
خرده فرهنگ هاي بعضي از كشورها كه بعد مستقل 

شدند را كامال از وجود زبان فارسي پاك كند.
  شما دردوره اي از نزديك، هم با شاملو نزديك 
بوده ايد و هم با اخوان. پرس�ش نخست من اين 
اس�ت كه در مواجهه با دو چه�ره، كدام يك را 

چيره تر بر شناخت وسعت ادبيات مي دانيد؟
در اين رابطه نمي شود به راحتي نظر داد. مثال نمي توان 

گفت كدام يك شاعرتر از ديگري  است چون هركدام 
خط و ربط خاص خودشان را در ادبيات دارند. 

  منظورم مقايسه ش�عرها نيست بلكه تسلط 
الزم در شناخت فنون شعري است.

در مورد اخوان باي��د بگويم كه اگر نگويم صددرصد، 
حداقل 80 درصد بر جوانب گوناگون ادبيات فارسي 
مسلط است. در باره ش��عرهايش هم بايد بگويم كه 
ذات زبان او، صددرصد ريش��ه در ذات زبان فارس��ي 
داشت. من از نزديك اخوان را مي شناختم و به خوبي 
مي دانم عشق و عالقه اش به اين زبان، عشق و عالقه اي 
عادي نبود. او به شكلي باورنكردني به اين زبان تعصب 
داشت. درباره شاملو هم بايد بگويم كه شاعري به شدت 
باش��عور بود ولي درحد اخوان با فارسي آشنا نبود و 
نمي خواس��ت خودش را به راهي كه اخوان رفته بود 
وارد كند، از سويي هم نمي خواست مانند او خودش 
را در اين وادي غرق كند بلكه سعي مي كرد بسياري 
از كمبودها را با ش��ناخت مختصري كه از زبان غربي 

داشت گره بزند.
  ش�ايد اين از جه�ت مترجم بودن ايش�ان و 

شناخت شان از زبان مثال انگليسي هم باشد. 
شاملو آنچنان كه تصور مي رود، با زبان ترجمه و زبان 
انگليس��ي آش��نا نبود. نمي گويم وارد نبود. وارد بود 
و چون درك مطلب بااليي داش��ت مي توانست حق 
مطلب را ادا كند. اخوان نوعي ريشه در ادبيات فارسي 
داشت و شعرهايش طرفداران زيادي پيدا كرده بود و 
اساتيد زبان و ادبيات فارسي را هم توانسته بود در رديف 
طرفداران خودش قرار دهد. اين اس��اتيد به شناختي 
كه اخوان از زبان فارسي داشت احترام مي گذاشتند 
اما اگر شخص ديگري اين ادعا را مطرح مي كرد، حتما 

او را سرجايش مي نشاندند.
  خيلي ها معتقدند كه طرفداران ش�عر شاملو 
از طرفداران مكتب شعري اخوان بيشتر است. 
چرا؟ ازس�وي ديگ�ر بس�ياري از عالقه مندان 
اخوان يا ش�املو، اين روزها به دنبال نوعي نگاه 
دوگانه  هستند. يعني طرفداران شاملو و اخوان 
درست مانند طرفداران يك تيم فوتبال خاص، 
تالش مي كنند كه نقش طرف مقابل را كمرنگ 

نشان دهند.
اين يك عقيده است كه بعضي ها دارند و بايد به عاليق و 
ساليق همگان احترام بگذاريم اما بازهم تكرار مي كنم 
كه اخوان به مدد ش��ناخت كاملش از زبان و ادبيات 
فارسي، ريشه اي غيرقابل انكار در انديشه ملي گرايي 
داشت و آنچه را مي دانست كامل مي دانست چون در 
محضر بزرگاني تعليم ديده بود كه زبان و ادب فارسي 
را به خوب��ي درك و دريافت كرده بودن��د. اين را هم 
بگويم كه هردو چهره، چهره هايي خودساخته بودند 
كه بدون داشتن تحصيالت آكادميك توانسته بودند 
خودش��ان را تا اين حد از دانش باال بكشند. اخوان در 
مكتب بزرگاني از خراسان به عنوان شاعر به رسميت 
شناخته ش��ده بود كه هم در ش��ناخت مباني ايران 
باستان و هم در امر زبانشناسي، چهره هايي غيرقابل 
انكار بودند. كس��اني كه عمده تخصص شان در زبان 
فارس��ي خالصه مي ش��د اما در مقابل، آدم هايي هم 
بودند كه شناختي نس��بتا جامع از ادبيات و فرهنگ 
غرب داش��تند و بر همين اساس رويارويي با آنها هم 
كار هركسي نبود. اين رويارويي گاهي نوعي تنش هم 
به وجود مي آورد كه بيش��تر در مطبوعات منعكس 
مي شد. به هرحال همان گونه كه گفتم، ما، درآن دوره 
با دو رويكرد كامال متضاد روبه رو بوديم كه هيچ كدام 
را نمي شد به ش��كل صددرصد نفي كرد. به هر شكل 
هردوطرف توانستند صدايي از خود به يادگار بگذارند. 
آنچه درباره شاملو بايد گفته شود اين است كه تعدادي 

لئونارد لويسون هم رفت. چه دش��وار است شنيدن اين 
خبر! مولوي پژوهان، عرفان شناس��ان و عالقه مندان به 
فرهنگ پژوهي ايران مي دانند كه چه گوهري »نهان زير 
خاك« گرديد. مراتب دانش وي، كه از جمله در مطالعاتش 
از موالنا و ترجمه اش از اش��عار حافظ  به چش��م مي آيد، 
بر اهل نظر پوشيده نيس��ت و آثار ماندگارش، فراتر از هر 
تعري��ف و تمجيد، ياد و نامش را زن��ده و بلند مي دارد. اما 
براي من اين استاد زبده مولوي شناس و پارسي گوي چهره 
ديگري نيز داشت: مردي از جنس »صفاي رياضت دل« 
و »سوداي عشق«. در اين دل نوشته كوتاه نمي خواهم از 
دانش و بينش وي بنگارم؛ بلكه آنچ��ه در ذهن دارم را در 
پيكره چند جمله اي قدرشناسانه نسبت به »ذوق حضور« 
و »هواي مسيح نفس��ش« پيشكش مي دارم.  من مدتي 
در دانشگاه اگزتر انگلستان به عنوان همكار پژوهشي به 
تحقيق و مطالعه مشغول بودم. در آن مركز، در گوشه اي، 
ميز و يارانه اي به من داده بودند تا به كار خود بپردازم. آن 
گوشه از »بد حادثه« يا »طالع اتفاق« در كنار راهرويي قرار 
داشت كه بسياري از آن مي گذشتند. من بيشتر ساعات 
روز را پشت آن ميز و در همان گوشه سپري مي كردم و هر 
روز شاهد رفت وآمد چهره هاي آشنا و ناآشناي بسياري 
بودم. انگليس��ي ها معروفند به سردمزاجي و دشواري در 
ارتباط. من نيز به تدريج، آموختم كه خونگرمي چندان به 
آنجا تعلق ندارد و مربوط به آنها نيست.  اي بسا مي شد كه 
با كسي پيش تر سر سخن گشوده بودي و باري ديگر كه از 
كنارت مي گذشت نه در چهره اش خبري از حس ارتباط 
قبلي مي يافتي و نه در چشمانش شوقي براي گفت وگوي 
تازه! اگر لئونارد، كه البته انگليسي نبود را نمي ديدم اين 
قاعده ش��ايد چندان خالف روش��ني نمي يافت. لئونارد 
ليوس��ن اولين بار، زماني كه براي ديدار با يكي از اساتيد 
مركز از آن راهرو مي گذشت، به سراغم آمد و با وجود آنكه 
براي رسيدن به قرار كاري اش عجله داشت، نام و احوالم را 
پرسيد و از داليل حضورم در مركز جست وجو كرد. زماني 
كه دانست ايراني ام و چه مي كنم، با همان فارسي شيرين و 
لهجه دارش گفت كه اكنون بايد برود و پس از جلسه اي كه 
در پيش دارد براي گفت وگو باز مي گردد. من در آن ايام او 
را نمي شناختم و خبري از كار و جايگاه علمي اش نداشتم؛ 
حتي نمي دانستم كه در زمره اساتيد مبرز و شناخته شده 
دانشگاه و مولوي پژوهان بنام است. مدتي بعد بازگشت و 
صحبت آغاز كرد. با توجه به ناآشنايي من با دانشگاه در آن 

