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در آغـاز سـال نـو و بهـار پرداختـن بـه یکـی از 
معضالت مهـم فرهنگی و تصمیم بـرای اصالح 
ملـک  اسـت.  ضـروری  حتمـا  کـه  شـاید  آن 
الشـعرای بهـار شـاعر، سیاسـت مـدار و تاریـخ 
نـگار خراسـانی شـعری دارد بـه نـام "از ماسـت 
کـه بر ماسـت" کـه در بهبوبه سـال های اسـتبداد 
قاجاری و تالش مشـروطه خواهان برای تاسـیس عدالتخانه سـرود شد و 
اتفاقـا به قـول علما فهوای کالمـش از زمان عبور می کند و بـرای هر دوره 

ای در جامعـه کوتـاه مـدت و کلنگـی ایـران کاربـرد دارد. 
بهـار در آن شـعر بـه درسـتی جامعـه ایـران را ترسـیم مـی کنـد. در حوزه 
فرهنـگ و خـرده فرهنـگ های ایرانـی با جرات مـی توانم بگویـم همه ما 

مدعی هسـتیم.
مدعـی در بحـران ترافیـک؛ وقتـی ازترافیـک کالفه هسـتیم امـا در همان 
لحظه به شـکل تک سرنشـین و با ماشـین شـخصی در حال رفتن سر کار 
یـا انجـام کارهـای روزانه  هسـتیم. مدعـی در آلودگـی هوا؛ امـا خودمان 
در افزایـش آلودگـی هـوا کوشـا هسـتیم. مدعـی در ایرانی بودن و داشـتن 
تمدنـی سـترگ امـا مشـاهیر سـرزمینمان را نمـی شناسـیم و حتـی فـرق 
سـعدی و موالنـا را نمـی دانیم، اگـر از فردوسـی از ما بپرسـند اطالعات 
اکثـر مـا کم تـر از اطالعاتی اسـت که در خصوص باشـگاه بارسـلونا در 

اسـپانیا داریم. 
مـا ایرانـی ها مدعی هسـتیم که مردمانـی با فرهنگ و با تمدن هسـتیم. بر 
اسـاس تاریـخ ایـن ادعا کامال اثبات شـده اسـت امـا بر اسـاس واقعیت 
اصـال این گونه نیسـت. هنـگام پرداخت مالیات به دنبال راه فرار هسـتیم؛ 
در اکثـر ادارات دنبـال پارتی بازی و دور زدن قانون هسـتیم، تیراژ کتاب ها 
بـه شـدت پایین اسـت و بر عکـس هزینه بسـیاری ازموارد غیـر ضروری 
کـه از گفتـن آن اجتنـاب می کنم از متوسـط جهانی بسـیار باالتر اسـت. 
تیـراژ مجـالت و روزنامـه ها هم در همیم شـرایط هسـتند و مـا هم چنان 

مدعـی هسـتیم و دیگران را مقصـر می دانیم.
ایـن کـه مـا حاضریـم ماهـی یکبـار به فسـت فـود برویـم ولی بـه کتاب 
فروشـی نرویـم ایـن دیگـر مقصـر حکومت نیسـت و خـود ما هسـتیم. 
ایـن که مـا قوانین راهنمایـی و رانندگی را رعایت نمـی کنیم مقصر پلیس 
نیسـت که هنگام جریمه شـدن زمین و زمان را ناسـزا میگوییـم؛  بلکه ما 
مقصـر هسـتیم. این کـه با افتخـار همدیگر را مسـخره می کنیـم حتی به 
قهرمانـان ملـی کشـورمان هم رحـم نمی کنیم و بـه خاطر یک اشـتباه  و 
سـو تفاهـم  مـاه ها بـرای او جـوک می سـازیم نشـانه از با فرهنـگ بودن 
نیسـت. از این شـاهد مثال ها زیاد اسـت و فرصت در این نوشـتار نیست 

بگذیریـم و به قسـمت هایی از شـعر بهار بسـنده کنیم.

این دود سیه فام که از بام وطن خاست
ازماست که برماست

وین شعله سوزان که برآمد ز چپ وراست
ازماست که برماست

جان گر به لب ما رسد، از غیر ننالیم
با کس نسگالیم

از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست
ازماست که برماست

یک تن چو موافق شد یک دشت سپاه است
با تاج وکالهست

ملکی چو نفاق آورد او یکه و تنها
ازماست که برماست

ماکهنه چناریم که از باد ننالیم
بر خاک ببالیم

لیکن چه کنیم ، آتش ما در شکم ماست
ازماست که برماست

اسالم گر امروز چنین زار و ضعیف است
زین قوم شریفست

نه جرم ز عیسی نه تعدی زکلیساست
ازماست که برماست

ده سال به یک مدرسه گفتیم و شنفتیم
تا روز نخفتیم

وامروز بدیدیم که آن جمله معماست
ازماست که برماست

گوییم که بیدار شدیم ! این چه خیالست ؟
بیداری ما چیست ؟

بیداری طفلی است که محتاج به الالست
ازماست که برماست

از شیمی و جغرافی و تاربخ ، نفوریم
از فلسفه دوریم

وز قال وان قلت ، بهر مدرسه غوغاست
زماست که برماست

گویند بهار از دل و جان عاشق غربیست
یاکافر حربی است

ما بحث نرانیم در آن نکته که پیداست
ازماست که برماست

»داد از دست خواص  ای مردم ایران ! «

علی رزاقی بهار / مدیر مسئول

از ماست که بر ماست

ســــرمقاله
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شـاید آن روزگار کـه واعـظ شـهر توس, 
به قول حافظ  لسـان الغیب, لقمه شـبهه 
مـی گرفت  واجـازه دفن حکیم تـوس را 
در گورسـتان مسـلمانان نمـی داد، چرا کـه او را رافضی وعلوی مید انسـت به 
مخیلـه کسـی راه نمـی یافت که چند سـده بعد همین شـاعر بی گـور وکفن 
فخـر آفاق وآسـتانش آسـتان جانان خواهد شـد.به هر حـال آن روزگار حکیم 
را از گورسـتان شـان راندنـد تـا بـه مهجـوری در بـاغ شـخصی اش در تابران 
توس نزدیک دروازه شـرقی رزان به خاک سـپرده شـود وآرام گیرد.کرامت شـاه 
غزنـه نیـز بـه کارش نیامد که مـی گویند پس از مرگ شـاعر آن بـار نقره خرج 
سـاخت ربـاط وکاروانسـرایی بـرای در راه ماندگان شـد.اما زمـان  در گزینش 
نیکان روزگار چیره دسـت وقهار اسـت  وبه گفته نیمای بزرگ  از پس پشـت 
مـی آیـد آنکـه غربـال دارد.آرامـگاه حکیم تـوس در طـول تاریخ دسـتخوش 
نامالیمات بسـیاری شـد ومتاسـفانه می شـود ایـن گـورگاه از زمان ارسـالن 
جـاذب تـا دوره پهلوی بارها آمـاج کین توزی بی خـردان قرار گرفـت ودوباره 
بدسـت دوسـتداران شـاعر احیا شـد.تا بدان جا رسـید کـه امـروز قبری تک 
افتاده ومهجور نگینی شـد بر مقبره الشـعرای سرزمین خراسـان. وهم البته  به 
یکـی از مهم ترین جاذبه های گردشـگری فرهنگی شـهر بدل شـده اسـت.
فردوسـی بـه انصـاف در رفیـع ترین بـرج فرهنگ وهنـر ایرانیان جـای گرفته 
وبیـراه نیسـت اگر بگوییم هویت ملی مـا را رقم زده اسـت.زبان فارسـی را از 
مخاطـرات مصون کـرده وخردگرایی را بر صدر نشـانده اسـت.خرد رهنمای 
وخـرد دلگشـا/ خـرد دسـت گیرد به هـر دوسـرای/به انصـاف سـرایش اثری 
بـه عظمت شـاهنامه نه تنها توانسـته مرزهـای زمـان را در حوزه زبان فارسـی 
بپیماید که توانسـته دل از فرهیختگان عالم برباید.ژرار شالیان اسطوره شناس 
فرانسـوی در کتاب گنجینه  حماسـه های جهان, شـاهنامه را نه همتراز ایلیاد 
واودیسـه یـا مهابهاراتا کـه برتر از آنها مـی داند.همگان مـی دانیم که صیانت 
از ایـن نگیـن گرانبها امری سـت که عـالوه بر توجهات دولتـی به عزمی ملی 
نیـاز دارد.خاصـه آن کـه بـا دفـن شـاعران دیگری نظیر مهـدی اخـوان ثالث 
یگانه ترین شـاعر نوپرداز معاصر,عماد خراسـانی ,گلچین معانی ,ذبیح الله 
صاحبکار,اسـتاد کمال ,محمد قهرمـان و... در جوارش روز بـه روز بر ارزش 

معنوی مجموعه افزوده شـده اسـت.ا
گـر چه در سـالیان اخیر برحسـب دسـتور خردمندانه وصریح رهبـر ی نگاه 
دولت به توسـعه وبهسـازی منطقه معطوف شـده اما یک دست بیصداست.
وتـا عزمـی ملی برآمـده از فرهنگ عمومی در کار نباشـد رسـیدن به مقصود 
نـه ناممکن که بسـیار دشـوار اسـت.از این روسـت کـه باید بـر ارتقا فرهنگ 

عمومـی در زمینه نگهبانـی از مواریـث فرهنگ مادی ومعنوی پای فشـرد.
 بی شک حکیم ابوالقاسم فردوسی و سپهر فرهنگی و هنری خراسان دردصد 
این میراث قرار گرفته اند.فردوسـی به عنوان مهمترین شـاعر علوی) شیعی(، 
متفکـری که مکانیسـم خیر و شـر را در چهـار چوب اخالقـی خردگرایانه بر 

نشـانده و یکی از بزرگرترین حماسـه های تاریخ بشـری را رقم زده است.
وی ایـن مزیـت را دارد کـه در بزگداشـت زادروزش تالشـی مضاعـف انجام 

پذیـرد و رسـم شـاهنامه خوانـی و آئین نقالی در سراسـر کشـور احیا شـود.

از هنر که صحبت به میـان می آید،ذهن 
انسـان بـه هـر  طـرف پر مـی کشـد. از 
سـینما و تاتر گرفته تا نقاشی و موسیقی 
و هـر چیـز دیگـر.   هنر به زندگی مفهـوم زیباو خالقانه ای  میبخشـد و  ذهن 
را فعـال تـر می کنـد. روح و جان راصیغل میدهد و دریچه ی نـگاه آدمی را به 

پیرامـون خود عمیق تـر می نماید.
مفهـوم هنر در مقیاس اجتماعی نیز در خدمت آرامش بشـر گام بر مـی دارد ، 
بـه گونـه ای که اگـر هنر به معنای واقعی کلمه در بطن جامعـه جای بگیرد آن 
گاه، روبرویی با مسـائل و مشـکالت به شکل معجزه آسایی راحتتر می گردد 
و باعث انتخاب روش هایی خالقانه برای عبور از سـد مشـکالت می گردد و 
مـی تواند بالـذات  باعث قوام  تـوان روحی و روانی جامعـه جهت رویارویی 

با مشـکالت و معضالت روزمره گردد. 
 شـادی آفرینـی فلسـفی هنـر  بـه نوبـه خـود تـوان رشـد و بالندگـی روح و 
سـرزندگی رفتارهای انسـانی را در خود نهان کرده اسـت کـه می تواند بعنوان 
راهـکاری اجرایـی جهت برون رفت از بن بسـتهای فلسـفی در زندگی بشـر 

مـورد تامل جـدی قـرار بگیرد.
بخشـیدن حس عاشـقانگی و تسـهیل و تداوم دوسـت داشـتن ها و دوسـت 
داشـته شـدنها و پیدایـش هنـر خودشناسـی از خدمـات بـی منـت هنـر در 
زمانه ایسـت که انسـانها به دیـد مادیـات ،راه را بر نمایاندن روح بشـری خود 
می بندند. هنر  بعنوان بسـتر سـاز نگاههـای جدید به موضوعات تکـراری و 
بـه نوبه خود بعنـوان روح آفریننده گفتمان های تازه در عرصه زندگی ،نقشـی 

تعیین کننـده در سـالمت روانی یـک جامعه ایفا مـی نماید.
شـاید بـه جرات بتـوان گفت که بازگشـت به طبیعت و سـیراب شـدن از هنر 
بعنوان سـاده ترین و شریف ترین راه کسب آرامش و کامجویی از زندگی بشر 
در زمانـه ای اسـت کـه ، سـرزندگی هـا جای خـود را به تنگناهای رفتـاری و 

سـخت گیری های اجتماعی داده اسـت.

فردوسی وهر بهار گل افشان

هنر و دیگر هیچ

یادداشت مهمان

حسین زارع صفت
 مدیر کل میراث فرهنگی و

گردشگری خراسان رضوی

 مهتاب باجالن
بازیگر تاتر و سینما  
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هر سـال بـا فرارسـیدن نـوروز موجی از 
رسـوم و آیین هـای در آسـتانه فراموشـی 
زنـده می شـود. رسـم و رسـوماتی کـه 
هـر چنـد تنهـا یـک بـار در سـال اجرایـی می شـوند امـا از آنچنـان اهمیتی 
بـرای ایرانیـان برخـوردار هسـتند که همیشـه از چندی قبـل از رسـیدن زمان 
مطلـوب برگـزاری آنها تالش بـرای اجرای هرچه بهتر و باشکوهترشـان  را در 
دسـتور کار قـرار می دهند. برخی از این رسـوم ریشـه در ادیـان کهن یا کنونی 
رایـج در جامعـه، برخی نشـات گرفته از گسـتره جفرافیایی آن و دسـته ای هم 
سرچشـمه ای چندگانـه دارند. اهالی قدیم مشـهد نیز خرده فرهنـگ نوروزی 
خاصی دارند. آداب و رسـومی زیبایی که امروزه یا به دسـت فراموشـی سپرده 
شـده یـا کمتـر اثـری از آنهـا دیـده می شـود. در ذیل برخـی از ایـن آیین های 

نـوروزی ویـژه سـاکنان قدیمی مشـهد را بـا هم مـرور می کنیم.
جایی بهتر از سفره هفت سین

برترین و نخستین اختالف نوروز مشهدی ها با آیین رسمی نوروز در مواجهه 
بـا لحظات تحویل سـال رقم می خـورد. هر چند مشـهدی های اصیل برای 
سـفره هفت سـین همچـون تمام سـاکنان فالت ایـران اهمیت ویـژه ای قائل 
هسـتند امـا این سـفره به هنـگام تحویل سـال اختصاص بـه زنـان و کودکان 
نابالغ  خانواده داشـته و مردان مکانی بهتر از پای این سـفره برای تحویل سـال 
می شناسـند. آن مـکان جایی جز صحن و بارگاه ملک پاسـبان امـام رضا )ع( 
نیست. براسـاس یک سـنت کهن مردان خانواده های قدیمی مشهد ساعاتی 
چنـد بـه آغاز سـال، خانه را تـرک و در صحـن و بارگاه امام هشـتم )ع( تجمع 
می کنند تا سـال را در حضور آن حضرت تحویل کنند. این امر حتی پسـران 
نـورس خانـواده را نیـز در بر می گیرد به عبارت بهتر براسـاس این رسـم کهن 
هنگام تحویل سـال در هر سـاعتی از شـبانه روز که باشد در کنار سفره هفت 
سـین مشـهدی های اصیل کسـی جز زنان، کـودکان نابالـغ و از کار افتادگان 

حاضر نیست.
غروب و طلوع نور

تحویل سـال نـو در بارگاه امام هشـتم)ع( نیـز دارای آیین های خاصی اسـت 
کـه در نـوع خود بی نظیر اسـت. یکی از مهمترین ایـن آیین ها نواختن آهنگ 
تحویـل سـال از نقارخانـه حضرتی بـه منظور اعالم بشـارت تحویل سـال 
اسـت. دیگر آیین این مراسـم که چند سـالی اسـت بـه صورت نیم بنـد اجرا 
می شـود، خاموش و روشـن کردن تمامـی چراغ های مجموعه حـرم رضوی 
در لحظه تحویل سـال اسـت. درست ثانیه تحویل سـال کل چراغ های حرم 
مطهـر خامـوش شـده و بـا تحویل سـال روشـن می گردیـد. این لحظـه در 
سـال هایی که تحویل سال در سـاعات شب قرار می گرفت از شـکوه ویژه ای 
برخـوردار بـود به نحوی که بعد از یک تاریکی مطلق و همزمان با آغاز سـال 
جدید روشـنی طلوع مـی کرد. البته در حـال حاضر نیز این رسـم به صورت 

محـدود و در داخـل رواق مشـرف به ضریح مقدس اجرا می شـود.
عیدی امام رضا)ع(

یکـی دیگـر از بخش هـای آیین کهن نـوروری مردم مشـهد گرفتن عیـدی از 
حضـرت رضـا )ع( اسـت. مشـهدی های قدیم بـرای تحقق این امـر از چند 
روز قبـل از سـال نـو تا دقایـق و لحظات قبل از تحویل سـال بـه هنگام عبور 

از اطـراف چهارحوض قرار گرفته در چهارگوشـه سـقاخانه اسـماعیل طالی 
صحـن عتیق یا انقالب سـکه های پـول خرد موجـود در جیب خـود را درون 
حوض هـا می ریختنـد. این پول ها تا لحظه تحویل سـال نـو در کف حوض 
قـرار داشـت و کسـی به آنها دسـت نمی زد اما به محـض اعالم ورود به سـال 
جدیـد همـگان برای رسـیدن به یکـی از این سـکه ها بـه تکاپو مـی افتادند. 
دلیـل ایـن جنب و جـوش و تالش بـرای بـه دسـت آوردن الاقل یکـی از این 
سـکه ها تصور خاص ایشـان درباره آنها بود که سـکه های افتاده در حوض را 
عیدی امام رضا )ع( می دانسـتند. نکنه مهم اینکه سـکه ها از آب گرفته شـده 
قـرب ویـژه ای در نـزد مـردم داشـت به نحوی کـه تـالش می کردند آنهـا را تا 
آخرسـال به عنوان برکت جیب همراه خود داشـته باشـند. در سـال های اخیر 
و پـس از تخریـب حـوض های اطـراف سـقاخانه صحن انقـالب، حوض 

صحـن آزادی محـل دریافت عیدی امام رضا)ع( شـده اسـت.
آسیاب به نوبت

مشـهدی ها اصیـل پـس از تحویل سـال در حـرم و برای بازگشـت بـه منزل 
نیـز آیین خـاص خـود دارند.آنـان در این هنگام هرکـدام مقداری سـبزی تازه 
و یـا نـان بـه عنوان برکت خانـه خریداری کـرده و با در دسـت داشـتن آن پا به 
خانـه می گذارد. البته مـردان جوان خانواده هنگامی با نان یا سـبزی وارد خانه 
می شـوند که از حضور نان آور اصلی خانواده در خانه مطمئن شـده باشـند و 

عملی غیـر از این را بدشـگون می دانند.
آش رشته به جای ماهی پلو

دیگر رسـم خاص مشـهدی های قدیم در نخسـتین روز سـال به غذای ویژه 
ایـن روز اختصـاص داشـت.همان گونه کـه می دانیـد در اغلب مناطـق ایران 
سـبزی پلو و یا ماهی پلو نخسـتین وعده غذایی سال جدید شناخته می شود 
امـا کدبانوهای اصیل مشـهدی غذای دیگـری را برای ایـن وعده غذایی تهیه 
می کردنـد. ایـن غذا آش رشـته بـود. آنان معتقد بودند که جوشـیدن رشـته و 
حبوبـات غذا در هنگام تحویل سـال شـگون داشـته و باعث نـزول برکت به 

خانـه ای می شـود که آش بـر روی اجـاق آن در حال پختن اسـت. 
اول رفتگان بعد زندگان

دیگر رسـم قابل توجه مشـهدی ها در نخسـتین روز سـال جدید به نحوه دید 
و بازدیـد نـوروزی باز می گردد. مشـهدی های قدیم عادت داشـتند که پس از 
زیـارت امـام رضا)ع( در لحظات سـال تحویل و سـپس آوردن نان یا سـبزی 
بـه عنـوان نمـاد ورود برکت به زندگی،نخسـتین دیدار سـاالنه را بـه اهل قبور 
اختصـاص دهنـد. ایـن امر البته مشـابه هایی در سـایر نقـاط کشـور دارد اما 
اختالف تجدید دیدار مشـهدی های قدیم و اهل قبور در نخسـتین روز سـال 
جدیـد با سـاکنان سـایر نقـاط کشـور در این اسـت که رسـمی همگانی بود 
و تمامـی خانواده هـا نه فقط کسـانی که در سـال گذشـته عزیزی را از دسـت 
داده بودنـد بـه زیـارت اهل قبور می رفتنـد. آنان معتقد بودند که بـا این عمل، 
دعـای خیـر امـوات در تمامی سـال همـراه خـود و خانواده شـان خواهدبود. 
ناگفته نماند که هنوز هم بسـیاری از خانواده های قدیمی مشـهد این رسـم را 
در نخسـتین روز سـال به اجرا گذاشـته و پس از رفتن به آرامسـتان هایی چون 
بهشـت ثامـن االئمـه)ع(، خواجـه ربیع، خواجـه اباصلت و یا بهشـت رضا 

راهی خانـه بزرگ فامیل می شـوند.

  نوروز به سبک مشهدی

یادداشت مهمان

رضا سلیمان نوری
روزنامه نگار و خراسان پژوه
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بهار چون فرفره ای سبز 
میان طشت آب می چرخد

و عکس نارنج در آیینه ها تکرار می شود ... 
از لـوازم اسـتقبال عیـد رفتـن بـه حمـام بود. آدم باید سـر سـال نو تر و تمیز باشـد و رخت نو بپوشـد. رخسـاره ای شـادمان و سـر و شـکلی آبرومند 
داشـته باشـد. در اواخـر دهـه ی سـی، من دانش آموز کالس سـوم بودم. پـدرم در میالن هشـتم خیابان ضد خانه ای مطابق سـلیقه روز سـاخته بود. 
بـه تازگـی در میـالن دهـم آوازه ی حمامـی تـازه تاسـیس بر سـر زبـان افتاده بـود: قبلش ما بـه حمام بهـار می رفتیـم. در اوایـل خیابان بهـار )جنب 
کارخانـه بـرق ( بـود و اسـمش را از اسـم خیابـان بهار گرفتـه بود. در قسـمت بیرونی حمام حوضـی چهار گوش بود و دو سـه ماهی تنبـل در آن می 
پلکیدنـد. ایـن حمـام جدیـد که نوسـاز هم بـود از قضا بـه خانه ی مـا نزدیکتر هم بود. چـه خوب! طبق مرسـوم ، در اواخر اسـفند هوا هنوز سـرد و 
از دم غـروب یخبنـدان بـود. کوچـه هـای گل آلود به سـختی آهن  بودنـد و قندیل هـا از در و دیوار آویزان بود. پدرم عقیده داشـت که در فصل سـرما 
رفتـن بـه حمـام ضـرر دارد و همـان چـرک بـدن ، آدم را از سـرما محافظت می کنـد. پدرم هنـوز مرا به حمـام عید نبرده بود. آخرین شـب سـال بود 

و سـاعت ده شـب سـال نو تحویل می شـد. مـادرم ناراخـت بود. راه مـی رفت و ُقـر می زد.
در سـکانس بعـدی هـوا تاریـک بـود. مـن و پـدرم در یک نمـای خارجی به سـمت حمام مـی رفتیم. بقچـه ی بزرگی را زیـر بغل حمل مـی کردیم. 

جـای پای مردم به شـکل حفـره های فـوالدی در آمـده بود.
عالمـت حمـام دو چیـز بـود. یکـی لنگـی هایی که بر پشـت بام می آویختند و خشـک مـی کردند ، دومـی در ایـن اواخر یک المـپ مهتابی رنگی 

کـه روی سـردر حمـام و ترجیحـًا بر سـر چوبی بلند نصب می شـد و از دور مـکان حمام را عالمـت می داد.
بـه دلیـل سـرمای فصـل لنگـی هـا را بر بام حمام خشـک نمـی کردنـد. در سـربینه ی حمام سـازه ای چوبی به شـکل یک قفـس قرار مـی دادند که 
در داخـل اش چراغـی از نسـل اول عالِءالدیـن هـا روشـن بـود. لنگـی هایی را که مشـتریان اسـتعمال مـی کردند، خـوب چالنده بر سـقف و دیوار 
ی آن مـی انداختنـد. خشـک نمـی شـد. فقـط گرم می شـد. آن زمـان اسـتفاده از لنگ های عمومی رسـم بـود. مـردم هنوزحسابشـان را از هم جدا 

نکـرده بودند.
صحنـه ی بعـدی داخـل حمـام اسـت. بخاری غلیظ هـوا را پر کـرده. جای سـوزن انداختن نیسـت. مـا در نوبت دالک نشسـته ایـم و داریم خیس 
مـی کشـیم. دالک دارد پوسـت مـردم را مـی کند. در کارش چابک اسـت. سـکانس حمـام را در فیلم قیصر مجسـم کنید. فقط ما اینجـا روی زمین 
نشسـته ایـم. فیلـم را به شـکلی کـه داورها در جشـنواره می بینند به دور تند رد می کنیم. سـر حمام اسـت. ما لباس پوشـیده به ظلمـت کوچه هجوم 

مـی بریـم. سـرمای هوا شـدت گرفته و زمسـتانش مثل قصه هـای رضا جوالیـی  وخیم و درنده اسـت.
قسـمت بعـدی داخـل خانـه : مادرم در اتـاق لوازم تحویل سـال را مرتب کرده. می خواهد سـفره هفت سـین اش را پهن کند. بـه آداب این کار مقید 
اسـت. کرسـی آبرومندی در قسـمت علیای اتاق دیده می شـود. مسـاحت اتاق 5*3 اسـت. من به زیر کرسـی می روم. اسـتخوانهایم از سـرما صدا 
مـی کننـد. گـرم می شـوند. سـکوت می کننـد. رخوتی اهوارایـی ، مرا فرا مـی گیرد. خاطـره ای نغز. خـواب با حجم بزرگـش از راه می رسـد. زمان 

معنایـی نـدارد. چشـمم را بـاز می کنم. نوری خاکسـتری از پنجره به من سـالم می کند. سـال نو فرا رسـیده اسـت. 
اول فروردین بر همگان مبارک باد 

در باب رفتن به حمام عید

یادداشت مهمان

محمدباقر کالهی اهری
شاعر معاصر
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فرهنگـی  فضـای  بخواهیـم  اگـر 
دردانشـگاه را ترسـیم کنیم باید بگویم 
کـه وقتـی فرهنـگ در آمـوزش عالـی 
مطرح می شـود دو موضوع بایسـتی از هم تفکیک شـود. کارکرد فرهنگی 
نهـاد دانشـگاه در جامعـه و کارکرد فرهنگ در دانشـگاه. موضوع نخسـت 
اکنـون موضـوع صحبت ما نیسـت. اما وجـه دوم تابع نظریاتی اسـت که 
توسـعه فرهنـگ در دانشـگاه را پیـش نیـاز توسـعه علمی مـی دانـد. ما از 
ایـن تعبیر اخیـر با عنوان فرهنگ دانشـگاهی یـاد می کنیـم. در این تعبیر 
انجام پژوهش های علمی و آسـیب شناسـی در خصـوص مقوله فرهنگ 

از مـوارد ضـروری مطالعات دانشـگاهی سـت.  
در برشـی دقیـق تـر مـی بینیـم فضـای فرهنگـی در دانشـگاه هـا از سـه 
کادمیک و دانشـجویی تشـکیل شـده کـه در عین  خـرده فرهنـگ اداری، آ
مشـابهت، فضاهـای متفاوتی دارنـدو قالب های فرهنگی خـاص خود را 
مـی طلبنـد . بر این مبنا باید فضای فرهنگی مناسـبی برای افـراد در قالب 

های مختلف ترسـیم شـود 
امـا از منظـر برنامـه هـای فرهنگـی، بـه نظر بنـده اگر بـر مبنـای فرهنگ 
دانشـگاهی به موضـوع بنگریم، نگره مراسـم محور نا کارآمـد به نظر می 
رسـد. بـر این مبنـا توجـه و اهتمـام جدی در شـناخت مخاطـب -یعنی 
مخاطـب شناسـی، شـناخت صحیـح اشـتیاق و ذائقـه جامعه هـدف با 
توجـه بـه نیازهـای روز در فضای دیجیتالییزه موجود بایسـتی مـورد توجه 
قرارگیرد.مـا بایسـتی قادر باشـیم برنامه ریـزی های فرهنگی را بـا توجه به 
خـرده فرهنـگ های موجـود سـازمانی  در قالب های فرهنگی مشـخص 

انجـام دهیم
یکـی از مباحـث جـدی و مهـم در مقولـه فرهنـگ بحـث تاتـر اسـت 
خصوصـادر دانشـگاه کـه میتواند بسـتری برای تاتـر حرفـه ای در جامعه 
نیـز باشـد، بعضـی از مدیـران فرهنگـی در ایـن حـوزه کـم کار و شـاید 
مخالـف هسـتند، چـه باید کرد و چـه سیاسـتی را دانشـگاه و جامعه باید 

بگیریم؟   پـی 
فـی الواقـع تاتر هنری هسـت که بـه دلیل زنـده بودن و حداقـل فاصله بین 
مخاطـب و هنرمنـد توانایـی اثـر گذاریـی موثـر را داراسـت .اما بـه دلیل 
برخـی مسـایل از جملـه مالی و... حساسـیت زا بوده  و برخی مسـولین با 
تامـل بیشـتری شـاید هم بتـوان گفـت باتـرس  در این مسـیر حرکت می 
کننـد و قـدم برمیدارند.اگـر بتوان هنر  تاتر  در دانشـگاه را   با زیر سـاخت 
هـای کیفـی و حرفه ای شـکل داد و یک بخش یا قسـمتی ثابـت در حوزه 
فرهنگی برای آن تعیین کرد ، جای کار بیشـتری خواهد داشـت. سـرمایه 
گـذاری روی متون نمایشـی مطلـوب، برگـزاری کالس های أموزشـی از 
بازیگـری گرفته تا نمایش نامه نویسـی کـه می تـوان از گروههای آموزش 
در دانشـگاه بهـره برد،دعـوت از اسـاتید عالقـه مند و تشـکیل جلسـات 
تحلیـل متـون نمایـش و نمایشـنامه خوانـی ، دعـوت از پیشکسـوتان در 
جهـت انتقـال تجربیـات، حمایـت های مـادی و معنـوی از فعـاالن این 
رشـته و ... در نهایـت یـک برنامـه ریزی دقیـق و صحیح سـاختاری برای 
عالقه مندان این رشـته و نهایتا تاسـیس پژوهشـکده هنر وظیفه کارگزاران 

فرهنگـی دانشـگاه و حتـی جامعـه اسـت چـرا که معتقـدم زبـان فرهنگ 
وهنـر زبـان گویاتـری اسـت بـرای تبلیـغ وبایـد بـه ایـن مقوله بـه عنوان 

فرصـت اسـتفاده کرد نـه تهدید
مـا بایـد بدانیـم زبـان هنر)نمایـش( نمادیـن اسـت. شـناخت ایـن زبان 
هماننـد همه حـوزه های معرفتی مسـتلزم دانش تخصصی اسـت. همان 
گونـه کـه هـر گونـه برنامـه ریـزی در ایجـاد، ارتقـا و تقویـت ایـن هنـر ، 
موجب نشـاط  و بینش دانشـجویان خواهد شد،اعمال سـلیقه های فردی 
واظهـار نظرهـای غیـر تخصصـی  این حـوزه ارزشـمند را دچـار اختالل 

خواهـد کرد.
وقتـی فعالیـت فرهنگـی هنـری رو در جامعه ویا دانشـگاه آغـاز می کنیم 
بایـد رشـد و هدایت جامعه هدف را مشـاهده کنیم فعالیت ها باید رشـد 
محـور و هدایت محور باشـد و بتوانـد تحوالت مثبت  فـردی ، اجتماعی 
و معنـوی را در مخاطـب بـه وجـود بیاورد.بـا توجـه بـه حضـور گسـترده 
و پراکندگـی جغرافیایـی جامعه ودانشـگاه های ما فعالیت هـای فرهنگی 
نیز از تنوع و گسـتردگی بیشـتری با توجه به مناطق برخوردار است.ما باید 
افـق دیدمـان را بـاال ببریم تـا برای مان روشـن شـود در جامعه ودانشـگاه 
چطـور باید عمـل و رفتار کنیم . چه سیاسـتی را در اولویت های فرهنگی 
بـه کار ببریـم  ، بتـوان اصل و فرع کارهـا  را مجزا نمود ، هزینـه هر یک از 
کارهـای ما چقد اسـت، در فعالیت های شـهری و اسـتانی فعال باشـیم، 
کانـون هـا و نشـریات دانشـجویی را فعـال و حمایـت کنیـم ،در کارهـا 
بـرای اینکـه تاثیـر گذار باشـند  اسـتمرار داشـته باشـیم، ارتباطات رسـانه 
ای را حفـظ کنیـم  وقـت بگذاریم،ابزارهـای هنـری خصوصا تاتـر ، فیلم 
و مسـتند را جـدی بگیریم و از تاثیر گـذاری آن غفلت نکنیـم ،تنوع قالب 
هـای فعالیـت هـای فرهنگـی را جـدی گرفتـه و توجه بسـیار نمـوده تا در 
جـذب و تاثیرگـذاری مخاطب موفق باشـیم. امکان مطالعـات ت را برای 
مـردم و دانشـگاهیان در قالـب مسـابقات یا دوره هـای آموزشـی و... را با 
روش هـای نویـن فراهـم کنیم تا با تاریخ معاصر و انقالب اسـالمی آشـنا 
شـوند،با یـک برنامـه ریزی دقیـق جهانی اندیشـی و بومی عمل کـردن را 
بـه دانشـجویان یاددهیـم و تقویـت کنیـم. البته افراط نداشـته باشـیم و به 
تحلیـل سـطحی یـا حتی احساسـی انهـا بـا اطالعات کـم ارج نهیـم  و 
حضـور و گفتگوهایشـان را منبـع خیـر بدانیـم ، خـود را محـدود به یک 
مجموعـه نکنیـم و بـا واحدهای فعال کشـوری و همسـو ارتبـاط بگیریم 
و از تجربیـات مفیـد اسـتفاده کنیم،رویکـرد شـعاری نداشـته باشـیم که 
جـواب نخواهـد داد کار ایجابـی انجام دهیـم و از کار هـای خـوب تقدیر 
و تشـکر کنیـم، و .... البتـه در راس همـه ی این موارد توجـه به مطالعات 
دینـی و معرفتـی با توجـه ویژه روش هـای نوین و نـرم افـزاری از اولویت 
اول و اهـم بـر خـوردا ر اسـت.هر چنـد سـخن در ایـن باره بسـیار و وقت 

اندک....
درپایـان این نوشـتار بایـد عرض کنم که امـروزه نقش تاثیر گـذار فرهنگ 
باتاکیـد برهنـر را در تحـوالت زندگـی بشـر نمـی تـوان نادیـده گرفت که  
تاثیر آن بر همه ی ابعاد دین ، اقتصاد ، علم، سیاسـت، مسـایل اجتماعی  

کامال آشـکار است.

اعمال سلیقه فردی فرهنگ و هنررا عقیم می کند 

یادداشت مهمان

مهدی غالمی
 رییس دبیرخانه  جشنواره

ملی تاتر دانشگاه آزاد
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یادداشت مهمان

را  پایـدار  توسـعه  واژه  خاسـتگاه 
مشـترک  "آینـده  گـزارش  درانتشـار 
میـالدی   1987 سـال  در  مـا" 
متـون  در  تـر  طوالنـی  ای  سـابقه  مفهـوم  ایـن  کـه  می دانند؛هرچنـد 
علمـی دارد و بـه مدیریـت پایـدار جنگل هـا دراروپـا در قـرون هفده و 
هیجـده میـالدی بـر مـی گـردد. ولـی بـی تردیـد اجـالس سـران زمین 
در ریودوژانیـرو در سـال 1992 آغـازی رسـمی و بیـن المللـی بـرای 
ایـن مفهـوم علمی اسـت کـه در قالـب دسـتور 21 از کشـورهای جهان 

کننـد. تـالش  پایـدار  توسـعه  تحقـق  بـرای  می خواهـد 
از همـان ابتـدا مفهـوم توسـعه ی پایـدار در متـون علمـی بر سـه پایه ی 
اقتصاد،طبیعـت و اجتمـاع بنـا نهـاده شـد و تعـادل بیـن ایـن سـه ویـا 

اهتمـام یکسـان بـه هـر سـه را متـرادف با توسـعه پایـدار دانسـتند. 
بـه عبـارت سـاده تـر توسـعه پایدارعبـارت ازفعالیـت هایـی در جهـت 
افزایـش رفاه بشـری بـا حفظ و بهبود سـاختارهای اجتماعـی و فرهنگی 
اسـت بدون آنکـه موجب خسـارت و بروز زیـان برطبیعت گـردد. البته 
برخـی مغهـوم توسـعه پایـدار را از سـه گانـه اقتصاد،طبیعـت و اجتماع 
بـه پنجگانه اقتصاد،طبیعت، فرهنگ،سیاسـت و اخـالق نیز تعمیم داده 
انـد ولـی از هر منظری که به توسـعه پایـدار به عنوان یـک نظریه مبنایی 
در حفـظ محیـط زیسـت پرداختـه شـود؛ فرهنگ چـه مسـتقال و چه به 
عنـوان شـاکله ی اجتمـاع، بخـش مهم و عنصـر غیر قابـل اغماضی در 

ایـن موضوع خواهـد بود.
نگاهـی بـه آخریـن دسـتاورد بین المللی توسـعه پایـدار ایـن موضوع را 

روشـن تر خواهـد کرد.
در سـپتامبر سـال 2015 میالدی سـران193 دولت¬ با تصویب اهداف 
توسـعه پایـدار 2030 بـر تعیین مسـیری به سـوی توسـعه پایـدار توافق 
کردنـد. ایـن اهـداف چارچوبـی بـرای اقدامی مشـترک با عنـوان “برای 
مـردم، زمین و شـکوفایی” تدوین کرده اند که باید توسـط همه کشـورها 

و بهـره ¬وران اجرایی شـود.
هـر جنـد درایـن اعالمیـه بـر چالش هایـی نظیر کاهـش منابـع طبیعی 
بیایان زایـی،  شـامل  زیسـت  محیـط  تخریـب  معکـوس  تأثیـرات  و 
خشکسـالی، تخریـب زمین، کمبود آب شـیرین و کاهش تنوع زیسـتی 
تأکیـد شـده اسـت و از مسـأله تغییـرات آب و هوایـی به عنـوان یکی از 
چالش هـای موثـر در دسـتیابی به توسـعه پایدار نام برده شـده اسـت اما 
در کنـار آن بـه موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته شـده اسـت.

اهداف 2030 توسعه پایدار عبارتند از:
1- پایان دادن به فقر.

2- پایان دادن به گرسنگی.
3- زندگی سالم وارتقاء رفاه.

۴- آموزش با کیفیت.
5- برابری جنسیتی.

۶- دردسترس بودن آب سالم وفاضالب.
7- دسترسی به انرژی پاک ومقرون به صرفه

8- رشد اقتصادی پایدار وکارشایسته.
9- ارتقاء زیر ساخت های،تاب آور وصنعتی فراگیر.

10- کاهش نابرابری.
11- شهرها وجوامع پایدار وتاب آور.

12- الگوی تولید ومصرف پایدار.
13- اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم.

1۴- استفاده پایدار ازاقیانوس ودریا ها. 
15- ارتقای اکوسیستم وجلوگیری ازبین رفتن تنوع زیستی.

1۶- جامعه ی پایدار وصلح آمیز.
17- احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

مـروری بـر اهـداف توسـعه پایـدار 2030 بـه روشـنی نشـان میدهدکه 
هرچنـد برخـی از ایـن اهـداف ماننـد آمـوزش بـا کیفیـت بـه صـورت 
مشـخص حـوزه فرهنـگ را هـدف گرفته اسـت ولـی حداقـل ۶  هدف 
دیگـر از اهـداف هفـده گانـه به شـدت تحـت تاثیـر فرهنـگ و فعالیت 

هـای فرهنگی هسـتند. 
اهدافـی ماننـد کاهـش نابرابـری؛ شـهرها و جوامـع پایـدار وتـاب آور؛ 
الگـوی تولیـد و مصـرف پایـدار؛ جامعـه پایـدار و صلح آمیـز؛ احیای 
مشـارکت جهانـی بـرای توسـعه پایـدار و برابـری جنسـیتی از جملـه 
اهـداف توسـعه پایدار هسـتند که بـدون رویکرد فرهنگـی امکان تحقق 
آنهـا وجـود نـدارد. به این ترتیـب 7 هـدف از اهداف هفده گانه توسـعه 
پایـدار ماهیتـی فرهنگـی دارنـد یـا در تعامـل بـا عناصـر فرهنگـی قابل 
درک و دسـتیابی خواهنـد بـود. ایـن موضـوع به روشـنی نشـان می دهد 
کـه بـرای حفاظت از محیط زیسـت و بهبـود کیفیت آن نباید از پیشـران 
هـای فرهنگـی که شـکل دهنـده ی نگـرش و نهایتـا رفتار انسـان ها در 

مواجهـه بـا طبیعت هسـتند غافل شـد. 
همچنیـن نبایـد موضـوع حفاظـت از محیـط زیسـت را بـه موضوعـی 
صرفـا بیولوژیک و زیسـتی تنازل داد بلکه باید سـالمت محیط زیسـت 
هـر جامعـه ای را در سـالمت اجتماع،اقتصـاد و فرهنـگ آن جامعـه 

کرد. جسـتجو 

جایگاه فرهنگ درتوسعه پایدار

حسین تشکری
 عضو هیأت علمی
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بـر  شـاهدیم  وهرروزهـا  روزهـا  ایـن 
سـخنرانی ها وجشـنواره ها ونشسـتهایی 
که همگی درانتهای نام منسوبشـان کلمه 
فرهنگی سنگینی می کند. همه ازفرهنگ می گویند وازظن خویش یارمی شوند، 
چـه آن کـه کالهـی عجیـب برسـردارد وباپیراهنی کـه بـرروی شـلوارش بازی 
می کندودربادفـرش قرمـز میخوابد وچه آنی که ریشـی انبوه دارد ویقه ای بسـته ، 

فرهنـگ را نمـی تـوان به مثابه سـندی 
ششدانگ هرکسـی ویاهرگروه وجریانی آنرا ملک تلق خویش پندارد وبرپای اش 

امضایی گذارد.
فرهنگ ،روش درسـت اندیشیدن،درسـت دیدن، درسـت زندگی کردن، درست 
شـنیدن ودرسـتی دراجرای سـنت های حاکم برجوامع، درستی در قبول واقعیت 

هرچند تلخ عرف حاکم برجامعه اسـت.
در زمـان هـای قبل ازانقـالب 57 مردم تنها چیزی که نمیدانسـتندو متوجه نمی 

شـدند همان سیاسـت گرایی این روزهای نسـلهای بعدشـان بود.
درایـن ۴دهـه چقدرشـنیدیم کـه باید فرهنگ سـازی کرد،نقـل تمامی مجالس 
وسـخنرایی هـا وهمایشـها وحتی انجمـن همـکاری خانه ومدرسـه ونهضت 
سوادآموزی، وکسانی سازفرهنگ سازی راکوک کردند وهمچنان می کنندکه واقعا 
مفهوم ومعنای فرهنگ را نه میشـناختندو نه می شناسـند، انگار فرهنگ سـازی 
کاری اسـت درحـد کادوکردن یک هدیه ویـا زمانی درحد جویـدن آدامس بامزه 

نعناع...!!
فرهنگ سازی عزمی ملی میخواهدوبرنامه ریزی وکارشناس وبرنامه باامکانات 
وسـیع نرم افـزاری وسـخت افـزاری وگروه هـای مرجعی که تـوان بروزخالقیت 

وخودانـگاری به آنها داده شـود.
فرهنگ سازی ونگاهداشت پایه های فرهنگی گاه نیاز به جابجایی دونسل دارد آن 
هم به شرطی که سیستم ومدیریت قوی ومستقل وبه دوراز آلودگی های سیاسی 

اصولگرایی و اصالح طلبی وحذف واضافه باشد.
درطی نزدیک به چهاردهه از گذشـت انقالب ، متاسـفانه نتوانسـتیم بااین خیل 
عظیم مدعیان فرهنگ ونهادها ومتولیان آشـکاروپنهان آن در امرفرهنگ سـازی 
موفـق عمـل کنیم که نتیجه ومثالهای آن را همگی باپوسـت واسـتخوان مـان در 

زندگـی روزمره حـس ولمس میکنیم.
فرهنگ مجموعه باورها ورفتارهاوسـنن وعرف جوامعی اسـت که با آن داشـته ها 
سـعی در بازآفرینی ونقش زدن به نوعی اشـتراک رفتار جهت دسـتیابی به آرامش 

وآسایش اجتماعی  دارد.
تغییرفرهنگها برمبنای تغییرات اجتماعی دایم درحال بازآفرینی است وخودجامعه 
دست به پاالیش فرهنگی میزند، البته این بازآفرینی، متاثراز نقش قوانین،مسولین 
وگروههای مرجع اجتماعی اسـت، لذاست که اگر منازعات وکنشهای سیاسی 
واقتصـادی در چمبره ناسـالم فرودآید این فرهنگ تغییرفـرم داده وبه ضدفرهنگ 

تبدیل میشود.
تبدیل بـه فرارازقانون، سواسـتفاده ازمناصب وقدرت،اختالس،فسـادهای عظیم 

اداری ومالـی وقس علیهذا.
درآغازیـن روزهای معطربهـاری آرزو کنیم که بیاموزیم بهارفرهنگی را که شـاید 

زایشـی باشـدبرای حلول درروح خسـته فرهنگ بهاری.

اگـر بخواهیـم صرفـا در حـوزٔه فرهنگ و 
هنر، به بررسـی فرصتها و آسـیبهای پیش 
روی جشـنواره هـا بپردازیـم باید گفت که 
جشنواره، مجال و فرصت مغتنمی ست که با کمک آن توشه و توان فرهنگ و هنر 
جامعه به منصٔه ظهور رسیده، محک خورده و بستر مناسبی برای بروز خالقیت 
ها و محمل بایسته ای برای برقراری ارتباط میان هنرمندان داخلی و خارجی و نیز 
معرفی آخرین دسـتاوردهای تولید شـده فراهم می گردد. چرا که امروزه تولیدات 
فرهنگی و هنری در مقایسـٔه با گذشـته، عالوه بر گسـتردگی، از تنوع بیشتری نیز 
برخـوردار اسـت کـه بـرای افزایش ایـن تنوع و گسـتردگی نیازمند بـه تمهیدات 
بیشـتر و مؤثرتری سـت. امروزه اغلب قریب به اتفاق جشـنواره های داخلی ما با 
مشـکالت عدیده ای از جمله مشـکالت نرم افزاری مواجه اند بطوری که از این 
رهگذر آسیب های فراوانی متوجه آنهاست.  در بخش مشکالت نرم افزاری باید 
گفـت که اغلب جشـنواره های امـروزی مـا از ُبن مایه هـای فاخر فرهنگ و هنر 
ملی و میهنی فاصله گرفته و با رویکرد های عمدتًا سیاسـی برگزار می شـوند. به 
نظر می رسـد که راه برون رفت از این مشـکل، در وهلٔه اول بهره گیری جشـنواره 
ها از جان مایه های فاخِر مبتنی بر پیشـینٔه فرهنگی، تاریخی و تمدنی کشـور و 
در وهلٔه دوم، سـود جسـتن از نگاه نافذ به هنر معاصر و جریان های هنری امروز 
جهان اسـت که بی شـک رشد و تعالی جشـنواره ها را به دنبال خواهد داشت. بی 
اعتمادی اغلب هنرمندان به جشـنواره ها از دیگر مشـکالت نرم افزاری جشنواره 
هـا و اساسـًا جامعٔه هنری امروز ما محسـوب می شـود. کـه بـرای زدودن آن باید 
ضمن اعتماد سـازی تالش نمود که تمامِی رخدادهای فرهنگی و هنری جامعه 
بـه ویژه جشـنواره هـا به محل تعامِل اندیشـه و نـگاه هنرمنـدان و به میعادگاهی 
مناسـب برای تلفیق تجربـٔه هنرمندان دیروز و شـور و نشـاط هنرمندان شـاداب 
امروز تبدیل شـود. بی تردید این موضوع سـرآغاز فرخنده ای خواهد بود تا هنر و 
هنرمندی بتواند به جایگاه اصلی خود دست یابد. فقدان استراتژیست در عرصه 
های مدیریت فرهنگی و هنری و محدود ساختن سیاستگذاری و تصمیم سازی 
ها در این بخش به کارشناسـان، یکی از مشـکالت اصلی نـرم افـزاری اداره کردن 
حـوزٔه فرهنـگ و هنر اسـت. حال آنکه تدوین سـند چشـم انداز توسـعه بخش 
فرهنگ و هنر و مدیریت آن بیش از هر بخش دیگری مستلزم اتخاذ یک استراتژی 
هوشـمندانه و نیازمند آگاهی، فراسـت و کیاست خاصی ست که بتواند با برنامه 
ریزی و تصمیم سـازی مناسـب و به موقـع اهداف عالیٔه مترتب بر ایـن مهم را به 
انجـام رسـاند. این گفته به مفهوم دولتی سـاختن فرهنگ و هنر نیسـت، چرا که 
دولتی شـدن فرهنگ و هنر که به تبِع خود سیاسـت زدگی این حوزه را در پی دارد، 
بزرگترین چالش پیش روی فعالیت های مرتبط با این بخش اسـت.  بدون تردید 
دولتـی کـردن فرهنگ و هنر، عـالوه بر ازدیاد یـأس و بی اعتمـادی در هنرمندان و 
پدیدآورندگان آثار، به افزایش بحران مخاطب نیز می انجامد. کاسـتن از تصدی 
گری دولت در این حوزه و برون سـپاری تصمیم سـازی ها و مسـئولیت ها در این 
بخـش ابتدایی تریـن راه برون رفت از این چالش اسـت. عالوه بـر آن باید تدبیر و 
تالش نمود که وظیفٔه دولتها در این راستا تنها در حمایت، فضاسازی و رفع موانع 
پیش روی رشـد و توسـعٔه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و هنری خالصه 
شـود. جشـنواره زدگی جامعه هنری نیز از آسـیب های جدی و پیش روی رشد و 

توسعٔه فرهنگ و هنر محسـوب می شود.

جشنواره ها و کاهش تصدی گری دولتی

یادداشت مهمان

حسین افضلیان
 روزنامه نگار و فعال و

فرهنگی

بهار فرهنگی ، فرهنگ بهاری

محمد راعی فرد
عضو شورای سیاستگذاری
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و  بیسـت  فراخـوان  کـه  هنگامـی 
المللـی  بیـن  جشـنواره  پنجمیـن 
کـودکان و نوجوانـان همـدان منتشـر 
شـد .اعضـاء  گـروه نمایشـی معلولیـن جسـمی حرکتی مشـهد " بچه 
هـای باران " از خوشـحالی در پوسـت خـود نمیگنجیدنـد  و با خود به 
آرزوهـای بـزرگ خویش کـه همانا دیده شـدن هنر و توانمندی ایشـان 
در جشـنواره ای بیـن المللـی بوده اسـت فکـر میکردند چـه خوب که 
مسـئولین مـا هـم باالخـره اجـازه دیده شـدن به ایشـان را خوهـد داد . 
امـا غافـل از اینکـه متاسـفانه هنوز دید مسـئولین جشـنواره آنقـدر باز 
و گسـترده نشـده کـه تـوان دیـدن این بچه ها را داشـته باشـد و نـه تنها 
خـود نمیبیننـد کـه اجـازه دیـدن  را از دیگـران را هـم سـلب می کنند . 
وقتـی نمایـش ایـن عزیزان مـورد بازبینـی گـروه بازبینی جشـنواره قرار 
میگیـرد کار از لحـاظ فنـی و نمایشـی و کیفیـت قابل قبـول داوران باز 
بیـن قـرار میگیـرد امـا فقـط و فقـط  بخاطـر معلولیـت این عزیـزان از 
حضـور ایشـان در جشـنواره خـوداری مـی شـود به ایـن بهانه کـه اگر 
اینهـا ) معلولیـن ( در جشـنواره حضـور پیـدا کنند این جشـنواره دیگر 
جشـنواره کودک و نوجوان نیسـت و می شـود جشـنواره معلولین !!!!!!!!
حـال سـوال مـا اینسـت کـه باتوجـه بـه اینکـه تاتر فرهنگسـاز اسـت، 
خالـق زندگـی اسـت، درمانگـر اسـت و فاصلـه ملـل و جوامـع را پـر 
نمـوده و قلـب و روح و ذهـن انسـان هـا را بـه یکدیگـر پیونـد میزند و 
در تمامـی ادیـان تاتـر پیوند مشـترک بین فرهنگها بوده اسـت و کشـور 
مـا بـا وجـود جهان سـوم بـودن در ایـن مبحث بسـیار قدرتمنـد و زیبا 
عمـل نمـوده اسـت، نمیدانیـم  چـرا خودمـان ایـن پیوند و ایـن وصل 

را مانع میشـویم 
ایـن جداسـازی بـه حقیقـت ضربـه ای اسـت بـر پیکـره واالی تاتـر و 
حقایقـی کـه میتوانـد توسـط معلولیـن جسـمی حرکتـی بازگو شـود را 
بـه قهقـرا برده و مسـلما افـراد به ظاهر سـالم ) کـه گره هـا و معلولیت 
درونـی ایشـان ( به چشـم دیـده نمیشـود، نمی توانند دنیـای دیگری را 

از زوایـای دیگـر بـرای بیننـده و ملـل مختلـف به تصویر بکشـند.
تحقیقـات  بـاران طـی  هـای  بچـه  توانمنـد سـازی  موسسـه خیریـه 
زندگـی  و  گروهـی  انفـرادی،  جلسـات  در  متعـدد  هـای  بررسـی  و 
تنگاتنگـی کـه در طی 9 سـال نمایـش درمانی با بیـش از ۴50 اجرای 
نمایـش در 2۴ شـهر کشـورمان بـا ایـن عزیزان کـه تمامـی عوامل آن 
معلـول جسـمی حرکتـی میباشـند داشـته  ، تنهـا گروهـی هسـتند کـه 
ایـن چنین رکـوردی را در کشـورمان در عرصـه هنر نمایش بـه ارمغان 
آورده انـد و بـه نتایـج جالـب توجهی رسـیده اسـت ، که بازشـدن این 
گاه و دلسـوزی را فریاد میزنـد که گویا  گـره هـا دسـتان یاریگـر افـراد آ

کمتـر یافت میشـود .
 بـا توجـه بـه تجربیـات و مطالعـات انجـام شـده و آمارهـای موجود , 
ایـن قشـر از جامعـه بیشـتر از رنـج از نوع و شـکل معلولیـت ظاهری 

خـود، از نـگاه هـای ترحم آمیز، خرافـات و فرهنگ ضعیـف مردممان 
در قالـب شـکرگزاری داشـته هـای خـود بـه هنـگام دیـدن ایشـان و 
دلسـوزی و ترحـم بـه جای احترام اسـت که آنهـا را در فشـار و تنگای 

روحـی قـرار میدهد. 
مسـئله حائـز اهمیـت دیگری کـه میتـوان به آن اشـاره کرد دیده شـدن 
ایـن عزیـزان در روی صحنـه و درمیـان جوامـع دیگر در جشـنواره ایی 
خـاص اسـت کـه نه تنها به شـدت بـه باال رفتـن عزت نفـس و اعتماد 
بـه نفـس آنـان کمـک می کنـد کـه یـک خواسـته کامـال طبیعـی برای 
رفـع نیـازی اسـت کـه نه تنهـا آنهـا را اشـباع می کنـد که حـس زیبای 
ارزشـمندی و دیـده شـدن بـه آنهـا انگیـزه، امیـد، قـدرت، شـادابی و 
حرکـت بـه سـوی قـدم هایـی با توانـی هرچه بیشـتر بـرای بقای نسـل 
هـای سـالم تـر در ایـن دنیـای وانفسـا کـه فقـر، فسـاد، افسـردگی، 

اعتیـاد، بیـکاری و .... بیـداد می کنـد می دهـد.
بـدون تردیـد قصـد و نیـت ایـن مجموعـه از حضـور در جشـنواره ها 
کسـب رتبـه و مقـام و تندیـس  نیسـت . بلکـه هـدف تغییـر فرهنگ و 

دیـدگاه ملت هاسـت. 
اگـر نظـر بـر ایـن اسـت کـه معلولیـن جشـنواره هـای خـاص خـودرا 
دارنـد بایـد گفت در جشـنواره هـای معلولین فقـط معلولیـن یکدیگر 
را میبیننـد ونـه کسـانی کـه با معلولیـت بیگانه اند و این اساسـًا اشـتباه 
اسـت و ایـن امکان وجود داشـت و البته مـا بعنوان بخـش کوچکی از 
جامعـه تاتری کشـور این پیشـنهاد رو هـم دادیم  حال که در جشـنواره 
کـودک و نوجـوان همـدان امسـال بخشـهای متعـدد و متنوعـی ایجاد 
شـده ایـن گـروه خـاص را میتـوان در یکـی از بخشـهای ویـژه صـد 
سـالگی تاتر کـودک و نوجوان در ایـران و یا در کارگاه های آموزشـی و 
تخصصـی به عرصه حضور رسـاند واینهمـه توانمندی را بـه رخ ملتها 

کشـاند ام کـو گـوش شـنوا و کو یـار مهربان 
کالم آخر: 

عاجزانـه خواهشـمندیم فاصلـه هـا و موانـع را جهـت بـارور شـدن 
برداریـم.  میهنمـان  بیشـتر  خالقیـت هرچـه 

بـاری دیگـر در کنـار هـم تـالش کنیم تـا " باور کنیـم " ، بـاور کنیم که 
ایـن عزیـزان بـا تمـام دسـت و پاهـای نداشـته شـان کاری را می کنند 
کـه مـا با تمـام امکانـات آنرا انجـام میدهیـم و جـزوی از جامعه ی به 

ظاهر سـالم هسـتند. 
گنـاه همچـو اویـی چیسـت که گره هـای کـج و معوج دسـت و پایش 
گاه  دیـده میشـود ولـی برگـره هـا و معلولیـت هـای ما فقـط خداونـد آ
و بیناسـت.و بـا توجـه به گـزارش اعالم شـده از سـوی معاونـت وزیر 
بهداشـت سـاالنه بیـش از صدهـزار معلـول جسـمی حرکتـی و ذهنی 
کـه بـه کشـورمان اضافـه می شـوند کاش بیـش از پیـش بـرای جامعه 
هنـری کـه می تواننـد پـا بـه عرصـه عشـق و امیـد و شـکوفایی برسـند 

برداریم. فکـری 

انتظار ما؛ دیده شدن بدون ترحم و با احترام

یادداشت

حمید کیانیان
دبیر شورای سیاستگذاری
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گزارش یک رونمایی

یکشـنبه 19 بهمـن مـاه 1395 خورشـیدی، تنهـا دو سـاعت بـه آغـاز 
مراسـم بنـا بـه دالیـل گوناگـون و اعـالم شـده از جملـه خرابـی سیسـتم 
روشـنایی  سالن موسسـه فرهنگی قدس !!! مکان مراسـم به سالن موسسه 
توانبخشـی همدم منتقل شـد امـا حضور عالقـه مندان فرهنگ خراسـان 
همچنـان پـر رنـگ بود مراسـمی که با یک سـاعت تاخیر بـا حضور رضا 
کیانیـان، محمدباقـر کالهـی اهـری و بسـیاری از اهالـی فرهنـگ و هنر 

خراسـان و اعضـای گـروه نمایـش » پـارت«  آغاز شـد.
قرائـت پیـام داود کیانیـان موسـس گـروه » پـارت« توسـط تقـی رفقـی، 
اجرای سـمبلیک نمایشـخوانی به نام » اجاق کور«  توسـط کالهی اهری 
و خانـم معصومـه راد و اجـرای نمایش  تاتر گـروه » بـاران«  از برنامه های 

این مراسـم بود.
 در مراسـم رونمایـی از ماهنامـه تخصصـی فرهنـگ و هنـر »بارثـاوا« 
رضا کیانیـان دربـاره لـزوم پرداختـن هنرمندان بـه هنر گفت: مثـال اکنون 

آنچـه از شـوروی مانده اسـت، هنرمنـدان آن هسـتند.
 وی با اشـاره به گروه نمایشـی پارت و نشـریه »جنگ بینالود« که در کنار 
آن منتشـر می شـد، خاطرنشـان کرد: ابتدا بـا این که ادبی بـود ولی از آنجا 

کـه همه چیز در آن زمان بوی سیاسـت مـی داد، چندان نپایید.
 وی افـزود: در تاتـر هـم اوضـاع همیـن طـور بـود بـا ایـن کـه زیـاد کار 
تاتـری کردیـم اما چون به مسـائل سیاسـی می پرداختیم کمتر بـه تاتر بها 
می دادیـم. اگـر بیشـتر روی خود تاتـر کار می کردیـم االن جلوتـر بودیم.
  ایـن بازیگر سرشـناس دربـاره ضرورت پرداخت به سـاختار هنـری آثار 
تصریـح کـرد: در گذشـته وقتـی فیلمـی را نقـد می کردیـم پیـام آن را نقد 
می کردیـم و هیچ وقت به سـاختار هنـری آن توجه نمی کردیم، پیـام را در 
مقالـه و تریبـون هم می شـود گفت. اثـر هنری چیـزی ورای پیـام دارد که 

همـان وجه و سـاختار هنری آن اسـت.
 وی اضافـه کـرد: حرف همیشـه هسـت اما این کـه چگونه بـه تاتر تبدیل 
شـود مغفـول مانده اسـت. سـینما را هـم باید سـینمایی نقد کـرد یعنی به 

فیلم نامـه، طراحی صحنـه و مـواردی از این دسـت بپردازیم.
 کیانیـان درخصوص تغییر و تاثیر این نشـریه در ایـن زمینه گفت: تغییر و 
تاثیری که این نشـریه می تواند داشـته باشـد همین نور انداختن و روشـن 

کـردن زوایای هنری اسـت.
 وی افـزود: رویکرد تخصصی به یک امر هنری شـناختن سـاختار هنری 
آن اسـت. هنر را باید برای هنر دانسـت نه این که وسـیله ای برای رسـیدن 

به چیز دیگری باشـد.
 ایـن نویسـنده درباره  تاثیر گروه نمایشـی پارت بر نوشـتن او عنـوان کرد: 
پـارت بـه مـن نوشـتن یـاد داد. داوود بـه من می گفـت هر چـه میخواهی 

بگویـی را بنویس.
 وی افـزود: وقتـی فکـر در ذهـن ماسـت بهتـر بـه نظـر می آید. امـا وقتی 
همـه  نوشـتن  مـن  می شـود.  مشـخص  زخم هایـش  می آیـد  بیـرون 

کتاب هایـم را مدیـون پـارت هسـتم.
ایـن بازیگر تاتر با اشـاره به اینکه مشـهد بعـد از تهران پررونق ترین شـهر 
در اجراهـای تاتر اسـت، گفـت: روزی آرزوی گروه پـارت بود که به اینجا 
برسـیم که شـبی حدودا هفت نمایش در مشـهد و 115 نمایـش در تهران 

همزمان اجرا می شـوند.
 سـروش مظفرمقدم، سـردبیر نشـریه بارثـاوا در ادامه این نشسـت ضمن 
امیـد بـه آغـاز جریانی فرهنگی، مسـتقل، بـدون شـاعبه، پاکیـزه و بدون 
حاشـیه با انتشـار این نشـریه، گفـت: تاثیر بارثـاوا بر ما معلوم نیسـت اما 
امیدواریم در خراسـانی که در دوران معاصر مهد ادبیات، فرهنگ و آزادی 
خواهـی بوده، پا بر شـانه های غول گذاشـته تـا بتوانیم بخـش کوچکی از 

این فرهنگ باشـیم.
 وی افـزود: مـا جمعـی از افـراد دغدغه منـد فرهنگـی هسـتیم، شـاعر، 
نویسـنده، تاتـری و هنرمنـدان تجسـمی در جمـع مـا هسـتند.  یکـی از 
دغدغه هـای ما تولیـدی بودن مطالب بـود، در نتیجه اولین پرونـده بارثاوا 
را بـه همـت داوود کیانیان که شـرایط را فراهم آورد به گروه نمایشـی پارت 

پرداختیم.
 مظفرمقـدم خاطرنشـان کـرد: می خواهیـم صـدای کسـانی باشـیم کـه 

ندارند. تریبـون 
 علـی رزاقی بهـار، مدیـر مسـئول و صاحـب امتیـاز نشـریه بارثاواهـم در 
بخش دیگری از این نشسـت عنـوان کرد: ماهنامه بارثـاوا در کنار فرهنگ 
غنـی خراسـان خواهدمانـد تـا روزی کـه بتوانـد از تنگنـای نگاه هـای 

بگذرد. حسـودانه 
در پایـان مراسـم از اعضـای گروه نمایش پـارت تجلیل به عمـل آمد و از 

ماهنامـه به صورت رسـمی رونمایی شـد.

رضاکیانیان در مراسم رونمایی

ماهنامه بارثاوا فقط برای فرهنگ و هنر باشد
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گـروه تاتر     در آسـتانه ی صدسـالگی تاتر کـودک ایران، 
بنیـاد نمایش کـودک تصمیم به تهیـه ی پرونـده ای برای 
ایـن رویـداد گرفتـه ایـن پرونده شـامل مقدمـه ای برای 
معرفی بنیاد اسـت و در ادامـه اعضای بنیاد از منظرهای 
مختلـف به صدسـالگی تاتر کـودک ایـران پرداختند که 

در ادامه خواهیـد خواند... 
بعضـی کارهـا از یـک فـرد هرچنـد هـم کـه قـوی باشـد 
برنمی آیـد. امـا همـان کار وقتـی بـه وسـیله ی یـک جمـع 
اقـدام شـود بـه راحتی بـه ثمر می رسـد؛ چـون فکـر، نیرو، 
تجربـه، کارآیـی ضرب در اشـخاصی می شـود کـه دور هم 
جمـع شـده اند، حتـی اگـر ماننـد »سـمن« ها )NGO( به 
دولت هم وابسـته نباشـند. ما بـا این که تاتـر کودکمان صد 
سـال سـابقه دارد، هنوز رشـته ی تاتر کودک در دانشگاه های 
تاتری مـان نداریـم. مـا در حـال حاضـر یـک نشـریه )بـه 
صـورت؛ هفتگی یـا ماهنامه و یا فصلنامـه( نداریم. تاکنون 
حتـی یک کتـاب در مورد »تاریخچه تاتر کـودکان« در ایران 
منتشـر نشـده اسـت. مـا فاقـد فرهنگنامـه ی اجـرا، ادبیات 
نمایشـی و گروه های نمایشـی هسـتیم. با این که صد سـال 
تاتـر کـودک داریم، اما دریـغ که موزه ای برای نمایشـنامه ها، 
اجراهـا، ابـزار صحنـه، عروسـک ها و... نداریـم. مـا هنـوز 
نمایشنامه نویسـان،  بازیگـری،  کارگردانـی،  تشـکل های 
طراحـان تاتـر کـودکان و نوجوانـان را نداریـم. مـا هنـوز در 
تهـران بزرگ جز سـه سـالن ویژه ی تاتـر کودک، سـالن تاتر 
مخصـوص کودکان نداریـم. خانواده ها جایی بـرای آموزش 
تاتـر کودکانشـان پیـدا نمی کننـد. مـا حتـی پیشکسـوتان و 
بنیان گذار رشـته ی مـورد عالقه خودمان را نمی شناسـیم. ما 
بـا روش هـا و سـبک هایی که بزرگان ایـن راه در ایـران تجربه 

کرده انـد، بیگانه ایـم و...
بـه ایـن دالیـل بـود کـه احسـاس ضـرورت کردیم کـه دور 
هـم جمع شـویم تـا بتوانیـم کارهایی را کـه به تنهایـی قادر 
نیسـتیم، انجـام دهیم، با امیـد و همیاری یکدیگـر به انجام 
برسـانیم. خاطـرم هسـت کـه بسـیاری از دوسـتان دلسـوز 
می گفتند: »این کار سـرانجام نـدارد« و یا »بی خودی وقتتان 
را می گیریـد، مـا در کارهـای جمعی به ویـژه پژوهش هنری 
نـه سـابقه داریـم و نه عادت« یا »کسـی به شـما به نـام بنیاد 
اجـازه ی فعالیت نمی دهـد« اما امروز باید ببیننـد که با خرد 
جمعـی از پـس همـه ی آن »نشـدن ها« برآمدیـم. هرچنـد 

نگاهی به بنیاد نمایش 
کودک
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کارنامـه ی خود را درخشـان ارزشـیابی نمی کنیم، اما 
فکـر می کنیم ایـن کارهایی که به وسـیله بنیـاد انجام 
شـده اسـت، غنیمت اسـت. مـا هنـوز امیدواریم که 
بـا کمک خیریـن هنری بـه ایده های خودمان دسـت 
پیـدا کنیـم. و در این رابطـه از همه ی عالقمنـدان این 
رشـته انتظار همـکاری داریم و پیشـاپیش دسـتتان را 

می فشاریم.
    آشنایی با بنیاد نمایش کودک

در 25 اردیبهشـت مـاه سـال 1393 اولین گردهمایی 
انجـام شـد. در آن جلسـه پیش نویسـی از آیین نامه و 
اساسـنامه ی پیشـنهادی مـن بـه دوسـتان ارائه شـد تا 
آن را مطالعـه نماینـد و در جلسـه های آینـده روی بند 
بنـد آن بـا دقـت صحبت شـود. دوسـتان کـه همگی 
از پیـش کسـوتان، فعـاالن و پژوهشـگران عرصه تاتر 
کـودک می باشـند، در ایـن جلسـه روی ضـرورت 

تشـکیل این گـروه تاکیـد کردند.
 در چهـارم خـرداد 93 اولیـن صـورت جلسـه گـروه 
مکتوب شـد. جلسـه ها تـداوم یافت و پـس از بحث 
متمـادی،  جلسـه های  در  فـراوان  بررسـی های  و 
اسـاس نامه و آیین نامـه گـروه مـورد موافقـت تمامـی 
اعضای شـرکت کننـده قـرار گرفت. اعضـا ی هیئت 

موسـس عبـارت بودنـد از:
منصـور خلـج، یدالـه وفـاداری، یدالـه آقـا عباسـی، 
مسلم قاسـمی، عباس جهانگیریان، منوچهر اکبرلو، 

حسـین فدایی حسـین، و من.
اهـداف گـروه کـه در آن زمـان شـورا نامیده می شـد؛ 

تحـت عناوینـی بـه این شـرح شـکل گرفت:
ـ تاکیـد بـر مسـائل بنیادیـن و اساسـی تاتر کـودک و 

نوجـوان از طریـق آمـوزش، پژوهـش و انتشـارات؛
ـ تاکیـد بـر غیردولتی بودن و عدم وابسـتگی بـه ارگان 

و نهادهـای دولتی؛ 
ـ کمـک بـه گسـترش منابـع علمـی تاتـر کـودکان و 

نوجوانـان؛
ـ همـکاری بـا اشـخاص و نهادهایـی کـه در اهداف 

ذکر شـده بـه فعالیـت اشـتغال دارند.
پس از تصویب اساسـنامه و انتخـاب اعضای هیئت 
مدیـره، در سـمت های مدیریـت )داوود کیانیـان(، 
نایب رئیـس )معـاون/ منصور خلـج( ، مسـئول امور 
مالی )یداله وفاداری(، دبیر )حسـین فدایی حسین( و 
مسـئول روابط عمومی )منوچهر اکبرلو(، گـروه برای 
ثبت قانونی خود تحت عنـوان »بنیاد نمایش کودک« 
اقـدام کـرد تـا فعالیت های رسـمی خود را آغـاز کند. 
ایـن روند نزدیک به دو سـال )22 ماه( طول کشـید تا 
در تاریـخ 9۴/11/18 پروانه فعالیت »بنیـاد« از طرف 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی صادر گردید و بنیاد 
فعالیت رسـمی خـود را آغـاز کرد. جلسـه های بنیاد 
عـالوه بر دفتر آقای »مسـلم قاسـمی« و »دفتر هفت 
هنـر« متعلـق بـه آقـای منصور خلـج، گاهـی هم به 

علـت نداشـتن جـا در پـارک یـا مراکز دیگر تشـکیل 
می شـد.

   بعضی از فعالیت های انجام یافته
ـ همـکاری در تدویـن شـرح درس های دانشـگاهی 
بـرای راه انـدازی رشـته ی تاتـر کـودکان در دانشـگاه 

تهران؛
ـ گـردآوردن تمامـی نهادهـای دولتـی و غیردولتی در 
یـک جلسـه ی مشـترک در تاریـخ شـانزدهم اسـفند 
مـاه 139۴ جهـت هماهنگی در فعالیت هـای تاتری 
کـودکان و نوجوانان، به ویژه جشـن صد سـالگی تاتر 
کودک و بزرگداشـت »جبـار باغچه بـان«، بنیان گذار 

تاتـر کـودک در ایران؛
»جبـار  کـودک  تاتـر  بنیان گـذار  شـب  برگـزاری  ـ 
باغچه بـان« در جشـنواره تاتر دانش آمـوزی در اردوگاه 

باغـرود در تابسـتان 1395؛
ـ حضـور فعال در بیسـت ویکمین، بیسـت ودومین و 
بیست وسـومین جشـنواره های بین المللی تاتر کودک 

و نوجـوان همدان در سـال های 93، 9۴ و 95؛ 
ـ امضـای سـند همـکاری بـا »کانـون تاتر کـودک و 

نوجـوان« خانـه ی تاتر؛
ـ برپایـی شـب باغچه بـان بـه انگیـزه ی »صـد سـال 
تاتـر کـودک در ایـران« در بیست وسـومین جشـنواره 
بین الملـل کـودک و نوجوان همـدان در آذر مـاه 95؛
ـ آمـوزش تاتـر کـودکان و نوجوانان بـرای مربیان تاتر 

»بچه هـای کار« در آموزشـگاه »هفـت هنر«؛ 
ـ همـکاری بـرای برپایی شـب تاتر کـودک و نوجوان 

در مشـهد و پاسداشـت جبـار باغچه بان؛ 
ـ انتشـار کتـاب »زندگـی و آثـار جبـار باغچه بـان؛ 
آغازگـر تاتـر کـودک در ایـران« بـه کوشـش منوچهـر 
اکبرلـو، زیر نظر بنیاد نمایش کـودک، آذر ماه 1395، 
بـا همـکاری جشـنواره بیـن المللـی تاتـر کـودک و 

همـدان؛ نوجوان 
گام«  بـه  گام  »نمایشنامه نویسـی  کتـاب  انتشـار  ـ 
نوشـته ی منوچهـر اکبرلو، انتشـارات موسسـه کتاب 

1395؛ همـراه، 
ـ انتشـار کتـاب »کلید های آشـنایی با تاتر کـودکان و 
نوجوانان« نوشـته ی حسین فدایی حسـین، انتشارات 

موسسـه کتاب همراه، 1395؛
ـ انتشـار کتـاب »تاتـر دانش آمـوزی« نوشـته ی داوود 

کیانیان، انتشـارات موسسـه کتـاب همـراه، 1395.
    فعالیت های در دست اقدام برای سال 96

ـ انتشار شش نمایشنامه دانش آموزی؛
ـ راه انـدازی سـرای کاظمـی در منطقـه 12 تهـران، 
به عنـوان پایگاهـی بـرای فعالیت های تاتـری کودکان 

و نوجوانـان؛
ـ برگزاری سمینار »صد سال تاتر کودک در ایران«؛

ـ و... 

