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نگاه

نگاهي اجمالي به روند رو به رشد آموزشمجازي

پايان دوران مكتبخانهاي

پيمان نوروزي
درزندگيامروزكهشاهدروندروبهرشدسرعتدرتمامابعاد
آنهستيم،بازاركالسهايآموزشمهارتهاينويسندگي
هم داغ شده اس��ت .ظاهرا عالقهمندان نوپاي اين فن هم
تمايلدارندمقدماتابتدايياينهنررادردورههاييكوتاه
فرابگيرندتااگرهنرآموزياستعدادداشتهباشد،دستكم
درهمانچندجلسهبتواندراهخودرابهدنياينشرپيداكند.
فضاي مجازي هم در اين ميان به بازيگري مهم بدل شده
است و به وضعيت پيش آمده دامن ميزند؛ چنان كه حاال
كالسهاي آموزشي مهارت نويسندگي در فضاي مجازي
برپااست.
طبعآزمايي در نوشتن (چه شعر و چه داستان) از آن دست
اتفاقاتياستكهبسياريافراد،حداقليكباردرجهتآن
كوشيدهاند .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
ميطلبد.ازاستثناهايمستعدكهبگذريمباقيعالقهمندان
اين هنر بايد سالها بخوانند و بكوشند و مشق كنند تا به
فنون آن آراسته شوند .به قول نظامي«:سخن گفتن بكر
جانسفتناست/نههركسسزايسخنگفتناست».
اما مدتي است كه بعضي از نويس��ندگان شناختهشده و
پرطرفدار ،ديگر تماي��ل چنداني به برگ��زاري دورههاي
حضوريكارگاههايادبيندارندواغلبكالسهايخودرا
درفضايمجازيبرگزارميكنند.هنرجويعالقهمندبعد
ازپرداختمستقيمشهريهدريكيازشبكههاياجتماعي
مجازي وارد گروهي ميشود كه توسط نويسندهاي ايجاد
شدهودورهآموزشمهارترابهصورتمجازيپيميگيرد.
بيشك چنين امكاني خالي از لطف نيست .هنگامي كه
استفاده از محضر اساتيد در دسترس نباشد (مشابه دهها
نمون ه كه به هر دليل خ��ارج از وطن زندگي ميكنند) ،با
استفاده از ظرفيت تكنولوژيهاي نوين ارتباطي ميتوان
حداقلبهاينراضيشدكهازراهدوريكاستاد،تجربياتش
رابامخاطباندرميانبگذاردومسيرراهرااندكيروشنكند.
انگيزه،اصليترينعاملپيشرفت
لطف گذراندن چنين دورههايي به حضور در كالس درس
اس��ت .هنگامي كه گروهي با عالقهاي مش��ترك دور هم
جمعميشوندوباهمراهيمدرسيكاربلدمشقميكنند
صحبتهاونكتههاييطرحميشودكهاتفاقاهمانهابخش
بسيار مهم يادگيري و آموزش هستند .اغلب هنرجويان
هوشيارازالبهاليهمينبحثها،نكتههاييميآموزندكه
شايدهيچگاهدرقالببحثمجزايمجازيدركالسمطرح
نشود .آنگاهكههنرجوچندباردرطوليكدورهفرصتپيدا
ميكند شعر ،يادداشت يا مطلب خود را در حضور ديگران
بخواند و مشقش را مورد قضاوت قرار دهد ،بهتر ميتواند با
ت كار خود آش��نا شده و نسبت به جايگاه
نقاط ضعف و قو 
خود در اين وادي آگاهي پيدا كن��د .اما در فضاي مجازي
امكانطرحچنينبحثهاييموجودنيست.چراكهعموما
انجام بحثهاي مفصل كه الزمه چنين كالسهايي است
از حوصله فضاي مجازي (روي صفحه گوشي تلفن همراه
يامانيتور)خارجاست.عليرضاايرانمهريكيازنويسندگان
پر كار حوزه ادبيات اس��ت كه مجموعه داستانهايي مثل
«ابر صورتي» و «بارانس��از» از او منتشر شده است .او كه
كارگاههاينويسندگيموفقيداشته،اينروزهاكالسهاي
خود را به صورت مجازي برگ��زار ميكند .ايرانمهر درباره
كالسهاي ادبي كه به صورت مجازي برگزار ميش��وند،
ميگويد« :در وهله اول تمام عالقهمنداني كه وارد چنين
دورههايي ميش��وند (حضوري يا مجازي) هدفشان كار
حرفهاي در زمينه داستاننويسي نيست و اغلب به عنوان
تقويتيكمهارتشخصيوارداينكارگاههاميشوند ».او
همچنينمهمترينعاملپيشرفتعالقهمنداناينهنررا
يداند«:اگرانگيزهپيشرفتدرهنرجويي
انگيزهشخصيم 
باالباشددردورههايمجازيبهترميتوانداستعدادخودرا
پرورش دهد زيرا در فضاي مجازي فرصت بسيار بيشتري
براي ت��داوم تمرينهاي كالس وج��ود دارد .اما به عنوان
مدرس��ي كه در اين فضا تجربههاي خوبي داشته يكي از
اشكاالت اين شيوه آموزش را نديدن هنرجويان ميدانم.
چرا كه بس��ياري افراد به داليل مختلف��ي مثل كمرويي،
كمكاريميكنندورفتهرفتهازگروهجاميمانند ».عليرضا
ايرانمهر خجالتي بودن ش��اگردان را يكي از داليل اصلي
يداندومعتقد
كاهشتعدادآنهادردورههايمجازيادبيم 
است« :دردورههاي حضوري ميتوانبا شناخت اينگونه از
هنرجويانآنهارابهنحويباجمعبيشتردرگيركردوبهكار
وا داشت ».اين نويسنده در ادامه به موضع تنبلي نيز اشاره
ميكند«:اينكههنرجودردورههايحضوريبرايرفتنبه
كالس ،زمان و پول هزينه ميكند و شهريههايي به نسبت
باالميپردازد،باعثميشودتعهدبيشترينسبتبهكارخود
احساسكند.درصورتيكهدردورههايمجازيهنرجويان
نسبت به حضور مستمر تعهدي احساس نميكنند و به
راحتيجلساتراازدستميدهند».
لزومنگاهجديتربهآموزشازراهدور
نميتوان منكر محاسن رش��د تكنولوژي در آموزش از راه
دورشد.چنانكهدرابعادبسياربزرگ،دانشگاههايمطرح
نيز دورههاي متنوع خود را از فاصلههاي بسيار دور برگزار
ميكنندتابرايمتقاضيانامكانيمجازيمهياشود.
كاوهفوالدينسبنويسنده،مترجموفعالرسانه،ازجمله
مدرسان شناختهشده داستاننويسي است كه دورههاي
آموزش حضوري و مجازي را در س��طوح مختلف برگزار
ميكند .او درباره نقطه آغازين آم��وزش مجازي در ايران
به «اعتماد» ميگويد« :آموزش مجازي در ايران تقريبا از
زمان دانشگاه پيام نور شكل گرفت در حالي كه امروزه اين
روشدردنياموضوعيبديهيواثباتشدهاست.همانطور
كهدانشگاههايمعتبردورههاي مجازيبرگزارميكنندو
مداركدانشگاهيبااعتباريراارايهميدهندبنابراينهيچ
تفاوتيبيندورههايمجازيوحضوريوجودندارد».
اوكهدرحالحاضربرايپروژهتحصيلياشدرخارجازايران
بهسرميبرددربارهآموزشغيرحضورينظريمثبتداردو
معتقداست« :هدفازآموزشتوليدافرادحرفهمندنيست.
چراكه نميتوان در هيچ حرفهاي از جمله نوش��تن انتظار
داش��ت افراد بعد از پايان دوره لزوما در آن رشته به جايگاه