ايام از محيط برايم گفت و نحوه نگارش متن و شيوه انجام 
كارها را تا حدي برايم توضيح داد. همچنين از خاطراتش 
گفت؛ از جمله دعوت از چهره هاي صاحب نام فرهنگ و 
موسيقي ايراني به اگزتر. پس از آن چندين بار ديگر فرصت 
همنشيني و هم صحبتي با لئونارد برايم فراهم آمد. هر زمان 
كه مي آمد از جايي مي گفت و از خاطره اي؛ از عشقش به 
زبان فارسي و مولوي؛ از اينكه خود را سالك عرفان مي داند 
و زندگي را صوفيانه مي فهمد؛ از اينكه به موسيقي ايراني 
عاشقانه دل سپرده است و از شنيدن آن لذت مي برد و از 
اينكه دوست دارد به ايران بيايد و دلش براي ايران كه سال ها 
در آن تحصيل و زندگي كرده بود، بسي تنگ شده است. 
هم نيك و پاكيزه فارسي مي گفت و هم، گاه و بيگاه، فرازي 
در سخن مي گنجاند كه به شعري باز مي گشت.  بعدتر از 
دانشجويان ايراني اگزتر در مورد او و جايگاهش، شنيدم و 
قدر علمي اش را، از جمله در پي مراجعه به برخي از آثارش، 
دانس��تم. اما در آن روزها من نه با پروفسور لويسون بلكه 
با »روش��ن رايي« هم صبحت بودم كه به »شعشعه مهر 
خاوران« در فرهنگ فارسي نگريسته بود و »آتش محبت« 
به مولوي و ايران را »در خرمن جان« خويش افروخته بود؛ 
مردي مهربان كه مولوي وار تو را دع��وت مي كرد تا »در 
پاكي بي مهر و كين در بزم عشق« بنشيني و از او چيزي 
بياموزي. در همان ديدارهاي گاه و بيگاه و گفت وگوهاي 
»دل خواس��ته« دانس��تم كه »صحبت دوست« جان و 
دلش را عجيب صيقل داده است. اين خبر مرگ نابهنگام 
و دلگيركننده را كه ش��نيدم، پس از چندين س��ال، ياد 
محبت بي دريغ وي به خود افتادم و ناگاه دلم لرزيد. با خود 
گفتم كه كمترين كار نگارش چند سطري است از تجربه 
شيرين همنشيني صميمانه ام با استاد ليوسن گران سنگ؛ 
تجربه اي كه در فضايي متفاوت اتفاق افتاد. من بي آنكه وي 
را بشناسم و تحت تاثير نام و كارش باشم مردي را يافتم كه 
مي كوشيد نه تنها از تنهايي ام بكاهد بلكه با سخنان نغز 
خود »صد شهود« بر »درستي محبت« پيش رويم بگذارد. 
مردي كه »طريق مروت« »شيوه شيرينش« بود و ديگران 
را س��خاوت مندانه دعوت به همنشيني با »رخ خندان« 

خويش مي كرد. 
لئونارد لويسون هم رفت؛ او كه مولوي وار طنين شمس را 
در »حفره كن زندان و خود را وارهان«  شنيد اكنون ميان 
ما نيست. حال مردم را خدا مي داند و بس اما افراد زيادي در 
اين دنيا نيستند كه گمان بريم  اي بسا پيش از مرگ با خود 
زمزمه كرده باش��ند »چون جان تو مي استاني چون ِشكر 

است مردن«.

دل نوشته اي در بزرگداشت يك عرفان پژوه 
آن خيال خوش او مشعله دل ها باد

 فرنگ رفته هاي آن دوران، س��عي كردند بيش��ترين 
توجه را به سوي او داشته باشند.

  چرا؟
چون خودشان هم چندان ش��ناختي از زبان فارسي 
نداش��تند و به دليل اقامت��ي هرچندكوتاه در بيرون، 
تالش داشتند سري توي سرها دربياورند. ببينيد! مردم 
در آن زمان آشنايي وسيعي مثل امروز با زبان انگليسي 
نداشتند و همان شناخت نيم بند و نصفه و نيمه هم از 
سوي خيلي ها بسيار جدي به نظر مي آمد. يادم مي آيد 
در زماني كه ما دانش آموز بوديم، اولين زباني كه بايد 
ياد مي گرفتيم زبان فرانس��ه بود، يعني آموزش زبان 
انگليسي وجود نداش��ت اما مدتي گذشت و اين زبان 
هم در محافل رس��مي به زبان فرانسه اضافه شد. اين 
را هم بگويم كه دانش اموزان آن دوران، عالوه بر زبان 

فرانسه، زبان عربي را هم بايد مي آموختند.
  پرسش�ي كه درباره خود شما براي من پيش 
آمده اين اس�ت كه ش�ما به خاطر اينكه زماني 
طوالني در كسوت يك ديپلمات دركشورهاي 
مختلف حضور داشته ايد و طبعا با چند زبان هم 
آشنايي داريد؛ اكنون  بايد به سوي جريان شاملو 
متمايل باشيد اما عش�ق و عالقه شما به سمت 

اخوان گرايش پيدا كرده . چرا؟
ب��ه اين دليل كه پايه و مايه اخ��وان درراهي كه قدم 
درآن گذاشته بود، به مراتب قدرتمندتر از پايه و مايه 
شاملو بود. ش��املو به جهت همان مواردي كه عرض 
كردم، توانست خودش را به جايي برساند اما نه به آن 
مرتبه اي كه اخوان رس��يد. مي خواهم بگويم كه اگر 
نمره اخوان در زبان فارسي بيست بود، نمره شاملو در 
اين زبان و زباني كه ازآن كمك مي گرفت، مثال دوازده 
بود.يعني اينك��ه قابل قبول بود اما كافي نبود. اين را 
هم بگويم كه افرادي مانند شاملو به لحاظ آشنايي با 
زبان هاي ديگر، در آن دوران كم نبودند. مثال افرادي 
بودند كه پدريا مادرشان انگليسي يا فرانسوي بود و 
همه در حدي بيشتر از ش��املو زبان مي دانستند اما 
هيچ كدام از آنها در حد اين شاعر، توانايي تاثيرگذاري 
در فرهنگ را نداشتند. نكته اي كه بايد درباره شاملو 
گفت اين اس��ت كه عالوه بر دانش زباني، قدرتي هم 
داشت كه مي توانس��ت به نحو احسن از داشته هاي 

اندك استفاده كند.
  در تنها س�فري كه اخوان به خارج از كش�ور 
داش�ت، به ش�دت از او استقبال ش�د و بازتاب 

خوبي هم پيدا كرد.
بله. البته اخوان را به اين سفر بردند و خودش به ميل 
خودش نرفت. درآنجا هم به جز چند جلس��ه كوچك 
كه حضور پي��دا كرد، چند روزي را هم مهمان يكي از 
دوستان بود و چندان بازتابي هم نداشت، چون ريشه 

او در ايران و فرهنگ ايراني بود.
   ش�ما هم در حوزه سياس�ت و ه�م درحوزه 
فرهن�گ كار كرده اي�د. مي خواهم بپرس�م در 
كش�ورهايي كه ش�ما حضور داش�تيد، همين 
گره خوردگي ادبيات و سياس�ت كه در كش�ور 

ما هست، در كشورهاي ديگر هم وجود دارد؟
اگر بخواهيم تاريخي به مساله نگاه كنيم، بايد بگويم 
كه در مواقعي از گذرتاريخ به ش��دت اينگونه بوده اما 
اهالي ادبيات در بسياري ازكشورها آرام آرام، به تفكيك 
كامل اين دوحوزه اقدام كرده اند و از دل ادبيات خود، 
مكتبي از نوش��تن بيرون كشيده اند. يعني اصالتي به 
ادبيات بخشيده اند كه به راحتي دردست يك گروه يا 
جناح خاص جاي نگيرد. اين نوع نگاه باعث پيدايش 
جريان هايي موثر شد و همچنان هم ادامه دارد. البته 
كشورهايي هم به همان شكل قبل باقي مانده اند كه 

صاحب فرهنگي درخور اعتنا نيستند.