در 25 اردیبهشت ماه سال 
1393 اولین گردهمایی 
انجام شد. در آن جلسه 
پیش نویسی از آیین نامه 

و اساسنامه ی پیشنهادی 
من به دوستان ارائه شد تا 

آن را مطالعه نمایند و در 
جلسه های آینده روی بند 

بند آن با دقت صحبت 
شود.
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از  سـال  صـد  بـه  نزدیـک 
اجراهـای  اولیـن  ثبـت 
کـودکان  بـرای  تاتـری 
توسـط مرحـوم باغچه بـان و دیگـران می گـذرد. بعدها در 
مـدارس نیـز گروه های تاتـری بـه نوعی شـکل می گیرند. 
همچنیـن گروه هایی بـا نمایش های کمـدی، ژانگولربازی 
و سـیاه بازی، بچه هـا را می خنداننـد، امـا هیـچ گاه ایـن 
حرکت هـای کوچـک و پراکنـده، تا سـال 13۴۴ به مرحله 

نمی رسـند.  شـدن 
کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان بدون شـخص 
فـرح دیبـا و لیلـی امیرارجمنـد مفهومی نخواهد داشـت. 
بنابرایـن یـا بایـد بـه خاطـرات و تجربیـات آن هـا نگاهی 
بیندازیـم و یـا طبق معمـول، مفهـوم را از شـکل بزداییم! 

لیـال امیرارجمند می گویـد: مدت ها به این فکـر می کردم 
کـه چگونـه می توانم کتاب و کتابخوانـی را در بین کودکان 
وطنـم نهادینـه کنـم. گاهـی اوقـات بـا اندوختـه ای کـه 
داشـتم، تعـدادی کتـاب می خریدیـم و بـه مـدارس پایین 
شـهر می رفتیـم و آن را بیـن بچه هـا تقسـیم می کردیم. ما، 
هم می خواسـتیم و هم توانش را داشـتیم اما بسـتر مناسبی 
بنابرایـن  نبـود.  انجـام گسـترده ی خواسـته هایمان  بـرای 
بـا دوسـتی و ارتباطـی کـه بـا فـرح دیبـا به عنوان شـخص 
دوم کشـور داشـتم، پیشـنهاد احداث کتابخانه ای را به وی 
دادم. او نیـز بـا درک ایـن مهـم و آگاهی از نقـش کتاب در 

زندگـی کـودکان و نوجوانـان، دسـتور داد تا در قسـمتی از 
پـارک »جاللیـه«، »اللـه« امـروز، کتابخانـه ای احـداث 
شـود. در پـی آغـاز کار ایـن کتابخانـه، کتابخانـه دیگری 
در انبـار مدرسـه ای در خیابـان باغ شـاه شـکل گرفـت که 
نویسـنده، به عنـوان اولیـن اعضای ایـن کتابخانه، شـاهد 
زنـده ای از تمامـی تحـوالت فرهنگـی و هنـری در ایـن 
رونـد بـوده اسـت. متعاقـب آن، کتابخانه هـای دیگری در 
تهـران و شهرسـتان ها گشـایش می یابنـد. نقـش مربیـان 
نویسـندگان  و  هنرمنـدان  حضـور  و  کارآزمـوده،  و  آگاه 
صاحب نـام، از دیگـر موفقیت هـای ایـن حرکـت اسـت 
کـه باعـث شـکل گیری گروه هـای روزنامه نـگاری، خط، 
نقاشی،عکاسـی، تاتر، موسیقی، فیلم سـازی، ورزش و... 
می شـود. ایـن همـه را گفتـم تـا به ایـن نکته برسـم، کویر 
خشـکی که کتاب آب و غذای آن باشـد قطعا بـه آبادانی و 

شـکوفایی در فرهنـگ خواهـد انجامید.
تاتـر و اجرای نمایش یکـی از لذت بخش ترین کالس های 
مـا بـود. هنـری که به هیـچ امکاناتـی جز خالقیـت و کار 
گروهـی احتیـاج نداشـت. در سـال 1350 ایـن نیـاز در 
اندیشـه مسـئولین باعث شـد با یکـی از کارشناسـان هنر 
تاتـر روز به ویـژه تاتـر کـودک »دان الفـون« از هنرمنـدان 
آمریکایـی وارد گفتگو شـوند و از او دعوت نمایند طرحی 
را بـرای تاتـر کـودک ایـران ارایـه دهـد. او بـا مطالعـه و 
مشـاهده چندسـاله تاتـر کـودک جهـان و نبـود مقولـه ای 

تاتر و اجرای 
نمایش یکی از 

لذت بخش ترین 
کالس های ما 

بود. هنری که به 
هیچ امکاناتی جز 

خالقیت و کار 
گروهی احتیاج 

نداشت.

نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شکل گیری تاتر نوین کودک در ایران

فرق است بین خواستن، توانستن و شدن! 

یادداشت

مسلم قاسمی
 نویسند، مترجم، کارگردان و

بازیگر تاتر
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را  ایـران، طرحـی  تاتـر کـودک در  نـام  بـه  جـدی 
پیشـنهاد می دهد که بیان همـه ی آن، در این فرصت 
نمی گنجـد. وی در ابتـدای نظراتـش می گویـد: »از 
ایـن رو بایـد کار را بـا یـک گروه بسـیار با اسـتعداد 
از بازیگـران، کارگردانان و تکنسـین ها شـروع کنیم. 
مکان، هدف بعدی ماسـت! بنابراین یـک کارگردان 
ایرانـی که با همـکاری یکدیگر کار را شـروع کنیم، 
یـک گـروه کوچـک از بازیگـران )احتمـاال پنـج تـا 
7 نفـر( بایـد گزینـش شـوند، بازیگـران آزادی کـه 
همـواره در آرزوی چیزهـای برتر باشـند و دارای یک 
شـوق واقعـی بـرای کار بـا کـودکان؛ کسـانی کـه با 
قابلیت هـای مختلـف، رقـص، موسـیقی و بداهـه 
آشـنا باشـند.« وی همچنین درخواست تجهیز یک 
ماشـین جهت تاتر سـیار را مطرح می کنـد که بتواند 
بـه سراسـر کشـور سـفر کنـد و در نهایـت تأسـیس 
یـک مرکـز ثابـت در تهـران بـرای اجراهـای گـروه؛ 
مکانـی که بتوان در آن کارگاه هایـی را برای کودکان و 
نوجوانـان ترتیـب داد و در ادامه نیـز از اضافه نمودن 
گروه هـای دیگـری از نوجوانـان و... اشـاره می کنـد 
کـه بتواننـد همـواره سـفرهای اجرایی بـه همه جای 
کشـور داشـته باشـند. سـپس نتیجـه می گیـرد: »به 
ایـن ترتیـب احسـاس می کنـم کـه می توانیـم تأثیـر 
بسـیاری بـر روی کـودکان ایـران بگذاریـم و شـاید 
بتوانیـم بـه دنیا نشـان بدهیـم، همان قدر کـه در کار 
فیلـم و ادبیـات کودکان جدی هسـتیم در مـورد تاتر 

کـودکان نیز جـدی می باشـیم.«
در ایـن راسـتا، گروهـی از دانشـجویان تاتر گزینش 
و جـذب می شـوند و با گذرانـدن دوره ای مناسـب، 
نمایشـنامه های ترب، کوتی موتی، خورشـیدخانوم 
آفتـاب کـن و شـاپرک خانـم را بـه صحنـه می برند. 
کار ایـن گـروه جـوان و پرانـرژی در )کتابخانه هـا، 
سـازمان های توان بخشـی، مـدارس و...( تهـران و 
شـهرهای مختلف، این ضـرورت را ایجـاد می کند 
کـه بایـد نیروهـای دیگـری آن هـا را در ایـن مقطع، 
به ویـژه در شهرسـتان ها یـاری نماینـد. در آن زمان، 
مربیگـری  بـا  کتابخانه هـا  در  زیـادی  گروه هـای 
همیـن گـروه تاتـر و چنـد مربـی دیگر شـکل گرفته 
بودنـد، بـا انتخـاب و پیشـنهاد مربیـان، تعـدادی از 
بیـن ایـن نوجوانـان گزینـش می شـوند کـه تحـت 
سرپرسـتی »اردوان مفید« به طور جـدی کار را آغاز 
می نماینـد. این گروه هزینـه ی چندانی بـرای کانون 
نداشـتند و در عیـن حـال، وقت کافی بـرای رفتن به 
شهرسـتان ها و اجراهـای مختلـف در اقصـی نقاط 

کشـور و حتـی خارج از کشـور را داشـتند.
گـروه نوجـوان تاتـر کانـون بـا گذرانـدن دوره هـای 
متعـدد، زیر نظر اسـاتید مجرب ایرانـی و خارجی، 
گوناگـون  مسـئولیت های  گرفتـن  به عهـده  و 
ازجملـه عکاسـی، منشـی گری صحنـه، دسـتیاری 

دوره ای  و...  تـدارکات  صحنـه،  طراحـی  و  نـور 
فراموش نشـدنی در تاتـر ایـن کشـور طـی می کنـد 
تـا جایـی کـه آهسـته آهسـته در نمایش هـای گـروه 
را  خـود  نقـش  به خوبـی  و  شـده  وارد  حرفـه ای 
نقـاط کشـور،  اکثـر  در صدهـا اجـرای موفـق در 
و  فـارس  خلیـج  جزایـر  افتـاده،  دور  روسـتاهای 
ایفـا می نمایـد.  فسـتیوال های داخلـی و خارجـی 
همـواره یـاد نمایش هایی چـون ترب، کوتـی موتی، 
شـهر  در  حادثـه ای  کـن،  آفتـاب  خورشـیدخانوم 
عروسـک ها، نخـودی و شـنل هزارقصـه، واژه هـای 
متـروک، رسـتم و سـهراب، شـاپرک خانوم و... در 
اذهـان تاتـر کـودک ایـران، یادگاریسـت درخشـان!

هم زمان، دانشـجویان بسـیاری جهت آمـوزش تاتر 
خـالق در کتابخانه های کشـور دعـوت به همکاری 
شـدند، کـه از بزرگ تریـن پروژه هـای مانـا و پویای 
کانـون در آن زمـان بـود و تا سـال های اولیه انقالب 
نیـز ادامه داشـت. بـا ورود این گـروه، تعلیم نمایش 
خـالق برای کـودکان و نوجوانان به طـور هم زمان در 
اکثـر نقاط کشـور، بگونـه ای جدی و علمی شـکل 
گرفـت کـه شـرح ایـن حرکـت نیـز در ایـن مقالـه 
نمی گنجـد. در همیـن زمـان، تاتـر عروسـکی نیـز 
به طـور جـدی شـکل می گیـرد و از اسـتادی بـه نام 
»اسـکار باتـک« دعوت می شـود تا در کنـار مربیان 
ایرانـی به تربیـت گروهی از هنرمنـدان که هم اکنون 
مملکـت  ایـن  هنـر  شـاخص  چهره هـای  از  نیـز 

هسـتند، بپردازد. 
برنامـه ای  بـا  کانـون  تاتـر  ترتیـب، مرکـز  ایـن  بـه  
منسـجم و مدیرانـی باهـدف و خردمنـد و مربیانـی 
کارشـناس و آگاه، بنایـی از خود به یادگار گذاشـت 
و  بی برنامگی هـا  وجـود  بـا  سـال ها  از  بعـد  کـه 
بی مهری هـا هنـوز تأثیراتـش بـر تاتـر کـودک امروز 

ایـران انکارناپذیـر اسـت! 
شـدن  متوقـف  بـا  انقـالب،  اولیـه  سـال های  در 
کالس هـای نمایـش خـالق، آخریـن حرکت هـای 
هدفمنـد در تاتـر کودک نیـز به پایان رسـید. هرچند 
مدیـران توانمنـد و الیقـی بـر سـر کار آمدنـد کـه 
می خواسـتند و توانـش را نیـز داشـتند اما نتوانسـتند 
آن گونـه کـه اهـداف کانـون بـود، عمـل کننـد، و به 
مرحلـه شـدن نرسـیدند! زیـرا دیگـر آن حمایـت و 
نـگاه آرمان گرایانـه بـه هنـر، به ویـژه تاتر کـودک در 
مدیریـت کانـون وجود نداشـت. با این همـه، هنوز 
اکثـر آثار فاخر و بدیع، حاصل کار هنرمندانی سـت 
کـه به نوعـی آن دوران طالیـی را درک کرده انـد و یـا 
دانشـجویان خالقـی کـه در دوره ای از کالس هـای 

مربیـان تاتـر کانـون بهـره برده اند!

مرکز تاتر کانون با برنامه ای 
منسجم و مدیرانی باهدف 

و خردمند و مربیانی 
گاه، بنایی  کارشناس و آ

از خود به یادگار گذاشت 
که بعد از سال ها با وجود 

بی برنامگی ها و بی مهری ها 
هنوز تأثیراتش بر تاتر کودک 

امروز ایران انکارناپذیر 
است! 
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همواره یاد 
نمایش هایی چون 
ترب، کوتی موتی، 

خورشیدخانوم 
آفتاب کن، 

حادثه ای در شهر 
عروسک ها، 

نخودی و شنل 
هزارقصه، 

واژه های متروک، 
رستم و سهراب، 

شاپرک خانوم 
و... در اذهان 

تاتر کودک ایران، 
یادگاریست 

درخشان!
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تاریخچه تاتر ایران

جبار باغچه بان؛  
)19اردیبهشت1264ـ  

4آذر1345)
 »من مانند علف 

صحرائی، به وسیله باد و 
باران، و تابش نور آفتاب 

آسمان ایران سبز شدم، 
و به رنگ و بوی ایرانیت 
خود افتخار دارم. قدرت 
من، فکر من و ایمان من 
همه ایرانی است« [جبار 

باغچه بان]

جبـار  میـرزا 
ه  د ا ز عسـگر
در  )باغچه بـان( 
سـال 1298 در مدرسـه »احمدیه« مرند نمایشـنامه 
»ُخرُخـر« تالیـف خـودش را با کودکان این مدرسـه 
ایـن  بـه نظـر می رسـد کـه  روی صحنـه می بـرد. 
نمایـش هم مانند سـایر نمایشـنامه هایی کـه بعدها 
در تبریـز و سـپس در شـیراز خلق می کنـد، احتماال 
موزیـکال بـوده اسـت. ایـن نمایـش به وسـیله خود 
او صحنه آرایـی شـده و ضمنـا طراحـی لباس هـای 
نمایـش، به وسـیله همسـرش »صفیـه میربابایـی« 
دوخته شـده است. اشـعار نمایش را خودش گفته و 
بـرای آن هـا آهنگ سـاخته و باز با کمک همسـرش 
می نواختـه،  تـار  و  بـوده  آشـنا  موسـیقی  بـا  کـه 
او  اسـت.  شـده  اجـرا  و  هم خوانـی  بچه هـا  بـا 
می گویـد: »در آن زمـان هیچ گونـه وسـایل تربیتـی 
بـرای خردسـاالن از قبیـل؛ کارهـای دسـتی، بازی، 
نمایشـنامه، سـرود، شـعر، قصـه و غیـره در ایـران 
وجـود نداشـت. من بـه ابتکار خـودم این وسـایل را 
کـه مورد نیـاز بود با دسـت و فکر و قلم خـودم تهیه 
کـردم. با اسـتفاده از قصه های عامیانـه که از بچگی 
بیاد داشـتم، برای بچه ها نمایشـنامه و شـعر و سرود 
و چیسـتان سـاختم. برای کار نمایش، ماسـک انواع 
حیوانـات و حشـرات را تهیـه کـردم... من عـالوه بر 
معلمـی، اسـتعداد شـاعری و ذوق نقاشـی داشـتم. 
روزنامه نویـس بـودم، هنرپیشـگی می دانسـتم، قناد 
بـودم. قسـمت بزرگـی از توانایـی خـود را در ایـن 
زمینـه، مدیـون پـدرم هسـتم. بنایـی و گچ بـری و 
قالـب کاری و مجسمه سـازی را از او آموختـه بـودم. 
مثـال می توانسـتم بـرای بچه هـا در قالـب مـوش و 
زنبـور و مـرغ، طرح هایـی بسـازم کـه کـودک بتواند 
هـم بـه راحتـی راه بـرود و هـم مانند خـروس الری 
صحنه هـای  دکوراسـیون  بجنگـد.  و  بزنـد  بـال 
نمایـش بچه هـا را نیز خود می سـاختم. کسـانی که 
نمایش هـای مـرا در تبریز و شـیراز و تهـران دیده اند، 

شـاهد ایـن ادعاهـای مـن هسـتند.)1(
جبـار باغچه بـان در مـورد فعالیت هایـش در ایـن 
قصه هـا  نیازمنـد  »کودکسـتان  می گویـد:  زمینـه 
خالصـه  و  بازی هـا  و  نمایشـنامه ها  و  سـرود ها  و 
فرهنـگ مخصوص بـه خـودش اسـت. در آن زمان 
)1303 در تبریـز و 1307 در شـیراز( نه فقط کسـی 
از وجـود آن هـا خبـر نداشـت، بلکه در نظـر مربیان 

فاضـل نیـز این قبیـل چیزها معنـی نداشـت و آن ها 
را ناقابـل و زائـد و هـرزه می دانسـتند. اولیـای اطفال 
آن  بـا  گوشه هاشـان  جگـر  نبودنـد  راضـی  هرگـز 
هرزه هـا ارتباطـی داشـته باشـند و طرز فکـر مربیان 
ایـن امـر مانـع جمـع آوری  بـود.  نیـز همین گونـه 
بـرای  می شـد.  کودکانـه  فرهنـگ  ایـن  تدویـن  و 
بچه هـای شـیراز شـعرهای کودکانه و نمایشـنامه ها 
نوشـته و با چاپ سـنگی به چـاپ رسـاندم...«)2(
از داشـتن سـرودهای  آن زمـان، بچه هـای شـیراز 
کودکانـه محـروم هسـتند، بنابراین، باغچه بـان روی 
آهنگ های آسـان و مناسـب کودکان، شـعر گذاشته 
و برایشـان سـرودهای کودکانـه بـه وجـود مـی آورد. 
نتیجـه می رسـد  ایـن  بـه  ایشـان  از سـوی دیگـر، 
بازی هـای  و  نمایشـنامه ها  در  بایـد  بچه هـا  کـه 
کودکسـتانی حضور داشته باشـند و ضمن تحصیل 
و تعلیـم، با دنیای جانوران آشـنا شـوند؛ به طور مثال 
صـدا و رفتـار و شـکل آن هـا را تقلید کننـد. هرچند 
اولیـای اطفـال ایـن قبیل کارهـا را خـالف اخالق و 
ادب می داننـد و نمی خواهنـد بچه هایشـان به جای 
دعـای »زاد المعاد«، داسـتان سـرمه کشـیدن خانم 
خـزوک را بـا دم آلـوده بـه عسـل آقاموشـه بشـنوند، 
یـا صـدای عوعو کـردن سـگ و میومیوی گربـه را از 
خود دربیاورند. بنابراین در چنین وضعیت و شـرایط 
دشـواری، قبول چنین مسـئولیتی جرئـت فوق العاده 
و اعتمـاد بـه نفـس نیـاز دارد که جبـار باغچه بـان از 

عهـده چنیـن کاری برمی آیـد. 
باغچه بـان بنـا بـه گفته ی خودش شـش نمایشـنامه 
نوشـته اسـت بـه نام هـای: »پیر و تـرب«، »گـرگ و 
چوپـان«، »خانـم خـزوک«، »مجادلـه دو پـری«، 
سـه  کـه  منگـول«  و  »شـنگول  و  باغبـان«  »شـیر 
نمایشـنامه نخسـت او در شـیراز بـه چـاپ رسـید.
)3( هـر شـش نمایشـنامه او بارها در کودکسـتان ها 
رابطـه  ایـن  در  او  اسـت.  شـده  بـازی  مـدارس  و 
می گویـد: »سـاختن دکور مناسـب بـا صحنه ها، و 
تهیه لباس و ماسـک حیوانات مهـارت مخصوصی 
الزم داشـت، و شـخصی کـه بتوانـد از عهـده ایـن 
کارهـا برآیـد نـه تنهـا در شـیراز بلکـه در تهـران هم 
پیدا نمی شـد. و جـا دارد باز بگویم بـدون همکاری 
همسـرم فراهـم کـردن ایـن همـه لباس هـای جـور 
وسـائل  دیگـر  و  فرشـتگان،  بال هـای  و  واجـور  و 
نمایشـی که همـه ابتـکاری و وقت گیر بـود، ممکن 
نمی شـد. ولی نبودن وسـائل کار نمی توانسـت مانع 

داوود کیانیان
 نویسند، کارگردان و

پژوهشگر تاتر

جبار باغچه بان؛ آغازگر تاتر کودک در ایران 
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کار مـن و تاسـیس کودکسـتان باشـد... 
و بـرای ترویـج آن و تشـویق مـردم بـه 
دیـدن نمایش هـا، زحمت هـا کشـیده و 

دیـده ام.«)۴(  خسـارت ها 
قطعه هـای  نوشـتن  بـا  »باغچه بـان 
نمایشـی برای کـودکان پیش دبسـتان... 
نام خود را به عنوان پدر ادبیات نمایشـی 

کـودکان در ایـران ثبـت کـرد.«)5(
سـرودن  در  او  آغازگـری  عالوه بـر 
اشـعار نمایشـی و همسـرایی اشخاص 
آهنگ سـازی،  بـه  بایـد  نمایشـنامه، 
تن پوش هـای  تهیـه  ماسک سـازی، 
بازیگـری  صحنه پـردازی،  عروسـکی، 
و سـرودخوانی کـودکان، و سکوسـازی 
بـرای اجـرای تاتـر نیـز اشـاره کـرد کـه 
بی شـک بـرای اولین بـار در تاریـخ تاتـر 
اسـت.  گرفتـه  صـورت  ایـران  کـودک 
نمایشـی،  بازی هـای  در  کـه  هم چنـان 
کـودکان،  بـا  تاتـر  خـالق،  نمایـش 
نیـز  کـودکان،  بـرای  نمایشنامه نویسـی 
پیشـتاز بوده اسـت. به ایـن اولین ها یک 
ردیـف دیگـر هم می شـود افـزود؛ یعنی 
او را هم چنین نخسـتین مولـف »ُاپرت« 

نامیـد.)۶(  کـودکان  بـرای 

منابع و ارجاعات:
جبـار  تاریکی هـا«،  »روشـنگر   -1  
انتشـارات  همسـرش،  و  باغچه بـان 

.1389 چیسـتا، 
2- ص87 روشنگر تاریکی ها.

جبـار  نمایشـنامه های  تمـام   -3
نمایـش  »بنیـاد  همـت  بـه  باغچه بـان 
کـودک در آذر مـاه 1395 تحـت عنوان: 
زندگـی و آثـار جبـار باغچه بـان؛ آغازگر 
بـه  ایـران،  در  نوجـوان  و  کـودک  تاتـر 
کوشـش منوچهر اکبرلـو، در انتشـارات 

نمایـش منتشـر شـد. 
۴- ص91 روشنگر تاریکی ها.

ایـران،  کـودکان  ادبیـات  تاریـخ   -5
نمایشـی،  ادبیـات  بخـش  جلـد7، 

.9 5 5 ص
»جبـار  مقالـه ی  از  فشـرده ای   -۶
نخسـتین های  بنیان گـذار  باغچه بـان؛ 
تاتـر کـودک در ایـران« ص۶1  کتـاب 
»زندگـی و آثار جبار باغچه بـان؛ آغازگر 
تاتـر کـودک و نوجـوان در ایـران«، بـه 
انتشـارات  اکبرلـو،  منوچهـر  کوشـش 

.1395 آذرمـاه  نمایـش، 
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یادداشت

بسیاری از ما روزی 
روزگاری در شهرستان کار 

کردیم و رنج تلخی این 
تبعیض را تجربه کرده ایم 
و ار داشته ها و نداشته ها 

باید ها و نباید ها و گاه 
موانع شگفت و خط قرمز 

های سلیقه ای مدیران 
یم. گاهی دار استانی آ

از  هـرگاه سـخن 
شهرسـتان  تاتـر 
به میـان مـی آید، 
اولین واژه ای که در ذهن می نشـیند و ممکن اسـت به 
زیـان بیایـد یا نیاید هم دردی و به تعبیری ترحم اسـت!
 و حـرف هـای آشـنایی چـون؛ فقـدان یـا نابرابـری 
امکانـات ، بضاعت اندک ، بی توجهی مسـئوالن و...
کافیسـت نگاهـی به بیانیه هـا در جشـنواره ها در سـه 
چهار دهه ی گذشـته بیندازیم، بی گمـان یکی از مفاد 

آن؛ بند تاتر دربنِد شهرسـتان اسـت.
و شـگفت این اسـت کـه اتفاقی هم نمی افتـد. گاهی 
برخی از مسـئولین می گویند بودجـه و امکانات بهانه 
اسـت فرافکنی بی انگیزگی و کاهلی ست . و دلیل می 
آورنـد که گاه گروه های شهرسـتان، بـا وجوِد بضاعت 
کـم و امکانـات و حمایـت هـای انـدک بهتـر از گروه 

هـای تهرانی در جشـنواره ها ظاهر می شـوند. 
آنهـا از زاویه ی توجیهی خودشـان درسـت می گویند 
اما اتفاق هایی از این دسـت ، اسـتثنا اسـت و اگر باشد 
، برآمـده از غیرت حرفه ایسـت نه خالقیـِت برآمده از 

امکانات. فقر 
تاتر حرفه ای تهران و شهرسـتان نـدارد تاتر یعنی تاتر و 

تیاتر یعنی تیاتر.
تاتـر اگـر هم بخواهـد شـغِل دوم هنرمنِد شهرسـتانی 
باشـد، بازهـم باید توجیه اقتصادی داشـته باشـد چون 
شـرایِط اقتصـادی و اجتماعـی امـروز بـا دهـه هـای 

گذشـته تفاوت بسـیار دارد.
بازخـورد حضـور در یـک نمایـش، هـم سـفره و هـم 
جامعـه و ارضـا روحـی هنرمنـد باید دیده و احسـاس 

شود.
بنانیسـت بـا طـرح ایـن موضـوع بـه اختـالف میـان 
تاتـر تهـران و شهرسـتان دامـن زده شـود.اما اختالف ، 
واقعتیسـت که مسـئوالِن تاتر کشـور با سیاسـت های 

تبعیـض آمیـز خـود بـه وجـود آورده اند. 
بسـیاری از ما روزی روزگاری در شهرسـتان کار کردیم 
و رنـج تلخی این تبعیض را تجربه کرده ایم و ار داشـته 
ها و نداشـته هـا باید ها و نباید ها و گاه موانع شـگفت 
و خـط قرمـز های سـلیقه ای مدیـران اسـتانی آگاهی 

داریم.
در دوره ای کـه نشسـت های هفتگی شـورای راهبردی 
تاتر برگزار میشـد ، بارهـا از تبعیض مدیراِن کِل ارشـاد 
برخی اسـتانها گـزارش های عجیبی به دبیرخانه شـورا 

می رسید.
اینکـه فـالن مدیـر کل گفتـه مـن عالقـه ای بـه تاتر و 
موسـیقی ندارم و ترجیح میدهم بودجه ی موسـیقی و 

تاتـر را در بخـش هـای هـم جهت و هم سـو بـا دین و 
انقالب هزینـه کنم؟

برخی گروه هایی که از شهرسـتان در جشـنواره ی تاتر 
کودک اصفهان و همدان شـرکت می کردند می گفتند 
کل هزینه و لطفی که اداره ی ارشـاد شهرسـتان برای ما 
کرده همین مینی بوسـی سـت کـه مـارا آورده و یکی از 

دو وعده غذای تـوی راه!
در شـورای راهبردی تاتر ، به خصـوص پس از برگزاری 
نشسـتی کـه با حضوِر دسـت انـدرکاراِن تاتر کـودک و 
نوجوان در سـالن کنفرانس خانـه ی هنرمندان صورت 

گرفت قـرار بود: 
_بودجـه ی تاتـر ایران عادله میان تهران و شهرسـتان ها 

شود. توضیع 
_مدیراِن کِل ارشـاِد اسـتان ها سـلیقه ای عمل نکنند و 
طـی بخـش نامـه ای از سـوی وزیر موظف بـه اجرای 

مصوبه های رسـمی باشند.
_ در آسـتانه ی برگزاری جشـنواره ی فجر و تاتر کودک 
، بـرای ارتقـاء سـطح کاِر گـروه هـا ، کارشـناس بـه 

شهرسـتانها اعزام شـود.
_ گـروه هـای حرفـه ای پـس از اجـرا در تهـران بـه 

اعـزام شـوند. شهرسـتانها 
_ و خیلـی پیشـنهاد هـای دیگر..کـه البتـه به اجـرا در 

نیامد! 
چـرا اتفاقـی نمـی افتـد و گـروه های شهرسـتانی مثل 
شـهاب می آیند و می روند و ما کمتر شـاهِد تـداِم کار 

و پایداری گروه های شهرسـتانی هسـتیم؟
اعـزام گروه های حرفه ای به شهرسـتان هـا، هم در تاتر 
بزرگسـال ، هم کـودک هزینه ی چندانـی برای متولیان 
چه اداره ی کل هنرهای نمایشـی و چـه حوزه ی هنری 
و یـا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانـان ندارد اما 

به انتقـاِل تجربه های تـازه کمک می کند.
اسـتقبال تماشـاگران رشـتی از کارهای هـادی مرزبان 
یـا تماشـاگراِن گرگانـی از بهـروز غریب پـور و دیگران 
اتفاقهایی تجربه شـده اسـت امـا دلیل نبود اسـتمرار و 

ناپایـداری اش معلوم نیسـت!
حتـی ارسـال آثـار ضبـط شـده در قالـِب DVD  هم  

میتوانـد بـه انتقال تجربـه ها کمـک کند.
بـرای یـک جـواِن عالقه منـِد خیلـی دور از تهـران این 
امـکان وجـود ندارد که به صورِت مسـتمر به تماشـای 
آثـاِر اجرا شـده در سـالن های تهران بنشـیند اما امکاِن 
سـفِر نمایـش های ضبط شـده بـه شهرسـتانها امکان 
پذیـر اسـت و همه ی اینها شـدنی سـت اگـر اراده ای 
بـرای تحـوِل تاتـر شهرسـتان در مدیریت هـای کالن 

وجود داشـته باشـد

داشته ها و بایسته های تاتر شهرستان

عباس جهانگیریان
پژوهشگر تاتر 
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اگر بـا مقولـه ی آموزِش 
تآتـر سـر و کار داشـته 
باشید، نخستین چیزی 
که نظرتـان را جلـب خواهد کـرد، »پیش نهـاِد فعالیت های 
نمایشـی« سـت کـه روزانه مثـِل آگهی هـای تبلیغاتـی، هر 
گوشـه و کنـاری هسـت و ذهـِن هنرجویـاِن تآتر را بـه خود 
مشـغول می کند.بـازی در یـک تیـزِر تبلیغاتـی، دسـت یاِر 
کارگـردان در یـک نمایِش دانشـجویی، بازی سـازی در یک 
تآتـِر بی نام و نشـان، مسـوول تدارکات، حتا نویسـنده گی در 

حـوزه ی فیلـم کوتـاه و نمایش!
اغلـِب ایـن فعالیت ها، حاصـِل دوِر هم آمدِن چند دوسـت 
و رفیق اسـت که تصمیـم گرفته اند به قـوِل عامیانه اش »یک 
حرکتـی بزننـد«. در نهایـت هم اتفاِق خاصـی نمی افتد جز 
آن کـه وقـت و انـرژی و گاهـی هزینـه ای نیـز تلـف شـود و 

نتیجه ای جـز »هیچ« عایِدشـان نگردد.
اغلـِب هنرجویانی کـه وارِد مقوله ی آموزِش تآتر می شـوند، 
سـودای شـهرت و موفقیت هـای زودرس دارنـد. دوسـت 
دارنـد هر چـه سـریع تر روی صحنـه بروند و هر طور شـده 
»دیـده بشـوند«. این نیـاِز طبیعـی و غریزی در نهـاِد همه ی 
کسـانی سـت که وارِد گردونه ی تآتر و سـینما می شـوند. اما 
مشـکل از آن جا ناشـی می شـود کـه نمی دانند بایـد از کجا 

شـروع کنند؟
دوسـت دارنـد مشـهور شـوند، ولـی سـراِغ ُخرده کارهـای 
بی هـوده ای می رونـد کـه حتـا ده نفـر هـم مخاطب نـدارد. 
دوسـت دارند دیده شـوند، ولـی در فعالیت هایی مشـارکت 
می کننـد کـه هرگـز بـه نمایـش درنمی آیـد. و ایـن وسـط، 

چیـزی کـه قربانـی می شـود، »زمان« اسـت.
در حاشـیه ی ایـن دوِرهمی هـای بی هـوده، اتفاقـاِت بسـیار 
دیگـری نیـز می افتـد که هـم بنده هم شـما، به خوبـی از آن 

آگاه ایـم. پـس نیـازی به بازگفت اش نیسـت.
 آیـا فعالیت های ُخرده ریِز نمایشـی، نباید وجود داشـته 

باشد؟
بـه بـاوِر مـن، چـرا. اتفاقـن ایـن فعالیت هـا بایـد باشـند و 
گروه هـای کوچِک دوسـتان کـه تصمیم به اجرای نمایشـی 
دارند، باید حضور داشـته باشـند. دوستان باید دوِر هم جمع 
شـوند، ایـده بدهنـد، طرح بریزنـد و برنامـه ی یک اجـرا را، 
ولـو برای یک بـار، پیش ببرند. اتفاقن، ایـن کارهای کوچِک 
کارگاهی هسـتند که بعدها می تواننـد تبدیل به فعالیت های 
بزرگ تـر و ُپـر مخاطب تـر بشـوند. منتها چیزی که هسـت، 
چنیـن آثـاری، از روِز اول محکـوم به شکسـت اند. چرا؟… 
چـون مخاطبـی ندارنـد. چـون تنها جنبـه ی سـرگرمی و ُپر 
کـردِن وقـت را پیدا کرده اند. چون هسـتند که فقط باشـند. و 
بـه معنـای واقعی ی کلمه اتالِف عمر محسـوب می شـوند. 

امـا با همـه ی این هـا، وجودشـان، مثِل خـون بـرای ادامه ی 
حیاِت پیکـِر تآتر، نیاز اسـت.

 بـا فعالیت هـای ُخرده ریـِز نمایشـی بایـد چه گونـه برخورد 
کرد؟

نخسـتین نیـاز و شـاید مهم ترین نیـاِز این گونه آثـاِر کوچک 
و حاشـیه ای، »دیده شـدن« اسـت. مکانیزمـی باید طراحی 
شـود تـا فرصتـی بـرای نمایـِش ایـن آثـار فراهـم گـردد. 
پیش نهادهـای بسـیاری را می تـوان در ایـن زمینه ارایـه دارد. 
بـه عنوان نمونـه می توان یک سـالِن نمایش را –بـدوِن گرفتِن 
هزینـه ای- در طـوِل هـر فصل، به مـدِت معینـی در اختیاِر 
ایـن گروه هـا گذاشـت تـا اجراهای شـان را –ولو رایـگان- به 
تماشـای عمـوم بگذارند. یـا می توان صفحه ی مشـخصی 
در تارنماهـای نمایشـی -ماننِد همین تارنمای مشـهدتآتر- 
بـه آن هـا اختصـاص داد تـا فیلـِم اجرای شـان را بـه نمایش 
خراسـان،  تآتـِر  دردهـای  بزرگ تریـن  از  یکـی  بگذارنـد. 
تآتـِر  در  بی هـوده کاران  از  لشـگری  بی هـوده کاری سـت. 
خراسـان وقت و زنده گی و سـرمایه ی خـود را تلف می کنند 
به امیِد آن که دیده شـوند. و جای تأسـف آن جا سـت که در 
میـاِن همین بی هوده کاران، اسـتعدادهای بسـیار خوبی پیدا 
می شـوند کـه بنا بـه هـر دلیلی، بلـد نیسـتند یـا نمی توانند 
مسـیِر صحیح را پیـدا کننـد. مدیریِت چنین حجـِم بزرگی 
از اسـتعدادهای نهفتـه کـه هیـچ فرصتـی بـرای دیده شـدن 
نمی یابنـد، کاِر یـک روز و دو روز یـا یـک پیش نهـاد و یـک 
طرِح سـاده نیست. بخشـی از فعالیت های انجمِن هنرهای 
نمایشـی اسـتان اصولـن بایـد بـه اسـتعدادیابی اختصاص 
پیـدا کنـد. و البتـه ایـن را نیز باید خاطرنشـان نمـود که تنها 
پیـدا کـردِن اسـتعدادها مـالک نیسـت. ایـن توانایی هـا را 
بایـد نخسـت آموزاْند، سـپس جهت دهی ی صحیـح داد و 
بعـد برای شـان فرصـِت اجـرا فراهم کـرد. در چنیـن حالتی 
می توانیـم ادعا کنیم که پتانسـیِل انسـانی ی تآتِر خراسـان را 

مدیریـت و سـازمانده هی کرده ایـم.
سخن پایانی:

بـه هـر روی؛ مـِن نوعی می دانـم که چنین یادداشـتی هایی، 
مـا  امثـاِل  پـِس  از  کاری  چـون  نمی کنـد،  دوا  را  دردی 
برنمی آید. تنها هنِر ما، نوشـتن از چنین دغدغه هایی سـت. 
نوشـته هایی کـه فقـط بـه درِد ثبـت در ذهـِن تآتـِر خراسـان 
می خـورد. می دانم کـه در آینده هیچ اتفـاِق خاصی نخواهد 
افتـاد و هم چنـان بسـیاری از جوانـان و نوجوانـاِن مـا در این 
گردونـه ی ُپـر ازدحاِم بی برنامه، عمر و اسـتعداِد خود را تلف 
خواهنـد نمـود و خوش خیاالنه بـا خود می اندیشـند که اگر 

»یـک حرکتـی بزننـد!« دیده خواهند شـد.

منبع : پایگاه اطالع رسانی مشهدتاتر

دوست دارند 
مشهور شوند، 

ولی سراِغ 
ُخرده کارهای 

بی هوده ای 
می روند که 

حتا ده نفر هم 
مخاطب ندارد. 

دوست دارند 
دیده شوند، ولی 
در فعالیت هایی 

مشارکت می کنند 
که هرگز به نمایش 
درنمی آید. و این 
وسط، چیزی که 
قربانی می شود، 

»زمان« است.

نگاهی به فعالیت های ُخرده ریِز نمایشی در تاتر خراسان

آن ها که می خواهند در تاتر »یک حرکتی بزنند!«

یادداشت

آرش خیرآبادی
نویسنده، منتقد و مدرس 
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یـا  کـــــادمی  جوایزآ
اعطای  اسکار،مراسـم 
کـه  سـاالنه  جوایـز 
کادمـی علـوم و هنرهـای تصاویـر متحـرک بـه  توسـط آ
بهتریـن آثـار صنعت سـینما جهـان اهدا می شـود. جایزه 
کادمی اسـت. جوایز  اسـکار یکـی از نه جایـزه از جوایز آ
کادمـی در بخـش رسـانه به عنـوان قدیمی ترین مراسـم  آ
اهـدای جوایـز بـه شـمار رفتـه و جوایـزی نظیـر جایـزه 
گرمـی بـرای موسـیقی، جایـزه امـی بـرای تلویزیـون و 
کادمی  جایـزه تونی بـرای تاتر پس از آن شـکل گرفتنـد. آ
علـوم و هنرهـای تصاویـر متحـرک توسـط لویـی بی میر 
مدیـر اسـتودیو متـرو گلدویـن مایـر ایجـاد شـد. اولیـن 
مراسـم اسـکار در روز پنجشـنبه، 1۶ مـه 1929 در هتـل 
اسـامی  شـد.  برگـزار  کالیفرنیـا  هالیـوود،  در  روزولـت 
برنده هـا از سـه مـاه قبـل اعالم می شـد کـه ایـن رویه در 
دومیـن مراسـم اسـکار در سـال 1930 تغییر کـرد. از آن 
زمـان و در 10 سـال نخسـت نتایـج برای انتشـار عمومی 
در سـاعت 11 شـب برگـزاری مراسـم بـه روزنامه هـا داده 
می شـد. این شـیوه تـا زمانـی که لـس آنجلس تایمـز نام 
برنده هـا را پیش از شـروع مراسـم اعالم کنـد ادامه یافت. 
کادمـی از سـال 19۴1 اسـامی برندگان را  در نتیجـه آن، آ
در نامـه ای مهـر و مـوم شـده اعـالم می کـرد و مراسـم از 
تاتـر کـداک  پخـش می شـد. در مـورد ریشـه نام اسـکار 
اختالفاتـی وجـود دارد. در بیوگرافـی بـت دیویـس عنوان 
شـده که او اسـکار را از نام همسـر اولش هارمون اسـکار 
نلسـون جونیـور رهبر ارکسـتر گرفته اسـت. ادعـای دیگر 
در مـورد انتشـار نـام اسـکار بـه مقالـه مجلـه تایـم در 
مورد ششـمین مراسـم اسـکار در سـال 193۴ و دریافت 
در  برمی گـردد.  دیویـس در 193۶  بـت  توسـط  جایـزه 
جایـی عنـوان شـده در 19311 مـارگارت هریـک، دبیـر 

شما به اسکار دعوتید
محمد میرشاهی

منتقد سینما
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کادمـی برای نخسـتین بار تندیـس را دید  اجرایـی آ
کـه او را بـه یـاد »عمـو اسـکارش« که نام مسـتعار 
کادمـی  آ انداخـت.  پیـرس  اسـکار  پسـرعمویش 
علـوم و هنرهـای تصاویـر متحرک در سـال 1939 

رسـمًا جایـزه را اسـکار نامید.  
   شیوه رای گیری اسکار

»پرایـس  کمپانـی  را  اسـکار  مراسـم  برگـزاری 
شـرکت  دارد.  عهـده  بـر  کوپـرز«  واترهـاوس 
حسـابداری کـه جـزو چهـار کمپانـی بـزرگ دنیـا 
در ایـن حـوزه اسـت. مـوکالن انهـا کمپانـی هـا و 
برنـده هـای معتبری هسـتند. مثـل باشـگاه فوتبال 
منچسـتر یونایتـد. »پـی دبلیـو سـی« وظیفـه رای 
گیـری مراسـم اسـکار را بـر عهـده دارد. نامزدهـا 
و برگزیـدگان مراسـم اسـکار طـی یـک رای گیری 
عظیم مشـخص می شـوند. در مرحلـه اول از همه 
کادمی خواسـته می شـود تا در رشـته ای  اعضای آ
کادمـی هسـتند و از میان  کـه به خاطـرش عضـو آ
افـرادی کـه صالحیـت حضـور در بیـن نامزدهـا 
را دارنـد، برگزیـده هایشـان را انتخـاب کننـد. بـه 
معنـای دیگـر بازیگـران، بازیگـران نامـزد اسـکار 
را انتخـاب مـی کننـد و فیلمبـرداران بـه همـکاران 
خودشـان رای مـی دهند و... . البته سـاز و کار رای 
دهـی و انتخـاب نامزدهـای بخش هایـی مثل فیلم 
خارجـی زبـان و انیمیشـن متفـاوت اسـت. ضمن 
ایـن که همه اعضا مـی تواننـد در رای گیری بخش 

بهتریـن فیلـم سـال، شـرکت کنند.
پرایـس واترهـاوس کوپـرز در انتهـای دسـامبر یـا 
ابتـدای ژانویـه هر سـال مرحله نخسـت رای گیری 
را آغـاز مـی کنـد. بـر اسـاس همیـن رای گیـری، 
اواسـط ژانویـه نامزدهـا رسـما معرفی می شـوند و 
تقریبـا هـر سـال 15 روز مانـده بـه مراسـم اصلی، 
رای گیـری نهایـی شـروع مـی شـود و وقتـی تنهـا 
5 روز بـه اسـکار باقـی مانـده رای گیـری مرحلـه 
نهایـی هـم تمـام مـی شـود. از اینجـا بـه بعـد کار 
شـرکت »پی دبلیو سـی« هیجـان انگیز می شـود. 
یـک گروه شـش نفـره، تمـام رای هـای بخش های 
مختلـف را بین خود تقسـیم و شـروع به شـمارش 
مـی کننـد. هیچ بخشـی به طـور کامل دسـت یک 
نفـر قـرار نمی گیرد. بـه این ترتیب هیچکـدام نمی 
تواننـد نتیجه رای گیری را متوجه شـوند. شـمارش 
کـه بـه پایـان رسـید، دو نفـر از مهـم تریـن افـراد 
شـرکت کـه وظیفـه حضـور در اسـکار را دارنـد، 
اعـداد بـه دسـت آمـده را بـا هم جمـع مـی زنند تا 
برنده ها مشـخص شـوند. تا کنون هیـچ وقت الزم 
نشـده کـه پـس از مراسـم اسـکار رای هـا مجـددا 

مـورد شـمارش قـرار گیرند.
بـه این دلیل که قبـل از اعالم نتایـج، همه  اعضای 
کادمـی به صـورت دسـتی و بارها مورد شـمارش  آ

قـرار می گیرنـد. بـرای همـه برنـدگان احتمالی دو 
پاکـت مخصـوص بـا نـام آنهـا آمـاده مـی شـود و 
وقتـی نتیجـه معلـوم شـد، پاکت هـای اضافـی از 
بیـن می رونـد. از پاکت حاوی نـام برندگان، همان 
طور که اشـاره شـد دو سـری آماده شـده و هر کدام 
در کیفـی جداگانـه قرار گرفته و هر کیف به دسـتان 
یکـی از نماینـدگان پرایـس واترهـاوس کوپـرز در 
اسـکار سـپرده مـی شـود. ایـن  دو نماینـده در روز 
مراسـم بـا تدابیـر ویژه امنیتـی به صـورت جداگانه 
پـا روی فـرش قرمز مـی گذارند و پـس از مصاحبه 
های احتمالی در دو سـمت سـالن محـل برگزاری 
مسـتقر مـی شـوند. پـس از آن کسـی کـه بخواهد 
بـرای معرفـی برندگان یک بخش روی سـن حاضر 
شـود، پاکت مربوطـه را از این نماینـدگان می گیرد 
و پـا روی سـن مـی گذارد و تـا وقتی بـرای خواندن 
نـام برنـده، مهـر و مـوم پاکـت بـاز نشـده، فقط دو 
نماینـده شـرکت پرایـس واترهـاوس کوپـرز از نـام 

فـرد یـا فیلم برنـده اطـالع دارند
   افزودن اعضای جدید در سال 2016

کادمـی علوم و هنرهای سـینما یا  در سـال 201۶  آ
کادمـی اسـکار در اقدامی بی سـابقه ۶83  همـان آ
کادمـی دعـوت کـرد.  نفـر را بـرای عضویـت در آ
۴۶ درصـد ایـن افـراد زن و ۴1 درصـد آن هـا افراد 
رنگین پوسـت بودنـد در میان اعضـای جدید 283 
چهـره بین المللـی از 59 کشـور مختلـف بودنـد. 
در میـان اعضـای جدیـد نـام عباس کیارسـتمی به 
چشـم مـی خـورد کـه آن زمـان در بسـتر بیمـاری 
بـود و انتخـاب او شـاید می تـوان توجـه دیرهنگام 
کادمـی بـا کارگـردان نامـدار سـینمای ایـران بود.  آ
عباس کیارسـتمی باور داشـت که سـینمای آمریکا 
چنـدان بـه او روی خـوش نشـان نمـی دهـد. در 
رویـدادی دیگـر حـدود 2 هفتـه قبـل از مراسـم 
اسـکار انجمن فیلمنامه نویسـان آمریکا جایزه ژان 
رنـوار را بـه عباس کیارسـتمی اعطا کردنـد . احمد 
پسـر بزرگ کیارسـتمی به نیابـت از پدر در مراسـم 
شـرکت کـرد و نیش و نوشـی هم به دونالـد ترامپ 
رئیـس جمهور تـازه برگزیده آمریـکا زد و گفت: در 
شـرایطی کـه برخـی تـالش مـی کننـد میـان ملتها 
مرزبنـدی کنند پدرم همیشـه در تالش بـود با فیلم 
و شـعر، مرزها را بردارد. شـهره آغداشـلو که تجربه 
حضـور در اولیـن فیلم بلنـد کیارسـتمی )گزارش( 
را داشـت در این مراسـم طی سـخنانی به سـتایش 

و تمجیـد او پرداخت.
   اسکار 2017 با طعم ایرانی

 انتخـاب دونالـد ترامپ به عنوان چهـل و پنجمین 
رئیـس جمهور آمریکا و حاشـیه های کـه از لحظه 
از  دنبـال داشـت  بـه  او  انتخـاب  و  کاندیداتـوری 
یـک طـرف و حمایـت همه جانبـه اکثریـت اهالی 

در میان اعضای جدید 
نام عباس کیارستمی به 
چشم می خورد که آن 

زمان در بستر بیماری بود و 
انتخاب او شاید می توان 

کادمی با  توجه دیرهنگام آ
کارگردان نامدار سینمای 

ایران بود. عباس کیارستمی 
باور داشت که سینمای 

یکا چندان به او روی  آمر
خوش نشان نمی دهد.
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هالیـوود، انتظـار مـی رفت که اسـکار امسـال بدل 
بـه بیانیـه هـای سیاسـی شـود. اجـرای مراسـم را 
جیمـی کیمـل بـه عهده داشـت. مراسـم بـا اجرای 
انیمیشـن فیلـم »تـرول هـا«  ترانـه نامـزد اسـکار 
جیمـی  شـد.  آغـاز  تیمبرلیـک  جاسـتین  توسـط 
کیمـل )مجـری مراسـم( از همان با توپ آتشـین به 
صحنه اسـکار آمـد و ترامپ را زیر متلـک گرفت و 
از ترامـپ بابـت بیانیـه هایش تشـکر کـرد و گفت: 
امسـال کاری کردی که دیگر اسـکار نژادپرسـتانه به 
نظر نمی رسـد. وسـط مراسـم جیمی کیمل وسـط 
مراسـم تعـدادی از مـردم عـادی از طبقه متوسـط و 
از نژادهـای مختلـف را با اتوبوس به اسـکار آورد تا 
سـتاره هـا را از نزدیک ببیننـد. یکی از آنهـا از دنزل 
واشـینگتن خواسـت که بـا او عکس سـلفی بگیرد. 
سیاهپوسـتان امسـال توانسـتند جبران سـال پیش را 
بکننـد. آنهـا چهار جایـزه مهم را تصاحـب کردند: 
بهترین بازیگـر نقش مرد مکمـل، بهترین فیلمنامه 
غیراقتباسـی، بهترین بازیگر نقـش مکمل و بهترین 

. فیلم
در میانـه مراسـم جیمـی کیمـل بـا آوردن صفحـه 
توییتـر دونالـد ترامـپ گفـت: عجیـب اسـت کـه 
او تـا حـاال توییتـی منتشـر نکـرده. کـم کـم دارم 

نگرانـش مـی شـم.
او همیـن طـور پیامی در توییتر خودش منتشـر کرد 

و نوشـت: دونالد ترامپ، بیداری؟!
جنیفـر آنیسـتون بخـش یـادواره را اعـالم کـرد کـه 
در آن کلیپـی از همـه کسـانی که امسـال از سـینما 
عبـاس  شـد.   پخـش  سـالن  در  انـد  درگذشـته 

کیارسـتمی هـم بیـن آنهـا قـرار داشـت.
   در ایـن قسـمت به بخشـهای مهم اسـکار 

یم: به همـراه بخـش فیلـم خارجی مـی پرداز
ین فیلم جایزه بهتر

 بهترین فیلم: مهتاب
نامزدهـا: الاللنـد، مهتاب، هاکسـاریج، منچسـتر 
کنار دریا، حتی اگر از آسـمان سـنگ ببـارد، ورود، 

حصارهـا، شـیر، چهره هـای پنهان
وارن بیتـی و فـی دانـاوی بـرای خواندن نـام بهترین 
فیلـم بـه روی صحنه آمدنـد، نوسـتالژی فیلم "بانی 
و کالیـد" زنـده شـد. وارن بیتی  هنگامـی که پاکت 
برنـده بهترین فیلـم را باز کـرد، نام برنـده را نخواند 
و مکـث کـرد و  کاغذ داخل پاکت را بـه فی داناوی 
نشـان داد. فـی دانـاوی نـام فیلـم  الاللنـد را برنـده 
اعـالم کـرد.  تهیه کننـدگان فیلم الاللنـد همه روی 
صحنـه رفتنـد و جوایزشـان را گرفتنـد. ناگهان یکی 
از آنهـا اعـالم کـرد کـه فیلـم برنـده مهتاب اسـت. 
کسـی بـاورش نمـی شـد و همـه فکـر می کردنـد 
بخشـی از شـوخی های مراسم اسـت. اما لحظاتی 
نگذشـت کـه معلوم شـد کـه فی دانـاوی به اشـتباه 

مهتـاب  اصلـی  برنـده  و  خوانـده  را  الاللنـد  نـام 
اسـت. تهیه کنندگان الاللند کـه روی صحنه بودند 
مجبـور شـدند پاییـن بیایند و جـای خودشـان را با 
تهیـه کننـدگان مهتـاب عـوض کننـد و اسـکارهای 
را کـه در دسـت داشـتند را بـه آنهـا تحویـل دهند. 
ظاهـرا پاکتـی کـه بـه دسـت وارن بیتـی رسـیده، 
پاکتـی بـوده کـه حـاوی اسـم امـا اسـتون برنـده 
بـوده،  زن  اصلـی  نقـش  بازیگـر  بهتریـن  اسـکار 
بـه همیـن دلیـل وارن بیتـی بـرای اعـالم نـام برنده 

بهتریـن فیلـم دچار سـردرگمی می شـود.
مهتـاب  فیلمـی در سـبک درام و زندگینامـه ای بـه 
کارگردانـی بـری جنکینز اسـت که در سـال 201۶ 
منتشـر شـد. فیلمنامـه توسـط  خـود بـری جنکینز 
بـر اسـاس رمـان »پسـرهای سـیاه زیر نـور مهتاب 
آبـی بـه نظر می رسـند« از تـارل الوین مـک کرینی 
کایـرون  »مهتـاب«،  فیلـم  اسـت.  شـده  نوشـته 
کاراکتـر اصلـی را در سـه مقطـع از زندگیش نشـان 

می دهـد. 
مهتـاب بـه تهیه کنندگـی برد پیـت بدون هیچ سـر 
و صدایـی کلیـد خورد.  »بری جنکینز« نویسـنده و 
کارگـردان فیلـم در مصاحبـه ای عنوان کرد هر سـه 
بازیگـری کـه نقش کایـرن را بازی کردنـد، در طول 
سـاخت فیلم هیچ گاه همدیگر را مالقـات نکردند!
دو فیلـم الال لنـد و مهتـاب بیـش از سـایر فیلمهـا 
شـانس دریافت جایـزه بهتریـن فیلم داشـتند. البته 
از ابتـدای فصل جوایـز تحلیلگران شـانس الاللند 
را بیشـتر از مهتـاب مـی دانسـتند. شـانس الاللند 
بـرای گرفتن جایـزه بهترین فیلـم 8۴٫7 بود و فیلم 

مهتـاب فقـط 5 درصد شـانس را داشـت. 
 ال ال لنـد یـا سـرزمین رویایـی، فیلـم رمانتیـک 
و موزیـکال؛  اصطـالح ال ال لنـد یـا شـهر رؤیاهـا 
اغلـب در اشـاره بـه شـهر لـس آنجلـس و هالیوود 
بـه واسـطه سـبک زندگـی پـر زرق و بـرق و پـر از 
بریـز و بپـاش در ایـن شـهر بـکار مـی رود. البتـه 
ایـن عنـوان در فیلـم حالتـی کنایـی دارد. هـر چند 
در واقعیـت هـم برای توصیـف خوش نشـینان لس 
آنجلـس خیلـی وقت هـا بـه طعنـه از اصـالح الال 
لنـد اشـاره می شـود.  داسـتان فیلـم درباره میـا )اما 
اسـتون( دختـر جوانـی مشـتاق بازیگری اسـت که 
در فاصله هـای زمانـی آزمون هـای بازیگـری خـود 
بـه بازیگرهـا قهوه التـه می دهـد. سباسـتین )رایان 
گاسـلینگ( نیز یک نوازنده پیانو سـبک جاز اسـت 
کـه فعـاًل بـا نواختـن موسـیقی در کافه هـای دلگیر 
سـر می کنـد. الاللنـد رکـورددار نامزدی اسـکار  با 
1۴ نامـزدی و برنده تمام شـاخه هایی کـه در گلدن 
بـود )7 جایـزه( و در رده  نامـزد آن شـده  گلـوب 
فیلـم هایـی چـون "تایتانیـک" و "همـه چیـز درباره 
ایـو" قـرار گرفـت و تنهـا فیلمـی اسـت که توانسـته 

در میانه مراسم جیمی 
کیمل با آوردن صفحه 

توییتر دونالد ترامپ گفت: 
عجیب است که او تا حاال 

توییتی منتشر نکرده. کم کم 
دارم نگرانش می شم.
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ایـن تعـداد جایـزه را در گلـدن گلـوب کسـب کنـد. قباًل 
فیلـم پـرواز بـر فـراز آشـیانه فاختـه رکـورددار بـود(. الال 
کادمـی هنرهـای  لنـد افتخـار آفرینـی خـود را در بفتـا  )آ
فیلـم و تلویزیـون بریتانیـا( هـم ادامـه داد و برنـده پنـج 
جایـزه از جملـه بهتریـن فیلم شـد. الال لنـد« اولین فیلم 
موزیـکال با موسـیقی و فیلمنامه ای اصلی اسـت که پس 
از دو فیلـم »تمـام جـاز« )1979( و »لنگرها را بکشـید« 

)19۴5( نامـزد اسـکار بهتریـن فیلـم شـده بود.
فیلـم هاکسـا ریـج یـا سـتیغ اّره ای یـا  فیلمـی درام و ضد 
جنـگ بـه کارگردانـی مـل گیبسـون و نویسـندگی انـدرو 
نایـت، رابـرت شـنکن و رنـدل واالس اسـت. فیلـم بـر 
اسـاس داسـتان واقعی یک بهیـار جنـگ در ارتش آمریکا 
بـه نـام دزموند داس اسـت که حاضر نمی شـود سـالحی 
حمـل کنـد اما طی نبـرد اوکینـاوا درجنگ جهانـی دوم با 
وجـود شـلیک های بی وقفـه دشـمن، یک تنـه جـان بیش 
از 755 نفـر از هم رزمانـش را نجـات می دهد و در نتیجه 
موفـق بـه دریافت مـدال افتخـار از دسـتان رئیس جمهور 
نامـزد  مجمـوع  در  فیلـم  ایـن  می شـود.  ترومـن  هـری 
شـش جایـزه اسـکار شـده اسـت. ایـن فیلـم در مراسـم 
اسـترالیا  تلویزیـون  و  کادمـی هنرهـای سـینما  آ جوایـز 
بـرای 13  در مجمـوع  درخشـید.  )AACTA( خـوش 
جایـزه نامـزد شـده بـود و در نهایـت بـا کسـب 9 جایـزه 
از جملـه جوایـز بهترین فیلـم و بهترین کارگردانی سـتاره 

جوایز اسـکار اسـترالیایی شـد. 
منچسـتر کنـار دریـا یا منچسـتر بای د سـی فیلمـی درام 
به کارگردانی کنت لونرگان اسـت که سـال 201۶ منتشـر 
شـد. منچسـتر کنـار دریا بـه همراهـالال لنـد و مهتاب و 
ورود از فیلمهـای تحسـین شـده سـال 201۶  می باشـد. 
فیلـم بـا واکنش به شـدت مثبـت منتقـدان و تماشـاگران 
همـراه بـوده اسـت. فیلم تاکنـون از سـوی منتقـدان نمره 
100/9۶ را گرفتـه و از نظر کاربران سـایت IMDB یکی 
از 250 فیلـم برتـر تاریـخ سـینما محسـوب می شـود. 
داسـتان فیلـم دربـاره لـی چنلـر سـرایدار جوانـی اسـت 
کـه زندگـی یکنواختـی دارد و وقایع زندگیش بـه اتفاقات 
تلخـی مثـل اخـراج از محـل کار بخاطر توهیـن کردن به 
مسـتأجر محـل کارش یا دعـوا با غریبه هـا در بار خالصه 
می شـود.  ایـده کلـی فیلمنامـه توسـط مـت دیمـون و 
جـان کرایزیسـکی بـه لونـرگان داده شـد. در واقـع اصـاًل 
از ابتـدا قـرار بـود دیمـون نقـش اصلـی فیلـم را بـر عهده 
داشـته باشـد امـا طوالنی شـدن زمـان فیلمبـرداری فیلم 
مریخـی یاعـث شـد در نهایـت کیسـی افلـک جایگزین 
او شـود و مـت دیمـون صرفًا یکـی از تهیه کننـدگان فیلم 

باقـی  بماند. 
برخـالف تصـور اشـتباهی کـه دربـاره فیلـم وجـود دارد 
عنـوان »منچسـتر« اشـاره بـه شـهر معروفـی در انگلیس 
ندارد. داسـتان در آمریکا اتفاق میفتـد و در منابع تاریخی 
ماساچوسـت  کرانـه شـمالی  در  کـه  اسـت  ذکـر شـده 
شـهری بـه اسـم Manchester-by-the Sea  وجـود 

دارد کـه پیـش تـر »منچسـتر« نـام داشـت امـا در سـال 
1989 بـه واسـطه حکـم ایالتـی جنجالـی و عدم اشـتباه 
گرفتـن بـا شـهر اصلـی منچسـتر در انگلسـتان نامش به 
Manchester by the Sea  یـا »منچسـتر کنـار دریـا« 
تغییـر کـرد. علـت این نـام هم نزدیـک بودن این شـهر به 

آب دریـا بوده اسـت.
فیلـم اگر سـنگ از آسـمان ببـارد فیلمـی جنایی سـرقتی 
آمریکایـی بـه کارگردانـی دیویـد مکنـزی و نویسـندگی 
تیلـور شـریدن اسـت.  ایـن فیلـم به پـدر و مـادر »دیوید 
مکنـزی« کارگـردان فیلـم تقدیم شـده که هـر دو در زمان 
سـاخت ایـن فیلم از دنیـا رفتند! بـا وجود این که داسـتان 
فیلـم در تگـزاس رخ مـی دهـد امـا حتـی یـک صحنـه 
از فیلـم در آن جـا فیلمبـرداری نشـد! نـام فیلـم برگرفتـه 
از اصطالحـی سـت در زبـان انگلیسـی بـه ایـن معنـی: 

»تحـت هـر شـرایطی هـر کاری کـه الزمـه انجـام بده«
بـه  آمریکایـی  درام  علمی–تخیلـی  فیلمـی  ورود،  فیلـم 
کارگردانـی دنـی ویلنو و نویسـندگی اریک هیزرر اسـت 
کـه اقتباسـی از داسـتان کوتـاه داسـتان زندگـی تـو به قلم 
تـد چیانگ اسـت. فیلم ورود یکـی از برترین آثـار تاریخ 
سـینما دربـاره حضـور موجـودات بیگانـه بر روی سـیاره 

اسـت زمین 
حصارهـا، فیلمـی  درام بـه کارگردانـی دنـزل واشـینگتن 
اسـت. حصارهـا سـومین تجربـه پشـت دوربیـن دنـزل 
واشـینگتن محسـوب شـده کـه  وی اینبـار بـا نمایشـنامه 
معـروف “حصارها” برای سـومین بار بعنـوان کارگردان پا 
به اسـکار  گذاشـت که  پـس از قریب به یک دهه سـکان 
هدایت فیلمی را بر عهده گرفته اسـت. شـش سـال زمان 
صرف شـده که دنـزل واشـنگتن نمایـش را از صحنه تاتر 
کـه خـود او در سـال 2010 نقـش اصلی را در بـرادوی به 

عهده داشـت بـه دنیای سـینما انتقـال دهد. 
فیلـم چهره های پنهـان، فیلمی درام بـه کارگردانی تئودور 
مورفـی اسـت. ایـن فیلـم کـه براسـاس داسـتان واقعـی 
سـاخته شـده , زندگـی خانـم کاتریـن جانسـون کـه از 

ریاضیدانـان ناسـا سـت را بازگـو مـی کند. 
ین کارگردانی: جوایز بهتر

برنده: دیمیان چزل )الاللند(
سـایر نامزدهـا: بـری جینکینز )مهتـاب(، کنـت لونرگان 
)منچسـتر کنار دریا(، دنیس ویلنوو )ورود(، مل گیبسـن 

)هاکسـا ریج(
چـزل جوانتریـن فیلمسازیسـت کـه ایـن عنوان را کسـب 
مـی کند. الاللند فیلمی سـت که توسـط یک جوان سـی 
و یک سـاله سـاخته شـده اسـت. جوانی که سـال گذشته 
هـم بـا فیلـم "ویلپـش یـا شـالق" در فهرسـت نامزدهای 
بهتریـن فیلم قرار گرفـت. اتحادیه کارگردانـان جایزه را به 

چـزل داده بودند. 
بازگشـت فوق العـاده »مـل گیبسـون« بـه قلـب هالیـوود 
اتفاقی اسـت که رسـما بـا اعالم نامزدهای اسـکار قطعی 
شـد و ایـن کارگـردان صاحب نـام توانسـت بـرای فیلـم  

ین  چزل جوانتر
یست که  فیلمساز

این عنوان را کسب 
می کند. الاللند 

فیلمی ست که 
توسط یک جوان 
سی و یک ساله 

ساخته شده 
است. جوانی که 
سال گذشته هم 
با فیلم "ویلپش 

یا شالق" در 
فهرست نامزدهای 

ین فیلم قرار  بهتر
گرفت. اتحادیه 

کارگردانان جایزه 
را به چزل داده 

بودند. 
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هاکسـا ریـج یـا سـتیغ  اره ای« در شـاخه بهتریـن 
کارگردانـی نامـزد شـود. مـل گیبسـن تجربـه های 
کارگردانـی  بازیگـری،  هـای  در حـوزه  را  موفقـی 
و تهیـه کنندگـی و حتـی صداپیشـگی پشـت سـر 
گذاشـته اسـت. در ایـن میـان زندگـی اش، تحـت 

تاثیـر حاشـیه هـای بوده اسـت. 
کنـت لونـرگان کارگـردان منچسـتر کنـار دریـا از 
هالیـوود  معتبـر  کارگردانـان  و  نویسـان  فیلمنامـه 
لونـرگان  دارد.  پربـاری  کارنامـه  کـه  اسـت 
نویسـنده دارودسـته نیویورکی هـا سـاخته مارتیـن 
اسکورسـیزی اسـت کـه برایش نامـزدی اسـکار را 

داشـت.   پـی  در 
دنـی ویلنو کارگـردان فیلـم ورود، زاده کبـک کانادا 
سـت.  او یکـی از تنـوع طلب تریـن کارگردان هایی 

اسـت کـه تاریخ سـینما بـه خود دیده اسـت
یگر مرد ین باز    جایزه بهتر

برنده: کیسی افلک)منچستر کنار دریا(
سـایر نامزدهـا: دنزل واشـینگتن )حصارهـا(، رایان 
گاسـلینگ )الاللند(، اندرو گارفیلد )هاکساریج(، 

ویگومورتنسـن )کاپیتان فانتاستیک(
بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن سـال گذشـته، بـری 
الرسـون برای اهـدای جایـزه بهتریـن بازیگر نقش 
اول مـرد روی صحنـه آمد.یکـی از حسـاس تریـن 
جوایـز امسـال بـود. تا یک مـاه پیش از برنده شـدن 
کیسـی افلـک مطمئـن بـود. او توانسـته بـود جایزه 
بهتریـن بازیگـر درام گلـدن گلـوب را از آن خـود 
نمایـد حتی پیشـتر جایزه بفتا را هـم تصاحب کرده 
بـود. امـا اتحادیـه بازیگران همـه معـادالت را بهم 
زد و ایـن اتحادیـه جایـزه بهترین بازیگـر را به دنزل 
واشـنگتن بـرای حصارهـا داد. کیسـی افلـک برادر 
بـن افلـک بازیگـر و کارگـردان نامدار اسـت. اتفاقًا 
اولین کسـی که کیسـی افلک را بعد از اعالم نامش 
در آغـوش گرفـت، بـرادرش بـن افلـک بـود. نکتـه 
جالـب و بی سـابقه این که در سـال هـای اخیر هر 
فـردی توانسـته جایـزه انجمن صنفـی بازیگـران را 
ببـرد در نهایت به اسـکار بهترین بازیکـر نقش اول 
مرد رسـیده اسـت. امسـال دنـزل واشـینگتن جایزه 
انجمـن را بـرد امـا اسـکار به کیسـی افلک رسـید.

از نـکات عجیـب نامزدهای جوایز اسـکار امسـال 
ایـن بـود که »تـام هنکس« بازیگـر برنـده دو جایزه 
اسـکار از 1۶ سـال پیـش و نامزد شـدن بـرای فیلم 
»دور افتاده« دیگر نتوانسـته بود بـه جمع نامزدهای 
می رفـت  انتظـار  کـه  طلسـمی  یابـد.  راه  اسـکار 
امسـال بـرای بـازی در نقـش قهرمـان اصلـی فیلم 
»سـالی« سـاخته »کلینت ایستوود« بشـکند. فیلم 
»سـالی« فروش خوبی در گیشـه داشـته و »کلینت 
مـورد  و  محبـوب  چهـره  معمـوال  نیـز  ایسـتوود« 

کادمی اسـت.  عالقـه آ

یگر زن ین باز    بهتر
برنده: اما استون )الال لند(

سـایر کاندیداهـا: ایزابل هوپـر )او(، ناتالی پورتمن 
)جکی(، مریل اسـتریپ)فلورنس فاستر جنکینز(، 

داشتن( نگا)دوست  روث 
بهتریـن  کاپریـو،  دی  لئونـاردو  توسـط  او  جایـزه 
بازیگـر نقـش اول مرد سـال گذشـته اهدا شـد. اما 
اسـتون جایزه انجمن بازیگران،گلـدن گلوب و بفتا 
مسـیری کـه کـه منجر بـه اسـکار بـرای دی کاپریو 
شـد را طـی کـرد تـا سـرانجام اولیـن جایزه اسـکار 
نصیبـش شـود. وی در گلدن گلوب جایـزه بهترین 
بازیگـر بخش موزیـکال یا کمـدی را از آن خودش 
کـردو اسـکار در زمینـه بازیگـری بـه خصـوص در 
سـالهای اخیـر نزدیـک بـه 90 درصـد بـا جوایـز 
گلـدن گلـوب مشـابهت دارد.و تنهـا تفـاوت ایـن 
دو جایـزه کـه معمـواًل جـای شـک و تردیـد باقـی 
مـی گـذارد، این اسـت کـه بخـش فیلمهـا کمدی 
و موزیـکال از درام  جداسـت. جـدی تریـن رقیب 
امـا اسـتون، ایزابـل هوپـر بـود و تحلیـل هالیـوود 
ریپورتـر، پیـش بینـی پیـروزی اسـتون را ۶7٪ در 

مقابـل 15٪ اعـالم کـرده بـود. 
"نـاکام اصلـی و بـزرگ ایزابـل هوپر فرانسـوی بود. 
او جایـزه گلـدن گلـوب را از آِن خـود کـرد. هوپـر 
در فصـل جوایـز بیشـترین تعـداد جایـزه را میـان 
بازیگـران زن گرفـت و حتـی فیلـم "او" کـه جایـزه 
گلـدن گلـوب بهتریـن فیلـم خارجـی را گرفتـه بود 

هـم در فهرسـت نهایـی جایـی نداشـت. 
مریـل اسـتریپ را در حـال حاضـر مـی تـوان زن 
بـی رقیـب صحنه هـا دانسـت. او سـه مرتبـه برنده 
جایزه اسـکار شده اسـت. اسـتریپ پس از کاترین 
هپبـورن بـا چهـار اسـکار ، مشـترکًا بـا اینگریـد 
برگمـن، جک نیکلسـون، والتر برنـان و دانیل دی-
لوئیـس )هر کدام با سـه جایـزه(، جزء رکـوردداران 
بـردن اسـکار بازیگری اسـت. وی همچنیـن با 20 
نامـزدی اسـکار )3 بار برنـده شـده( و  28 نامزدی 
جایـزه گلـدن گلـوب )8 بـار برنـده شـده( از نظـر 
تعـداد نامزدی ایـن جایزه ها در میان تمـام بازیگران 

اسـت.  رکورد  دارای 
ناتالـی پورتمن در مراسـم اسـکار شـرکت نکرد. او 
در روزهـای آخـر بـارداری خـود قـرار داشـت و به 

همیـن دلیل نمیتوانسـت در مراسـم شـرکت کند.
یگر مکمل مرد: ین باز    بهتر

برنده: ماهرشاال )مهتاب(
نامزدهـا: جـف بریجز )حتی اگر سـنگ از آسـمان 
ببارد(، لوکاس هجز )منچسـتر کنـار دریا(، مایکل 

شـانون )حیوانات شبگرد(، 
اسـکار بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مرد توسـط 
نقـش  اسـکار  برنـده  بازیگـر  ویکنـدر،  آلیسـیا 

یگران همه  اتحادیه باز
معادالت را بهم زد و این 

ین  اتحادیه جایزه بهتر
یگر را به دنزل واشنگتن  باز
برای حصارها داد. کیسی 

یگر  افلک برادر بن افلک باز
و کارگردان نامدار است.
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"ناکام اصلی و 
بزرگ ایزابل هوپر 

فرانسوی بود. 
او جایزه گلدن 
گلوب را از آِن 

خود کرد. هوپر 
در فصل جوایز 
ین تعداد  بیشتر

جایزه را میان 
یگران زن گرفت  باز

و حتی فیلم "او" 
که جایزه گلدن 
ین  گلوب بهتر

فیلم خارجی را 
گرفته بود هم در 

فهرست نهایی 
جایی نداشت. 