ويژهايدستيابد».
بهنظراينمدرسادبيات،هرسيستمآموزشيفوايدخاص
خودرادارد«:بُعدعاطفيكهدركالسهايحضوريجريان
داردوكنارهمقرارگرفتنچهرهبهچهرههنرجويانبسيار
قويتر از سيس��تم آموزش مجازي اس��ت .اما در سيستم
غيرحضوري ه��م صرفهجويي در وق��ت و هزينه ،حذف
محدوديتمكانيودسترسيراحتتربهفايلهاودادههاي
كالس،بهرهمنديازآموزشراافزايشميدهد».
اين نويسنده در آخر افزود« :به تجربه دريافتهام كه حتي
در زم��ان حضورم در تهران نيز بس��ياري از هنرجويان به
كالسهايمجازيرغبتبيشترينشانميدهند».
همهچيزآموزشنيست
«زهره عواطفي» كه از عالقهمندان ادبيات داستاني است
و داس��تانهاي كوتاهش در مجلههاي مختلفي به چاپ
رسيدهدربارهتجربهشخصياشبه«اعتماد»ميگويد«:بين
انتخاب كالسهاي مجازي و حضوري بيشك دورههاي
حضوريراانتخابميكنمزيرابهتجربهدريافتهامكهارتباط
واقعي كمك بهتري به هنرجو ميكند و گفتوگو در مورد
موضوعاتمختلفسهلتروموثرترازتايپكردنآنهااست؛
مگر آنكه مدرس خاصي مدنظرم باشد كه امكان برگزاري
جلساتحضوريرانداشتهباشد».
در گفتوگو با جم��ع ديگري از هنرجوي��ان يك كارگاه
داستاننويس��ي مجازي ك��ه دوره مقدمات��ي را به اتمام
رس��اندهاند و در ح��ال حاضر مش��غول گذران��دن دوره
پيشرفتهاند نظرات متفاوتي بيان شد .در پاسخ به سوالي
پيرامونمزاياومعايبايندورهها،سهتنازهنرجويانيكه
در حرفهاي جدا از نويسندگي مشغول به كار بودند و صرفا
به واسطه عالقه شخصي در اين دورهها شركت كردهاند به
«اعتماد» گفتند« :برگ��زاري چنين دورههايي به صورت
مجازياينفرصترادراختيارآنانقراردادهاستكهبتوانند
از مطالب كالس در ساعتهاي خارج از كار استفاده كنند؛
بدون اينكه گفتوگويي را از دست بدهند .اما اگر قرار بود
اين كالسها به صورت حضوري و در ساعت خاصي برگزار
شودشايدامكاناستفادهبرايآنهاهيچگاهدستنميداد.
نكته ديگ��ري را كه «پويان راس��خي» از ش��اگردان اين
گروه كه در خارج از ايران س��كونت ميكند و از عالقهمند
داستاننويس��ي اس��ت مطرح كرد ،راجع ب��ه روند كند
آموزشي كالسهاي مجازي اس��ت .او در اين باره معتقد
است«:ضعفبرخيازشاگرداندربيانصريحمطالبشان
و حاش��يهپردازيهاي گوناگ��ون ك��ه در گفتوگوه��ا
اجتنابناپذير است در كنار سرعت پايين تايپ باعث كند
شدنسرعتآموزشميشود».
در آخر موضوع مهمي كه تقريبا تمام هنرآموزان برسر آن
اتفاق نظر داشتند ،بحث فراهم نبودن بسترهاي مناسب
ب��راي برگزاري دورههاي آموزش مجازي اس��ت .به گفته
اي��ن هنرجويان،پيام رس��انهاي كه در ح��ال حاضر قابل
استفاده هس��تند هيچ كدام امكانات مناسب براي برپايي
كالس آموزش��ي را ندارند .ضعفهايي مانند عدم توانايي
در تصحيح مجدد متن ،حذف شدن دادهها و گاهي مقدور
نبودن ذخيرهس��ازي دادهها ،اس��تفاده مطلوب از كالس
درس را با مشكل مواجه ميكند .بنابراين به نظر ميرسد
در صورتي كه چارهاي پيش پاي هنرجويان نباشد ،حضور
در دورههاي مجازي از هيچ بهتر است اما اگر امكان حضور
در كارگاههاي غيرمجازي وجود داش��ته باشد ،چرا بايد از
لطف تنف��س در فضاي آموزش صرفنظر كنيم و به جاي
قرارمقرريدرهفته،سركالس،هرازگاهيكهفرصتشد
سراغي از اينترنت و گروههاي آموزش مجازي بگيريم؟ به
هر حال مسلم است كه مقوالت فرهنگي و هنري بيش از
آنكهنيازمندآموزشباشندبهپشتكار،ممارستوپيگيري
هنرآموزان نياز دارند .در اين زمينه انگيزه هنرجو است كه
باعث ميشود با تواني روز افزون تمرينات و يادگيرياش را
پيگيريكند.دراينزمينهضمندرنظرگرفتناثراتمثبت
تكنولوژيميتوانباهوشياريازفوايدفناوريروزاستفاده
كرد؛بيآنكهاصلواساسآموزشخدشهدارشود.
سخنبكر
شايد خالي از لطف نباشد يادآوري بخشي از صحبتهاي
«ماري��و بارگاس يوس��ا» در كتاب «چرا ادبي��ات» درباره
نسبت تكنولوژي با ادبيات« .من كامال از انقالب عظيمي
كهتكنولوژيهايجديد،مثلاينترنت،درعرصهادبياتو
انتشار اطالعات پديد آورده خبر دارم و اعتراف ميكنم كه
اينترنت در كار روزانهام كمكهاي پر ارزشي ميكند ،اما
قدرشناسيمنبهخاطراينتسهيالتبهراستيفوقالعاده،
به معناي اعتقاد به اين ادعا نيس��ت كه خواندن بر صفحه
كامپيوترميتواندجانشينمطالعهكتاببشود.اينورطهاي
استكهگذشتنازآنكارمننيست.مننميتوانمبپذيرم
كهعملمطالعهآنگاهكهدرپيمقصوديعملياستونهدر
طلباطالعاتوبرقراريارتباطيفوري،ميتواندبرصفحه
كامپيوترآنروياهاولذاتحاصلازكلماتراباهمانحس
صميمي��ت و همان تمركز ذهني و خل��وت معنوي كه از
مطالعهكتابحاصلميشود،دريكجاگردآورد.
اين شايد حاصل تعصبي باشد برخاسته از نداشتن تجربه
عملي و از مالزمت ديرين ادبي��ات با كتاب و كاغذ .اما من
اگرچهبرايدريافتاخبارجهانبهاينترنترجوعميكنم،
هيچگاه براي خواندن ش��عر گونگورا يا داستاني از اونتي يا
مقالهايازپازبهسراغكامپيوترنميرومچونيقيندارمكه
تاثير اين دو شيوه مطالعه يكي نخواهد بود .من يقين دارم،
هر چند قادر به اثباتش نيس��تم كه با برچيده شدن كتاب
ادبياتلطمهايجدي،حتيمرگبارخواهدخورد؛البتهواژه
«ادبيات»ازمياننخواهدرفت.اماكموبيشبهيقينميتوان
گفتكهاينواژهبرمتونياطالقخواهدشدكهفاصلهآنهابا
آنچهامروزادبياتميخوانيم،همانفاصلهسريالهايآبكي
ازتراژديهايسوفوكلسوشكسپيراست».
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بيشازآنكهسياسيباشمادبياتيهستم