چند روز پيش متوجه ش��دم كه 
اپراي مول��وي از ط��رف كمپاني 
ناكسوس به صورت آلبوم صوتي 
منتشر ش��ده؛ اين در حالي است 
كه قرارداد اپ��راي مولوي به طور 
مستقيم بين من و بنياد فرهنگي- 
هن��ري رودكي منعقد ش��د و در 
حقيقت همانند س��اير اپراهاي من مالكي��ت معنوي و 
مادي آن، به فراخور اين قرارداد تعريف و تعيين ش��د. به 
طور مستقيم از ِقبل بودجه اي كه تهيه كننده در اختيارم 
مي گذاش��ت تمامي هزينه هاي اجرا را شخصا پرداخت 
مي كردم. اين موضوع درباره س��اخت موسيقي، ساخت 
عروسك، پژوهش و نگارش متن هم صدق مي كرد و يك 
تعهد تمام عيار بود. بنابراين هيچ يك از افرادي كه با من كار 
مي كنند قرارداد جداگانه اي ندارند و همه ش��امل همين 
قرارداد مادر مي شوند. بهزاد عبدي پيش تر هم براي انتشار 
آلبوم »رومي« تالش هايي انجام داد و رسانه ها خبر رونمايي 
آن را منتشر كردند. همان زمان من شكايتي كردم كه مركز 
موسيقي آن را بررسي كرد و جناب عبدي محكوم شد اما از 
آنجا كه نتوانست در ايران راه به جايي ببرد اين بار از طريق 
كمپاني هاي نشر بين المللي عمل كرده در حالي كه روي 
جلد آلبوم منتشر شده هيچ اسمي از پژوهشگر، كارگردان 

و نويسنده )كه من باشم( نيامده است.
نكته ديگر ك��ه ي��ادآوري آن ابهامات اين موض��وع را از 
بين مي برد، ش��يوه انجام و ارايه آثاري است كه من روي 
صحنه مي برم. تمام��ي اين كارها به صورت پلي بك اجرا 
مي شود يعني پس از پژوهش، نگارش متن و آهنگسازي، 
هنرمندان در اس��توديوي ضبط حاضر مي ش��وند و اثر 
كارگرداني راديويي مي شود. پس از اين كارگرداني است 
كه به صورت فايل صوتي در اجراهاي ما مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرد. همه آهنگسازاني كه با من كار مي كنند در 
جريان هستند كه پرداخت هزينه ها برعهده من است و در 
برخي موارد به صورت نيابتي عمل مي كنم مثال اركستري 
كه اپراي مولوي را اجرا و ضبط كرد، اركستر راديو كي يف 
به رهبري والديمير سيرنكو بود كه همه هزينه هاي آن را 
به ص��ورت ارزي به جناب عبدي دادم تا او به نيابت از من 
پرداخت كند. طبيعتا تخلف اصلي جناب عبدي در انتشار 

آلبوم اين است كه بدون داشتن مجوز از سوي من اين كار 
را انج��ام داده و در عين حال كه بايد بر صدر عناوين ذكر 
شده نام من به عنوان پژوهشگر، نويس��نده و كارگردان 
قيد مي شد، هيچ اسمي از من نياورده است. بهزاد عبدي 
موسيقي اپراي مولوي را به من هبه نكرده و از صفر تا صد 
موضوع توسط من انجام شده است. همان زماني كه براي 
اجراي اپراي عاشورا هم مشكل داشتم، علي رهبري از من 
عذرخواهي كرد اما تاكيد كردم كه رهبر يك اركستر بايد 
وقتي پارتيتوري را انتخاب مي كند، نسبت به حق و حقوق 
صاحبان آن اطالع كامل داشته باشد. آن زمان اعتراضم اين 
بود كه بهزاد عبدي از ليبرتو )متن نمايش اپرا( من استفاده 
كرده بدون اينكه نامي از من آورده شود. با واكنش هاي من 
اين موضوع را در بنرهاي تبليغاتي جبران كردند ولي در 
نهايت چون مجوز من را نداشت، خالف قانون بود. به هر 
حال من با كمپاني »ناكسوس« درباره اين مورد اخير تماس 
گرفتم و اعالم كردم كه اين عمل خالف قانون كپي رايت و 
مجرمانه است. آنها هم بالفاصله از من خواستند اطالعات 
آلبوم را براي شان ارسال كنم. اما مساله اصلي اين است كه 
بهزاد عبدي اين كار  را چندين بار تكرار كرده؛ يك بار كه 
از موسيقي اپراي عاشورا براي سريال مختارنامه استفاده 
كرد، يك بار هم هنگام اجراي اپراي عاشورا با رهبري علي 
رهبري بود كه كار به رسانه ها كشيد و علي رهبري از من 
عذرخواهي كرد. اين عمل دايما به شيوه هاي مختلف تكرار 
شده و هربار مواردي نيز مطرح شده است.  من در مكاتباتم 
با »ناكسوس« اشاره كردم كه موضوع را از طريق مراجع 

بين المللي تعقيب خواهم كرد.
چون يك بار ديگر نيز چنين اتفاقي افتاده بود و من از طريق 
مركز موسيقي آن را پيگيري كرده بودم، همه ادله براي ارايه 
به دادگاه موجود است. بهزاد عبدي يك كار ناشيانه انجام 
داده كه هم بر خالف اصول ما است و هم شركت هاي ضبط 

و پخش بين المللي.
در نامه اي كه به »ناكسوس« نوشتم، اشاره كردم شما مدعي 
رعايت حقوق هنرمندان هستيد، پس چگونه ممكن است 
اين اتفاق درباره ش��ما افتاده باشد؟ فعال هم آنها به دنبال 
راه حل اين مساله هستند اما من از آنها درخواست كرده ام 
كه سريعا پخش اثر را متوقف كنند تا من از طريق محاكم 

بين المللي موضوع را پيگيري كنم.

 اپراي »مولوي« يك مالك دارد

در زندگي امروز كه شاهد روند رو به رشد سرعت در تمام ابعاد 
آن هستيم، بازار كالس هاي آموزش مهارت هاي نويسندگي 
هم داغ شده اس��ت. ظاهرا عالقه مندان نوپاي اين فن هم 
تمايل دارند مقدمات ابتدايي اين هنر را در دوره هايي كوتاه 
فرا بگيرند تا اگر هنرآموزي استعداد داشته باشد، دست كم 
در همان چند جلسه بتواند راه خود را به دنياي نشر پيدا كند.