کیسی افلک، 
یگر  ین باز بهتر

مرد اسکار 
2017



۳۴

مکمـل سـال گذشـته به ماهرشـاال علی بـرای فیلم 
»مهتـاب« اهـدا شـد. ماهرشـاال در حقیقـت تنها 
گزینـه واقعـی بـرای دریافـت جایـزه بـود. انجمـن 
هـای منتقـدان و اتحادیـه بازیگـران، بـازی اش را 
تحسـین کردنـد. اما جایـزه گلدن گلوب بـه دو پتل 
برای فیلم شـیر، شوکی را در مسـیر توفیق علی وارد 
کرد اما نظر سـنجی هـا و از جمله تحلیـل هالیوود 
ریپورتـر، درصـد موفقیـت علـی را نسـبت بـه پتل 
نشـان مـی داد کـه او بـا اختـالف زیـاد از پتل جلو 

افتاد. 
یگر مکمل زن:  ین باز    بهتر

برنده: وایوال دیویس )حصارها(
دریـا(،  کنـار  ویلیامز)منچسـتر  میشـل  نامزدهـا: 
نائومـی هریس)مهتـاب(، اکتاویو اسپانسـر)چهره 

هـای پنهـان(، نیکـول کیدمن)شـیر(
مـارک رایلنـس، کـه سـال گذشـته بـه خاطـر فیلـم 
برنـده  »پـل جاسـوس هـا«ی اسـتیون اسـپیلبرگ 
اسـکار بهترین بازیگـر نقش مکمل مرد شـده بود، 
جایـزه بهتریـن بازیگـر نقش مکمـل زن امسـال را 
بـه وایـوال دیویـس به خاطـر فیلم »نـرده هـا« اهدا 

. کرد
بـازی وایـوال دیویـس از همان ابتـدای فصل جوایز 
جلوتـر از میشـل ویلیامـز بـود. او توانسـت جایـزه 
بهتریـن بازیگـر نقش مکمـل زن را در گلدن گلوب 

و اتحادیـه بازیگـر دریافت کند.
ین فیلم خارجی:    بهتر

برنده: اصغر فرهادی
سـرزمین  )آلمـان(،  اردمـان  تونـی  نامزدهـا: 
نـام  بـه  مـردی  )اسـترالیا(،  تانـا  مین)دانمـارک(، 

ِوه)سـوئد( ُا
شـارلیز ترون و شـرلی مک لین برای اهـدای جایزه 

بهتریـن فیلم خارجی زبـان روی صحنه آمدند.
فیلـم  بـه  زبـان  خارجـی  فیلـم  بهتریـن  اسـکار 
»فروشـنده« سـاخته اصغـر فرهـادی رسـید. ایـن 
دومیـن جایـزه او بـه حسـاب مـی آیـد. ایـران پیش 
از ایـن بـا »بچـه هـای آسـمان« ی مجیـد مجیدی 
هـم یـک بـار نامـزدی در اسـکار را تجربـه کـرده 
بود.جالـب اسـت بدانیـد در بخش خارجـی زبان، 
اسـکار به هنرمنـد نمی رسـد، بلکه به کشـور اهدا 
می شـود. ایـران تاکنون بـه خاطر فیلم هـای »بچه 
هـای آسـمان« سـاخته مجیـد مجیـدی، »جدایی 
نـادر از سـیمین« و »فروشـنده« دو سـاخته اصغـر 
فرهـادی نامـزدی در اسـکار را تجربـه کـرده بـود 
کـه فرهـادی هـر دوبـار موفـق بـه دریافـت جایـزه 
شـده. »جدایـی نادر از سـیمین« همین طـور نامزد 
دریافـت اسـکار بهتریـن فیلمنامـه هـم شـده بود.

اتفـاق کـم سـابقه این اسـت کـه فیلم »فروشـنده« 
تـا روز 1۴ فوریـه کـه رای گیری نهایی اسـکار آغاز 

شـد، پس از »تونی اردمن« شـانس دوم بردن جایزه 
بـود اما بـه ناگاه بـا تصویـب قانون عجیـب دونالد 
ترامـپ و حمایـت چهـره هـای سرشناسـی چـون 
هاروی وینشـتاین شـانس اصلـی اسـکار خارجی 
زبان شـد. ایـن فیلـم در حالی اسـکار بهترین فیلم 
خارجـی زبـان را برد کـه پیـش از این نتوانسـته بود 
هیـچ کـدام از جوایـز مهم فصـل جوایز را ببـرد. از 
ایـن جهت بـردن »فروشـنده« اتفاق کم سـابقه ای 
را در تاریخ اسـکار رقـم زد.اصغر فرهـادی از رفتن 
کادمی اسـکار،   بـه آمریکا سـر بـاز زد و در نامه به آ
انوشـه انصـاری و فیـروز نـادری کـه نمـاد ایرانیـان 
موفـق جامعـه آمریکا هسـتند بـه عنـوان نمایندگان 
خـود معرفـی کرد. انوشـه انصـاری و فیـروز نادری 
از طـرف فرهـادی برای دریافت جایـزه روی صحنه 
آمدنـد. انصـاری نامـه ای از فرهادی خوانـد که در 
آن کارگـردان فروشـنده دلیـل نیامدنش به اسـکار را 
احتـرام بـه مردم ایران و شـش کشـوری دانسـت که 
توسـط قانـون جدیـد ترامپ نمـی توانند بـه آمریکا 
سـفر کننـد. فرهادی در نامه اش نوشـته بود تقسـیم 
دنیـا به مـا و دیگـران باعث ایجـاد ترس می شـود. 
بـا دو اسـکاری کـه فرهادی بدسـت آورد توانسـت 
تاریـخ  بـزرگ  کارگـردان  سـه  کنـار  در  را  نامـش 
سـینما درج کنـد؛ فدریکو فلینی، اینگمـار برگمان، 
»فروشـنده«،  تشـویق  از  پـس  سـائورا  کارلـوس 

اسـتینگ روی سـن آمـد و قطعـه ای را اجـرا کرد. 
هـاوس  واتـر  »پرایـس  کمپانـی  مراسـم،  از  پـس 
کوپـرز« کـه برگـزار کننـده اصلـی مراسـم اسـکار 
از  "صادقانـه  نوشـت:  بیانیـه ای  انتشـار  بـا  اسـت 
و  لنـد«  »الال  »مهتـاب«،  فیلـم  دو  سـازندگان 
همچنیـن »وارن بیتـی« و »فـی دانـاوی« )اعطـاء 
کننـدگان جایـزه( برای اشـتباه پیش آمـده در هنگام 
معرفـی برنـده اسـکار بهتریـن فیلـم عذرخواهـی 
می کنیـم. اعطـاء کنندگان ایـن جایزه پاکتی اشـتباه 
را بـرای معرفـی برنـده ایـن شـاخه دریافـت کـرده 
بودنـد و زمانـی کـه متوجه این اشـتباه شـدیم، فورا 
آن را تصحیـح کردیـم. در حـال حاضـر مشـغول 
بررسـی چگونگـی رخ دادن این اتفاق هسـتیم و از 
ایـن اتفاق عمیقا افسـوس می خوریـم". البته بعدتر 
دفتـری کـه طـی دهه هـا مسـئولیت اهـدای جوایـز 
مراسـم اسـکار را برعهـده داشـت اعـالم کـرد با 2 
نفری که در شـب مراسـم اسـکار در یکشـنبه شب 
موجـب اشـتباه پیـش آمده شـدند، قطـع همکاری 

اسـت. کرده 
   تاالر مشاهیر: 

  جـورج برنـارد شـاو ایرلنـدی در سـال 1938 بـه 
ایـن مهـم دسـت یافـت، وی پـس از بـردن جایـزه 
نوبـل ادبیـات در 1925، در سـال 1938 جایـزه 
اسـکار بهترین فیلمنامه اقتباسـی را کسب کرد و ال 

فرهادی در نامه اش نوشته 
بود تقسیم دنیا به ما و 

دیگران باعث ایجاد ترس 
می شود. با دو اسکاری 
که فرهادی بدست آورد 

توانست نامش را در کنار 
یخ  سه کارگردان بزرگ تار
یکو  سینما درج کند؛ فدر

فلینی، اینگمار برگمان، 
کارلوس سائورا پس از 

تشویق »فروشنده«، 
استینگ روی سن آمد و 

قطعه ای را اجرا کرد
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گـور سیاسـتمدار و فعـال محیـط زیسـت آمریکایی 
کـه در سـال 2007 برای فیلم مسـتند یـک حقیقت 
ناراحت کننده برنده بهترین فیلم مسـتند از جشـنواره 
فعالیتهـای  دلیـل  بـه    2008 سـال  در  و  اسـکار 
بشردوسـتانه در جهـت حفـظ محیط زیسـت جایزه 
بـا  دیزنـی  والـت  کرده اسـت.  دریافـت  را  نوبـل 
کادمی و ۴۴ جایـزه  افتخاری  دریافـت 22 جایـزه  آ
کادمـی، رکـورددار دریافـت جایزه اسـکار اسـت. آ

 والـت دیزنـی در طـول عمـر خـود 2۶ جایـزه ی 
اسـکار دریافـت کـرده اسـت. او تنهـا کسـی اسـت 
کادمـی، در یـک سـال  کـه در طـول تاریـخ جوایـز آ
چهـار اسـکار بـه خانه بـرده اسـت: بهترین مسـتند 
بلند، بهترین مسـتند کوتـاه، بهترین کارتـون کوتاه و 

بهتریـن فیلـم کوتاه.
 تومـاس نیومـن« امسـال بـرای نـگارش فیلمنامـه 
جایـزه  نامـزد  چهاردهمین بـار  بـرای  »مسـافران« 
شـامل  »نیومـن«  خانـواده  اعضـای  شـد.  اسـکار 
»آلفـرد«، »لیونل«، »امیـل«، »تومـاس«، »دیوید« 
و »َرنـدی« در مجمـوع تاکنـون 90 بار نامـزد جایزه 
اسـکار شـده اند تـا خانـواده »نیومـن« پرافتخارترین 

خانـواده در عرصـه جوایـز اسـکار باشـد.
 فیلم هـای فرانسـوی بـا 23 نماینده بیشـترین تعداد 
نامزدی در رشـته ی بهترین فیلم خارجی را داشـته اند 
امـا آثـار ایتالیایـی بـا 13 بـار برنده شـدن، یـک قدم 
از فرانسـه جلوتر هسـتند. فیلـم ببر خیـزان، اژدهای 
پنهـان  بـه کارگـردان انـگ لـی و محصـول مشـترک 
کشـورهای تایـوان، چیـن، هنـگ کنـگ و آمریکا با 
کادمی پرافتخارترین فیلم  10 نامـزدی و ۴ جایـزه ی آ

خارجی زبان اسـکار اسـت.
 Let It Go بابـی لوپـز هنگامـی کـه بـرای آهنـگ 
برنـده ی جایـزه ی اسـکار بهتریـن آهنـگ شـد بـه 
دوازدهمیـن کسـی تبدیـل شـد کـه در طـول تاریـخ 
موفـق شـده چهـار جایـزه ی اسـکار، ِامـی، گرمی و 
تونـی را دریافـت کند. او همچنین جوان ترین کسـی 
اسـت کـه موفـق به کسـب ایـن عنوان شـده اسـت

 تنهـا فیلمـی کـه موفـق شـده در تمـام رشـته هایی 
کـه در آن نامـزد شـده برنـده شـود، فیلـم »اربـاب 
 The Lord of the( پادشـاه   بازگشـت  حلقه هـا: 
در هفتـاد   )Rings: The Return of the King
و ششـمین مراسـم اسـکار اسـت. ایـن فیلـم موفـق 
شـد 11 اسـکار بـه خانـه ببـرد کـه هـم رده بـا رکورد 
فیلم هـای  بـن هـور  )Ben-Hur(  و »تایتانیـک  

اسـت.  )Titanic(
مسـتند »ُا.جی: سـاخت آمریـکا« با مـدت زمان 7 
سـاعت و ۴7 دقیقـه، طوالنی ترین فیلمی اسـت که 
در تمامی ادوار جوایز سـینمایی اسـکار نامزد کسب 

جایزه شـده است
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فیلم

ین فیلم غیر انگلیسی  بهتر
زبان

برنده: فروشنده )ایران(
تونی اردمن )آلمان(

مردی به نام اووه )سوئد(
تنا )استرالیا(

سرزمین مین )دانمارک(

بهترین فیلم
Moonlight برنده: مهتاب

Arrival ورود
Fences حصارها

 Hacksaw Ridge هکسا ریج
 Hell or High Water اگر سنگ از آسمان ببارد

 Hidden Figures چهره های پنهان
La La Land الال لند

Lion شیر
Manchester by the Sea   منچستر کنا دریا

بهترین کارگردان
برنده: دیمین شزل )الال لند(

دنی وبلنوو )ورود(
مل گیبسون )هاکسا ریج(

کنت لونرگان )منچستر کنار دریا(
بری جنکینز )مهتاب(

بهترین بازیگر نقش اصلی زن
برنده: اما استون )الال لند(

مریل استریپ )فلورنس فاستر جنکینز(
ایزابل اوپر )او(

روث نگا )الوینگ(
ناتالی پورتمن )جکی(

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد
برنده: کیسی افلک )منچستر کنار دریا(

دنزل واشنگتن )حصار(
رایان گاسلینگ )الال لند(

اندرو گارفیلد )هکسا ریج(
ویگو مورتنسن )کاپیتان فنتستیک(

بهترین بازیگر نقش مکمل زن
برنده: ویوال دیویس )حصارها(

نائومی هریس )مهتاب(
نیکول کیدمن )شیر(

اکتاویا اسپنسر )چهره های پنهان(
میشل ویلیامز )منچستر کنار دریا(
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده: ماهرشاال علی )مهتاب(
جف بریجز )اگر سنگ از آسمان ببارد (

لوکاس هجز )منچستر کنار دریا(
دو پاتال )شیر(

مایکل شنن )جانوران شب رو(
بهترین فیلمنامه اقتباسی

برنده: مهتاب
ورود

حصارها

ارقام پنهان
شیر

بهترین فیلمنامه اریژینال
برنده: منچستر کنار دریا
اگر سنگ از آسمان ببارد

الال لند
خرچنگ

زنان قرن بیستم
بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان

برنده: فروشنده )ایران(
تونی اردمن )آلمان(

مردی به نام اووه )سوئد(
تنا )استرالیا(

سرزمین مین )دانمارک(
بهترین انیمیشن بلند

برنده: زوتوپیا
کوبو و دو تار

مائونا
زندگی من و یک کدو

الک پشت قرمز
بهترین مستند بلند

برنده: او جی؛ محصول آمریکا
زندگی انیمیشنی

آتش در دریا
من کاکاسیاه تو نیستم

متمم سیزدهم
بهترین مستند کوتاه

برنده: کاله سفیدها
مایلز

اکسترمیز
ویلون جو

وطنی: سرزمین من
بهترین فیلمبرداری

برنده: الال لند 
ورود
شیر

مهتاب
سکوت

بهترین موسیقی
برنده:  الال لند

جکی
شیر

مهتاب
مسافران
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فیلم

انجمن ملی نقـد آمریکا از 
177 منتقـد در 3۶ کشـور 
جهـان درخواسـت کردنـد 
کـه  ده فیلـم برگزیـده  قرن بیسـت و یکـم )ژانویه 2000 
تـا ژوئـن 201۶( را اعـالم کننـد. از این تعـداد منتقدین،  
بیشـترین منتقـد به آمریکا بـا  81 نفر تعلق داشـت. 122 
منتقـد مـرد و 55 منتقـد زن در ایـن نظرسـنجی شـرکت 
کردنـد. پـس از پایـان رای گیـری و جمـع آوری آرا، ایـن 
انجمـن فهرسـت صـد فیلـم برگزیـده را  بـه شـرح زیـر 

کرد: اعـالم 
در  فیلمـی   Mulholland Drive  مالهالنـد 1-جـاده   
ژانـر نئو نـوآر و معمایی محصـول سـال 2001 آمریکا  و 

نویسـنده و کارگـردان آن دیویـد لینچ اسـت.
In the mood for love  2-در حـال و هـوای عشـق
فیلـم درام و رمانتیـک هنگ کنگی محصول سـال 2000 
اسـت. کارگردانـی، تهیه کنندگـی و نویسـندگی این فیلم 

را وونـگ کار وای بـر عهده داشـته اسـت.
 ، There Will Be Blood 3-خـون به پـا خواهـد شـد
فیلمـی به کارگردانی  و نویسـندگی پل توماس اندرسـون، 
محصـول سـال 2007 آمریـکا. ایـن فیلـم اقتباسـی از 
رمـان نفـت! اثر آپتن سـینکلر اسـت. ایـن رمان در سـال 

1927 چاپ شـده اسـت.
۴-شـهر اشـباح Spirited away یـک فیلـم انیمه ژاپنی 
در سـبک خیال پـردازی و درام محصـول سـال 2001، به 
نویسـندگی و کارگردانـی هایائـو میازاکـی. شـهر اشـباح 
اغلـب در میـان برتریـن فیلم هـای پویانمایی تمـام دوران 
و  هفتـاد  در  توانسـت  فیلـم  ایـن  می آیـد.  حسـاب  بـه 
پنجمیـن دوره جوایز اسـکار برنـده جایزه اسـکار بهترین 
فیلـم پویانمایـی  و همچنیـن برنده جایزه خـرس طالیی 
در جشـنواره بین المللـی فیلـم برلین سـال 2002 شـود. 
ایـن پویانمایـی هنـوز هـم پردرآمدتریـن فیلـم در تاریخ 

سـینمای ژاپن اسـت
حماسـی  درام   ،  Boyhood انگلیسـی  5-پسـرانگیبه 
و  نویسـندگی  بـه   201۴ سـال  محصـول  آمریکایـی  
کارگردانـی ریچـارد لینکلیتـر. فیلمبـرداری ایـن فیلم در 
تابسـتان 2002 شـروع و در اکتبـر 2013 به پایان رسـید

۶-درخشـش ابـدی یک ذهن پـاک یا آفتـاب ابدی ذهن 
 Eternal Sunshine of the Spotless بی آالیـش 
Mind محصـول سـال 200۴ آمریـکا در ژانـر رمانتیک 
علمی-تخیلـی می باشـد.  دریافت جایزه اسـکار بهترین 
نامـزد    ، در سـال 2005  اصلی/غیراقتباسـی  فیلمنامـه 
دریافـت اسـکار بهترین بازیگـر زن برای کیت وینسـلت 
در سـال 2005 ، دریافـت جایـزه بفتـا به خاطـر بهترین 

تدویـن و فیلمنامـه اصلـی، نامـزد دریافـت جایـزه گلدن 
گلـوب بهتریـن فیلـم کمدی/موزیـکال و بهتریـن بازیگر 
مـرد فیلـم کمدی/موزیکال)جیم کـری(، نامـزد دریافت 
جایـزه گلـدن گلـوب بهتریـن بازیگـر زن فیلـم کمـدی/
موزیـکال )کیت وینسـلت( و نامزد دریافـت جایزه گلدن 

گلـوب بهتریـن فیلمنامـه )چارلـی کافمن(
7-درخـت زندگی The Tree of Life ، محصول سـال  
2011 آمریـکا با ژانر درام و تجربی. کارگردان و نویسـنده 
ایـن فیلـم ترنس مالیـک و بازیگـران اصلی آن بـرد پیت، 
شـان پـن، جسـیکا چسـتین می باشـند.  فیلـم معنـی و 
تاریخچـه زندگـی را از دیـد مـردی میـان سـال بـا مـرور 
خاطـرات کودکـی او در دهه 1950 در تگزاس بازسـازی 
می کنـد و آن را بـا جلوه هـای تصویـری بـه منشـأ خلقت 

می دهد.  پیونـد 
8-فیلـم یی یـی  Yi Yi, فیلمی درام و موزیکال محصول 
سـال 2000 تایـوان و ژآپـن و بـه کارگردانـی ادوارد یانگ 
اسـت. داسـتان فیلـم درباره پسـری سـت بـه نـام ِان جی 
سـت کـه عشـق، حسـادت، نوسـتالژی جوانـی، قهـر و 

آشتی.
9-جدایـی نـادر از سـیمین فیلمـی ایرانـی در ژانـر درام 
محصـول سـال 1389 اسـت. ایـن فیلـم برنـده  اسـکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسـی زبـان 2012 گردید. کارگردانی 
و نویسـندگی آن را اصغـر فرهـادی برعهـده داشته اسـت

 No Country for   10-جایـی بـرای پیرمردهـا نیسـت
Old Men ، محصـول 2007 ایـاالت متحـده در ژانـر 
جنایـی و مهیـج، برپایـه رمانـی با همیـن نـام از کورمک 
مک کارتـی نویسـنده  آمریکایـی و بـه کارگردانـی جوئـل 
و ایتـن کوئـن اسـت. ایـن فیلـم در جوایز اسـکار 2007 
نامـزد دریافـت  8 جایزه و برنده  ۴ جایزه  اسـکار بهترین 
فیلـم، بهتریـن کارگردانـی، بهتریـن فیلمنامـه اقتباسـی و 

بهتریـن بازیگـر نقـش مکمل مـرد گردید
  Inside Llewyn Davis دیویـس    لویـن  11-درون 
 2013 سـال  محصـول  کمـدی-درام  گونـه  در  فیلمـی 
آمریـکا به نویسـندگی و کارگردانـی برادران کوئن اسـت.   
ایـن فیلم داسـتان خواننده-ترانه سـرای پیشـتاز موسـیقی 
سـنتی در دهـه 19۶0 نیویـورک را بـه تصویـر می ِکشـد.
مهیـج  معمایـی  فیلـم  یـک    ،Zodiac 12-زودیـاک 
آمریکایـی محصـول سـال 2007 بـه کارگردانـی دیویـد 
فینچـر و نویسـندگی جیمز وندربیت که بر اسـاس کتابی 
بـا همیـن نـام به قلـم رابرت گری  اسـمیت سـاخته شـده 
اسـت. این ششـمین فیلـم بلند دیویـد فینچـر، کارگردان 

اسـت. آمریکایی 
13-فرزنـدان انسـان Children of Men، نـام فیلمـی 

انجمن ملی 
یکا از  نقد آمر

177 منتقد در 
36 کشور جهان 

درخواست 
کردند که  ده فیلم 

برگزیده  قرن 
بیست و یکم 

)ژانویه 2000 تا 
ژوئن 2016( را 

اعالم کنند. از این 
تعداد منتقدین،  

ین منتقد  بیشتر
یکا با  81  به آمر

نفر تعلق داشت. 
122 منتقد مرد 
و 55 منتقد زن 

در این نظرسنجی 
شرکت کردند.

صدفیلم برتر به روایت منتقدان

آراد پویا
منتقد سینما
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محصول سـال 200۶ انگلسـتان و آمریکا. داستان 
فیلـم در سـال 2027 دربـاره جوانتریـن فـرد روی 
زمیـن  کـه در سـن 18 سـالگی مـی میـرد و به نظر 

مـی رسـد بشـر رو بـه انقراض اسـت...
1۴-عمـِل ُکشـتن  The Act of Killing یـا بـه 
زبـان اندونزیایـی قّصـاب )اندونزیایـی: Jagal(؛ 
فیلـم مسـتنِد تاریخی اسـت بـه کارگردانی جاشـوآ 
اپن هیمر محصول سـال 2012. این فیلم توانسـت 
بـرای دریافـِت جایـزه اسـکار بهترین فیلم مسـتند 
بلنـد در سـال 2013 نامـزد شـود. عمـل کشـتن 
مسـتندی اسـت در ارتبـاط بـا سـری کشـتارهایی 
19۶5 اندونـزی اسـت کـه طـی آن بیـش از یـک 
میلیـون نفر با گرایش های کمونیسـتی بـه کام مرگ 

شدند.  فرسـتاده 
 ,Months روز   دو  و  سـه هفته  15-چهارمـاه، 
رومانیایـی  فیلمـی   ،Days2  3  Weeks and  ۴
بـه کارگردانـی کریسـتین مونجیـو محصـول سـال 
2007. ایـن فیلـم در جشـنواره فیلـم کـن 2007 
برنـده نخـل طالیـی شـد.. ایـن فیلـم کـه در دهـه 
هشـتاد میالدی و در کشـور رومانی اتفـاق می افتد 
داسـتان زنـی اسـت که بـه دوسـتش کمک کـرده تا 

بـه طـور غیرقانونـی سـقط جنیـن انجـام دهد.
 Holy   1۶-هولـی موتـورز یـا موتورهـای مقـدس
Motors  نـام فیلـم فانتـزی-دراِم فرانسـوی اسـت 
لئـوس کاراکـس  بـه کارگردانـی  کـه سـال 2012 
سـاخته شـد. داسـتان مـردی کـه روزانـه همچـون 
هنرپیشـه ها نقش هـای متعـددی را بـازی می کنـد 
و  دوربینـی هـم در کار نیسـت کـه اجراهایـش را 

کنـد. فیلم بـرداری 
 Pan’s فـان  البیرنـت  یـا  پـن  هزارتـوی   -17
Labyrinth  فیلمـی اسـت در ژانـر فانتزی تاریک 
بـه زبان اسـپانیایی محصول سـال 200۶ که گیرمو 
دل تورو نویسـندگی و کارگردانی آن را به عهده دارد
18-روبـان سـفید The White Ribbon فیلمـی 
فیلمسـاز  کارگردانـی  بـه   2009 محصـول  درام 
اتریشـی میشـائیل هانکـه اسـت. ایـن فیلـم برنـده 
جایـزه نخل طالی شـصت و دومین دوره جشـنواره 
فیلـم کـن شـد. همچنیـن ایـن فیلـم برنـده جایـزه 
گلـدن گلـوب بهتریـن فیلـم خارجـی زبـان سـال 
نماینـده  عنـوان  بـه  سـفید  روبـان  شـد.   2009
رسـمی آلمان برای شـرکت در اسـکار معرفی شد. 
کادمـی،   موجـب ناراحتـی برخـی  ایـن تصمیـم آ

مقامـات اتریشـی شـد
 Mad Max:   19-مکـس دیوانـه: جـاده  خشـم
و  پسارسـتاخیزی  فیلـم  یـک   Fury Road
اکشـن محصـول سـال 2015، بـه کارگردانـی و و  
نویسـندگی جـرج میلر، برنـدن مک کارتـی و نیکو 
التوریـس اسـت. ایـن فیلـم چهارمیـن قسـمت از 

سـری فیلم هـای مکـس دیوانـه بـه شـمار می آیـد. 
کاندیـدای 10 جایـزه اسـکار و برنـده 5 جایـزه در 

اسـکار 
 Synecdoche,( نیویـورک  20-بخش گویـی، 
New York(، فیلمی پسـت مدرن، و درام سـاخته 

چارلـی کافمـن  محصول سـال 2008
 The Grand بوداپسـت   بـزرگ  21-هتـل 
فیلمـی کمـدی محصـول     ،Budapest Hotel
وس  کارگردانـی  و  نویسـندگی  بـه   ،201۴ سـال 
اندرسـنبا الهام از آثار اشـتفان تسـوایگ است. این 
فیلـم موفـق به کسـب چهار جایـزه اسـکار بهترین 
موسـیقی فیلـم، بهتریـن طراحـی صحنـه، بهترین 

گریـم و بهتریـن طراحـی لبـاس شـد
 Lost in :22-گمشـده در ترجمـه )بـه انگلیسـی
Translation( فیلمـی آمریکایـی محصـول سـال 
2003 بـا کارگردانـی سـوفیا کوپـوال و بـازی بیـل 
مـری و اسـکارلت جوهانسـن اسـت. ایـن فیلـم 
برنـده جایـزه اسـکار »بهتریـن فیلمنامـه اریژینـال  
و برنـده جایـزه گلـدن گلـوب بهتریـن فیلمنامـه، 
بهتریـن بازیگـر و بهتریـن فیلـم کمـدی موزیـکال 
شده اسـت. ایـن فیلم در سـه بخـش دیگـر بهترین 
فیلـم، بهتریـن کارگردانـی و بهتریـن بازیگـر نقش 
اول مـرد نیز نامزد دریافت جایزه اسـکار شـده بود.
23-پنهـان Caché  فیلـم محصـول سـال 2005 
بـه کارگردانـی میشـل هانکـه  سـینمای فرانسـه و 

. ست
 2۴-اسـتاد  The Master  فیلمـی در ژانـر درام و 
سـاخته پل تامـس اندرسـن محصول سـال 2012 
اسـت. در این فیلم واکین فینیکس، فیلیپ سـیمور 
هافمـن و امی آدامـز نقش آفرینی کرده اند. داسـتان 
فیلم دارای تشـابهات بسـیاری به فرقه سـاینتولوژی 
می باشـد بـه خصـوص شـخصیت اصلی داسـتان 
مؤسسـس  هابـارد  ران  ال.  بـا  شـباهتهایی  کـه 

اینتولـوژی دارد.
25-ِمِمنتـو    فیلمـی نئـو نـوآر و روانشناسـانه بـه 
سـال  محصـول  و  نـوالن  کریسـتوفر  کارگردانـی 
2000 اسـت. نـوالن فیلم نامـه را بـر پایـه  داسـتان 

کوتاهـی از بـرادرش، جاناتـان نوشـته اسـت
2۶-سـاعت بیسـت و پنجم 25the Hour  فیلمی 
در سـبک جنایی و درام به کارگردانی اسـپایک لی و 

توبی مگوایر و محصول سـال 2002 اسـت
 ،The Social Network   27-شـبکه اجتماعـی
فیلمـی درام بـه کارگردانـی دیویـد فینچـر محصول 
سـال 2010 آمریـکا سـت. ایـن فیلم دربـاره ایجاد 
مـارک  زندگـی  و  بـوک  فیـس  اجتماعـی  شـبکه 
زاکربـرگ خالـق آن در اینترنـت و بـر اسـاس کتابی 
 Ben( بـا نـام ” میلیارد اتفاقی “ نوشـته بـن مرزیک
Mezrich(، سـاخته شده اسـت. این فیلم در سال 

جدایی نادر از سیمین
ژانـر  در  ایرانـی  فیلمـی   
سـال  محصـول  درام 
فیلـم  ایـن  اسـت.   1389
یـن  بهتر اسـکار  برنـده  
زبـان  غیرانگلیسـی  فیلـم 
2012 گردیـد. کارگردانـی 
را  آن  نویسـندگی  و 
برعهـده  فرهـادی  اصغـر 

سـت شته ا ا د
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2011 در هشـتاد و سـومین دوره مراسم اسکار برنده 
جایـزه اسـکار بهتریـن فیلم نامـه اقتباسـی، جایـزه 
اسـکار بـرای بهترین تدوین فیلم و بهترین موسـیقی 

شـد. اوریژینال 
28-بـا او حرف بزن فیلمی اسـپانیایی بـه کارگردانی 
پـدرو آلمـودوار محصـول سـال 2002 اسـت. این 
فیلم در سـال 2003 موفق به کسـب اسـکار بهترین 

شد. فیلمنامه 
 Waste مخفـف:   WALL•E 29-وال-ای  
نـام   )Allocation Load Lifter Earth-Class
فیلـم پویانمایـی علمی-تخیلـی و خیال پـردازی ای 
محصـول سـال 2008 آمریـکا کـه  بـه کارگردانـی 
انـدرو اسـتنتون سـاخته شـد.  جایزه اسـکار بهترین 
انیمیشـن  را به خود اختصاص داد. کریسـتوفر نوالن 
از ایـن فیلـم بـه عنوان یکـی از آثـار الهـام بخش در 
سـاخت فیلـم بیـن سـتاره ای    Intersteller میـان 

سـتارگان نـام برده اسـت.
30-اولدبـوی   Oldboy  که با عناوین همکالسـی 
شـناخته  نیـز  پسـر  پیـر  و  قدیمـی  رفیـق  قدیمـی، 
می شـود، یـک فیلـم معمایـی مهیج محصول سـال 
2003 کشـور کـره جنوبـی، بـه کارگردانـی پـارک 
چان-ووک و اقتباسـی از مجموعـه مانگایی ژاپنی به 

همیـن نـام از  گارون تسـوچیا اسـت.
درام  فیلـم  یـک     Margaret مارگریـت   -31
محصـول سـال سـال   2011 بـه کارگردانـی کنـت 
لونـرگان اسـت. مارگریـت را یکـی از تراژیک تریـن 
و طوفانی تریـن فیلم هـای قـرن بیسـت و یکـم مـی 

نامنـد. 
   The Lives of others دیگـران    32-زندگـی 
فیلمـی آلمانی محصول سـال 200۶  بـه کارگردانی 
فلوریـان هنـکل فـون دونرسـمارک و برنـده جایـزه 

اسـکار بهتریـن فیلـم غیـر انگلیسـی زبان 
 The Dark   33-شـوالیه تاریکـی یـا شـوالیه سـیاه
Knight  فیلمی ابرقهرمانی، محصول سـال 2008 
بـه کارگردانـی کریسـتوفر نـوالن و دنبالـه  فیلم بتمن 
آغـاز می کند اسـت. شـوالیه تاریکی نامـزد دریافت 
8 جایـزه اسـکار شـد که از ایـن بین، جایـزه بهترین 
تدویـن صـدا و بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد 

بـرای هیـت لجـر را دریافت کرد
3۴-پسـر شـائول Son of Saul فیلمی مجارستانی 
سـاخته   السـلو نمش و محصول سال 2015 است. 
این فیلم در هشـتاد و هشـتمین دوره جوایز اسـکار و 
هفتـاد و سـومین مراسـم گلدن گلـوب برنـده جایزه 

بهتریـن فیلم بـه زبان خارجی شـد
 Crouching پنهـان   اژدهـای  خیـزان،  35-ببـر 
Tiger, Hidden Dragon نـام یـک فیلـم رزمـی 
سبکووشـیا بـه کارگردانی انگ لی محصول مشـترک 
کشـورهای چیـن، هنـگ کنـگ، تایـوان و آمریکا در 
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سـال 2000 اسـت.  این فیلـم برنده جایزه اسـکار 
بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان )تایوان( و نیز سـه 
جایزه اسـکار و شـش نامـزدی جایزه اسـکار دیگر 
شـامل بهترین فیلم شـده اسـت. این فیلم همچنین 
برنـده سـه جایزه بفتا )و ده نامزدی بفتـا( و دو جایزه 
گلـدن گلـوب، شـامل گـوی طالیـی بهتریـن فیلم 

غیرانگلیسـی زبان شـده است
-3۶ تیمبوکتـو Timbuktu یـک فیلـم در سـبک 
درام محصـول سـال 201۴ موریتانـی –فرانسـه بـه 
کارگردانـی عبدالرحمـن سیسـاکو اسـت. این فیلم 
دربـاره پیامدهـای تعصـب مذهبـی در زندگـی دو 

اسـت. چوپـان طوارقی 
هـای  زندگـی  توانـد  مـی  کـه  بونمـی  37-عمـو 
 Uncle Boonmee آورد  یـاد  بـه  را  اش  گذشـته 
فیلمـی   ،Who Can Recall His Past Lives
سـاخته کارگردان تایلندی اپیچاتپونگ ویراسـتاکول 
در  فیلـم  ایـن  اسـت.     2010 سـال  محصـول 
جشـنواره فیلـم کـن 2010 برنـده جایـزه نخل طال 

. شد
38-شـهر خـدا  City of God فیلمـی بـا ژانـر 
گانگسـتری محصـول سـال 2002 برزیـل اسـت.  
ایـن فیلم در چهار رشـته جوایز اسـکار نامزد شـد: 
بهتریـن کارگردانـی، بهتریـن فیلمبـرداری، بهترین 
تدویـن فیلـم و بهتریـن فیلم نامـه اقتباسـی کـه در 
نهایـت موفـق به بـردن هیچ یـک از آن ها نشـد. این 
فیلـم همچنیـن نامـزد بهترین فیلـم زبـان خارجی 
جشـنواره فیلـم بفتـا در سـال   2002   و در همـان 
دوره موفـق شـد جایـزه بهتریـن فیلم نامه نویسـی را 
نیـز از آن خـود کنـد و همین طـور موفق شـد نامزد 
بهتریـن فیلـم زبـان خارجی جایـزه گولـدن گلوب 
سـال 2002 شـود ولی موفق به کسـب ایـن جایزه 

 . نشد
39-جهـان جدیـد  The New World، فیلمـی 
آمریکایی در سـبک زندگی نامـه ای و درام محصول 

سـال  2005 بـه کارگردانـی ترنس مالیک اسـت
 )Inside Out انگلیسـی:  )بـه  بیـرون  ۴0-دروِن 
یـک پویانمایـی رایانه ای سـه بعدی، کمـدی-درام 
و ماجراجویـی محصـول سـال 2015 آمریـکا  بـه 

کارگردانـی پیـت داکتر اسـت
۴1-عشـق Love  بـه فرانسـوی Amour    فیلمی  
فرانسـوی بـه کارگردانی میشـائیل هانکه و محصول  
2012 اسـت کـه توانسـت در جشـنواره  کن سـال 
2012 نخـل طـالی بهتریـن فیلـم را از آن خـود 
کنـد.  ایـن فیلم، مرزهـای اروپا را هـم در نوردید و 
توانسـت جایزه  بهترین فیلم خارجی زبان   اسـکار 
و گلـدن گلوب را در سـال 2013  کسـب کند. این 
فیلـم روایتـی دردنـاک از زوج سالخورده ایسـت که 

دچـار زوال عقلی شـده اند

۴2-مالیخولیـا   Melancholia  یـک فیلم علمی 
تخیلـی محصول سـال 2011 بـه کارگردانی الرس 
فـون تریـر   و کیرسـتن دانسـت بـه خاطر بـازی در 
ایـن فیلم، در جشـنواره کـن، جایزه بهتریـن بازیگر 

نقـش اول زن را برد
  Years a Slave  12 بردگـی      سـال   12-۴3
یـک فیلـم درام تاریخـی آمریکایـی محصول سـال 
2013 بـر اسـاس  زندگـی نامه 12 سـال بردگی اثر 
سـالومون نورثاپ اسـت که یک سـیاه آزاد بود ولی 
ربـوده شـده و بعنـوان بـرده فروخته شـد. کارگردان 
فیلـم، اسـتیو مک کوئیـن و نویسـنده جـان ریدلی 
اسـت.  ایـن فیلم برنـده  بهترین فیلـم درام از هفتاد 
و یکمیـن مراسـم گلـدن گلوب و همچنیـن بهترین 
کادامـی اسـکار شـده  فیلـم سـال 2013 توسـط آ
اسـت. جایزه اسـکار بـرای بهتریـن بازیگـر زن در 

نقـش مکمـل هـم به ایـن فیلم رسـید
۴۴-کپـی برابـر اصـل Certified Copy فیلمـی 
کیارسـتمی  عبـاس  کارگردانـی  و  نویسـندگی  بـه 
محصـول سـال 2010 اسـت. ژولیت بینـوش برای 
بـازی در ایـن فیلـم جایـزه بهتریـن بازیگـر نقـش 
بـه خـود  فیلـم کـن 20100 را  اول زن جشـنواره 
اختصـاص داد. عباس کیارسـتمی بـرای کارگردانی 
ایـن فیلـم در جشـنواره فیلـم کـن 2010 یکـی از 

نامزدهـای جایـزه نخـل طـال بود.
سـاخته  فیلمی سـت   Leviathan لویاتـان   -۴5
آندری زویاگینتسـف، محصول سـال 201۴ کشور 
جایـزه  توانسـت  زویاگینتسـف  آنـدری  روسـیه. 
بهتریـن فیلم نامـه در جشـنواره کـن را بـا ایـن فیلم 

ازآن خـود  کنـد.۴۶
۴۶-فیلـم روکلیـن Brooklyn فیلمـی در سـبک 
درام و بـه کارگردانـی جـان کرولـی محصول سـال 

2015 بریتانیا-کانـادا  اسـت.
 Goodbye to Language ۴7-خداحافظـی 
گـدار،  ژان-لـوک  کـه  سـه بعدی  اسـت  فیلمـی 
و  سـال 201۴   سـاخت  در  فرانسـوی  فیلم سـاز 
همچنیـن جایـزه هیئـت داوران جشـنواره فیلـم کن 

را دریافـت کـرد
۴8-آدم کـش The Assassin یک فیلم در سـبک 
رزمـی بـه کارگردانـی هـو شیائو-شـین اسـت کـه 
در سـال 2015 سـاخته شـد.  ایـن فیلـم یکـی از 

برگزیـدگان جشـنواره فیلـم کـن 2015 بـود
۴9- تلقیـن Inception فیلمـی علمـی تخیلـی و 
دلهـره آور بـه کارگردانـی و نویسـندگی کریسـتوفر 
نـوالن و محصـول سـال 2010 اسـت. ایـن فیلـم 
اسـکار  جایـزه  جملـه  از  بـرد  را  بسـیاری  جوایـز 
بهتریـن فیلم بـرداری، بهترین تدوین صـدا، بهترین 
میکـس صـدا و بهتریـن جلوه هـای ویـژه و جایـزه 
بفتـای بهتریـن طراحی صحنـه، بهتریـن جلوه های 

کپی برابر اصل
 Certified Copy فیلمی 
به نویسندگی و کارگردانی 

عباس کیارستمی محصول 
سال 2010 است. ژولیت 

بینوش برای بازی در این 
یگر  ین باز فیلم جایزه بهتر

نقش اول زن جشنواره فیلم 
کن 20100 را به خود 
اختصاص داد. عباس 

کیارستمی برای کارگردانی 
این فیلم در جشنواره 

فیلم کن 2010 یکی از 
نامزدهای جایزه نخل طال 

بود.
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ویـژه و بهتریـن صداگـذاری
 ،Tropical Malady گرمسـیری  50-بیمـاری   
فیلم تایلندی محصول سـال 200۴ در سـبک درام 
بـه کارگردانی اپیچاتپونگ ویراسـتاکول اسـت. این 
فیلـم جایزه بهترین فیلم جشـنواره کـن را از آن خود 

کند
  51-مولـن روژ   Moulin Rouge! نـام فیلمـی 
آمریـکا  محصـول  درام  و  عاشـقانه  موزیـکال، 
اسـت که بـاز لورمـن آنـرا در سـال 2001 سـاخته 
و بازیگرانـی همچـون ایـوان مک گرگـور، نیکـول 
کیدمـن و جیـم برادبنـت در آن بـازی کرده انـد. این 
فیلـم در سـال 2002 در 8 رشـته نامـزد دریافـت 
جایزه اسـکار بوده که 2 اسـکار بهتریـن کارگردانی 
هنـری و طراحـی صحنـه را دریافـت کـرده اسـت. 
جایـزه گلـدن گلـوب بهتریـن فیلـم 2002 نیـز به 

مولـن روژ! تعلـق گرفتـه اسـت.
 Once Upon آناتولـی در  روزگاری  52- روزی   
بـه  درام  فیلـم  یـک  نـام   a Time in Anatolia
کارگردانـی نـوری بیلگـه جیـالن محصـول 2011 
ترکیـه اسـت. این فیلـم بر پایـه تجربـه واقعی یکی 
از نویسـندگان فیلم نامـه سـاخته شـده اسـت. ایـن 
فیلـم برنده جایـزه ویژه هیئت داوران جشـنواره فیلم 

کن شـد
لهسـتانی-دانمارکی،  درامـی   Ida آیـدا   -53
پـاوو  انگلیسـی،   - لهسـتانی  کارگـردان  سـاخته 
پاولیکوفسـکی، محصـول سـال 2013 اسـت. نام 
این فیلم در اسـکار 87ام بیـن کاندیداهای دریافت 
جایـزه بهتریـن فیلـم خارجـی و فیلمبـرداری بود و 
توانسـت جایـزه بهتریـن فیلم خارجـی را تصاحب 

. کند
 Werckmeister 5۴-هارمونی هـای ورکمایسـتر
سـال  محصـول  تـار  بـال  سـاخته   Harmonies
2000 سـینمای مجارسـتان بـر اسـاس رمانـی از 
السـلو کراسـناهورکایی به نام سـودازدگی مقاومت 

. ست ا
55-سـی دقیقـه پـس از نیمه شـب یـا سـی دقیقـه 
درام  فیلـم  یـک   Zero Dark Thirty بامـداد 
 2012 سـال  محصـول  بـه  آمریکایـی  تاریخـی 
کارگردانـی کاتریـن بیگلو و نویسـندگی مـارک بول 
اسـت.  در ایـن فیلـم داسـتان عملیـات یافتـن و 
قتـل اسـامه بـن الدن رهبر القاعـده توسـط ایاالت 

متحـده آمریـکا بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت
5۶-مـوالِد Moolaadé ، فیلمـی محصول سـال 
200۴ سـینمای سـنگال و بـه کارگردانـی اسـامه 

سـامبن؛ ایـن فیلـم برگزیـده جشـنواره کن شـد.
 A History of Violence   57-تاریخ خشـونت
تبهـکاری  در سـبک هیجانـی  آمریکایـی  فیلمـی 
بـا کارگردانـی دیویـد کراننبـرگ و بـا بـازی ویگـو 

مورتنسـن محصـول سـال 2005 اسـت.  این فیلم 
اقتباسـی از یـک رمـان مصـور بـا همیـن عنـوان 

نوشـتۀ جـان واگنـر و  وینـس الک اسـت.
 Syndromes   58-فیلـم سـندرومها و یـک قـرن
and a Century محصـول سـال 200۶ سـینمای 
تایلنـد و بـه کارگردانـی اپیچاتپونـگ ویراسـتاکول 

اسـت. ایـن فیلـم برگزیده جشـنواره ونیز شـد
فیلـم  یـک   Under the Skin پوسـت 59-زیـر 
بریتانیـا   2013 سـال  محصـول  علمی–تخیلـی 
اسـت.  گلیـزر  کارگردانـی جاناتـان  بـه  آمریـکا  و 
داسـتان فیلـم اقتباس آزادانـه از کتابی اسـت به قلم 
مایـکل فیبر با همین نـام و فیلمبرداری آن در شـهر 
گالسـکو انجام شده است. اسـکارلت جوهانسون 
نقـش یـک زن فضایـی را بـازی می کند کـه پس از 
وسوسـه کردن انسـانها آنـان را بـه دام انداخته و می 

کشد
حرامزاده هـای    یـا  لعنتـی  ۶0-حرامزاده هـای 
فیلمـی   ،Inglourious Basterds بی آبـرو   
کارگردانـی  بـه  آمریـکا   2009 سـال  محصـول 
کوئنتیـن تارانتینـو اسـت. حـوادث فیلـم در زمـان 
جنـگ جهانـی دوم اتفـاق می افتـد. کارگـردان در 
ایـن فیلـم پایـان جنگ جهانـی دوم و رایش سـوم را 
در یـک ماجـرای کامـاًل خیالـی به تصویر کشـیده 
اسـت. تارانتینـو کـه خـود نویسـندگی فیلـم را هم 
بـر عهـده داشـته گفتـه اسـت که کـه ایده  سـاخت 
ایـن فیلـم را از مدت هـا پیش در سـر داشـته و فقط 
10 سـال روی شـخصیت آلدو )برد پیـت( در فیلم 
فکـر می کـرد. این فیلـم کاندیـد 8 جایزه اسـکار و 
برنـده بهترین جایزه اسـکار نقش مکمل مرد شـد.
فیلمـی   The Turin Horse توریـن اسـب   -۶1
سـیاه و سـفید در ژانـر درام بـه کارگردانـی بـال تار و 
همسـرش اگنس هرانیتسـکی محصول سال 2011 

است مجارسـتان 
۶2-زیبایـی بـزرگ The Great Beauty، فیلمی 
ایتالیایـی بـه کارگردانـی پائولو سـورنتینو اسـت که 
در سـال 2013 سـاخته شـده اسـت.  ایـن فیلم در 
ژانـر کمـدی درام و برنـده جایـزه بهتریـن فیلم غیر 
انگلیسـی زبان در 7  گلـدن گلـوب شـده اسـت.  
طـال  نخـل  دریافـت  بـرای  فیلـم  ایـن  همچنیـن 
درجشـنواره فیلـم کـن 2013 و بـرای بهتریـن فیلم 
ششـم  و  هشـتاد  مراسـم  در  انگلیسـی زبان  غیـر 
جوایز اسـکار نامزد شـده بود و توانسـت این جایزه 

شـود. برنده  را 
۶3-تنـگ ماهـی   Fish Tank فیلمـی در سـبک 
درام بـه کارگردانـی آندریا آرنولد اسـت که در سـال 
2009 سـاخته شـد. از بازیگـران آن می تـوان بـه 
مایـکل فاسـبندر اشـاره کـرد. تنگ ماهی توانسـت 
در سـال 2010 برنـده  جایـزه بفتـای بهتریـن فیلم 

 Ida آیدا
درامی لهستانی-دانمارکی، 

ساخته کارگردان لهستانی 
- انگلیسی، پاوو 

پاولیکوفسکی، محصول 
سال 2013 است. نام این 

فیلم در اسکار 87ام بین 
یافت جایزه  کاندیداهای در

ین فیلم خارجی و  بهتر
فیلمبرداری بود و توانست 

ین فیلم خارجی  جایزه بهتر
را تصاحب کند.
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بریتانیایی شـود. ایـن فیلم همچنین توانسـت جایزه 
هیئـت داوران جشـنواره فیلـم کن را در سـال 200 9 

از آِن خـود کند.
 Spring, ۶۴-بهار،تابستان،پاییز،زمسـتان...و بهار
 Summer, Fall, Winter... And Spring
و  کـی-دوک  کیـم  کارگردانـی  بـه  فیلمی سـت 

کـره جنوبـی. محصـول سـال 2003   
۶5-مهلکـه   The Hurt Locker نـام یـک فیلـم 
و  آمریـکا   2003 سـال  محصـول  جنگـی  درام 
کارگردانـی کاتریـن بیگلـو و بـا بـازی جرمـی رنـر 
اسـت. کاندیـد 3 جایـزه گلـدن گلـوب، کاندیـد 9 
جایزه اسـکار و 8 جایزه بفتا. ایـن فیلم برنده بهترین 
فیلـم، کارگردانـی، فیلمنامه اریژینـال، میکس صدا، 

تدویـن صـدا و تدویـن اسـکار شـد
 The Royal تننبـام  اشـرافی  ۶۶-خانـواده 
Tenenbaums، نـام فیلـم درامـی آمریکایی اسـت 
اندرسـن  وس  کارگردانـی  بـه  سـال 2001  در  کـه 
سـاخته شـد. این فیلـم موفق شـد در رشـته  بهترین 
فیلم نامـه  غیراقتباسـی نامـزد جایـزه اسـکار شـود.
سـبک  در  آمریکایـی  فیلمـی   Carol ۶7-کارول 
و  نیگـی  فیلیـس  نویسـندگی  بـه  درام  رمانتیـک 
کارگردانـی تاد هینز اسـت که بر اسـاس رمـان بهای 
نمـک به قلـم پاتریشـیا های اسـمیت سـاخته شـده 
اسـت.  ایـن فیلـم نامـزد ۶ جایـزه اسـکار و گلـدن 
گلوب شـد امـا جایـزه ای دریافت نکـرد. البته برنده 

نخـل طـالی بهتریـن فیلـم و بازیگـر زن شـد.
 Stories We Tell ۶8- داسـتان هـا از زبـان مـا
فیلـم مسـتند کانادایـی محصـول سـال 2012 و بـه 
کارگردانـی سـارا پولـی، ایـن فیلـم کاندیـدای جایزه 

بهتریـن مسـتند اسـکار بود.
۶9-تابـو Tabu محصـول سـال 2102 سـینمای 
پرتغـال و بـه کارگردانـی میگوئـل گومز. ایـن فیلم به 

صورت سـیاه و سـفید سـاخته شـده اسـت
 Only Lovers   70-تنهـا عاشـقان زنـده ماندنـد
Left Alive نـام فیلمـی بریتانیایی-آلمانـی اسـت 
کـه در سـال 2013 بـه کارگردانـی جیـم جارمـوش 

شد. سـاخته 
71-پیـش از غـروب Before Sunset فیلمـی بـه 
کارگردانـی ریچارد لینکلیتر و محصول سـال 200۴ 
آمریـکا اسـت. ایـن فیلـم درامـی بـا داسـتانی بـه 
روایـت ریچـارد لینکلیتـر، ایتـن هـاک و ژولی دلپی 
می باشـد. فیلمنامـه این فیلـم در سـال 200۴ نامزد 

جایـزه اسـکار بهتریـن فیلمنامه شـد
 Spring Breakers بهـاری    72-تعطیـالت 
یـک فیلـم کمدی-اکشـن آمریکایـی بـه کارگردانی 
هارمونـی کوریـن اسـت که در سـال 2013 سـاخته 
بـا ۴۴ دختـر  رابطـه  در  فیلـم  ایـن  شـد. موضـوع 
از یـک  دانشـگاهی اسـت کـه تصمیـم می گیرنـد 
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رسـتوران دزدی کننـد تـا بـرای تعطیـالت بهـاری 
بیاورنـد به دسـت  پـول  خـود 

در  فیلمـی   Inherent Vice ذاتـی  73-خباثـت 
سـبک کمـدی بـه کارگردانی پـل توماس اندرسـن 
اسـت کـه در سـال 201۴ سـاخته شـد. ایـن فیلـم 
نامـزد   اسـکار بـرای  بهتریـن فیلم نامـه اقتباسـی 

ید گرد
7۴-داگویـل   Dogville نـام فیلمی درام سـاخته 
بـه  دانمـارک  سـینمای   2003 سـال  در  شـده 
کارگردانـی الرس فـون تریـه کارگـردان دانمارکـی 
و بـازی نیکـول کیدمـن اسـت. فـون تریـه بـرای 
بهتریـن  نامـزد نخـل طـالی  فیلـم  ایـن  سـاخت 
کارگردانـی در جشـنواره فیلـم کـن شـد. از نـکات 
برجسـته ایـن فیلم، فیلمبـرداری تمام این فیلم سـه 
سـاعته در اسـتودیو و طراحی صحنـه منحصربه فرد 
آن اسـت، بـه صورتـی که هیـچ کـدام از خانه ها در 

یـا دیـوار ندارند.
 The Diving Bell   75-لبـاس غواصی و پروانـه
and the Butterfly نـام فیلمـی فرانسـوی اسـت 
در درون مایـه درام کـه بـر اسـاس کتـاب خاطـرات 
ژان دومینیـک بوبـی در سـال 2007 سـاخته شـد. 
کارگردانـی فیلـم بر عهده جولیان اشـنابل بـود. این 
فیلـم  نامـزد دریافـت 3 جایزه از جمله بـرای جایزه 
نخـل طالیـی در جشـنواره فیلم کن شـد. همچنین 
در همـان سـال نامزد دریافت ۴ جایزه اسـکار شـد 
امـا جایـزه بهتریـن فیلـم خارجـی گلدن گلـوب را 

تصاحـب کرد.
 The Wolf of Wall اسـتریت  وال  7۶-گـرگ 
سـال  محصـول  زندگینامـه ای  فیلمـی   Street
2013 آمریـکا بـر پایـه زندگـی جردن بلفـورت در 
گونـه کمـدی سـیاه اسـت. مارتیـن اسکورسـیزی 
کارگردانـی ایـن فیلـم را بر عهـده داشـت. این فیلم 
پنجمیـن همـکاری اسکورسـیزی و دی کاپریـو و 
فیلـم  ایـن  بـود.  دومیـن همـکاری اسکورسـیزی 
نامـزد 5 جایزه اسـکار و 2 جایزه گلد گلوب شـد و 
لئونـاردو دی کاپریو برنده بهتریـن بازیگر موزیکال 

یـا کمـدی از گلـدن گلوب شـد
77-تقریبـًا مشـهور Almost Famous نـام فیلم 
درامـی آمریکایـی اسـت کـه در سـال 2000 بـه 
کارگردانـی کامـرون کـرو سـاخته شـد. ایـن فیلـم 
موفق شـد در رشـته  بهتریـن فیلم نامه  غیراقتباسـی 
برنـده  جایـزه اسـکار شـود. همچنین در دو رشـته 
بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل زن )کیت هادسـون 
و فرانسـیس مک دورمنـد( و بهتریـن تدویـن بـرای 

دریافـت جایـزه اسـکار نامزد شـد.
78-بازگشـت The Return فیلمی روسی ساخته 
اسـت.   2003 سـال  در  زویاگینتسـف  آنـدری 
داسـتان فیلـم دربـاره دو پسـر بچـه  اسـت کـه پدر 

آنهـا پـس از 12سـال بـاز می گـردد و می خواهـد 
آنهـا را بـرای سـه روز بـه گردش ببـرد. ایـن فیلم در 
جشـنواره  فیلـم ونیـز برنـده  جایـزه  شـیر طالیی و 

فیلـم خارجـی گلـدن گلوب شـد.
بـه  بریتانیایـی  درام  فیلـم   Shame 79-شـرم 
کارگردانـی اسـتیو مک کوئین محصول سـال 2011 
اسـت. شـرم یکی از تـکان دهنـده تریـن و بهترین 
فیلمهایـی اسـت که در  مورد مشـکالت شـخصی 

یک انسـان سـاخته شـده اسـت.
80- یـک مـرد جـدی A Serious man ، نام یک 
فیلـم کمـدی سـیاه محصـول سـال 2009 آمریکا 
ایتـن  و  نویسـندگی جوئـل  و  به کارگردانـی  اسـت 
کوئـن.  این فیلم بر اسـاس خاطرات بـرادران کوئن 
از کودکـِی خودشـان )و نگاهـی بـه قّصـه ی اّیـوِب 
نبـی( اسـت کـه آدم هـای فیلـم را از آن هـا الهـام 
گرفته انـد. ایـن فیلـم نامـزد 2 جایـزه اسـکار شـد؛ 
بهتریـن فیلـم و فیلمنامـه کـه نتوانسـت هیـچ کدام 

نکند دریافـت  را 
 A.I. Artificial 81-ای.آی. هـوش مصنوعـی  
Intelligence، فیلمـی علمی–تخیلـی   آمریکایی  
به نویسـندگی و کارگردانی استیون اسپیلبرگ  که در 
سـال 2001 سـاخته شـد.  فیلم، اقتباس از داسـتان 
همچنیـن  و  اسـت  آلدیـس  برایـان  اثـر  کوتاهـی 
اشـارات زیـادی بـه داسـتان مشـهور پینوکیـو دارد. 
هـوش مصنوعی در هفتـاد و چهارمیـن دوره جوایز 
اسـکار نامـزد دو جایـزه، شـامل جایـزه   بهتریـن 
جلوه هـای ویـژه و بهترین موسـیقی متن فیلم شـد.
82-او   Her  فیلمـی آمریکایـی و محصـول سـال 
رمانتیـک علمـی- گونـه کمـدی-درام  در   2013
تخیلـی اسـت کـه اسـپایک جونـز نویسـندگی و 
داسـتان  اسـت.  داشـته  برعهـده  را  آن  کارگردانـی 
درمـورد مـردی اسـت کـه بـا یـک سیسـتم  عامـل 
هوشـمند رایانـه ای که دارای صدا و شـخصیت یک 
زن اسـت رابطـه عاطفـی برقـرار می کند. ایـن فیلم 
نامـزد 5 جایـزه اسـکار و جایـزه بهتریـن فیلمنامـه 

اریژینـال را از آن خـود کـرد
83-یـک پیامبـر    A Prophet  فیلـِم درام جنایـی 
اسـت.  فرانسـه  کشـور    2009 سـال  محصـول 
کارگردانـی ایـن فیلـم بر عهـده ژاک اودیار   اسـت. 
ناپسـند، خشـونت  دلیـل صحبت هـای  بـه  فیلـم 
 R سـنی  درجـه  جنسـی  صحنه هـای  بعضـی  و 
گرفته اسـت کـه این فیلـم را برای افراد زیر 18 سـال 

می کنـد. محـدود 
   Far from Heaven بهشـت    از  8۴-دور 
فیلمـی درام آمریکایـی اسـت کـه در سـال 2002 
بـه کارگردانـی تـاد هینز سـاخته شـد. در ایـن فیلم 
جولیـان مـور، دنیـس کوایـد، دنیـس هیزبـرت و 
پاتریشـا کالرکسـون بـه ایفـای نقـش پرداخته انـد. 

 Dogville   داگویل
نام فیلمی درام ساخته شده 

در سال 2003 سینمای 
دانمارک به کارگردانی 

یه کارگردان  الرس فون تر
دانمارکی و بازی نیکول 
یه  کیدمن است. فون تر

برای ساخت این فیلم 
ین  نامزد نخل طالی بهتر

کارگردانی در جشنواره فیلم 
کن شد. از نکات برجسته 
این فیلم، فیلمبرداری تمام 

این فیلم سه ساعته در 
استودیو و طراحی صحنه 
منحصربه فرد آن است، به 

صورتی که هیچ کدام از 
خانه ها در یا دیوار ندارند.
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ایـن فیلـم که بـا نقدهـای مثبـت از طـرف منتقدان 
مواجـه شـد موفـق بـه نامـزدی جایـزه اسـکار در 
۴ رشـته  بهتریـن فیلم نامـه  غیراقتباسـی، بهتریـن 
بازیگـر نقـش اول زن، بهتریـن موسـیقی فیلـم و 

بهتریـن فیلمبـرداری شـد.
 Le پوَلـن    َاِملـی  شـگفت انگیز  85-سرنوشـت 
  Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
محصـول سـال 2001 فرانسـه کـه در سراسـر دنیـا 
آنـرا بـه نـام آِملی یـا آملـی پولـن می شناسـند، این 

فیلـم نامـزد 5 جایـزه اسـکار شـد. 
8۶- اسـپات الیت  یـا افشـاگر Spotlight،   یـک 
فیلـم زندگینامه ای جنایی آمریکایی محصول سـال 
2015 بـه کارگردانـی تومـاس مک کارتـی اسـت. 
ایـن فیلـم بـه روایـت داسـتان یکـی از قدیمی ترین 
گروه هـای روزنامه نـگاری بوسـتون گلـوب بـه نـام 
روزنامـه  از  اسـپات الیت  نـگاران  روزنامـه  گـروه 
بوسـتون گلـوب می پـردازد. آنهـا از کـودک آزاری 
در یـک کلیسـای کاتولیک در ماساچوسـت آمریکا 
جایـزه  شـش  نامـزد  فیلـم  ایـن  برداشـتند.  پـرده 
اسـکار و برنـده 2 جایـزه بهتریـن فیلـم و فیلمنامـه 

شد غیراقتباسـی 
 ،The Headless Woman بـدون سـر 87-زن 
بـه  و  آرژانتیـن  سـینمای   2008 سـال  محصـول 
کارگردانـی لوکرسـیا مارتـل. داسـتان فیلـم دربـاره 
ورونیـکا زن میانسالیسـت که پـس از یک تصادف 
رانندگـی دچـار کشمکشـهای درونـی می شـود در 
حالـی کـه نمی دانـد با انسـان برخورد کـرده یا یک 

حیوان...
88-پیانیسـت  The Pianist  فیلمـی محصـول 
سـال 2002 سـینمای لهسـتان و سـاخته رومـن 
پوالنسـکی. فیلم بـر مبنای داسـتان واقعـی زندگی 
اشـپیلمان  والدیسـالو  یهـودی،  پیانـوی  نوازنـده  
در دوران جنـگ جهانـی دوم در لهسـتان و اشـغال 
ایـن کشـور توسـط آلمـان به قلـم خودش سـاخته 
شده اسـت. وی در آن دوران آثـار موسـیقیش  را در 
فیلـم  ایـن  رادیویـی ورشـو می نواخـت.  ایسـتگاه 
نامـزد 7 جایـزه اسـکار شـد و در بخشـهای بازیگر 
اصلـی مـرد، کارگردانـی و فیلمنامه اقتباسـی جایزه 
دریافـت کـرد. آدریـان بـرودی بـا دریافـت جایـزه 
اسـکار در سـن 29 سـالگی، رکـورد جوان تریـن 
گرفتـه،  را  مـرد  اول  نقـش  جایـزه   کـه  بازیگـری 
شکسـت؛ او جایـزه فـوق را بـه اشـپیلمان تقدیـم 

. کرد
89-راز چشـمان آن    و یـا راز درون چشم هایشـان  
The Secret in Their Eyes ، یـک فیلـم درام 
و جنایـی آرژانتینـی اسـپانیایی زبـان تولید شـده در 
سـال 2009 اسـت کـه براساسـی رمانـی بـه نـام 
 La pregunta :پرسـِش چشمانشان )به اسـپانیایی

فیلـم  ایـن  شده اسـت.   سـاخته   )de sus ojos
دوم  و  اسـکار هشـتاد  در  فیلـم خارجـی  بهتریـن 

گردید.
90-قتـل جسـی جیمز به دسـت رابرت فـورد ُبزدل  
 The Assassination of Jesse James by the
آمریکایـی در  فیلمـی    Coward Robert Ford
سـبک وسـترن محصـول سـال 2007 اسـت. این 
فیلـم بر پایـه  رمانی با همین نام نوشـته ران هنسـن 
)Ron Hansen( اسـت که در سـال  1983 نوشته 
شـد. کارگـردان ایـن فیلـم انـدرو دامینیک اسـت. 
بـرد پیت نقش جسـی جیمـز و کیسـی افلک نقش 
جیمـز،  جسـی  می کننـد.  بـازی  را  فـورد  رابـرت 
یاغـی سـنگدل و بی رحـم و چهـره ای افسـانه ای و 
اسـطوره ای آمریکا در سـال 1882 کشـته شـد، اما 
پـس از مرگـش بـه صـورت یـک قهرمـان محبوب 
درآمـد و در ترانه هـا، کتاب هـا و بـر پـرده سـینماها 

داسـتان های او بازگـو شـد 
91-راتاتویـی   Ratatouille کـه در ایـران بـا نـام 
فیلمـی  می شـود،  شـناخته  هـم  سرآشـپز  مـوش 
انیمیشـن  محصـول سـال 2007 آمریـکا و  برنـده 

جایـزه اسـکار و جایـزه گلـدن گلـوب شـد
 Let the 92-آدم درسـت بـه قلب خـودت راه بـده
Right One In ، محصول سـال 2008 سـینمای 
نـروژ و بـه کارگردانـی توماس آلفردسـون. داسـتان 
فیلـم دربـاره دختر بجـه ای تنها به نام الی همسـایه 
پسـری بـه نام اسـکار می شـود. بـا وقوع چنـد قتل 
در اطـراف خانـه آنهـا کـم کـم متوجـه می شـویم 

الـی یـک دختر بچـه معمولی نیسـت..
 Moonrise مـاه    طلـوع  93-قلمـرو 
محصـول  آمریکایـی  فیلـم  یـک    ،Kingdom
سـال 2012 به کارگردانی وس اندرسـن اسـت و 
بـروس ویلیـس وادوارد نورتـون بازیگـران اصلی 
آن می باشـند.  فیلـم  دربـاره  دنیـای کـودکان و 
عشـق کودکانـه اسـت کـه از زاویـه دیـد بچه هـا 
سـاخته شـده و بـه تضـاد دنیـای آنهـا و دنیـای 

می پـردازد بزرگسـاالن 
9۴-در جسـتجوی نمـو   Finding Nemo  نام 
انیمیشـن آمریکایـی بلنـد برنـده  جایـزه اسـکار 
سـال 2003 اسـت. داسـتان فیلـم در مـورد یک 
دلقک ماهـی بـه نـام مارلیـن اسـت کـه در مـورد 
در  را  او  و  اسـت  زیـادی حسـاس  نمـو  پسـرش 
اقیانـوس گـم می کنـد و درپی آن بـا  کمک ماهی 
بـه نـام دوری بـه جسـتجوی نمـو می پـردازد. بـه 
تدریـج و پـس از یافتـن نمـو او متوجـه می شـود 

کـه نبایـد آنقـدر متـه به خشـخاش بگـذارد.
95-مـاده سـفید White Material، محصـول 
سـال 2009 فرانسـه و کامـرون و بـه کارگردانـی 
کلـر دنیـس؛ داسـتان فیلـم دربـاره دنیـس  کـه به 

Ten ده
 سـاخته عباس کیارسـتمی 
اسـت.   2002 سـال  در 
داسـتان فیلم درباره  ده زنی 
سـت کـه درون خودرویـی 
نشسـته اند و در ده سکانس 
بـا ده شـخص گفتگوهایی 
نمایـی  و  می دهـد  انجـام 
در  امـروزی  زن  زندگـی  از 
می دهـد. نشـان  را   ایـران 
کایه دو سـینما نیز این فیلم 
را جـزو 10 فیلـم برتـر دهه 
2000 معرفـی کـرد و ایـن 
یافـت نخل  فیلـم نامـزد در
طالیـی جشـنواره فیلم کن 

2002 شـد.
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بازدیـد منطقـه ای از آفریقـا مـی رود کـه مملـو از 
جمعیـت و درگیری هـای بیـن نـژادی اسـت. یـک 
خانـواده فرانسـوی در خانـه او پنـاه مـی گیرنـد تـا 
تجـارت کشـت قهـوه خـود را کـه بـا مردی سـیاه 

پوسـت در ارتبـاط اسـت نجـات دهند...
9۶-ده Ten سـاخته عبـاس کیارسـتمی در سـال 
2002 اسـت. داسـتان فیلـم درباره  ده زنی سـت 
کـه درون خودرویـی نشسـته اند و در ده سـکانس 
و  می دهـد  انجـام  گفتگوهایـی  شـخص  ده  بـا 
نمایـی از زندگـی زن امـروزی در ایـران را  نشـان 
می دهد.کایـه دو سـینما نیـز ایـن فیلـم را جزو 10 
فیلـم برتـر دهـه 2000 معرفـی کـرد و ایـن فیلـم 
نامـزد دریافـت نخـل طالیـی جشـنواره فیلـم کن 

2002 شـد.
 The Gleaners and I 97-خوشـه چینان و مـن
گنه  ، مسـتندی محصـول فرانسـه و بـه کارگردانی آ
واردا؛ فیلـم چنـد نفـر را کـه پـس از برداشـت بـه 
مـزارع رفتـه و باقیمانـده محصوالت را بـرای خود 
جمـع آوری مـی کننـد را دنبال می کنـد. کارگردان 
فیلـم در طـول کشـور سـفر کـرده و شـهر به شـهر 
بـه دنبـال آنهـا و کسـانی که بـا آنهـا ارتبـاط دارند 

مـی گردد.
سـال  محصـول  فیلـم    ،Carlos 98-کارلـوس 
الیویـر  گردانـی  کار  بـه  و  فرانسـه-آلمان   2010
آِسـیا؛ ایـن فیلـم  زندگـی ایلیـچ رامیـرز سـانچز    
معـروف بـه کارلـوس ُشـغال، آدمکـش و مـزدور 
و »انقالبـی حرفـه ای« مارکسیسـت مـی  جنگـی 

پـردازد.
 Requiem for a رویـا   به جـای  99-مرثیـه 
Dream  نـام فیلمـی درام و روان شناسـی آمریـکا 
کارگردانـی  و  آرونوفسـکی  دارن  نویسـندگی  بـه 
دارن آرونوفسـکی محصـول سـال 2000  اسـت. 
ایـن فیلـم بـر اسـاس رمانی بـه همیـن نام نوشـته 

بـرت سـلبی جونیـور سـاخته شـده اسـت. هو
 201۶ محصـول   ،Toni Erdmann-100
از بهتریـن کمدی  هـای  سـینمای آلمـان و  یکـی 
خارجـی  زبـان  فیلـم  بهتریـن  نامـزد  و  امسـال 
نزدیکتریـن  فیلـم  ایـن  اسـت.    2017 اسـکار 
رقیـب فروشـنده بـرای کسـب جایـزه اسـکار بـود 
کـه موفـق نشـد. کارگـردان ایـن فیلـم خانـم مارد 
آده پـس از کسـب جایزه اسـکار توسـط فروشـنده 
در اظهـار  نظـر فروتنانـه ای گفت: باید فروشـنده 
اسـکار مـی گرفـت. ارزش حمایـت از یـک تفکر 

بیـش از حمایـت از یـک فیلـم اسـت.
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یگر  محمود پاک نیت ، باز
سینما و تاتر و تلویزیون ، 

بعنوان چهره ای که برای 
نسل گذشته مردمان ایران 

زمین یادآور خاطراتی 
ین است شناخته  شیر

می شود.
یال تلویزیونی " پس  سر
از باران " و نقش ارباب 

در مقابل شخصیت هایی 
همچون " خانوم کوچیک 

و خانوم بزرگ "  و موسیقی 
و آواز دلشین این مجموعه 

که سرشار از یکرنگی و 
البته سوز و گداز عاشقانه 

های خطه شمال است، 
در زمره خاطراتی از نسل 

مردم و تلویزیون هستند که 
ماندگاری شان در اذهان 

غیر قابل کتمان می باشد.
در موسم نوروز و به احترام 

کسوت و تخصص و 
خاطره بازی های عاشقانه، 

بر آن شدم تا گپ و گفتی 
هر چند کوتاه با خالق "  
ارباب "  در پس از باران 
یچه  داشته باشم و از در

فلسفه هنر ، به چراییهای 
عدم توفیق نسل جدیدی 

یم.  های جعبه جادو بپرداز
گپ و گفتی که احتماال 

برای خواننده بارثاوا خالی 
از لطف نباشد و در ورق 

زدن خاطراتی غبار گرفته نیز 
به یاری مخاطب مان بیاید.

امیر راعی فرد

گفتگو

    بـدون حاشـیه پـردازی و تعارفات معمول 
و جهـت آغـاز بحـث، طبـق روال همیشـگی 
و جهـت یـادآوری بفرماییـد کـه   از چه سـالی 
وارد عرصـه هنـر شـدید و بـه چـه صـورت به  " 
محمـود پـاک نیـت " ی بـدل شـدید کـه هـم 
نسـل قبـل تـر از مـا و هـم نسـل مـا خاطـرات 
خوبـی را بـا شـما پشـت سـر گذاشـتند و  البته 
در  برایشـان  اعتمـاد  مـورد  فـردی  هـم   هنـوز 

عرصـه هنـر می باشـید .
 مـن از سـال ۴8 کار تاتـر را شـروع کردم و از سـال 
اثـر  یـا 25   ۶7 وارد سـینما شـدم و حـدود 2۴ 
سـینمایی دارم و البتـه  نـا گفتـه نمانـد کـه ، قبل از 
انقـالب هـم  تاترهای تلویزیونی  ضبـط می کردیم 
و بعـد از سـال  70 به طـور حرفه ای کار سـریال را 
شـروع کـردم و تـا االن 32  سـریال بازی کـرده ام.