رسول آباديان
بعدازظهر يكي از روزهاي گرم مردادماه ،خدمت
دكترمرتضيكاخيرسيديموازهردريسخني
به ميان آمد .كاخي در اين ديدار عالوه بر توضيح
چگونگيشكلگرفتنكتاب«باغبيبرگي»،هم
از نوع نگاهش به روند رشد ادبيات معاصر گفت
و هم درمورد مقولهاي با نام «ادبيات شكست»
اظهارنظر كرد كه محور اصلي اين گفتوگوست.
كاخي يكي از فعاالن موثر در معرفي شعر معاصر
ايران اس�ت كه از ميان كتابهاي او ميتوان به
آثاريچون«:سركوهبلند،روشنترازخاموشي،
شيوهنگارش،قدرمجموعهگل،اينكوزهگردهر
و »...اشاره كرد.
جنابكاخ�ي! ب�ا توجه به اينكه در آس�تانه
بيست و هش�تم مرداد قرار داريم ،ميخواهم
قبل از موارد ديگر ،اين پرس�شرا 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 ،سمتوس�ويي ت�ازه در ادبيات پيش
آمد كه به ادبيات شكست معروف شد .ادبياتي
كه به عنوان مث�ال «مه�دي اخوانثالث» 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 شدهاند؟
ش ش��ما ،اين پرسش براي من هم مطرح
بعد از پرس 
ميشود كه گرايش��ي با نام «ادبيات شكست» اصوال
گرايشي شناسنامهدار و معرفيشدهاست 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 نميكند.
اين موضوع كمي از اظهارنظرهاي ش�خصي
فراتر رفته و مقاالتي در اينباره نوش�ته شده.
مثلا شعر«زمس�تان» ،نمون�هاي از گرايش به
ادبياتشكستاستگوييباشاعريطرفيمكه
از بدو ورود به جهان شعر ،آدمي معترض بوده و
در همه حركتهاي سياسي و اجتماعي ،چيزي
به جز «شكس�ت» را به رسميت نميشناخته.
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 نميتوانيم
قاعده دودوتا چهارتا را برايش تشريح و تبيين كنيم.
بعضيها اينگونه فكر ميكنند و بعضي ديگر حتي پا را
از اين حد هم فراتر ميگذارند .به عنوان مثال كساني
كه تعلقي به دولت و ش��خصيت مصدق داشتهاند ،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 ميتواند
برخوردي سليقهاي با موضوع داشته باشد.
يعني اينكه هركس از ظن خود يار اين قضيه
شده.
دقيقا .م��ن نميگويم كه ادبيات ما بع��د از اين اتفاق
تاريخي ،بيتفاوت از كنار ماجرا گذشته اما اجازه بدهيد
بخشي از يك شعر ،سروده اخوان را برايتان بخوانم تا
آن گرايش واقعي مورد نظر بيشتر معرفي شود .اخوان
ميگويد« :اين شباست آري شبي بس هولناك/ليك
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پشت تپه هم روزي نبود» .همين بخش كوتاه از شعر
نشان ميدهد كه گروهي از شاعران و نويسندگان ما
به عنوان پيشآهنگان ايجاد فكري حركات اجتماعي
در جامعه ،كه از نزديك مس��ائل را رصد كردهاند هم
ذهنيتي ثابت در اينباره نداش��تهاند اما س��كوت هم
نكردهان��د .با توجه به اتفاق��ي تاريخي مانند ماجراي
بيس��ت و هش��تم مرداد ،جامعه ادبي در خور توان و
موقعيت خود حركتهايي كرده.
برداشت من اين اس�ت كه شما معتقديد اين
حركتها ،حركتهايي 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 ميرويد
اما ناگهان ميايس��تيد و به اطرافتان نگاه ميكنيد و
از خودتان ميپرسيد :من اينجا چه كار ميكنم؟ اصال
من نميخواستم اينجا بيايم .بعد اتفاق بدتري ميافتد
و مثال تصادف ميكنيد .ببينيد! شما هيچكدام از اينها
را نميخواس��تيد اما اتفاق افتاده و ضربهاش را هم به
ش��ما زده .شما در مسيري راه رفتهايد كه از سر اتفاق
انتخاب ش��ده و ماجرايي پيش ميآيد كه كار را بدتر
هم ميكند .نتيجه اينكه شما نه آن را ميخواستهايد و
نه اين را اما اتفاق ديگر افتاده و نميتوان تغييرش داد.
يعني اينكه آنچه پيش از اين هم شاهد بودهايم
چندانآش دهنسوزي نبوده.
بله .خود اخوان پيش از آن ميگويد« :خانه خالي بود
و خوان بيآب و نان /آنچه بو د آش دهنسوزي نبود»
اخوان در شعر معروف كتيبه چنين رويكردي

ش��اعران ،بودند افرادي كه ازجهات مختلف ،مخالف
سياستهاي دولت بودند و هشدارهايي هم ميدادند.
خيليها نگران بودند كه اين سطح از مليگرايي ممكن
اس��ت باعث تغيير مخرب ماهيت ايران شود و خداي
نكرده به س��وي تجربههاي ناموفق بعضي از كشورها
مانند ش��وروي كه درآن زمان ابرقدرت هم محسوب
ميشد 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 ميشد .در زمان
روي كارآمدن مصدق كه من ميخواستم به دبيرستان
بروم ،فضاي كشور آنقدر سياسي شده بود كه كه حتي
بچهها هم دوست داشتند وارد كارزار سياست شوند.
بزرگترها 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 روسهاست.
آنها بر اين باور بودند كه نوع عالقه روسها به ما ،بهتر از
عالقه انگليسيها و امريكاييها نيست .آنها ميگفتند
ممكن است امريكا يا انگليس در پي ايجاد يك پايگاه به
نام ايران در منطقه باشند اما روسها اصوال ميخواهند
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 ميكردند .مانند