فضاي مجازي هم در اين ميان به بازيگري مهم بدل شده 
است و به وضعيت پيش آمده دامن مي زند؛ چنان كه حاال 
كالس هاي آموزشي مهارت نويسندگي در فضاي مجازي 

برپا است.
طبع آزمايي در نوشتن )چه شعر و چه داستان( از آن دست 
اتفاقاتي است كه بسياري افراد، حداقل يك بار در جهت آن 
كوشيده اند. اينكه حرف دل را بتوان موجز و موثر به رشته 
تحرير درآورد هنر ارزشمندي است. شايد به ظاهر سهل 
باشد اما كاري است پر زحمت و دشوار كه ممارست بسيار 
مي طلبد. از استثناهاي مستعد كه بگذريم باقي عالقه مندان 
اين هنر بايد سال ها بخوانند و بكوشند و مشق كنند تا به 
فنون آن آراسته شوند. به قول نظامي:  »سخن گفتن بكر 

جان سفتن است/ نه هر كس سزاي سخن گفتن است«. 
اما مدتي است كه بعضي از نويس��ندگان شناخته شده و 
پرطرفدار، ديگر تماي��ل چنداني به برگ��زاري دوره هاي 
حضوري كارگاه هاي ادبي ندارند و اغلب كالس هاي خود را 
در فضاي مجازي برگزار مي كنند. هنرجوي عالقه مند بعد 
از پرداخت مستقيم شهريه در يكي از شبكه هاي اجتماعي 
مجازي وارد گروهي مي شود كه توسط نويسنده اي ايجاد 
شده و دوره آموزش مهارت را به صورت مجازي پي مي گيرد.

بي شك چنين امكاني خالي از لطف نيست. هنگامي كه 
استفاده از محضر اساتيد در دسترس نباشد )مشابه ده ها 
نمونه  كه به هر دليل خ��ارج از وطن زندگي مي كنند(، با 
استفاده از ظرفيت تكنولوژي هاي نوين ارتباطي مي توان 
حداقل به اين راضي شد كه از راه دور يك استاد، تجربياتش 
را با مخاطبان در ميان بگذارد و مسير راه را اندكي روشن كند.

 
انگيزه، اصلي ترين عامل پيشرفت 

 لطف گذراندن چنين دوره هايي به حضور در كالس درس 
اس��ت. هنگامي كه گروهي با عالقه اي مش��ترك دور هم 
جمع مي شوند و با همراهي مدرسي كاربلد مشق مي كنند 
صحبت ها و نكته هايي طرح مي شود كه اتفاقا همان ها بخش 
بسيار مهم يادگيري و آموزش هستند. اغلب هنرجويان 
هوشيار از البه الي همين بحث ها، نكته هايي مي آموزند كه 
شايد هيچگاه در قالب بحث مجزاي مجازي در كالس مطرح 
نشود.  آنگاه كه هنرجو چندبار در طول يك دوره فرصت پيدا 
مي كند شعر، يادداشت يا مطلب خود را در حضور ديگران 
بخواند و مشقش را مورد قضاوت قرار دهد، بهتر مي تواند با 
نقاط ضعف و قوت  كار خود آش��نا شده و نسبت به جايگاه 
خود در اين وادي آگاهي پيدا كن��د. اما در فضاي مجازي 
امكان طرح چنين بحث هايي موجود نيست. چرا كه عموما 
انجام بحث هاي مفصل كه الزمه چنين كالس هايي است 
از حوصله فضاي مجازي )روي صفحه گوشي تلفن همراه 
يا مانيتور( خارج است. عليرضا ايرانمهر يكي از نويسندگان 
پر كار حوزه ادبيات اس��ت كه مجموعه داستان هايي مثل 
»ابر صورتي« و »باران س��از« از او منتشر شده است. او كه 
كارگاه هاي نويسندگي موفقي داشته، اين روزها كالس هاي 
خود را به صورت مجازي برگ��زار مي كند. ايرانمهر درباره 
كالس هاي ادبي كه به صورت مجازي برگزار مي ش��وند، 
مي گويد: »در وهله اول تمام عالقه منداني كه وارد چنين 
دوره هايي مي ش��وند )حضوري يا مجازي( هدف شان كار 
حرفه اي در زمينه داستان نويسي نيست و اغلب به عنوان 
تقويت يك مهارت شخصي وارد اين كارگاه ها مي شوند.«  او 
همچنين مهم ترين عامل پيشرفت عالقه مندان اين هنر را 
انگيزه شخصي مي داند: » اگر انگيزه پيشرفت در هنرجويي 
باال باشد در دوره هاي مجازي بهتر مي تواند استعداد خود را 
پرورش دهد زيرا در فضاي مجازي فرصت بسيار بيشتري 
براي ت��داوم تمرين هاي كالس وج��ود دارد. اما به عنوان 
مدرس��ي كه در اين فضا تجربه هاي خوبي داشته يكي از 
اشكاالت اين شيوه آموزش را نديدن هنر جويان مي دانم. 
چرا كه بس��ياري افراد به داليل مختلف��ي مثل كم رويي، 
كم كاري مي كنند و رفته رفته از گروه جا مي مانند.«  عليرضا 
ايرانمهر خجالتي بودن ش��اگردان را يكي از داليل اصلي 
كاهش تعداد آنها در دوره هاي مجازي ادبي مي داند و معتقد 
است: »در دوره هاي حضوري مي توان با شناخت اينگونه از 
هنرجويان آنها را به نحوي با جمع بيشتر درگير كرد و به كار 
وا داشت.«  اين نويسنده در ادامه به موضع تنبلي نيز اشاره 
مي كند: »اينكه هنرجو در دوره هاي حضوري براي رفتن به 
كالس، زمان و پول هزينه مي كند و شهريه هايي به نسبت 
باال مي پردازد، باعث مي شود تعهد بيشتري نسبت به كار خود 
احساس كند. در صورتي كه در دوره هاي مجازي هنرجويان 
نسبت به حضور مستمر تعهدي احساس نمي كنند و به 

راحتي جلسات را از دست مي دهند.«

لزوم نگاه جدي تر به آموزش از راه دور
نمي توان منكر محاسن رش��د تكنولوژي در آموزش از راه 
دور شد. چنان كه در ابعاد بسيار بزرگ، دانشگاه هاي مطرح 
نيز دوره هاي متنوع خود را از فاصله هاي بسيار دور برگزار 

مي كنند تا براي متقاضيان امكاني مجازي مهيا شود. 
كاوه فوالدي نسب نويسنده، مترجم و فعال رسانه، از جمله 
مدرسان شناخته شده داستان نويسي است كه دوره هاي 
آموزش حضوري و مجازي را در س��طوح مختلف برگزار 
مي كند. او درباره نقطه آغازين آم��وزش مجازي در ايران 
به »اعتماد« مي گويد: »آموزش مجازي در ايران تقريبا از 
زمان دانشگاه پيام نور شكل گرفت در حالي كه امروزه اين 
روش در دنيا موضوعي بديهي و اثبات شده است. همان طور 
كه دانشگاه هاي معتبر دوره هاي مجازي برگزار مي كنند و 
مدارك دانشگاهي بااعتباري را ارايه مي دهند بنابراين هيچ 

تفاوتي بين دوره هاي مجازي و حضوري وجود ندارد«. 
 او كه در حال حاضر براي پروژه تحصيلي اش در خارج از ايران 
به سر مي برد درباره آموزش غيرحضوري نظري مثبت دارد و 
معتقد است:  »هدف از آموزش توليد افراد حرفه مند نيست. 
چراكه نمي توان در هيچ حرفه اي از جمله نوش��تن انتظار 
داش��ت افراد بعد از پايان دوره لزوما در آن رشته به جايگاه 