سـوال  پاسـخ  در  هوشـمندی  بـا  کنـم  مـی  فکـر 
تکـراری قبلـی بـه محـدوده مـورد نظـر مـن کـه  
سـریال هـای تلویزیونـی بـود اشـاره ای  داشـتید.  
در سـریال "پـس از بـاران" کـه پخـش شـد و  اتفاقا 
همگیرهم شـد ، نقشـی که شـما بازی کردید هنوز 
هـم مانـدگار اسـت .پرسشـی  کـه پیـش مـی آیـد 
دقیقـا همین جاسـت کـه  چگونه می شـود که یک 
نقـش اینگونـه خاطره سـازی مـی کند  و بـرای یک 
نسـل ،هنـوز کـه هنـوز اسـت مانـدگار می شـود؟

ببینیـد ، وقتی کارگردان و متن خوب باشـد، بازیگر 
هـم بـه نوبـه خود بـه قـوام بخشـیدن نقـش کمک 
مـی کند. دلیل اثربخـش دیگرهم زمان کار اسـت.
بـه ایـن معنـا کـه کار سرسـری اجرا نشـده اسـت. 
بـرای همـه چیـز وقـت الزم گذاشـته شـده بـود. از 

متـن تـا اجـرا و تمرین.
بـه عبارتـی ، هـم زمـان مهم اسـت هـم کارگردانی 
هم بازیگری .توجه داشـته باشـید کـه االن، داغ داغ 
مـی آینـد بازی می کنند و معلوم اسـت کـه آن فیلم 

و بـازی خوب نمی شـود.
بـه عنـوان مثـال ،در پـس از بـاران یکی دو مـاه متن 
در اختیـار مـن بـود و روی آن کار مـی کـردم ولـی 
االن متاسـفانه برنامـه این جور اسـت کـه  مثال یک 
مـاه قبـل از دهـه فجر مـی آید بـرای این مناسـبات 

کار بسـازد معلـوم اسـت که خـوب در نمـی آید.
کار نیـاز به تفکر و خالقیـت دارد و نیاز دارد که کار 
از طـرف بازیگـر و کارگردان و همه عوامل سـاخت 

یک اثر فهمیده شـود. 

خـود بازیگرهـا کـه اخیـرا دارنـد بـازی می کننـد 
صرفـا دنبـال انجـام یـک کارهسـتند ، دنبـال ایـن 

نیسـتند کـه کار خـوب ارائـه بدهنـد.
گاهـی اوقـات مـی بینیـم کـه بـازی هـای غیرقابل 
پذیرشـی هـم انجـام مـی دهنـد و همیـن نحـوه 
پـردازش و اراییـه یـک نقـش مـی توانـد تاثیـرات 
مثبـت یـا منفـی در ذهـن مخاطـب ایجـاد نماید.
یال "پـس از باران"      بـه نظـر مـن البته ، سـر
فقط صرف سـرگرمی سـاخته نشـده بود و واقعا 

داشت. دستاورد 
سـیما   و  صـدا  در  مشـخصا  کـه  روالـی  االن 
یال هـا  پیگیـری مـی شـود بـرای سـاخت سـر
، بـا کمـی دقـت ، یـک جـور عـدم هماهنگـی 
بـه چشـم مـی خـورد و ایـن غیـر واقعـی بودن 
از  مـردم  دوری  باعـث   ، داسـتانها  و  تصاویـر 
ایـن برنامـه ها مـی شـود . این عـدم هماهنگی 

نتیجـه اش چـی مـی توانـد باشـد؟
بعضـی فیلم هـا را صدا و سـیما اجـازه کار کردن و 

حتـی پرداختـن هم نمـی دهد .
چـون بخشـی از مـوارد  ، حمـل بـر بدآمـوزی می 
شـود ودر مـواردی هـم گفته می شـود سـیاه نمایی 
اتفـاق افتاده اسـت. خب اینها یک مقداری دسـت 

نویسـنده را مـی بندد.
اگـر بخواهم بصـورت جزیـی و مصداقی صحبت 
کنـم ، بزرگترین خاصیتی که سـریال" پـس از باران" 
از آن بهـره منـد بـود ، رویـه عـدم قضـاوت  قطعی 
دربـاره شـخصیت هـای داسـتان بـود ، بـه گونه ای 
کـه  در انتهـا نمی توانسـتیم بگوییـم آدم خوب چه 

کسـی بـود و آدم بد چه کسـی ...
دقیقا اشـاره درسـتی کردید.یکی از حسن های این 
کار ایـن بـود کـه آدم ها کال سـیاه نبودند . درسـت 
شـبیه زندگـی واقعی که هیچ آدمی نه سـفید سـفید 
اسـت و نـه هیچ آدمی سـیاه سـیاه اسـت . همه آدم 
هـا وقتـی در موقعیـت های مختلفـی قـرار بگیرد ، 
جوهـره وجودی خوشـان را بـروز می دهنـد. یعنی 
شـرایط زمانی و مکانی در نحوه بـروز اخالقیات از 

اهمیـت خاصی برخوردار اسـت.
هـر کـدام از مـا ،درشـرایطی آدم خوبی می شـویم 
و یـا  در شـرایطی متفـاوت مـی توانیـم آدم بـدی  

. یم بشو
مـورد دیگـری که در مانـدگاری یک اثر مهم اسـت 
و بایـد بـه آن توجـه ویـژه ای کـرد ایـن اسـت کـه ، 

صدا و سیما به بعضی فیلم ها،  اجازه کار کردن نمی دهد 
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در حـوزه هنـر کار جمعـی اسـت ودر هنر نمایشـی یک تنه 
نمـی شـود کار انجـام داد . مثـال در مانـدگاری و موثر بودن 
یـک کار، فیلمبردلری و گریم و همه عوامل در درخشـندگی 
آن اثـر مهـم هسـتند و بایـد همـه عوامـل بـا دقـت انتخاب 

شوند.
 مـن بـه عنوان یـک بازیگر ، تنهـا کاری که مـی توانم انجام 
دهـم ایـن اسـت که بعضـی فیلمنامه هـا را قبول نمـی کنم. 
در نمایـش بازیگـر و کارگـردان و طـراح صحنـه و گریمـور 
و غیـره بایـد همه جمع شـوند بـرای بـاال بـردن کیفیت کار 

خوب.
    خـارج از بحـث فیلـم و پرداختـن بـه مقولـه های 
نـخ نمـا شـده بایـد اذعـان کنـم ،  افـرادی مثل شـما با 
یف  ایـن دیدگاه فلسـفی بـه زندگی و هنر که بسـیار شـر
اسـت و در این محدوده ، انسـانها ، خاکسـتری هستند  
و خیر و شـر همیشـگی عمـال وجود ندارد ،ایـن آدم ها 
بـا ایـن دیـدگاه ها بـرای ترویـج ذهنیت هـای محترمی 
کـه دارنـد ، ورودشـان در مطبوعـات و نوشتارشـان در 
فرهنـگ مطالعاتـی جامعـه کمرنـگ اسـت.  بـه عنوان 
مثـال نسـل دهـه 70 یـا 80 ، بـه یـک سـری خـوراک 
هـای فرهنگـی اینچنینـی نیـاز مبرمـی دارنـد و مـن این 

نقـد را بـه افـرادی مثل شـما وارد مـی دانم.
البتـه بایـد بگویـم ،انـی کـه نویسـنده هسـتند  هـم بایـد 
بـرای ایـن دیـدگاه تـالش کنند و شـما نیـز باید بـا آدم های 
مختلفـی در ارتبـاط باشـید و نظـرات آن هـا را روی کاغـذ 
بیاوریـد و بـه مـردم انتقـال بدهیـد ،یعنـی این یـک نقد دو 
جانبـه اسـت. مـن و شـما در ایـن حوزه بـه هم نقـد داریم. 
امـا جنـس ایـن انتقـاد از جنـس همـکاری اسـت. بـاز هم 
تاکیـد مـی کنم ، مـن بعنـوان یک بازیگـر مهمتریـن کاری 
کـه از دسـتم بـر می آیـد ، همـان انتخـاب گزینشـی کارها 

اسـت . بعبارتـی یکجـور دوری کـردن از تکـرار.
     انتظـاری کـه از شـما بـزرگ تـر ها در این داسـتان 
ید یعنـی ما هم  یـم ایـن اسـت کـه مـا را تنهـا نگذار دار
یـم بـه سـمت همین سـتاره  اگـر تنهـا بمانیـم ، مجبور
هـای بـی نـور کـم فـروغ در عرصه سـینما و تاتر سـوق 
پیـدا کنیـم .یعنـی ما هـم ، هم پیاله کسـانی بشـویم که 
بـه جای اینکـه خدمـت فرهنگی اراییـه دهند آمـده اند 
تـا  فقط یـک کاری انجـام بدهند و بروند خواهشـی که 
مـن از شـما دارم به عنـوان بزرگتر در ایـن عرصه و فردی 
کـه در هنـر، دیـدگاه فلسـفی دارد ،در ایـن عرصـه ما را 

ید. تنهـا نگذار
 شـما هـر وقـت بخواهیـد و مـن بتوانـم هـر کمکـی بکنم 
کوتاهـی نخواهـم کرد و بسـیار خوشـحالم که افـرادی پیدا 
شـده انـد که  بـا دغدغه های فلسـفی بـه هنر و سـینما نگاه 

مـی کنند. 
    مـن هـم امیدوارم ایـم گپ و گفت کوتاه سـرآغاز 
همکاری بیشـتر با جنابعالی باشـد. از شـما بابت وقتی 

کـه در اختیار مخاطبان مـا قرار دادید سـپاس گذارم.
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سینما_داخلی_مشهد
زمزمه یار درخانه  و ما گرد جهان!
گـروه سـینما     سـال هاپیش کـه در همایـش بین الملی 
ادبیـات کودک ونوجوان شـرکت کـرده بودیـم، مهم ترین 
نکته ای را که نویسـندگانی چون مرحـوم "نادرابراهیمی"، 
محمـدی"،  "محمدرضـا  کرمانـی"،  مـرادی  "هوشـنگ 
روانشـاد"توران  انصـاری"و  آفریـن  "نـوش   ، "یوسـفی" 
میرهادی"به ما یادآورمی شـدند، اهمیت نقش "خراسـان 
بزرگ"بر رشـد"فرهنگ ایـران" به عنوان یکـی ازمهم ترین 

قطـب هـای فرهنگ ایـران زمیـن بود.
   ایـن حکـم دربـاره سـینماگران خراسـانی نیزمصـداق 
داردونشـان آن وجـود بی شـمارهنرمندا فعـال دراین زینه 

. ست ا
و  ومشـهد  خراسـان  درمنطقـه  هایـی  تولیدفیلـم     
امرکـه  ایـن  بربررسـی  شـد  ای  بهانـه  آن  لوکیشـن های 
چگونـه روندتولیدفیلـم حرفـه ای دراین منطقه به نسـبت 
دهـه هـای پیش بـه یکباره کنـد ومتوقـف شـد.آیا بهاری 

خواهدبـود؟!  راه  در 



۵۲

    ابتـدا از » زمزمـه « شـروع می کنیم.زمزمـه 
معصـوم  علـی  »محمـد  روانشـاد  از  یـادگاری 
دوسـت«؛ نویسـنده ای کـه زمـان فرصتـی بـرای 
شناسـاندِن آنچـه کـه الیـِق توانایی هـای او بـود ، 
بـه مـا نـداد. از زمزمه بگـو و در پـی َاش از »یـار در 

خانـه«ی خسـرو سـینایی.
 آن زمـان بـه شـدت درگیـر تاتر بودم و نسـبت بـه بازی 
در فیلم و سـینما دیدگاِه خوبی نداشـتم. خسرو ملکان 
کـه آمـد، در یک دودلی بـرای انتخاب بـودم. اما زمزمه 
نوشـته ی علی معصوم دوسـِت دوسـت داشـتنی بود. 
ضمن اینکـه حضـوِر مهدی صباغـی و روانشـادرضا 
سـعیدی را در کنار داشـت، نهایـت پذیرفتم. فیلمنامه 
با اینکه جنبه ی سفارشـی داشـت امـا دارای مضمونی 
مناسـب برای مخاطب بود ، بالعکس برخی مضامین 
که پرداخِت بیشتر به آن حکم آب بسـتن را دارد. زمزمه 
قصـه ای سـاده و خوش ریتم داشـت که بـدوِن در نظر 
گرفتن تغییرات هنگام سـاخت به نظرم فیلم خوبی در 

زمانه ی خـودش بود.
    میدانی که زمزمه برگرفته از خاطراِت شخصِی 
علـی معصـوم دوسـت بـود.از ایـن جهـت تا چه 

انـدازه در همـذات پنداری مخاطـب موثر بود؟
 هنـر سـینما و نمایش هنـری نمادین و کنایی سـت که 
از واقعیـت هـا فاصله میگیرد و با اینکـه تالش می کند 
بـه واقعیـت نزدیک شـود اما بازهـم مجبور بـه دخل و 
تصـرف برای نمایاندِن مفاهیِم پنهان قصه است.منشـا 
ایـن قصـه هـم گرچـه برگرفتـه از خاطراِت شـخصی 
معصـوم دوسـت بـود، امـا دیـدگاِه کارگـردان هـم در 
تغییـراِت صورت گرفته چنـدان تاثیر منفی در داسـتان 

نداشت.
نکتـه ی مهم دربـاره ی کاِر معصوم دوسـت این بود که 
جرقه ای بود برای شـروِع یکسری تولیداِت حرفه ای در 

سینمای مشـهد. از این رو بسیار ارزشمند بود.
   از »یـار در خانـه« بگو و چگونگی تولید آن به 

کارگردانی آقای »خسرو سینایی«.
آقـای سـینایی قبـل از این فیلم مسـتند کوتاهی بـه ناِم 
»گمشـده« سـاخته بود، با موضـوِع مهاجـرِت آوارگاِن 
لهسـتانی و وروِد آنهـا بـه ایـران. از آنجا که مادِر ایشـان 
از جملـه ی همیـن مهاجریـن بـوده، پـس از دعـوِت 
آقای »مهدی احمدی« از ایشـان برای تولید سـینمایی 
گمشده، آقای سـینایی هم از این موضوع استقبال کرد.
از بیـِن بچـه های مشـهد ایشـان ، مـن و آقـای »احمد 
فخر« را انتخاب کردند. ایشـان استاِد بسیار مسلطی در 

کاِر خود هسـتند و ماهم عالقه منِد تجربه با ایشان.این 
فیلم، فیلِم گیشـه نبود ولی از جمله ی فیلم های فاخِر 
زمـاِن خـود حتی در حـاِل حاضر بوده.مـن از اخالق و 

معرفت و تفکرات ایشـان بسـیار آموختم.
   تجربه ی بعدی شـما در محیِط مشـهد فیلِم 
تجربـی »راننده تاکسـی« روانشـاد علـی معصوم 
دوسـت بـود. داسـتاِن ایـن فیلـم هـم ماننـد دیگر 
فیلمنامـه هایـش برگرفتـه از خاطـراِت شـخصی 

ایشـان بـود. تجربـه ی آن فیلـم چگونـه بود؟ 
داسـتان های معصوم دوسـت همیشـه عاطفی و روان 
بـود. بـه این جهت بـازی در ایـن فیلم را پذیرفتـم. این 
فیلم جایزه ی بهترین فیلِم داستانی را در بخش تجربی 
در جشـن خانـه ی سـینما از آِن خـود کـرد و معصـوم 
دوسـت جایـزه اش را از دسـِت یک قصـه نویس چون 

خـودش گرفت.یعنـی از آقای ناصـر تقوایی.
    یکی از فیلم های بسـیار خوب که متاسـفانه 
اکـراِن عمومـی در ایـران نداشـت، فیلم سـینمایی 
»سـیف الله« بـود که بعدهـا تغییـر نـام داد.کاِر با 
آقـای »فریبرز کامکاری« کارگـرداِن این فیلم که در 

خراسـان تولید شـد، چگونه بود؟
 فریبرز برادِر ناصِح کامکاری و همسـِر خانم الهام پاوه 
نـژاد اسـت. ایشـان در هتل جم مشـهد با من صحبت 
کـرد و مـن قبـول نقـش را منـوط بـه خوانـدِن فیلمنامه 
کـردم. پـس از خوانـِش فیلمنامـه بـا داسـتانی بسـیار 
جـذاب و محکـم روبـرو شـدم. بـه گونـه ای کـه بعد 
از آن خـود مشـتاِق تجربـه ی بـازی در این فیلـم بودم. 
داسـتان فیلم دربـاره ی  نوجوانـی به ناِم سـیف الله بود 
که تحـِت تاثیر شستشـوی مغزی طالبان قـرار میگیرد 
داسـتان از زمـاِن خـود کمی جلوتـر بود و شـاید به این 
دلیـل مجـوِز اکـران در داخـل را نگرفت. امـا به جهِت 
اینکه تهیه کنندگاِن اصلی کار ایتالیایی بودند، این فیلم 
بـا ناِم »فصل ممنوعه« در ایتالیا و اسـپانیا نمایـش داده 
شـد. امیـدوارم روزی این فیلم امکاِن نمایـش در داخل 

را کسـب کند.
    برگردیـم بـه رونـِد تولیـِد فیلـم حرفـه ای در 
مشـهد و خراسـان . علـِت اسـتقباِل کارگردانها و 
تهیه کنندگان از فعالیت در محیط شـهری مشـهد 

بـود؟ چه 
یـک نکتـه ی مهـم بـرای تهیه کننـده جنبه هـای مالی 
تولیـد اسـت. از ایـن لحـاظ هزینـه ی تولید بـه خاطِر 
اسـتفاده از نیروهای هنری مشـهد و همچنین لوکیشن 
های مناسـِب موجود در این شـهر مهم تریـن عامل در 

»رضا صابـری«، چهره ای 
نیسـت کـه نیـاز بـه معرفی 
مـروری  باشـد.  داشـته 
یخچه  شـفاهی  می کنیم تار
بـا  را  مشـهد  سـینمای 

وی. حضـور 

یان یزدی     مجتبی انور

شبه هنرمندان، پشت سر بزرگان پنهان می شوند!گفتگو
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جـذِب تهیه کننده اسـت. اما برخوردار بودن از اسـتعدادهای بسـیار 
عالـی هنرمندان مشـهدی جـاذِب کارگردانها بوده اسـت.

     اگر بخواهیم از منظر آسـیب شناسـی به تولید فیلم حرفه 
ای در فضـای مشـهد و خراسـان بنگریم، چه نکاتـی را به عنواِن 
مهـم تریـن عوامل تاثیر گـذار در این زمینـه می توان ذکـر کرد؟ و 
چـرا بـا  اینکـه در آن زمـان از امکاناِت کمتـری در زمینه ی تولید 
برخـوردار بودیـم اما بازهم فیلـم های زیادی به نسـبِت این زمان 

در مشـهد تولید می شد؟
یـک دلیـل آن بـودِن فضای نامناسـب هسـت که مسـموم کننـده ی 
جریـاِن تولیـد فیلـم در ایـن شـهر می باشـد بـه گونـه ای کـه باعِث  
پشـیمانی تیمی می شـد که بـرای تولید به مشـهد آمده بودنـد. دلیل 
دوم ورود نامناسـِب یـک سـری افـراد در مشـهد در رونـِد تولید فیلم 
هسـت. اعم از بازیگران و عوامِل دیگر. در این باب نوشـته ای مرحوِم 
سـاعدی دارد نقـل به ایـن مضمون که »برخی از شـبه هنرمنـدان که 
همیشـه ی تاریـخ بـوده اند ، از شـبه وبـا بدترند«.همیشـه آنها پیش 
قراول این قضایا هسـتند، همیشـه پشِت سـر بزرگان پنهان می شوند، 
سـنگ پرتاب می کنند و آدمهایی هسـتند که همیشه طلبکارند.حال 
اگـر درسـت بنگریم می بینیم که نمونـه ی این افراد هنـوز هم در همه 

هستند.  جا 
   دلیـل رشـِد چنیـن افـرادی در ایـن فضاهـا چیسـت؟ آیـا 

کمبـوِد تولیـد مـی توانـد عامـِل ازدیـاِد این آفت باشـد؟
بـه خاطـر ظرفیتهـای جذابی کـه در فضای هنـری وجـود دارد مانند 
شـهرت و سـایر چیزهـای دیگری کـه همه میدانیـم، این رشـد قارچ 

گونـه  همیشـه در حاِل تکثیر اسـت.
    عامـل اول را وجـوِد شـبه هنرمنـدان و نیز وروِد نامناسـِب 
برخـی فعاالِن هنـری در این زمینه ذکر کردیم. آیـا می توان عامل 
دوم را مدیریت نامناسـبی که سـاخته برای این فعالیت نشـده و 

درنتیجـه دغدغـه منِد ایـن نگرانی ها نیسـت، ذکر کنیم؟
صابری: متاسفانه چون بسـیاری از این مدیران، همانطور که گفتید از 
ابتدا برای چنین مدیریتی تربیت نشـده اند، ناچار به کسـب تجربه ی 
تدریجـی از طریِق روابِط با هنرمندان هسـتند، اما زمانی که آشـنایی 
نسـبی با فضا پیدا می کنند، به جهِت اعماِل سـلیقه های شـخصی، 

بازهم ایـن مدیریت جواب نمیدهد.
بنابرایـن مهم ترین عامِل عدِم رشـِد تولیداِت فرهنگـی، وجوِد چنین 
مدیرانـی هسـت کـه یـا عالقه منِد بـه این حـوزه نیسـتند، یا بـه ذات 
اعتقـادی بـه ایـن مسـاله ندارند، یا بـرای این کار سـاخته نشـده َاند و 
یـا بـه خاطِر روابـط حزبی مدیر می شـوند و به جهِت اعمـاِل دیدگاه 

هـای سیاسـی رنگ و بـوی فرهنـگ را از این فضا مـی گیرند.
    مهم ترین دوره ی مدیریِت فرهنگی هنری خراسـان را چه 

دوره ای می دانید؟
صابـری: تنهـا دوره ای که حضوِر پررنِگ یک مدیـر را میاِن هنرمنداِن 
خراسـان مـی توانیـم ببینیـم، دوره ی نه سـاله ی آقای »سـید حسـن 
خامنه ای« اسـت که شروِع فیلمسـازی حرفه ای نیز در دوره ی ایشان 

صـورت گرفت.
   حرف آخر؟

امیدوارم مدیران قدِر اینهمه نیروی مسـتعِد داخل  اسـتان را دانسـته و 
طلسـِم تولید سـینمای حرفه ای در خراسان را بشکنند.

   ماهم چنین امیدی را آرزومندیم.
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مهدی احمدی )تهیه کننده 
و مدیر تولید(

بیوگرافی هنری: 
تهیه  و تولید: یار در خانه 

)1366(، دل نمک 
)1368(، گرگهای گرسنه 

)1370(، خواستگار 
محترم )1386( و...
 تهیه کننده: تا غروب 
)1367(، فرار بزرگ 

)1381(، بازنشسته ها 
)1391( و...

مدیر تولید: آتش پنهان 
)1369(، الو الو من 

جوجوام )1373(، ابراهیم 
)1375(، خواب لیال 

)1386( و...
 نویسنده فیلمنامه: گرگهای 

گرسنه )1370(، فته 
گذرگاه )1374(، جوانمرد 

)1375(، علفهای هرز 
)1380(، خانه نشین 

)1395( و...

    چگونـه بـه دنیـای فیلـم و سـینما راه پیـدا 
کردید؟

بـا توجـه به اینکـه در خانـواده مذهبـی به دنیـا آمده 
بـودم و ایـن مسـاله در آن زمـان مانعـی بـر حضورم 
در کالسـهای سـینمایی بـود، ابتدا اوقـات فراغت را 
بـه دیدن نمایش و سـاخت آپاراتهای دسـتی خانگی 
و تماشـای فریمهـای بریـده فیلمهای سـینمایی می 
گذرانـدم. پـس از آن رفتـن هـای دزدکـی به سـینما 
شـروع شـد و در ادامه فعالیت در رادیو مشهد شروع 
کردم. آن زمان مرحـوم میرخدیوی، نمایش رادیویی 
در مشـهد "ماجـرای عمـه خانـم". از طـرف دیگـر 
میرخدیـوی یکـی از معلمهای ما در دبیرسـتان بود. 
مـا هم خواسـتیم خـودی نشـان دهیم و تقلیـدی از 
صـدای ایشـان را در نقش عمه خانـم کردیم. نتیجه 
بـه جـای تشـویق، تنبیـه بـود و بـرای جلوگیـری از 
اخراج، مجبور به عذرخواهی از ایشـان شـدیم. این 
مسـاله بـرای من خیلی گـران آمـد و انگیزه ای شـد 
بـر اثبـات خـودم در برابر ایشـان و اینکـه ثابت کنم 
تقلیـد مـن به جهـت نشـان دادن اسـتعدادم بـود. به 
این جهـت وارد دنیای تاتر شـدم. در آزمون انتخابی 
بازیگـر بـرای نمایش دبیرسـتان نفـر اول شـدم. این 
رونـد ادامـه پیدا کـرد تا در کالسـهای اسـتاد لطفی 
و مرحـوم منصـور همایونـی، داریـوش ارجمنـد و 
.... شـرکت کنـم. ایـن کالس ها در کوچه مسـتوفی 
خیابـان جهانبانی )شـهید چمـران( برگزار می شـد. 
    بخـش عمـده ای از فعالین سـینمای حرفه 
آزاد  سـینمای  فعـال  اعضـای  دوران،  ایـن  ای 
و انجمـن سـینمای جوانـان آن زمـان هسـتند. 
عمده افراد فعال آن دوران چه کسـانی هسـتند؟
تدیـن"  "مهـرداد  مدیریـت  بـا  آزاد  گـروه سـینمای 
در یکـی از اتاقهـای سـاختمان فرهنـگ و هنـر در 
همیـن کوچه مسـتوفی آغاز بـکار کرده بـود. مهدی 
صبـاغ زاده، فریـدون جیرانـی، داریـوش ارجمنـد، 
بیـژن امکانیـان، غالمرضا موسـوی و ... گـروه اولیه 
سـینمای آزاد مشـهد را تشـکیل می دادند. نقش من 
بازیگـری و سـپس تدارکات بـود. داریـوش ارجمند 
همـان زمـان اولیـن فیلـم کوتـاه خـودش را بـه نـام 
"هیـس" کارگردانی کـرد که چند جایزه هـم دریافت 
کـرد. متعاقـب آن اولیـن انجمـن سـینمای جوانـان 
ایـران در مشـهد آغاز بکار کرد.آقای مرادیان مسـئول 
امرو سـینمایی فرهنگ و هنر مشـهد بـود و اعضای 
حسـین  دوسـت،  معصـوم  علـی  انجمـن،  اولیـه 
باغیـاری، رضـا حیدرنـژاد، مهـدی آب بـر، فیـروز 
مستشـاری، کاظـم دخانی، ناصـر پیـام و... بودند.

   فعالیتهـای سـینمایی شـما از سـال 1350 
شـروع شـد با بوسـه بر لبان خونین، نقش شـما 

در تولیـد آن فیلـم و پـس از آن چه بود؟
  سـال 1350، سـاموئل خاچیکیـان بـرای سـاخت 
بوسـه بـر لبهـای خونیـن بـه مشـهد آمـد. مـن هم 
توسـط ایـرج مختـه بـاز، فوتبالیسـت آن دوران کـه 
بازیگـر هم بود بـه خاچیکیان معرفی شـدم و اولین 
حضـور در پشـت صحنـه سـینمای ایـران تجربـه 
فیلـم  بـا  را  از آن دسـتیار کارگردانـی  کـردم. پـس 
سـینمایی برفراز آسـمانها )135۶( و هیـوالی درون 
)13۶1( بـر عهده داشـتم. از سـال 1357 تـا 13۶1 
تهیـه کننـده و کارگـردان گـروه کـودک شـبکه اول را 

عهـده دار شـدم
در  اولیـن شـرکتهای سـینمایی  از  یکـی     
مشـهد، شـرکت شـما به نام انتشـار تصویـر در 
سـال 1364 بـود و اولیـن محصـول همـکاری 
ایـن شـرکت، فیلـم سـینمایی "یـار درخانـه" به 
کارگردانی خسـرو سـینایی اسـت. از روند تولید 

ایـن فیلـم و عوامـل موثـر آن بگویید!
کمکهـای افـرادی مثـل داریـوش ارجمند، حسـین 
باغیـاری، ظفردوسـت و مدیریـت وقت آقای سـید 
حسـن خامنـه ای در حمایـت از ایـن فیلـم بسـیار 
مهـم بـود. با این فیلـم رضا صابـری و احمد فخر به 
عنـوان دو بازیگر خوب خراسـانی به سـینمای ایران 
معرفـی شـدند. اولین حضـور رویا نونهالـی هم در 
سـینمای ایـران با این فیلم آغاز شـد. متاسـفانه عدم 
حمایتهـای الزم در اکـران عمومی، باعث شکسـت 
تجـاری ایـن فیلم شـد. جالب اسـت بگویـم که به 
جـزء چنـد اکـران خصوصـی، ایـن فیلـم حتـی در 
مشـهد کـه تولیـد کننـده آن بـود، نمایـش عمومـی 

نداشت. 
   گرگهـای گرسـنه، فیلـم دومـی بـود کـه بـا 
همـکاری شـما در مشـهد تولید شـد. چـرا این 
رونـد تولیـد ناگهان کند و سـپس متوقف شـد.
پس از گرگهای گرسـنه به کارگردانی سـیروس مقدم 
و سـریال نقطـه اوج کـه آخرین فعالیت موسسـه در 
مشـهد بـود، بـه دالیلـی فعالیـت موسسـه متوقـف 
شـد. بـه جـزء چنـد نفـر از دوسـتان مثـل داریوش 
ارجمنـد، مصطفی هنـرور، مرحوم حسـان صحتی 
و تـا حـدودی آقـای سـید حسـن خامنـه ای و چند 
نفـر دیگر کـه در حمایـت از ما قدم بر می داشـتند، 
بر عکس دوسـتان بسـیاری تمام تـوان خـود را برای 
برچیدن موسسـه از پهنه تولید و تهیه فیلم در اسـتان 

بـکار گرفتند.

غلبه دیدگاه سیاسی، مانعی در راه تولیدات فرهنگی
یان یزدی     مجتبی انور

گفتگو
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   چـرا بـا اینکه در ایـن زمان خراسـان بزرگ 
دارای نیروهـای حرفـه ای، مسـتعد زیـادی بـه 
نسبت سـالهای قبل می باشـد، اما میزان تولید 
فیلـم حرفه ای در مقایسـه بـا دهه هـای قبل رو 

به افول گذاشـته اسـت
نهایـت آرزوی هر هنرمنـدی، فعالیـت در زادگاه و 
سـرزمین مـادری و کمـک به رشـد و اعتـالی هنر 
مـی باشـد. اما زمانی کـه به دالیلی به این خواسـته 
نمـی رسـد، ناچـار تن بـه مهاجـرت می دهـد. از 
علـل آن ،وجـود مدیرانـی اسـت که فرهنـگ و هنر 
دغدغـه ذهنی شـان نیسـت. امـا وقتی فـردی مثل 
دکتـر لطفـی کـه از جنـس هنـر اسـت، مسـئول 
فرهنـگ و هنر گـرگان می شـود در مـدت کوتاهی 
سـالن فخرالدیـن اسـعد گرگانـی از خود بـه جای 
مـی گـذارد. در حالیکـه تـا همین چند سـال پیش 
تنها سـالن نمایش مشهد، سـالن هالل احمر بود. 
چـرا؟ مگر وظیفـه مدیران نبـوده که به چنیـن امور 
مهمی فکـر کنند، نمی دانم کجای کار ایـراد دارد؟ 
   بهتریـن دوره مدیریـت فرهنـک و هنـر در 

خراسـان را چـه دوره ای ارزیابـی مـی کنید؟
دوران مدیریـت مرحـوم "کامبخـش فـرد" و پس از 
ایشـان دوران مدیریت آقای سـید حسـن خامنه ای 

بود.
    نقش رسـانه های  فرهنگی، هنری اسـتان 
در رشـد سـینمای حرفـه ای و امـکان تولیـد آن 
در اسـتان و تکمیل آن در این پروسـه چیسـت؟ 
در ایـن صـورت مدیـران فرهنگـی از چـه زاویه 

دیـدی بایـد به این رسـانه هـا بنگرند؟
بدیهـی سـت کـه نقـش رسـانه هـای فرهنگـی، 
هنـری از مهمترین عوامل در پـرورش یک هنرمند 
واقعـی و ایجـاد انگیزه های تشـویقی در میان تهیه 
کننـدگان و کارگردانـان بـرای تولیـد فیلـم خـود در 
اسـتان می باشـد. نگرش درسـت مدیران فرهنگی 
مکمـل ایـن قضیـه می توانـد باشـد. اما متاسـفانه 
ایـن روزهـا شـاهد غلبـه دیدگاههـای سیاسـی و 
جنـاح بنـدی رسـانه هـا هسـتیم کـه در مقاطعـی 
بـه بیراهـه رفتـه و خـود مانعـی در راه پرداختـن بـه 

تولیـدات فرهنگـی هنری شـده اسـت.
   حرف آخر!

بسـیار سپاسـگزارم کـه گوشـه چشـمی نگاهـی 
بـه مـا انداختیـد. پرداختـن بـه موضـوع تاریخچه 
سـینمای خراسـان، امری سـت بسـیار ارزشمند و 
قابـل تقدیر اسـت. امیـدوارم ایـن روند ادامـه پیدا 
کنـد تـا جوانان عالقه منـد فرهنگ و هنـر و مدیران 
جدیـد با پیشکسـوتان این عرصه تعامل و آشـنایی 
بیشـتری پیدا کنند تـا شـاید روزی روزگاری چرخه 
تولیـد فیلـم حرفـه ای در اسـتان  دوباره بـه جریان 

. بیفتد

افسانه بایگان و مهدی احمدی در فیلم سینمایی گرگهای گرسنه 

خسرو سینایی، احمد فخر، مصطفی هنرور و رضا شریفی  در پشت 
صحنه فیلم یار درخانه
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 ماهم هنوز مانده ایم 
اندر خم کوچه ای که به 

پیچ وخمش آشنائیم ولی 
گویا هنوزبایدراه خانه را 

زدیگری پرسید!

   ● سال )137۶( بود."سعیدسهیلی" میهمان مابود در دفتر 
"گـروه هنروادب" آن سـال های "روزنامه قـدس". آمدو همراه 

بادوسـتی پای صحبت اولین فیلم حرفه ایش نشستیم.
   اکنون قریب به بیسـت سـال از آن زمان می گذرد. در حین 
مرور فیلم های سـینمایی که دربیش از سـه دهه در مشـهد 
تولید شـدند وسـینمایی که امروزه از سـهم تولیدات حرفه 
ای آن تنهاجزخاطـره ای بجانمانـده ، به "مردی شـبیه باران" 

می رسم.
   جایش مقابلم خالی اسـت. دلم هم نیامد در روزهایی 
کـه دوران نقاهـت حب و بغض برخی ها را پشـت سـر 
می گـذارد، مزاحمش شـوم، حتی به بهانه مـرد بارانیش. 
   امـا یارانـی که یـادگار آن ایـام را برایـم تداعی می کنند ، 

میزبانم می شـوند.
    ●خاطـره یـک شـروع خوب تولید سـینمای جنـگ در 

مشـهد . خاطـره ای که پایـدار نماند!
 نشسـته ام پای صحبت "حمیدرضاسـهیلی". حمید می 
گویدازچگونگـی تولیـد آن و مـادر حافظـه تاریخـی این 

شـهربه ثبـت می رسـانیم، بـرای آنان کـه باید!
     ● حمید:

  "مـردی شـبیه بـاران" فیلمـی که بـرای مـن پـر از خاطرات 
خـوب و خـوش همدلـی و همراهیسـت .

سـال 75 بود که دور هم جمع شـدیم و قرار گذاشـتیم یکی 
از اولین شـرکت های سـینمایی پس ازانقالب را در مشـهد 
راه انـدازی کنیـم . مـن بـودم و برادرانـم سـعید و علیرضا و 
محمدرضا رحمانـی و ابراهیم اصغـری و احمـدکاوری و 

حسـین انصاری و حسـن چـودن و مرشـد و ....
با چه شـور و شوقی شرکت سینمایی "گوهران فیلم مشهد" 
را راه انـدازی کردیـم و به این که نام "مشـهد" در انتهای عنوان 

شرکت باشـد، چقدر وسواس داشتیم.
شـعارمان این بود که در "مشـهد" بمانیم و تولید فیلم در این 
شـهر را راه اندازی کنیم و کردیم. اما همه در مشهد نماندند. 
یعنی نشد که بمانند .از آن جمع سعید و اصغری و مرشد و 

کاوری رفته اند . امید که موفق باشـند.
   آن روزها "سـعید" فیلمنامه ای نوشـته بود با نام "مردی شبیه 
بـاران". وقتی صفحه اول فیلمنامه را شـروع بـه خواندن می 

کـردی ، بی اختیار تـا آخر آن را مـی خواندی.
   یـادم هسـت وقتی برای تصویب فیلمنامه همـراه یکی از 
دوسـتان و با ماشـین  برادرش عازم  تهـران بـودم ، در راه برادر 
دوسـتم فیلمنامه را از من گرفت و شـروع به خواندن کرد و تا 

آن را به آخر نرسـاند ، با کسـی حـرف نزد .
   از آن فیلمنامه، تنهاسی درصد آن در فیلم "مردی شبیه باران" 
آورده شـد کـه ای کاش صددرصـد آن می آمد و سـعید آن را 
دچـار جـرح و تعدیل نمـی کرد . حتی یادم هسـت که بعد 
از فیلمبـرداری فیلـم هم بـرای رعایت زمان فیلـم ، مجبور 

شـد که یکی از شخصیت های اصلی فیلم را که نقشش را 
"تیمور قهرمان" بـازی می کرد، از فیلـم در آورد . 

 بـه هرحـال فیلمنامه را بـرای تصویب بـه ارشـاد دادیم ولی 
چـون کسـی مـا را نمـی شـناخت و از همـه مهمتر مـا از 
"شهرسـتان" به "تهران" آمده بودیم  ، جوابی به ما نمی دادند و 

یـا امـروز و فردا مـی کردند.
   یک روز که من و سـعید در محوطه تاالر وحدت ایسـتاده 
بودیم ، چشممان به "علی الریجانی" که آنموقع وزیر ارشاد 
بـود، افتاد . سـعید فرصت را مناسـب دید و جلـو رفت و با 
لهجه مشـهدی سـالم کرد و خودش را معرفی کرد و قضیه 
فیلمنامه "مردی شبیه باران" را برایش گفت.بعد از او خواست 
که خود فیلمنامه را بخواند و چنانچه جوابش منفی باشد ، از 
ساختن فیلم منصرف خواهد شد و اگر هم جوابش مثبت 

بود به او اجازه دهد تا این فیلم را در "مشـهد" بسـازد.
الریجانـی قبـول کـرد و او را دعـوت کرد تـا فـردا در دفترش 
حضور پیدا کند . فردا سـعید به دیـدن وی رفت و زمانی که 
برگشت، پر از خبرهای خوش بود. آقای الریجانی فیلمنامه 
را خوانده ، آنرا پسـندیده و به شـورای فیلمنامه دستور داده بود 

که فیلمنامه را در اولویت بررسـی قرار دهند .
فیلمنامه تصویب شد و مجوز ساخت به سـعید داده شد و 

اولین فیلم مستقل سینمایی در "مشهد" کلید خورد .
حـال پس از سـالها وقتی این فیلم را دوبـاره می بینم، عالوه 
بر لذت بردن از تماشـای دوباره ، خاطرات سـاخت فیلم و 
سـختی ها و شـادی ها و غم هـا و .... برایم زنده می شـود .

      ● "حسین انصاری"، بازیگرجوان آن سال ها که بی شک 
یکی از مستعدترین هابود. بازی زیبای او دربرابر"ابوالفضل 
پورعرب"سوپراستارآن سال ها ستودنی بود.جوانی که هیچ 
از رویارویی با شـهرت یک بازیگر نهراسید و به مانند دیگر 
بازیگران بومی شهر، و بویژه روانشاد"رضاسعیدی"  گاه یک 

سـر وگردن از همبازی معروف خود برتر نشـان می دادند.
    قصـه او وامثال اوازاین جهت به قصه دیگر آدمهایی شـبیه 
اسـت که خواسـتند بارانی بمانند وازاین رو گاه حتی ازسوی 

همشهریان خود نادیده گرفته شدند.
   ● برایمـان از آن سـال هـا بگـو! سـال هایی که هنـوز باران 

قصه چنـگ برتن مـردان هنراین شـهرمی بارید!
   ● حسین:

   "مردی شبیه باران" به اعتقادمن، بهترین فیلم سعید سهیلی 
و ازبهتریـن داسـتان هابا موضوع اسـرای جنگـی و یکی از 
بهترین فیلمهای جنگی سینمای ایران است . اما اینکه چرا 
مهجور مانده و در لیست فیلمهای خوب جنگی هیچوقت 
نامـی از آن بـرده نشـده اسـت ، موضوعـی اسـت که هرگز 

نفهمیدم .
   فیلم با فیلمبرداری خوب و انتخاب نماهای زیبا و موسیقی 
واقعا دلنشـین و بازیهای روان ، توانسـت در جشـنواره فیلم 

خاطره بارانی بهاری که پایدار نماند !
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فجرآن سـال ،جایزه بهترین بازیگر )ابوالفضل پورعرب( ، بهترین 
موسـیقی ) بابـک بیـات( و )بهتریـن فیلـم اول( را از آن خود کند و 
همان سال در )جشنواره فیلم دفاع مقدس( نیز جایزه )بهترین فیلم 

جنگی( بـه آن تعلق گرفت .
   اما عدم توجه مسوولین شهر "مشهد" به اهمیت رونق فیلمسازی 
در این شـهر و عدم حمایت قوی از نخسـتین شـرکت سـینمایی 
مشهد ، باعث شد که سعید برای همیشه از مشهد رفته و در تهران 
اقامت کند تا بهتر و راحت تر بتواند فیلم هایش را بسـازد . اما دریغ 

که دیگر نتوانست فیلمی با موفقیتهای "مردی شـبیه باران" بسازد .
از آن تاریخ به بعد دیگر هیچ شرکت سینمایی در مشهد نتوانست 
فیلم سینمایی مستقل بسازد و فیلمسازان مشهدی هم در نهایت به 

ساخت تله فیلم قناعت کردند.
   سرنوشـت امروزه فرهنگ،هنر و ورزش این شـهرمانند هم شده 
اسـت. علقبـت تیمهای فوتبال ابومسـلم و پیـام را ببینید به کجا 
کشـیده شـده! همان سرنوشـتی که "شـرکت سـینمایی گوهران 
مشـهد" بـدان دچـار شـد و بـا همـه عالقـه ای کـه در آوردن نام 
"مشهد" در انتهای نام شرکت داشت و در نخستین فیلمش "مردی 
شـبیه باران" هم بدان تاکید موکد نمود ، مجبور شـد دفترش را به 

تهران منتقل کرده و پسـوند "مشـهد" راهـم از آن بـردارد .
   ● محمود ثابت نیا: 

   محمـود، بازیگـری ازجنس مـردان بارانی آن سـال هـا ودر نقش 
یک بسـجی اسـیر ،در این فیلم راحت  و بی ادعا به ایفای نقشـش 

پرداخـت. همان گونه که خودش هسـت.   متیـن و خونگرم .
   ●  محمود ثابت نیا:

   سال) 1375(  برای اولین بار در مشهد یک فیلم سینمایی از صفر 
تا صد آن در مشـهد و اسـتان خراسان کلیدخورد. لوکیشن های آن 
هم در نیشـابور ) مناطق جنگی ( شـیروان ) بعضی سکانس های 

بازداشتگاه ( و بقیه سکانس ها در مشهد فیلمبرداری گردید .
    در آن سـالها برای ما خاطره انگیز بود که قرار هسـت در کنار 
آدمهـای حرفه ای سـینما کار کرد . آدمهایی مثـل مرحوم پرویز 
ملـک زاده ) فیلمبـردار( محمود سـماک باشـی ) صدا بـردار(  
ابوالفضـل پور عرب ) بازیگـر ( و آدمهایی دیگر که حرف برای 
گفتن داشـتند . کار با این اکیپ آن هم توی شـهر خودمان ، هم 

جذاب بـود و هم ابهت داشـت .
    هرچنـد مـن قبـل از آن در فیلـم "توفان شـن" در طبـس بازی 
کـرده بـودم . ولی بـازی در فیلم مردی شـبیه بـاران برایم خیلی 

ارزشـمند و خاطره انگیـز بود .
    خاطـره خیلـی خوبی که یادم مـی آید اینکه ابوالفضل پور عرب 
که چهره سـینمایی مطرح آن روز بود در مراسـم خواستگاری آقای 
"جواد آزاد "که از جانبازان و یکی از بازیگران فیلم بود حضوریافت و 

این مراسـم به خیر و خوشی ببرگزارشد.
    بایدیـک موردراخاطرنشـان کنـم که برای ما خیلـی جالب بود 
کـه بایـد در بعضی از سـکانس هـا مقابـل بعضـی از بازیگران 
مطـرح تهرانی  بازی می کردیـم . در آن زمان آقای"پـور عرب "در 
مصاحبـه ای از مـن  و چند نفر از بچه های گروه بعنوان دوسـتان 
خـودش نـام برده بـود . این عمـل او بـرای من وخیلی ازدوسـتام 

ارزشمندوخوشـحال کننده بـود. خداوند حفظش کند.
    جوادعلیزاده:

   جوادجـوان فعالی بود که عهده دار دسـتیاری سـعید شـده بود.به 
هرطـرف مـی زدتاامورتولیدبخوبی پیـش رود.اکنون هم کـه با او 

صحبت می کنم، همچنان فعـال وخودمانی اسـت. از خاطره آن 
سـال ها که مـی گویم، مـی خندد.

   ● جواد:
   سال)1375(  بنابوداولین دستیارکارگردانی ام رادرسینمای حرفه ای 
بافیلم "مردی شـبیه باران" شروع کنم. شور همکاری بادوستانی که 
قصدداشتندصدردرصد یک فیلم سـینمایی رادرمشهدوخراسان 
کلید بزننـد، اولین نتیجه اش اسـتعفای من ازمدیریت سـینمای 

جـوان مشـهدبودبود، آخریش چه بودوچه باشـدخدامی داند!
    بـرای یکـی ازسـکانس هـای اصلـی نیازداشـتیم بـه دوجـوان 
تنومنددرنقش دوسربازبعثی که بایسـت "پورعرب" راازسلولش به 
اتاق بازجویی وشـکنجه گاه "اسـتخبارات حزب بعث"می بردند.
   اولین گزینه ای که به فکرم رسید، رفتن سراغ رفقای جوان پرورش 
اندام مشهدبود.آن موقع هم جوانان مشهدی مثل االن پایه ای دراین 
ورزش بودند.یکی ازاین بچه ها آقای "علی تبریزی" راپیشنهادداد. آن 
زمان علی آقا نفر اول کشـور ونفردوم مسـابقات جهانی "قطر"بودو 

بعدها به مقام اولی رسید.
   خالصـه رفتیم سـراغ آقـای تبریزی. علی آقاهم وقتی باخبرشـد 
بایدکنارآقای "پورعرب"بازی کند، باخوشحالی پذیرفت.اما اولین 
مشـکل ماباآمدن علی آقا، پیداکردن لبـاس اندازه ایشـان بود.آقای 
"اصغرنژادایمانی"آن زمان دستیارطراح لباس فیلم بود وبه هرترتیبی 

لباسـی برای این دوتفر تهیـه کردیم.
    لوکیشـن ماراهروهای زیرزمین "بیمارسـتان قائم"مشـهدبود.
یکسـاعتی بیشـتربه فیلمبرداری سـکانس مربوط وقت نمانده 
بـود که آقـای "پورعرب" بـا آقای تبریزی روبروشـد. ماهم نمی 
دانسـتیم که ایشـان خودش ازعالقمندان به این  رشـته هسـت. 
این بود که یکدفعه مارا کناری کشـیدوگفت هرطورشده ازعلی 

آقابخواه چندفیگـور برای مابگیرد.
   آقامامانـده بودیـم چـه کنیم.ازیکطـرف زمـان نداشـتیم، 
ازیکطرف نمی شـد روی پورعرب روزمین بندازیم.هوای سرد 
پاییزهـم مشـکل دیگـه قضیه بـرای لخت شـدن علـی آقابود.
ناچار خواسـته ازعلـی آقادرخواسـت کردیم وبـرای دورماتدن 

ازبادپاییـزی رفتیم تـوی موتورخانه بیمارسـتان.
   علـی آقا کارش روخوب بلدبودومارا طوری حیـران خودش کرده 
بـود که زمـان رابادمـان رفتـه بود.یکدفعه صدای یکـی دونفر مثل 
جوادکاسـه سـازودیگررفقا مارا بخودمان آوردکه چه نشسـته ایدکه 
سـهیلی دربدربدنبال شماسـت. بعدهـم دیدیم آنهایی کـه دنبال 

ماآمده بودند، خودشدندتماشاگرقضیه! 
   چنددقیقه بعدنهایت خود سـعیدآقا برافروخته سررسـید که 
ای بابـا، کجاییـد؟! مامانده بودیم چه بگوییـم که دیدیم خود 

سـعیدآقاهم شد تماشـاگر فیگورهای زیبای علی آقا!
   جوادآقـا اینجاکـه رسـید، آهـی پنهان کشـید که : "چه شـد 
سـرانجام آرزوی دوستانی که تولیدمسـتمرحرفه ای رادرآینده 

نزدیک درمشهدواسـتان مـی دیدند؟! "
   و ماهم هنوز مانده ایم اندر خم کوچه ای که به پیچ وخمش 
آشـنائیم ولی گویـا هنوزبایـدراه خانـه را زدیگری پرسـید!  آیا 
بـوی عطربهـاری دراین کوچه هـا بازخواهدپیچیـد؟! آیاباران 
بهارای غبارفراموشی راازسنگفرش این شـهرخواهدزدود؟! آیا 
می رسـد فصل بـارش بارانـی پایـدار؟! ماهمچنان چشـم به 

        !آسـمان دوخته ایـم

 آیا بوی عطربهاری 
دراین کوچه ها 

بازخواهدپیچید؟! 
آیاباران بهارای 
غبارفراموشی 

راازسنگفرش این 
شهرخواهدزدود؟! 

آیا می رسد فصل 
بارش بارانی 

پایدار؟! ماهمچنان 
چشم به آسمان 

دوخته ایم!
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گـروه سـینما    ناگهان می آید مـرگ و ریحـان می چیند. 
خـوب هایـی را مـی بـرد کـه سـال هـا بـا آن هـا خاطـره 
بـازی کردیـم و خاطره سـاختیم. با صدایشـان، با هنر بی 
بدیلشـان بـر روی صحنـه، بـا هنرمندی اشـان بر سـپهر 
هنـر ایـران زمیـن و مهربانـی هایشـان. امـا آنهـا دیگر در 
کنـار ما نیسـتند و چه سـوزناک بایـد تنهـا در خاطراتمان 
مرورشـان کنیـم. امـا هنـوز هـم هسـتند هنرمندانـی بی 
بدیل که باید گرامی داشـته باشـیم آن ها را و در کنارشـان 

باشیم. 
ایـران ایـن جغرافیای پـر از هنرمنـد و خراسـان این خطه 
هنـر پـرور روزگاری مـی گذرانند که نیازمنـد حضور تک 
تک ما در کنارشـان اسـت تا رویش ریحـان ها از چینش 

ریحان ها بیشـتر باشـد. 

و ناگهان مرگ ریحان چید



۶۰

درگذشتگان

کاش دلتنگی نیز نام 
کوچکی می داشت

تا به جانش می خواند
نام کوچکی

تا به مهر آوازش می دادی
همچون مرگ که نام زندگی 

اوست
احمد شاملو

مـرگ  وقتـی   ●  
خود را مـی آراید 
سـراغمان  بـه  و 
مـی آید، همه تسـلیم او می شـویم. شـِب تلـِخ 1۴ 
تیـر باتفـاق همسـر جان بیـرون رفتـه بودیـم که هم 
سـیری کنیـم در احـواالت شـهر و هـم در جایـی 
بـرای خـوردن غـذا بیتوتـه کنیـم. در ایـن هنـگام 
دوسـت لنـدن نشـینی بـا imo خبـر ناگـوار و تکان 
دهنـده ای به من داد: عباس کیارسـتمی درگذشـت. 
روزنامـه گاردیـن اولین رسـانه ای در جهـان بوده که 
خبـر فوتش را منتشـر کرده اسـت. به قـول حضرت 
حافـظ: بانگـی برآمـد خواجـه رفـت.... امـا مـرِگ 
چنیـن خواجه نه کاریسـت ُخرد!  همه ما امید بسـته 
بودیـم کـه ادامـه معالجـات در پاریـس بـه فرجامی 
خـوش بـدل خواهد شـد. آرام آرام اشـک چشـمانم 

را پـر کرد.
● داشـتم فکـر می کردم چـرا کیارسـتمی را این قدر 
دوسـت دارم؟ بـه جـزء یکـی دو بـاری کـه او را از 

نزدیـک دیـدم، ارتباط شـخصی بـا او نداشـته ام. 
●  یـک دلیلـش تعریـف و نگاهی که مـن در دوران 
کودکی و نوجوانی از سـینما داشـتم که سـینما همانا 
Big Production هـای هالیوودی اسـت اما دیدن 
فیلـم" خانـه دوسـت کجاسـت"  انگاره هـای ذهنی 
مـرا تغییـر داد. تلنگـری غریـب بـه من زد. سـادگی 
و خلوصـی کـه در ایـن فیلـم بود مـرا بیـش از پیش 
شـیفته سـینما کرد کـه با زبـان سـاده می تـوان فیلم 
سـاخت و قلـب مخاطب را تسـخیر کرد. مـی توان 
بـا مفاهیـم زیبـای انسـانی مخاطـب را بـه چالـش 
کشـید. همچنـان پـس از سـالهای متمـادی نـگاه 
معصومانـه محمدرضـا احمـدزاده در آن فیلـم از 

ذهنـم پاک نشـده اسـت.
● دومـی فروتنی و تواضعی که او در رفتارش نشـان 
داد کـه به رغم سرشـناس ترین هنرمنـد تاریخ ایران 
در سـطح جهـان، سـاده و بـی تکلف زندگـی کرد، 
نشـان داد که پشـت عینک تیره اش چه ذهن روشـن 

و درخشـانی داشت.
● سـومی کوشـش تحسـین برانگیز او در سـاختن، 
خلـق کـردن، زندگی کـردن و دیـدن زیبایی هـا بود. 
انگار سـالخوردگی و دلمردگـی در ذات او مفهومی 

نداشت. 
● امـا موضوعـی بر اهمیـت و جایگاه کیارسـتمی 

بـاور دارم ایـن اسـت که:  
“آدم هـا یـک سـهم دارند بـرای روشـن کـردن روزنه 
نـور و آگاهـی بـه ایـن جهـان. بعضی ها این سـهم 

را می بخشـند. بعضی هـا فقـط موفـق بـه جرقـه ای 
بـه  بعضی هـا هـم شمشـیر  و  کوچـک می شـوند 
خاموشـی می کشـند. فقـط تعـداد کمی هسـتند که 
موفـق می شـوند چلچراغی بسـازند تا ابد روشـن و 

پرنـور. کیارسـتمی یک نفـر از آن هاسـت.

عبـاس کیارسـتمی زاده اول تیـر 1319 در تهـران؛ او 
را مـی تـوان مـرد همـه فـن حریـف سـینمای ایـران 
لقب داد. در کارنامه کاری اش جدا از فیلمسـازی و 
نویسندگی، عکاسی، گرافیست، نقاشی تصویرگری 
هم به چشـم مـی خـورد. وی در دانشـکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شـد. از سال 13۴۶ در 
سـازمان تبلیغاتی نـگاره به طراحی و سـاختن تیتراژ 
فیلـم پرداخت که نخسـتین آنها تیتراژ فیلم وسوسـه 
شـیطان سـاخته  محمـد زرین دسـت بـود. طراحی 
پوسـتر و سـاخت تیتـراژ فیلم هـای قیصـر و رضـا 
موتـوری سـاخته مسـعود کیمیایـی را او انجـام داد. 
مدتی بعد به دعوت فیروز شـیروانلو، که مسـئولیت 
»امـور سـینمایی کانـون پـرورش فکری کـودکان و 
نوجوانـان را داشـت به کانون رفت و در سـال 13۴9 
فیلـم کوتاه نـان و کوچه را سـاخت. در سـال 13۴8 
بـا پروین امیر قلی ازدواج کرد و ثمـره ازدواج آنها دو 
پسـر به نامهای احمد و بهمن اسـت که ایـن ازدواج 
در سـال 13۶1 بـه جدایـی انجامید. در سـال 1351 
فیلـم زنگ تفریـح، تجربـه را در  1352 و مسـافر را 
در سـال  1353ساخت. سـال 135۴ کیارستمی دو 
فیلـم کوتـاه بـه نام هـای مـن هـم می توانـم و دو راه 
حـل برای یک مسـئله کارگردانی کرد. در آغاز سـال 
1355 فیلـم رنگ ها و پـس از آن فیلم پنجاه و چهار 
دقیقـه ای لباسـی برای عروسـی را به نمایـش درآورد 
.نخسـتین فیلـم بلنـد کیارسـتمی، فیلـم گـزارش با 
بازی شـهره آغداشـلو و کورش افشـارپناه اسـت که 
در سـال 135۶ بـه نمایـش درآمد. پـس از انقالب، 
در سـال 1358 فیلـم قضیـه شـکل اول، شـکل دوم 
را سـاخت. کیارسـتمی در آغاز دهـه 13۶0 چندین 
فیلـم کوتـاه کارگردانـی کـرد کـه از جملـه  آن هـا 
می تـوان بـه: بهداشـت دنـدان 13۶0، بـه ترتیـب یا 
بدون ترتیب 13۶0، همُسـرایان 13۶1 و همشـهری 
13۶2 اشـاره کـرد. کیارسـتمی بـا سـاخت فیلـم 
خانـه دوسـت کجاسـت؟ در سـال 13۶5 در بیرون 
از ایـران هـم شـناخته شـد و مـورد تحسـین قـرار 
گرفت. منتقدان سـه فیلم خانه  دوسـت کجاسـت؟ 
و زندگـی و دیگـر هیـچ 1371 و زیر درختـان زیتون 
1373 را بـه سـه گانه کوکـر یـا سـه گانه زلزلـه مانند 

برای کیارستمی و جاودانگی اش...
محمد میرشاهی

منتقد سینما
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کرده انـد چـون هر سـه فیلم، روسـتایی به نـام کوکر در 
ایـران را بـه تصویـر می کشـد. او در 13۶7 فیلم مشـق 
شـب را سـاخت. فیلم دیگـر او کلوزآپ نام داشـت که 
روایتگـر داسـتانی واقعی بود. داسـتان ایـن فیلم مربوط 
بـه مردی شـیفته سـینما به نام حسـین سـبزیان بـود که 
وارد یک خانواده می شـود و خود را محسـن مخملباف 
معرفـی می کنـد. کیارسـتمی سـپس در لومیر و شـرکا، 
بـا ۴0 کارگـردان مطـرح جهـان ماننـد دیویـد لینـچ و 
میشـائیل هانکـه همـکاری کـرد. طعـم گیـالس فیلم 
بعدی کیارسـتمی در سـال 137۶ بود. کیارستمی برای 
اولیـن بـار در تاریخ سـینمای ایران جایـزه نخل طالیی 
جشـنواره فیلم کن 1997 بـود که این موفقیت همچنان 
محفوظ مانده اسـت. کیارسـتمی در سـال 1378 فیلم 
بـاد مـا را خواهـد بـرد را جلـوی دوربیـن برد. در سـال 
1380، بـه درخواسـت صنـدوق بین المللـی توسـعه 
کشـاورزی سـازمان ملل متحـد، برای سـاخت فیلمی 
مسـتند در مـورد یتیمـان اوگانـدا، بـه کامپـاال، اوگانـدا 
سـفر کرد. وی ده روز در آنجا ماند و مسـتند ای بی سـی 
آفریقـا را سـاخت. در سـال 1381، کیارسـتمی فیلم ده 
را کارگردانی کرد. در سـال 1382 میالدی، کیارسـتمی 
فیلـم پنـج را کارگردانـی کـرد. فیلمـی شـاعرانه، بدون 
هیچ دیالوگ و شـخصیتی، فیلمی که هر بخشـش تنها 
یـک نمـای طوالنی ثابت اسـت که حدود ده تا بیسـت 
دقیقه  طول می کشـد. وی در سـال 1383 ، 10 روی ده 
را سـاخت. در سال 138۴ ، او در ساخت فیلم بلیت ها 
بـا ارمانـو اولمـی و کـن لوچ همـکاری کـرد. فیلمی 3 
اپیزودی که کارگردان یکی از اپیزودهای آن کیارسـتمی 
بـود. مجموعه ای کـه در قطاری در حال عبـور از ایتالیا 
اتفـاق می افتاد. در سـال 2008 میالدی، فیلم شـیرین 
توسـط کیارسـتمی کارگردانی شـد. این فیلم تصویرگر 
نـگاه 113 بازیگـر زن، بـدون هیچ سـخنی بـه دوربین 
فیلمبـرداری اسـت، همـه بازیگران فیلم بـه  جز ژولیت 
بینوش، ایرانی و همگی از هنرپیشـگان حرفه ای سـینما 
هسـتند. کپی برابـر اصـل  2010 )1389( با هنرنمایی 
ژولیت بینوش که در ایتالیا فیلم برداری شـد، نخسـتین 
فیلم کیارسـتمی بود کـه در خارج از ایـران تولید و فیلم 
بـرداری می شـد. فیلـم بعـدی کیارسـتمی به نـام مثل 
یـک عاشـق 2012)1391(  در ژاپن فیلمبرداری شـد .

از آخریـن فیلـم کیارسـتمی ۴ سـال مـی گذشـت و 
دوسـتدارانش را وعـده داد که بـه زودی فیلمی را جلوی 
دوربیـن خواهـد بـرد امـا اجـل مهلتـش نـداد و  دفتـر 
زندگـی اش در 1۴ تیـر 1395 در پاریـس برای همیشـه 
بسـته شـد. پیکر عباس کیارسـتمی در شـامگاه 18 تیر 
از پاریـس بـه ایـران منتقـل شـد.. مراسـم تشـییع پیکر 
عباس کیارسـتمی یکشـنبه 20 تیر مـاه از مقابل کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان از همـان جایـی 
کـه کارنامـه حرفـه ای اش را آغـاز کـرده بـود، تشـییع 
شـد. پس از تشـییع مقابل کانون، مراسـم خاکسـپاری 
کیارسـتمی در گورسـتان توک مزرعه لواسان انجام شد 

و در گورسـتانی پـر از درخـت آرام گرفـت.
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درگذشتگان

 " رضا جوان " متولد 
)1331( مشهد است. 

او اوایل دهه پنجاه در تاتر 
مشهد، شروع به کارکرد.

سالها بعد به گرگان کوچ 
کرد و در کنار فعالیت های 

هنری به تحقیق درزندگی 
ترکمن ها پرداخت وباآنها 

آشنا شد. چندسال بعد 
به تهران رفت ودرآنجا 
یگری  به فعالیت درباز
پرداخت. او اوایل دهه 

پنجاه در  فعالیت های تاتر – 
تلویزیون فعال بوده است. 

حاصل آن دوره تا کنون 
چندین فیلم سینمایی، تاتر 

یال بود. وسر

گذری کوتاه بر بیوگرافی هنری " رضا جوان "
 " رضـا جـوان " متولـد )1331( مشـهد اسـت. او 
اوایـل دهه پنجاه در تاتر مشـهد، شـروع بـه کارکرد.
سـالها بعـد بـه گرگان کـوچ کـرد و در کنـار فعالیت 
هـا  ترکمـن  درزندگـی  تحقیـق  بـه  هنـری  هـای 
پرداخت وباآنها آشـنا شـد. چندسـال بعد بـه تهران 
رفـت ودرآنجا به فعالیـت دربازیگـری پرداخت. او 
اوایـل دهـه پنجاه در  فعالیـت های تاتـر – تلویزیون 
فعـال بـوده اسـت. حاصـل آن دوره تا کنـون چندین 

فیلم سـینمایی، تاتـر وسـریال بود.
 ، نمایشـی  هـای  درکنارفعایـت  وی  همچنیـن     
بـه نوشـتن فیلمامه،نمایشـنامه وآثارادبـی ازجملـه 
چـل  شـدگان،   فرامـوش  ایلرمـان،  چندرمـان) 
کـه  تابسـتان(پرداخت  رنـگ  بـه   ، ماه،رویارویـی 

قرارگرفـت. مورداسـتقبال 
   سـپس ازسـال )1372( به زادگاه خویش در مشهد 
بازگشـت وبـه بـازی در فیلـم و سـریال پرداخـت. 
وی سـپس ازمـدت سرپرسـتی گـروه تاتـر معلولین 
ونابینایـان رابعهـده گرفـت و درچندین جشـنواره به 

موفقیـت هایـی درایـن زمینه دسـت یافت.
    پـس از مرگـم چه حاصل از فغان و شـیون و زاری/ 
نفـس تـا هسـت دریابـم کـه محتاجم بـه دلـداری/ 
کنـون در گنـج عزلـت مـی گـذارم روزگار خویش/ 
کدام دسـتی اسـت بگشـاید در این خانـه را باری؟/ 
زبـس بر سـقف مـی دوزم نـگاه خسـته ی خـود را/ 
ز حسـرت می کشـم آهـی که بینم پشـت دیـواری/ 
زمهـر و مهـر ورزی هـا ز بـس بـا دل سـخن گفتم/ 
خجالـت می کشـم از دل از این رسـم وفـاداری/ به 
خـواب دوش می دیـدم محبت هـای پیشـین را/ چـه 
شـیرین روزگاری بود، امان از دسـت بیـداری/ خزان 
آمد شـبیخون زد بـه باغ زندگی، آری/ بهـاران رفت و 
من ماندم کهنسـالی و بیماری/ چه سـخت و جانفزا   
 سـروده محمدرضا پوسـتچی )متخلص به غریب( 
از هنرمندان پیشکسـوت به مناسبت برگزاری مراسم 

"رضـا جوان "  دوسـتان از "جـوان " می گویند.
دکترمحمدرضا لطفی، اوراپدرتاترمشهد می نامند:

    "رضـا جـوان" هرگز نمـرده و نخواهد مـرد! چرا که 
بـا خوانـدن کتاب هـای او همیشـه یـاد او در دل هـا 
زنـده می ماند. در واقـع رضا جـوان در دوران زندگی 
خود و سـختی هایی کـه در زندگی متحمل می شـد 
و علـی رغـم همه این مشـکالت بازهم بـه کار خود 

ادامـه داد و بـه روی صحنـه می رفت.

 "جوان " با بسـیاری از هنرمندان و کارگردانان مشـهد 
از جمله اسـتاد ارجمند و استاد صابری و… کار کرده 
بـود و اواخـر عمر خـود کار تاتـر درمانی را بـا افرادی 
که تـوان یاب بودنـد، انجام می داد و بـدون هیچ توقع 
مالـی تمـام وقت خود را در اختیار معلولین گذاشـت 
و نوعـی زندگی دوبـاره را به این افراد بخشـید، که این 

کارش بی نظیـر و فوق العـاده بود.
  داریـوش ارجمنـد ،  پیشکسـوت تاتـر مشـهد کـه 
همیشـه یاد دوستان  و هترمندان همشـهری خودرارا 

گرامـی مـی داشـته ، از "رضاجوان" مـی گوید:
    مرحـوم "رضـا جـوان" الیـق هنرمنـد شـدن بود و 

توانسـت بـا کارهـا و رفتـارش ماندگار شـود.
   از ایـن بابـت متاسـفم کـه چقـدر حیـف شـد در 
دوران شـکوفایی رضـا جـوان، من در کنـارش نبودم 
تـا بتوانم کارهای زیـادی را از او یادبگیرم ، زیرا که او 

احسـاس خالـص و عملکرد نابی داشـت.
   در واقـع "جـوان" هدف هـای بزرگـی را در ذهنـش 
می پرورانـد و مـن هرگـز ندیدم که شـکوه و گالیه ای 
از زندگـی مـادی خود داشـته باشـد. بـه همین دلیل 
اسـت کـه او اینقدر بزرگ بود و همچنـان در ذهن ما 

بزرگ خواهـد ماند.
   مـن یقیـن دارم کـه رضا جوان درس هـای بزرگی به 
جوانـان ما داده  اسـت. شـاید بتوان یکـی از بهترین 
تاترهایـی کـه در خراسـان بـه روی صحنـه رفتـه را 
نمایشنامه  »عصمت« به نویسـندگی "رضا صابری" 
دانسـت کـه "رضـا جـوان "نیز نقـش دشـواری را در 
آن بـر عهـده داشـت و بـه خوبی بـه ایفـای آن نقش 

پرداخت.
  هنگامـی کـه رضـا جوان اولیـن کتابش رابـرای من 
فرسـتاد، از اینکـه او عالوه بر بازیگـری؛ قصه گویی 
و ادبیـات را هـم دنبـال می کنـد خیلـی خوشـحال 
شـدم، زیـرا کمتـر هنرمندانـی در جامعـه امـروزی 

یافـت می شـوند کـه تک سـاحتی نباشـند.
  رضـا از  آن دسـته هنرمندانـی بـود کـه در جوانـی 
خـود، در آن روزگاری کـه شـاید اغلـب افـراد بـه 
دنبـال "فـرم گیرایـی" بودند هرگـز در رفتـارش چنین 
ویژگی ای را نشـان نداد. رضا جوان بـرای تعدادی از 
بچه های معلـول برای اینکـه بتوانند از معلولیتشـان 
کـم کنند و روحشـان را نجـات دهند، از بند جسـم 
رها شـوند و این جاذبه چسـبیدن به خـاک را از خود 
دور کننـد کار کـرد و امیـد را در دل آن هـا زنـده کرد.
    مـا بـه علـت عـدم وجـود ابـزار ناچـار شـدیم که 

رضا ،  جوان  خو اهد ماند!
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از ایـن شـهر برویم تـا ابزار بیشـتری 
تـالش  خیلـی  مـا  باشـیم.  داشـته 
کردیـم کـه در ایـن شـهر فیلـم تولید 
کنیـم امـا متاسـفانه در آن زمان هیچ 
کـس حمایتمـان نکـرد و بـه همیـن 
دلیل تصمیم بـه چنین کاری گرفتیم.
   در دوره ای کـه مـا فعالیت می کریم 
از رنج لذت می بردیـم و در واقع رنج 

هنر را نوعی سـرمایه می دانستیم.
 مـن از خداونـد متعـال می خواهـم 
نسـلی که بعـد از من می آیند نسـلی 
باشـند از تبـار رضا جوان هـا! در واقع 
بعـد از خداونـد قبلـه گاه مـا، مـردم 
بـوده و همیشـه افتخارمان این اسـت 
و  می کنیـم  خدمـت  مـردم  بـه  کـه 
هیچگاه از این کار خسـته نمی شویم 

بلکـه از آن لـذت می بریـم.
 ارجمنـد چنـدی پیـش در مراسـم 
خطـاب  رضاجـوان  بزرگداشـت 
بـه مدیـران فرهنـگ وارشـاد اسـتان 
اظهارگالیـه منـدی کـرد: شـمابرای 
رضـا جـوان چـه کردیـد؟! بسـیاری 
مـی  شـهرازدنیا  درایـن  ازهنرمنـدان 
ندارنـد! مراسـمی  اماچنیـن  رونـد، 

  وامابعد:
محمـود  سـلطان  چـه  فردوسـی 
دنیــــا را بـر اومـی بخـــشید وچـه 
کـرد  مـی  چنـان  نظـری  ازسـرتنگ 
نیازبـه  بـدون  فردوسـی  کـرد،  کـه 
سـامان  بـه  کارخـودرا  امثلـش  و  او 
سـلطان  چنانچـه  رسـاند.اما  مـی 
محمـود اعتخارخادمی نزدفردوسـی 
رابرتخـت دو روزه پادشـاهی ارجـح 
از  سـخن  هرجاکـه  می دانسـت، 
فردوسـی مـی رفـت، نـام اونیزبهـه 

می درخشـید. نیکـی 
جـوان"  "رضـا  امثـال  گرچـه  وامـا 
آنچـه  خواهندآمدوخواهندرفـت، 
باقـی می مانـد، افتخار برای کسـانی 
اسـت کـه برای ایـن خادمـان بی مزد 
فرهنـگ میهن،خودنیزخادمـی کرده 
باشـند. سرنوشـت سـلطان محمـود 
را ازیـاد نبربم!اوکـه سـلطان بـود، بـه 
چنیـن عاقبتی در دنیایش گرفتارشـد!
 فـال آخر: " سـلطان جهانـم به چنین 

روز غالم اسـت !"    

داریوش ارجمند

محمدرضا لطفی

زنده یاد  رضا جوان
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درگذشتگان

سیده توران میرهادی 
)خمارلو( ،زاده 1306 

در شمیران - درگذشته 18 
آبان 1395 در تهران،

استاد ادبیات کودکان، 
نویسنده و کارشناس 

آموزش و پرورش و 
شخصیت برجستٔه فرهنگی 

است. میرهادی بیش از 
شصت سال در گسترٔه 

آموزش و پرورش و فرهنگ 
و ادبیات کودکان کوشید و 

در این راه یکی از چهره های 
تأثیرگذار سدٔه کنونی 

ایران است. او به همراه 
همسرش محسن خمارلو 
به مدت 25 سال مجتمع 

آموزشی تجربی فرهاد یا 
مدرسه فرهاد را از از سال 

1334 تا 1359 اداره کرد.

سـه شـنبه،18آبان 1395 بود که خبـری عالقمندان 
وفعـاالن دنیـای ادبیات کـودک ونوجوان ایـران را در 

برد. فرو  شـوک 
»تـوران میرهـادی«، پیشکسـوت ادبیـات کـودک و 
آمـوزش و پرورش در سـن 89 سـالگی درگذشـت.
نویسـندگان و تصویرگران کتاب کـودک هنوز فقدان 
مادر معنـوی خویـش را باورنداشـتند تااینکه "نوش 
آفریـن انصـاری بـا اعـالم ایـن خبـر در گفت وگو با 
ایسـنا اظهار کرد: متاسـفانه "خانم میرهـادی" عصر 
امـروز )سه شـنبه 18 آبـان( بـر اثر سـکته مغـزی که 

وی را بـه کمـا برده بـود، از دنیـا رفت.
"توران کی بود؟!"