شاملو توانست خودش را به جايي برس�اند اما نه به آن مرتبهاي كه
اخوان رس�يد .ميخواهم بگويم كه اگر نمره اخوان در زبان فارسي
بيست بود ،نمره شاملو در اين زبان و زباني كه ازآن كمك ميگرفت،
مثلا دوازده بود.يعني اينكه قابل قبول بود اما كافي نبود .اين را هم
بگويم كه افرادي مانند شاملو به لحاظ آشنايي با زبانهاي ديگر ،در
آن دوران كم نبودند .مثال افرادي بودند كه پدريا مادرشان انگليسي
يا فرانسوي بود و همه در حدي بيشتر از شاملو زبان ميدانستند اما
هيچكدام از آنها در حد اين ش�اعر ،توانايي تاثيرگذاري در فرهنگ
را نداش�تند .نكتهاي كه بايد درباره شاملو گفت اين است كه عالوه
بر دانش زباني ،قدرتي هم داش�ت كه ميتوانس�ت به نحو احسن از
داشتههاي اندك استفاده كند.
را دنب�ال ميكند .در اين ش�عر اي�ن حس القا
ميشود كه در هردورهاي ،پشت و روي سنگي
كه مدام براي خواندن مطالبي كه رويش نوشته
شده كنجكاويم ،چيز تازهاي وجود ندارد و همه
حرفها يكياست...« :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��اعرانهاش ،موضعي بيطرف نيس��ت اما وضعيت
گذش��ته را هم چندان دندانگيرت��ر از وضعيت حال
نميداند .او اعتقاد دارد حركتي اجتماعي شكل گرفته
و به هر حال با شكس��ت مواجه ش��ده اما مدام تكرار
ميكند كه نه اين و نه آن ،همانچيزي نيس��ت كه ما
به دنبالش بودهايم.
تجربه شخصي خود شما در آن دوران هم بايد
تجربههاي ماندگاري باشد.
درباره تجربه ش��خصي خودم هم بگويم كه در زمان
نوجواني و بعد از روي كار آم��دن دولت مصدق ،فكر
ميكرديم هرآنچه بايد ميش��د ،شدهاس��ت و مدام
فرياد ميزديم« :از جان خود گذش��تيم /با خون خود
نوش��تيم /يا مرگ يا مصدق» اما درهرزمان هم به جز

تاجيكس��تان و بخش��ي از آذربايجان .ترس روسها
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 ميدانيد كه مناسبات فيمابين دنيا فقط
سياسي نيست و گستره فرهنگ ،گاهي ميتواند كاري
كند كارستان؛ البته اين كشور مدت زيادي كوشيد تا
ادبيات فارسي را بهطوركامل از بين ببرد و مثال ادارهها
موظف شده بودند در كش��ورهاي فارسيزبان ،حتي
نامههايشان را به زبان روسي بنويسند.
برداش�ت من اين است كه احس�اس خطر از
جانب روسها بيشتر فرهنگي بوده تا سياسي و
اهالي ادبيات حق داشتهاند نگران باشند.
هميناست .چون ش��وروي كش��ور قدرتمندي بود
و زبان��ش هم ب��ه مدد همي��ن قدرت ،قصد داش��ت
خردهفرهنگهاي بعضي از كشورها كه بعد مستقل
شدند را كامال از وجود زبان فارسي پاك كند.
شما دردورهاي از نزديك ،هم با شاملو نزديك
بودهايد و هم با اخوان .پرس�ش نخست من اين
اس�ت كه در مواجهه با دو چه�ره ،كداميك را
چيرهتر بر شناخت وسعت ادبيات ميدانيد؟
در اين رابطه نميشود به راحتي نظر داد .مثال نميتوان

گفت كداميك شاعرتر از ديگرياست 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  80درصد 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 ميشناختم و به خوبي
ميدانم عشق و عالقهاش به اين زبان ،عشق و عالقهاي
عادي نبود .او به شكلي باورنكردني به اين زبان تعصب
داشت .درباره شاملو هم بايد بگويم كه شاعري بهشدت
باش��عور بود ولي درحد اخوان با فارسي آشنا نبود و
نميخواس��ت خودش را به راهي كه اخوان رفته بود
وارد كند ،از سويي هم نميخواست مانند او خودش
را در اين وادي غرق كند بلكه سعي ميكرد 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
شناختشان از زبان مثال انگليسي هم باشد.
شاملو آنچنان كه تصور ميرود ،با زبان ترجمه و زبان
انگليس��ي آش��نا نبود .نميگويم وارد نبود .وارد بود
و چون درك مطلب بااليي داش��ت ميتوانست 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 ميگذاشتند
اما اگر شخص ديگري اين ادعا را مطرح ميكرد ،حتما
او را سرجايش مينشاندند.
خيليها معتقدند كه طرفداران ش�عر شاملو
از طرفداران مكتب شعري اخوان بيشتر است.
چرا؟ ازس�وي ديگ�ر بس�ياري از عالقهمندان
اخوان يا ش�املو ،اينروزها به دنبال نوعي نگاه
دوگان ه هستند .يعني طرفداران شاملو و اخوان
درست مانند طرفداران يك تيم فوتبال خاص،
تالش ميكنند كه نقش طرف مقابل را كمرنگ
نشان دهند.
اين يك عقيده است كه بعضيها دارند و بايد به عاليق و
ساليق همگان احترام بگذاريم اما بازهم تكرار ميكنم
كه اخوان به مدد ش��ناخت كاملش از زبان و ادبيات
فارسي ،ريشهاي غيرقابل انكار در انديشه مليگرايي
داشت و آنچه را ميدانست كامل ميدانست چون در
محضر بزرگاني تعليم ديده بود كه زبان و ادب فارسي
را به خوب��ي درك و دريافت كردهبودن��د .اين را هم
بگويم كه هردو چهره ،چهرههايي 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 ،چهرههايي غيرقابل
انكار بودند .كس��اني كه عمده تخصصشان در زبان
فارس��ي خالصه ميش��د اما در مقابل ،آدمهايي 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 ميآورد كه بيش��تر در مطبوعات منعكس
ميشد .به هرحال همانگونه كه گفتم ،ما ،درآن دوره
با دو رويكرد كامال متضاد روبهرو بوديم كه هيچكدام
را نميشد 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

نيمامختاري/اعتماد

فرنگرفتههاي 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 نيمبند و نصفه و نيمه هم از
سوي خيليها بسيار جدي به نظر ميآمد .يادم ميآيد
در زماني كه ما دانشآموز بوديم ،اولين زباني كه بايد
ياد ميگرفتيم 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 دانشاموزان آن دوران ،عالوه بر زبان
فرانسه ،زبان عربي را هم بايد ميآموختند.
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 داشتهايد و طبعا با چند زبان هم
آشناييداريد؛اكنونبايدبهسويجريانشاملو
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
مرتبهاي كه اخوان رس��يد .ميخواهم بگويم كه اگر
نمره اخوان در زبان فارسي بيست بود ،نمره شاملو در
اين زبان و زباني كه ازآن كمك ميگرفت ،مثال دوازده
بود.يعني اينك��ه قابل قبول بود اما كافي نبود .اين را
هم بگويم كه افرادي مانند شاملو به لحاظ آشنايي با
زبانهاي 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 ميدانستند اما
هيچكدام از آنها در حد اين شاعر ،توانايي تاثيرگذاري
در فرهنگ را نداشتند .نكتهاي كه بايد درباره شاملو
گفت اين اس��ت كه عالوه بر دانش زباني ،قدرتي هم
داشت كه ميتوانس��ت به نحو احسن از داشتههاي
اندك استفاده كند.
در تنها س�فري كه اخوان به خارج از كش�ور
داش�ت ،بهش�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 كردهاي�د .ميخواهم بپرس�م در
كش�ورهايي كه ش�ما حضور داش�تيد ،همين
گرهخوردگي 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 بهش��دت اينگونه بوده اما
اهالي ادبيات در بسياري ازكشورها آرامآرام ،به تفكيك
كامل اين دوحوزه اقدام كردهاند و از دل ادبيات خود،
مكتبي از نوش��تن بيرون كشيدهاند .يعني اصالتي به
ادبيات بخشيدهاند كه به راحتي دردست يك گروه يا
جناح خاص جاي نگيرد .اين نوع نگاه باعث پيدايش
جريانهايي موثر شد و همچنان هم ادامه دارد .البته
كشورهايي هم به همان شكل قبل باقي ماندهاند كه
صاحب فرهنگي درخور اعتنا نيستند.