ويژه اي دست يابد«.
به نظر اين مدرس ادبيات، هر سيستم آموزشي فوايد خاص 
خود را دارد: » ُبعد عاطفي كه در كالس هاي حضوري جريان 
دارد و كنار هم قرار گرفتن چهره به چهره هنرجويان بسيار 
قوي تر از سيس��تم آموزش مجازي اس��ت. اما در سيستم 
غيرحضوري ه��م صرفه جويي در وق��ت و هزينه، حذف 
محدوديت مكاني و دسترسي راحت تر به فايل ها و داده هاي 

كالس، بهره مندي از آموزش را افزايش مي دهد.«
اين نويسنده در آخر افزود: »به تجربه دريافته ام كه حتي 
در زم��ان حضورم در تهران نيز بس��ياري از هنرجويان به 

كالس هاي مجازي رغبت بيشتري نشان مي دهند.«

همه چيز آموزش نيست
»زهره عواطفي« كه از عالقه مندان ادبيات داستاني است 
و داس��تان هاي كوتاهش در مجله هاي مختلفي به چاپ 
رسيده درباره تجربه شخصي اش به »اعتماد« مي گويد: »بين 
انتخاب كالس هاي مجازي و حضوري بي شك دوره هاي 
حضوري را انتخاب مي كنم زيرا به تجربه دريافته ام كه ارتباط 
واقعي كمك بهتري به هنرجو مي كند و گفت وگو در مورد 
موضوعات مختلف سهل تر و موثر تر از تايپ كردن آنها است؛ 
مگر آنكه مدرس خاصي مدنظرم باشد كه امكان برگزاري 

جلسات حضوري را نداشته باشد.«
در گفت وگو با جم��ع ديگري از هنر جوي��ان يك كارگاه 
داستان نويس��ي مجازي ك��ه دوره مقدمات��ي را به اتمام 
رس��انده اند و در ح��ال حاضر مش��غول گذران��دن دوره 
پيشرفته اند نظرات متفاوتي بيان شد. در پاسخ به سوالي 
پيرامون مزايا و معايب اين دوره ها، سه تن از هنرجوياني كه 
در حرفه اي جدا از نويسندگي مشغول به كار بودند و صرفا 
به واسطه عالقه شخصي در اين دوره ها شركت كرده اند به 
»اعتماد« گفتند: »برگ��زاري چنين دوره هايي به صورت 
مجازي اين فرصت را در اختيار آنان قرار داده است كه بتوانند 
از مطالب كالس در ساعت هاي خارج از كار استفاده كنند؛ 
بدون اينكه گفت وگويي را از دست بدهند. اما اگر قرار بود 
اين كالس ها به صورت حضوري و در ساعت خاصي برگزار 

شود شايد امكان استفاده براي آنها هيچ گاه دست نمي داد.
نكته ديگ��ري را كه »پويان راس��خي« از ش��اگردان اين 
گروه كه در خارج از ايران س��كونت مي كند و از عالقه مند 
داستان نويس��ي اس��ت مطرح كرد، راجع ب��ه روند كند 
آموزشي كالس هاي مجازي اس��ت. او در اين باره معتقد 
است: »ضعف برخي از شاگردان در بيان صريح مطالب شان 
و حاش��يه پردازي هاي گوناگ��ون ك��ه در گفت وگوه��ا 
اجتناب ناپذير است در كنار سرعت پايين تايپ باعث كند 

شدن سرعت آموزش مي شود«. 
در آخر موضوع مهمي كه تقريبا تمام هنرآموزان برسر آن 
اتفاق نظر داشتند، بحث فراهم نبودن بسترهاي مناسب 
ب��راي برگزاري دوره هاي آموزش مجازي اس��ت. به گفته 
اي��ن هنرجويان،  پيام رس��انه اي كه در ح��ال حاضر قابل 
استفاده هس��تند هيچ كدام امكانات مناسب براي برپايي 
كالس آموزش��ي را ندارند. ضعف هايي مانند عدم توانايي 
در تصحيح مجدد متن، حذف شدن داده ها و گاهي مقدور 
نبودن ذخيره س��ازي داده ها، اس��تفاده مطلوب از كالس 
درس را با مشكل مواجه مي كند. بنابراين به نظر مي  رسد 
در صورتي كه چاره اي پيش پاي هنرجويان نباشد، حضور 
در دوره هاي مجازي از هيچ بهتر است اما اگر امكان حضور 
در كارگاه هاي غيرمجازي وجود داش��ته باشد، چرا بايد از 
لطف تنف��س در فضاي آموزش صرف نظر كنيم و به جاي 
قرار مقرري در هفته، سر كالس، هر از گاهي كه فرصت شد 
سراغي از اينترنت و گروه هاي آموزش مجازي بگيريم؟ به 
هر حال مسلم است كه مقوالت فرهنگي و هنري بيش از 
آنكه نيازمند آموزش باشند به پشتكار، ممارست و پيگيري 
هنرآموزان نياز دارند. در اين زمينه انگيزه هنرجو است كه 
باعث مي شود با تواني روز افزون تمرينات و يادگيري اش را 
پيگيري كند. در اين زمينه ضمن در نظر گرفتن اثرات مثبت 
تكنولوژي مي توان با هوشياري از فوايد فناوري روز استفاده 

كرد؛ بي آنكه اصل و اساس آموزش خدشه دار شود.

سخن بكر
شايد خالي از لطف نباشد يادآوري بخشي از صحبت هاي 
»ماري��و بارگاس يوس��ا« در كتاب »چرا ادبي��ات« درباره 
نسبت تكنولوژي با ادبيات. »من كامال از انقالب عظيمي 
كه تكنولوژي هاي جديد، مثل اينترنت، در عرصه ادبيات و 
انتشار اطالعات پديد آورده خبر دارم و اعتراف مي كنم كه 
اينترنت در كار روزانه ام كمك هاي پر ارزشي مي كند، اما 
قدرشناسي من به خاطر اين تسهيالت به راستي فوق العاده، 
به معناي اعتقاد به اين ادعا نيس��ت كه خواندن بر صفحه 
كامپيوتر مي تواند جانشين مطالعه كتاب بشود. اين ورطه اي 
است كه گذشتن از آن كار من نيست. من نمي توانم بپذيرم 
كه عمل مطالعه آنگاه كه در پي مقصودي عملي است و نه در 
طلب اطالعات و برقراري ارتباطي فوري، مي تواند بر صفحه 
كامپيوتر آن روياها و لذات حاصل از كلمات را با همان حس 
صميمي��ت و همان تمركز ذهني و خل��وت معنوي كه از 

مطالعه كتاب حاصل مي شود، در يك جا گرد آورد.
اين شايد حاصل تعصبي باشد برخاسته از نداشتن تجربه 
عملي و از مالزمت ديرين ادبي��ات با كتاب و كاغذ. اما من 
اگرچه براي دريافت اخبار جهان به اينترنت رجوع مي كنم، 
هيچ گاه براي خواندن ش��عر گونگورا يا داستاني از اونتي يا 
مقاله اي از پاز به سراغ كامپيوتر نمي روم چون يقين دارم كه 
تاثير اين دو شيوه مطالعه يكي نخواهد بود. من يقين دارم، 
هر چند قادر به اثباتش نيس��تم كه با برچيده شدن كتاب 
ادبيات لطمه اي جدي، حتي مرگبار خواهد خورد؛ البته واژه 
»ادبيات« از ميان نخواهد رفت. اما كم و بيش به يقين مي توان 
گفت كه اين واژه بر متوني اطالق خواهد شد كه فاصله آنها با 
آنچه امروز ادبيات مي خوانيم، همان فاصله سريال هاي آبكي 

از تراژدي هاي سوفوكلس و شكسپير است«.