 27 از)   ،)130۶( متولـد  میرهـادی  تـوران   
در  مغـزی  سـکه  علـت  بـه   )1395 شـهریورماه 
بیمارسـتان بسـتری بود. وی اسـتاد ادبیات کودکان، 
نویسـنده، متخصـص آمـوزش و پـرورش و یکی از 
شـخصیت های برجسـته فرهنگـی بـود کـه بیـش 
از ۶0 سـال در گسـتره آمـوزش و پـرورش و ادبیـات 
کـودکان کوشـید و در ایـن رونـد یکـی از چهره های 

تاثیرگـذار بـود.
   در ایـن راه او به همراه همسـر و همراهش محسـن 
آموزشـی  "مجتمـع  بـه مـدت 25 سـال  خمارلـو 
تجربـی فرهـاد " یـا "مدرسـه فرهـاد " را از سـال) 
133۴ تـا 1359( اداره کـرد. ایـن مجتمـع یکـی از 
آموزشـگاه های تجربـی و" الگـوواره" ایـران بـود کـه 
هدف هـا و کارکردهـای "آمـوزش و پـرورش مدرن" 

در آن تجربـه و ارزیابـی می شـد.
شـورای  "بنیان گـذاران  از  یکـی  او  همچنیـن     
کتـاب کـودک ایـران" اسـت و از سـال )1358( نیز 
سرپرسـتی تدویـن و تالیـف »فرهنگنامه کـودکان و 

نوجوانـان« را برعهـده داشـت.
این شـخصیت فرهنگی  از سوی "موسسه  پژوهشی 
تاریـخ ادبیـات کـودکان" به عنـوان نامـزد دریافـت 
جایزه »آسـترید لیندگـرن« سـال) 2017 ( انتخاب 

شـده است.
   "تـوران میرهـادی" در سـال )133۴ ( بـه نـام برادر 
بعدهـا،  و  فرهـاد"  "کودکسـتان  دسـت رفته اش،  از 

"دبسـتان و راهنمایـی فرهـاد" را بنیـاد نهـاد.
    کتـاب »جسـتجو در راه هـا و روش هـای تربیـت« 
او در درازای 25 سـال  از تجربه هـای  گردآمـده ای 

در  میرهـادی  اسـت.  فرهـاد  مدرسـه  سرپرسـتی 
شـهرهای"  در  کـودک  مربـی  تربیـت  کالس هـای 
مشـهد، تبریـز، رشـت و تهـران" درس مـی داد و بـا 
و  آمـوزش  وزارت  برنامه هـای  و  مطالعـات  »اداره 
پـرورش« و »سـازمان کتاب های درسـی« در زمینه 
آزمایـش کتاب هـای درسـی نـو در مدرسـه فرهاد و 
تدویـن کتاب هـای درسـی و برنامه ریـزی درسـی 

دوره ابتدایـی همـکاری داشـت.
   بـا یـاری مجلـه »سـپیده فـردا« و بـا شـرکت فعال 
کتاب هـای  از  نمایشـگاه  سـه  میرهـادی،  تـوران 
و   1337 سـال های)1335،  در  کـودکان 

شـد.  برگـزار  1339شمسـی( 
   در پـی برگـزاری ایـن نمایشـگاه ها "شـورای کتاب 
کـودک" بـا تـالش تـوران میرهـادی و همفکـران او، 
بـرای گسـترش و پیشـبرد هرچه بیشـتر امـر ادبیات 

کـودکان در سـال )13۴1 ( تاسـیس شـد.
دربـاره  گفتـار  دو  بـه:  می تـوان  او  آثـار  از     
کتابخانه هـای آموزشـگاهی و نقـش آن در ایجـاد 
عـادت به مطالعـه، کتـاب کار مربی کـودک، برنامه 
کار سـاالنه مربـی در مهـد کـودک و کودکسـتان، 
جسـتجو در راه هـا و روش هـای تربیـت، تعلیمـات 
اجتماعـی سـوم دبسـتان، راهنمـای تدریـس کتاب 
گفتـار  دو  دبسـتان،  سـوم  اجتماعـی  تعلیمـات 
)کتابخانـه آموزشـگاهی و نقـش آن در ایجاد عادت 
بـه مطالعـه(، آنکـه رفـت، آنکـه آمـد، اشـاره کـرد.
    تـوران میرهـادی در نـگارش کتاب های تعلیمات 
دینـی  تعلیمـات  و  جغرافیـا  تاریـخ،  اجتماعـی، 
چهـارم دبسـتان، تعلیمـات اجتماعی و دینـی برای 
کالس چهـارم دبسـتان و گذری در ادبیـات کودکان 

همکاری داشـته اسـت.
    او ایـن کتاب هـا و مقاله هـا را نیـز ترجمـه کـرده 
کـودکان، گنجشـک  بـرای  افسـانه چینـی  اسـت: 
کوچولـو، رفتـار والدیـن مـا بایـد چگونـه باشـد، 
تفاهـم بین المللـی بـه وسـیله کتاب هـای کـودکان 
بـاب  در  آموختیـم،  کنگـره  از  آنچـه  نوجوانـان،  و 
افسـانه ها و اسـطوره ها بـرای کـودکان و نوجوانـان 
)بـا همکاری ثریـا قزل ایـاغ(. همچنیـن مقاله هایی 
از او در مجلـه  »سـپیده فـردا«، »ماهنامـه آموزش و 
پـرورش«، نشـریه ها و گزارش هـای "شـورای کتاب 

کـودک" بـه چـاپ رسـیده اسـت.

توران مادر ادبیات کودک ایران  
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درگذشتگان

پرویز کالنتری،زادٔه 1 
فروردین 1310 زنجان-

درگذشتٔه 31 اردیبهشت ماه 
1395، نقاش، طراح، 
نویسنده و روزنامه نگار 

معاصر ایرانی و از نقاشاِن 
مطرح نوگرای ایران بود.

[2] بسیاری از نقاشی های 
آشنا برای کودکان دبستانی 

–به ویژه در کتاب های 
نظام قدیم آموزش و 

پرورش– همچون »روباه 
و خروس«، »چوپان 
دروغگو«، »حسنک 

کجایی؟«، »مرغابی ها و 
الک پشت« و »روباه و 

زاغ« از آثار او بودند.

زاغ   داسـتان  بـه 
رسـیده  وروبـاه 
بودیم.پروبالـت 
سیاه رنگ وقشنگ/نیسـت باالتر از سیاهی رنگ....
خـوب به یاد مـی آورم که آن روزهـا من نیز همچون 
زاغ قصـه باور کرده بودم که باالتر از سـیاهی نیسـت 
.شـاید به خاطـر تصاویری بـود که پرویـز کالنتری 
بـر صفحات کتـاب  درسـی ما نقـش کرده بـود .آن 
قصـه مصور بـه مدد نقاشـی هـای پرویـز کالنتری  
جانی دیگـر گرفته بود.زاغی که نیمـی از پرهایش به 
رنـگ آبـی بود.یکجور آبی درخشـان ومـا را متقاعد 
میکـرد که نبدی بهتـر از تـو در مرغان.مـا فریفته آن 
رنـگ آبی شـده بودیـم ودر واقع چشـمان مـان را بر 
بودیـم. بسـته  سـیاهی 
پرویـز کالنتری  نقـاش ,طـراح ,نویسـنده وروزنامه 
نـگاردر اول فروردیـن مـاه 1310 در شـهر زنجـان 
دیـده بـه جهـان گشـود.پدرش اصالتا اهـل طالقان 
بـود  آمـده  زنجـان  بـه  کارش  واسـطه  بـه  بودامـا 
وپرویـز درزنجـان بدنیـا آمـد. در دبسـتان عالمـه 
ودبیرسـتان شـرف درس خوانـد ودر سـال  1330 
وارد دانشـکده هنرهـای زیبـای تهـران شـدو آمـد  و 
آمـد تا،نام کالنتـری در کنار نقاشـان نوگـرای ایرانی 
بـه حـق جایگاهی قابـل توجه یافـت...راه یابـی   او 
به موسسـه فرانکلین پایـش را به کتابهای درسـی باز 
کـرد و شـماری از خاطره انگیز ترین دروس فارسـی 
در مقطـع ابتدایـی نظیـر حسـنک کجایی,مرغابـی 

والک پشـت ها,چوپـان دروغگو,روبـاه وخـروس 
وتاثیرگذارتـر از همـه روبـاه وزاغ از ایـن رهگـذار 
شـکل گرفت.نزدیکـی او به ادبیات کـودک ونوجوان 
باعـث شـد تـا در سـال 13۴7 از سـازمان برنامـه 
وبودجـه به کانون پـروش فکری کـودکان ونوجوانان 
منتقـل شـود وکار تصویر گری کتاب کـودک را ادامه 
دهـد.از سـال 1352 بـه سـبک تـازه ای در نقاشـی 
ایرانـی روی آورد کـه ترکیبـی از کاهـگل وخانه های 
کویری یا سـاحلی بود وباز  همـان رنگ آبی بالهای 
زاغ در ایـن آثـار خودنمایـی میکـرد.او را پایـه گـذار 
سـبک کاهگل میدانند.هـر چند در مکتب نقاشـی 
سـقاخانه ای نیـز دسـتی چیـره داشـت.خودش می 
گویـد :من نقـاش منظره هـای خاک آلـود مملکتم 

. هستم
نصب تابلوی "شـهر ایرانـی از نگاه نقـاش ایرانی"بر 
یکـی از دیوارهـای سـازمان ملـل متحـد او را بـه 
نقاشـی جهانی وشـناخته شـده بدل کرد ویونسـکو 
از او تمبری منتشـر سـاخت کـه بر شـهرتش افزود.
پرویـز کالنتـری سـرانجام در 31 اردیبهشـت مـاه 
1395 در سـن 85 سـالگی در تهـران دیده بر جهان 
فـرو بسـت  وما کـه روزگاری الکپشـت وار همراه او 
از آسـمان فریـاد زده بودیم:تـا کـور شـود هـر آن که 
نتوانـد دید.امروز سـری تکان مـی دهیم ونـا باورانه 
گواهـی مـی دهیم:طعمه افتـاد چون دهان بگشـود/

روبهک جسـت وطعمـه را بروبود.

نقاش زندگی

هادی تقی زاده
نویسنده و داستان نویس
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ادبیات

ای مهربان تر از برگ در 
بوسه های باران...

۶۲-۶۷
در ستایش رسشک

۶۷-۷۰

مردی شبیه خودش

۷۰ -۷۶

شعر

۷۶-۷۸

داستان

۷۸-۹۰

نقد ادبی

۹۰-۹۴

مواد الزم 
برای برگزاری

 جشنواره ادبی

۹۴-۹۸
کانادا می خواند...

۹۸-۱۰۰

الِِف برکشیدن

۱۰۰-۱۰۱
 جوایزی زرین در بیابانی 

برهوت

۱۰۱-۱۰۲

دعواهای زرگری
۱۰۲-۱۰۴
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گـروه ادبیـات     محمدرضـا شـفیعی کدکنـی، شـاعر، 
نویسـنده، پژوهشـگر و محقق معاصر در نوزدهم مهرماه 
1318 در کدکـن، از توابـع تربـت حیدریـه امـروزی در 
خراسـان رضـوی بـه دنیـا آمـد. محمـد رضـا بـه عنـوان 
تنهـا اوالد خانـواده هرگـز بـه دبسـتان و دبیرسـتان نرفـت 
بـود،   پـدر خـود کـه روحانـی  نـزد  آغـاز کودکـی  از  و 
مـادرش کـه شـاعر بـود و محمدتقـی ادیـب نیشـابوری 
)ادیـب نیشـابوری دوم( بـه فراگیری زبـان و ادبیات عرب 
پرداخـت )در هفت سـالگی تمـام الفیـه ابـن مالـک را 
از حفـظ بـود(، کدکنـی دربـارهً  ادیـب مـی گویـد » او 
بـرای من همیشـه اسـتاد یگانـهً  ادبیـات عـرب و بالغت 
فقـه، کالم  بـود»  علمـی خراسـان   ً اسـالمی در حـوزه 
و اصـول را نـزد شـیخ هاشـم قزوینـی معـروف بـه »فقیه 
آزادگان« فراگرفـت. امـا پـس از مـرگ شـیخ هاشـم، تـا 
آخریـن مراحـل درس خارج فقه را نزد سـید محمدهادی 
میالنـی خوانـد و در ایـن دوره بـا مقـام معظـم رهبری در 
مشـهد هـم درس بـود و ملبس بـه لباس روحانیت شـد و 
در خیابـان امـام رضـا )ع( ) خیابان تهران سـابق(، کوچه 
اعتمـاد مقابـل کوچه چهنوسـکنی گزید. بـه روزگاری که 
مـی شـد تمام شـهر را پیـاده در کم تر از یک سـاعت دور 
زد و در فاصلـه پنـج دقیقـه ای از منـزل شـفیعی کدکنـی 
بـه جـای سـاختمان های بلنـد امـروزی باغ تره و سـبزی 
کاری بـود. در هفـده سـالگی بـه شـعر عالقه مند شـد و 
کـم کـم پایـش بـه محافـل ادبی شـهر بـاز شـد. انجمن 
هایـی به نام نگارنـده و منزل فخرالدین حجـاری در بازار 

سرشـور کـه محفلـی ادبـی در آنجا برپـا بود. 
محمدرضـا به پیشـنهاد دکتـر علی اکبر فیاض از موسـس 
دانشـکده ادبیات در دانشـگاه فردوسی مشـهد نام نویسی 
کـرد و در کنکـور سـال   1339  نفـر اول و بـه دانشـکده 
کـه  اسـت  جالـب  رفـت.   مشـهد  فردوسـی  ادبیـات 
محمدرضـا بـا لبـاس روحانیـت در کالس هـا حضـور 
مـی یافت و مـدرک کارشناسـی خـود را در رشـته زبان و 
ادبیات فارسـی و مـدرک دکتـری)13۴8( را نیز در همین 

رشـته از دانشـگاه تهـران گرفت. 
شـفیعی کدکنـی از سـال 13۴8 تـا  1395 )هـم اکنون( 
به درخواسـت دانشـگاه تهران، اسـتاد آن دانشـگاه است. 
بدیع الزمـان فروزانفـر زیـر برگـه پیشـنهاد اسـتخدام وی 
نوشـته بـود »احترامـی اسـت بـه فضیلـت او«. شـفیعی 
از جملـه دوسـتان نزدیـک مهـدی اخـوان ثالـث، شـاعر 
خراسـانی، به شـمار می رود و دلبسـتگی خود را به اشعار 

ای مهربان تر از برگ در 
بوسه های باران...

شرحی متفاوت بر زندگی 

محمد رضا شفیعی کدکنی

هفت خوانی دیگر
بر فراز توده خاکستر ایام، 

شهر بند جاودان جاودان قرن
گامخوار سم اسبان مقول و ترک،

رهگذار اشتران تشنه تازی،
جای پای کاروان خشم اسکندر،

بر فروز آن زردهشتی آذر مینویی جاوید،
ای مغ خاموش در آتشگهی دیگر ...

م.سرشک
دهم دیماه چهل و دو
مشهد
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وی پنهـان نمی کند.  آشـنایی وی با اخوان به سـال 
133۴ بـا خوانـدن ارغنـون و سـال 13۴0 با سـفر 
بـه مشـهد و دیـدار وی آغاز شـد. شـفیعی کدکنی 
هنگامـی کـه اخـوان در زنـدان بـود هـم چندباری 
بـرای دیدینـش بـه زنـدان رفـت. بـا وجـود اینکـه 
اخـوان بسـیار کـم بـه مشـهد می آمـد اما شـفیعی 
کدکنـی بارهـا او را در تهران مالقات کـرده بود و از 

وی تاثیـر پذیرفتـه بود. 
دسـتی  نیـز  مطبوعـات  حـوزه  در  کدکنـی  دکتـر 
توانـا دارد و تقریبـا بـا همـه مجـالت  معتبـر ادبـی 
همـکاری داشـته اسـت وی سـردبیر نشـریه ادبـی 
هیرمنـد نخسـتین مجلـه  ادبـی خراسـان بـود کـه 
در دهـه چهـل شمسـی  به همـت  دکتر علـی اکبر 
فیاض و نعمت میرزا زاده ) م.آذر( منتشـر می شـد.
اهـل  خراسـانی  آوازه  خـوش  شـاعر  سرشـک  م. 
گفتگـو با جرایـد و حضـور پیاپی در محافـل ادبی 
نیسـت و بـه دوربیـن،  خودسـتایی و دیگر سـتایی 
عالقـه ای نـدارد. اما درب منزلش همیشـه بر روی 
دوسـتداران شـعر و ادب پارسـی بـا هـر نگاهـی با 
رویـی خـوش بـاز اسـت. او روی صندلـی چوبی 
سـاده ای پشـت میزی بـزرگ بـا انـواع خوردنی ها 
مـی نشـیند و خـودش از مهمانانـش پذیرایـی می 
کنـد.  اسـتادی که کالس هـای درسـش از ازدحام 
دانشـجویان عالقـه منـد زبان زد اسـت و از رشـته 
هـای دیگـر در کالس او حاضـر مـی شـوند. بـه 

غایـت مهربانـی بـی تکلف اسـت.
گذشـته از شـعر ، پژوهـش در نقـد ادبـی ، سـبک 
شناسـی و عرفـان ایرانـی از مشـغله هـای ذهنـی 
کدکنـی اسـت . شـفیعی کدکنـی شـاعری اسـت 
انسـان دوسـت و اجتمـاع گرا . قلب بـزرگ او ، هم 
پـای رنج و رزم مردم میهنمان و چاووشـان آزادی و 

بهـروزی آنـان مـی تپد.
   کتاب ها و اشعار

شـفیعی کدکنی سـرودن شـعر را از جوانی به شیوه 
قدمایـی آغـاز کـرد و پـس از چنـدی بـه سـبک نو 
مشـهور بـه نیمـا یوشـیج روی آورد. با انتشـار دفتر 
شـعر در کوچـه باغ هـای نشـابور نـام آور شـد. می 
گوینـد در کوچـه بـاغ هـای نیشـابور در آن سـایان 
یکـی از پرفـروش تریـن کتابهـای شـعر ایـران بوده 

است.
آثـار شـفیعی را می تـوان بـه سـه گـروه انتقـادی و 
نظـری و مجموعـه اشـعار خـود وی تقسـیم کـرد. 
آثـار انتقـادی این نویسـنده، شـامل تصحیـح آثار 
کالسـیک فارسـی و نـگارش مقاالتـی در حـوزه 
نظریـه ادبـی می شـود، که بخشـی از آن هـا در زیر 
آورده شـده اند. در میـان آثار نظری شـفیعی کدکنی 
کتـاب موسـیقی شـعر جایگاهـی ویـژه دارد و در 
میان مجموعه اشـعارش در کوچه باغ های نشـابور 

آوازه بیشـتری دارد. زمزمه هـا، شـبخوانی، از زبـان 
بـرگ، بـوی جوی مولیـان، از بودن و سـرودن، مثل 
درخـت در شـب بـاران، هـزاره دوم آهـوی کوهی، 
فارسـی، موسـیقی شـعر،  صـور خیـال در شـعر 
بـا چـراغ و آینـه )در جسـتجوی ریشـه های تحـول 
شـعر معاصر ایران(، تصحیح اسـرارالتوحید نوشته 
محمدبـن منـور، تصحیـح تاریخ نیشـابور نوشـته 
حاکـم نیشـابوری، تصحیح آثار عطار نیشـابوری، 
مصیبت نامـه،  تصحیـح  مختارنامـه،  تصحیـح 
اسـرارنامه،  تصحیـح  منطق الطیـر،  تصحیـح 
تصحیـح دیـوان عطـار و ترجمـه آفرینـش و تاریخ 
نیـز از جملـه آثـار محمدرضـا شـفیعی کدکنـی 

. ست ا
   بررسی آثار

شـفیعی کدکنی را بایـد در زمره شـاعران اجتماعی 
دانسـت.  او در اشـعار خـود تصویـری از جامعـه 
ایرانـی در دهـه ۴0 و 50 خورشـیدی را بازتـاب 
می دهـد و بـا رمـز و کنایـه آن دوران را بـه خواننـده 
نمایانـده، دلبسـتگی و گرایـش فـراوان بـه آییـن و 
نشـان  را  خراسـان  بخصـوص  و  ایرانـی  فرهنـگ 

می دهـد.
وی در کتـاب زبان شـعر در نثر صوفیه آورده اسـت 
کـه آنچـه در زبان فارسـی بـه »آن« معروف اسـت 
و می تـوان آن را جوهـره جمـال دانسـت، در زبـان 
هـای دیگر وجود ندارد. او همچنین شـعر فارسـی 
را بـه خاطر مسـئله ردیف که در هیـچ زبان دیگری 
امـکان کاربـرد آن را نمی توان یافت، ممتاز دانسـته 
اسـت. شـفیعی کدکنـی همچنیـن در ایـن کتـاب 
شـطح را نوعـی شکسـتن تابوهـا معرفـی نمـوده و 
شـطحیات حـالج را به طور ضمنی بـا کتاب زایش 
تـراژدی نیچـه مقایسـه کرده اسـت که در هـر دو به 
تجربـه بیـان »بیان ناپذیرها« پرداخته شـده اسـت. 
نکتـه تازه ای کـه ایشـان در این زمینه بیـان می کنند 
بـه سـاختار شـطح و اینکـه اخبـاری باشـد )مانند 
سـبحانی مـا اعظم شـانی( یـا انشـایی )انالحق( و 
تأثیـر متفـاوت ایـن دو بیـان بازمی گـردد. یکـی از 
بحث هـای جـذاب این کتاب پاسـخ به این سـؤال 
اسـت کـه چـرا شـاعران عـرب بـه انـدازه شـاعران 
فارسـی زبان از آیـات قرآن در اشـعار خود اسـتفاده 
ننموده انـد. شـفیعی کدکنـی محـور کتاب خـود را 
بـر ایـن عقیده کـه برای بسـط و درک تجربه دسـت 
نیافتنـی صوفـی به ناچـار بایـد از سـخنان و زبانی 
کـه به کار برده اسـت کمـک گرفت، اسـتوار نموده 
اسـت و بیـان می کنـد کـه گاه حرکـت از صـوت 
بـه صـورت و معنـی بسـیار بـارز اسـت. یکـی از 
مثالهایـی کـه او بـه آن اشـاره نموده شـعری اسـت 
از شـاعری بـا نـام علـی ابـن حسـین مغربـی کـه 
قصیـده ای در حالـت تـب و هذیـان سـروده بدین 

م. سرشـک شـاعر خـوش 
آوازه خراسـانی اهل گفتگو 
بـا جرایـد و حضـور پیاپـی 
در محافـل ادبـی نیسـت و 
خودسـتایی  دوربیـن،   بـه 
و دیگـر سـتایی عالقـه ای 
منزلـش  درب  امـا  نـدارد. 
همیشـه بر روی دوستداران 
شـعر و ادب پارسـی بـا هر 
خـوش  رویـی  بـا  نگاهـی 
باز اسـت. او روی صندلی 
پشـت  ای  سـاده  چوبـی 
انـواع  بـا  بـزرگ  میـزی 
نشـیند  مـی  هـا  خوردنـی 
مهمانانـش  از  خـودش  و 
پذیرایـی می کند.  اسـتادی 
کـه کالس های درسـش از 
ازدحام دانشـجویان عالقه 
از  و  اسـت  زد  زبـان  منـد 
رشـته های دیگـر در کالس 
او حاضـر مـی شـوند. بـه 
غایـت مهربانی بـی تکلف 

اسـت.
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آثار شفیعی را 
می توان به سه گروه 

انتقادی و نظری 
و مجموعه اشعار 

خود وی تقسیم 
کرد.

 آثار انتقادی این 
نویسنده، شامل 

تصحیح آثار 
کالسیک فارسی و 
نگارش مقاالتی در 

حوزه نظریه ادبی 
می شود.

عکس ماهنامه بارثاوا



۷۰

شـکل که:
انـا علـی بـی   / َدَرن َدبـی  َدَرن  َدَرن  َدَرن َدَرن 

المغربـی الحسـین 
شـفیعی کدکنـی در ایـن اثر برای شـرح مفهوم 
نـگاه  هـر  می گویـد:  عرفانـی  سبک شناسـی 
هنری به االهیـات و دین می توانـد ویژگی های 
اسـلوبی و سـبکی خاص خود را داشـته باشد، 
وی  عرفانی اسـت.  سبک شناسـی  همـان  کـه 
همچنیـن معتقد اسـت کـه در سرتاسـر تاریخ 
فرهنـگ و تمـدن اسـالمی، بـا دو گونه تصوف 
روبـرو هسـتیم کـه یکـی تصـوف قبـل از ابـن 
دیگـری  و  خراسانیسـت  تصـوف  یـا  عربـی 
تصـوف بعـد از ابن عربـی، و ایـن دو مکتب را 
بـر روی مثلثی نشـان می دهد کـه نقطه صعود 
یـک ضلـع آن مثنـوی معنـوی اسـت و راس 
ضلـع دیگـر، ابـن عربـی اسـت کـه بـه مـرور 
بـا نزدیـک شـدن بـه عرفـان قاجـاری و قـرن 

سـیزدهم، بـا نـزول همـراه می شـود. 
یخ گرایی در ادبیات    تار

شـفیعی کدکنی از سـال های 13۶0 بـه بعد به 
پژوهـش در تاریـخ بـا رویکرد تصحیـح متون 
او معتقـد اسـت  ادبیـات عرفانـی روی آورد. 
شـناخت  بـدون  مدرنیتـه  سـوی  بـه  حرکـت 
سـنت دشـوار اسـت. تاریخ گرایی وی هر چند 
پشـتوانه تئوریـک مشـخصی ندارد اما سـخت 
پای بند مستندسـازی بـا متون تاریخی اسـت.

یشه های شعر معاصر    ر
شـعر  تحـوالت  کـه  اسـت  معتقـد  شـفیعی 
معاصر فارسـی تابعـی از متغیر ترجمه  اسـت. 
ایـن نظـرگاه بنیـاد کتـاب اخیـر وی »بـا چراغ 
و آینـه، در جسـتجوی ریشـه های تحول شـعر 
برخـی  داده اسـت.  شـکل  را  ایـران«  معاصـر 
انتقـاد  ایـن کتـاب مـورد  دیدگاه هـای وی در 

برخـی از منتقـدان قـرار گرفتـه اسـت.
   کتاب شناسی

مجموعه اشعار
1. 13۴۴ - زمزمه ها

2. 13۴۴ - شبخوانی
3. 13۴7 - از زبان برگ

۴. 1350 - در کوچه باغ های ِنشابور
5. 135۶ - بوی جوی مولیان
۶. 135۶ - از بودن و سرودن

7. 135۶ - مثل درخت در شب باران
8. 13۶7 - هزاره دوم آهوی کوهی

  آثـار نظـری و انتقـادی و تصحیـح و 
ترجمـه

• 1. صور خیال در شعر فارسی
• 2. موسیقی شعر

• 3. تصحیح اسـرارالتوحید نوشـته محمد بن 
منـور بن ابی سـعد بـن ابی طاهر بن ابی سـعید 

میهنی
• ۴. تصحیـح تاریـخ نیشـابور نوشـته حاکـم 

نیشـابوری
عطـار  فریدالدیـن  آثـار  مجموعـه  از   .5  •

سـخن: انتشـارات  نیشـابوری، 
• مقدمه، تصحیح و تعلیقات مختارنامه

• مقدمه، تصحیح و تعلیقات مصیبت نامه
• مقدمه، تصحیح و تعلیقات منطق الطیر

• مقدمه، تصحیح و تعلیقات اسرارنامه
• مقدمه، تصحیح و تعلیقات الهی نامه

• مقدمـه، تصحیـح و تعلیقـات دیـوان عطـار 
)هنـوز بـه چـاپ نرسیده اسـت(

• مقدمـه، تصحیـح و تعلیقـات تذکرةاالولیاء 
)هنـوز به چـاپ نرسیده اسـت(

• ۶. مقدمـه، ترجمـه و تعلیقـات بـر آفرینـش 
و تاریـخ از طاهربـن مطهربـن مقدسـی در دو 

گاه آ نشـر  جلد، 
• 7. مفلـس کیمیافـروش درباره شـعر انوری، 

انتشـارت سخن
و  زندگـی  بـه  نگاهـی  پارسـی  زبـور   .8  •

آگاه نشـر  عطـار،  غزل هـای 
بارهقصایـد  در  سـلوک  تازیانه هـای   .9  •

آگاه نشـر  سـنایی، 
• 10. در اقلیـم روشـنایی تفسـیر چنـد غـزل 

حکیـم سـنایی، نشـر آگاه
• 11. شـاعر آیینه هـا بررسـی سـبک هنـدی و 

شـعر بیدل دهلـوی، نشـر آگاه
صـوت  و  حـرف  سـوی  آن   .12  •
سـخن انتشـارات  گزیدهاسـرارالتوحید، 
ایـران،  عرفانـی  میـراث  مجموعـه  از   .13  •

سـخن: انتشـارات 
• دفتر روشنایی )درباره بایزید بسطامی(

• نوشته بر دریا )درباره ابوالحسن خرقانی(
ابوسـعید  )دربـاره  وقـت  طعـم  چشـیدن   •

ابوالخیـر(
• در هرگـز و همیشـه انسـان )دربـاره خواجـه 

عبداللـه انصـاری(
جـام  شـیخ  )دربـاره  سـتیهنده  درویـش   •

) ه پیـل ند ژ
بـه  درآمـدی  صوفیـه  نثـر  در  شـعر  زبـان   •

عرفانـی نـگاه  سبک شناسـی 
• 1۴. مقدمـه، تصحیح و تعلیقـات برحاالت 
جمال الدیـن  تألیـف  ابوسـعید  سـخنان  و 
ابـوروح لطف الله بن ابی سـعید بن ابی سـعد، 

سخن انتشـارات 
• 15. ادوار شـعر فارسـی از مشروطه تا سقوط 

انتشارات سخن سلطنت، 
• 1۶. زمینه اجتماعی شـعر فارسی، انتشارات 

اختران 8۶
• 17. قلندریـه در تاریـخ دگردیسـی های یـک 

ایدئولوژی، انتشـارات سـخن 8۶
• 18. ترجمـه تصوف اسـالمی و رابطه انسـان 

و خدا، نوشـته رینولد نیکلسـون نشـر سخن
تبریـز  شـمس  غزلیـات  تصحیـح   .19  •

88 سـخن  انتشـارات 
• 20. مقدمه نویسـی و انتشـار تصویر نسـخه 
خطـی منظومـه علی نامـه، انتشـارات میـراث 

مکتـوب 88
• 21. مقدمـه تحلیلـی و تعلیقـات بـر دیـوان 
قائمیـات، نویافته تریـن دیـوان شـعری مذهب 
اسـماعیلیه، بـه تصحیـح دکتـر سـید جـالل 
حسینی بدخشـانی، انتشـارات میراث مکتوب
• 22. با چراغ و آینه در جسـتجوی ریشـه های 
تحول شـعر معاصـر ایران، انتشـارات سـخن، 

91
• 23. حـاالت و مقامـات م. امیـد )مهـدی 

اخـوان ثالـث(، انتشـارات سـخن، 91
نقـد  منتقـدان،  هجـوم  در  شـاعری   .2۴  •
ادبـی در سـبک هنـدی پیرامـون شـعر حزیـن 

1375 آگـه،  نشـر  الهیجـی، 
• 25. مقدمـه، تصحیـح و تعلیقات مرموزات 
نجم الدیـن  از  داودی  مزمـورات  در  اسـدی 

رازی، انتشـارات سـخن
درس گفتارهایـی  کلمـات  رسـتاخیز   .2۶  •
دربـاره تئـوری فرمالیسـم روسـی، انتشـارات 

92 سـخن، 
• 27. گزیده غزلیات شـمس، ناشـر: شـرکت 
همـکاری  بـا  جیبـی  کتاب هـای  سـهامی 

امیرکبیـر انتشـارات  مؤسسـه 
سـروده  سـندباد  آوازهـای  ترجمـه   .28  •
نیـل،  انتشـارات  البیاتـی،  عبدالوهـاب 

[8 ]1 3 ۴ 8
• 29. شعر معاصر عرب انتشارات سخن
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شـفیعی  رضـا  محمـد 
نیـک  همـگان  را  کدکنـی 
می شناسـند . او هنرمندی 
جامـع االطـراف اسـت . عمـری را بـه سـرودن شـعر ، 
تحقیـق در متون کهن و ادبیات کالسـیک ایـران گذرانده 
اسـت . بـه تعبیـری م سرشـک قلـه ای اسـت سـر از مه 
بـر آورده در دیـار خراسـان . قلـه ای که رفعـت اش را از 
سراسـر فـالت مـی بینند و دیده اند . م.سرشـک ، شـعر 
را بـه گاه جوانـی آغـاز نمـوده . روزگاری کـه طلبـه ای 
جـوان در مشـهد بوده اسـت . او از همان زمـان با همتی 
شـگفت خویـش را از میـان جمـع همگنـان اش بیـرون 
کشـید و قـدم در راهـی گذاشـت کـه نهایـت اش را نـه 
خود می دانسـت و نـه دیگران . سرشـک در طول زندگی 
اش جهـات متعـددی را تجربـه کـرده . از هم نشـینی با 
طـالب و حضـور در فضای مذهبـی تا حضـور در بدنه 
ی مهـم تریـن الیـت هنـری و روشـنفکری ایـران . ایـن 
اسـتمرار حضـور در عرصه هـای گوناگـون و گاه متضاد 
حیـات سیاسـی ، فرهنگـی و اجتماعـی ایـران بـرای م 
سرشـک بینشـی متمایـز بـه بـار آورده اسـت . سرشـک 
هیچـگاه بـه شـکل مسـتقیم ، آنگونـه کـه بعضـی هـم 
نسـالن اش به گـود سیاسـت وارد شـدند ، در این حوزه 
وارد نشـد . هرچنـد کـه اشـعار و نوشـته هـای او رنـگ 
مبـارزه بـا اسـتبداد و خفقـان حاکـم در رژیم گذشـته را 
حفـظ کرده بودنـد . در حقیقـت جهان شـفیعی کدکنی 
در بسـیاری شـعر هـای برجسـته اش ، آمیـزه ای از رویا 
، دغدغـه هـای انسـان معاصـر و طبیعـت بکـر اقلیـم 
خراسـان اسـت  . در میـان هـم نسـالن و شـاعران دهـه 
چهـل و پنجـاه ، سرشـک جـزو معـدود نمونـه هایـی 
اسـت کـه در عین اشـتغال بـه سـرودن شـعر ، در حوزه 
ی نظریـه پـردازی ، تصحیـح متـون ، تدریـس ادبیـات 
و .. هـم تمـام قـد وارد شـده اسـت . شـفیعی کدکنـی 
شـاید   . دارد  هیاهـو  بـی  و  حاشـیه  کـم  شـخصیتی 
کادمیـک و روشـمندی تحقیـق و  آ تحصیـالت عالـی 
تفحـص ، او را در سراسـر عمـر از هیاهـو هـای پـوچ و 
بیهـوده برکنـار داشـته اسـت . هنگامـی که بـه برآیند بی 
نظیـر کار و کارنامـه ی سرشـک مـی نگریـم ، مبهـوت 
مـی شـویم : حجـم انبوهـی از کار نظـام مند و مسـتمر 
بـا   ، از کتـاب هـای مرجعـی چـون موسـیقی شـعر   .
چـراغ و آیینـه و شـاعر آیینـه هـا  گرفتـه تـا تصحیحـات 
گرانسـنگ ادب کهـن و مقـاالت متعدد علمـی و ادبی . 
ایـن کارنامـه ی گرانمایه در سـایه ی تالشـی بـی وقفه و 
هوشـی سرشـار قابل دسـتیابی اسـت . شـفیعی کدکنی 
بـه تعبیـری شـاعری اجتماعـی اسـت . نـه از آن سـنخ 

کـه بـا هنجـار گریـزی و تابـو شـکنی شـهرتی بـه هـم 
میرسـانند بـل ، از آن دسـته هنرمندانـی که بـه مفاهیمی 
گاهـی اجتماعـی ، نقد و  چـون : شـناخت سـنت هـا ، آ
داوری منصفانه و روشـمند باور دارند . شـعر شـفیعی به 
رغـم محتوای سیاسـی اش در نگاه اول شـعری سیاسـی 
نیسـت چـرا کـه او بدین مفهـوم نگاهـی ابزاری نـدارد . 
شـفیعی که خویـش را دلبسـته ی حلقه ی اخـوان ثالث 
) م امیـد ( مـی دانـد ، در مـورد شـاعران سـپید سـرای 
و نحـو سـتیز نظری خوشـایند نـدارد . در نگاه سرشـک  
گاهانـه ی جوهـری و حفـظ  اصالـت زبـان ، حرکـت آ
موسـیقای شـعر که تنهـا از طریق برخـوردی  قاعده مند 
و هوشـیارانه ممکـن اسـت مـی توانـد به سـرودن شـعر 
در خـور و خواندنـی و حـس بـر انگیـز منتهـی شـود . 
بنابرایـن و بـا توجـه بـه نـگاه فورمالیسـتی سرشـک و 
همچنیـن دلبسـتگی او بـه اوزان نیمایـی ، مخالفت او با 
شـعر سـپید یـا آزاد کـه نهایتا به هـرج و مـرج منتهی می 
گـردد ، امـری قابـل تامـل اسـت . در سـالیان گذشـته م 
سرشـک بـا وسـواس و حوصلـه ای مثال زدنـی ، میراث 
صوفیـه و قلندریـه ی ایـران را احیـا کـرده اسـت . او کـه 
از دانـش سرشـار عربـی و فارسـی برخـوردار اسـت ، با 
نگاهـی انتقـادی کمـر همت بـه تصحیح بخـش مهمی 
از ایـن میـراث وانهـاده شـده پرداختـه اسـت . شـفیعی 
گاهانـه ی سـنت ، نخسـت بایـد  بـاور دارد بـرای نقـد آ
آن را بـه خوبـی شـناخت . چنین اسـت که طی سـالیان 
وجـود  ی  شـاعرانه  بخـش  شـاعر  سرشـک   ، گذشـته 
خویـش را بـه نفـع تحقیـق و تفحـص کمرنـگ نمـوده 
اسـت ... دو دیگـر آنکـه شـفیعی از معـدود اسـتادان 
هـای  دانشـگاه  همـه  در  فارسـی  ادبیـات  ی  برجسـته 
ایـران اسـت . شـاگردان او پر شـمار و نفـوذ کلمات اش 
حیـرت انگیـز بـوده اسـت . کالس های درس سرشـک 
در زمـره ی پـر طرفدار تریـن کالس هـای درس ادبیات 
در سـی و هشـت سـال اخیر محسوب می شـوند . واین 
مسـاله خود گویـای محبوبیـت او در میان دانشـجویان 
اش اسـت . م سرشـک بـی تردیـد از مفاخـر خراسـان 
اسـت . او که در اشـعارش دلبسـتگی فراوانی نسـبت به 
سـرزمین مـادری ابـراز مـی کنـد ، بـر خالف بسـیاری 
از چهـره هـای هنـری ریـز و درشـت ، هرگـز  بـه انـکار 
خویشـتن نپرداخته اسـت . م سرشـک بی تردید بخشی 
از وجـود خویـش را در کوچـه بـاغ هـای نیشـابور جـا 

گذاشـته اسـت .. 
عمرش دراز باد ! 

 م سرشک ، شعر 
را به گاه جوانی 

آغاز نموده . 
روزگاری که طلبه 

ای جوان در مشهد 
بوده است . او 

از همان زمان با 
همتی شگفت 

خویش را از میان 
جمع همگنان اش 
بیرون کشید و قدم 

در راهی گذاشت 
که نهایت اش را نه 

خود میدانست و 
نه دیگران

کیخسرو شاهرخ
منتقد  ادبی

در ستایش سرشک 

یادداشت
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شفیعی کدکنی به روایت تصویر

از راست: ایرج افشار، جری کلینتون، محمدرضا شفیعی کدکنی، محسن آشتیانی، 

محمدابراهیم باستانی پاریزی، احمد مهدوی دامغانی و اصغر مهدوی.
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گـروه ادبیـات     سـید علـی صالحـی بسـیار شـبیه خـودش اسـت . او از آن 
هنرمنـدان اصیلـی اسـت که می توانند چندین  نسـل را تحت تاثیر شـخصیت 
شـان قـرار دهنـد . خلـق عارفانـه و رفتـار بـی تکلـف سـید علـی صالحـی ، 
گاه بـه یـاد شـعر هایـش مـی انـدازد . شـعرهایی که بی  مخاطـب را نـا خـود آ
گفـت و گـو ، شـبیه زندگـی و خلقیـات اش هسـتند . شـاعر را  در کافـه کتاب 
نشـر ثالـث مالقات کردیـم . غروب جمعه بـود و هوا بس ناجوانمردانه سـرد . 
پیـش از سـفر بـه تهـران تلفنی بـا او صحبت کـردم و گفتم برای دیـدار اش می 
آییـم . بـه اتفـاق بچـه های تحریریـه ی بارثـاوا . صدای اش خسـته بـود و می 
دانسـتم این روزها حال جسـمی مسـاعدی نـدارد . با همان گرمـا و صمیمیت 
همیشـگی اش گفـت : خیلـی دوسـت دارم ببینـم ات ! اگـر حالم مسـاعد بود 
حتمـا قـراری می گذاریـم . گفتم امیدوارم و آرزو دارم که بیمـاری زود بگذرد و 
بتوانیـم از نزدیـک دیدارتـان کنیم . مکالمه مان کوتاه و دلچسـب بود . دانسـتم 
کـه در ایـن سـفر حتما خواهـم اش دیـد . پیش ترهـا چندین بار و به مناسـبت 
هـای مختلـف او را دیـده بودم و هر بـار مجذوب خلق بی ماننداش ، افسـوس 
مـی خـوردم کـه ای کاش مجـال بیشـتری می بود و می توانسـتم قدری بیشـتر 
پـای صحبت اش بنشـینم . صالحی همیشـه سـنجیده و آرام سـخن می گفت 
و اسـتدالل هایـش مـرا مجـاب مـی کـرد . منطـق او از جنـس هـم نسـالنش 
نبـود . مـی دانسـتم کـه از پـس تجربه های تلخ و دشـوار سـال های پیشـین به 
نوعی سـلوک شـخصی دسـت یافته .. این سـلوک را در شـعر و کالم صالحی 
همـواره مـی دیـدم و مـی شـنیدم .. ظهـر روز جمعـه مجـددا با شـاعر تماس 
گرفتـم و گفتـم کـه به تهـران آمـدم و سـخت حاجتمند دیـدار اش هسـتم . نه  
نیـاورد . بـا روی بـاز پذیرفت و برای سـاعت شـش عصر قراری گذاشـتیم ..از 
سـاعت چهار و سـی بعدازظهـر به کافه ی نشـر ثالث آمدیم و ضمن نوشـیدن 
چـای و بحـث ادبـی ، به مشـورت پرداختیم . دوسـت داشـتم نظـرات او را در 
بـاب مسـایل مختلـف ادبـی و اجتماعی بدانـم . در فرصـت پیـش رو ، دیوان 
اشـعارش را کـه توسـط نشـر نگاه منتشـر شـده ، تـورق کـردم و حـال و هوای 
شـعرش در مـن زنـده شـد . کافـه کتـاب نشـر ثالـث کـم کم شـلوغ می شـد 
. جمعیـت زیـادی از زن و مـرد و دختـر و پسـر مـی آمدنـد و می رفتنـد . عده 
ای ایسـتاده بودنـد و گـپ مـی زدنـد و عـده ای بـر سـر منیزهـا نشسـته بودند 
و سـیگار دود مـی کردنـد . میـز مـا در گوشـه ای دنـج واقع شـده بـود و توجه 
کسـی را جلـب نمـی کـرد . گـرم تماشـای آدم هـای آینـده و رونده بـودم و در 
عین حال گوشـه چشـمی به در ورودی کتابفروشـی داشـتم . احتمال می دادم 
سـید در ترافیـک عصـر گاهـی بمانـد یا بـه دلیل نامسـاعد بـودن حـال اش به 
کلـی از آمـدن صـرف نظـر کنـد . در چشـمان و حـرکات دوسـتان هـم همین 
دغدغـه هویـدا بـود . امـا انتظار چندان به درازا نکشـید . سـید با پالتو مشـکی 
منحصـر بـه فـرد اش وارد شـد . علـی رزاقـی بهار بـه اسـتقبال اش رفـت و او 
را بـه سـر میـز راهنمایـی کـرد . برخاسـتم و بـه طـرف اش رفتـم . یکدیگـر را 
چنـان تنـگ در آغـوش گرفتیـم تـو گویـی سـال هاسـت از واپسـین دیدارمان 
می گـذرد. چشـمان اش خنـدان و مهربـان بود و صـورت اش متبسـم . حال و 
احـوال کردیـم . به همراه سـید ، یکی از دوسـتان نزدیک اش آمده بـود . مردی 

دیدار با سید علی صالحی، شاعر شعر گفتار و حکمت 

مردی شبیه خودش
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فروتـن و کـم سـخن کـه نقـاش بـود 
گاه و  و بعـدا متوجـه شـدیم انسـانی آ
داناسـت . چنـد دقیقه ای به سـکوت 
و سـخن سـپری شـد . هنگامـی کـه 
حاصـل کارمـان را بـه شـاعر تقدیـم 
کـردم ، متوجه نگاه دقیق و موشـکاف 
اش شـدم . تشـویقمان کرد و از لزوم 
حرکـت هـای مسـتقل و بـی حاشـیه 
ی فرهنگـی در آشـفته بـازار فرهنـگ 
تـه  از   . گفـت  امـروز  ی  جامعـه  و 
دل شـاد شـدیم .. از او خواسـتم در 
مصاحبـه ای بـا بارثاوا شـرکت کند . 
سـید بـا متانت گفـت اهـل مصاحبه 
نیسـت و مـدت هااسـت بـا نشـریه 
یـا مجلـه ای مصاحبـه نکـرده . امـا 
بزرگوارانـه پذیرفـت تـا گـپ و گفتـی 
مغتنـم  را  فرصـت   . باشـیم  داشـته 
دانسـتیم و سـر سـخن بـاز شـد . از 
هـر دری سـخنی . از ادبیـات و شـعر 
از   . جامعـه  و  سیاسـت  تـا  گرفتـه 
مکتـب خراسـان تا شـعر ناب . سـید 
علـی صالحی دلنشـین و سـنجیده و 
شـفاف سـخن مـی گوید . گسـتره ی 
دانشـی وسـیع دارد و مخاطب اش را 
مجـذوب می کنـد . بیش از همه چیز 
، واقع بینی او در خور سـتایش اسـت 
. شـرایط زمانـه را می شناسـد و نبض 
روزگار را در دسـت دارد . واژه هـا را 
بـه جا و با وسـواس بـه کار مـی برد . 
از گفتن امسـاکی ندارد اما گویا کالم 
را مـز مـزه می کنـد . هیچ کـدام از ما 
متوجـه گذر زمان نشـدیم تـا وقتی که 
بـه ناگزیـر – باید سـید علـی صالحی 
را وداع مـی کردیـم . بـا همـان رفتـار 
بی غـش در آغوشـم گرفـت و وداعم 
کـرد . غمگیـن شـدم کـه نتوانسـتم 
بیشـتر در کنـارش باشـم . دوسـتانم 
نیـز همچنیـن . روزی پر خاطره شـد 
و بسـیار آموختیـم . پـس از مراجعتم 
بـه مشـهد ، شـاعر بـا مناعـت طبـع 
تعـدادی از شـعرهای منتشـر نشـده 
اش را بـرای چـاپ در اختیـارم قـرار 
داد .. در ایـن مجال ، بخشـی از گپ 
و گفـت با سـید علی صالحی شـاعر 
و نظریـه پـرداز معاصـر را بـا شـما به 
اشـتراک مـی گذاریـم . بـه ایـن امید 
که بخشـی از لـذت آن هم نشـینی را 

بـه شـما نیز سـرایت دهیـم ...
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    بـا سـید علـی صالحی در بـاره وضعیـت ادبیات 
در دهـه نود خورشـیدی گـپ زدیم . او باور داشـت که :
بـا تقسـیم بندی دهه به دهه شـعر موافق نیسـتم چـون زیر 
بعضـی از غـزل هـای حافـظ می شـود نوشـت دهـه نود و 
زیـر شـعرهای بسـیاری از افـراد  در روزگار مـا هم میشـود 
نوشـت سـال دهم هجـری.  ایـن رویکـرد دهه بـه دهه در 
بررسـی شـعر ، امـری  سیاسـی اسـت و حاکمیـت تالش 
کـرد ایـن رویکـرد را عمومیـت بخشـد .ایـن کار در دوره 

وزارت مهاجرانی شـروع شـد.
   چیـزی کـه ذهنـم را مشـغول می کـرد فرآیند تولید 
انبوه کتاب در دهه هفتاد خورشـیدی بـود . صالحی در 

ایـن زمینه نظر جالبی داشـت :
مـا به تولید انبوه نیاز داشـتیم چون ضـرورت زمان خودش 
را بازتـاب مـی داد. دوران کنونـی دورران چهـره های بزرگ 
نیسـت در حقیقت  چهـره های بـزرگ در دوران های بزرگ 
هسـتند . بـه نظـر مـن این مسـاله را کسـی تحمیـل نکرده 
اسـت. منظـورم جامعـه شـعر و ادبیـات اسـت .  کسـی 
نگفتـه بـود آقـا بیاییـد و ضامـن را بگذاریـد روی رگبـار و 
کتـاب چـاپ کنید. خود مـن با تولیـد انبوه موافقـم . نباید 
زنـگار گرفـت و دچـار ایسـت شـد . عصـر مـا هـم عصر 
حافـظ نیسـت چـرا کـه در ایـن سـونامی تولید شـعر یک 
اتفـاق بـزرگ رخ مـی دهـد .مـا بـه مـرور آزمـون و خطا را 
تجربـه مـی کنیـم و بـدون آزمـون و خطـا حتی اشـیاء هم 
فاسـد خواهنـد شـد وای بـه حـال ماشـین عاشـقانه ای به 
نـام انسـان. این اسـت که بـه قول عرفای سـرزمین شـما- 
عرفـای تاریخـی خراسـان، هرچـه پیـش بیاید برای شـعر 
حتمـا حکمتی در آن اسـت . اتفاقا منشـور شـعر حکمت 
هـم هفتـه آینده منتشـر می شـود که مـن کار کـرده ام و چه 
پیـر و چـه جـوان باشـیم ، فکـر مـی کنـم شـعر حکمـت 
یـک جریـان و مـوج و شناسـه و مشـخصاتی بایـد داشـته 
باشـد . شـعر حکمـت مثـل شـعر گفتـار و شـعر حجم و 
سـایر ژانرهایـی که مانیفسـتی دارند نیسـت .  تفـاوت کار 
در اینجاسـت  کـه شـعر حکمـت یـک مقـام اسـت یـک 
جریـان نیسـت و از بلندایـی برخوردار اسـت که هم شـعر 

کالسـیک را نگـه مـی دارد و هم شـعر نـو را .
از سـید علـی صالحـی در مـورد جایـگاه نگاه فلسـفی در 
شـعر حکمت جویا می شـویم . او به روشـنی می گوید :
- مـا در طـول تاریـخ یک شـاعر قدر فلسـفی داشـتیم که 
خیـام نیشـابوری بوده اسـت.  حـاال فاصله میـان حکمت 
و فلسـفه برای من کجاسـت ؟ فلسـفه در واقع یک تعریف 
یونانی - هلنیک اسـت و بیشـتر برای تفسـیر جهان کاربرد 
دارد امـا در مقابـل آن، حکمـت برای تغییر جهـان می آید 
. یعنـی حکمت ، ازلی و اشـراقی اسـت و رشـته ی حیاتی 

بسـیار کهن دارد . حتی پیش از وجود انسـان !  فلسـفه علم 
اسـت امـا حکمت در ذهن اسـت.

    سـید علـی صالحـی از دهه پنجاه تـا کنون یکی 
از چهره های فعال و شـناخته شـده در ادبیات و شـعر 
معاصـر ایـران بـوده اسـت .در ادامه ی گـپ و گفت ، 
به مقایسـه ی جریـان اجتماعی و گفتمانـی دهه پنجاه 
و جریـان رسـانه ای – مجازی دوران معاصر رسـیدیم . 

صالحـی باور داشـت که :
ویژگـی های دوران ما نسـبت به دوره های گذشـته از زمین 
تا آسـمان متفاوت اسـت . نکته اینجاسـت که آیا درگذشته 
ای نـه چنـدان دور ، تعریـف مـا از رابطه ی  مردم و مسـاله 
سیاسـت درسـت بـوده  ؟ وقتـی جریانـی مـوذی بـه نـام 
سیاسـت زدگـی وارد همه ی مناسـبات فرهنگی می شـد، 
مسـلما آفـات خودش را داشـت ! االن با شـهامت میشـود 
ایـن موضـوع را رد کرد. در آن زمـان  نوعی از چریک زدگی 
بـاب بـود که بـه قـول یکـی از پیشکسـوتان ،  تـوی جیب 
چریـک ها همیشـه یک قطعه شـعر وجـود داشـت  . البته 
مـن هنوز هـم احترام فراوانـی برای این چریـک زدگی دهه 
50 قایلـم .امـا آیا مسـیر درسـتی را طی می کردیـم ؟  من 
بـه چیزی درسـت اطـالق می کنم که زمان شـکن باشـد. 
یعنی به اصطالح گذشـت زمـان آن را تحلیل نبرد و فاسـد 
نکنـد . حـاال  بعضی هـا می گویند من سیاسـی نیسـتم . 
ایـن جملـه عالی ترین جمله سیاسـی بشـر اسـت . امروز 
تعهـد در شـعر از کجـا آغـاز مـی شـود؟ اولیـن زوزه های 
بشـر متوحـش گذشـته ، تعهد ایجاد کـرده اسـت ! من اگر 
بتوانـم با کوتـاه ترین برد صوتـی، معنویات درونـی ام را به 

دیگـران منتقل کنم انسـان متعهدی هسـتم .
کسـی کـه بتوانـد در زمـان حیـات خویـش ، حتـی یـک 

مخاطـب پیـدا کنـد آدم متعهـدی اسـت.
    سـید علـی صالحـی بـه جریـان شـعر و ادبیات 
در خراسـان نگاه ویـژه ای دارد . در طـول مدت گپ و 

گفـت ، به خراسـان نیز رسـیدیم :
خراسـان یک کشـور اسـت.  زبان  فارسـی خراسـان بزرگ 
از حیـث تاریخـی سـبقه ای کهـن دارد و عمال  مـادر زبان 
فارسـی ، خراسـان اسـت.  همـان طـور کـه مادرهـای مـا 
مظلـوم واقـع شـدند زبـان خراسـان هـم  در طـول تاریـخ 
مظلـوم بـود زبـان خراسـان از چنـان عظمتـی برخـوردار 
اسـت کـه حتی شـعر زورش نمـی رسـد در این زبـان زاده 
شـود بنابراین خراسـان زادگاه و جوالنگاه  نثر اسـت ! به این 
خاطـر در خراسـان ابولفضل بیهقـی داریم و ناصرخسـرو 
قبادیانـی قصیـده مـی گویـد و فردوسـی توسـی بزرگترین 

رمـان نویـس تاریخ بشـریت  اسـت.
مـن به صـدق در گفتـار و در خالقیت اعتقـاد دارم و به این 

خراسان یک 
کشور است.  زبان  

فارسی خراسان 
بزرگ از حیث 

یخی سبقه ای  تار
کهن دارد و عمال  

مادر زبان فارسی 
، خراسان است.  

همان طور که 
مادرهای ما مظلوم 

واقع شدند زبان 
خراسان هم  در 

یخ مظلوم  طول تار
بود زبان خراسان 
از چنان عظمتی 

برخوردار است که 
حتی شعر زورش 
نمی رسد در این 

زبان زاده شود

خراسان مادر زبان پارسی است
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نـگاه مـی کنم که بهتر اسـت شـبیه مادرم باشـم تا 
شـبیه پدران تاریـخ ادبیات .

   شـاعر ، به جریان طبیعی زبان در سـرودن 
شـعر باوری قلبی دارد : 

یکـی از نشـانه های تکامل ، سـاده سـازی اسـت. 
مـن در دبیرسـتان ریاضیـات میخوانـدم  و آنچـه 
کـه از هندسـه ترسـیمی و شـیوه هـای حلـش را 
ارائـه مـی کردنـد دیـده ام . گاهـی روش های حل 
مسـاله دشـوار تـر از صـورت مسـاله بـود .بنابراین 
در همان زمان سـاده سـازی را شـروع کـردم و برای 
تمـام صورت مسـئله ها راه حـل تازه ارائـه دادم . آن 
زمـان مـن یکی از پیچیده ترین اشـکال شـعر ناب 
را سـاده سـازی کـردم . همیـن موضوع یعنی سـاده 
سـازی موضوعات دشـوار ، به مـن در درک چرایی 
انقـالب کمـک کـرد  و متوجـه شـدم حـاال کـه 
انقـالب شـده چـه ارزش هایـی نابود شـدند و چه 
ضدارزشـهایی به ارزش مبدل شـدند...  موج ناب 
به نوعـی خروجی اسـتبداد زبان بود کـه چهره دگر 
کرد . امروز ما به شـکلی دیگر از سـخن نیازمندیم 
. نه سـخن رسـوالنه . بایـد با حواس جمع سـخن 
بگوییـم . جـوری  کـه هم خـواص بپسـندند و هم 
عـوام بفهمنـد. این مسـاله مـرا  به سـمت جریانی 
بـرد کـه قبـال در حـوزه شـعر نـاب خـودم وجـود 
داشـت . پـس از انقـالب ایـن رویکـرد پررنگ تـر 
شـد و به شـکل جریان شـعر گفتار در آمـد . وقتی 
بـه پشـت سـرم نـگاه کـردم ، دیدم کـه ایـن جریان 
یـک سـنت دیرینه داشـته . از موالنا بگیـر تا حافظ 
از  یکـی   .. دیگـر  وبسـیاری  گنجـوی  نظامـی  و 
نمونه هـای خوب این سـنت ، شـعر حافظ اسـت .
مـا زیرمجموعـه تاریـخ هسـتیم  و نمـی توانیـم به 
عقـب بازگردیـم . بـه همیـن خاطـر شـاید مـن بـا 
همـان درک کودکانـه ام پیـش از انقـالب ، متوجـه 
شـدم چون نمی توانـم از موالنـا و حافظ عبور کنم 
شـعر کالسـیک را کنـار گذاشـتم.  تاریـخ بـه مـن 

اجـازه عبور نمـی داد . 
مـن بـاور داشـتم کـه بـرای رسـیدن بـه چیـزی که 
اعتقـاد داری بایـد حرکـت کنی . حرکت بـرای اول 
شـدن .شـاید ایـن یـک توهـم باشـد ولـی مـن از 
روزگار جوانـی ، ایـن توهـم را پذیرفته بـودم و به آن 

باور داشـتم ...
ایـن اسـت کـه تاریـخ و زمـان ، بـه مـا اجـازه ی 
واگشـت بـه عقـب را نخواهـد داد . هـرگاه انسـان 
چنـان بـه عقـب بازگـردد کـه دم در آورد ، میشـود 
گفـت کـه بر مسـاله ی زمان غلبـه کرده ایـم و صد 

البتـه کـه ایـن اتفـاق هرگـز نمـی افتد . 

اشعار ذیل با دست خط سید علی صالحی منحصرا و برای اولین بار در 
اختیار ماهنامه بارثاوا قرار گرفته است
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- آرش
 به نجابِت خود فکر میکنید

من 
به آرامش انار

شما 
به وحشت واژه ها فکر میکنید

من 
به نجابِت خویش

شما
چه عیبی دارد

به آرامش انار بیندیشید
من هم به وحشِت واژه هایی 

که آن ها را در اشتباِه اشیاء کشته اند.
شب در اشتباِه اشیاء

به اشتباه اشیاء نمی رسد
 زر نزن مریض!

مورچه ها سرشان برای سرنوشت آدمی
درد نمی کند

- گندم و اضطراب
 هی.....همیشه ی بی اآلن من

هی....همیشه ی بی اآلن من
هی....همیشه  ی بی اآلن من

- و هولنا...
این وسط...وسط ها

باید اتفاق خاصی افتاده باشد
که دختراِن باردار بین راه

کتاب های درسی خود را آتش زده
رو به دریا و سرهای بریده می دوند!

سراسر سایه روشن ها
ردی از خـون بـه بـه رخت خواب های سـوخته 

رسید. می 
میگفتند هیوال

دوباره باز خواهد گشت .
دریا

بوی جفِت دریده می داد.
نمک از درخِت تشنه می بارید،

و راه بلدان بردارها
زنده بودند هنوز 

- نرم،آرام، بخشنده.
غفلِت اشیاء

نتیجه ی بی خوابی آدمی ست
البه الی همین خستگی های بی دلیل،

خاصه بعد از نور
خاصه به تاریکی.

همین است که بسیاری هنوز
پی اسم روشن آفتاب َاند،

خوب است البته 
اما اسم روشن آفتاب 

به خواِب هر شب تاِب خسته ای نمی آید
خاصه دم دمای صبح 

ای کاش 
نه تاریکی... تکیه کالِم نور بود ،

نه نور
تکیه کالِم تاریکی.

- از...
برخاطِر خودت

زنده بمان
نخواب،

تا پایتخِت مردم آنجا 
راهی نمانده است.

برخاطِر خودت،
بر خاطِر خیلی چیزها

نخواب،
برف بند آمده

گنجشک ها پیدای شان شده...
َچکار میکنی

به کهنه راِه نورستان دختر؟!
شماره موبایل مونس را جا گذاشته ام

من 
بر خاطِر تو مانده َام به ماِه انار

به بابا کالن َات بگو
برگشتم...برایت عصا می آوردم.

این خاِک تهران چقدر سرد است
به گورستان!

- سال
من 

از همان کودکی
از بستِن بنِد کفش 

بدم می آمد،
چه عیبی دارد، حاال بعد از این همه

با پای برهنه به دیدن َات بیایم،

برهنه به دیدنت بیایم.
شباهت ها

 این سمِت سایه ها 
خبری نیست.

اآلن سالهاست اینجا
گورکن ها

روزها می خوابند
تا، شبها برای مرده گاِن بی کس و کار 

ترانه می خوانند
 چوب، تخته، مقوا 

هرچه گیرشان می آید
در حلب آتش می ریزند،

سایه هاشان بلند گاهی تا آن سوی قبرستان.
 تو به این چیزها فکر نکن، 

گورکن ها 
در واقع

همان ارواِح مرده گاِن مردِم خسته اند.
 اینجا 

شب های جمعه 
خیلی ها به خانه بر می گردند!

  

- زوزه  علف
 به شما زیانی نمی رسد

من فقط 
پی اشتباهاِت بی پرسِش خودم هستم

پی وضوِح بعضی واژه ها
که زیِر نظِر نور از نزدکی اشیاء گذشته َاند

ما همه 
نام، پذیِر همین پندارهای بی هوده ایم

بعد بی هیچ علتی
اساسا، از اشتباهاِت خود خسته می شویم

رنج می بریم
پشیمان می شویم

اما دیر... دیر...خیلی دیر است.
دیر است دیگر
من مقابل دریا 

از دست های بریده خود بخواهم
به خواِب گندم برگردند

دنیا را گوسفند های بی پرسش ُپر کرده است
پـی بعضـی  توانـد  آیـا گوسـفند مـی  اساسـا 

هـا  پرسـش 
گرگ بزرگ را به یاد آورد؟

عکس ماهنامه بارثاوا

اشعار منتشر نشده ای از سید علی صالحی
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شعر

سونات رنگ ها در فا ماژور

چهار هایکوی بهاری از شاعران ژاپنی  

سهل خود را بارز کن

شکوفه های گیالس در برابر دیدگان رنگ می بازند،
آنسان که گویی همه چیز جز هیچ نیست.
جسمم با شتاب رو به فرسودگی می رود،

همچنانکه باراِن بهاری، پیوسته و بی انقطاع می بارد.
»اونو نو کوماچی«

در میان جالیزهای برف گرفته،
سبزه هایی تازه، رستن آغاز کرده.

و تو آنچنان بی اعتنا بر آن ها نظر می افکنی،
که همواره بر من نظر کرده ای.

»میبو نو تادامینه«
تپه های آرام،

با شبنم های آویخته بر سبزینه های دامنه اش.
و من همچنان خیس از باران، چشم انتطارت ایستاده ام،

در دامنۀ کوهی که رود از پیش آن جاریست.
»ِپَرنس اوتسو«

ابرها،
در آسمان شب بهاری، آشکار می شوند.

لختی فرصت بر عاشقان،
تا از نگریستن بر ماه دست کشند.

»ماتسوئو باشو«

ای به قلنج روزگار گوژ شده!
روی برهنگی آب صاف شو.

ی  آلـوده  دارد(  سـکون  عالمـت  عبـث)ث  نهایـت  در 
سـاحت هـا

اراده را 
به فرجامی خود خواسته

قدر)حروف "ق" و "د" مفتوح اند( کن
و پوست انداخته اش را 

لنگری
برای بر فراز ماندن

تا اشتهایی برای ذائقه ای دیگر
که بشر

در تداعـی مقـدر )دال در کلمـه مقـدر مشـدد اسـت( 
آرمانهایـش

مختار تر می شود. 

به کدام رنگ باور کنم
وقتی زندگی

رنگین مکان تاریکی است
نم کدام شب را در کدام عشق پیدا کنم

وقتی پیدایی فقط حادثه است و
بی ابر و آب

آفتابش
اگرچه می داند

عشق
جز در تاریکی اتفاق نمی افتد

فقط
در پی یک دل بی رنگ است

روزی بی غروب
اتفاقش اما

سکر روشنایی
اما

قزح قوسی است
هر رنگین کمان

در برابرش
بی ابر

بی آب
بی آفتاب
اولی فردا

دومی امشب
سومی
باز فردا

فردایی هم چنان به خواِب باِز چشِم خواب گرفته اش
نماِز بی وضوی سپیده ی جعفِر کذاب

نماِز رابطه ی نه ماندگار
رابطه ی دوستت دارم و عاشقت نیستم

رابطه ی فراموشت کرده بودم و چه خوب شد زنگ زدی

            مهرداد مهریار
مترجم

احسان مطلبی
شاعر

مدیا کاشیگر
شاعر، نویسنده و منتقد ادبی
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ترجمه شعر

روبرتو بوالنیو

آرمان
کابوس آنجا آغاز می شود،

درست همانجا.
جلوتر، باالی َسَرت یا پایین دست،

همه چیز بخشی از آن کابوس است.
دست در آن کوزه مکن.

دست بر آن گلدان زینتی جهنمی مبر،
که کابوس همانجا آغاز می شود، 

که آنجا هرآنچه کنی،
عاقبت،

چون قوزی از پشتت سر بیرون خواهد آورد.
از آن دور بمان،

اطراف آن نقطۀ ابهام نگرد.
حتا اگر در آن، شکوفۀ لبان عشق حقیقی ات را دیدی،

حتا اگر در آن، حرارت چشمانی را دیدی،
که عمری تالش داشتی فراموش شان کنی،

باز هم دور بمان.
ِگرِد آن حلقۀ خطا نگرد.

حتا انگشتت را به سویش دراز نکن.
به من اعتماد کن،

که در آن،
چیزی جز کابوسی مهیب نخواهی یافت.

گاه ناخودآ
بخواب ای مغاک تیرۀ من،

که حرکات غیر ارادی ام می گویند،
جدایی من و تو، همه چیز است.

با این حال تو در خواب به سراغم می آیی،
و می گویی:

من و تو در هرآنچه کرده ایم شریکیم،
و شایستۀ رستگاری.

سگ های رمانتیک
آن روزها بیست ساله بودم،

و مجنون.
وطنم را از دست داده بودم،
اما رویایی به چنگ آوردم.
و آنجا که رویایم را داشتم،
مابقی پشیزی بیش نبودند.

نه کارکردن، نه عبادت، نه جان کندن،
نه خواندن و خواندِن کتاب تا برآمدن سپیده دم،

یا زیستنی اینچنین،
در کنار سگ های رمانتیک.

و رویای من،
همچنان،

در رخنه های روحم زیست کرد.
درون اتاقکی چوبی،
میان ظلمت اعماق،

در جنگل های حاره ای نفس هایم.
و من، گاه به درونم رجوع می کردم،

و رویایم را در آنجا می یافتم: پیکره ای جاودانه،
میان جریان افکاری سیال،

چونان شفیره ای غوطه ور در دریای عشق،
عشقی گریخته از من.

رویایی اندر پیلۀ رویایی دیگر.
اما آن کابوِس هرباره می گوید به من:

 تو بزرگ خواهی شد،
تو بالیدن آغاز خواهی کرد،

تو از این تصاویر پر درد،
تو از این مارپیچ سرسام،

 گذر خواهی کرد،
و فراموش خواهی کرد.

رویای خود را،
فراموش خواهی کرد.

اما در آن زمان،
که بالیدن و بزرگ شدن، خود به جرمی مبدل گشته.

با این همه می گویم:
من همینجا هستم،
و همینجا می مانم.

در میان سگ های رمانتیک.

روبرتو بوالنیو  نویسنده و شاعر شیلیایی و از پیشگامان موج نوع داستان نویسی امریکای جنوبی است. چند قطعه از اشعار او برای اولین 
بار توسط بخش ترجمه بارثاوا به زبان فارسی برگردان شده است.
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داستان ایرانی

سروش مظفر مقدم، 
داستان نویس و منتقد ادبی 
متولد اول خرداد 1359 در 

مشهد.
از آثار وی  می توان به 

مجموعه داستان های 
کاواره عدم، بادها و برگ ها 

و شب شکسته یاد کرد.

تفاق  امــــروزا
عجیبـی افتـاد ..  
قبـال  فکرش هم 
محـال بـود .. حوالـی ظهر سـمت میـدان  تجریش 
بـودم . توانسـته   بـودم چنـد لیتـر بنزین پیـدا کنم و 
عطـش ایـن بـاک بـزرگ همیشـه تشـنه را تسـکین 
بدهـم ... داشـتم دور مـی زدم کـه گوشـه ی خیابان 
چشـمم بـه آقایـی میانسـال افتـاد ، با عینـک قطور، 
پالتـو بلنـد و کیفـی سـر شـانه  . قیافـه ی با مـزه ای  
داشـت .شـبیه خـرس پاندا . هـی این پـا و آن  پا می 
کـرد .معلـوم بـود حسـابی  سـردش شـده و منتظـر 
تاکسـی یا ماشـینی اسـت کـه  در  آن  مسـیر پرت ، 
پیـدا نمـی شـد .دلم سـوخت .گفتم ببینـم کجا می 
رود .با دسـتباچگی سـوار شـد  .شیشـه های عینک 
اش مـات شـده بودنـد  و دسـتهایش  را  بـه هـم می 
مالیـد ... بخـاری را  زیـاد کـردم .کلی تشـکر کرد و 

گفـت یـک ربعی معطـل مانـده  .
 گفتـم : آخـه بـا ایـن اعتصابـا اگـه  بنزین هم باشـه 

تاکسـیا کار نمـی کنن .شـهر فلج شـده 
گفـت : بعلـه ..  از خونه که بزنی بیرون ، برگشـتنت 
بـا کـرام الکاتبینه .فکـر اینجاش رو نکرده بـودم ! هر 

دو مـان خندیدیـم .مثل اینکه  اتفاقـی نیفتاده ..
گفت  اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه تهران اسـت 
.آدم خوبـی بـه نظـر مـی رسـید  . تـوی راه سـر 
صحبت باز شـد.از وضعیـت مردم و شـلوغی های 
اخیـر گفتیم . قـرار مهمی داشـت و همین حاالیش 
هم نیم سـاعتی با تاخیر می رسـید ...پرسـیدم کجا 

میریـن ؟ میتونم برسـونمتون ؟ 
گفـت :  نـه ، راهتون دور میشـه.. منو توی مسـیرهر 

جا تونسـتید پیـاده کنین . 
 گفـت :  حـاال کـه اصـرار داریـن  حرفی نیسـت .. 

میرم نیـاوران !
-کجای نیاوران  ؟

... -
 -  اگـه  بگـم بـرای دیـدن اعلیحضرت  میـرم اونجا 

شـاید تعجب کنین !
مکـث کـردم و خنـده ام گرفـت : خـب بلـه . آخـه 
همیشـه فکر می کـردم اونایی که به دیدن شـاه میرن 
حتمـا قیافه هـای خاصـی دارن و با لباس رسـمی و  

کادیـالک  مشـکی درباری  وارد کاخ میشـن ! 
کیـف اش رو جابجـا کـرد وزد روی شـانه ام : خب 
..حداقـل درمورد مـن مصداق نداره .منم مثل شـما 

هسـتم .سـمت خاصی هم نـدارم !
گفتـم : میشـه اگـر رفتید خدمت شـاه پیغـام من رو 

هم به ایشـون برسـونین ؟ 
-  حتما ..می شنوم ! 

بـا دقـت گـوش داد :  حرفـای جالبـی مـی زنیـن 
.میتونـم بـه گـوش شـاه برسـونم امـا  ..

گفتـم : حتما شـرایطش نیسـت یا معذوراتـی دارین 
.. درک مـی کنم ! 

- عجول نباشین .چیز دیگه ای خواستم بگم ..
 حـس دو گانـه ای داشـتم ... همراهم با خونسـردی 

: گفت 
 _ پـس حرکـت کنیـن لطفـا .فقـط ممکنـه چنـد 
سـاعتی طـول بکشـه ...اگـر میخواین قبلـش تلفن 
کنیـد منزلتـون .فقـط  نگین  بـا کی هسـتین  و کجا 

قـراره بریـن  !
جلـو دکـه ی تلفـن ایسـتادم   داخـل ماشـین ، آقای  
میانسـال عینکش رو برداشـته بود و با وسـواس پاک 
مـی کـرد . خیابـان  هـا خلـوت بودند . تـک وتوکی 

آدم جـن زده بـا عجلـه  دور می شـدند …
2 

 آفتـاب غـروب کـرده وشـب کور کننـده ای بـر فراز 
پایتخـت راه مـی رود. چـراغ های شـهر سوسـو می 
زنند  . کاخ نیاوران در خاموشـی فرو رفته اسـت .دو 
نگهبان با پالتو ضخیم جلو در ایسـتاده اند . سـیگار 
می کشـند وخودشـان را گرم می کنند .اسـلحه شان  
را  بـه دیـوار اتاقک نگهبانـی تیکه داده انـد و  خواب 

زده بـه نظر می رسـند ..
دفتـر مخصـوص ، سـالنی وسـیع و مجلل اسـت با 
پنجـره هـای بلند و قوسـی شـکل و سـقفی مرتفع . 
میـز تحریـری طالیی رنـگ  بـاالی اتاق قـرار گرفته 
و چنـد میزچوبـی منبـت کاری شـده نزدیـک دیوار 
به چشـم مـی آیند. تعـدادی صندلـی کنار میـز ها، 
بانظمـی هندسـی رو بـه روی هـم  چیده شـده اند . 
مـردی با کت و شـلوار تیـره ، در حالیکه دسـتهایش 
را درون جیـب هـای کت اش فرو بـرده ، رو به پنجره  
ایسـتاده و بیـرون را نگاه مـی کند . پنجره هـا ، رو به 
دامنـه هـای دماوند باز شـده اند ونمایـی از پایتخت 
را پیـش رو دارنـد ...زمـان درازی سـپری شـده .مرد 
همچنـان بـی حرکت اسـت  ...اتاق سـاکت و  نیمه 
روشـن اسـت . در می زنند و کسـی با احتیـاط وارد 

سـالن می شـود . 
- امیر اصالن تو هستی ؟ 

سروش مظفر مقدم
نویسنده و منتقد ادبی

 ظلمت روی پایتخت
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- اعلیحضـرت .. جسـارتا  آقـای نراقـی بیـرون منتظـر 
هسـتند و اجـازه ی شـرفیابی مـی خواهنـد ! 

- آه ..بلـه منتظرشـان بودم .راهنمایی شـان کـن .فکر می 
کنـم کمی هـم دیر کـرده اند ! 