البته پرسش من بيشتر درباره وجوه مختلف
ادبي�ات سياس�ي بود .مثلا ما بع�د از جنبش
مشروطه ،به نوعي ادبيات ميرسيم كه بهشدت
عصبي و مستقيمگوست .يعني فاصله سياست
و ادبيات چنان به هم نزديك ميشود كه تفاوت
قائل ش�دن بين شاعر و سياس�تمدار بهشدت
مش�كل ميش�ود و اين روند تا زمان به قدرت
رسيدن رضاشاه ادامه پيدا ميكند و آدمهايي
چون عشقي و بهار و نسيمش�مال و ...را داريم
كه بدون پردهپوش�ي ،به اركان حكومت حمله
ميكنند .پرس�ش من اين اس�ت كه ادبيات به
خ�ودي خود ميل به سياسيش�دن داش�ته يا
سياستمداران توانسته بودند از اين امكان براي
رسيدن به اهداف خود استفاده كنند؟
پرس��ش خوبياس��ت .حقيق��ت اين اس��ت كه هر
سياس��تمداري در ايران به محض به قدرت رسيدن،
خودش را به اين جريانات نزديك ميكرده و بعضيها
هم در اين راه حتي از قدرتشان استفاده ميكردهاند
اما آن دس��ته كه ش��ما نام برديد خودشان از بزرگان
زبان فارسي بودهاند و نميخواس��تهاند با استفاده از
اين قابليت اوج بيشتري در عالم سياست بگيرند .شما
فرض كنيد اگر ش��خصي به نيت وزير و وكيل شدن،
سعي ميكرد رگهاي از شاعرانگي را هم در خود پرورش
بدهد ،به مقامي باال مانند اين چهرهها نميرسيد و اگر
ميخواستمثالملكالشعرايبهاربشود،خيليبيشتر
از يك رگه را بايد درخود پرورش ميداد؛ البته خيلي
از چهرهها هم هستند كه توانستهاند در هر دو حوزه،
نامي ماندگار شوند.
بسياري از اساتيد دانش�گاه در رشته زبان و
ادبياتفارسي ،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 ميشوند .به گمان شما
اين بازگش�ت مجدد به ادبيات كالسيك ريشه
در چه عواملي دارد؟
ميدانم 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
دنبالهروي از يك شاعر خاص پديدآمده ،دستهاي
پشت پرده مختلف فعال بوده و هستند اما نظر اساتيد
دانش��گاههاي مورد نظر اين اس��ت كه اجازه ندهند
بعضيها بيش��تر از ح��دود موثر و تواناييهايش��ان
مطرح شوند.
با توجه با آشنايي شما از عالم سياست ،انتظار
ميرف�ت در گزيدههايي 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 نميكنم؟
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 نشدهام .من سالها
ديپلمات بودهام و سياست را به خوبي درك ميكنم.
آدم بيتفاوتي نيستم اما براي سياستورزي ،هيچگاه
مانند ادبيات ،نقشه راه براي خودم متصور نبودهام .من
قبول كرده بودم زماني كه در وزارت خارجه هس��تم،
نشانههاي موثر فرهنگ ايراني را به خارجيها منتقل
كنم و تحتتاثير كسي و حتي خودم قرار نگيرم بلكه
تحتتاثير واقعيات فرهنگي كش��ورم باشم .حاال چرا
اين پرسش را مطرح كرديد؟
از اي�ن جه�ت ك�ه ش�ما مثلا در كت�اب
«باغبيبرگي» ،صددرصد به وجه ش�اعرانگي
اخ�وان توج�ه داري�د و اج�ازه نميدهي�د
اظهارنظرهاي جمعآوري شده به سمت و سويي
ديگر متمايل شود.
دليلش اين اس��ت كه باغ بيبرگي قرار اس��ت درباره
وجوه آثار و شخصيت يك شاعر اطالعرساني 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 نوشتهام و عرضه كردهام .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 جنبههاي ش��ناخت ايشان
از ادبيات فارس��ي اس��ت كه كامال برايم جدي بوده و
هس��ت .چيزهايي كه اخوان درب��اره غرب ميگفت،
خودم بيشتر ميدانستم چون او شناختي از فرهنگ
غربي نداش��ت اما بنده هم در غرب حضور داشتهام و
هم چند زبان بلدم.
خيلي از دوس�تان معتقدند كه شاملو بيشتر
يك شاعر سياسياس�ت و نگاه سياسياش را
نميتوان 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 ريشههاي زبان فارسي توجه نداشت و مثال
نميرف��ت واكاوي كند كه وجوه ش��خصيتي اولين
ش��اعر پارس��يگوي را مطالعه كند .شاملو شاعري
مخاطبمحور بود كه حت��ي از زبان روزنامهاي هم
در شعرهايش بهره ميبرد .ما شاعران سياسيسراي
نام��دار در تاري��خ ادبي��ات ك��م نداش��تهايم .مثال
ناصرخس��رو زماني كه ميگويد« :چو خود ميكني
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 ميدهد .اين آدم هم سياستمدار
بزرگي اس��ت و هم زباني پاكيزه و كامل دارد .فرق
است بين شاعر سياسيس��را و كسي كه سعي دارد
سياسينمايي كند.
ارتباطتان با شعر جوان كشور چگونه است؟
فعال چه��رهاي موثر نداريم اما نميت��وان نااميد بود
چون با نس��لي برخوردار و زحمتكشيده طرفيم كه
دارد تالشش را ميكند و به دنبال دكان هم نيست.
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مكث