نگاهي اجمالي به روند رو به رشد آموزش مجازي

پايان دوران مكتبخانه اي

خبر

بزرگداشتي براي جمال  ميرصادقي

به گ��زارش ايس��نا، ش��انزدهمين دوره عص��ر كتاب به 
گراميداشت اين نويسنده پيشكسوت اختصاص دارد كه 
روز يكشنبه ۲8 مردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سراي كتاب 
به نشاني خيابان انقالب، بين فلس��طين و برادران مظفر 
جنوبي، پالك ۱080 برپا مي شود. جمال ميرصادقي متولد 
سال ۱۳۱۲ در تهران و فارغ التحصيل رشته ادبيات فارسي 
از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران است. داستان هاي شنبه 
)مجموعه ۵۱ داستان كوتاه از ۳۷ نويسنده(، داستان هاي 
دوشنبه، داستان نويس هاي نام آور معاصر ايران، درازناي 
شب، شب چراغ، بادها خبر از تغيير فصل مي دهند، آتش از 
آتش، اضطراب ابراهيم، زندگي را به آواز بخوان، گفت وگوها، 
دختري با ريسمان نقره اي، آسمان رنگ رنگ، دندان گرگ، 
كالغ ها و آدم ها، مسافرهاي شب، چشم هاي من خسته، 
شب هاي تماشا و گل زرد، اين شكسته ها، هراس، پشه ها، 
روش��نان، نام تو آبي است )بيست داس��تان(، آوازها، اين 
سوي تل هاي شن و دوالپا از كتاب هايي هستند كه توسط 

ميرصادقي منتشر شده اند. 

»تارانتينو« بازيگر نقش »بروس لي« را پيدا كرد
»مايك مو« به عنوان بازيگر نق��ش »بروس لي« در فيلم 
»روزي روزگاري هاليوود« جديدترين ساخته »كوئنتين 
تارانتينو« انتخاب ش��د. به گزارش ايس��نا به نقل از درپ، 
»مايك مو« كه در ماه پيش به مناس��بت چهل و  پنجمين 
س��الگرد »بروس لي« با انتشار پيامي در فضاي مجازي به 
اين ستاره سينماي رزمي اداي احترام كرد، در فيلم جديد 
»روزي روزگاري هاليوود« به عنوان بازيگر نقش »بروس 
لي« انتخاب شده است. اين بازيگر امريكايي، ماه پيش به 
جمع بازيگران فيلم »روزي روزگاري هاليوود« پيوسته بود 

اما هنوز نقش او در اين فيلم فاش نشده بود.
داستان فيلم »روزي روزگاري هاليوود« كه با بازي »لئوناردو 
دي كاپريو« و »برد پيت« نيز همراه است درباره گروه تبهكار 
»منسون« به سركردگي »چارلز منسون« است كه در اوت 
۱۹۶۹ در يك شب چندين نفر را در يك سكونتگاه هاليوودي 
متعلق به »رومن پوالنسكي« كارگردان مطرح لهستاني-  
فرانسوي سالخي كردند كه يكي از اين افراد »شارون تيت« 
همسر باردار »پوالنسكي« بود. »پوالنسكي« براي مدتي به 
اشتباه تصور مي كرد كه »بروس لي« احتماال قاتل همسر وي 
بوده است. دار و دسته »منسون« در سال ۱۹۷۱ در دادگاه 
گناهكار شناخته شدند و »چارلز منسون« رهبر اين گروه در 

نوامبر سال گذشته ميالدي در زندان درگذشت. 

محمد عبادي دوبلور پيشكسوت درگذشت

محمد عبادي دوبلور تلويزيون و سينما شامگاه ۲۳ مرداد ماه 
درگذشت. به گزارش مهر، محمد عبادي دوبلور پيشكسوت 
كه از مدتي پيش در بيمارستان فيروزگر بستري بود روز 

گذشته به دليل ايست قلبي درگذشت. توانايي او در آفرينش 
تيپ هايي همچون بوشوگ در )لوك خوش شانس( و تسوكه 
در )سفرهاي ميتي كومان( بود كه از جمله نقش هاي بارز 

كارتوني و به يادماندني عبادي است.

جشنواره موسيقي لري و شب هايي ماندگار

جشنواره موسيقي لري با حضور هنرمنداني از يازده استان 
لرنشين كشور و براي گراميداشت چهلمين سالروز پيروزي 
انقالب اسالمي در خرم آباد در حال برگزاري است. به گزارش 
»اعتماد«، »جشنواره موسيقي لري« با حضور يازده استان 
لرنشين كار خود را در استان لرستان و شهر خرم آباد آغاز 
كرده است. اين جشنواره از ۲۲ تا ۲۶ مرداد۱۳۹۷ با اجراي 
گروه هاي موسيقي مختلف در فضاي باز محوطه باغ گلستان 
قلعه فلك االفالك خرم آباد برگزار مي شود. مردمان لرتبار 
هر روز از ساعت00: ۱۹خود را به باغ گلستان مي رسانند و 
تا ساعت 00: ۲4 شاهد اجراي گروه هاي مختلف هستند. 
در جشنواره موسيقي لري، قرار است چهره هاي شناخته 
شده اي از موسيقي لرستان به اجراي برنامه بپردازند. ايرج 
رحمانپور، فرج عليپور، محمد باجالوند، غالم سبزعلي، برديا 
مهرآرا، حامد فيضيان، اميررحمان خسروي، بهمن اسكيني، 
فضل اهلل صفاري، مهران غضنفري و رهام خورشيدوند از 
چهره هايي هستند كه در جشنواره موسيقي لري به روي 
صحنه رفته اند يا اينكه در شب هاي آتي به صحنه خواهند 
رفت. در شب هاي گذشته ايرج رحمانپور و فرج عليپور كه از 
اسطوره هاي موسيقي لرستان به شمار مي روند، در اجراهايي 
مجزا برنامه هاي شان را براي مردمان لرتبار به صحنه بردند. 
اي��رج رحمانپور در ميان مردماِن زاگرس نش��ين، به لقب 
»حنجره زخمي زاگرس« معروف است. او بيش از 40 سال 
فعاليت هنري داشته و با آوازهايش و خلق ملودي هاي ناب 

تحولي ويژه در موسيقي لري و لكي ايجاد كرده است.
همچنين فرج عليپور از اس��طوره هاي كمانچه نوازي در 
موسيقي ايران به ش��مار مي رود و كمانچه نوازي هاي او 
براي هميشه در حافظه تاريخي موسيقي ايران و لرستان 
باقي خواهد ماند. مراسم افتتاحيه جشنواره موسيقي لري 
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ و با حضور سيد موسي خادمي استاندار 
لرستان، حميدرضا حنان مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
لرستان و در ميان استقبال با شكوه مردم لرستان برگزار شد. 
حجت االسالم حميد رضا حنان مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لرستان كه متولي اصلي برگزاري اين رويداد هنري 
است، مي گويد: مردم بهترين مشوقان اجراي برنامه هاي 
فرهنگي و هنري طي چند سال اخير در استان بوده اند كه 
همواره با حضور گسترده خود موجب دلگرمي ما بوده و 
هستند. او ادامه مي دهد: جشنواره موسيقي لري به پيشنهاد 
استاندار لرستان شكل گرفت و دو اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اس��المي و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان به عنوان مجري اين رويداد فعاليت دارند و نزديك 
به ١٠ اداره كل و س��ازمان ديگر در برگزاري آن همكاري 
كرده اند.  جش��نواره موس��يقي لري براي گراميداشت 
چهلمين س��ال پيروزي انقالب اسالمي و با حضور يازده 
استان لرنشين كشور؛ اصفهان، ايالم، بوشهر، خوزستان، 
چهارمحال و بختياري، همدان، كهگيلويه و بويراحمد، 
فارس، قزوين، لرس��تان و مركزي برگزار مي ش��ود. ۶0 
خواننده و 400 هنرمند در اجراي پنج روزه اين جشنواره 

مشاركت دارند.