مـرد تعظیـم کوتاهی مـی کند واز اتـاق خارج می شـود . 
در ، نیمـه باز اسـت . شـاه ،  با قدم هایـی کوتاه بر میگردد 
و وسـط سـالن می ایسـتد ..در کامـال باز می شـود و مرد 
میانسـالی با کیفی در دسـت  و عینکی قطور روی چشـم 
، وارد سـالن مـی شـود . ابتـدا تعظیم می کند وسـر جای 
اش مـی ایسـتد .شـاه جلو می آیـد و در حالـی که فاصله 
اش را بـا میهمان حفظ کـرده ، دسـت اش را دراز می کند 
وبـه سسـتی دسـت گوشـتالوی  میهمانـش را لمـس می 

 : کند 
_ دیـر کردیـد آقـای دکتـر ! از سـی دقیقه پیـش منتظرتان 

بودم 
_ خیلـی عـذر می خواهـم اعلیحضـرت .. امشـب نه با 
ماشـین انسـتیتو که با ماشـین های عبوری به کاخ رسیدم 
شـاه پوزخنـدی زد : حتمـا بـه خاطـر کمبـود بنزیـن و 
اعتصابات تازه ی پاالیشـگاه ها ..می گفتید از تشـریفات 

دربـار برایتـان ماشـین می فرسـتادند ! 
_ اعلیحضـرت ترجیـح دادم مثـل بقیه ی مردم با ماشـین 

های گـذری تا اینجـا بیایم .
کنده از تسـلیم به میهمان   محمـد رضا شـاه ، با حالتـی آ

اش خیره می شـود :
_ بلـه بلـه .. متوجهـم ! کار خوبی کردید .بـه هرحال من 
امـروز برنامـه ی خاصـی نداشـتم .مخصوصا گفتـه بودم 
قـرار مالقات دیگـری نگذارند ..خب بفرمایید بنشـینید ! 
و بـا دسـت میهمـان اش را به طرف صندلی هـا راهنمایی 

مـی کند .
 شـاه و میهمـان اش مقابـل هم نشسـته انـد .محمدرضا 
پهلـوی پاهـای اش را روی هم انداخته و دسـت هایش را 
در هـم گـره زده . چشـمانش را به زمین دوخته و سـکوت 

کرده اسـت .
 _ اعلیحیحضرت اجازه می فرمایید ؟

 -خـب تـازه چـه خبـر آقـای دکتـر ؟ از وضعیـت شـهر 
بگوییـد ! 

 -اعلیحضـرت ..نوعـی آرامـش قبـل از طوفـان می بینم 
..از وقتـی شـایع شـده دولت ژنـرال ازهاری رفتنی اسـت 
و اعلیحضـرت قصـد دارنـد دولتـی غیـر نظامی سـر کار 
بیاورنـد ، نفسـها در سـینه حبـس شـده ..همـه لحظـه 
شـماری مـی کننـد .بیشـتر از این بابـت  کنجـکاو اند که  

چـه کسـی ریاسـت ایـن دولـت را قبـول مـی کند ؟ 

محمدرضـا پهلـوی نفـس عمیقـی می کشـد ودسـتهای 
اش را از هـم بـاز مـی کنـد :  با صدیقی صحبت کـرده ام 
.اگر او  نخسـت وزیری را قبول کند ، شـاید بشـود شانس 
تـازه ای ایجـاد کـرد ! شـنیده ام اعضـای جبهـه ی ملـی 

سـخت مخالف هسـتند .

بـه  وفروهـر  ..خصوصـا سـنجابی  اعلیحضـرت  -بلـه 
شـدت  مخالف اند .. اما دکتر صدیقی چون مدتهاسـت 
کـه از جبهـه ملی کنـاره گرفتـه ، رای خـودش را دارد واگر 
احسـاس کنـد حضـور اش مفیـد خواهـد بـود ، حتمـا  

دولـت اش را  تشـکیل خواهـد داد ! 
- .جبهـه ی ملـی چـرا مخالـف اسـت ؟ مگـر اینها نمی 
گفتنـد قانـون اساسـی مشـروطه بایـد اجـرا شـود ؟ خب 
..حـاال بیایند اجـرای اش کنند ! من به سـنجابی گفتم در 
صورتـی کـه از دولـت غیر نظامـی حمایت کننـد ، در ها 

به روی شـان بـاز خواهـد بود ! 
- اعلیحضـرت ..روی اعضـای جبهـه ملی فشـار زیادی 
اسـت ..حتـی اگـر در اعمـاق دل و ضمیـر شـان موافـق 
باشـند ، نمـی تواننـد علنـا از هیـچ دولتی حمایـت کنند 

.متوجه هسـتید ؟
بعـدا مذهبـی هـا و  .. فکـر مـی کنیـد   -آقـای دکتـر 
کمونیسـت ها اجـازه خواهند داد که ایـن آقایان حتی یک 

قـدم بـر دارند ؟ 
- ایـن بحـث دیگـری اسـت اعلیحضـرت ..متاسـفانه 
خودتـان فضـای مملکـت را مـی بینید...اگـر جبهـه از 
دولـت منصـوب اعلیحضـرت حمایت کند ، به سـرعت 
از طـرف علمـا تکفیـر مـی شـود و حمایـت مـردم را از 

دسـت خواهـد داد !
محمـد رضـا پهلـوی روی صندلی جـا به جا می شـود و 

مسـتقیم به مخاطـب اش نگاه مـی کند : 
- تـا جایـی کـه مـی دانـم جبهـه ی ملـی یـک صـدا  بـه 
طرفـداری از آقـای خمینـی مشـغول شـده .. آخـردرک 
نمی کنـم افـرادی که تحصیـالت عالیه  و زندگـی مدرنی 
دارنـد چطـور می تواننـد از مواضـع انقالبی هـا حمایت 
کننـد ؟ اینها چه می خواهند ؟ بازگشـت بـه عقب ؟ مگر 
امـروز راه بـرای اجـرای قانون اساسـی باز نشـده اسـت ؟ 
 میهمـان قـدری سـکوت مـی کند.. شـاه لیـوان آب روی 

میـز را  برمـی دارد و جرعـه ای مـی نوشـد .
- اعلیحضـرت خـوب مـی داننـد کـه صحبت کـردن از 
اجـرای قانـون اساسـی خصوصـا در ایـن شـرایط قـدری 

دشـوار و اندکـی مضحـک اسـت .. 
شـاه  بـا لحنـی متقاعد کننـده می گویـد : من همیشـه به 

قانون اساسـی احترام گذاشـته ام ..
- منظـور مـن احترامـی عملـی اسـت اعلیحضـرت .. 
خودتان بهتر می دانید که طی 25 سـال گذشـته بسـیاری 
از مـواد اصلـی قانـون بـه ریشـخند گرفتـه شـده و عمـال 
اجرا نشـده اسـت ..نمی خواهم با گفتـن جزییات باعث 
مـالل خاطر شـما بشـوم .. ولی خودتان قضـاوت کنید .. 
آیـا واقعـا اصل اساسـی تفکیک قوا بـه آن صورتـی که در 
قانـون اساسـی مـا آمده اسـت ، در این سـالها اجرا شـده 
؟ آیـا ما قضات مسـتقل و مجلس شـورای ملـی انتخابی 

؟  داشتیم 
 شاه با اندوهی آشکار، به میهمان اش نگاه می کند ..

- اعلیحضـرت .. طرفـداران دکتـر مصدق سـال هاسـت 

خودتان بهتر 
می دانید که طی 

25 سال گذشته 
بسیاری از مواد 
اصلی قانون به 
ریشخند گرفته 

شده و عمال 
اجرا نشده است 
..نمی خواهم با 

گفتن جزییات 
باعث مالل خاطر 
شما بشوم .. ولی 
خودتان قضاوت 

کنید .. آیا واقعا 
اصل اساسی 

تفکیک قوا به آن 
صورتی که در 

قانون اساسی ما 
آمده است ، در این 

سالها اجرا شده 
؟ آیا ما قضات 

مستقل و مجلس 
شورای ملی 

انتخابی داشتیم ؟ 
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کـه از طـرف حکومـت طرد شـده انـد ..خوب 
بـه خاطـر دارم کـه برخـی از آنها – که دوسـتان 
نزدیـک بنـده هسـتند – حتی تا چند سـال پیش 
– حاضـر بودند برای انجام اصالحات سیاسـی 
و اقتصـادی مطابـق قانـون ، بـا شـخص شـما 
ودولـت هایتان همـکاری کننـد ..بـدون اینکه 
قصـد به چالش کشـیدن اعتبارنهاد سـلطنت یا 

شـما را داشـته باشند ...
شـاه از روی صندلـی بـر مـی خیزد و بـه طرف 
پنجـره میرود : منظور شـما این اسـت که دیگر 

خیلی دیر شـده .درسـت اسـت ؟ 
نیسـت  دیـر  وقـت  هیـچ  مـن  نظـر  بـه 

. . ت علیحضـر ا
- شما فکر می کنید باید چه  بکنیم ؟ 

- اعلیحضرتـا ! مردم تشـنه ی شـنیدن واقعیت 
هـا هسـتند ! نمـی شـود بـه مـردم بگوییـد مـا 
حافـظ منافـع شـما هسـتیم ولـی شـما حـق 
دانسـتن هیچ نـوع جزییاتـی را نداریـد ! به نظر 
مـن ، جسـارت اسـت اعلیحضـرت ، تفـاوت 
دولـت دکترمصـدق ودولـت های بعـد از او در 

همیـن نکتـه ی ظریـف خالصـه می شـود ! 
شـاه ، بـا حالتـی معـذب عـرض اتـاق را- قدم 
زنـان طـی مـی کنـد . سـپس مـی ایسـتد وبـا 
صدایـی بلند تـر از حـد معمـول اش ، خطاب 

بـه مـرد مـی گوید : 
- آقـای نراقی ! مصدق قهرمان نبـود . پیرمردی 
عـوام فریب بـود .مردی که داشـت کشـور را به 
طرف شـورش و طغیـان و ورشکسـتگی کامل 
سـوق می داد ...قطعا شـما به خاطـر دارید ! او 
دوسـال ، و در حساس ترین مقاطع ، پاالیشگاه 
هـای ما را تعطیـل کرد ..جریـان حیاتی نفت را 
متوقـف کـرد و مـردم را بـه خیابان ها کشـاند..
فکـر مـی کنید سـر انجـام کشـور ما بـا خواب 
وخیـاالت مصـدق چـه مـی شـد ؟ احتمـاال 

حـاال یکی از اقمـار شـوروی بودیم !
- جسـارتا در ایـن مـورد با شـما موافق نیسـتم 
اعلیحضـرت ! مـردم بـه هـدف او باور داشـتند 
. رفتـار اش تـوام بـا اعتمـاد به نفـس وخالی از 
تکبر وغـرور بود ..نوع زندگـی اش ، و احترامی 
کـه عمیقا بـرای همین توده های مـردم قایل بود 
، او را از هرنظر استثنایی جلوه می داد ..هرچند 
کـه مصـدق هـم اشـتباهات خـاص خـودش 
را داشـت ، ولـی مـردم حاضـر بودنـد بـا او تـا 
اعمـاق جهنم هـم بروند ! قربان ، تفاوت شـیوه 
ی او ، در نـوع نگاهـش بـه همیـن مردم شـکل 

مـی گرفت ! شـما هرگـز نپذیرفتید که بسـیاری 
از مردان سیاسـی کشـور ما ، از جمله شـخص 
مصدق ، جاسـوس وخرابـکار ومزدورخارجی 

ها نبودند ونیسـتند !
شـاه بـه طـرف صندلی اش بـاز می گـردد.  می 
نشـیند وبـه نرمـی بـا صـدای آهسـته ولحنـی 
شـمرده  می گوید : گیریم که شـما درسـت می 
گوییـد ..حـاال همین آقایان کجا هسـتند که در 
این شـرایط به فکر اجرای ایده هاشـان باشـند ؟ 
جز اینکـه بیانیه می دهند وحکومت سـلطنتی 
را غیـر مشـروع ؛ نـه حتی غیر قانونـی – خطاب 
مـی کننـد ؟ بـه نظر شـما مـا بـه جـز اقدامات 
منفـی ، قدم هـای بزرگی بـرای هدایت کشـور 
بـه طـرف تمدنی بزرگ  بر نداشـتیم ؟ دوسـتان 

شـما اصال منصف نیسـتند آقـای نراقی .. 
چشـمان محمـد رضا پهلـوی غبار آلود اسـت 
اسـت .سـخنان اش را بـا لحنـی نیـش دار بـه 

پایـان می بـرد ..
میهمـان کـه انگاربـه حـال پادشـاه پـی بـرده ، 
صحبـت را ادامه نمی دهد .سـکوتی سـنگین ، 
فضـای تـاالر را پر مـی کند .میهمـان ،در کیف 
دسـتی اش را گشـوده ، وانمود می کند به دنبال 
چیـزی می گـردد ..شـاه به زمین خیره شـده .به 
طـرح هـای هندسـی و رنگ های غریـب قالی 
ایرانـی ..حـواس میهمـان بـه رفتار شـاه جلب 

. شده 
- اگر اعلیحضرت اجـازه بدهند ، مرخص می 

شـوم ! برای امروز وقت شـما را خیلی گرفتم !
شـاه ناگهـان ، بـا حرکت دسـت می گویـد : نه 
نـه ..بنشـینید  ! از همصحبتـی با شـما خسـته 

. نیستم 
مسـتخدمی در سـکوت ، سـینی چـای را روی 
میـز مـی گـذارد و دواسـتکان کمـر باریـک را 
جلـو محمـد رضـا پهلـوی ومیهمـان اش قرار 

می دهـد .
- برایـم از امـروز بگوییـد ..چطـور تـا اینجـا 

آمدیـد ؟ 
- اعلیحضـرت ..خوب شـد یادم افتـاد .راننده 
، مهنـدس جـوان و روشـن فکری اسـت که در 
پروژه ی بزرگ سـد خوزسـتان کار مـی کند .او 
برای شـما پیغامی داشـت . اصرار داشت حتما 

به گوشـتان برسانم .
- چه پیغامی ؟ بگویید ! 

- اعلیحضـرت اگر بدانند جسـارت کردم واین 
مهندس جـوان را به کاخ آوردم ، حتما متعجب 

مـی شـوند .مـن از او خواسـتم بـه اینجـا بیاید 
واگر شـما مایل باشـید ، شـخصا مطلب اش را 
عـرض کنـد .او االن در قسـمت  ورودی منتظر 
اسـت ..عـذر مرا بپذیریـد .پاک فرامـوش کردم 

به شـما بگویم ! 
شـاه ، آشـکارا بـه هیجان آمـده اسـت : جالب 
اسـت ..یکـی از همیـن مـردم خیابـان هـا ..به 
امیـر اصـالن می گویـم هدایت اش کنـد ! کار 

خوبـی کردید ..
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طولـی نمی کشـد که مـرد جـوان ، وارد سـالن 
مـی شـود .چنـد لحظـه ای مکـث مـی کند و 
خـم می شـود . محمد رضا پهلـوی از صندلی 
اش بـر مـی خیـزد و دو قدمـی به طـرف او می 
رود .مـرد جـوان درسـت در مرکـز تـاالر – زیـر 
نـور چهل چـراغ نیمه روشـن قرار گرفته اسـت 
.محمـد رضـا پهلـوی بـی مقدمـه مـی گوید : 

شـما هـم از انقالبـی ها هسـتید ؟ 
مـرد جوان کمر راسـت مـی کنـد : اعلیحضرتا 
.. اگـر بگویم در هیچ تظاهراتی شـرکت نکردم 

، به شـما راسـت نگفتم ! 
شـاه سـری تکان می دهد و میهمان تـازه اش را 
ور انـداز مـی کند . جـوان ، کاپشـنی کرم رنگ 
بـه تن و شـلوار جین روشـنی پوشـیده اسـت . 
شـاه بـا حالتـی خودمانـی مـی گویـد : آقـای 
نراقـی برای من گفـت چطور ودر چه شـرایطی 

با شـما آشـنا شـده .نمی خواهید بنشـینید ؟
در  ایسـتاده  بفرماییـد  اجـازه  اگـر  قربـان   -

 . باشـم  خدمتتـان 
- بسـیار خـوب ..گفتنـد شـما از مهندسـین 

کشـور هسـتید ..کجـا کار مـی کنیـد ؟ 
قربـان  خوزسـتان  سـازی  سـد  تاسیسـات   -
..چنـد سـالی هسـت کـه در اهـواز مشـغولم 

- اصالتا جنوبی هستید ؟ 
- خیـر قربـان .ولـی همسـر مـن اهـل اهـواز 
اسـت .همانجـا زندگی مـی کنیم .مـن اصالتا  

تهرانـی هسـتم .
شـاه متفکرانـه سـری مـی جنبانـد : آه ..حتمـا 
خانـواده ی شـما ودوسـتانتان ایـن روزهـا در 

تظاهـرات شـرکت مـی کننـد 
مـرد جـوان سـکوت کـرده .شـاه روی صندلـی 
اش مـی نشـیند : شـرکت در ایـن تظاهـرات 
انـگار جزیـی از زندگی مردم شـده . مـی دانید 
؟حتا شنیدم بعضی دوسـتان و نزدیکان شهبانو 
هـم در راهپیمایـی هـای خیابانی شـرکت کرده 

داستان ایرانی
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انـد ! ایـن یعنـی تنهایـی کامـل  مـا در زندگـی 
خصوصـی ..

بلـه   : گویـد  مـی  شـمرده  لحنـی  بـا  نراقـی 
اعلیحضـرت درک مـی کنم ...خیلـی از بندها 

پـاره شـده انـد ..  
 شـاه ،  – نخسـت بـه نراقـی وبعد به مـرد جوان 
نـگاه می کند .سـپس ، انگار با خـودش حرف 
بزنـد ، مـی گویـد : آخر بـا مردمی کـه حتی از 
گلولـه هم نمی ترسـند ، چکار می شـود کرد ؟ 

انـگار از مردن اسـتقبال می کنند !
مرد جوان ایسـتاده و بخش هـای مختلف دفتر 

کار شـاه را تماشا می کند.
- اعلیحضـرت .. همچنیـن دیداری بـرای من 
بیشـتر شـبیه خواب اسـت تا واقعیت !  حتی تا 
چنـد مـاه پیش هیچوقـت فکر نمی کردم شـما 

را از نزدیـک ببینم ! 
- بلـه ..شـاید بهتـر بـود ترتیبـی مـی دادیم که 
شـهروندان بـه مـا دسترسـی بیشـتری داشـته 
باشـند .. درسـت می گویید .مـا – خصوصا در 

ایـن اواخـر – از مـردم دورشـده بودیـم ...
- آقـای نراقـی گفتنـد شـما مطالبـی داریـد که 

مایلیـد من بشـنوم ! 
مـرد جـوان دوبـاره تعظیم مـی کند : بلـه قربان 

.اگـر اجـازه بفرماییـد عرض مـی کنم .
- اسم شما چه بود ؟ 

- کاوه ی کیان اعلیحضرت ...
شـاه گـوش مـی دهـد . بعـد از مدتـی بـر مـی 
خیـزد و قلـم و کاغـذی از روی میـز کار اش بر 
مـی دارد : یعنـی معتقدید بازده  تاسیسـات آبی  
مـا در خوزسـتان کافی نبوده ؟ چطـور به چنین 

نتیجـه ای رسـیدید ؟ برایم جالب اسـت !
شـاه دوبـاره مـی گویـد : اما بـر آوردهـا و ارقام 
متخصصـان مـا چیـز دیگری نشـان مـی دهد 
.مـی دانیـد بـرای ایجـاد ایـن تاسیسـات چنـد 

میلیـون دالر خـرج شـده ؟ 
-قربـان ..پیمانـکار آمریکایی چنـدان به نتیجه 
ی حاصلـه فکـر نمـی کـرده .ایـن ارقـام فقـط 

روی کاغـذ جـواب مـی دهنـد ..
-خب ..فکر شما وهمکارانتان چه بوده ؟

-اسـتفاده ازلولـه ها و تلنبـه های قـوی . ایجاد 
یـک سیسـتم آب رسـانی بومـی بـا توجـه بـه 
حجـم آب و موقعیـت کارون ، اعلیحضـرت 
مـن بـا کشـاورزها حـرف زدم . تفـاوت زیادی 
در کارشـان دیـده نمی شـود  ..حجم برداشـت 
محصـول هم نسـبت بـه سـال قبل وسـال قبل 

تـر اش کمتـر شـده ..ولـی همانطـور که شـما 
مـی فرماییـد ، پـول زیـادی بـرای سـاختن این 
تاسیسـات خرج شـده قربـان ! ما سـعی کردیم 
ایـده ها و نظراتمـان را به مدیران شـرکت منتقل 

کنیـم امـا کسـی گوش نمیـداد !
محمـد رضا پهلـوی ، اندیـش ناک – شـروع به 
قـدم زدن مـی کنـد و زیـر لـب چیـز هایی می 

. گوید 
نراقـی خطـاب بـه مـرد جوان مـی گویـد : نظر 
شـما درست اسـت . زمان مطالعه  واجرای این 
طـرح ها ،ظاهـرا به  جوانـب وموقعیت اقلیمی 
وامکانـات محلـی توجهـی نشـده ..مـن هـم 

چیزهایـی مـی دانم !
- قربـان خیلـی شـرمنده ام ولـی بایـد صریـح 
بگویـم کـه مثـال همین طـرح ، بیشـتر بـه نفع  
شـرکت های خارجی پیمانکار و بعضی سـهام 
دارهـا وشـریک هـای ایرانی آنهـا بوده تـا مردم 
منطقـه ! شـخصا شـنیدم کـه در حیـن اجـرای 
مشـخص،   ای  عـده  خوزسـتان  هـای  طـرح 
رشـوه هـای بزرگـی گرفتنـد .. در مـورد طـرح 
بزرگ نیشـکر خوزسـتان هم مسـاله همین بود 

قربـان ..
شـاه بـه فکـر فـرو مـی رود .  دسـت هایـش را 
بـه هـم مـی مالـد و مـی گوید : شـما درسـت 
مـی گوییـد آقـای ..کیـان ! بسـیاری از مدیـران 
مـا بـدون در نظـر گرفتـن منافـع ملـی ، فقـط 
بـا انگیـزه ی پـر کـردن جیـب شـان دسـت به 
اجـرای طـرح هایی زدند که سـود زیـادی برای 
مـا نداشـته ..ولـی خـب .چـه می شـد کـرد ؟ 
حرکت به طرف پیشـرفت وتوسـعه تبعاتی دارد 
.مـی شـود جلو همـه زیان هـا و رشـوه خواری 

هـا را گرفـت ؟ 
نراقـی بـا لحنـی قاطـع مـی گویـد : مـی شـد 

اعلیحضـرت ..) شـاه یکـه مـی خـورد ( 
-همانطـور که عرض کردم اگـر قلم مطبوعات 
وزبـان کارشناسـان دلسـوزمملکت قطـع نمی 
شـد ، خیلـی از ایـن اتفاقـات ناراحـت کننـده 

اساسـا رخ نمـی داد .
مـرد جـوان می گویـد : جسـارت اسـت قربان 
..ولی بیشـتر همـکاران مـن ، این مسـایل را به 

پای شـما می نویسـند ..
 شـاه مـی گوید : شـما چطور فکر مـی کنید ؟ 

شـما هم مثـل بقیه مـرا مقصر مـی دانید ؟
- قربان ..

درکسـری از ثانیه ، سـالن در تاریکی کامل فرو 

می رود .شـاه و میهمانان اش غافلگیر شـده اند 
.کسـی چیزی نمـی گوید .چند لحظـه ی بعد 
،ژنراتور های کاخ  به کار می افتند و  روشـنایی 
بـه سـالن بـاز مـی گـردد .شـاه بـی توجـه بـه 
میهمانـان اش ، بـر مـی خیزد وبه طـرف پنجره 
هـا مـی رود ..دو مـرد بـه احتـرام او بلنـد مـی 
شـوند و چنـد قدم پشـت سـراش – می ایسـتند 
.شـاه می گویـد :آه .. باز هم شـروع شـد ..می 
بینیـد ؟ مـن طی این سـال ها هرگز تهـران را در 
ایـن تاریکی ندیـده بودم ..چـه تاریکی عجیبی 

 ! است 
زبان ها قفل شـده اند . شـاه به پایتخت چشـم 
دوختـه  ... سـنگینی خفقـان آوری برفضـای 

سـالن سـایه افکنده اسـت  ..
- کاش شـما را در شـرایط بهتـری مالقات می 

کردم ..مثال سـه سـال پیـش ...
مرد جوان چیزی نمی گوید .

بـه  هـم  شـما  آینـده  روزهـای  در  حتمـا   -
.. رویـد  مـی  راهپیمایـی 

- احتماال بله قربان .. به همراه همسرم ! 
- از ایـن راسـتگویی شـما لـذت می بـرم آقای 
کیـان ! اطرافیان من به قدر شـما صـادق نبودند 
- اعلیحضرتـا ! البتـه فرامـوش نکنیـم  شـما 
چندان از راسـتگویی اسـتقبال نمـی فرمودید ! 
شـاه بـه تنـدی نراقـی را مـی نگـرد .نراقـی بـه 

چشـمان شـاه خیـره شـده ...
- بگذریـم ..فکـر مـی کنـم ایـن روزهـا همـه 
علیـه مـن شـعار مـی دهنـد .درسـت اسـت ؟ 

- بله قربان ..بیشتر شعارها علیه شماست ! 
- مـن بـه تقدیـر بـاور دارم آقـای نراقـی .. مـرد 
میانسـال چیـزی نمی گوید .شـاه مرد جـوان را 

بـا لحنـی آرام مخاطـب می سـازد :
- نمـی دانم شـما را بـاز هم خواهم دیـد یا نه ؟ 
ولـی فراموشـتان نمی کنم .با وجود این شـرایط 
، والبتـه اعتقـادات خودتـان ، بـه مالقـات مـن 
آمدیـد وچیزهایی که به نظرتان درسـت بود را – 
بـه من گفتیـد ..این نهایت صداقت اسـت .. از 
شـما انتظار ندارم در راهپیمایی فـردا و روزهای 

دیگـر ، علیه من شـعار ندهید ! 
مـرد جـوان منقلب مـی شـود و اندوهی عمیق 

چهـره اش را می پوشـاند  : 
- قربـان .کاش بـاور کنیـد مشـکل همـه ما در 

ابتـدای کار یـک شـخص نبود !
- بله ..بله ..

اجـازه مـی دهیـد  آخـر  عنـوان حـرف  بـه   -
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؟ کنـم  عـرض  خدمتتـان  را  ام   نظرشـخصی 
... -

...اعلیحضـرت ! مـن و خیلـی از دوسـتان و همکارانـم بعـد از فـارغ 
التحصیلـی با شـور وشـوق خیلی زیـاد ،به عنـوان مهنـدس ومتخصص 
وکارشـناس دراداره هـا و صنعـت ایـن  مملکـت مشـغول کار شـدیم .اما 
..قربـان از بـدو ورود  هیچوقت –  هیچوقت احسـاس نمی کردیم آدمهای 
بالغی هسـتیم .که ایده ها وکارهایمان نتیجه وتاثیر مسـتقیمی روی  روند 
جـاری امور کشـور ، یا حتی سرنوشـت خودمـان می گـذارد ...این حس 
هنـوز بـا من هسـت ..مـی دیدیم  فقط چـرخ دنـده هایی ریز هسـتیم در 
ماشـینی پیچیده  ..ماشـینی که توسـط آدمهـای مبهم  و  نامریـی اداره می 
شـود ! نسـل ماهنوز بالغ نشـده قربان ! مـن فکر می کنـم راهپیمایی های 
این روزها فقط  اعتراض به شـخص شـما نیسـت .بیشـتر فریـاد اعتراض  
نسـلی اسـت که  اجازه پیدا نکرده بزرگ شـود . کسـی از او برای سـاختن 

آینده اش نظر نخواسـته ...
نراقـی بـا تاییـد وتحسـین به مـرد جوان نـگاه می کنـد  : مختصـر ومفید 

.. اعلیحضرت 
- قربان ..امیدوارم شما را نرنجانده باشم ! 

شـاه نشسـته و با حسـرت به آنهـا  می نگرد  ..نراقی سـاعت مچـی اش را 
سـر سـری می بیند : 

- اعلیحضرتـا ..امشـب خیلـی وقـت شـما را گرفتیـم. .. اگـر اجـازه ی 
مرخصـی بدهیـد ممنـون خواهیـم شـد ! 

شـاه بـر می خیزد . خسـته به نظر می رسـد : ممنـون از شـما ..خصوصا 
بـرای مالقات بـا این مرد جـوان !

سـپس دسـت اش را بـه طـرف میهمـان اش دراز مـی کنـد وچنـد لحظه 
ای  او را مـی نگـرد .. .لحظاتـی کـه کشـدار جلـوه می کنند  ..مـرد جوان 
رطوبـت وسـرمای دسـت محمـد رضا پهلـوی را چـون جریانـی مرموز 

روی پوسـت انگشـتان اش احسـاس مـی کند ..
- از طـرف من به همسـرتان سـالم برسـانید ..من  خوزسـتان وخصوصا 

شـهر اهواز را بسیار دوسـت دارم..
- خدانگهدارتان اعلیحضرت ..این مالقات را فراموش نمی کنم ! 

۴ 
 - دوسـتان عزیـز توجـه کنین ..لطفا یک لحظه سـکوت کنیـن تا توضیح 
بـدم ! اینجـا دفتـر کار محمـد رضـا شـاه بـوده .دهـه ی پنجـاه کـه اوج 
قدرت شـاه هسـت .اکثر سـران کشـورها وشـخصیت های مهم کشوری 
ولشـکری توی همین سـالن به حضور شـاه سـابق می رسـیدن .. لطفا به 
چیزی دسـت نزنین .این تابلـو منحصر به فرد از یک کلکسـیونر اروپایی 
خریـده شـده .اثر نقـاش فرانسـوی آگوسـت رنـوار  .اینطور کـه نزدیکان 
خانواده ی سـلطنتی نوشـتن ، شـاه خودش سـلیقه ی هنری نداشـته و از 
وقتـی فـرح دیبا همسـر سـومش وارد کاخ شـد ، یک سـری آثار واشـیای 
هنـری جمع آوری شـدن وپـول هنگفتی بـرای خرید این  کلکسـیونهای 
منحصـر به فـرد از جیـب مردم خـرج شـده .. اینجا میـز کار محمدرضا 

شـاه قرار داشـته ..
- خانم میشه اون اتاق رو نگاه کنیم ؟ 

- نه ..ممنوعه آقا ... در حال تعمیرات وباز سازیه ! 
 - چند تا صندلی ودو سه تا میز قلمکار اینجا نبودن ؟ 

زن بـا تعجـب بـه مخاطـب اش نـگاه کـرد : ببخشـین ..شـما از کجـا 
میدونیـن ؟ مگـه قبـال اینجـا بودیـن ؟ 

 مـرد، جـا مـی خـورد : نه نه خانـوم محتـرم ..من یه سـری عکس قدیمی 
دیـدم از همون دهـه ی پنجاه ..

 زن بـه سـادگی لبخندی مـی زند : آهان بله ..آخه شـما راس میگین . ولی 
بـه دالیلـی اون میـز و صندلـی هـا رو منتقل کـردن  یه جای دیگـه .اینجا 
یکـم تغییـر کرده .مثـال میز کار اصلی شـاه دیگه اینجا نیسـت .یه سـری 

تابلـو ها و تزیینات رو برداشـتن ..
- ممنونم خانوم .اطالعاتتون خیلی  مفید بود .

 - بابایـی ؟ بیـا اینجـا ببین چقد خوشـگله ؟ واقعا شـاه اینجـا زندگی می 
؟  کرده 

 - بعله بابا جون ..هم خودش هم ملکه و بچه هاش ! 
 فکرهایـی در سـر مـرد می چرخند ..ایسـتاده و به پنجره هـای لخت کاخ 
خیره شـده .آفتاب با درخشـش خیره کننـده ای همه جا را غرق روشـنایی 

... کند  می 
 در سـکوت از سـالن انتظـار وسرسـرا مـی گذرند .آجـودان مخصوص تا 
حیاط کاخ همراهی شـان می کند .ماشـین ، گوشـه ای پارک شـده اسـت 
.آجودان شـق ورق می ایسـتد تا سـوار شـوند .دسـتهای مرد جوان یخ زده  

و  تارهـای اعصـاب اش  کرخت شـده اند  .نراقی سـوار می شـود : 
موتـور بـه فوران مـی افتد وماشـین به کنـدی حرکت مـی کنـد ..در طول 
مسـیر هـر دو نفر سـاکت اند . مرد میانسـال عینک اش را برداشـته وسـر 

روی داشـبورد می گـذارد ..
- همینجـا پیاده می شـم .. بازم ازتـون ممنونم آقای کیان ..شـب عجیبی 

بـود برای هـر دومون ..
- بعلـه .. منـم خیلـی ازتـون ممنونـم ..هنـوز نمیدونـم خـواب دیـدم یا 

واقعیـت بـود ؟ 
- علتش رو درک می کنم آقای کیان ... شما هم حتما می دونید !

 - شـاید همیـن طور باشـه  جناب نراقی ..بـازم ازتون ممنونـم .. امیدوارم 
بشـه دوباره  ببینمتون !

  - بله چرا نشه ؟ لطفا نمره ی تلفنتون رو بدین .حتما تماس می گیرم 
 مرد میانسـال از ماشـین  پیاده می شـود ودرون  پالتو ضخیم اش فرو می 
رود .قـوز کـرده و یقه های پالتو را باال داده اسـت .کیان ، آنقدر می ایسـتد 

تـا همـراه اش در خم کوچه ای کـم عرض، از نظر اش گم می شـود ..
 - بابایی مامانم گفته شما رو بردن زندون  ؟ 

 -   آره دختـرم . مامانـت اون موقـع هاخیلـی کوچیـک بود .مامـان بزرگ 
خوب یادشـه !

  - کوچیک تر از االن من ؟ 
 - آره بابـا جـون ..خیلـی کوچیک تر ! تـازه زبون واز کرده بود .تو ماشـالله 

خانومی شدی ! 
 - بابایی چرا بردنت زندون ؟ مگه چکار کرده بودی ؟ 

 مرد به خنده می افتد : زبون درازی کرده بودم بابا جون .. 
 - چی گفته بودی ؟؟

 مـرد فرصت پاسـخ دادن پیـدا نمی کند . جمعیت در حـال حرکت کردن 
. اند 

 - آقایـون و خانوما تشـریف بیاریـد بریم اتاق ولیعهد وخواهر وبرادراشـو 
ببینیـم.. بـه بچه هـای شـاه واالحضـرت و واال گهر می گفتـن . هر کدوم 
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مستخدم  وآشـپز و راننده و معلم 
مخصـوص  ودکتـر  سـرخونه 
خودشـونو داشـتن ! اینـا اتاقـای 
ییالقیشـون بـوده .هر کـدوم کاخ 

جداگونـه ای داشـتن !
 کسـی بلنـد بلنـد گفـت : واییی 
اینـا  داشـتن  زندگیایـی  ..چـه 

! حالشـون  بـه  ..خـوش 
 - چـی چـی خوش به حالشـون 
چطـو  ندیـدی  مگـه   ؟  خانـوم 

؟ شد
  گـروه حرکـت مـی کننـد .دختر 
گرفتـه  را  مـرد  دسـت   ، بچـه 
وبـا خـود مـی کشـد .جمعیـت 
خوشـحال و کنجـکاو ، بـه همـه  
سـوراخ سنبه ها سـرک می کشند 
. همهمـه ای در گرفتـه وصـدای 
بـه  دور  از  مالیمـی   موسـیقی 

گـوش مـی رسـد . 
 مـرد  بـا دختـر بچـه همـراه مـی 
شـود و زیر لب زمزمـه می کند : 
مـی  اش  دیگـران  کـه  -بتـی   

... پرسـتیدند 
5 

 زمـان کار خـودش را کرد ..  یک 
روز تـوی بنـد عمومـی، زندانـی 
.بالفاصلـه  شـد  وارد  جدیـدی 
 ، چشـمها  .همـان  شـناختمش 
همان  عینک از مـد افتاده  ..توی 
جمـع آشـنایی نـداد .بعـد  کـه 
خلوت شـد خـودش  آمـد جلو.

 گفتم : شما دیگه چرا ؟!
 خندید و در گوشـی گفت :  آخه 
مگه نمـی دونی ؟ من هم اسـتاد 
سـابق  جمهـور  رییـس  سـابق 
هسـتم هـم مشـاور سـابق شـاه 
سـابق .جرمم خیلی سنگینه ...و  

هـر دومـان  زدیـم زیر خنـده .

توضیـح : الهـام بخـش نگارنـده در 
خلق این داسـتان ، کتاب  ) از کاخ شـاه 
تـا زندان اوین ( نوشـته احسـان نراقی و 
تاریخ سیاسی بیسـت وپنج ساله ایران 
) از کودتـا تـا انقـالب(  اثـر زنـده یـاد 

سـرهنگ غالمرضا نجاتـی بود .



۸۸

مرِد از کار افتاده

قلبت فشـرده می شـود، درون گورستان 
ماشـین ها و آهـن آالت اسـقاطی، زیر 
دستگاه فشـار هیدرولیکی میان انبوهی 
ازتکـه های کوچـک و بزرگ آهنه ای زنـگ زده. درد مانند یک حجم تو خالی 
گسـترش مـی یابـد، آنقـدر درد داری که حتی نمـی توانی دهانـت را باز کنی 
چه برسـد به اینکه داد بزنی، خیلـی آرام گریه می کنی،گریه ای که انگار هیچ 
گاه نمـی خواهـد تمام شـود. از گورسـتان بیـرون می آیی کسـی را نمی بینی 
البتـه اگـر هم ببینـی کاری از پیش نخواهـی برد تنها می توانـی گریه کنی.ب 
ا دیـدن باجـه  تلفـن کورسـویی از امید درونت شـکل می گیـرد، اما به هیچ 
کدام از تماسـهایت پاسـخی داده نمی شود، همسرت هم طبق معمول خانه 
نیسـت. درون گورسـتان زیر دستگاه فشـار، ماه نیمه اسـت، وارونه روی یک 
تکه ابر خاکسـتری با حاشـیه های صورتی می درخشـد. قلبت درد می کند، 
انـگار دارند بـه آرامی فشـار وارد می کنند.چه کسـانی؟چرا؟به جز درد قلبت 
و گریـه ای کـه تمامی نـدارد. انگار هیچ چیز وجـود ندارد، دنبـال دلیل و چرا 
نبـاش. انـگار داری برای نخسـتین بار درون راهی دراز و بی سـایه که تنفسـی 
نامنظـم دارد گام بـر مـی داری، تـک و تنهـا. شـاید همین درسـت اسـت که 
تنهـا تو باشـی بـا درد قلبـت و گریـه ای که تمامـی ندارد.حتی آنهایـی که که 
تـو را درون آمبوالنـس مـی گذارند نمی بینی. قلبت و خراشـه هـای آهنی که 
تـوی قلبـت گیـر کـرده آزارت مـی دهد. هنـوز گریه مـی کنی، هیچ کـس را 
نمـی بینی،تنها روی تخـت توی راهروی نورانی بیمارسـتان دراز کشـیده ای. 
صـدای برخـورد قطره های سـنگین خونت به کف بیمارسـتان کـم کم نظم 
پیدا می کند، شـاید هم این خیالی بیش از تو نیسـت. یک سـرم به دسـت ات 
وصـل کرده اند، اگر دسـتگاه هیدرولیکی فشـار خـوب کار کرده باشـد، االن 
یـک ورقـه ی آهنی به ضخامت سـه یا چهار سـانتی مترتقریبا صـاف ولی نه 
زیـاد صیقـل خورده با طـول و عرض یک آدم معمولی مانند خودت شـده ای 
مثـل دیـروز صبح کـه از خانه بیرون می آمـدی، اما حاال قلبـت درد می کند.
ماه وارونه اسـت؟ شـاید تـو وارونـه ای درون گورسـتان آهن آالت اسـقاطی 
و داری فشـرده مـی شـوی. قلبـت درد مـی کنـد، دیگر یـک ورقه آهنی شـده 
ای مـی شـود کارهـای زیادی باتـو انجـام داد باالخره بـه درد بخور شـده ای. 
خـون ات همانطـور در حـال چکه کردن روی کف  سـفید رنگ بیمارسـتان 
اسـت،انگار پرستاری سفیدپوش از کنار تختت می گذرد،زیر لب سوت می 
زنـد حتـی نگاهی هـم به تو نمـی انـدازد، صـدای گامهایش را می شـنوی و 
سوتش)شـاید یک راپسـودی مجار( را که در حال دور شدن هستند پس از آن 
هـم صدای باز و بسـته شـدن یـک در.مدتی که نمـی دانی چقدر اسـت می 
گـذرد، صـدای پـای چند نفـر را می شـنوی که به سـمتت مـی آیند،تو هنوز 
گریـه می کنی،قللبـت درد می کند.تختت را هل می دهند به سـمت بخش 

رادیولـوژی، بعـد هـم خارج می شـوند.می شـنوی که باید نفسـت را حبس 
کنـی. چنـد تـا عکس از سـینه ات مـی گیرنـد و دوباره بـرت مـی گردانند به 
همان راهروی پرنور، شـاید هم راهرویی دیگر باشـد همه جا سـفید و روشن 
اسـت. عکـس هـا را می گذارنـد روی تختـت. پـس از مدتی کوتـاه که تنها 
صـدای قطـره های خونت سـکوت را خدشـه دار می کند تختـت به حرکت 
در مـی آیـد بـه اتاقی با نورهای شـدیدتر برده می شـوی بـا آدم هایی که لباس 

سـبز پوشـیده اند.کم کم چشـمهایت را می بندی و ... 
 عمـل جراحـی زیاد طول نمی کشـد ،شـاید هم تـو اینطور خیـال می کنی، 
دیگـر یک ورق آهنی شـده ای ولی با قلب سـالم. صبح همسـرت مـی آید و 
بـا کمک چنـد نفر دیگر می برندت خانه. دختر کوچکت خوشـحال اسـت 

و می خندد.
 بابا یک ورق آهنی شده، هورا !

همسـرت هـم می خنـدد، در خانـه به یک گوشـه از دیـوار تکیـه ات داده اند 
نمـی دانی چرا همسـر و دختـرت می خندند. چیـزی آزارت مـی دهد، پوچ 

و هوسناک.
 همسـرت بـه کمـک دو تـا کارگر مـی برندت بـه اتـاق خـواب و روی تخت 
خـواب مـی گذارند ات ..شـاید چون بـه درد خور شـده ای دارند می خندند.
هنـوز هیچـی نشـده حس مـی کنی انـگار جایـی از بدنـت زنـگ زده،نمی 
دانی کجاسـت شـاید جایی درون سـینه ات.همسـرت نقاش با تجربه ای را 
اسـتخدام کـرده تـا سـر و وضعـت را روبـه راه کند. نقاش شـروع مـی کند به 
سـمباده زدن بعـدش هم ضد زنـگ. نقاش از روی عکس تمام قد ات شـروع 
مـی کنـد تـا تصویـرت را روی ورق آهنی نقاشـی کنـد. در واقع مـی خواهد 
خـودت را روی خـودت نقاشـی کنـد.کار چنـد سـاعت طـول مـی کشـد.
همسـرت بـا یک آینـه می آید کار نقاش بی عیب و نقص اسـت کامال شـبیه 
خودت شـده ای.توی اتاق تنها روی تخت دراز کشـیده ای،قلبت کم کم درد 
مـی گیـرد شـاید هم یـادت می افتد کـه هنوز قلبـت درد می کند، شـاید هم 
عمل جراحی موفقیت آمیز نبوده. همسـرت یک قرص که بیشـتر شـبیه مهره 
ای فلـزی اسـت برایت مـی آورد و کنـارت روی تخت می نشـیند.به بدنت – 
ورق آهنی – دسـت می زند، احسـاس می کنی که چندشـش شده است ولی 
بـه روی خـودش نمی آورد. دسـتش را می گـذارد روی قلبـت، دردی جانکاه 
ماننـد همان موقع که زیر دسـتگاه فشـار بودی درون گورسـتان، قلبـت را می 
فشـارد.آرام گریـه مـی کنی گریـه ای که انگار نمـی خواهد تمام شـود. دیگر 
همسـرت کنارت نیسـت، رفته، تک و تنهایی مانند همیشه، شـاید رفته برای 

دخترات داسـتان بخوانـد،آرام گریه مـی کنی،گریه ای که تمامـی ندارد.

سروش رستگار
نویسنده و پژوهشگر ادبی

داستان ایرانی
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آنها که ما بودیم

مسـکو بـرای مـن سـوما بـود. گربهـی 
چـاق و طوسـی رنگـی کـه وابسـتهی 
آزنـی بـود. بـا آزنـی بـه خـواب میرفت 
و بـا آزنـی از خـواب بیدار میشـد. وقتی آزنی مشـغول کار بـود روی پاهایش 
مینشسـت و بـه صفحهی مانیتور زل میـزد. هر وقت هم که تنهـا بود خودش 
را مشـغول بازی با شـاپرکها میکرد. و مسـکو تمامـش انگار آزنی بـود که بی 
آنکه بشناسـمش پا گذاشـتم توی خانهاش و شد میدان سـرخ و هرمیتاژ من.
آن روز صبـح، زودتـر از هر وقت دیگری از خواب بیدار شـدم. اتاق سـرد بود. 
بـرای مـن سـرد بـود. روپـوش را تنـم کـردم و آرام از راهروی باریـک و چوبی 
خانهی آزنی گذشـتم و پلهها را پایین رفتم. روی کاناپهی جلوی پنجره که رو 
به باغچهی کوچک آزنی باز میشـد نشسـتم و گذاشـتم که نور سـرد مسـکو 
دورم حلقه بزند. سـوما گوشهی پذیرایی آرام خوابیده بود. سیگارم را از عسلی 
کنار کاناپه برداشـتم و روشـن کردم. آزنی اگر بیدار بود گوشـم را میکشـید که 
دارم بـا شـکم خالـی سـیگار دود میکنم. دیشـب خـواب دیده بـودم. خواب 
بابـا را. دیـدم کـه داریـم از روی یـک پل میگذریم کـه دور و برش پر اسـت از 
آتـش. اصال رودخانهی آتش بود. دسـت بابـا را گرفته بودم. محکم. بابا لباس 
جنـگ تنـش بود. مـن را محکم بغل کـرد و دویـد. دویدیم. آنقـدر که به یک 
دشـت سبز رسـیدیم و بعد من با صدایی که اسـمم را بلند میگفت از خواب 
بیـدار شـدم. بابـا را هر طور کـه در خواب ببینم دوسـت دارم اما نـه اینکه دلم 
نگیـرد. به پیامهای تلگرام نگاهی میاندازم. مامان نوشـته تمـاس بگیرم و رفقا 
هـر کدامشـان یک جوری شـوخی کردهانـد که یعنی مثال خـوش به حالت 

که شـوهر نداری و بـرای خودت راه میافتی میروی سـفر.
گالـری را کـه بـاز کردم تا به عکـس بابا نگاهی بیانـدازم، صدای پـای آزنی از 
پلهها آمد. انگلیسـیاش خوب نبود. من هم که روسـی بلد نبودم. گاهی تک 
کلمهای انگلیسـی بود و گاهی هـم زبان تن. پایین که آمد صورت سـرخش 
مثل همیشـه خنـدان بود. روپوش سـبزش را محکم گـره زده بـود و قد بلند و 
هیکل درشـتش حاال دوباره خانه را کوچک نشـان میداد. دسـتش را بلند کرد 
و گفـت هـای من بـا همان روسـیای کـه نمیدانم اصال درسـت بـود یا غلط 
گفتـم پریوِیـت. رفت توی آشـپزخانه تا قهوه دم کند. سـوما انگار کـه آزنی را 

بو بکشـد، بلند شـد و به خودش پیـچ و تابی داد
و بعـد از آنکـه دور پـای من پیچیـد رفت توی آشـپزخانه و سـرش را مالید به 
پاهای آزنی و ُخرُخر کرد. آزنی خم شـد و گردن سـوما را مالید و بغلش کرد. 
بوسـیدش و بعـد بـاز نگاه کرد به مـن و لبخند زد. اشـاره کرد به قهـوه و پنج را 
نشـانم داد کـه یعنی قهـوه پنج دقیقهی دیگر حاضر میشـود. لبخنـدی زدم و 

دسـتهام را جلوی سـینه به هم چسـباندم که یعنی متشکرم.
 برگشـتم تـوی پذیرایی. چیزی تـوی پذیرایی تمام چوبـی آزنی بود کـه آدم را 

میکرد. جادو 
مخصوصا آن دکور پر از قاب عکس. باز هم رفتم و جلوی عکسـها ایسـتادم. 
چیزی داشـتند که انگار من می شناختمشـان. توی یک قاب بزرگ و سـنگین 
یـک عکس سـیاه و سـفید قدیمی بـود و یـک زن و مرد میانسـال ردیف جلو 
نشسـته بودند و دور و برشـان پر از زن و مرد و کودك و نوجوان بود. قابهای ریز 

و درشـت دیگری هم بود اما قشـنگترین قاب آن بود که مسـی بود. مسـی بود 
و شـبیه بـه برگ. و تویش عکس سـیاه و سـفید مرد جوانـی بود کـه آروارهای 
مثلثـی شـکل داشـت و زیبا به نظـر میآمد. قاب عکـس را توی دسـت گرفته 
بـودم کـه آزنـی با دو فنجان قهوه توی سـینی آمد و سـوما هم پشـت سـرش. 
ایسـتاد کنارم. نفسـی کشـید و گفت فادِر. بعد با انگشـت حیاط را نشـان داد 

کـه یعنی برویم بیرون قهـوه بخوریم.
سـرد بود و نشسـتیم. پتو روی خودمان انداختیم و نشسـتیم. سـوما به تندی 
پریـد بـاال و روی پاهـای آزنی جا خوش کـرد. باغچهی آزنی جـوری بود که 
آدم سـرما یادش میرفت. پر از گلهای زرد و نارنجی که بوی خوشـایندی توی 
هـوا پخـش میکـرد. پیرمردی بـا دوچرخه رد شـد و بـا صدایی گرفتـه و بلند 
گفـت پریوِیـت. خیابـان درسـت روبرویمان بـود و جوری بیانتهـا مثل یک 
خط مسـتقیم ما را به آسـمانی صـاف و آبی وصل میکرد. آفتاب هـم بود. اگر 
نبود هم فرقی نمیکرد توی تابسـتانی که برای من سـرد بود. ما هم بلند گفتیم 
پریوِیـت و بعـد آزنی بلنـد خندید و به من گفـت گود، گود. دلم میخواسـت 
از خانوادهـی آزنـی بیشـتر بدانم. جـوری که فقط کلمات کلیدی انگلیسـی 
را اسـتفاده کنم گفتم فـاِدر؟ وِر؟ فنجان قهوه را گذاشـت روی میز و گوشـهی 
لبهاش را پاك کرد و گفت آ، آراتزیتز. بعد انگار که چشـمهای سـبزش کم نور 
شـده باشـد، پر از اشـک شـد. رفت و یک ورق کاغذ آورد. یک قلب کشـید. 
تـوی قلـب با خطی نه چندان زیبا نوشـت فاِدر. بعد زیرش نقاشـی مـردی را 
کشـید کـه دختربچهـای را بغل کرده. بعد دسـتهاش را  توی سـینهاش جمع 

کرد.
 حـاال دیگـر گونههاش رد اشـک داشـتند. چیزی گفت شـبیه یه لـوب آراتزا. 
رفتم جلو و در آغوشـش گرفتم. اشـکها را از روی صورت سـرخش پاك کرد 
و صـدای نالهـای از گلوش درآمد و گفت چیچنیا. باورم نمیشـد کـه آزنی به 
ایـن سـرعت با یـاد پدرش حاِل دیگری پیدا کرده باشـد. سـرش را بوسـیدم و 
رفتـم تو تا سـیگارم را بیاورم. دوباره روبروی عکسـها ایسـتادم. عکسـها یک 
جـور رمـز و راز دارنـد. هـر جـای دنیـا، هر عکسـی را که ببینـی، قدیمی اگر 
باشـد، انـگار یک جادوی خاصـی دارد. پـدر آزنی به نظـرم از بـار اول زیباتر 
آمـد. یـاد بابا افتادم. گوشـی را برداشـتم و رفتم بیـرون. آزنی آرام شـده بود. پتو 
را دور خـودش محکـم پیچیـده بود و به جایـی که نبود خیره مانـده بود. رفتم 
جلو و دسـت گذاشـتم روی شـانهاش. نشسـتم و گفتم گود؟ گفـت آ، دا دا. 
گالـری را بـاز کردم و عکس بابـا را آوردم. گفتم کام. سـرش را جلو آورد. گفتم 
مای فادر. گفت آ، سـیمیالر. خندیدم. گفـت هاو ِیرز؟ فهمیدم که میخواهد 
بدانـد چنـد سـالش اسـت. گفتـم ِدِد. دوبـاره چشـمهاش غمگین شـدند. 
صـدای چند کودك آمد. پشـت هـم دویدنـد و از جلوی ما رد شـدند. گفت 
ایزوینیتزیـه، هـاو؟ گفتـم وار. ایران، ایـراك. گفـت آ، وار. دسـت چپش روی 
گـردن سـوما بود و سـوما هم داشـت مچ دسـت راسـتش را زبان میـزد. آزنی 
رویـش را به سـمت گلهـا برگرداند. سـوما به من نگاه کـرد. پریـد روی میز و 
خـودش را از آنجـا چپاند توی بغل من. گردنم را زبـان زد و ُخرُخر کرد. آفتاب 

حاال کمـی نزدیکتر آمـده بود.

نیلوفر انسان
نویسنده و پژوهشگر ادبی

داستان ایرانی
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داستان ایرانی

یار وقفی پور،  شهر
نویسنده، مترجم، منتقد و 

پژوهشگر ادبی است. از 
وی تا کنون چهار رمان به 
نام های َده مرده، کودتا در 
سه ضرب، کتاب اعتیاد و 
فصل های دوزخی اتهای 

اتوبان 61 منتشر شده 
است.

هر سه کتاب پس از چاپ 
اول اجازه تجدید چاپ 

نیافتند.
وی از اعضای هیأت 

داوران جایزه منتقدان و 
نویسندگان مطبوعاتی و 

جایزه ادبی والس نیز بوده 
است.

د  فکـــــــر می کر
یس  اگـــــر جــــو
یـک  می خواسـت 
رمـان پلیسـی بنویسـد، در عیـِن حـال رمانـی اگر 
طـور  باشـد، چـه  آدمـی وار  عامه پسـند،  نـه  چـه 
رمانـی می نوشـت و با ایـن آزمایش/فضـای ذهنی 
دارد سـعی می کنـد همان رمـان را بنویسـد. خب، 
حـاال داسـتان از چـه قـرار بـود؟ کارآگاهـی آس و 
پـاس را مردی ثروتمند اسـتخدام می کـرد تا دریابد 
زِن فعلـی اش آیـا همـان زِن قبلی اش اسـت؟ یعنی 
چـه و آخـر چرا؟ مـرِد ثروتمنـد، خاطـره ی اولین و 
دومیـن دیـدارش را تعریـف می کند کـه در دومی، 
زنـش  و  می شـود  خانـه اش  وارِد  راحتـی  بـه  زن 
اوِل زندگـِی مشـترک،  امـا همـان شـِب  می شـود 
او را می کشـد. امـا فردایـش، زن دوبـاره پیدایـش 
زن  اسـت.  زنـش  کـه  آن  مدعـای  بـا  می شـود، 
علی الظاهـر دقیقـًا همـان زن اسـت؛ امـا رفتارش 
از هـر گونـه ظرافـت و  به غایـت وقیـح و عـاری 
گاه نـه تنهـا  فرهیختگـی اسـت. البتـه مـوکِل کارآ
دنباِل جـواب اسـت، بلکه می خواهـد کارآگاهش 
او را بـه همان لحظـه ی اولین دیدارشـان در خیابان 
ایـن  سـاختِن  جویسـی  بـرای  حـال،  برگردانـد. 

داسـتان، بایـد نظایـرش را ردیـف کنیـم:
اول از همـه، شـعِر »کدام یـک حقیقـی اسـت؟« 
بودلـر، بعـدش بـوف کـوِر  هدایـت، مطـِب دکتـر 
کالیـگاری، سـرگیجه ی بوآلو و نارسـژاک، بزرگ راه 
گم شـده ی دیویـد لینـچ و ناهـار عریـاِن بـاروز و 
کراننبـرگ. همچنیـن کافـکا و خـوِد جویـس. پس 
مکان می شـود تهران و شـهِر ری و پـراگ و دابلین. 
اما صحنـه ی رویا/واقعیِت قتـِل زِن اول که به مانند 
کتـاِب هدایـت، با یک سـقوط همراه می شـود؛ اما 
سـقوط یعنی آلیس در شـگفت زاِر لوئیـس کارول و 
البتـه خـوِد احیای فینـگاِن جویس و دیگـر می رود 
سـراِغ راهنمـای یورک تینـدال: هبوِط آدِم ابوالبشـر، 

اسـتاد معمـار، جـِک غول کـش و الی ماشـاءالله.
نویسنده قلم به دست می گیرد و می نویسد:

دیــــــــر زیــــن دگی زخخخخم های های هایی 
آری  روحـت  تـو  آری  خیـره  کـر  آری  ایسـت 
قـوزی  پیرمـردِک  آری  عینهـو  می خرخرخراشـد 

گفـت مـن تـو را بـه مـرگ در آب آری آری
و چـون هنـوز هفـده سـال وقـت دارد برای نوشـتِن 
رماِن جویسـی اش، می رود سـراِغ داسـتاِن خودش 
حاکـی از آن کـه کارآگاهـی آس و پـاس را مـردی 
ثروتمنـد اسـتخدام می کنـد. محـِل وقـوِع داسـتان 
پـراگ اسـت و چـرا کـه نـه پـراگ؟ شـهِر آن آدم-
زاغچـه ی یهـودی کـه کارمنـِد وقت شـناِس اداره ی 
بیمـه بـود و خانـه اش را سـاعت کاری کـرده بـوده 
آونـگ دار روی  بـود: تخت خوابـش هـم سـاعتی 
وقـِت سـاعِت هفـِت  بـه  کـه  نوسـان  در  چاهـی 
صبـح، بـه اسـتخوان های سـینه ی پیرمـردی قوزی 
بـا  می رسـید کـه بـاالی چـاه بسـته شـده بـود و 
صـدای ِخرت ِخرِت سـاییده شـدِن اسـتخوان ها با 
تـِه گهـواره ی کارمنـِد اداره ی بیمه، آقـای کلیدزاده، 
مـرد بیـدار می شـد و خوابـی را به یـاد مـی آورد که 
در آن بـه او بهتان زده شـده بود. احسـاِس کسـالت 
می کـرد؛ امـا آن روز بایـد بـه دیدِن ملکـه می رفت 
و ایـن جملـه را صدای ناقوسـی از دهکده ی بعدی 
در خوابـش تکـرار می کـرد کـه »دیر خواهـی کرد؛ 
بدبخـت خواهـی شـد، نبایـد دیـر کنـی«. همـان 
لحظـه سـیبی نیم خـورده از دِر نیمه بـاِز اتاقش، که 
بـه طـرزی مشـکوک نـه بسـته بـود، وارد شـد تو و 
همـان لحظه، فیِس ماری را شـنید و صدای پدرش 
خزنـده ای  وجـوِد  اظهـاِر  آن  هم زمـاِن  شـنید  را 
تخت خـواِب  در  خفتـه  او  بـه  خطـاب  در  کـه 
آسـیب  مـادرت  »بـه  مـی زد:  داد  گل سـرخ ناکش 
نرسـانی هـا!« پس یـادش آمد کـه دیشـب، برایش 
غـذای نذری یـی آورده بودنـد که سـرد شـده بود و 
سـنگ شـده بـود عینـًا و وقتی داشـت معـده اش را 
بـا سـنِگ سردشـده پـر می کـرد، صـدای خنـده ی 
چندشـناِک هم زمـاِن مادر و عمویش را شـنیده بود 
کـه انـگار داشـتند عینـًا همـان دختـری را مسـخره 
می کردنـد کـه او به نامـزدی برگزیده بـود و قرار بود 

شهریار وقفی پور
 نویسنده،شاعر، مترجم،
منتقد و پژوهشگر ادبی

بازمانده
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مـاِه دیگـر بـا هـم عروسـی کننـد و همـان لحظه یـادش آمـد باید نامـه ای به 
دوسـتش در روسـیه بنویسـد و نـه هم زمـان بـا اعـالِم ایـن خبر یا درسـت تر 
اخبـار، او را بـرای جشـِن عروسـی اش دعـوت کند به جشـِن عروسـِی خود.  

در همیـن لحظـه، یعنی هم زمـاِن به پایان رسـاندِن جمله ی فـوق، صدایی از 
بیـرون شـنید: »مـا گم شـده ایم! ما گم شـده ایم!«

بلـه گم شـده بودنـد. از پنجره بیرون را نـگاه انداخت. چهار پنـج نفری بودند 
عیـِن خـودش، با ریش و مـوی انبوه و ژولیده. بله، چه فایده داشـت نشسـتن 
و داسـتان سـر هـم کـردن و به سـبِک جویـس، داسـتان ها و متـون و کلمات 
و زبان هـا را بـا هـم آمیختـن، وقتـی در ابدیـت و بی نهایتـی سـرد و شـور گم 
شـده باشـی و خدمه ات به خونت تشـنه. حاال یکی تشـنه به خونش داشـت 
می گفـت: »ناخـدا به مـا دروغ گفته اسـت. ما همگـی می میریم. مـا امیدی 

نداریـم. مـا منطقًا و محقًا تشـنه به خـوِن این ناخـدای خودمانیم«.
بـه آن هـا دروغ گفتـه بـود؟ صـدای قدم هـای خشمگین شـان را می شـنید که 
داشـتند از پله هـا بـاال می آمدنـد و نزدیـک می شـدند. رفـت جلـِو آئینـه و 
شـروع کـرد بـه شـانه زدِن موها و ریشـش و قبـاًل از آن که کسـی در بزند، در 
را باز کرد و راسـت قامت و چهارشـانه جلوشـان ایسـتاد. قِد بلندی داشـت و 
تـا چنـد لحظـه پیش تـرش، اندکـی هم خمیـده می نمـود. الغر بـود و همین 
امـر وحشـتناک ترش سـاخته بـود: چاق هـا فقـط چاقنـد امـا الغرهـا ممکن 
اسـت در آِن واحـد، مـار، پلنـگ، عقرب، بِز کوهـی یا پیش گویـی از عهدی 
باسـتانی هـم باشـند؛ حتـا ممکـن اسـت چـاق هـم باشـند و از همیـن رو، 
بی رحـم هـم باشـند در عین حـال. ریـِش بلندش خاکسـتری بـود و موهای 
بلنـدش بـه دقت شـانه شـده بـود حاال. بـه افـرادش که نـگاه می کـرد، انگار 
دارد از پـِس پـرده ای دود بـه توهمـی سیاه وسـفید می نگـرد، بـه چیـزی کـه 
خـودش هم می دانـد واقعیت ندارد و از آن عصبانی اسـت کـه واقعیت ندارد 

می نگـردش. آنچه 
میِخ داغ در چوب فرو می رفت.

گفت: »مواظب باشید گم نشوید!«
راه افتادیـم. دهلیـزی در زیرزمیـن بود و با شـیبی مالیم پاییـن می رفت. گفتند 
مواظب باشـید. همان طـور راه می رفتیم. چراِغ نفتی روشـن بود. گفتند به چپ 
بپیچیـد. سـمِت چـپ سـه  راهی بـود. وسـطی را انتخـاب کردیم. هیـچ بویی 
حـس نمی کردیـم. گفـت خـم شـوید. ارتفـاع کـم شـده بـود. دیگر نمی شـد 
ایسـتاده راه رفـت. خـم شـدیم. نردبانـی بود کـه پائیـن می رفت. پائیـن رفتیم. 
پائیـن می رفتیـم، پائیـن. روی زانـو راه می رفتیم. پائیـن. گفت اشـتباه آمده ایم. 
گفتنـد نگـران نباشـید، همیشـه ممکـن اسـت پیـش آیـد. برگشـتیم. در اولین 
چندراهی، در سـمِت چـپ، چپ را انتخاب کردیم. گفتند خم شـوید. ارتفاع 
کـم شـده بـود. خـم شـدیم. به اجبـار خـم شـدیم. خـم می شـدیم. پیچیدیم 
سـمِت راسـت. سـرعِت ماشـین مان زیـاد نبـود. همان طـور سـینه خیز ادامـه 
دادیـم. ادامـه می دادیـم. گفتند مراقب باشـید گیر نکنید. سـینه هامان چسـبیده 
بـه زمیـن، خـود را جلو می کشـیدیم. نبایـد بیش از حـد تقال می کردیـم. نباید 
نفـس نفـس می زدیـم. هوا کم شـده بـود. اگر یکـی آن جلو گیر می کـرد، باقی 
خفـه می شـدند. دسـِت راسـت مان را جلـو می بردیم، چسـبیده بـه زمین، بعد 
آن قـدر خـم می کردیمـش تا زاویه ی بازو و سـاعد قائمه شـود و بعـد بدن مان را 
هـم جلـو می کشـیدیم. رسـیدیم به نردبـان. پائیـن رفتیم. نمی شـد نفس نفس 
نـزد. روی زانـو. چشـم ها بسـته. چشـم ها بـاز. یکـی گفت شـاید بهتر باشـد 
جلوتـر نرویـم. گفتند از سـمِت راسـت. هنوز داریـم می خزیم. می گوینـد راِه 
وسـطی. آهـان، حـاال می توانیـم دوال دوال راه برویـم. حـاال دوبـاره روی زانو. 

می گویـد همیشـه همین طور اسـت. حاال راِه سـمِت راسـت.
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بهاریه

ید اورخان پاموک که  فر
در ایران به اورهان پاموک 

معروف شده است، 
نویسنده و رمان نویس اهل 

ترکیه و برنده جایزه نوبل 
ادبیات 2006 است.

او نخستین ترک تباری 
است که این جایزه را 

یافت کرده است. در
از آثار او می توان به جودت 

بیک و پسران، استانبول: 
شهر و خاطره ها، موزه 
معصومیت اشاره کرد.

بعـد از ظهرهای 
دوست  بهاری را 
آن  از  نـدارم؛ 
چهـرۀ زمخـت شـهر، از آن ضربه هـای ممتـد نیزۀ 
آفتـاب بر زمین، از آن سرسـام جمعیت در خیابان، 
ویتریـن بـی جلـوۀ مغازه ها و گرمـا و گرمـا بیزارم. 
مدت هاسـت دوسـت دارم از گرما، نور و جمعیت 
انسـانی، رها باشـم. آنجا، درون راهروهـای دراز و 
کشـیدۀ آپارتمان های سـر به فلک کشـیده، بنا شده 
از بتـن و سـنگ های بـی روح، آنجـا کـه فضای هر 
خانه اش با دری بلند از دیگری جداشـده، نسـیمی 
سـرد و روحبخـش برای انسـانی چون مـن جریان 
دارد. و پشـت هـر یـک از آن درهـا، درون هـر یک 
از آن واحدهای آپارتمانی، فضاییسـت حتا سـردتر 
از راهروهـا، و مطمئنـًا، تاریک تـر از آن هـا. بهار از 
راه رسـیده و حـاال، تاریکی و سـرمای زمسـتان، تا 
فضـای منـزوی درون هـر یـک از آن آپارتمان هـای 
پراکنـده در سـطح شـهر عقـب نشسـته و عزلـت 

اختیـار کرده.
ای کاش فقـط می توانسـتم راهـی بـه درون یکی از 
آن آپارتمـان ها پیدا کنم. ای کاش فقط می توانسـتم 
دوبـاره به زمسـتان برگـردم. ای کاش فقـط کلیدی 
در جیبـم داشـتم و می توانسـتم به کمکـش یکی از 
ایـن درهـای مأنوس بـا وجـودم را باز کنم، نفسـی 
آشـنا از سـرما و تاریکـی نهفته در درونـش بگیرم و 
آهسـته، تـا درون یکـی از اتاق هـای پشـتی بلغزم؛ 
دور از روشـنایی آفتـاب بعدازظهـری بهـاری، دور 
و  بیـکاره  بی مـروت،  مردمـی  خیـل  هیاهـوی  از 

ستم پیشـه.
ای کاش درون آن اتـاق سـرد و تاریـک تختخوابـی 
بـود، و میـزی در کنارش، با انبوهـی از روزنامه ها، 
کتـاب ها و مجالتی که دوسـت دارم صفحاتشـان 
یـک  حتـا  شـاید  و  بزنـم،  ورق  یکـی  یکـی  را 
تلویزیـون. ای کاش فقـط مـی توانسـتم بـا همـان 
لبـاس هایی که به تـن دارم روی تخت دراز بکشـم 
و از تنهـا بـودن بـا یأس هایـم، رنج هایـم و زندگِی 
وانهـاده ام لذت ببرم و شـاد باشـم. که هیچ شـادی 
بـرای انسـان بزرگتـر از ایـن نیسـت کـه در تنهایـی 
بـا آالم و آلودگـی هـای خـود رو در رو شـود. هیچ 
شـادی باالتـر از دور بـودن از تیررس چشـماِن این 

نیسـت. مردم سـطحی نگر 
بلـه، بلـه، می دانم، بسـیار ُخـب. پس بـرای اینکه 

شـک نکنید آرزو می کنم کـه ای کاش دختری هم 
در آنجـا بـود؛ دختـری با روحـی از جنـس خودم، 
دختـری مهربان بـا روحـی لطیف مثل یـک مادر، 
و باهوش و زیرک مثل تاجری سـرد و گرم چشـیده. 
چـرا کـه چنین دختـری حتمًا مـی داند کسـی مثل 
مـن در زندگـی به چه چیـز نیاز دارد، کسـی که می 

توانـم به راحتـی به او اعتمـاد کنم.
و کاش آن دختـر از مـن بپرسـد کـه: »مشـکلت 

چیـه؟«
و کاش مـن در جـواب بگویـم: »خـودت کـه مـی 

دونـی. این بعـد از ظهرهـای بهـارِی....«
و او بگوید: »تو افسرده ای.«

و مـن بگویـم: »حـال من از افسـردگی هـم بدتره. 
دلـم می خـواد ناپدید بشـم. اصاًل اهمیـت نمی دم 
کـه زنـده باشـم یـا ُمرده. یـا حتا اینکـه دنیا بـه آخر 
رسـیده باشـه یـا نـه. راسـتش چـه بهتـر اگـر حتـا 
همیـن اآلن، ظـرف چنـد دقیقۀ دیگـه دنیا بـه آخر 
برسـه و تمـوم بشـه. ولـی اگـر مجبـور باشـم چند 
سـال دیگـه را تـوی همیـن اتـاق سـرد و تاریـک 
بگذرونـم، اشـکالی نـداره، بـذار دنیـا ادامـه پیـدا 
کنـه. می تونـم همینجـا بمونـم و سـیگار دود کنم 
و سـیگار دود کنـم. مـی تونـم هیـچ کاری نکنـم، 
همینجـا بمونم و سـال های سـال فقط سـیگار دود 

» . کنم
آن  توانـم  نمـی  دیگـر  می گـذرد،  کـه  زمـان  امـا 
نجواهای برخاسـته از درونم را بشـنوم. این سخت 
تریـن لحظـات مـن اسـت. مـن تنهـا هسـتم، رها 
شـده در میـان سرسـام و هیاهـوی مردمـی کـه در 

خیابـان پرسـه مـی زنند.
نمـی دانـم آیـا چنین حالـی بـه دیگران هم دسـت 
مـی دهد یا نـه، اما گاهـی در این بعـد از ظهرهای 
بهـاری احسـاس مـی کنـم سـنگینِی باِر جهـان بر 
سـینه ام دو چنـدان شـده. گویی همه چیز خشـک 
و  ُصلـب  رخوتـی  بتـن.  مثـل  شـده،  سـخت  و 
سـخت، بـه سـنگینِی بتـن. و مـن، غـرق در عرقی 
سـرد، ایسـتاده در مسـیِر پیـاده رو، مبهـوِت راهـی 
هسـتم که دیگـران هـر روز و هر روز، برای دسـت 
یافتـن هر چه بیشـتر به روزمرگی کسـالت بارشـان 

در زندگـی  طـی می کننـد.
آنهـا، گیـج و سـرگردان، خیابـان هـا را از بـاال بـه 
پاییـن و از پاییـن بـه باال طی مـی کننـد. در مقابل 
مغـازه هـا مـی ایسـتند، بـه ویتریـن هـا خیـره می 

علی صنعوی
مترجم ادبی

بعدازظهرهای بهاری 
اورهان پاموک
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شـوند و نگاهشـان از پشـت پنجـرۀ اتوبوس بـا نگاه 
مـِن ایسـتاده در پیـاده رو برخـورد مـی کند، درسـت 
لحظـه ای پیـش از آنکه اتوبـوس، دوِد اگـزوز خود را 
بـه صورت مـن ِقی کنـد. دوِد اگـزوز یـا گاِز اگزوز؟ 
فرقـی نمی کنـد، بـه هـر حـال گـرم اسـت و تهـوع 
آور. و مـن مسـیرم را تغییـر می دهـم و بـا هـراس 

می گریـزم.
وارد یـک مرکـز تجـاری مـی شـوم. داخـل، سـرد 
اسـت و کمـی تاریـک تـر از بیـرون. پس کمـی آرام 
می شـوم. مردمـی کـه داخل ایـن فضا هسـتند کمتر 
اضطـراب و تشـویش دارنـد. ایـن گـروه را بیشـتر از 
مـردم بیـرون درک می کنـم. همچنـان کـه به سـمت 
سـالن سـینما مـی روم سـعی می کنـم مثـل دیگـران 

رفتـار کنـم؛ بـه ویتریـن مغـازه هـا خیره می شـوم.
در قدیم، اغذیه فروش های سـینما عادت داشـتند در 
سـاندویِچ سوسـیس از خوراک سـگ اسـتفاده کنند 
یـا بهتر اسـت بگویـم برای سـاختن سوسـیس ها از 
خـوراک سـگ اسـتفاده می کردنـد. نمی دانـم هنوز 

چنیـن اتفاقـی می افتد یـا نه.
سـال ها پیـش، روزنامـه ها نوشـته بودنـد گروهی از 
همیـن اغذیـه فـروش هـا را دسـتگیر کـرده انـد، اما 
نـه به خاطـر اینکه از خوراک سـگ، سوسـیس تهیه 
مـی کردنـد، بـه خاطـر اینکـه نوشـیدنی هـای میوه 
ای شـان را در خمـره هایـی مـی سـاختند کـه مـردم 

پاهایشـان در آن هـا می شسـتند.
آن هـا در سـینما زندگـی مـی کننـد، یکدیگـر را می 
بیننـد، عاشـق مـی شـوند و بـا دخترانـی ازدواج می 
کننـد کـه موهایشـان را چـون سـایه هایـی بـور و 

زشـت، سـفید کـرده انـد.
پـول هـای کاغذی در جیب هایمـان از فرط رطوبت 

شـکل خمیر به خـود گرفته اند.
اینجـا، درون ایـن سـینما، فیلمی آمریکایـی نمایش 
مـی دهنـد. از آن دسـته فیلـم هایـی کـه مـی توانـد 
مـن را در همیـن لحظـه بـه شـگفتی بیندازد: پسـر و 
دختـری در حـال فرارنـد، می خواهنـد بـه کشـوری 
دیگـر برونـد. تـا جایـی کـه فکـرش را بشـود کـرد 
عاشـق یکدیگرنـد. همیشـه مجادلـۀ لفظـی دارنـد 
امـا ایـن مجادله هـا فقـط آن دو را بـه هـم نزدیک تـر 
می کنـد. من طبیعتـًا می بایسـت روی صندلی یکی 
از ردیف هـای جلـو، بسـیار نزدیـِک پـرده، نشسـته 
باشـم. تصویر فیلم می بایسـت خیلی واضح باشـد 
چون بـه راحتـی می توانم منفذهای پوسـت صورت 
دختـر را بـر پـردۀ سـینما ببینم. ایـن دختـر، تصاویِر 
فیلـم و ماشـین ها می بایسـت خیلی واقعی تـر از هر 
چیـز دیگـری در اطراف من باشـند. پـس وقتی آن ها 
کشـتاِر مـردم را آغـاز می کننـد می بایسـت همانجـا 

باشـم و همـه چیز را بـه خوبـی ببینم.
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نقدادبی

اومبرتو اکو؛نشانه شناس، 
فیلسوف، متخصص قرون 

وسطی، منتقد ادبی و 
رمان نویس ایتالیایی بود. 
اکو پس از گرفتن مدرک 

ینو،  دکترا در دانشگاه تور
در دانشگاه های میالن، 

فلورانس، بولونیا و کولژ دو 
یس کرد. فرانس تدر
اومبرتو اکو بیشتر به 

رمان نویس معروف است. 
درحالی که او در وهلٔه 

اول یک نشانه شناس و 
فلسفه دان است و در برابر 

بیش از 40 کتاب علمی و 
صدها مقاله، تنها 5 رمان 

نوشته است. وی یکی 
از مهمترین و پرکارترین 

اندیشمندان و روشنفکران 
دنیای معاصر به شمار 

می رفت و از جمله مهمترین 
زبان شناسان و نشانه شناسان 

ساختارگرا بود.