اپراي «مولوي» يك مالك دارد

دلنوشتهاي در بزرگداشت يك عرفانپژوه

آن خيال خوش او مشعله دلها باد

دكترعبدالمجيدمبلغي
لئونارد لويسون هم رفت .چه دش��وار است شنيدن اين
خبر! مولويپژوهان ،عرفانشناس��ان و عالقهمندان به
فرهنگپژوهي ايران ميدانند كه چه گوهري «نهان زير
خاك»گرديد.مراتبدانشوي،كهازجملهدرمطالعاتش
از موالنا و ترجمهاش از اش��عار حافظبه چش��م ميآيد،
بر اهل نظر پوشيده نيس��ت و آثار ماندگارش ،فراتر از هر
تعري��ف و تمجيد ،ياد و نامش را زن��ده و بلند ميدارد .اما
برايمنايناستادزبدهمولويشناسوپارسيگويچهره
ديگري نيز داشت :مردي از جنس «صفاي رياضت دل»
و «سوداي عشق» .در اين دلنوشته كوتاه نميخواهم از
دانش و بينش وي بنگارم؛ بلكه آنچ��ه در ذهن دارم را در
پيكرهچندجملهايقدرشناسانهنسبتبه«ذوقحضور»
و «هواي مسيح نفس��ش» پيشكش ميدارم .من مدتي
در دانشگاه اگزتر انگلستان به عنوان همكار پژوهشي به
تحقيق و مطالعه مشغول بودم .در آن مركز ،در گوشهاي،
ميز و يارانهاي به من داده بودند تا به كار خود بپردازم .آن
گوشهاز«بدحادثه»يا«طالعاتفاق»دركنارراهروييقرار
داشت كه بسياري از آن ميگذشتند .من بيشتر ساعات
روز را پشت آن ميز و در همان گوشه سپري ميكردم و هر
روز شاهد رفتوآمد چهرههاي آشنا و ناآشناي بسياري
بودم .انگليس��يها معروفند به سردمزاجي و دشواري در
ارتباط.مننيزبهتدريج،آموختمكهخونگرميچندانبه
آنجا تعلق ندارد و مربوط به آنها نيست.اي بسا ميشد كه
باكسيپيشترسرسخنگشودهبوديوباريديگركهاز
كنارت ميگذشت نه در چهرهاش خبري از حس ارتباط
قبليمييافتيونهدرچشمانششوقيبرايگفتوگوي
تازه! اگر لئونارد ،كه البته انگليسي نبود را نميديدم اين
قاعده ش��ايد چندان خالف روش��ني نمييافت .لئونارد
ليوس��ن اولين بار ،زماني كه براي ديدار با يكي از اساتيد
مركز از آن راهرو ميگذشت ،به سراغم آمد و با وجود آنكه
براي رسيدن به قرار كارياش عجله داشت ،نام و احوالم را
پرسيد و از داليل حضورم در مركز جستوجو كرد .زماني
كهدانستايرانياموچهميكنم،باهمانفارسيشيرينو
لهجهدارشگفتكهاكنونبايدبرودوپسازجلسهايكه
در پيش دارد براي گفتوگو باز ميگردد .من در آن ايام او
رانميشناختموخبريازكاروجايگاهعلمياشنداشتم؛
حتي نميدانستم كه در زمره اساتيد مبرز و شناختهشده
دانشگاه و مولويپژوهان بنام است .مدتي بعد بازگشت و
صحبتآغازكرد.باتوجهبهناآشناييمنبادانشگاهدرآن

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 چهرههاي صاحب نام فرهنگ و
موسيقيايرانيبهاگزتر.پسازآنچندينبارديگرفرصت
همنشينيوهمصحبتيبالئوناردبرايمفراهمآمد.هرزمان
كه ميآمد از جايي ميگفت و از خاطرهاي؛ از عشقش به
زبانفارسيومولوي؛ازاينكهخودراسالكعرفانميداند
و زندگي را صوفيانه ميفهمد؛ از اينكه به موسيقي ايراني
عاشقانه دل سپرده است و از شنيدن آن لذت ميبرد و از
اينكهدوستداردبهايرانبيايدودلشبرايايرانكهسالها
در آن تحصيل و زندگي كرده بود ،بسي تنگ شده است.
همنيكوپاكيزهفارسيميگفتوهم،گاهوبيگاه،فرازي
در سخن ميگنجاند كه به شعري باز ميگشت .بعدتر از
دانشجويان ايراني اگزتر در مورد او و جايگاهش ،شنيدم و
قدرعلمياشرا،ازجملهدرپيمراجعهبهبرخيازآثارش،
دانس��تم .اما در آن روزها من نه با پروفسور لويسون بلكه
با «روش��نرايي» هم صبحت بودم كه به «شعشعه مهر
خاوران»درفرهنگفارسينگريستهبودو«آتشمحبت»
بهمولويوايرانرا«درخرمنجان»خويشافروختهبود؛
مردي مهربان كه مولويوار تو را دع��وت ميكرد تا «در
پاكي بيمهر و كين در بزم عشق» بنشيني و از او چيزي
بياموزي .در همان ديدارهاي گاه و بيگاه و گفتوگوهاي
«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
محبتبيدريغويبهخودافتادموناگاهدلملرزيد.باخود
گفتم كه كمترين كار نگارش چند سطري است از تجربه
شيرينهمنشينيصميمانهامبااستادليوسنگرانسنگ؛
تجربهايكهدرفضاييمتفاوتاتفاقافتاد.منبيآنكهوي
رابشناسموتحتتاثيرناموكارشباشممرديرايافتمكه
ميكوشيد نه تنها از تنهاييام بكاهد بلكه با سخنان نغز
خود«صدشهود»بر«درستيمحبت»پيشرويمبگذارد.
مرديكه«طريقمروت»«شيوهشيرينش»بودوديگران
را س��خاوتمندانه دعوت به همنشيني با «رخخندان»
خويشميكرد.
لئونارد لويسون هم رفت؛ او كه مولويوار طنين شمس را
در «حفره كن زندان و خود را وارهان » شنيد اكنون ميان
ما نيست .حال مردم را خدا ميداند و بس اما افراد زيادي در
ايندنيانيستندكهگمانبري مايبساپيشازمرگباخود
زمزمه كرده باش��ند «چون جان تو مياستاني چون ِشكر
استمردن».

يادداشتكتاب

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

طنز يا اندوه؟

محمدپروين
عاصي بودن از جهان و شرايطي كه در هر مكان و زماني به
آدمي تحميل ميشود به دو كنش خود را نشان ميدهد.
يكيازمنظرنقدبُراوديگريطنزاست.
فاضل تركمن در كتاب «يكي بيايد مرا له كند» دغدغه
شخصي خود و نگاه خود به اتفاقات پيرامون را نه به شكل
عمرانصالحيواكبراكسيربلكهباتاكيدبربسامدكلماتي
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 پارهاي از ش��عرهاي اين
كتاب نگاه عاصي تركمن به جهان اطراف و آدمهايي كه
درروزمرهغرق شدهاند يابراي رسيدنبه
هدف راه و رسم ماكياولي را پيشه كردند
از فقدان ميآيد .اين فقدان را تركمن در
شعرآوردهاست.ضميرغايبيكهسايهاش
گاهي تا گسترده عالمي ميرود و گاهي
تا س��طح روابط دو نفر باز ميايستد .در
شعر «نيس��تي» صفحه  68اين نگاه را
ميتواندنبالكرد«.تونيستي/بهانههاي
كوچكخوشبختينيستند/تونيستي/
مننيستم».بهقولالكانتنهاراهارتباط
با جه��ان از طريق زبان صورت ميگيرد
و از آنجايي كه زبان نارسا است ،هميشه
خ�لأ و فقدان در اين نارس��ايي به وجود
ميآيد .اين نارس��ايي در زبان به فقدان كشيده ميشود
و ش��اع ِر عاصي در رفتار روايي شعر خش��م خودش را به
اشيا و جهان اطرافش نشان ميدهد .مانند شعر «به هم
ريخته» صفحه« 68تو كه نيستي /همان بهتر كه گلدان
پشتپنجرهخاليبماند/حوضبيآبحياط/تشنهماهو
ماهي باشد /در و ديوار خاك بخورند ».جهانواره شاعر در
رفت و آمد گاهي به مرزهايي ميرسد كه نقد خودش را با
طنزآميختهازنوستالژيواعتراضيبهپيرامونخودبيان
ميكند .شعر «روياي من كجاي جهان است؟!» صفحه
« 77اگر به من بود /در فرانس��ه بهدنيا ميآمدم /هر روز با
يك ژس��ت تازه /دست ميانداختم /دور گردن برج ايفل/
و با او عكس يادگاري ميگرفتم ».اما روايت ش��ناور اين
شعربههمينجاختمنميشود.تركمنبازبهسراغهمان