از بزرگداشت ميرصادقي تا جشنواره موسيقي لري

يادداشت كتاب

عاصي بودن از جهان و شرايطي كه در هر مكان و زماني به 
آدمي تحميل مي شود به دو كنش خود را نشان مي دهد. 

يكي از منظر نقد ُبرا و ديگري طنز است. 
فاضل تركمن در كتاب »يكي بيايد مرا له كند« دغدغه 
شخصي خود و نگاه خود به اتفاقات پيرامون را نه به شكل 
عمران صالحي و اكبر اكسير بلكه با تاكيد بر بسامد كلماتي 
ازجمله تنهايي و غمگين بسامدي درست كرده است كه 
شعرش شخصيت داشته باش��د. اين شخصيت راه برود. 
حرف بزند. كنش از خودش نش��ان بدهد و تاجايي خود 
را در جاي��گاه نماد هم ببيند. در پاره اي از ش��عرهاي اين 
كتاب نگاه عاصي تركمن به جهان اطراف و آدم هايي كه 

در روزمره غرق شده اند يا براي رسيدن به 
هدف راه و رسم ماكياولي را پيشه كردند 
از فقدان مي آيد. اين فقدان را تركمن در 
شعر آورده است. ضمير غايبي كه سايه اش 
گاهي تا گسترده عالمي مي رود و گاهي 
تا س��طح روابط دو نفر باز مي ايستد. در 
شعر »نيس��تي« صفحه ۶8 اين نگاه را 
مي توان دنبال كرد. »تو نيستي/ بهانه هاي 
كوچك خوشبختي نيستند/ تو نيستي/ 
من نيستم.« به قول الكان تنها راه ارتباط 
با جه��ان از طريق زبان صورت مي گيرد 
و از آنجايي كه زبان نارسا است، هميشه 
خ��أ و فقدان در اين نارس��ايي به وجود 

مي آيد. اين نارس��ايي در زبان به فقدان كشيده مي شود 
و ش��اعِر عاصي در رفتار روايي شعر خش��م خودش را به 
اشيا و جهان اطرافش نشان مي دهد. مانند شعر »به هم 
ريخته« صفحه ۶8 »تو كه نيستي/ همان بهتر كه گلدان 
پشت پنجره خالي بماند/ حوض بي آب حياط/ تشنه ماه و 
ماهي باشد/ در و ديوار خاك بخورند.« جهان واره شاعر در 
رفت و آمد گاهي به مرزهايي مي رسد كه نقد خودش را با 
طنز آميخته از نوستالژي و اعتراضي به پيرامون خود بيان 
مي كند. شعر »روياي من كجاي جهان است؟!« صفحه 
۷۷ »اگر به من بود/ در فرانس��ه به دنيا مي آمدم/ هر روز با 
يك ژس��ت تازه/ دست مي انداختم/ دور گردن برج ايفل/ 
و با او عكس يادگاري مي گرفتم.« اما روايت ش��ناور اين 
شعر به همين جا ختم نمي شود. تركمن باز به سراغ همان 

فقدان مي رود و اين را نه تنها با سرزمينش، بلكه با منطقه 
جغرافيايي و اتفاقاتش هم شريك مي شود. از همان شعر، 
صفحه ۷8 »اگر به من بود/ جايي ب��ه دنيا مي آمدم/ دور 
از خاورميانه غمگين/ دور از نفت هاي عزادار/ دور از قصه 
تمام نش��دني جنگ/ و دور از تمام خطوط قرمز اخمو...« 
كنش ديگر شعرهاي تركمن به گذر زمان مربوط مي شود. 
اين زمان در پاره اي تنها ُبعد صوري زمان است و گاهي با 
ُبعد صوري اتفاق درهم مي آميزد تا برگردد و يادي كند از 
دوراني كه باز به فقدان برمي گردد. شعر »برداشت كوتاه« 
صفحه ۹0. »همه زندگي همين بود/ همين كه بگوييم/ چه 
زود گذشت.« يا شعر »باالخره« صفحه ۹۱. »بابا بازنشسته 
شد/ مامان شكسته...« اما اين بسامد غمگيني و تنهايي در 
شعرهاي شاعر از كجا مي آيد؟ جهان تكراري؟ آدم هايي 
كه تعامل با آنها دشوار و اصطكاكي است؟ 
ترس از مرگ؟ نبود معشوق؟ كه به تعبير 
خود شاعر روحش كه به كوه تشبيه كرده 
است به هم ريخته است و قسم مي خورد 
به خواب بدي كه ديده اس��ت و ترسيده 
است. صفحه 48 و 4۹. تركمن در كتاب 
يكي بيايد مرا له كند با فاصله گرفتن از 
بازي هاي فرمي حرف خودش را ساده به 
مخاطب زده است. شايد در نگاه اول اين 
شعرها طنز بيايد اما بعد از خوانش دوباره 
و كمي آشنايي با جهان واره شاعر و ردي 
كه در ش��عرها از خودش به جا گذاشته 
اس��ت، مي فهميم اين طنز برخاسته از 
اندوه اعتراضي است كه ش��اعر آن را به نمايش گذاشته 
است. اعتراض و عصيان دو عضو جدا نشده از هم هستند. 
روحي كه سركشي مي كند اجازه مي دهد تا تخيل در قيد 
و بند زمان و مكان جدا شود و خود را در هياتي ديگر نشان 
دهد. آنقدر كه شاعر مي خواهد به كمك اين جهان بيايد، 
تالش خودش را هم مي كند اما نتيجه چيز ديگري مي شود. 
شعر »س��قوط باران جوان« صفحه ۹4. »حس مي كنم/ 
ديگر نمي توانم/ براي سقوط باران دعا كنم/ از آسمان به 
زمين آمدن/ ش��ايد جزاي يك گناه تازه باشد/ يادش به 
شر شيطان!/ وقتي كه با بهشت خداحافظي كرد.« فاضل 
تركمن همان طور كه در ش��عر پشت جلد كتاب نوشته 
است، روح دارد ولي روحيه ندارد.كتاب يكي بيايد مرا له 

كند توسط نشر مرواريد منتشر شده است.

نگاهي به كتاب»يكي بيايد مرا له كند« سروده فاضل تركمن

طنز يا اندوه؟

بهروز  غريب پور
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پيمان  نوروزي

  البته پرسش من بيشتر درباره وجوه مختلف 
ادبي�ات سياس�ي بود. مث�ال ما بع�د از جنبش 
مشروطه، به نوعي ادبيات مي رسيم كه به شدت 
عصبي و مستقيم گوست. يعني فاصله سياست 
و ادبيات چنان به هم نزديك مي شود كه تفاوت 
قائل ش�دن بين شاعر و سياس�تمدار به شدت 
مش�كل مي ش�ود و اين روند تا زمان به قدرت 
رسيدن رضاشاه ادامه پيدا مي كند و آدم هايي 
چون عشقي و بهار و نسيم ش�مال و... را داريم 
كه بدون پرده پوش�ي، به اركان حكومت حمله 
مي كنند. پرس�ش من اين اس�ت كه ادبيات به 
خ�ودي خود ميل به سياسي ش�دن داش�ته يا 
سياستمداران توانسته بودند از اين امكان براي 