شـخصی  وقتـی 
»مـن  می گویـد: 
. را  . . . ی یـا و ر
می بینـم.« یـا »رویایـی دیـدم.« معمـواًل منظـور او 
ایـن اسـت کـه امیـال و آرزوهایـش در عاَلِم خـواب و 
رویـا، صـورت خارجی، یا شـکلی تصویـری به خود 
گرفته انـد. اما گاه این رویا می تواند شـکل یک کابوس 
را نیـز بـه خـود بگیـرد؛ پدیـدار شـدِن تصاویـری کـه 
هرگـز هیچ کـس آرزوی دیدن آن هـا را نـدارد. و گاه این 
تصاویر، نمودی پیشـگویانه و پیامبرگونه دارند که فهم 
آن هـا نیازمنـد کمـک ُمَفّسـری چیـره دسـت اسـت.
رویـای شـب قبـل مـن، کـه قصـد دارم آن را بـی کم و 
کاسـت بـرای شـما بازگـو کنـم، از جنس دسـتۀ سـوم 
بی آنکـه  می دهـم  شـرح  برایتـان  را  رویایـم  اسـت. 
پیش دسـتی کـرده و از خـودم پرسیده باشـم کـه آیا این 
رویـا بیانگـر امیـال و آرزوهـای درونـی مـن اسـت یا 

بیانگـر ترس هـای نهفتـه در وجـودم.
در خـواب دیدم که تاریکِی ناشـی از قطـع کامِل برق، 
تمـام پهنـۀ جهان متمـدن را درنوردیده و سـایۀ خـود را 
بـر سرتاسـر زمیـن گسـترده. خاموشـِی کاملـی که با 
تالش هایـی نـا امیدانـه و بی ثمـر بـرای یافتن مسـبب 
اصلـی آن همـراه اسـت. از آنجـا که ترس بـر ملت ها 
و حکومت هایشـان مستولی شده، کشمکشی سخت 
سرتاسـر سـیارۀ زمین را دربرمی گیـرد: یک جنگ تمام 
عیـار رخ می دهد، نـه از جنس جنگ های کم حاشـیه 
و بی اهمیتی مثل جنگ جهانـی دوم که در نهایت فقط 
پنجـاه و پنج میلیون نفِر ناقابل کشـته به جا گذاشـت، 
جنگـی با مدرن تریـن ابزارهـا و تکنولوژی های ممکن 
کـه تمـام سـطح زمیـن را بـه صحرایـی مملـو از مواد 
رادیواکتیو تبدیل می کند و دسـتِ کم نیمی از جمعیت 
جهان بر اثر شـلیک آتش نیروهای دشـمن یـا خودی، 
گرسـنگی، قحطی و شـیوع بیماری های واگیـر از بین 
می رونـد. خالصـه اینکه در ایـن گیـر و دار، تنها امری 
کـه کامـل و بدون نقـص پیگیری شـده و به سـرانجام 
رسـیده، عملیـات نظامی ِپی درِپـی و انهدام شـهرها و 
مناطق مسکونیسـت که ریشـه در لیاقت و شایستگی 
بی حـد و حصر ژنرال های مجهز بـه آخرین اطالعات 

و دسـتاوردهای تکنولوژیک زمانه دارد.
طبیعتـًا )از آنجـا کـه مـا انسـان ها، به خصـوص اگـر 
متعلق به ملل کهن باشـیم، حتا در عالم خواب و رویا 
هم دست از خودستایی و خودشیفتگی برنمی داریم(، 
در خـواب دیـدم که خودم، عزیزترین افراد خانـواده ام و 

بهتریـن دوسـتانم به شـکلی معجزه آسـا از مرگ ِقِسـر 
دررفته ایـم و همگـی در بخشـی از جهـان )به احتمال 
زیاد کشـور ایتالیا( که بر حسـب اتفاق و در مقایسـه با 
دیگـر نقاط جهـان، وضعیت چندان بدی هـم ندارد به 

زندگی خـود ادامـه می دهیم.
در آنجـا، دیگـر نـه از برنامه هـای تلویزیـون و ماهواره 
خبـری هسـت و نه از شـبکۀ اینترنـت. تمامی خطوط 
تلفن از دسـت رفته. شاید بعضی شکل های ارتباطات 
رادیویـی هنـوز باقی باشـند که دسترسـی بـه آن ها هم 
فقـط بـا اسـتفاده از رادیوهـای کریسـتالی قدیمـی یـا 
دست سـاز امکان پذیـر اسـت. دیگـر از خطـوط برق 
هـم خبری نیسـت، مگر با چینش تعـدادی صفحات 
خورشـیدی در کنـار هم و اتصـال آن ها به شـبکۀ برق 
خانگـی، آن هـم در بعضـی مناطق روسـتایی و حومۀ 
شهرهای نابود شـده، تا شاید بتوان چند ساعتی در روز 
از روشـنایی کافـی بهره ُبـرد و در باقِی سـاعات به ناچار 
می بایسـت از شـمع های پارافینی که در بازار سـیاه و با 
قیمـت گزاف به فروش می رسـند اسـتفاده کـرد. دیگر 
هیچ کـس دغدغـۀ بنزیـن، گازوئیـِل پاالیـش شـده و 
میـزان خلـوص آن را بـرای اسـتفاده در اتومبیل هـای 
سـواری نـدارد چرا کـه دیگر جـاده ای باقـی نمانده که 
اتومبیلی بر آن براند. وسـایل نقلیـه، در بهترین حالت، 

گاری های اسـب ِکش هسـتند و درشـکه ها.
و مـن، یـک روز عصـر، در کنـار نـور ضعیـف المپی 
خورشـیدی، یـا شـمعی روشـن، یـا حتـا کنار آتشـی 
کوچـک، فراهـم شـده از تکـه چوب هایی که َجسـته 
و گریختـه از اطـراف بـه دسـت آمده انـد، روی یـک 
صندلـی کهنه می نشـینم تا نوه هایـم را که حـاال به ُکل 
از نعمـت برنامه هـای مّنور تلویزیون بی بهـره مانده اند 
بـا خوانـدن کتاب هـای قدیمـی -کـه آن هـا را در میان 
گـرد و غبـار اتاق های زیرشـیروانی یافتـه ام- یا با گفتن 
افسـانه های جـن و پـری و یـا صحبـت دربـارۀ جهاِن 

پیـش از جنـگ، سـرگرم کنم.
بعـد، همگـی بـا هـم دور رادیـوی کریسـتالی جمـع 
می شـویم، ایستگاهی دوردسـت را می یابیم و به شرح 
اتفاقاتی که در اطرافمـان می گذرد و خطرات احتمالی 
کـه محیط مـان را تهدیـد می کنـد گـوش می دهیـم. 
ارتبـاط بـا محیـط خـارج می توانـد از طریـق آموزش 
کبوترهـای پیغام بـر انجام شـود، پـس با خودمـان فکر 
می کنیم چه خـوب خواهد بود اگر یـک روز پیغامی از 
پـای یکی از آن کبوترها باز کنیم و با خوانـدن آن از حال 
عموجان باخبر شـویم. بفهمیم که اگرچه درد سیاتیک 

از کابوس تا رویا؛ در گرگ و میش هزارة نو

علی صنعوی
مترجم ادبی

اومبرتو اکو
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هنـوز عمو را به شـدت آزار می دهـد اما او هنوز زنده اسـت، 
سـِرپا و امیـدوار. و شـاید پشـِت کاغـِذ پیام هایی کـه به پای 
کبوترها بسته شـده ، تکـه روزنامـه ای پیدا کردیـم که مطلبی 
جالـب توجـه از دوران پیش از جنگ در آن نوشـته شـده بود.
شـاید اگر بـه یکـی از روسـتاهای اطـراف پناه ببریـم، هنوز 
مدرسـه ای در آنجـا وجـود داشـته باشـد و من هـم بتوانم با 
آمـوزش دسـتوِر زبان، تاریخ یـا هر چیز دیگر، سـهم خودم 
را بـه جامعـۀ کوچک مان ادا کنـم. آموزش هر چیـزی غیر از 
جغرافـی، چرا که مرزها آنقـدر در جریان جنگ تغییرکرده اند 
کـه هرگونه صحبتـی دربارۀسـرحدات، قلمروهـا و مرزهای 
جغرافیایـی مثل صحبت کردن دربارۀ تاریخ باسـتان اسـت. 
اگـر هـم مدرسـه ای در کار نبـود، باکـی نیسـت. نوه هایم و 
دوستان شـان را جمـع می کنـم و در خانـه بـه آن هـا درس 
می دهـم: ابتدا خوشنویسـی تا دست هایشـان گرم شـود، نه 
فقـط برای نوشـتن، که برای بسـیاری از وظایـف روزانۀ  دیگر 
کـه بـر عهده شـان گذاشـته شـده. بعـد، آرام آرام و ُخرد ُخـرد 
-البتـه اگـر دانش آموزانـی بـا سـن باالتـر در کالس حاضـر 

باشـند- می توانـم به آن هـا فلسـفه درس بدهم.
شـاید حیاط بزرگ پشـت کلیسـا با زمین ورزشـی اش هنوز 
سـالم  مانده باشـد، پـس بچه هـا می تواننـد بـا توپـی کـه از 
گـره زدن لباس های کهنه و پاره ساخته شـده فوتبال بازی کنند. 
و شـاید مـا هـم در انبـار قدیمی کلیسـا میـز بیلیـاردی پیدا 
کردیـم. کشـیش، تخته های چوبـی را به هم میـخ می کند تا 
میـز پینگ ُپنگ بسـازد؛ بازی جذاب و سـرگرم کننـده ای که 
شـاید حتا برای جوان ترها بسـیار لذت بخش تـر و خالقانه تر 

از هر بـازی ویدئویی و کامپیوتری باشـد.
بخـش بزرگـی از غذاهـای مـا را گیاهان تأمیـن می کنند که 
از محیط هـای بـدون رادیواکتیـو جمـع آوری شـده اند و مـا 
یـاد می گیریم کـه از برگ های بخارپزشـدۀ گیـاه گزنه تغذیه 
کنیم که طعم آن بیشـتر شبیه به طعم اسفناج اسـت. از آنجا 
کـه خرگوش ها، به معنـای واقعـی، جاندارانی قوی هسـتند 
و بـه راحتـی خـود را با محیط تطبیـق می دهند، بـرای تغذیۀ 
گوشـت با مشـکلی مواجه نیسـتیم و شـاید حتا برای ناهار 
روز یکشـنبه هـم بتوانیم خـوراک جوجه داشته باشـیم: یک 
تکه سـینه برای دختـر کوچک خانـواده، یک تکـه ران، برای 
بـرادر بزرگتـرش، یک تکه بـال برای هر یـک از پـدر و مادر، 
و گـردن یا سـِر جوجـه -که در مـورد پرنده های رهـا از قفس 
خوش طعم تریـن بخـش آن هـا محسـوب می شـود- بـرای 

مادربـزرگ کـه اهل ایـراد گرفتن هم نیسـت.
دوبـاره لـذت پیـاده روی در طبیعـت، گرمـای ژاکت هـای 
بافته شـده از الیاِف گیاهان و دسـتکش های پشمی را کشف 
می کنیم. دسـتکش هایی که می شـود از آن ها برای سـاختن 

آدم برفـی و همینطـور برف بـازی بـا بچه ها اسـتفاده کرد.
و یـک دکتـر خانوادگـی خـوب هـم خواهیم داشـت، بـا 
ذخیـره ای کافی از آسـپیرین، قرص سـرماخوردگی و تب ُبر. 
امـا مطمئنـًا دیگـر از دسـتگاه فشـارخون، اشـعۀ ایکـس و 
سـایر تکنولوژی ها و دسـتگاه های پزشـکی، خبری نیست. 
متوسـط عمـر جمعیـت انسـانی بار دیگر به شـصت سـال 

می رسـد امـا ایـن چندان هم بد نیسـت، انسـان ها تـا روزی 
که زنده هسـتند راه می روند و این عدد در مقایسـه با بسیاری 
از نقـاط دیگر جهان، حتـا پیش از جنگ، عددی باالسـت.
آسـیاب های بـادی، بـار دیگـر در افـق تپه هـای مشـرف بـه 
روسـتا ظاهـر می شـوند. و مـردان پیـر روسـتایی در سـایۀ 
بادگیر های بلند و چرخاِن آسـیاب ها داسـتان »ُدن کیشوت« 
را بـرای جوان هـا تعریـف می کننـد و جوان ترهـا همچـون 
اجـداد خـود کشـف می کننـد کـه چه شـگفتی غریبـی در 
زبـاِن »ِسـروانِتس« نهفتـه اسـت. مـردم دوباره به موسـیقی 
روی می آورند، بعضی آهنگ می سـازند و همۀ مـردم دوباره 
سـازهای سـنتی و فرامـوش شـدۀ محلی را کشـف می کنند 
و نواختـن آن هـا را می آموزنـد. هیـچ مهـم نیسـت چقـدر 
وضعیـت بد باشـد، همیشـه و در هر لحظـه می توانی چند 
سـاقۀ ِنی و چاقویی جیبی برداری، ِنی ها را بتراشـی و صدای 
تمام ارکسـت های فلـوت را از دِل سـاقه های ِنی خارج کنی. 
هـر یکشـنبه، در علفزار بیرون روسـتا، مراسـم رقـص برگزار 
می شـود و شاید چند آکاردئونیست که خودشـان و سازشان 

از جنـگ جـان بـه در برده اند برایمـان »مـاژورکا« بنوازند.
مـردم، در کافه هـا و قهوه خانه هـای روسـتایی دور هم جمع 
می شـوند و بـا کارت بـازی خـود را سـرگرم می کننـد. تنهـا 
نوشـیدنی، لیموناد تازه است و شـاید آب انگور تازه. سادگی 
و بی ریایی روسـتایی بار دیگر در روح انسـانی شکوفا شده و 
سّیاسی و پیچیدگی انسـان مدرن ناپدید می شود. دیگر برای 
نشاط بخشـیدن به روح یا تحریک جسـم، نیازی به مصرِف 
محرک های شـیمیایی نیسـت. جوان هـای بدوِن انگیزه فقط 
بـا بخـور و دم نوش گیـاه بابونه خـود را به آرامش می رسـانند 
و در همـان حـال کـه حولـه ای بـه دور پیشـانی بسـته انـد 

می گوینـد َنَفـِس حقیقی زندگی همین اسـت.
در کوهسـتان، حیواناتـی که زنـده مانده اند دوباره به شـرایط 
ایـده آل گذشـته بازمی گردنـد؛ گورکن ها، سـمورها، روباه ها 
و خرگوش هـا در شـماِر زیاد. حتا مدافعیـن حقوق حیوانات 
هـم رضایـت می دهنـد هـر از گاه بـا یـک تفنـگ شـکاری 
قدیمـی- البتـه اگر هنوز یکـی از آن هـا باقی مانده باشـد- یا 
تیـر و کمـان و یـا خدنـِگ پوَفکـی )به سـبک سرخپوسـتان 
آمریکای جنوبی(، به شـکار بروند تا هـم تعادل در طبیعت 
برقرار شـود و هم از غذاهای با پروتئین غنی بهره مند شـوند.
شـب ها، از پاییـن تپـۀ ُمشـِرف بـه روسـتا، صـدای پـارس 
سـگ ها را می شـنویم. سـگ هایی کـه هـم خـوب تغذیـه 
می شـوند و هم در بهترین شرایط از آن ها نگهداری می شود، 
چـرا که حـاال مردم بـه خوبی می دانند، سـگ ها جایگزینی 
ارزان قیمـت برای سیسـتم های اعالن خطـر الکترونیکی ُپر 
سـر و صـدا و ُپردردسـری هسـتند که پیـش از جنـگ به کار 
می رفتنـد. دیگـر هیچ کـس سـگ ها را در بزرگراه هـا رهـا 
نمی کنـد، چرا که دیگـر بزرگراهی وجـود ندارد، کـه اگر هم 
وجود داشـت کسی از آن ها اسـتفاده نمی کرد، چون پیمودن 
آن راه هـا ذهـن هرکس را با سـرعتی تمام به سـمت و سـوی 
سـؤالی سـوق می داد که بهتر بود از آن پرهیز شـود: »کجایند 

انسـان های پیـش از ما؟«

بخش بزرگی از 
غذاهای ما را 
گیاهان تأمین 
می کنند که از 

محیط های 
بدون رادیواکتیو 

جمع آوری شده اند 
و ما یاد می گیریم 

که از برگ های 
بخارپزشدۀ گیاه 

گزنه تغذیه کنیم که 
طعم آن بیشتر شبیه 

به طعم اسفناج 
است. از آنجا 

که خرگوش ها، 
به معنای واقعی، 
جاندارانی قوی 

هستند و به راحتی 
خود را با محیط 

تطبیق می دهند
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کتاب خوانـدن دوبـاره رونق می گیـرد، چرا کـه کتاب ها، جز آن ها که شـعله های 
آتـش نابودشـان کـرده، از هـر فاجعـۀ دیگـری در امـان مانده انـد. تعـداد زیـادی 
کتـاب در میـاِن گرد و غبـار خانه های رها شـده به حال خـود و کتابخانۀ مخروبۀ 
شـهر یافت شـده و بیـرون کشیده می شـوند؛ کتاب هـا بار دیگر دسـت به دسـت 
می گردنـد. دوسـتان، کتاب بـه یکدیگر امانت می دهنـد و دوباره همه در جشـن 
سـال نو کتـاب هدیه می گیرنـد و کتاب هدیـه می دهنـد و کتاب ها دل هـای ما را 
دوبـاره بـه هـم پیوند می دهند و در شـب های سـرد زمسـتانی و گرمای تابسـتان 
در کنـار هـم زنـده نگـه می دارنـد گویـی که دل هـای ما بـه ندای طبیعت پاسـخ 
می دهنـد. ندایـی برخاسـته از درختـی که حـاال صفحات یک کتاب را تشـکیل 

داده اند.
شـاید در میان اصوات منتشـر شـده از رادیوهای کریستالی خبرهایی نگران کننده 
شنیده شـود ولـی ما امیدواریـم و امیدوار می مانیـم که بدترین حـوادث از محیط 
زندگـی مـا دور بماننـد و هـر روز سـتارۀ اقبال خـود را می سـتاییم، چـرا که هنوز 
زنده ایم، آسـمان آبیسـت و خورشـید بر فـرازش می درخشـد. و هر روز شـاعران 
بیشـتری در میان ما پدید می آیند. آن ها شـعر می سـرایند و می گویند سپیدۀ عصر 

طالیی نوینی در آسـمان حیات بشـری َسـر زده.
امـا هزینـۀ گـزاِف حاصـل از تجدید این لذات بشـری، دسـِت کم می تواند سـه 
میلیارد ُکشـته باشـد، همـراه با محو شـدن بزرگترین دسـتاوردهای تاریخ بشـری 
مانند اهرام مصر، موزۀ لوور و برج بیگ ِبن از زمین و تحلیل رفتن کالن شـهرهای 
بزرگـی مثـل نیویـورک و تبدیل شـدن آن ها به محدوده ای نسـبتًا کوچـک در ابعاد 
منطقۀ ِبرانکس. اما شـاید فاجعه بارترین بخش از زیسـتن در چنین جهانی، برای 
کسـی مثـل من که عـادت به سیگار کشـیدن دارد، این باشـد که یا باید سـیگار را 
ترک کنـم و یـا َتن به دود کردن کاه و یونجه بدهم. اینجا بود که سراسـیمه از خواب 
پریـدم - و راسـتش را بگویـم- آرزو کـردم که هرگز هیچ یـک از این حـوادث ُرخ 

ندهند.
امـا همیـن امروز به سـراغ شـخصی رفتم کـه در زمینـۀ فالگیـری و تعبیرخواب 
سـابقه ای طوالنی و تبّحری خاص دارد و می تواند با نگاه کردن به دل و رودۀ بیرون 
ریختـۀ حیوانـات و یا دقت در پرواز پرندگان چیزهایی را پیشـگویی کند. او گفت 
کـه اگـر چه خواب مـن از به وقوع پیوسـتن حوادثی هولناک خبر می دهـد، اما در 
دِل ایـن رویا، پیشـنهادهایی هم برای دور مانـدن از این فجایع وجـود دارد، مثاًل؛ 
اجتنـاب از مصرف گرایی، خودداری از خشـونت، تحِت تأثیِر خشـونِت اجتماع 
قـرار نگرفتـن و حتا هر از گاهـی مورد توجه قـرار دادن عقاید و حکمت های ُکهن 
و فرهنـگ و ُهنر؛ گنجینه هایی که جامعۀ امـروز، رفته رفته در حـال فراموش کردن 
آنهاسـت. گفت که ما حتا همین امروز هم می توانیم کامپیوترها و تلویزیون های 
خـود را خاموش کنیـم و به جـای ِرِزرو کردن پـرواِز توِر مسـافرتی به جزایر مالدیو 
یـا هـر جای دیگر، چند سـاعتی با دوسـتان، ِگرِد آتشـی جمع شـویم و برای هم 
داسـتان نقل کنیم. برای انجام چنیـن کاری فقط به اراده ای قوی نیاز اسـت و بس.
مـرِد فالگیـر اضافـه کـرد: »گاهـی مـا انسـان ها بایـد شـجاعت متوقف کـردن 
خطاهایمان را داشته باشـیم تـا از تحقق پیدا کـردن کابوس های مهیب جلوگیری 
کنیـم. بـرای ماندن، راهـی جز این نیسـت.« و بعد، بـا کج ُخلقی خـاص مردان 
فرزانـه، همچـون حکیمـی کـه ُمریدانش را پنـد می دهـد اما می دانـد پندهایش 
گوش شـنوایی ندارند اضافه کرد: »شـاید روزی همۀ شـما انسـان ها، با داشته ها و 
تاریـخ  ُپر افتخارتان به تباهی کشـیده شـوید و گنـاه این فاجعه تنها به گـردن خوِد 

شماسـت و خطاهای مکررتان.«

نقدادبی
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از منتقد تا تاویل متن 

تریـن  مهـم  از  یکـی 
پیـش  هـای  چالـش 
نویسـندگان  روی 
جـوان ، مبحـث ارزش گـذاری و نقد آثـار ادبی تولیدی 
اسـت . بسـیاری از اهـل قلـم معتقدند در فضـای ادبی 
کنونـی ، سـنجه و معیار قابـل قبولی برای نقـد منصفانه 
و علمـی اثـر ادبـی ) بـه معنـای اخـص کلمـه ( وجـود 
نـدارد . ادبیـات داسـتانی ایـران در سـال هـای اخیـر ، 
بیـش تـر دچـار معضـل بـی معیـاری بـوده اسـت . بی 
معیـاری ، بـه معنای نبـود جریانی منسـجم و علمی در 
بررسـی ، تفسـیر و تحلیـل اثـر ادبی ) ایـن واژه با صحه 
گـزاری بـر هنجارهـای رایـج اشـتباه گرفتـه نشـود ( . 

ایـن وضعیـت بـه ناچـار سـمت و سـوی هـرج و مـرج 
یافتـه اسـت . سـوال اینجاسـت . در غیـاب صداهـای 
رسـاتر و چهـره هـای قدیمـی و صاحـب نفـوذ ، چـه 
کسـانی مـی تواننـد در بـاب آثـار ادبـی داوری کننـد ؟ 
آیـا داوری امـری مطلـق و انتزاعی محسـوب مـی گردد 
و بایـد مـورد پذیـرش همـگان واقـع شـود ؟ و نکتـه ی 
مهـم تـر اینکه اساسـا آثـار ادبـی بـه چنیـن داوری نیاز 
دارنـد یـا نـه؟ با توجـه بـه داده هـای موجـود ، برگزاری 
نشسـت ها ، رونمایـی هـا و جلسـات نقـد و بررسـی 
کتـاب ، تاکنـون کمک چندانی به بیشـتر خوانده شـدن 
آثـار ادبـی ایرانـی نکـرده اسـت و شـاید ، دلیـل ایـن 
ناکامـی را بتوانیـم در تبییـن همیـن پرسـش های سـاده 

. کنیم  پیـدا 
عـده ای از داسـتان نویسـان معتقدنـد کـه نقـد هـای 
نوشـته شـده بر آثارشـان بیشـتر بر مبنای رابطه و سـلیقه 
ی شـخصی بـوده اسـت تا مـالک هـای حقیقـی نقد . 
ایـن تشـکیک ما را به سـوی پرسـش اصلـی خواهد برد 
. نقـد چیسـت ؟ بـه زعـم نگارنـده ، نقـد ادبی بررسـی 
و ایجـاد ارتبـاط میـان تعـدادی کثیـر از عناصـر موجود 
در یـک اثـر ادبـی اسـت . این نشـانه هـا و مناسـبت ها 
کـه در نهایـت موجب شـکل گرفتـن نوعـی هارمونی و 
سـاختار زیبـا شناسـانه ی ) هارمونیـک ( منحصـر بـه 
فـرد مـی شـوند، به شـکلی بالقـوه یـا حتـی بالفعل می 
تواننـد منجـر به لـذت ادبـی یا به قـول بـارت : لذت از 

متـن گردند .
 ایـن لـذت ادبـی ، در خوانش یـا فرآینـد بازخوانی متن 
ادبـی توسـط مخاطـب بـه نقطـه ی اوج خویـش مـی 
رسـد. در ایـن فرآینـد ، درک ، هوشـمندی و ذهنیـت 
هـای فرهنگـی خواننـدگان اثـر ادبـی نقـش و جایـگاه 

ویـژه ای خواهنـد داشـت . چـه ، اثـر ادبـی در ابتـدای 
راه مـی توانـد قـراردادی بـا خواننـده ی خویـش ببندد و 
در سـاختار بازنمایانـه ، خویـش را بـه خواننـده انتقـال 
یـا تسـری بخشـد . بنابرایـن نـوع برخـورد خواننـده و 
در مرحلـه ی بعـدی ، منتقـد ادبـی بـا اثـر بازیافتـه ، بر 
اسـاس متـر و معیارهـای هارمونیـک و زیبا شناسـانه ی 

همـان اثـر شـکل می گیـرد .
 برخـی از منتقدیـن بـه درسـت یـا نادرسـت بـا متـر و 
معیارهـای از پیـش تعییـن شـده ی خویـش بـه سـراغ 
اثـر ادبـی مـی رونـد . بدین معنـا کـه ذهنیت هـا ) و نه 
صرفـا سـلیقه ی ادبـی آنـان ( بـه جنـگ اثـر مـی رود . 
ایـن معیارهـای از پیـش معیـن شـده ، بـا متـن پیش رو 
سـر سـتیز دارند و به جای بررسـی آن ، سـعی در تطبیق 

دادههـای اثـر بـا ذهنیـات معیـن خویـش را دارنـد . 
نتیجه ی چنین سـتیزی از پیش مشـخص اسـت : سوژه 
ی ادبـی بـدل بـه موجـودی بـی دفـاع خواهـد شـد کـه 
بیـش تـر مـورد سـالخی قـرار مـی گیـرد و هـر نـوع نـو 
آوری یـا احتمـاال خـرق عادتی ، به مثابه فـرار از هنجار 
هـا و قواعـد پذیرفتـه شـده ودر نهایـت خطرنـاک تلقی 

خواهد شـد .
منتقـد  مـدار  چهارچـوب  نـگاه  کـه  اسـت  اینچنیـن   
مذکـور، کلیـت انضمامـی اثـر را مـردود دانسـته و تنها 
بـه نقـد سـاختار صـوری آن ، یـا انگشـت گـذاردن بـر 
محتـوای اش تاکیـد خواهـد ورزیـد . در ایـن میـان ، 
سلسـله ی ارجاعات ، داده ها و مناسـبت های ارگانیک 
متـن و همچنیـن سـاختار اسـتتیک آن ، گـم و مقفـول 
خواهـد ماند . از سـویی دیگـر ، برخی نویسـندگان نیز 
کـه بـه اصطالح سـعی در نـو آوری دارند ، یکـی ازعلل 
اصلـی عدم اسـتقبال جامعـه ی کتابخوان از اثرشـان را 
، ضعـف معلومـات یـا عقـب ماندگی جامعـه ی هدف 

پندارند. مـی 
 ایـن قـول نیـز به ماننـد رویکرد قبلـی ، فاقد پشـتوانه ی 
محکـم و دالیـل قابـل قبول اسـت چـرا که پیـش از هر 
چیـزی ایـن اثر ادبی اسـت کـه می توانـد اقبـال یا عدم 
اقبـال خویـش را رقـم بزنـد . هـر چنـد کـه در هیاهوی 
کنونـی رسـانه ای و ظهـور هر از چند گاهـی چهره های 
تـازه ی ادبـی وبرخـی منتقـدان مطبوعاتی ، بسـیاری از 

صداهـای تازه شـنیده نمی شـوند.

سروش مظفر مقدم
سردبیر

یادداشت

 اینچنین است که 
نگاه چهارچوب 

مدار منتقد مذکور، 
کلیت انضمامی اثر 

را مردود دانسته و 
تنها به نقد ساختار 

صوری آن ، یا 
انگشت گذاردن بر 
محتوای اش تاکید 

خواهد ورزید .
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در کشـوری کـه طبـق آمـار و ارقام ، سـرانه 
مطالعـه عمومـی دارد بـه زیـر یـک دقیقـه 
سـقوط می کنـد و تنهـا چنـد ثانیـه فرصت 
داریـم کـه جنـگ و صلـح را بـه اتمـام برسـانیم، می بایسـت در جهـت ارتقا 
سـطح کیفـی آثار منتشـر شـده تالش کنیـم. بهتر اسـت از ابتدا خـود را وارد 
بحـث گیـج کننـده و نادرسـت نقـش نویسـنده نکنیـم چـون نویسـنده هیچ 
نقشـی در فـروش یـا تأثیرگـذاری کتـاب نـدارد. چیزی کـه باالتریـن اهمیت 
را داراسـت جشـنواره های ادبـی اسـت کـه بـا معرفـی برگزیـدگان ، مخاطب 
راحـت  خیـال  بـا  می توانیـم  و  می دهنـد  آشـتی  فارسـی  فاخـر  آثـار  بـا  را 
کتابهـای برنگزیـده را دور بریزیـم. اولین نکته برای سـامان دادن به جشـنواره 
ادبـی جـذب اسپانسـر اسـت. یعنـی شـرکتی بازرگانـی یـا آدمـی پولـدار که 
عالقـه فرهنگـی داشـته باشـد و بتوانـد در کنـار تولیـد خیارشـور و سـس 
گوجه فرنگـی، دانـش عمومـی مـردم را هم بـاال ببـرد. اسپانسـرها در نواحی 
خاصـی زیسـت می کننـد و بـرای جـذب آنهـا بایـد شـبانه و بـا کمـک چند 
بلـد و راهنمـا بـه قلمروشـان نفـوذ کـرد و در بهتریـن لحظه  شکارشـان کرد. 
هـر چـه اسپانسـر تـوان مالـی بیشـتری داشـته باشـد، مبلغ جایـزه ادبـی نیز 
بـه طبـع آن رشـد می کنـد و مثـاًل می تـوان بـرای مجموعـه داسـتان برگزیده، 
یـک خانـه در جیحون هدیـه داد. سـفرهای زیارتی و سـیاحتی هـم می تواند 
در اقـالم جایـزه لحـاظ شـود ولی چیـزی کـه تجربه نشـان داده، جایـزه باید 
نقدپذیریـش بـاال باشـد. یعنی زود به پول تبدیل شـود! مثاًل داسـتان نویسـی 

مواد الزم 
برای برگزاری جشنواره ادبی

پرونده ای برای جوایز و 
جشنواره های ادبی

بهزاد باباخانی
نویسنده و روزنامه نگار
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می نالیـد کـه برای فـالن کتابـش، ویال در لواسـان گرفتـه و دو 
سـال اسـت روی دسـتش مانـده، چون لواسـان را نویسـندگان 
قـرق کرده انـد و جوایـز ادبی خـاک لواسـان و شـمیرانات را به 
توبره کشـیده اند. پیشـنهاد نگارنـده انبوه سـازی در مناطق بکر 
شـمال و دامنه هـای یک هـزار و دوهزار اسـت که نویسـندگان 
بتواننـد بـا خیـال راحت بـا اقامـت در طبیعت، دسـت به خلق 
شـاهکار بزننـد. البتـه ناگفتـه نماند هنـوز که هنوز اسـت بازار 
سـکه داغ اسـت و بهتریـن و ارزشـمندترین کادوی جشـنواره، 
یک کیسـه سـکه بهارآزادی اسـت که زود نقد می شـود و برای 

پرداخـت مهریـه هم مناسـب اسـت.
مـورد دیگـر داوری اسـت. ایـن روزهـا پیـدا کردن کسـی که و 
هیچ داد و سـتد و رفاقتی با کسـی نداشـته باشـد، از پیدا کردن 
یعنـی  داور  اسـت.  سـخت تر  شـمال  جنگل هـای  در  کـواال 
کسـی کـه می دانـد برگزیـده کیسـت! بـدون خوانـدن و تنها با 
نـگاه کـردن بـه صفحـه اول کتـاب حـدس بزنـد کـه کـی اول 
اسـت و کـی دوزار نمـی ارزد. همچین آدمی احتمـااًل می تواند 
افـکار شـما را هـم بخوانـد، پـس بهتـر اسـت فکـر بـد نکنید 
چـون می فهمـد و به شـما جایزه نمی دهـد. داور واقعی کسـی 
اسـت کـه خانـه شـما شـام بخـورد و سـفِر جنـوب و شـمال 
همراهتـان باشـد و دسـت در گـردن شـما کلـی عکس سـلفی 
بگیـرد و نقـد رو کتابتـان چـاپ کنـد، ولـی در جشـنواره شـما 
را نشناسـد. پیـدا کـردن همچین کسـی خیلی سـخت اسـت. 
چـون باالخـره هر انسـانی در دایـره ارتباطی خود دو سـه نفر را 

می شناسـد و حداقـل از یـک نفـر حسـاب می بـرد.
مهمتریـن و آخریـن نکته پیدا کردن برگزیدگان اسـت. مسـلمًا 
در کشـوری که سـاالنه هـزاران تولید در زمینه ادبیات داسـتانی 
دارد، انتخـاب چهـار پنـج تـا برگزیـده مثـل پیدا کردن سـوزن 
در انبـار کاه اسـت. حسـاب کنید دویسـت تـا داور شـبانه روز 
بخواننـد و نخوابنـد و دستشـویی هـم نروند، باز هـم چند ماه 
طـول می کشـد کـه اینهمـه کتـاب را تمـام کننـد و احتمـااًل با 
شـنیدن نـام فالن کتـاب چشمانشـان را تنـگ کنند و بپرسـند: 
آهـا گفتـی اسـمش چـی بـود؟ چـون باالخـره حافظـه انسـان 
گنجایشـی دارد. از آن سـخت تر هـم خوانـدن رمـان اسـت، 
تـا مجموعـه خوانـد ولـی  چـون می تـوان روزی سـه چهـار 
مثـاًل کلیـدر یـک ماهـی زمـان می بـرد. پیشـنهاد می شـود که 
ناشـران حجـم رمانهـای ایرانی را بـه زیـر 100 صفحه کاهش 
دهنـد و اصـاًل داوری مجموعـه و رمـان و شـعر را یکـی کننـد 
و اسـمش را بگذارنـد: کتـاب برتـر! البته چـاپ خالصه کتاب 
هـم بـد نیسـت کـه مثـاًل داور بـا خوانـدن یـک پاراگـراف ده 
خطـی موضـوع کتـاب دسـتش بیایـد که اصـاًل بـدرد خواندن 

نه!  یـا  می خـورد 
نکاتـی کـه ذکر شـد صرفـًا متوجـه جشـنواره هـای خصوصی 
بـود و جشـنواره های دولتی سـاز و کارهای مخصـوص به خود 
را دارند و حتی ممکن اسـت کتاب سـال قبل را امسـال داوری 
کننـد و کتـاب هـای منتشـر نشـده هـم جوایـز مخصـوص بـه 
خـود را دارنـد، ولی چـون نگارنـده اطالعات دقیقی از پشـت 
پـرده قضایـا نـدارد همه شـما را بـه خدای بـزرگ می سـپارد... 
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گزارشی از سازوکار جوایز 
و جشنواره های ادبی در 

کشور کانادا

 30 تـا   27 از 
امسـال،  مـارس 
پنـج  مـدت  بـه 
شـب متوالـی، رادیـو سـی لباسـی )رادیو سراسـی 
کانـادا( برگـزار کننده ی برنامه ی سـاالنه ی »کانادا 

اسـت.   )canada Reads( خوانـد«  مـی 
علـی حسـن، مجـری برنامـه ی »بلنـد بخندیـم« 
رادیـو کانادا برای نخسـتین بار برای اجـرای »کانادا 
می خوانـد« انتخـاب شـده و در پنـج برنامه ی یک 
سـاعته شـاهد انتخاب یک کتاب به عنـوان »کتابی 
کـه کانـادا نیـاز دارد و بایـد بخواند« خواهیـم بود؛ 
مسـابقه ای که از سـال 2002 آغاز شـده و امسـال 

شـانزدهمین سـال برگزاری آن است.
بخـش فرانسـوی رادیـو کانادا هـم از سـال 200۴ 
نسـخه ی فرانسـوی ایـن مسـابقه را با عنـوان »نبرد 
بـرای   )le combat deo livres( هـا«  کتـاب 
کتاب های به فرانسـه نوشـته شـده ی کانـادا برگزار 
مـی کـرد کـه تولیـد آن بـه دالیـل متفاوت پـس از 

201۴ متوقـف شـده.
درک سـاختار »کانـادا می خواند« بـرای درک لذتی 

که به شـنوندگان می بخشـد ضروری اسـت:
عنـوان  بـه  هـا  رسـانه  در  کـه  نفـر  پنـج  هرسـال 
مجـری، مفسـر یـا بـه هـر شـکل دیگری مشـهور 
)celebrity( هسـتند، هـر یـک کتابـی را از یـک 
لیسـت از پیـش برگزیـده انتخاب می کننـد تا از آن 
در رقابتـی مشـتمل بـر یـک سلسـله از مناظـره ها 
دفـاع کننـد؛ برنامـه ای زنده کـه پنج شـب متوالی 

از رادیـو سـی بـی سـی پخـش می شـود.
در پایـان هـر شـب، هـر یـک از پنـج داور رأی می 

دهنـد تـا یکـی از کتـاب هـا حـذف شـود. بـه این 
ترتیـب در پایان شـب پنجـم، یک کتاب بـه عنوان 

برنـده ی نهایـی انتخـاب می شـود.
تقریبـًا در هـر دوره، یکی از پنج کتـاب، ترجمه ای 

از یـک کتاب کانادایی به زبان فرانسـه اسـت.
در سـال هـای 2003 و 2010 ایـن ترجمـه هـا 
بودنـد که برگزیـده ی »کانـادا می خواند« شـدند. 
قضـاوت جوایز ادبی معمواًل پشـت درهای بسـته- 
دور از چشـم عامـه صـورت مـی گیـرد؛ بـه ایـن 
ترتیـب فرآینـدی کـه منجـر بـه انتخـاب یـک اثـر 
شـده، همیـن طـور مجمـوع جـدل هـا و تفـاوت 
و  حـرف  ی  مایـه  همیشـه  داوران،  هـای  دیـدگاه 
حدیـث و شـایعات ضـد و نقیـض میـان مـردم و 

رسـانه هـا می شـود. 
در حالـی کـه در »کانـادا مـی خوانـد« همـه چیـز 
مـی  رخ  برنامـه  در  حاضـران  دیـدگان  مقابـل  در 
دهـد و در برنامـه ای زنـده به گوش شـنوندگان می 
رسـد. بـه عـالوه، از آنجایـی کـه امکان دسترسـی 
بـه آرشـیو »کانـادا مـی خواند« بـرای عمـوم وجود 
دارد، همیشـه مـی تـوان به عقـب برگشـت و دید و 
مطالعـه کـرد که چـه فرآینـدی منجر بـه انتخاب یا 

حـذف یـک کتاب شـده اسـت.
بـا وجـود ایـن کـه جایـزه ی ویـژه ای بـرای برنـده 
وجـود نـدارد، مطـرح شـدن کتـاب در ایـن برنامه 
سـبب فروش فـوق العاده ی آن و سـود بردن ناشـر 
و نویسـنده می شـود؛ پنج کتاب برگزیـده ی نهایی 
بیـش از 10000 نسـخه و کتاب برگزیـده ی نهایی 
معمـواًل بیـش از 30000 نسـخه بـه فـروش مـی 

روند.

علیرضا کاویانی
پژوهشگر دانشگاه مک گیل

کانادا می خواند...

یادداشت
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چـرا کـه لیسـت کتاب هـا ماه هـا پیـش از پخـش برنامه 
اعـالم مـی شـوند تـا مـردم فرصـت آن را داشـته باشـند 
کـه آن هـا را بخواننـد. در نتیجـه فـروش آن هـا در کتاب 
فروشـی هـا و تقاضا بـرای مطالعـه ی آن هـا در کتابخانه 

هـای عمومـی به شـدت افزایـش مـی یابد.
فرامـوش نکنیـم کـه در کانـادا کتابخانـه هـای عمومی و 
مدارس و دانشـگاه ها بسـیار پررونق هسـتند و شما کافی 
سـت نام کتـاب مورد عالقـه تان را بـه کتابـدار محله تان 
بدهیـد و کتابخانـه موظـف اسـت در کمتـر از 10 روز 
نسـخه هـای الزم از آن کتـاب را برای امانـت فراهم کند.
ایـن را در کنـار نقـش پررنگ رادیوی سراسـری کانـادا در 
زندگـی روزمـره ی کانادایی هـا و پر کـردن اوقات فراغت 
شـان بگذاریـد تا متوجه شـوید »کانـادا مـی خواند« می 
توانـد چـه تاثیـری بر فـروش و خوانده شـدن یـک کتاب 

بگذارد.
از آغـاز، رویکرد سـی بی سـی در برگـزاری برنامـه- و نه 
لزومـًا در محتـوای کتـاب هـا، رویکـردی عامه پسـندانه 
بـوده اسـت؛ گرچه وقتی هـدف برنامه انتخـاب کتابی که 
»کانـادا نیـاز دارد و باید بخواند« باشـد، گزینـش ابتدایی 
کتاب هـا و در نتیجـه کتـاب برگزیـده ی نهایـی هم چنین 

رویکـردی دارند. 
از همین روسـت که قالب کتاب ها )به جزء اسـتثنائاتی( 

ادبیات داسـتانی اسـت و نه مثاًل شعر.
مجـری و داوران برنامـه هـم باتوجـه بـه همیـن رویکـرِد 
سـرگرم کنندگـِی یـک برنامـه ی رادیویـی انتخـاب مـی 

. ند شو
مجـری های هر سـال، از پـر اقبال ترین شـخصیت های 

رسانه ای هستند.
مـری والـش در 2002، بیـل ریچاردسـون از 2003 تـا 
2007، ریـان قمشـی مجـری سـابق برنامـه ی فرهنگـی 
تـا 201۴ )وی در سـال 201۴  »کیـو« )Q( از 2008 
بـه دلیـل شـکایت هایـی بـا موضـوع تعرض و خشـنوت 
جنسـی از مجموعـه ی رادیـو و تلویزیـون کانـادا کنـار 
رفـت، گرچه دادگاه در سـال 201۶ به دلیـل ناکافی بودن 
مـدارک، رأی بر برائـت او داد(، وب کینیو در 2015، ریل 

ویکسـون در 201۶ و باالخـره عـل حسـن در 2017.
در کنـار صاحـب نظرانـی کـه در بخـش هـای جانبـی 
هـر برنامـه و همیـن طـور در سـایر برنامـه هـا، در مـاه 
هـای منتهـی بـه برنامـه، در بـاب ارزش ادبـی هـر کتاب 
سـخن مـی رانند، سـی بی سـی داورانـی برمـی گزیند از 
زمینـه هایـی کاماًل متفـاوت، ولی افـرادی لزومًا مشـهور 
تـا از کتـاب هـا دفاع کننـد و بـه مناظره بـا هـم بپردازند: 
تـا  تلویزیـون  و  بازیگـران و مجریـان مشـهور رادیـو  از 
قهرمانـان ورزشـی، سـتاره های موسـیقی و فضانـوردان.
سـی بـی سـی از مقبولیـت ایـن مشـاهیر در میـان عامـه 

بـرای تشـویق بـه کتابخوانـی اسـتفاده مـی کنـد.
در هـر دوره، تولیدکننـدگان تغییراتـی جزیـی در نحـوه ی 

انتخـاب کتـاب هـا و اجـرای برنامـه ایجاد مـی کنند:

- تـا سـال 2005 هر داور لیسـتی از پنج کتـاب انتخابی 
خـود را ارایـه مـی داد و تهیـه کننـدگان برنامه یـک کتاب 
از ایـن پنـج کتـاب را انتخاب مـی کردند تـا آن داور از آن 

دفـاع کند. 
ایـن سیسـتم کـه بـا انتقـادات فراوانـی روبـه رو بـود در 
سـال 2005 برداشـته شـد و از آن پس هـر داور می تواند 
کتـاب مـورد عالقـه ی خـود را بـرای دفـاع از لیسـتی از 
کتـاب هـای برگزیده ی سـال به انتخاب صاحـب نظران، 

کند. انتخـاب 
- در سـال 2007 مسـابقه بیـن پنج برنده ی پنـج دوره ی 

اول برگزار شـد.
- بـرای سـال 2011، در اکتبـر 2010 رای گیری آنالین از 
شـنوندگان با موضـوع چهل کتـاب کانادایـی »واقعًا الزم 
بـه خوانـدن« دهـه ی ابتدایـی قرن بیسـت و یکـم برگزار 
شـد و داوران بایـد کتـاب موردنظـر خود را از این لیسـت 

نهایـی انتخاب مـی کردند.
همچنیـن از ایـن سـال بود کـه اجـرای برنامه بـه صورت 

زنـده آغاز شـد.
- سـال 2012 تنهـا دوره ای بود که مسـابقه برای انتخاب 
کتاب سـال در میان آثار ادبیات غیرداسـتانی برگزار شـد.

- از سـال 2013 بـرای هـر دوره یـک ِتـم انتخـاب مـی 
شـود. مثـاًل تـم سـال 201۴ »کتابـی بـرای تغییـر ملـت 
مـان« و یـا تم سـال 2015 »کتابی برای رفـع موانع« بود.
در طـول ایـن شـانزده دوره همیشـه انتقاداتی هـم بر نحوه 
ی اجـرا و سـبک برنامـه بـوده اسـت. شـاید مهـم تریـن 
انتقـاد به برگـزاری »کانـادا می خوانـد« به نحـوه ی عامه 
پسـندانه و رادیـو- تلویزیونـی اجـرای آن باشـد؛ ایـن که 
در هـر شـب یـک کتـاب »حـذف« مـی شـود. بسـیاری 
ایـن شـکل حذفـی برخورد بـا کتـاب را محترمانـه، ادبی 

و فخیـم نمـی دانند.
ایـراد دیگـر به شـکل مناظرات برمـی گردد؛ ایـن که برای 
حـذف یک کتاب، داوران سـعی در برجسـته کـردن نقاط 

ضعـف یک کتـاب دارند تـا حـذف آن را توجیه کنند. 
منتقـدان عقیـده دارنـد ایـن شـکل برخـورد بـا کتابی که 
در لیسـت کتـاب هـای برگزیـده ی سـاِل کانادا قـرار دارد 

نیسـت. منطقی 
همیـن طـور، بـه دلیـل شـخصیت رادیـو- تلویزیونـی 
مسـابقه و بـا هدف جذاب سـازِی آن، گاه شـاهد ائتالف 
از مسـابقه  بیـرون کـردن یـک کتـاب  بـرای  چنـد داور 

! هستیم
نهایتـًا ایـن کـه، بـا وجـود یـک رأی گیـری آنالیـن بـرای 
شـنوندگان، رأی آن هـا هیـچ نقشـی در انتخـاب کتـاب 

نـدارد. برتر 
گرچـه هـر یـک از ایـن انتقـادات بـه تنهایـی مـی توانند 
اعتبـار یـک جایـزه ی منحصـرًا ادبـی را به کل زیر سـوال 
ببرنـد، بـا توجـه به هـدف و رویکـرد عامـه پسـندانه این 
برنامـه و نقـش غیرقابـل انـکار آن در تشـویق فرهنـگ 

کتابخوانـی قابل چشـم پوشـی هسـتند.

 سال 2012 
تنها دوره ای بود 
که مسابقه برای 

انتخاب کتاب سال 
در میان آثار ادبیات 

غیرداستانی برگزار 
شد.

- از سال 2013 
برای هر دوره یک 

ِتم انتخاب می 
شود. مثاًل تم سال 

2014 »کتابی 
برای تغییر ملت 

مان« و یا تم سال 
2015 »کتابی 

برای رفع موانع« 
بود.

در طول این شانزده 
دوره همیشه 

انتقاداتی هم بر 
نحوه ی اجرا و 

سبک برنامه بوده 
است.



۱۰۴

چند اشاره ی کوتاه درباره ی »جوایز ادبی«

اِلِف برکشیدن

وقتـی  صفـر. 
را  لغت نامه هـا 
کلمـه ی  بـرای 
جایـزه جسـت وجو کنی به نتایـِج خیلی خیلی 

می رسـی: جالبـی 
- دهخدا از جمله ذیِل »جایزه« نوشـته اسـت: 
»َاِلفـی اسـت کـه بـر سـر اعـداد بعـد مقابله و 
تصحیـح کشـند و آن عالمـت صحـت باشـد 
)نـک. بهـار عجـم(. عالمـِت مقابلـه )نـک. 
مفاتیـح العلوم خوارزمـی در مواضعـات ذکور 
و دفاتـر(.« و ذیـل »جائزه« نیـز آورده کـه: »[ ِء 
َز ] )ع ِا( صلـة. )نـک. منتهـی االرب و غیـاث 
اللغـات(. ج ، جوائـز. || عطیـة. )نـک. منتهـی 
االرب (. انعـام . )نـک. غیـاث اللغـات (. ج ، 
جوائـز. || ارمغـان . تحفـه . || لطـف . احسـان 
. خطـی مسـتقیم کـه بـرای عالمـت تصحیح 
بـر  کـه  اسـت  الفـی  صـورت  مقررکرده انـد. 
سـر اعـداد، بعـد مقابلـه و تصحیـح کشـند. 
و آن عالمـت صحـت باشـد. )نـک. غیـاث 

اللغـات(«
- معیـن در فرهنـگ فارسـیاش نوشـته اسـت: 
»)ِی ِز( [ ع . جائـزة ] مؤنـث جایـز. انعـام ، 

پـاداش . ج . جوایـز.«
- و فرهنگ فارسـی عمید پـس از همه ی این ها 
معنـی امروزی تـر را نوشـته اسـت: »عطیـه ای 
کـه بـه برنـده ی مسـابقه یـا بـه کسـی کـه کار 
خوبـی انجام داده باشـد بدهند؛ صلـه؛ عطیه؛ 

پاداش.« 
1. پـس غلـط نیسـت اگـر بگوییـم: مالک ها/ 
براسـاس  اسـت  قـرار  ادبـی  جوایـز  داوراِن 
مقابله کـردِن آثـاِر رسـیده بـا چیـزی )صـورِت 
پیشـینِی صحیح پنداشته و الگوشـده ی نوشته یا 
نانوشـته ای(، خوب و بِد آثـار را محک زنند؛ بر 
سـر بعضی الِف صّحـت برکشـند و از آن میان 
بـه برخـی پاداشـی ناشـی از برنده شـدن دهند. 
2. ماحصـِل داوری هـای جوایـز هنری ادبـی، 
و  مجـادالت  محصـول  عمومـًا  نـه  و  غالبـًا 
مشـورت های غیرعمومـی و »پشـت درهـای 
ایـن  از  کـه  آنانـی  نتیجـه  در  و  بسـته«اند، 
داشـته  نـگاه  پنهـان  ازشـان  و  دورنـد  فرآینـد 

می شـود، خـود را عـام و نامحرمـی می یابنـد 
کـه در فرآینـد گزینـش و برنده شـدن یـک اثـر 
همان طـور  نمی شـود؛  داده  توضیـح  برایشـان 
کـه، زیـر سـاخت و ریزبرآیندهـای سـازنده ی 
آن  همیـن،  بـرای  اختالف نظرهـا.  و  جدل هـا 
دسـت مایه ها  همیشـه  دورنگاه داشته شـده ها، 
و خبرمایه هایـی از جنـس حـرف و متلـک و 
شـایعه و ضـد و نقیض دارنـد که به ایـن جوایز 

بتازند. 
3. حتـی این کار، یا بهتر بگوییـم، این »بازی« 
تاجایـی بـاال گرفته کـه در یک گـروه مجازی و 
تخصصـی داسـتان، فـردی معقـول و موجه که 
خـود هـم صاحـب کتاب داسـتان اسـت و هم 
صاحـب پژوهـش، حرفـی به غایـت نامعقـول 
مـی زد بدیـن مضمون که اصـاًل آثـاِر جایزه برده 
را نمی خوانـم! انـگار کـه آثـار جایزه بـردن ذاتـًا 
بی تردیـد  و  مغشـوش  و  مغلـوط  پیـش  از  و 

مطرودند!
۴. ایـن در حالـی اسـت کـه همان طـور کـه در 
برنامـه ی جایزه طـوِر  همیـن شـماره دربـاره ی 
»کانـادا می خواند« می توانید بخوانید، هسـتند 
فرآیندهایی که درشـان همه چیز جلوی چشـم 
حضـار رخ می دهـد و زنده به گوش شـنوندگان 
می رسـد و تـازه امـکان دسترسـی به آرشـیوش 
هـم تا مدت ها و ای بسـا همیشـه  و بـرای همه 

دارد.  وجود 
یادداشـت:  ایـن  در  نهایـی ام  حـرف  امـا   .5
ایـن  و  برگشـت  عقـب  بـه  می تـوان  همیشـه 
بازگشـتن از ضروریات کاِر دانشگاهی و نقادانه 
و مطالعـه کـردِن محصـوالت  دیـدن  اسـت. 
)برگزیـدگان( جوایـز ادبـی داخلـی و خارجی؛ 
واکاوی و موشـکافی فرآیندهـا )در آنجـا کـه 
ایـن  مسـتندات  می خوانـد«  »کانـادا  مثـِل 
فرآینـد موجـود باشـد(؛ و خوانـِش الگوهـای 
مشـترک و تکرارشـونده در آثـار ادبـی برگزیـده 
)بـه قصـِد رویکردشناسـِی پسـا اسـتعماری و 
مطالعـات قـدرت(، در کنـاِر برپاکـردِن جوایز 
شـناخت  قصـد  بـه  مخاطب محـور  کامـاًل 
ذوق ادبـی سـاری در اجتمـاع )مثـل تجربـه ی 
مـا و دوسـتانمان در برگـزاری نخسـتین دوره از 

جایزه ی کتاب محبوب داسـتان ایرانی در سـال 
139۴(، در زمـره ی کارهـای واجبـی اسـت که 

بایـد بـراِی و در کنـاِر ایـن جوایـز کـرد.
مثـاًل اینکـه در همیـن کانـادا محـل بحـث و 
مثـال، جایـزه ی معتبـِر گاورنر جنـرال، به نوعی 
بـا حمایـت  ملکـه ی بریتانیـا برگزار می شـود و 
از قضـا انـگار مهمتریـن جایـزه ی ادبـی کانادا 
هـم هسـت، می توانـد به جـای بدوبیراه گویـی 
بـه جایـزه و داورانـش موضوع پژوهشـی نقادانه 
باشـد. مثـاًل اینکـه آیـا ایـن آثـار به طـور پیـدا 
ِتم هـای  یـا  طرح واره هـا  یـا  الگوهـا  پنهـان  و 
قـرار  گفـت  می تـوان  آیـا  و  دارنـد  مشـترکی 
اسـت الگویی برای مهاجـراِن مهاجرپذیرترین 

سـرزمین جهـان بسـازند یـا نه؟ 
۶. سـرآخر اینکـه، بـدون ایـن ره یافت هـا، یـا 
فـروش خوانـش  و  ادبیـات  بـه  بـدوِن کمـک 
آثـار ادبـی، بـرای جایزه هـای خیلـی ویـژه هم 
مطرح شـدن  نـدارد.  وجـود  برنـده ای  بـرای 
کتـاب آن هـم بـه شـکلی کـه اسـباب فـروش 
خوب و سـودآور برای ناشـر و نویسـنده شـود، 
ادبیـات  در  نوپـا  تفـاوت کشـوری  مهمتریـن 
ماننـد کانادا با کشـوری مهد ادبیات مثـل ایران 
اسـت. از دیـد مـن هر دو کشـور به سـرعت در 
حـال تغییـر و توسـعه ی ادبی فرهنگی انـد؛ امـا 
مـدرِن  سـازوکارهای  نهادینه کـردن  اولـی،  در 
پنـج  اروپـا سـبب شـده  ازپیـش مجـرب در 
کتـاب برگزیـده ی نهایـی »کانـادا می خواند«، 
هـر یـک حداقل ده هـزار نسـخه بفروشـد و در 
ویتریـن تازه هـای کتابخانه هـای عمومـی کـه 
فـروش  بدرخشـند.  پررفت وآمدنـد  همیشـه 
کتـاب برگزیـده ی نهایـی معمـواًل حتی دوسـه 
برابر بیشـتر است و یادداشـت خواندنی دوستم 
علیرضا کاویانـی در همین شـماره، چرایی این 
امـر را توضیـح داده و امیـدوارم ایـده و الگویی 
شـود که مـا )نویسـندگان و منتقدان و ناشـران( 
کـه چگونه بـا اسـتفاده ی آگاهانه و حرفـه ای از 
جایزه هـا و مسـابقه ها می توانیـم بـه همزمان به 
باالرفتـن کیفیت آثار و فروششـان کمک کنیم.

فرشید سادات   شریفی
 پژوهشگر دانشگاه

مک گیل کانادا

یادداشت
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جوایزی زرین در بیابانی برهوت

جشـنواره های ادبی، همچون بسـیاری 
از همتایانشـان در سایر هنرها، هر ساله 
و با طمطراقی وصف ناشـدنی ، عرصه 

عرضه کاالی فرهنگی را در کشـور در می نوردند.
هـدف از ایـن نوشـتار مختصـر ، نه کالبد شـکافی چرایـی وجود و یـا لزوم 
اینگونـه جشـنواره ها می باشـد بلکه، هـدف پرداختن به علـل رویگردانی 

جامعـه ایرانی نسـبت به کتـاب و کتابخوانی را شـامل خواهـد گردید.
وظیفـه ادبیـات در یـک جامعـه، بسترسـازی برای تفکـر و تعقـل منتقدانه 
نسـبت بـه محیـط زندگـی و کمک کـردن به فـرد بـرای، لذت بردن بیشـتر 
از شـرایط موجـود و ایجـاد انگیزه بـرای تحمیل تغییرات بر فضای مسـلط 

می باشـد.
وظیفـه ای کـه اگـر به درسـتی از جانـب ادبیات محقق شـود بـه نوبه خود 

مـی تواند رسـتنگاه بسـیاری از تغییـرات ژرف فرهنگی قـرار گیرد.
اهـم موضـوع در طبقـه بنـدی های آثـار ادبی نیـز قابل بحث می باشـد. به 
این گونه که الزاما یک اثر منتشـر شـده در حوزه ادبیات داسـتانی یا شـعر یا 
رمـان یـا هر قسـمتی از هنر که در ارتباط با ادبیات تقسـیم بنـدی می گردد، 

نمی توانـد وظیفه اجتماعی ادبی خـود را نمایندگی کند.
بـه ایـن مفهوم کـه، آثـار ادبی آفریـده شـده، بعنـوان فرزندانی کـه از زهدان 
ذهـن آفریـدگار خود پای به میـدان عرضه اجتماعـی می گذارنـد، الزاما به 

قصد ایجـاد تفکر بالنـده ، زاییده نمی شـوند.
دیدگاههـای مـادی در عرصـه آفرینـش هنـری ،همـواره یکـی از بزرگترین 
دسـت اندازهـای پیـش روی آفریننـده یـک اثـر هنری بـوده و خواهـد بود.
نویسـنده در هـر کشـور، خواه پیشـرفته و یـا در حال توسـعه، خـواه آزاد و یا 
در تکاپـوی آزادی، خـواه غنـی و یـا در سـیطره فقـر، می تواند بـا به تصویر 
کشـیدن واقعیـات در ظرف کلمات ،  بعنوان بسـتر سـاز حرکتـی فراگیر در 

حـوزه اندیشـه به جامعـه خود معرفـی گردد.
تجربـه ای که در بسـیاری از کشـورها به بوته آزمایش گذاشـته شـد و اتفاقا 
پاسـخ هایـی در خور توجه عاید گردیـد ، به خوبی گواه این واقعیت اسـت 
کـه ، جـادوی کلمات در هر بسـتر سـیمانی نفـوذ خواهد کرد. کشـورهای 
امریکای جنوبی و برخی از کشـورهای غربی در سـده های گذشته در زمره 
آزمایش شـده هایی هسـتند که راه تغییرات را از بسـتر فرهنگ و ادبیات پی 

گرفته و خواسـت تغییـر را به فرهنگ عمومی جامعـه تزریق نمودند .
حـال بـا توجه به وظیفه ای که برای ادبیات قایل شـدیم که به زعم نویسـنده 
نوشـتار بعنـوان یک وظیفـه ذاتی بـرای هنر من جملـه ادبیات قابل ترسـیم 
شـدن مـی باشـد، می توانیـم از زاویـه ای دیگر بـه نقش ادبیـات و ویترینی 

بنام جشـنواره هـای ادبی در کشـور بپردازیم.
جشـنواره ، بعنـوان محیـط و زمـان اراییـه بهتریـن های هـر کدام از اقسـام 
هنـری، مـی توانـد آینـه توانمنـدی آن هنـر مشـخص در زمانـی معیـن در 

محـدوده ای خـاص ، قلمـداد گـردد.
اینکه یک جشـنواره مبـدل به گعده های جریانات خاص فرهنگـی ، آن هم 
بـا مخاطبانـی اندک گـردد ، یقینا در حیطـه تاثیر گـذاری اجتماعی ، عقیم 

و نـازا خواهد بود.
چند پارگی های گروهی و عدم انسـجام تشـکیالتی  به معنای وجود سـاز 
و کار مشـخص در سـامان دهـی آفریننـدگان آثـار هنـری  در زمـره آفات و 

معضـالت همیشـگی ادبیات در کشـور ما به شـمار مـی  رود.
عـدم وجـود نـگاه تخصصـی در داوری آثـار و اراییـه نامطلوب همیـن آقار 
داوری شـده ، ایـن حـس را در مخاطـب ایجـاد مـی نمایـد کـه ، صـرف 
برگـزاری ایـن جشـنواره هـا از بـرون داد فرهنگـی احتمالـی آنهـا اهمیـت 
بیشـتری دارد که این نوع برداشـت بزرگترین آفت گردهم آیی های هدفمند 

ادبی قلمـداد می شـود.
در کشـوری کـه فرهنـگ کتـاب خوانـی در انـزوای کامـل به سـر مـی برد 
و معـدود کتابهـای پـر فـروش ، در حیطـه  داسـتان هـای سـرگرم کننـده  و 
رمانهـای عشـقی بـی فرجـام جـای مـی گیرنـد، بـه یقین یـک جـای کار 

فرهنـگ و ادبیـات مـی لنگد.
فـارغ از وظایـف حکومتهـا و دولتهـا ، بـر خـود نویسـندگان و کانـون هـا 
و جریانـات فکـری واجـب اسـت تا با بهـره گیـری از تـوان ادبی خـود و با 
مدنظـر قـرار دادن سـلیقه جامعـه منتسـب، به نوعی نسـبت بـه اراییـه آثار 
خـود قـدام نمایند تا در انتها منجر به افزایش سـطح خواسـت عموم جامعه  

گردد.
یکـی از بزرگتریـن آفـات پیـش رو در ادبیـات را بـه حق مـی تـوان  در جدا 

شـدن آفریـدگاران ادبـی از جامعه جسـتجو کرد. 
 آفـت بـزرگ آن جایـی اسـت  کـه یـک داسـتان نویـس یـا شـاعر یـا هـر 
متخصـص دیگری در هر عرصه هنری ، خـود را در حدی متمایز از جامعه 
پیرامـون خـود می پندارد کـه حتی کمترین دغدغـه ای بـرای آفرینش اثری 

در حـد خواسـت جامعه خود احسـاس نمـی کند.
ایـن جدایـی غبارگرفتـه نیـز خود مـی تواند به رسـتنگاه هنر های سـطحی 
و دسـت مالـی شـده بیانجامـد کـه ایـن نیز به سـطحی تر شـدن خواسـته 
هـای عمومـی جامعـه در حـوزه هنـر و ادبیـات منجر مـی گـردد.  ظهور و 
بـروز نویسـندگان بازاری و تحمیـق مخاطبان با آثاری سـطحی و غیر قابل 
دفـاع، جنایتـی اسـت که عـالوه بر مرتکـب شـوندگان ادبی اش، بـر گردن 
نویسـندگان الیـت جامعه ایرانی نیز سـنگینی می کنـد. عدم تـوان برقراری 
ارتبـاط بـا مخاطـب عـام و رها کـردن این مخاطـب در فضایی سـطحی و 
بیمـار ، بـه نوعی سـهل انـگاری انتخاب شـده گروهی از فعـاالن فرهنگی 
و ادبـی جامعـه را بـه رخ می کشـد. باید توجه داشـت که همیشـه ارتباطی 
مشـخص و واضح میان سطح عمومی سـواد و کاالی فرهنگی عرضه شده 
بـه جامعـه وجـود دارد. اگر کاالیـی درخور به مخاطب گرسـنه داده نشـود 
، بـه یقیـن خـوراک فرهنگـی و ادبی دیگـری امکان بـروز و نمـو در عرصه 
عمومـی جامعـه را پیـدا خواهـد نمـود. از طرفی هم سـلیقه اجتماعـی  در 

میـزان پذیرفتـه شـدن یک اثـر نقش مهمـی را ایفا مـی نماید. 
حـال بر گردن همه ماسـت تـا با طرحی نو هماهنگـی الزم را جهـت اراییه 
محصـول ادبـی ژرف بـا توجه به میـزان پذیرندگـی فرهنگی یـک جامعه را 

فراهـم آوریم.

امیر راعی فرد
دبیر تحریریه

یادداشت
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جشنواره های مختلفی در 
کشور وجود دارد، که می 

توان برخی از آن ها را دوره 
ای دانست که با تغییر مدیر 
حذف می شوند و یا تغییر 

ماهیت می دهند. یا در 
بازه زمانی کوتاهی وقتی 
مدیری می ماند چگونه 

بودجه خود را صرف کند 
در اقدامی متهورانه یک 

مسابقه ادبی راه می اندازد 
و به چند نفری جایزه 

می دهد و تمام.

جوایـز ادبـی در 
ایـران وضعیـت 
انگیـزی  غـم 
دارنـد، از طرفـی برنـدگان داد و فغـان سـر مـی 
کمرنـگ  جوایـز  مالـی  بخـش  چـرا  کـه  دهنـد 
اسـت، و از طـرف دیگـر کسـانی که برنده نشـده 
انـد فریـاد مـی زننـد کـه حـق آنهـا پایمـال شـده 
اسـت و داسـتان شـاهکار شـان نادیده گرفته شده 
اسـت. سـعی کـرده ام در ایـن نوشـته تـا حدودی 
وضعیـت جوایـز ادبـی ایـران را تحلیل کنـم. البته 
ایـن نوشـته نیز مانند بسـیاری از متن هـا خالی از 
اشـتباه نیسـت. امـا کوشـیده ام رعایـت انصاف و 

بـی طرفـی در آن باشـد. 
در عیـن حـال مـی خواهـم بگویـم  امـری کـه با 
نیتـی خیـر در راه ادبیـات شـکل میگیـرد چگونـه 
مـی توانـد ماننـد دارویـی کـه بـدون تجویـز بـه 
بیمـار خورانـده مـی شـود جـان بیمـار را بگیـرد. 
جوایـز ادبـی را مـی تـوان در چنـد بخش بررسـی 
کـرد. ابتـدا به تک داسـتان هـا و جوایز سـالیانه و 

مناسـبتی نـگاه خواهـم کرد. 
جشـنواره هـای مختلفـی در کشـور وجـود دارد 
کـه می تـوان برخـی از آن هـا را دوره ای دانسـت 
جشـنواره هایـی کـه بـا تغییـر مدیـر از میـان مـی 
رونـد و یـا تغییـر ماهیت مـی دهند.  عمدتـا و در 
بـازه زمانـی کوتـاه وقتی مدیـری می مانـد چگونه 
بودجـه خـود را صـرف کنـد در اقدامـی متهورانـه 
یـک مسـابقه ادبـی راه می انـدازد و به چنـد نفری 
جایـزه مـی دهـد و تمام .امـا به همان سـرعتی که 

شـکل مـی گیرنـد از میـان نیز مـی روند. 

 این حـرکات بدون بررسـی علمـی، چندین گروه 
را قربانـی مـی کند. در قـدم اول شـرکت کنندگان 
در بـازه زمانـی کوتـاه ،اثـری را تولیـد مـی کننـد 
کـه فقـط بـرای آن جشـنواره  وجاهـت دارد .یعنی 
شـما داسـتانی می نویسـید با نگاه به کلیشـه های 
رایـج که جایـزه را تصاحب کنید)حـال می توانید 
بـا فلسـفه کل جشـنواره مخالـف باشـید(. بعد از 
شـرکت و برگزیـده شـدن در آن جایزه شـما دارای 
کارنامـه ای خواهیـد بـود کـه دیگـر عمـال ربـط 
چندانـی بـه آن جایـزه نـدارد .حـذف یـک جایزه 
ادبـی بـا نظـرات خلـق السـاعه و نداشـتن بودجه 
ی کافـی ، در عیـن حـال یـک پیـام منفـی بـرای 
مخاطبـان و همیـن طـور جامعـه ادبـی دارد و آن 
بـی اهمیـت بودن جشـنواره ادبـی برای مسـئولین 
اسـت. در واقـع مـا ایـن پیـام را مـی دهیـم که هر 
چیـزی مهمتـر از ادبیـات اسـت. حـال جشـنواره 
هایـی هسـتند کـه بـه صـورت دوره ای هـر سـال 
برگـزار مـی شـوند. اگـر نحـوه داوری هـا را که در 
بسـیاری از آنهـا دوسـتی و روابـط و رفاقـت بـا 
داوران حـرف اول  بـرای انتخـاب شـدن را مـی 
زنـد کنـاری بگذاریـم ،نفـس برگـزاری جشـنواره 
حتـی بـا داشـتن  محـور موضوعـی قابـل قبـول 
اسـت. البتـه موضوعـی کـه کمـی فراتـر از اسـم 
یـک شـهر باشـد. مثـال مسـابقه ادبی شـهر تهران 
کـه شـهرداری پایتخـت اسپانسـر آن اسـت را می 
تـوان بـه عنوان شـاهد مثـال آورد. با خوانـدن آثار 
برگزیـده مـی تـوان بـه سـاز و کار و فلسـفه طنـز 
ایـن جایـزه پـی بـرد. چـرا کـه در اکثر داسـتان ها 
تهـران بـه عنوان یـک کالنشـهر با تمـام مصایبش 

حمید بابایی
نویسنده و روزنامه نگار

دعواهای زرگری 

یادداشت
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بـه صورت کامـال مثبت تصویر می شـود. بایـد تصویر 
شـود! بـه طـور مثال در مـورد متـروی تهـران چگونه می 
تـوان موضـع مثبـت اتخـاذ کـرد وقتی با سـوار شـدن به 
متـرو، همـه گونـه توهینـی را می شـود دیـد؟ از ازدحام 
جمعیـت گرفتـه تـا سـایر مسـائل. در دوره هایـی هـم 
داسـتان ها ارتباط مسـتقیمی با شـهر تهران نداشـته اند. 
ایـن کـه چقـدر جوایـز در راسـتای رفاقت هـا اعطا می 
شـود را فقـط خـدا مـی داند. اما مگر می شـود به سـراغ 
شـهر رفـت و بـا دیدگاهـی صرفـا مثبـت نوشـت ؟ایـن 
نقـد بـه متولیـان بـه اصطـالح جوایـز ارتبـاط دارد و نـه 

صرفـا هیـات داوران و دیگـر عوامـل
حـاال شـما فـرض کنیـد کـه در چنـد جشـنواره ادبـی 
منتخـب شـده ایـد و ده داسـتان کوتـاه داریـد کـه هـر 
کـدام حائـز رتبـه در چنـد جشـنواره مختلـف شـده اند 
و مـی خواهیـد یـک مجموعـه منتشـر کنیـد. مجموعـه 
منتشـره شـامل ده داسـتان بـا دیـدگاه هـای مختـف و 
نظریـات اغلـب متناقض و صورت بنـدی های مختلف 
اسـت. چیـزی کـه در کشـور مـا شـاید بـه اشـتباه در 
مـورد مجموعـه داسـتان متوجـه شـده اند این اسـت که 
بسـیاری فکـر می کنند مجموعه داسـتان باید کشـکولی 
از آثـار مختلـف باشـد، در صورتـی کـه در کمتـر نقطه 

ای از دنیـا چنیـن اسـت. 
در واقـع یـک مجموعـه داسـتان چکیـده ای از نظریات 
نوشـتن.  مختلـف  هـای  قالـب  بـا  اسـت  نویسـنده 
نویسـنده از نظـر دیـدگاه ایدئولوژیـک بـه ثبات رسـیده 
اسـت و مجموعـه بیـان کننـده ایـن دیـدگاه اسـت. و یا 
داسـتان هـا از نظـر فرمـی بـه یکدیگـر متصل هسـتند. 
بـا  امـا در بسـیاری از مجموعـه هایـی کـه در کشـور 
دیـدگاه مجموعـه جایـزه بگیـر منتشـر مـی شـود همین 

مسـئله وجـود دارد. 
در عیـن حال شـاید در یک مسـابقه ادبی تعداد داسـتان 
هـای شـرکت کننـده اندک باشـد و یـا آثار ضعیـف بوده 
انـد، آیـا باز هـم می توان آنهـا را در قالب یـک مجموعه 

گنجاند؟ 
حـال مـی رسـیم به خـود جشـنواره هـای کتـاب، یعنی 
جشـنواره هایـی که به بررسـی کتاب به صورت مسـتقل 
مـی پردازند. نفـس عمل و حمایت از یـک کتاب خوب 
اسـت. مـی توانـد بـه عنـوان مشـوقی بـرای نویسـنده 
کاربرد داشـته باشـد. اما بسـیاری از این جوایز در سـایه 
رفاقـت هـا گـم مـی شـود. شـاید داوران و برگـزار کننده 
هـا بـه عمق کاری کـه می کننـد واقف نباشـند. انتخاب 
یـک مجموعـه پیامی مشـخصی را برای مخاطـب دارد، 
وقتـی روی جلـد کتـاب ایـن کلمـات حک می شـود)) 
برگزیـده جایـزه...(( مخاطـب بـه ایـن کتـاب اعتمـاد 
مـی کنـد و وقتـی ایـن اعتماد بـر آورده نشـود بـه جوایز 
ادبـی بدگمـان می شـود. نـگاه کنیـم اعتبار جایـزه ادبی 
گلشـیری چطـور بـا کـج سـلیقگی هـا و شـایبه هـای 

متعـدد مخدوش شـد .