فقدان ميرود و اين را نه تنها با سرزمينش ،بلكه با منطقه
جغرافيايي و اتفاقاتش هم شريك ميشود .از همان شعر،
صفحه « 78اگر به من بود /جايي ب��ه دنيا ميآمدم /دور
از خاورميانه غمگين /دور از نفتهاي عزادار /دور از قصه
تمامنش��دني جنگ /و دور از تمام خطوط قرمز اخمو»...
كنشديگرشعرهايتركمنبهگذرزمانمربوطميشود.
اين زمان در پارهاي تنها بُعد صوري زمان است و گاهي با
بُعد صوري اتفاق درهم ميآميزد تا برگردد و يادي كند از
دوراني كه باز به فقدان برميگردد .شعر «برداشت كوتاه»
صفحه«.90همهزندگيهمينبود/همينكهبگوييم/چه
زودگذشت».ياشعر«باالخره»صفحه«.91بابابازنشسته
شد/مامانشكسته»...امااينبسامدغمگينيوتنهاييدر
شعرهاي شاعر از كجا ميآيد؟ جهان تكراري؟ آدمهايي
كهتعاملباآنهادشوارواصطكاكياست؟
ترسازمرگ؟نبودمعشوق؟كهبهتعبير
خودشاعرروحشكهبهكوهتشبيهكرده
است به هم ريخته است و قسم ميخورد
به خواب بدي كه ديده اس��ت و ترسيده
است .صفحه  48و  .49تركمن در كتاب
يكي بيايد مرا له كند با فاصله گرفتن از
بازيهاي فرمي حرف خودش را ساده به
مخاطب زده است .شايد در نگاه اول اين
شعرهاطنزبيايدامابعدازخوانشدوباره
و كمي آشنايي با جهانواره شاعر و ردي
كه در ش��عرها از خودش به جا گذاشته
اس��ت ،ميفهميم 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.
روحيكهسركشيميكنداجازهميدهدتاتخيلدرقيد
و بند زمان و مكان جدا شود و خود را در هياتي ديگر نشان
دهد .آنقدر كه شاعر ميخواهد به كمك اين جهان بيايد،
تالشخودشراهمميكندامانتيجهچيزديگريميشود.
شعر «س��قوط باران جوان» صفحه« .94حس ميكنم/
ديگر نميتوانم /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 پشتجلد كتاب نوشته
است ،روح دارد ولي روحيه ندارد.كتاب يكي بيايد مرا له
كندتوسطنشرمرواريدمنتشرشدهاست.

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
مستقيمبينمنوبنيادفرهنگي-
بهروز غريبپور 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 قِبل بودجهاي كه تهيهكننده در اختيارم
ميگذاش��ت تمامي هزينههاي اجرا را شخصا پرداخت
ميكردم .اين موضوع درباره س��اخت موسيقي ،ساخت
عروسك ،پژوهش و نگارش متن هم صدق ميكرد و يك
تعهدتمامعياربود.بنابراينهيچيكازافراديكهبامنكار
ميكنند قرارداد جداگانهاي ندارند و همه ش��امل همين
قراردادمادرميشوند.بهزادعبديپيشترهمبرايانتشار
آلبوم«رومي»تالشهاييانجامدادورسانههاخبررونمايي
آنرامنتشركردند.همانزمانمنشكايتيكردمكهمركز
موسيقيآنرابررسيكردوجنابعبديمحكومشدامااز
آنجا كه نتوانست در ايران راه به جايي ببرد اينبار از طريق
كمپانيهاي نشر بينالمللي عمل كرده در حالي كه روي
جلدآلبوممنتشرشدههيچاسميازپژوهشگر،كارگردان
ونويسنده(كهمنباشم)نيامدهاست.
نكته ديگر ك��ه ي��ادآوري آن ابهامات اين موض��وع را از
بين ميبرد ،ش��يوه انجام و ارايه آثاري است كه من روي
صحنه ميبرم .تمام��ي اين كارها به صورت پليبك اجرا
ميشوديعنيپسازپژوهش،نگارشمتنوآهنگسازي،
هنرمندان در اس��توديوي ضبط حاضر ميش��وند و اثر
كارگرداني راديويي ميشود .پس از اين كارگرداني است
كه به صورت فايل صوتي در اجراهاي ما مورد اس��تفاده
قرار ميگيرد .همه آهنگسازاني كه با من كار ميكنند در
جريانهستندكهپرداختهزينههابرعهدهمناستودر
برخيمواردبهصورتنيابتيعملميكنممثالاركستري
كه اپراي مولوي را اجرا و ضبط كرد ،اركستر راديو كييف
به رهبري والديمير سيرنكو بود كه همه هزينههاي آن را
به ص��ورت ارزي به جناب عبدي دادم تا او به نيابت از من
پرداختكند.طبيعتاتخلفاصليجنابعبديدرانتشار

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 ميشد ،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
اجراياپرايعاشوراهممشكلداشتم،عليرهبريازمن
عذرخواهي كرد اما تاكيد كردم كه رهبر يك اركستر بايد
وقتيپارتيتوريراانتخابميكند،نسبتبهحقوحقوق
صاحبانآناطالعكاملداشتهباشد.آنزماناعتراضماين
بودكهبهزادعبديازليبرتو(متننمايشاپرا)مناستفاده
كردهبدوناينكهناميازمنآوردهشود.باواكنشهايمن
اين موضوع را در بنرهاي تبليغاتي جبران كردند ولي در
نهايت چون مجوز من را نداشت ،خالف قانون بود .به هر
حالمنباكمپاني«ناكسوس»دربارهاينمورداخيرتماس
گرفتمواعالمكردمكهاينعملخالفقانونكپيرايتو
مجرمانهاست.آنهاهمبالفاصلهازمنخواستنداطالعات
آلبومرابرايشانارسالكنم.امامسالهاصليايناستكه
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 رسانهها كشيد و علي رهبري از من
عذرخواهيكرد.اينعملدايمابهشيوههايمختلفتكرار
شدهوهربارمواردينيزمطرحشدهاست .مندرمكاتباتم
با «ناكسوس» اشاره كردم كه موضوع را از طريق مراجع
بينالملليتعقيبخواهمكرد.
چونيكبارديگرنيزچنيناتفاقيافتادهبودومنازطريق
مركزموسيقيآنراپيگيريكردهبودم،همهادلهبرايارايه
به دادگاه موجود است .بهزاد عبدي يك كار ناشيانه انجام
دادهكههمبرخالفاصولمااستوهمشركتهايضبط
وپخشبينالمللي.
درنامهايكهبه«ناكسوس»نوشتم،اشارهكردمشمامدعي
رعايتحقوقهنرمندانهستيد،پسچگونهممكناست
اين اتفاق درباره ش��ما افتاده باشد؟ فعال هم آنها به دنبال
راهحل اين مساله هستند اما من از آنها درخواست كردهام
كه سريعا پخش اثر را متوقف كنند تا من از طريق محاكم
بينالملليموضوعراپيگيريكنم.