رسيدن به اهداف خود استفاده كنند؟
پرس��ش خوبي اس��ت. حقيق��ت اين اس��ت كه هر 
سياس��تمداري در ايران به محض به قدرت رسيدن، 
خودش را به اين جريانات نزديك مي كرده و بعضي ها 
هم در اين راه حتي از قدرت شان استفاده مي كرده اند 
اما آن دس��ته كه ش��ما نام برديد خودشان از بزرگان 
زبان فارسي بوده اند و نمي خواس��ته اند با استفاده از 
اين قابليت اوج بيشتري در عالم سياست بگيرند. شما 
فرض كنيد اگر ش��خصي به نيت وزير و وكيل شدن، 
سعي مي كرد رگه اي از شاعرانگي را هم در خود پرورش 
بدهد، به مقامي باال مانند اين چهره ها نمي رسيد و اگر 
مي خواست مثال ملك الشعراي بهار بشود، خيلي بيشتر 
از يك رگه را بايد درخود پرورش مي داد؛ البته خيلي 
از چهره ها هم هستند كه توانسته اند در هر دو حوزه، 

نامي ماندگار شوند.
  بسياري از اساتيد دانش�گاه در رشته زبان و 
ادبيات فارسي، در تالش هستند كه دانشجوها 
را در حد ش�ناخت ادبيات كالسيك نگه دارند. 
خيلي از اين دوس�تان كه خودشان در سرودن 
ش�عر نو هم تجرب�ه دارند، اي�ن روزها موضعي 
هجومي به برخي ش�اعران دارند و اصوال ذات 
شاعرانگي آنها را منكر مي شوند. به گمان شما 
اين بازگش�ت مجدد به ادبيات كالسيك ريشه 

در چه عواملي دارد؟
مي دانم منظورتان چيست و از آنجايي كه با اغلب اين 
دوستان آشنا هستم، دوست ندارم نامي از يك شخص 
خاص ببرم اما معتقدم كه اين دس��ته از اساتيد حق 
دارن��د اما نه تا اين اندازه. در جريان الكني كه به دليل 
دنباله روي از يك شاعر خاص پديدآمده، دست هاي 
پشت پرده مختلف فعال بوده و هستند اما نظر اساتيد 
دانش��گاه هاي مورد نظر اين اس��ت كه اجازه ندهند 
بعضي ها بيش��تر از ح��دود موثر و توانايي هاي ش��ان 

مطرح شوند. 
  با توجه با آشنايي شما از عالم سياست، انتظار 
مي رف�ت در گزيده هايي از ش�عر اي�ران كه در 
چندين كتاب منتشر ش�ده، بيشتر متمايل به 
انتخاب شعرهاي سياس�ي- اجتماعي باشيد 
اما توجه ش�ما معطوف ب�ه ادبيات و س�اختار 

شعرهاست. اشتباه كه نمي كنم؟
خير. درست است. دليلش هم اين است كه من بيش 
ازآنكه سياسي باشم، ادبياتي هستم و زماني كه دست 
به اي��ن كار زدم هم، آنگونه كه بايد و ش��ايد به حوزه 
سياست وارد نشده بودم. باور كنيد من هنوز هم به آن 
سياستي كه مد نظر شماست وارد نشده ام. من سال ها 
ديپلمات بوده ام و سياست را به خوبي درك مي كنم. 
آدم بي تفاوتي نيستم اما براي سياست ورزي، هيچ گاه 
مانند ادبيات، نقشه راه براي خودم متصور نبوده ام. من 
قبول كرده بودم زماني كه در وزارت خارجه هس��تم، 
نشانه هاي موثر فرهنگ ايراني را به خارجي ها منتقل 
كنم و تحت تاثير كسي و حتي خودم قرار نگيرم بلكه 
تحت تاثير واقعيات فرهنگي كش��ورم باشم. حاال چرا 

اين پرسش را مطرح كرديد؟
  از اي�ن جه�ت ك�ه ش�ما مث�ال در كت�اب 
»باغ بي برگي«، صددرصد به وجه ش�اعرانگي 
اخ�وان توج�ه داري�د و اج�ازه نمي دهي�د 
اظهارنظرهاي جمع آوري شده به سمت و سويي 

ديگر متمايل شود.
دليلش اين اس��ت كه باغ بي برگي قرار اس��ت درباره 
وجوه آثار و شخصيت يك شاعر اطالع رساني كند. اما 
جايي كه هدفم چيز ديگري مانند وضعيت سياس��ي 
عصر اخوان بوده و مثال مخلوط شدن ادبيات و سياست 
را هم در چندين مقاله نوشته ام و عرضه كرده ام. البته 
اخوان، ب��ه نوعي دچار درافتادن ب��ا فرهنگ به گفته 
خودش فرنگي هم بود كه از ديد من زياد جدي نيست 
اما توجه بيش��تر من، به جنبه هاي ش��ناخت ايشان 
از ادبيات فارس��ي اس��ت كه كامال برايم جدي بوده و 
هس��ت. چيزهايي كه اخوان درب��اره غرب مي گفت، 
خودم بيشتر مي دانستم چون او شناختي از فرهنگ 
غربي نداش��ت اما بنده هم در غرب حضور داشته ام و 

هم چند زبان بلدم.
  خيلي از دوس�تان معتقدند كه شاملو بيشتر 
يك شاعر سياسي اس�ت و نگاه سياسي اش را 
نمي توان از بدنه شعرهايش جدا كرد. نظر شما 

چيست؟
قبول دارم اما اين را هم بگويم كه جنبه ش��اعرانگي 
شاملو، منحصر به نگاه سياس��ي نبود. شاملو مانند 
اخوان به ريشه هاي زبان فارسي توجه نداشت و مثال 
نمي رف��ت واكاوي كند كه وجوه ش��خصيتي اولين 
ش��اعر پارس��ي گوي را مطالعه كند. شاملو شاعري 
مخاطب محور بود كه حت��ي از زبان روزنامه اي هم 
در شعرهايش بهره مي برد. ما شاعران سياسي سراي 
نام��دار در تاري��خ ادبي��ات ك��م نداش��ته ايم. مثال 
ناصرخس��رو زماني كه مي گويد: »چو خود مي كني 
اختر خويش را بد/ مدار از فلك چش��م نيك اختري 
را«، به هر ش��كل جمعيت��ي را در موقعيتي خاص 
مورد خطاب قرار مي دهد. اين آدم هم سياستمدار 
بزرگي اس��ت و هم زباني پاكيزه و كامل دارد. فرق 
است بين شاعر سياسي س��را و كسي كه سعي دارد 

سياسي نمايي كند.
  ارتباط تان با شعر جوان كشور چگونه است؟

فعال چه��ره اي موثر نداريم اما نمي ت��وان نااميد بود 
چون با نس��لي برخوردار و زحمت كشيده طرفيم كه 
دارد تالشش را مي كند و به دنبال دكان هم نيست. 

گفت وگو با دكتر مرتضي كاخي پيرامون وضعيت گذشته و امروز ادبيات ايران

بيش ازآنكه سياسي باشم ادبياتي هستم

شاملو توانست خودش را به جايي برس�اند اما نه به آن مرتبه اي كه 
اخوان رس�يد. مي خواهم بگويم كه اگر نمره اخوان در زبان فارسي 
بيست بود، نمره شاملو در اين زبان و زباني كه ازآن كمك مي گرفت، 
مث�ال دوازده بود.يعني اينكه قابل قبول بود اما كافي نبود. اين را هم 
بگويم كه افرادي مانند شاملو به لحاظ آشنايي با زبان هاي ديگر، در 
آن دوران كم نبودند. مثال افرادي بودند كه پدريا مادرشان انگليسي 
يا فرانسوي بود و همه در حدي بيشتر از شاملو زبان مي دانستند اما 
هيچ كدام از آنها در حد اين ش�اعر، توانايي تاثيرگذاري در فرهنگ 
را نداش�تند. نكته اي كه بايد درباره شاملو گفت اين است كه عالوه 
بر دانش زباني، قدرتي هم داش�ت كه مي توانس�ت به نحو احسن از 

داشته هاي اندك استفاده كند.
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