خبر

از بزرگداشت ميرصادقي تا جشنواره موسيقي لري
لميرصادقي
بزرگداشتيبرايجما 

گذشتهبهدليلايستقلبيدرگذشت.توانايياودرآفرينش
تيپهاييهمچونبوشوگدر(لوكخوششانس)وتسوكه
در (سفرهاي ميتي كومان) بود كه از جمله نقشهاي بارز
كارتونيوبهيادماندنيعبادياست.
جشنوارهموسيقيلريوشبهاييماندگار

به گ��زارش ايس��نا ،ش��انزدهمين دوره عص��ر كتاب به
گراميداشت اين نويسنده پيشكسوت اختصاص دارد كه
روزيكشنبه ۲۸مردادماهازساعت ۱۷تا ۱۹درسرايكتاب
به نشاني خيابان انقالب ،بين فلس��طين و برادران مظفر
جنوبي،پالك ۱۰۸۰برپاميشود.جمالميرصادقيمتولد
سال ۱۳۱۲درتهرانوفارغالتحصيلرشتهادبياتفارسي
ازدانشكدهادبياتدانشگاهتهراناست.داستانهايشنبه
(مجموعه ۵۱داستان كوتاه از ۳۷نويسنده) ،داستانهاي
دوشنبه ،داستاننويسهاي نامآور معاصر ايران ،درازناي
شب،شبچراغ،بادهاخبرازتغييرفصلميدهند،آتشاز
آتش،اضطرابابراهيم،زندگيرابهآوازبخوان،گفتوگوها،
دختريباريسماننقرهاي،آسمانرنگرنگ،دندانگرگ،
كالغها و آدمها ،مسافرهاي شب ،چشمهاي من خسته،
شبهاي تماشا و گل زرد ،اين شكستهها ،هراس ،پشهها،
روش��نان ،نام تو آبي است (بيست داس��تان) ،آوازها ،اين
سوي تلهاي شن و دوالپا از كتابهايي هستند كه توسط
ميرصادقيمنتشرشدهاند.
«تارانتينو»بازيگرنقش«بروسلي»راپيداكرد
«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 چهلوپنجمين
س��الگرد «بروسلي» 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
جمعبازيگرانفيلم«روزيروزگاريهاليوود»پيوستهبود
اماهنوزنقشاودراينفيلمفاشنشدهبود.
داستانفيلم«روزيروزگاريهاليوود»كهبابازي«لئوناردو
ديكاپريو»و«بردپيت»نيزهمراهاستدربارهگروهتبهكار
«منسون»بهسركردگي«چارلزمنسون»استكهدراوت
۱۹۶۹دريكشبچنديننفررادريكسكونتگاههاليوودي
متعلق به «رومن پوالنسكي» كارگردان مطرح لهستاني-
فرانسويسالخيكردندكهيكيازاينافراد«شارونتيت»
همسرباردار«پوالنسكي»بود«.پوالنسكي»برايمدتيبه
اشتباهتصورميكردكه«بروسلي»احتماالقاتلهمسروي
بوده است.دار و دسته «منسون» در سال ۱۹۷۱در دادگاه
گناهكارشناختهشدندو«چارلزمنسون»رهبراينگروهدر
نوامبرسالگذشتهميالديدرزنداندرگذشت.
محمدعباديدوبلورپيشكسوتدرگذشت

محمدعباديدوبلورتلويزيونوسينماشامگاه ۲۳مردادماه
درگذشت.بهگزارشمهر،محمدعباديدوبلورپيشكسوت
كه از مدتي پيش در بيمارستان فيروزگر بستري بود روز

جشنوارهموسيقيلريباحضورهنرمندانيازيازدهاستان
لرنشينكشوروبرايگراميداشتچهلمينسالروزپيروزي
انقالباسالميدرخرمآباددرحالبرگزارياست.بهگزارش
«اعتماد»«،جشنوارهموسيقيلري»باحضوريازدهاستان
لرنشين كار خود را در استان لرستان و شهر خرمآباد آغاز
كرده است .اين جشنواره از 22تا 26مرداد 1397با اجراي
گروههايموسيقيمختلفدرفضايبازمحوطهباغگلستان
قلعه فلكاالفالك خرم آباد برگزار ميشود .مردمان لرتبار
هر روز از ساعت19:00خود را به باغ گلستان ميرسانند و
تا ساعت 24:00شاهد اجراي گروههاي مختلف هستند.
در جشنواره موسيقي لري ،قرار است چهرههاي شناخته
شدهاي از موسيقي لرستان به اجراي برنامه بپردازند .ايرج
رحمانپور،فرجعليپور،محمدباجالوند،غالمسبزعلي،برديا
مهرآرا،حامدفيضيان،اميررحمانخسروي،بهمناسكيني،
فضلاهلل صفاري ،مهران غضنفري و رهام خورشيدوند از
چهرههايي هستند كه در جشنواره موسيقي لري به روي
صحنه رفتهاند يا اينكه در شبهاي آتي به صحنه خواهند
رفت.درشبهايگذشتهايرجرحمانپوروفرجعليپوركهاز
اسطورههايموسيقيلرستانبهشمارميروند،دراجراهايي
مجزابرنامههايشانرابرايمردمانلرتباربهصحنهبردند.
مردمان زاگرسنش��ين ،به لقب
اي��رج رحمانپور در ميان
ِ
«حنجره زخمي زاگرس» معروف است .اوبيش از 40سال
فعاليتهنريداشتهوباآوازهايشوخلقملوديهايناب
تحوليويژهدرموسيقيلريولكيايجادكردهاست.
همچنين فرج عليپور از اس��طورههاي كمانچه نوازي در
موسيقي ايران به ش��مار ميرود و كمانچهنوازيهاي او
براي هميشه در حافظه تاريخي موسيقي ايران و لرستان
باقيخواهدماند.مراسمافتتاحيهجشنوارهموسيقيلري
 22مرداد 1397و با حضور سيد موسي خادمي استاندار
لرستان،حميدرضاحنانمديركلفرهنگوارشاداسالمي
لرستانودرمياناستقبالباشكوهمردملرستانبرگزارشد.
حجتاالسالمحميدرضاحنانمديركلفرهنگوارشاد
اسالميلرستانكهمتولياصليبرگزارياينرويدادهنري
است ،ميگويد :مردم بهترين مشوقان اجراي برنامههاي
فرهنگيوهنريطيچندسالاخيردراستانبودهاندكه
همواره با حضور گسترده خود موجب دلگرمي ما بوده و
هستند.اوادامهميدهد:جشنوارهموسيقيلريبهپيشنهاد
استاندارلرستانشكلگرفتودوادارهكلفرهنگوارشاد
اس�لامي و ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان به عنوان مجري اين رويداد فعاليت دارند و نزديك
به ١٠اداره كل و س��ازمان ديگر در برگزاري آن همكاري
كردهاند .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 ميش��ود60 .
خواننده و 400هنرمند در اجراي پنجروزه اين جشنواره
مشاركتدارند.