همیـن مسـئله در مـورد رمـان هـم وجـود دارد. بـه نوع 
جایـزه کـه دولتـی و یـا خصوصـی باشـد هـم ربطـی 
نـدارد. جوایـز ادبـی بـه طـور کلـی همیـن مشـکل را 
بـه  دادن  پاسـخ  کشـمکش  در  جوایـز  وقتـی  دارنـد. 
یکدیگـر مـی افتنـد چنیـن وضعـی را مـی شـود دیـد. 
بـه طـور مثـال در یـک سـال یـک جشـنواره ادبـی تمام 
بـه  کاری  دهـد)  مـی  زن  نویسـندگان  بـه  را  جوایـزش 
قـدرت و یـا ضعـف نداریـم(. جایـزه دیگری در پاسـخ 
بـه آن جایـزه، جوایزش را به نویسـندگان مـرد می دهد. 

یعنـی ایجـاد یـک دو قطبـی بیهـوده. 
نفـس حضـور جوایـز ادبـی در فضـای فرهنگـی کشـور 
بـه  پیامـی کـه  نگـران  بایـد  امـا  بالقـوه. مثبـت اسـت 
مخاطـب مـی دهیـم باشـیم. جوایـز دارای پیام هسـتند 
و مخاطـب را نسـبت بـه اثـر دقیـق مـی کنند. امـا وقتی 
همـه چیـز بـر پایـه دوسـتی و البـی  شـبه سیاسـی جلو 

بـرود دیگـر نمـی تـوان حرفـی از ادبیـات سـالم زد. 
بـردن و یـا نبـردن یـک جایـزه هـم نمـی توانـد مالکـی 
بـرای ارزش گـذاری آثار باشـد و مخاطـب باهوش باید 
بدانـد کـه هـر جایـزه ای بـا هـر رویکـردی بیـان کننده 

سـلیقه عمومـی ادبیـات ما نیسـت. 
در مـورد جوایـز دولتـی نیـز بایـد ایـن نکتـه را در نظـر 
نکتـه  ایـن  بـه  داوران  مواقـع  بسـیاری  در  کـه  گرفـت 
دقـت نمـی کننـد کـه نامـزد کـردن یـک اثـر مـی تواند 
چـه عواقبـی داشـته باشـد. بـرای نمونـه جایـزه جـالل 
آل احمـد را در نظـر بگیریـد. جایـزه ای کـه تبلیغـات 
گسـترده ای روی آن مـی شـود و کاندیداهـا بـه مـدت 
محـدودی در معـرض دیـد مخاطبـان ادبیـات قـرار می 
گیرنـد. حتـی اگـر نفـرات برگزیـده بهترین انتخـاب ها 
باشـند. انتخـاب چنـد اثـر بـه عنـوان کاندیداهـا باعث 
مـی شـود، مخاطبـان از همـه جـا بـی خبـر بـا خواندن 
آثـار ضعیـف تصـور کننـد برآینـد ادبیـات ایـران ایـن 
آثـار ضعیـف اسـت. بعـد بـه راحتـی آثـار را بـه کناری 
مـی گـذارد و بـه سـراغ ادبیات ترجمـه مـی رود. داروی 
چنیـن جشـنواره هایی به شـدت برای ادبیـات خطرناک 
اسـت. در عیـن حال داوری سـلیقه نیسـت. و مـی توان 
دیـد چگونـه آثـاری کـه حداقـل هـای ممکـن را ندارند 
در دل جشـنواره هـا جـای مـی گیرنـد. داوران جشـنواره 
نیـز بایـد در نظـر بگیرنـد انتخـاب هـای آنان نیـز مورد 

داوری قـرار مـی گیـرد. 
امـا نبایـد یـک طرفه بـه قاضـی رفـت، برخی جشـنواره 
هـا کوشـیده اند در هـر دو حالت منصفانـه عمل کنند و 

جانب احتیـاط را در نظـر بگیرند. 
در عیـن حـال بـه نظـر مـی رسـد مهمتریـن ویژگـی ای 
کـه کوشـیدم در آن بدان اشـاره کنم. نداشـتن اسـتراتژی 
معضـل  ایـن  اگـر  اسـت.  جشـنواره  بـرای  مشـخص 
حداقـل بـرای برگـزار کنندگان جشـنواره هـای ادبی حل 

شـود بسـیاری از دعواهـای زرگـری از میـان مـی رود.

بردن و یا نبردن یک 
جایزه هم نمی تواند 
مالکی برای ارزش 

گذاری آثار نیز 
باشد و مخاطب 

باهوش باید بداند 
که هر جایزه ای 
با هر رویکردی 

بیان کننده سلیقه 
عمومی ادبیات ما 

نیست. 
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گروه موسـیقی     آوای پرندگان ,سـکوت جنگل وصدای 
مهیـب امـواج  در میـا ن شاخسـار خروش بـرگ درختان 
و هـم آوایـی آبشـارها منجـر بـه ایجـاد یک سـمفونی در 
گـوش انسـان قبـل از تاریـخ نمـود او تقلیـد از طبیعت را 
تجربـه کرد وانعـکاس صدای خویـش را در میـان دره ها 
گـوش کـرد در اسـتخوان توخالـی حیوانـات دمیـد و تنه 
درختـان را در ایـن هارمونـی موسـیقی بـه چالش کشـید 
سـپس بـا صدفهـای دریایی شـدت هـم آوایی را تشـدید 

کرد.
زنـده یاد اسـتاد روح الله خالقی در کتاب موسـیقی ایران 
می نویسـد: موبدان زمان هخامنشـی بـرای تقدیم نذر و 
قربانـی به خدا سـرودهای مذهبی می خوانـد و گویا این 
سـرودها با سـاز همـراه نبوده اسـت، کـوروش در هنگام 
رزم بـا آشـوریها سـرودی را آغـاز کـرد که تمام سـپاهیان 
دنبـال وی، آن را خواندنـد آنـگاه بـا قدمهای مسـاوی و با 
نظـم بـه راه افتادنـد و در ایـن زمـان آمادگـی و عزیمت را 
بـا شـیپور اعـالم مـی کردنـد، کـوروش در شـروع حمله 
سـرود جنگـی مـی خواند و سـپاه بـا او هم آواز می شـد

چهارصـد نوازنـده دربار بهـرام گور رامزین کـرده بودند و 
خسـرو پرویـز  بـه باربد مقـام و منزلتـی اعطا نمـوده بود 
نکیسـا ,بامشـادورامین در دربار ساسـانیان  دارای اسـم و 

رسـمی بودند.
در زمـان عبداللـه زبیـر معمـاران ایرانـی در حـال مرمت 
کعبـه بودنـد و موسـیقی ایـران در میـان اعراب نفـوذ پیدا 
کرد و سـعید بن مسـجح و نشـیط فارسـی و ابن محرز و 
یونـس کاتب، موسـیقی ایرانی را بین اعـراب رایج کردند

عالقـه وذوق ایرانیـان بـه موسـیقی در نقـوش  و حجاری 
هـا و گارگـری هـا دوران باسـتان بـه وفـور دیـده میشـود. 
مجموعـه نواهـا و آوا هـا در این سـرزمین کهن موسـیقی 
مظاهـر  پایاپـای  و  اسـت  آورده  بوجـود  را  ایـران  ملـی 
زندگـی مـردم تحـول و تکامل یافته اسـت. این موسـیقی  

تاریخچه موسیقی 
 در ایران
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انعکاسـی اسـت از خصوصیات اخالقی ,حاالت 
درونی,آالم و دردها و شـادی ها و سـرورها  وقایع 
سیاسـی و اجتماعـی, سـرزمین و ملتـی اسـت که 

به سـان تاریخـش کهن میباشـد.
آواز و موسـیقی سـنتی ایـران در دوازده مجموعـه 

قـراردارد
اسـتقالل هفـت مجموعـه  و  بـه علـت وسـعت 
از ایـن دوازده مجموعـه در قالـب دسـتگاه قـرار 
گرفتنـد ,پنج مجموعه دیگر که مسـتقل نبـوده و از 
انشـعابات هفت دسـتگاه عنوان شده اسـت راآواز 
نامیـده انـد  شـایان ذکر اسـت کـه تعدادی گوشـه 
موجود میباشـد که الگوی نوازنـدگان و خوانندگان 

اسـت. امروزی 
بیسـت  و  دویسـت  بـر  بالـغ  هـا  شماراینگوشـه 
ردیفهـای مختلـف  کـه  میباشـد  و هشـت عـدد 
استادان موسیقی سنــتی صد ساله اخــیر مانــند 
آقـا حسیـنـقــلی، میرزا عــبدالله، درویش خان و 

صــبا از آن نظـم پیـروی می کننـد. 
اسامی دستگــاه ها و آوازهــا در موسیقی سنــتی 

ایران 
یـك دسـتگاه دارای نغمات و گوشـه های مختلف 
مـی باشـد. اصـواًل آوازهای بـزرگ را دسـتگاه می 
نامند. موسـیقی ایران شـامل هفت دستگاه است. 
هـر دسـتگاهی در موسـیقی ایرانی ماننـد یك گام 
درموسـیقی کالسـیك عمـل مـی کنـد و بـا یك و 
یـا چنـد قطعـه بـه نـام درآمـد آغـاز مـی شـود. به 
عبارت دیگر دسـتگاه موسـیقی عبارتست از توالی 
نظـام یافتـه، قالـب هایـی موسـیقایی به نـام نغمه 
هـا و یـا گوشـه هاکـه در حـوزة تنـال آن دسـتگاه 
ترتیـب یافته اسـت. پایان هر گوشـه یا تعـدادی از 
آنهـا بـه وسـیله ملـودی واسـطه یا فـرود بـه حوزة 
تنـال دسـتگاه و بیشـتر بـه درآمـد آن باز مـی گردد 
و تـداوم و حالـت برگشـت بمایة اصلی دسـتگاه را 
تداعـی می کنـد. نت شـروع هر آواز در موسـیقی 
ایرانـی را در آمـد گوینـد. هـر فـراز و نشـیب در 
قطعـه باشـد بـاز مـی گـردد و روی نـت تنیـك آن 

ایسـتد.  می 
   تـا زمـان ناصـر الدیـن شـاه قاجـار نـام مقامها و 
نغمه های موسـیقی رابـا کلمـة آواز ادا می کردند. 
مفهـوم دسـتگاه در رابطه بـا موسـیقی )یعنی آنچه 
کـه بـه طریق سـینه به سـینه به ما رسـیده اسـت.( 
با مفهوم دسـتگاه در رابطه با موسـیقی ملی )یعنی 
آنچـه کـه در زمان حال براسـاس موسـیقی سـنتی 
سـاخته و عرضـه مـی شـود( تفـاوت دارد. معنـی 
سـنتی دسـتگاه بـا مفاهیـم ردیـف و گوشـه همراه 
اسـت و  ایـن مجموعـه مفاهیـم را بایـد بـا هـم 
بررسـی و شناسـایی کـرد. مفهوم سـنتی دسـتگاه، 
یـك مجموعـة  یـا  کامـل موسـیقی  آهنـگ  یـك 

کامـل و مسـتقل مـی باشـد. مثـاًل آهنـگ دخترك 
ژولیـده اثـر اسـتاد علنیقـی وزیـری آهنگی اسـت 
در دسـتگاه چهارگاه اما دسـتگاه چهارگانه نیسـت 
ایـن نوع اسـتفاد ه از واژه دسـتگاه بـه معنی آهنگی 
در دسـتگاه اسـت و به واژة دسـتگاه مفهوم تازه ای 

غیـر از مفهوم سـنتی آن بخشـید.
در نظر داشـته باشـید به آوازهای فرعی و متعلقات 
دسـتگاهها هیچـگاه دسـتگاه اطـالق نمـی کنیـم 
بلکـه مـی گوئیم تغمه یـا مایه مثـل مایه دشـتی یا 

بیـات اصفهان. مایه 
کـه حـاالت  داریـم  فرعـی  و  اصلـی  آواز  دوازده 
مختلفـی دارنـد مثـاًل حالت شـور کمـی غمگین 
آور  نشـاط  و  اسـت  حماسـی  چهـارگاه  اسـت، 
همایـون حالـت پنـد دادن و پنـد پذیـری دارد. نوا 
آرامـش بخـش اسـت و پـاره ای حـاالت دیگر در 
مـورد دسـتگاههای موسـیقی سـنتی کـه در جای 
خود بدان اشـاره خواهد شـد. حالتهـای ابو عطا و 
دشـتی خیلی شـبیه خود شـورا سـت. اگر دستگاه 
شـور مبنای اول باشـد دو ابوعطا و سـوم بیات ترك 

و چهـارم افشـاری و پنجـم دشـتی اسـت. 
گوشه

گوشـه عبـارت از لحـن و یـا آهنگـی اسـت که در 
فاصلـة یـك دانـگ یا یـك پنجـم یـك گا م ادا می 
شـود، کـه عمومًا از چنـد نت تجـاوز نمیکند و در 
ایـن چنـد نـت تغییراتـی داده نمیشـود. بنابـر ایـن 
گامی بـرای آن نمی توان تشـخیص داد. گوشـه ها 
دارای تقسـیمات جـزء و اجـزاء دیگـری نخواهند 
بـود، و آنچـه بـه نظـر مـی رسـد نتـی را بـه عنوان 
ایسـت یـا تکیـه بـر آن میتوان قائل شـد. هـر نغمه 
تشـکیل  گوشـه  تعـدادی  از  ایرانـی  موسـیقی  در 
یافتـه اسـت. مثاًل گیلکـی و کرد بیات دشتسـتانی 
از گوشـه هـای نغمـه دشـتی اسـت، 228 گوشـه 
موسـیقی دسـتگاهی ایرانـی بـر 7 دسـتگاه اصلی 
کـه ذکـر شـد و 5 نغمـه فرعـی اسـتوارند. تعـداد 
زیـادی گوشـه هـای دیگـر نیـز وجـود داشـته کـه 
امـروز بـه بوتـة فراموشـی سـپرده شـده فقـط نـام 
آنهـا در دیوان های شـعرای بزرگ مانند فردوسـی، 
رودکـی، نظامـی، و غیـره و یـا در آثـار مورخینـی 
ماننـد ابوالفـرح صافهانـی و دیگـران خوانـده مـی 
شـود. به عبارتـی الحان موسـیقی امـروز ایرانی را 
گوشـه می نامنـد. برخی از موسـیقی دانـان تعداد 
گوشـه هـا را 280 و بعضـی بیشـتر و یـا کمتر می 
داننـد  ایـن اختـالف از اینجـا ناشـی شـده کـه 
ردیـف هـای اسـتادان موسـیقی گـر چـه در اصل 
یکـی اسـت ولـی بـه یکدیگـر مختصـر اختالفی 
داشـته اسـت. ونـه های قالبـی و قراردادی هسـتند 
کـه بجهـت بداهـه پـردازی قابلیـت هایـی دارنـد 
و صرفـًا نمیتـوان آنهـا را یـك ملـودی تلقـی نمود 

دوازده آواز اصلی و فرعی 
یم که حاالت مختلفی  دار

دارند مثاًل حالت شور 
کمی غمگین است، 

چهارگاه حماسی است و 
نشاط آور همایون حالت 

پند دادن و پند پذیری دارد. 
نوا آرامش بخش است و 

پاره ای حاالت دیگر در 
مورد دستگاههای موسیقی 
سنتی که در جای خود بدان 

اشاره خواهد شد
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بیشـتر گوشـه های موسـیقی ایرانی غیـر متریـك و دارای 
وزن آزاد هسـتند. تعـدادی از گوشـه ها نیز در دسـتکاهها 
مثـاًل شکسـته، عـراق، راك،  مختلـف مشـترك هسـتند 
کرشـمه و غیـره گوشـه هایـی هسـتند کـه بیـن شـور و 
ماهور راسـت پنجگاه مشـترك می باشـد. تفـاوت اصلی 
آنهـا در هـر کـدام نـوع فـرود و ایسـت نهایـی بر اسـاس 
لحـن خـاص آهنگ دسـتگاه اسـت. مثاًل دسـتگاه شـور 
دسـتگاهی اسـت کـه درجـه دوم آن ربـع پرده می باشـد. 
اگـر درجـه دوم نیـم پـرده باشـد شـور هسـت امـا ایرانی 
نیسـت بلکـه نوعـی شـور شـرقی یـا گروماتیـك خواهد 
بـود. در درجـة دوم ابوعطاسـت و درجة سـوم بیـات ترك 
و درجـة چهـارم افشـاری اسـت و درجـة پنجـم دشـتی. 
بیـن متعلقـات آنهایـی کـه عین خـودش صدا مـی دهند 
ابوعطـا و دشـتی اسـت یعنـی درجـات ایسـت و فـرود و 
نت های آن مثل دسـتگاه شورااسـت. بیـات ترك حالتش 
کمـی با شـور فرق می کند امـا از همان درجات اسـتفاده 
مـی شـود و خاتمـه اش تفـاوت مـی کنـد، افشـاری نیـز 
تفاوتهایـی بـا شـور و دشـتی دارد و ایسـت و خاتمـه اش 
تفـاوت می کند. افشـاری نیز تفاوتهایی با شـور و دشـتی 

دارد و ایسـت و خاتمـه اش فـرق مـی کنـد.
ردیـف تقریبـًا بعـد از قـرن 12 هجـری شمسـی اسـت 
کـه موسـیقی گذشـته ایـران )موسـیقی مقامـی( تبدیل به 
موسـیقی دسـتگاهی و سـپس ردیـف مـی شـودکه امروز 
شـامل 7 دسـتگاه اصلی و 5 آواز و یا نغمه فرعی اسـت. 
بهتریـن نمونـه ردیفهـای اسـتادان گذشـته ایـران بـه تأیید 
اکثر موسـیقی دانان بـه نام ردیف میـرزا عبـدا... و برادراو 
آقـا حسـین و ردیـف عبـدا... دوامی اسـت. کـه از لحاظ 
آمـوزش، اجـرا، و حفـظ آثـار موسـیقی سـنتی ایـران بی 
ماننـد بـه نظرمـی رسـند در اینجـا اگر بـه مفهـوم ردیف 
و هـدف و چگونگـی پیدایـش آن توجه کنیم مسـائل زیر 

قابل بررسـی اسـت: 
ردیف

   1.ردیـف روش سـنجیده و ترتیـب منطقـی و زیبایـی 
بیـن گوشـه هـا وارتبـاط آنهـا را فراهـم مـی سـازد و در 
امـر آموزش موسـیقی دسـتگاهی و سـنتی ایـران نقش به 

دارد.   سـزایی 
2.  ردیـف روش بهتر حفظ شـدن گوشـه هـا را در حافظه 
انسـان مهیـاء مـی کنـد تـا نوازنـده یـا خواننـده بتوانـد 
بیشـترین بهـره را هنگام اجرای موسـیقی و بداهه سـرایی 

از آن ببـرد.
درك  و  شـناختی  زیبـا  ذوق  تقویـت  روش  3.ردیـف     
مفاهیـم معنـوی را مهیـاء می کنـد بنابر این ردیـف میرزا 
عبدا.. سـاخته اسـتاد نیست بلکه گوشـه ها و انگاره های 
آن سـنتی اسـت کـه بـه روش شـفاهی و بـه طور سـینه به 
سـینه از اسـتاد بـه شـاگرد انتقال یافته اسـت. بـه تعریف 
ترتیـب  و  تنظیـم  کیفیـت  روش،  شـیوه،  ردیـف  دیگـر 
گوشـه هـا اسـت کـه از اسـتادان موسـیقی دورة قاجاریـه 
چـون میـرزا عبـدا آقـای حسـین قلـی, درویـش خـان و 

غیـره روایـت شـده اسـت. نوازدنـدگان وقتی مـی گویند 
ردیـف مقصودشـان سـبك روش کیفیت تنظیـم و ترکیب 
آواز اسـت. البتـه ردیـف هـای دیگـری هـم در موسـیقی 
دسـتگاهی ایـران وجـود داردکه نمونـه هایـی از آن را ذکر 
مـی کنیـم، کـه هـر کـدام در نـوع خـود معتبـر و ظرایفی 
خـاص بـه خـود دارد. ماننـد ردیـف موسـی معروفـی، 
ردیـف مرتضی نـی داود که نقـل از درویش خان اسـت. 

ردیـف دوامی، صبـاو....
دسـتگاه های موسـیقی ایرانی و متعلقاتشـان به شرح ذیل 

می باشد.
1.دستگاه شور

آوازهـای آن شـامل :ابوعطا،افشـاری،بیات ترک و دشـتی 
می باشـد

2.همایون
دوم)زنـگ  اصفهان,درآمـد  شـامل:بیات  آن  آوازهـای 
 , چهارمضـراب   , فـرح  شتر(,ابوالچپ,شوشـتری,رنگ 

دران نفیر,جامـه   , سـوزوگداز 
3.ماهور

آوازهای آن شامل:
درآمد،مقدمه داد،مجلس افروز،زیرافکند,حزین,رنگ شلخو,کر

شمه,داد,فیلی,مخیر،راک کشمیر
۴.چهارگاه

آوازهـای ان شـامل:درآمد اول،فرود،نغمه،پهلوی،متـن و 
حاشـیه،مویه،مغلوب،حزین،رجز

5.سه گاه
آوازهای آن شامل:چهارمضراب،زابل،مغلوب،رهاب,درآ

مد,بسته نگار،نغمه مغلوب
۶.راست پنجگاه

آوازهای آن شامل:زنگوله،بیاتعجم،قرچه،خسروانی،بحرنور،
نفیر 
7.نوا

آوازهای آن شامل:
راجـــه، چهار مضراب،نغمه،عشیرا،کرشـــمه،بیات 

رنگ نوا

اجـزای دستـگـاه و آواز 
بـرای اجـرای یک دستگــاه با یـک آواز تـرتـیــبی را باید 

.رعــایت کرد که معــموال این چـنـیــن است
درآمد، آواز، تصنـیف و رنگ

از زمـان مرحـوم درویـش خان و به ابـتکــار وی، پــیش 
درآمـد و چــهار مضـراب نیــز بـه این سلسـله مراتــب 

اسـت اضافه شـده 
تکویـن یـا بینان گـذاری ردیـف هفت دسـتگاه موسـیقی 
بـه  معـروف  فراهانـی  علی اکبـر  خانـدان  بـه  را  ایرانـی 
خانـدان هنر نسـبت داده انـد. از آخرین افـراد این خاندان 
برادران شـهنازی هسـتند که هر دو از نوازنـدگان طراز اول 

می رفته انـد. به شـمار  تـار 

ردیف تقریبًا بعد 
از قرن 12 هجری 
شمسی است که 
موسیقی گذشته 
ایران )موسیقی 

مقامی( تبدیل به 
موسیقی دستگاهی 

و سپس ردیف 
می شودکه امروز 
شامل 7 دستگاه 

اصلی و 5 آواز و یا 
نغمه فرعی است. 

بهترین نمونه 
ردیفهای استادان 

گذشته ایران به تأیید 
اکثر موسیقی دانان 

به نام ردیف میرزا 
عبدا... و برادراو 

آقا حسین و ردیف 
عبدا... دوامی 

است.
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نشـان  تاریــخ 
می دهـد  کـه 
پدیـده  رشـد 
کـه  گردیـده  باعـث  فرهنگـی  و  اجتماعـی  هـای 
خالقیت و رشـد و شـکوفایی در میان جوامع رشـد 
روزافزونی داشـته باشـد. این ابداعات در موسـیقی 
و هنرهـای تجسـمی تجلـی خاصی داشـته اسـت
ترکیـب مـوزون و ایجاد یک هارمونـی بین هنرهای 
تجسـمی وموسـیقی موجب ایجاد آالت موسیقی 

متفاوتی گردیده اسـت
از نقاشـی هـا و  شـواهد و عالئـم بجـای مانـده 
حکاکـی هـای  موجـود از دوره هـای آشـوری و  
بابلـی )۶۶9 قبـل از میالد(، تصویرهایی را نشـان 
مـی دهـد کـه در آن افـراد، آالتـی  ذوذنقـه  شـکل  
شـبیه سـنتور را کـه بـه وسـیله طنـاب یـا نخـی که 
بـدان متصـل بـود از  گـردن آویختـه و بـا آن مـی 

نواختنـد.
بـه درسـتی معلـوم نیسـت سـنتور ابتـدا در کـدام 
کشـور مـورد اسـتفاده بـوده اسـت، ولـی مطمئنـا 
ایرانیهـا قبـل از ظهـور اسـالم بـا ایـن سـاز آشـنا 

بودنـد و آن را »کونـار« مـی نامیدنـد.
فراوانـی  اهمیـت  از  موسـیقی  دوره ساسـانیان  در 
برخـوردار بـوده اسـت به طـوری کـه در آن زمـان 

موسـیقیدانان برجسـته و نـام آوری پـا بـه عرصـه 
وجـود گذاشـته اند و سـبب شـکوفایی ابـزارآالت 
موسـیقی شـده اند. در آن دوران نوازندگان موسیقی 
بـه  دسـت  موسـیقی  آالت  و  سـاز  سـازندگان  و 
ابتکاراتـی زدند و سـازهای مختلفی را سـاختند که 
اصطالحـًا سـازهای کثیراالوتـار نامیده می شـوند. 
مسـعودی آن آالت را چنین برشـمرده است: عود، 
از  و سـنتور.  نـای  تنبـور، چنـگ، زنـگ مزمـار، 
سـازهای مهمتـر آن دوره عود هندی بوده اسـت که 

بیشـترین مورد اسـتفاده را داشـته اسـت
بعـد از اسـالم نیـز عبدالقـادر مراغه ای »سـاز« یا 
»طوفـان« را معرفـی کرد که شـبیه سـنتور امروزی 
بـود بـا ایـن تفـاوت کـه بـرای هر صـدا فقـط یک 
سـیم مـی بسـتند و بـا جابـه جایـی خرکهـا آن را 
کـوک مـی کردند.بـا توجـه به قدمـت آثار کشـف 
شـده، گمـان مـی رود کـه بـه احتمـال زیـاد ایـن 
سـاز از قلمـرو ایـران بـه کشـورهای دیگـر راه یافته 
و نـام هـای مختلفـی پیـدا کـرده اسـت. بـه همین 
دلیـل، برخـی از انـواع سـنتور در کشـورهای دیگر 
نظیر عـراق، چین، هنـد، مصر، ترکیـه و جمهوری 
چـک نیـز بـا تفـاوت هایـی مـورد اسـتفاده قـرار 
مـی گیـرد. همچنیـن ایـن سـاز را در کشـور چیـن 
»یان-کیـن«، در اروپای شـرقی »دالسـی مر«، در 

حمید فرزانه فر
پژوهشگر موسیقی

جشنواره های مختلفی در 
کشور وجود دارد، که می 

توان برخی از آن ها را دوره 
ای دانست که با تغییر مدیر 
حذف می شوند و یا تغییر 

ماهیت می دهند. یا در 
بازه زمانی کوتاهی وقتی 
مدیری می ماند چگونه 

بودجه خود را صرف کند 
در اقدامی متهورانه یک 

مسابقه ادبی راه می اندازد 
و به چند نفری جایزه 

می دهد و تمام.

سنتور

معرفی سازهای ایرانی
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انگلسـتان »باترفـالی«، در آلمـان و اتریـش »مـک پر«، 
در هنـد »سـنتور«، در کامبوج »فـی« و در امریکا »زیتر« 
مـی نامند کـه دارای وجه تشـابهات و تمایزاتی با یکدیگر 
می باشـند. عـالوه بر این، سـاز سـنتور در بعضی نواحی 

ارمنسـتان وگرجسـتان نیـز رایج اسـت.
برطبـق دسـت نوشـته هـای قدیمـی، سـنتور در سلسـله 
امپراتـوری میـن )سـالهای 13۶8 تـا 1۶۴۴ هــ. م( بـه 
دنبـال رفـت و آمدهـای روزافزون بین چیـن و خاورمیانه، 
از فـارس و از طریـق دریـا بـه چین منتقل شـده کـه ابتدا 
در اسـتان سـاحلی کانتـون رواج یافته و سـپس به تدریج 
در سراسـر چیـن تعمیـم یافته اسـت. امـروزه یان-کین یا 
همـان سـنتور چینـی بـه عنوان سـاز ملـی چین شـناخته 

می شـود
نام سنتور در اشعار منوچهری نیز آمده است: 

اسـت                                 زن  سـنتور  شـارک  و  زن  ناقـوس  کبـک 
زنـان تنبـور  شـده  بربـط  و  زن  نـای  فاختـه 

اجزای تشکیل دهنده ساز سنتور
یکـی از سـازهای ِزهـی- ضربـه ای )مضرابی( اسـت که 
دارای شـکل کاماًل منظم و هندسـی می باشـد. این سـاز 
از یک جعبه تشـدید صدا به شـکل ذوزنقه تشـکیل شـده 
اسـت کـه بلندتریـن ضلـع مـوازی آن نزدیک بـه نوازنده 
و دو ضلـع بـا طـول برابـر، دو ضلـع مـوازی را بـه شـکل 
مـورب قطـع مـی کننـد. بلندتریـن ضلـع در سـنتورهای 
معمولـی 90 سـانتی متـر و کوچـک ترین ضلـع )دور از 
نوازنـده( 35 سـانتی متـر و اضـالع مـورب کنـاری 38 
سـانتی متـر مـی باشـند. ارتفـاع این جعبـه در حـدود 8 
تـا 10 سـانتی متـر اسـت و تمام سـطوح جعبه سـنتور از 
چـوب )عمدتـًا چـوب گردو و سـرو( سـاخته می شـود. 
روی سـطح سـنتور دو حفـره بـه شـکل ُگل وجـود دارد 
کـه عـالوه بـر زیبایـی ظاهـری سـاز، در نرمـی، لطافت 
و شـفاف شـدن صـدای سـنتور نیـز نقـش زیـادی دارد. 
محـدوده صدادهـی سـنتور کمی بیش از ۴ اکتاو اسـت و 
از ایـن نظر یکی از گسـترده ترین سـازهای ایرانی اسـت. 
سـنتور دارای صوتـی شـفاف و بلوریـن بـوده و قابلیـت 

تکنـوازی و هـم نـوازی را به خوبـی دارد.
بـر روی سـطح فوقانـی سـنتور کـه اصطالحـًا نقـاب رو 
گفتـه مـی شـود، دو ردیف پـل )پایه(هـای چوبی بـه نام 
»َخـرَک« قـرار دارند. خرک های سـمت راسـت بـه کناره 
راسـت سـاز نزدیک ترند و خرک های سـمت چپ کمی 
بیشـتر بـا کناره چـپ فاصله دارنـد. فاصله بیـن هر خرک 
ردیـف چـپ تـا کنـاره چپ سـاز را »پشـت خـرک« می 
گوینـد. در سـنتورهای امـروزی در هـر ردیـف 9 خـرک 
قـرار داده مـی شـود که سـبب می شـود فضای سـنتور به 
۴ قسـمت تقسـیم شـود کـه با توجـه به جنس سـیم های 
گذرنـده از روی ایـن خـرک ها، هر قسـمت وظیفـه تولید 

دامنـه معینـی از صداها با بسـامد معیـن را دارد.
 اجزای تشکیل دهنده سنتور

در سـنتورهای امـروزی از روی هـر خـرک چهـار رشـته 

سـیم عبـور داده می شـود کـه بایـد دقیقًا یک صـدا کوک 
شـوند اگـر حتی صدای یکی از چهار سـیمی کـه بر روی 
یـک خـرک قـرار دارنـد کمـی بـا بقیـه سـیم هـا متفاوت 
باشـد، صـدای آن نـت کاماًل اشـتباه می شـود بـه همین 
دلیـل اسـت کـه کوک کردن سـنتور امـری دشـوار و زمان 
َبر اسـت. هر سـیم در سـطح جانبی یـا اصطالحًا کالف 
راسـت سـنتور به یک گیره معین به نام »گوشـی« پیچیده 
شـده و در طـرف دیگر توسـط یک قـالب به زائـده ای به 
نام »سـیم گیر« متصل می شـود. گوشـی توسـط وسـیله 
ای بـه نـام »چکش« یـا »کلید« سـنتور، قابلیت چرخش 
داشـته کـه این امـر موجـب تغییر طـول سـیم و در نتیجه 
تغییـر بسـامد آن خواهد شـد که جهت کوک کـردن مورد 

اسـتفاده قرار مـی گیرد.
سـیم هـای سـنتور به دو دسـته سـیم هـای »سـفید« )از 
آلیـاژ نیـکل( بـرای تولیـد صداهـای زیـر و سـیم هـای 
»زرد« )از آلیـاژ برنـج( بـرای تولیـد صداهای بم تقسـیم 
مـی شـوند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در بیـش از 100 
سـال پیـش که سـیم مفتولی بـه صـورت امـروزی وجود 
نداشـت، سنتورسـازان از روده گوسـفند بـه عنـوان سـیم 
اسـتفاده مـی کردنـد. سـیم هـای سـفید بـر روی خـرک 
هـای سـمت چپ و سـیم هـای زرد بـر روی خـرک های 

ردیـف راسـت بـه تنـاوب قـرار گرفتـه اند.
نوازندگـی سـنتور بـه وسـیله دو چوب نـازک که بـه آن ها 
»مضـراب« یـا »زخمه« مـی گویند، صورت مـی گیرد و 
در واقـع بـه عنـوان یـک واسـط میان دسـت و سـیم های 
سـنتور عمـل می کنـد. مضراب از ۴ قسـمت عمده سـر 
مضراب، سـاقه، حلقه و دم تشکیل شـده است. انگشتان 
دسـت با ترتیب و قاعـده معینی در داخـل حلقه مضراب 
قـرار گرفتـه و بدیـن ترتیـب نوازنـده با حرکت چرخشـی 
مـچ و بـا اسـتفاده از سـر مضـراب، بـر روی سـیم ضربه 
وارد مـی آورد. مضـراب هـا در گذشـته بدون نمـد بودند 
ولـی در حـال حاضـر معمـواًل بـه مضـراب هـا نمـد می 
چسـبانند که خـود باعث لطیف تر شـدن صدای سـنتور 

می شـود.
پایه گـذاری  اسـاس   3 بـر  سـاز  سـاخت  مراحـل 

د می شـو
1.انتخاب چوب مناسب

2.پل گذاری دقیق
3.تراش صفحه های زیر و رو

را  کالف  سـاز  اسـکلت  یـا  کالف  کـردن  آمـاده  ابتـدا 
انتخـاب  تیـره  و  سـخت  گـردوی  چـوب  از  می توانیـم 

آیـد بـه عمـل  از اسـتحکام آن اطمینـان  تـا  نماییـم 
یر می باشد مرحله بعدی انتخاب صفحه ز

پـس از انتخـاب چوب مناسـب کالف را بـر روی صفحه 
می چسـبانیم. سـپس به سـوراخ کـردن جای گوشـی ها و 

می پردازیم سـیمگیرها 
پل هـای سـنتور از چـوب گـردو و به صـورت اسـتوانه ای 
بـه قطـر 9 میلیمتـر می باشـد، کـه در محل و جـای دقیق 

سنتوری که هم 
اکنون در ایران رایج 

است اصطالحًا 
ُسل کوک 9 َخَرک 

نامیده می شود 
که دارای 72 سیم 

است. تاکنون 
سنتورهای متفاوتی 
به لحاظ ساختاری 

برای کاربردهای 
گوناگون طراحی و 
ساخته شده است 

مانند سنتورهای 
10، 11 و 12 

خرک، سنتور ال 
کوک )که از آن 

بیشتر در تکنوازی 
ها و بداهه نوازی 

ها استفاده می شود
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خـود قـرار می گیرد.
گل هـای صفحـه رو بـا دقـت کامـل در جـای صحیح خـود بـرش داده 
می شـود. گل صفحـه رو نقش و تأثیر به سـزایی در بازدهی صدای سـاز 
داردپـس از چسـباندن صفحـه رو بـر کالف سـنتور، تـراش صفحه ها را 
انجام داده و شـیطانک سـنتور را می چسـبانیم و سـپس سـنتور را سمباده 
زده و آن را بـرای رنـگ آمـاده می سـازیم ابتـدا از آسـتر بـرای رنـگ مورد 
دلخواه سـاز خود اسـتفاده می نماییم. پس از خشـک شـدن کامل آسـتر 
الک الـکل را بـر روی سـنتور زده تا هم به سـاز جال داده و هـم اینکه در 

مقابـل رطوبـت هوا محفوظ باشـد
انواع ساز سنتور در ایران

سـنتوری کـه هـم اکنـون در ایـران رایـج اسـت اصطالحـًا ُسـل کوک 9 
َخـرَک نامیـده مـی شـود کـه دارای 72 سـیم اسـت. تاکنون سـنتورهای 
متفاوتـی بـه لحـاظ سـاختاری بـرای کاربردهـای گوناگـون طراحـی و 
سـاخته شده اسـت مانند سـنتورهای 10، 11 و 12 خرک، سنتور ال کوک 
)کـه از آن بیشـتر در تکنـوازی هـا و بداهـه نـوازی ها اسـتفاده می شـود 
و در مقایسـه بـا سـنتور ُسـل کوک، صـدای زیرتری دارد(، سـنتور سـی 
کوک )که ابعاد آن از سـنتور ال کوک کمتر اسـت(، سـنتور باس، سـنتور 

باریتـون، سـنتور کروماتیـک و سـنتور کروماتیک بم 
گفتـه شـد که سـنتور از نظـر محـدوده صدادهی یکـی از گسـترده ترین 
سـازهای ایرانـی اسـت امـا ایـن سـاز دارای تمـام فواصـل کروماتیـک 
مخصوص موسـیقی ایرانی نمی باشـد یعنی در عین گسـتردگی محدود 
اسـت و محدودیـت ایـن سـاز بـه کـوک آن برمـی گـردد. به طـور مثال 
نوازنـده بـرای نوازندگی از دسـتگاهی به دسـتگاه دیگر با مشـکل روبرو 
مـی شـود و بـرای این کار بایـد کوک یکی از نـت ها را کمـی تغییر دهد 

یـا در چنیـن مواقعـی نوازنـده مجبـور اسـت خـرک هـا را جلـو و عقب 
ببـرد کـه ایـن باعـث عـدم تـوازن بین سـیم هـای سـفید و پشـت خرک 
مـی شـود. بـه دلیل رفع این مشـکل، چند سـال پیش به پیشـنهاد اسـتاد 
حسـین دهلوی، »سـنتورهای کروماتیک« و »سنتورهای کروماتیک بم« 
سـاخته شـد. سـنتور کروماتیـک دارای همان میـدان صدای سـنتورهای 
معمولـی مـی باشـد ولـی بـا خـرک هـای بیشـتر )30 خـرک( و همیـن 
طـور دارا بـودن تمامـی اصـوات کروماتیـک کـه کاربـرد آن هـا بیشـتر 
در ارکسـترها اسـت امـا ایـن امر انعطـاف پذیری سـاز را جهـت اجرای 

تکنیـک هـای سـرعتی کاهش خواهـد داد
سنتورنوازان چیره دست ایرانی

در طول تاریخ موسـیقی ایرانی، سـنتور یکی از پرطرفدارترین سـازها در 
میـان مـردم بـوده اسـت و آن هم به دلیل نوای دلنشـین این سـاز اسـت. 
صـدای خـوش و در کنـار آن آسـان جلـوه نمـودن نوازندگی این سـاز به 
طـوری کـه افـراد مبتـدی نیـز مـی توانند صـدای خـوش از آن بـه وجود 
آورنـد، باعـث شـده اسـت کـه افـراد زیـادی به سـوی این سـاز کشـیده 
شـوند. البتـه سـنتور سـازی اسـت کـه در آغـاز راه آسـان ولـی در ادامه 
بسـیار سـخت و دشـوار مـی شـود بـه طـوری کـه تسـلط بـه ایـن سـاز 

مسـتلزم انجـام تمرین هـای فراوان اسـت
بهتریـن سـنتورنوازان از گذشـته تا کنـون عبارتند از محمدصـادق خان (
سـرورالملک)، علـی اکبر خان شـاهی، حبیب سـماع حضـور، حبیب 
سـماعی، رضا ورزنـده، منصور صارمـی، فرامرز پایور، رضا شـفیعیان، 
مجیـد کیانـی، اسـماعیل تهرانـی، پرویـز مشـکاتیان، پشـنگ کامکار، 

کامکارو....  اردوان 
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موسیقی کانتری

موسیقی کانتری  گونه ای از موسیقی محلی 
آمریکایـی سـت کـه از مناطـق روسـتایی 
جنـوب ایاالت متحده در 1920 سرچشـمه 
گرفته اسـت. ریشـه های آن از سبک موسیقی محلی جنوب شرقی آمریکا و 
موسـیقی وسترن است. موسیقی کانتری اغلب از ترانه و آهنگ و رقص با فرم 
و  بـه طـور کلی سـاده و هارمونیك همـراه با اکثر سـازهای زهی مانند بانجو، 
گیتار الکتریک و آکوسـتیک، فیدل  و سازدهنی تشکیل شده است. موسیقی 
کانتری از دهه ۴0 زودتر از موسـیقی هیلبیلی )هیلبیلی، این واژه اصطالحی 
اسـت در جامعه آمریکا که به افرادی اطالق می شـود که در مناطق روسـتایی 
یـا کوهسـتانی)آدم جنگلـی( زندگی مـی کنند که بـه دلیل معنای به شـدت 
کلیشـه ای آن، به کسـانی کـه میـراث دار آپاالچی اسـت توهین آمیز باشـد( 
محبوبیت یافت. در سـال 2009، موسـیقی کانتری بیشـترین شـنونده را در 

سـاعت پخش صبح و شـب رادیـو در آمریکا را داشـت. 
ارمغـان مهاجرانـی که به کـوه های جنوب آپاالش  در شـمال امریکا عزیمت 
کردند، موسـیقی و سـازهای قدیمی همـراه خود بـرای نزدیک به 300 سـال 
بـود. اولین مهاجران ایرلنـدی از فیدل لذت می بردند بـه دلیل آنکه حزنی در 
صـدای آن بود. فیدل ایرلندی ، دولسـیمر آلمانـی ، ماندولین  ایتالیایی، گیتار 
اسـپانیایی  و بانجـو  غرب آفریقا  رایج ترین سـازهای موسـیقی بـود. به گفته 
تاریـخ نویـس بیل مالـون  در کتاب موسـیقی کانتری ایاالت متحـده آمریکا 
، "موسـیقی کانتری بـه عنوان یک پدیـده در جنوب به جهان معرفی شـد. در 
جنوب، موسـیقی محلی ترکیبی از گونه های مختلـف فرهنگی بود، ترکیب 
موسـیقی های مختلـف از گروه های قومی در منطقه اسـت. به عنـوان مثال، 
چنـد سـاز از مهاجـران ایرلندی اسـاس آهنگ هـای محلی و ترانـه هایی که 
بـه شـکل فعلـی آن با عنوان موسـیقی زمان قدیم  شـناخته مـی شـود و از آن 
موسـیقی کانتـری شـکل گرفت. موسـیقی محلی اسـکاتلندی ایرلنـدی به 
شـدت تحت تاثیر گسـترش موسـیقی هـای زمان قدیـم در آپـاالش جنوبی 
اسـت جاییکه اولین ساکنان اروپاییش عمدتا از ایرلند شمالی بودند. بانجو، 
یک سـاز مهم در اکثر آهنگ های محلی اولیه آمریکا اسـت که از آمریکایی 
های آفریقایی تبار نشـات گرفته است.. یکی از دالیل ایجاد موسیقی کانتری 
توسـط آمریکایی های آفریقایی تبار  و همچنین آمریکایی هایی اروپایی تبار 
ایـن بود که سـیاهان و سـفید پوسـتان در جوامع روسـتایی در جنـوب اغلب 
بـا هـم کار می کردند و سـاز مـی نواختند. در طـول قرن نوزدهـم، چند گروه 
مهاجـر از اروپـا، بـه ویـژه از ایرلند، آلمان، اسـپانیا، و ایتالیا، بـه تگزاس نقل 
مـکان کردنـد. ایـن گروه ها تعامـل خوبی با مکزیکـی ها، بومیـان آمریکا و 
شـهروندان آمریـکا کـه قباًل در تگزاس تاسـیس شـده بـود، برقـرار کردند. به 
عنـوان یک نتیجـه از این تفاهم و ارتباط گسـترده، می تـوان گفت که تگزاس 
ویژگـی های فرهنگی منحصـر به فردی را گسـترش داده کـه در فرهنگ همه 

جوامـع پایه گذار ریشـه دوانده اسـت.
نسل اول)دهه 20)

شـهرآتالنتا نقـش عمـده ای در راه انـدازی اولین ضبط هنرمنـدان کانتری در 
اوایـل 1920 را داشـت. بسـیاری از مـردم آپاالچی بـرای کار در کارخانه های 

پنبـه به شـهر آمـده بودند و موسـیقی خودشـان را با خـود آوردنـد در دهه 50 
اولین موسـیقی کانتـری در تلویزیون  در ایسـتگاه های محلی آتالنتا نمایش 
داده شـد. جیمی راجرز  و کارتر فامیلی  مهمترین نوازندگان موسیقی کانتری 
بودنـد. راجـرز به عنـوان اولین خواننده برتر موسـیقی کانتری به ثبت رسـید. 
در آغـاز سـال 1927 و تـا 17 سـال بعـد، کارتـر حـدود 300 ترانـه قدیمـی، 
آهنگهای سـنتی، آهنگهای کانتری و سـرودهای گاسپل را که معرف میراث و 

فرهنـگ فولکلور جنـوب آمریکا بـود، ضبط کرد. 
نسل دوم)دهه 30 تا 40)

رادیـو به یک رسـانه محبوب و فراگیر تبدیل شـده بـود و برنامه "رقص بـارن  " 
نشـانگر افزایش مخاطب موسـیقی کانتـری در تمامی جنوب به سـایر نقاط 
آمریکا از شـمال )شـیکاگو( تـا غرب)کالیفرنیا( بود.  مهمتریـن برنامه "گرند 
اول ُاپـری " بـود) برنامه هفتگی رادیویی موسـیقی کانتری که بزرگترین سـتاره 
هـای ایـن ژانر را به دنیای موسـیقی معرفی کرده اسـت( که پخـش این برنامه 

از 1925  توسـط WSM   در نشـویل  آغـاز و تـا امـروز ادامه دارد.
نسل سوم)دهه50 تا 60)

موسـیقی وسـترن، تحت تاثیر ترانه های کابوی و ریتمهای موسیقی تی جانو  
جنـوب غربی ایاالت متحده و شـمال مکزیک بود و بـه اوج محبوبیت خود 

در اواخر 50 رسید
راکبیلی 

راکبیلـی محبوبترین سـبك موسـیقی در میان طرفـدارن کانتری بود، و سـال 
195۶ توانسـت سـال راکبیلـی در موسـیقی کانتـری لقـب بگیـرد. راکبیلی 
ترکیبـی از موسـیقی راك انـد رول و هیلبیلی بـود. در طی این مـدت، الویس 
پریسلی به پدیده موسیقی کانتری تبدیل شـده بود. او نقش بزرگی در صنعت 
موسـیقی در آن دوران را داشـت. شماره های دو، سه و چهار جدول بهترینهای 
جـدول مجله بیلبـورد )مجله اختصاصی موسـیقی( در آن سـال بـه الویس 
پریسـلی با ترانـه " هتل هارتبریك"  و جانی َکـش  " روی خط راه بـرو " و کارل 
پرکینـز  " کفشـهای چـرم آبی "  تعلـق داشـت. در 1958، آهنـگ جانی کش 
بـا عنـوان " حـدس بزن چیزهایی کـه در راه اتفـاق می افتد / بیـا داخل، غریبه 
" در شـماره سـوم جـدول بهترینها  جـای گرفت و آهنگ پریسـلی در جایگاه 
پنجـم. پریسـلی تاثیر ریتـم و هنرمندان بلوز را بر سـبك کاریش اذعـان کرد. 
واژه راکابیلـی ترکیبـی از واژه هـای راک )از راک اند رول( و هیلبیلی اسـت که 
ایـن دومـی نامی بود کـه به موسـیقی کانتـری در دهه هـای 19۴0 و 19500 

میـالدی اطالق  می شـد.
کانتری راك

اواخـر دهـه ۶0 در موسـیقی آمریکا  ترکیـب منحصر به فـردی که ماحصل 
واکنش شـدید سـنت گرایان در ژانرهای جدا از هم بود، شـکل گرفت. یکی 
از نوآوران اولیه در این سـبك جدید موسـیقی در دهه ۶0 و 70، باب دیلن  با 
آلبوم " جان وسـلی هاردینگ"  بود. پدر سـبك کانتری راك، گرم پارسـونز  بود. 
عملکـرد او در اوایل دهه 70 به دلیل توجه و اهمیتش به ارزشـهای موسـیقی 
سـنتی کانتری مورد تقدیر و توجه دوسـتداران کانتری گرفت اما زندگی حرفه 

ایـش با مرگ او در سـال 1973 به پایان رسـید.

معرفی موسیقی غرب

محمد سلمان
پژوهشگر موسیقی
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نئوکانتری 
در سـال 1980، سـبک "موسـیقی دیسـکو کانتـری" 
توسـط فیلم "کابـوی شـهری " که شـامل آهنگ های 
سنتی تر مانند "شـیطان رفت به جورجیا " توسط گروه 
چارلـی دانیلز  محبوبیت یافت که مرتبط به موسـیقی 

کانتری تگزاس اسـت.
کانتری رانندگان کامیون 

کانتـری رانندگان کامیون سـبکی از موسـیقی کانتری 
کـه  تلفیقـی از هانکـی تانـك ، کانتـری راك و صدای 
بیکرزفیلد اسـت و ترانه های آن مرتبط با سبك زندگی 

راننگان کامیون اسـت
جنبش نئوسنتی 

در اواسـط دهـه 80، گروهـی از هنرمندان جدیـد ، از 
اجرای پرداخت شـده موسـیقی کانتری پاپ که سابقًا 
در جداول موسـیقی و رادیو چشـمگیر بودنـد، امتناع 
ورزیدنـد و شـکل جدیـدی را با عنـوان " بازگشـت به 
اصـول"  ارائـه کردنـد. ایـن جنبـش بـه رهبـری رندی 
تراویـس  بـود  کـه در 198۶ اولیـن آلبومـش "طوفـان 
زندگـی " چهـار میلیـون نسـخه به فـروش رسـید و تا 

پایـان سـال آلبوم برتـر بیلبـورد در سـال 1987 بود.
نسل پنجم) دهه90)

موسـیقی کانتری بـا افزایش موجهـای FM  به مناطق 
روسـتایی و حومه شـهرها توسط کمسـیون ارتباطات 
فـدرال ، گسـترش قابـل توجهـی از رادیـو FM را در 
دهـه 80 هدفگـذاری کـرد. در ایـن نقطـه، موسـیقی 
 AM  کشـور به طور عمده در ایسـتگاه هـای رادیویی
روسـتایی شـنیده مـی شـد. گسـترش  FM بـه ویـژه 
برای موسـیقی کانتـری مفید بـود. در دهـه 90، بیلی 
ری سـایرس  و گارث بروکـس  پدیـده های موسـیقی 
کانتری در سراسـر جهان شـدند. یکـی از نتایج موفق 
در تاریـخ موسـیقی طبق آمار خلق شـد، رکـورد برای 
هـر دو؛ فروش و تعـداد حاضران در کنسـرت در طول 
دهـه. "دیکسـی چیکس " یکی از محبـوب ترین گروه 
های موسـیقی کانتری در دهه 90و اوایل سـال 2000 
شـد. بعـد از انتشـار آلبوئ سـوم با عنـوان "خانـه " در 
سـال 2003 ، ایـن گـروه در صدر  اخبار سیاسـی قرار 
گرفـت، هنگامیکـه رهبر گـروه " ناتالی مینـز " جورج 
بـوش  رئیس جمهور آمریکا را بـه دلیل حمله به عراق 
سـرزنش کرد. نتالی مینـز اظهار داشـت: او و اعضای 
گروهـش از اینکـه بـوش رئیس جمهورشـان اسـت، 

هستند.   شرمسار 
نسل ششم )دهه هزاره سوم تا کنون(

در سـال 2005، خواننـده کانتـری کـری آنـدروود  به 
عنوان برنده فصل چهارم برنامه امریکن آیدل  شـهرت 
یافت یافت و عنوان پرفروشـترین آلبوم هنرمند و برنده 
چندیـن جایـزه گرمـی   شـد. بـا اولین تـك آهنگش 
"داخـل بهشـتتان  "، آنـدروود تنها هنرمنـد کانتری که 

در جـدول 100 آهنـگ تاپ بیلبورد  در دهـه 2000-
2009حضور داشـت. در سال 2007، آندروود برنده 
جایزه گرمی برای بهترین هنرمند جدید و تنها هنرمند 
کانتـری بـود که  بـرای اولین بار طـی این ده  سـال این 
عنوان را کسـب می کند. ندروود تاریخ سـاز هم شـد، 
او هفتمیـن زنـی اسـت کـه برگزیـده آکادمـی جوایز 
موسـیقی کانتری  به عنـوان هنرمند سـال را از آن خود 
کـرد و اولیـن زنـی اسـت کـه مفتخر بـه دریافـت دو 
بـار جایـزه و همچنیـن دو بـار متوالی می شـود. یکی 
از موفقتریـن و مهمتریـن هنرمنـدان در اواخـر دهـه 
2000 و آغـاز دهـه 2010، تیلور سـویفت )خواننده 
و ترانه سـرا( بود. سـویفت زمانی که 17 سـال داشـت 
اولیـن تـك آهنگش را با عنـوان" تیم مك گرا " در سـال 
200۶منتشـر کـرد کـه بـه طور گسـترده ای شـهرت 
یافـت و در همـان سـال اولیـن آلبومش را منتشـر کرد 
البتـه تیلـور در انتشـار تک آهنـگ هر دو سـبك پاپ 
و کانتـری پـرکار بـوده اسـت. در سـال 2008، تیلـور 
سـویفت، دومیـن آلبومـش را با عنـوان " بی پـروا " که 
عنـوان دومین آلبـوم طوالنی مدت در بیلبـورد 200 و 
دومین آلبوم پرفروش)پشت سـر ادل  با آلبوم 21( را در 
این پنج سـال بود. او در جوایز گرمی 2010، صاحب 
افتخـار بهتریـن آلبوم سـال بـا "بـی پـروا" و جوانترین 

هنرمندیسـت که ایـن جایزه را مـی برد.
موسیقی کانتری بین المللی

در خـارج از ایـاالت متحـده، کانـادا دارای بیشـترین 
هنرمنـد و طرفـداران موسـیقی کانتری اسـت، چیزی 
اسـت کـه انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه نزدیکـی دو 
کشور و شـباهت های فرهنگی باشـد. جریان اصلی 
موسـیقی کانتـری بـه لحـاظ فرهنگـی در ایالتهـای 
انتاریـو  و در آتالنتیـک کانـادا  ریشـه دوانـده اسـت.  
موسیقی سـنتی سـلتیک در آتالنتیک کانادا در شکل 
اسـکاتلندی، آکادین  و موسـیقی محلـی ایرلندی که 
توسـط مهاجران ایرلندی، فرانسـوی و اسـکاتلندی به 
ایالتهای آتالنتیـك کانادا رواج یافته اسـت)نیوفاندلند 
، نـوا اسکوشـیا ، نیوبرانزویک ، و جزیره پرنـس ادوارد 
(. موسـیقی  وسـترن و کانتـری در واقـع هرگـز به طور 

جداگانـه در کانادا گسـترش نیافتـه اند.
موسـیقی کانتری اسـترالیا دارای یک پیشـینه طوالنی 
اسـت. تحـت تأثیـر موسـیقی کانتـری آمریـکا که به 
صـورت سـبك مجـزا گسـترش داده انـد ، بـه شـکل 
ترانـه هـای عامیانـه انگلیسـی و ایرلنـدی و سـراینده 
تصنیفهـای اسـترالیایی مانند هنری الوسـون  و بانجو 
پاترسون . سـازهای کانتری شامل گیتار، بانجو، فیدل 
و سـازدهنی می باشند. ایجاد صدای متمایز موسیقی 
کانتری در اسـترالیا و همراه با آهنگهایی با داستان قوی 
و گـروه ُکر به یاد ماندنی از جمله ویژگیهای موسـیقی 
کانتری اسـترالیا اسـت. از پیشگامان موسیقی کانتری 
محبـوب آمریکایـی در اسـترالیا ، تکس مورتـون  (به 

ارمغان مهاجرانی که به 
کوه های جنوب آپاالش  
در شمال امریکا عزیمت 

کردند، موسیقی و سازهای 
قدیمی همراه خود برای 

نزدیک به 300 سال بود. 
اولین مهاجران ایرلندی 

از فیدل لذت می بردند به 
دلیل آنکه حزنی در صدای 

آن بود. فیدل ایرلندی ، 
دولسیمر آلمانی ، ماندولین  
ایتالیایی، گیتار اسپانیایی  و 

بانجو  غرب آفریقا  رایج 
ترین سازهای موسیقی بود.
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پـدر موسـیقی کانتری اسـترالیا معـروف اسـت( در 
اواخر دهه 30 بود. اسـلیم داسـتی  )2003-1927( 
به سـلطان موسـیقی کانتری استرالیا مشـهور است. 
موفقیت او تقریبًا شش دهه را در برگرفت و موفقترین 
هنرمنـد در تاریـخ موسـیقی اسـترالیا شـد. داسـتی 
صدمیـن آلبـوم خـود را در سـال 2000 منتشـر کرد 
و بـا افتخـار آهنگ " والتزینـگ ماتیلدا " را در مراسـم 

اختتامیـه المپیك سـیدنی 2000 اجـرا کرد.
در آمریکای جنوبی، جشنواره ساالنه موسیقی کانتری 
سـن پدر و در آخر سپتامبر در شهر سـن پدرو آرژانتین 
برگـز ار می گـردد. این جشـنواره به اجـرای گروههای 
کانتـری در آرژانتیـن و همچنین هنرمندان بین المللی 
برزیـل، اروگوئه، شـیلی، پـرو و آمریکا می پـردازد. در 
هندوستان، جشـنواره ساالنه موسیقی کانتری با عنوان 
" گیتارهای مشـتعل " در شهر چنای  و از سـال 1983، 
جشـنواره موسیقی کانتری با عنوان " پیك نیك کانتری 
" در کشـور لهسـتان برگزار می گردد. هنرمندان زیادی 
در عرضه موسیقی کانتری در فرانسه فعالیت می کنند. 
برخی از مهمترینشان لیان ادواردز ، انابل  راکی ماونتینز 
، تاهیانا  و لیلی وسـت  هسـتند. الهام بخش کارهای 
سوپراسـتار راك اند رول فرانسه "ادی میچل "، موسیقی 

کانتری و امریکانا است. 
در ایـران، موسـیقی کانتـری هـم در سـالهای اخیـر 
پدیدار شده اسـت. به نوشته مجله موسیقی ملودی، 
پیشـگام موسـیقی کانتری در ایران گروه " دریـم راورز 
")خوانش انگلیسـی( که موسـس آن خواننـده و ترانه 
سـرا عرفـان رضایـت بخـش مـی باشـد. ایـن گروه 
در سـال 2007 در تهـران شـکل گرفـت و چندیـن 
اجـرای زنـده داشـته اسـت.  آلبـوم »فالش بـک« نام 
آلبومی سـت غیررسـمی از ایـن گـروه؛ ایـن آلبـوم 
از ۶ آهنـگ معـروف قدیمـی تشـکیل  موسـیقی 
می شـود کـه »دریـم روورز« آن هـا را بازخوانـی کرده 
اسـت. این آهنگ هـا مربوط بـه دهه هـای ۴0 تا 70 
میـالدی هسـتند و در طـی این سـال ها خواننده های 

بسـیاری بـه دوباره خوانـی آن هـا پرداخته انـد.
اسطوره موسیقی کانتری

جـان آر. جانی َکش  )تولـد 2۶ فوریه 1932 مرگ 12 
سـپتامبر 2003(  بـا لقب مرد سـیاه پوش،  بزرگترین 
سـتاره سـبک موسـیقی کانتـری در آمریکا به شـمار 
مـی رود. سـرودن 500 ترانـه، کسـب 13 جایـزه 
گرمـی و فـروش بیش از 50 میلیون نسـخه آلبوم مرد 
سـیاه پوش کانتـری را جاودانه کـرد. در اواخر دهه 70 
جانـی کـش خود را با شـکل و شـمایل و لباس سـر 
تا پا سـیاه معرفی کـرد. در سـال 1971 ترانـه ای با نام 
»مـرد سـیاه پوش« سـاخت تا توضیحی باشـد برای 
ایـن طرز لباس پوشـیدنش. او گفته بود کـه تا زمانی 
که ریشـه فقر و جنگ در دنیا خشـک نشـود، همواره 

سـیاه خواهد پوشید. 

Gram Parsons 

charly daniels band

Johnny Cash Jimmie Rodgers

slim dusty
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پیشنهاد موسیقی

وقتی از موسـیقی جنوب حرف می زنی، 
باید منظـورت را همان ابتـدا روش کنی. 
بایـد بگویـی کـدام موسـیقی جنـوب را 
می گویی؟ از موسـیقی آبادان و بوشـهر و هرمزگان، چیزی در ذهن شما شکل 
گرفته که می خواهم کمی از آن فاصله بگیرید. شاید سعید شنبه زاده و محسن 
شـریفیان به عنوان دو دمام نواز مشـهور جنوبی، برایتان ناآشـنا نباشند. اما نمی 
خواهم درباره آنها صحبت کنم. حتی نمی خواهم درباره موسـیقی جنوبی که 
در سـال های دورتر در لس آنجلس سـاخته می شـد و کلی هم سـر و صدا بپا 
می کردند بگویم. در این نوشته می خواهم درباره آن موسیقی جنوب صحبت 

کنم که اتفاقًا کمتر شـنیده شـده است. 
گونـه ای از موسـیقی جنـوب وجود دارد که با موسـیقی پاپ، جـز و بلوز پیوند 
قـوی دارد. باورتـان نمـی شـود. منظـورم آن موسـیقی پاپی نیسـت که محمد 
اصفهانی یا عصار و سـیروان خسـروی می خواند. موسـیقی که روح جنوبی 
دارد، کالم جنوبـی دارد، آهنـگ جنوبـی دارنـد، اما رگه های جـز و پاپ و حتی 
پراگرسـیو راک در آنهـا بـه وضـوح دیـده می شـود. بـرای ایـن که با مـن همراه 
شـوید، بهتر اسـت آلبـوم »داماهی« گـروه داماهـی یـا »روزون رفتـه« و »چی 
چـکا«ی ناصر منتظـری را بشـنوید. آنها یـک دردانـه در جنوب داشـته اند که 

محتـوا را از او مـی گیرند. 
موسـیقی جنـوب را بایـد از رامی شـروع کرد؛ همـان ابراهیم منصفی معروف. 
او که 52 سـال بیشـتر زندگی نکـرد. »بندری« بود. شـاعر بـود، ترانه سـرا بود، 
گیتاریسـت بود، آهنگسـاز بود، کارگردان بود، بازیگر بود و همه اینها از او چهره 
ای سـاخته بودنـد کـه نظیرش کم دیده شـده. او متدی در موسـیقی جنـوب راه 
انداخـت کـه هنـوز هم مـی بینیـم رهروانـی دارد. او موسـیقی پاپ غربـی را با 
موسـیقی جنوبی ممزوج کرد و شـد گونه موسـیقی ای که ما داریم از آن حرف 
مـی زنیـم. او ترانـه هایـش را آهنگ کرد و همان موسـیقی مینیمـال را با صدای 
نحیفـش خوانـد. کارهـاش را نشـر »ماه ریـز مهـر« جمع کـرده و بعـد از کلی 
پاالیـش، تازه این شـده که می شـنویمش. کیفیت صوتـی ندارند. امـا مهم آن 
کاریسـت کـه منصفی کرده. تـراک هـای اول )تنهایی( و یازدهـم )نهنگ« این 

آلبوم واقعا شـنیدنی هستند. 
همیـن موسـیقی مینیمالش، همیـن ترانه هـای خوبش و همیـن صدایش که 
صـدای خوانندگی نبود، خیلی ها را به تـک و تا انداخته تا آنها را بازخوانی کنند 

یـا روی ترانه های او، ملودی بسـازند. 

یکی از اینها سـهیل نفیسی است. یک موزیسـین »بندری« که کارش مینیمال 
سـازی اسـت. چهار تا آلبوم دارد که غیر از این آخری، همیشه انسی با موسیقی 
جنوب داشته اند. اولین شان »ریرا« در سال 138۴ یک قطعه از ترانه از منصفی 
دارد که نفیسـی رویش قطعه ای سـاخته؛ »رقصم گرفته بـود«. در آن آلبوم فوق 
العـاده، ایـن کار یـک دسـت گرمی به حسـاب می آید. »چنـگ و سـرود« وام 
بیشـتری به منصفی دارد. قطعه سـوم آن، روی ترانه ای منصفی سـاخته شـده. 
اما سـهیل نفیسـی کـه 23 اول زندگـی اش در بندرعباس گذشـته، »ترانه های 
جنوب« را کاماًل بر بسـتر ترانه و آهنگ های رامی منتشـر کرده. او ملودی های 
رامـی را در ایـن کار، بسـط و بازتنظیم کرده. تراک اول کار، بهترین قطعه اسـت. 
بقیـه اش چنگـی به دل نمی زنـد. آلبوم آخر هـم اصاًل ربطی به جنـوب ندارد.
ناصر منتظری، رفیق سـهیل نفیسی اسـت. الاقل این طور به من گفته است. او 
در رونمایی البوم نفیسی در سال 9۴ هم شرکت کرد و با نفیسی اجرای مشترک 
خصوصـی هم دارد. ناصر، خودش موزیسـین درجه یکی اسـت. چهره هاش 
داد مـی زند جنوبی اسـت؛ سـبزه بـا موهای پریشـان جو گندمـی. او هم مثل 
نفیسـی، ذوب در منصفـی اسـت. دو آلبـوم دارد؛ درجـه یـک. »روزون رفته« را 
در اسـفند سـال 93 و »چی چکا« را در سـال اسفند 9۴ منتشر کرد. کارهایش 
آمیخته ای از راک، پاپ، بلوز و جز اسـت و همه این ها رنگ هایی از موسـیقی 
جنـوب دارنـد. کل آلبوم روزون رفته و مخصوصـًا ترک چهارم آلبوم چی چکا را 
حتمًا حتمًا بشنوید. مخصوصًا قطعه چهارم چی چکا که در کلیت موسیقی 
ایـران یـک اتفاق بزرگ اسـت. تنظیم متفاوت و شـاهکار کار در ژانر پراگرسـیو 

راک. بی نظیر اسـت. 
داماهـی گروهـی اسـت که اعضای جنوبی کـم ندارد. آنها اصاًل اسـم گـروه را 
هـم از روی یـک واژه جنوبی انتخـاب کرده اند. این گـروه، آلبومی به همین نام 
دارد که سـال 9۴ منتشـرش کرد. پنج قطعه از این آلبوم بر روی اشـعار منصفی 
ساخته شـده است. »یار عزیز« را یک بار سهیل نفیسی در »ترانه های جنوب« 
خوانـده امـا داماهی تنظیم و آهنگ بهتری روی ترانه رامی گذاشـته اسـت. کل 
کار، ارزشـمند اسـت و شـنیدنی. اما اگر بخواهم قطعه خاصی را معرفی کنم 
پیشـنهاد مـی کنم قطعـات اول، دوم، سـوم و چهارم را چند بار بشـنوید. حمزه 

یگانـه، واقعا کارش حرف ندارد. سرپرسـت گروه اسـت و همـه کاره گروه. 
قرض از این نوشـته، پیشـنهاد همراهی من از سـوی شـما برای تنفس در هوای 
جنوب اسـت. جنوبی ها عالمی دارند که کمتر درک شـده است. موسیقی آنها 

با چیـزی که فکر می کنیم خیلی فـرق دارد. 

»هضم راک و بلوز و پاپ در موسیقی جنوب«
با این پیشنهادها، کلیشه های ذهنی تان از موسیقی جنوب را 

می شکنم؛ قول می دهم

فرشاد عزیزی
روزنامه نگار
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پیشنهاد کتاب

"وقتـی سـاعت هشـت شـب، خسـته 
طـرف  بـه  اندیشـیدن،  و  راه رفتـن  از 
سمیونوفسـکی پولك می رفتم، احساس 
انزجـار می کـردم. هـوا کامـال تاریك شـده و تغییر کرده بـود؛ هوا خشـك بود 
امـا تندباد توفنـده ای، از آن تندبادهای خاص پترزبورگ، برخاسـته بود و مغرور 
و سـرکش بـر پشـتم فـرود می آمـد و گردوخاك بـه هـوا می پراکنـد. چهره های 
عبوس تهیدسـتانی که از کسـب وکار به خلوت خانه ها می شـتافتند چه فراوان 
بود! سرآسـیمگی عبوسـانه هر کسـی رنگ خاصی به چهره اش داده بود؛ شاید 
هیـچ فکـر مشـترك واحـدی در آن خیل انبـوه وجود نداشـت؛ کرافت راسـت 
می گفت؛ همه با هم متفاوتند. به پسـربچه ای برخوردم، آن قدر کوچك بود که 
آدم تعجب می کرد چه طور در آن سـاعت تك وتنها توی خیابان پرسـه می زند؛ 
بـه نظـر می رسـید راهـش را  گم کـرده اسـت. زن دهقانـی لحظه ای ایسـتاد تا 
ببیند پسـربچه چه می گوید اما چون از حرف هایش چیزی دسـتگیرش نشـد 
دسـتش را تکان داد و به راه خود رفت و پسـربچه را توی تاریکی به حال خودش 

گذاشـت. داشـتم به طرفـش می رفتم کـه ناگهان ترسـید و فرار کـرد."
در بیسـت و یکمین سـال زندگی جوانی سرگردان بین همه چیزهای خوب دنیا 
ماننـد گمنامی و شـهرت،فقر و ثـروت و زن و تنهایی دسـت به قلم میبـرد تا از 
افـکار و خواسـته هایش بگویـد اما آنچه این جـوان روس آن سـده های ماضی 
را بـرای خواننده امروز جذاب می کند احساسـات مـدرن و امروزی دالگوروکی 
جوان اسـت که در خالل سـطرها جلوه هایی متفاوت به اثر می بخشـد مانند 

حس دوسـتی و همزمان فاصله گرفتـن غریب راوی از خانـه و خانواده.
" کمـك مـن مثـل قطـره ای در اقیانـوس بـود. مـادرم سـخت کار می کـرد و 
خواهـرم نیز به خیاطی مشـغول بود. ورسـیلوف به بیکارگـی می گذراند، غرق 
در هوس هـای خـود بـود و بعضـی عادت هـای قدیمـی نسـبتآ پرخـرج خود 
را حفـظ کـرده بـود. مدام غرولنـد می کرد، مخصوصآ موقـع صرف غـذا، و در 
تمام کارها سـخت مسـتبد بود. اما مادرم، خواهرم، تاتیانا پاولوونا و کل خانواده 
آندرونیکـوف فقید )یك رئیس شـعبه که امـور ورسـیلوف را نیـز اداره می کرد و 

سـه مـاه قبل مـرده بود( با آن همـه زن، چنان ورسـیلوف را  کرنـش می کردند که 
انـگار یـك بت بود. قبال تصـورش را نکرده بودم. بد نیسـت بگویم که ُنه سـال 
قبـل خیلـی جذاب تر بود. قبال گفتم کـه در رؤیاهایم تصویر او را همـواره غرق 
در نوعی درخشـندگی مجسـم می کردم و برایم مشـکل بود قبول کنم که فقط 
پـس از گذشـت ُنـه سـال آن قدر پیرتـر و فرسـوده تر به نظر برسـد. هم غمگین 
و متأثر شـدم و هم شـرمگین. قیافه اش یکـی از دردناك تریـن قیافه هایی بود که 
در بـدو ورودم دیـدم. بـا این همه، به سـن پیری نرسـیده بـود و فقط چهل وپنج 
سـال داشـت. وقتی دقیق تر به او نگاه کردم، در سیمای جذابش چیزی به مراتب 
شـگفتی آورتر از آنچه در خاطرم بـود دیدم. از درخشـندگی آن روزها، از زیبایی 
ظاهر و حتی از وقار و ظرافت پیشـین اثر زیادی نمانده بود؛ اما زندگی به سـیاق 

خـود بـر آن چهـره چیزی به مراتـب جالب تـر از پیش نقش کـرده بود."
اوج خیالبافیهـا و گاه درگیریهای بی معنای دالگوروکی جـوان دارای رگه هایی از 

آینـده اسـت آنگونه که در نامـه پایانی کتاب خطاب بـه او می خوانیم:
"امـا شـرح حال تو شـاید ماده خامی باشـد بـرای یك اثر هنـری در آینـده، برای 
تصویری آتی از عصری بی قانون که سـپری شـده باشـد. اوه، وقتی کشـمکش 
خشـمگینانه زمانه سپری شـود و آینده فرا رسـد، آن گاه هنرمند آینده شکل های 
زیبا برای ترسـیم هرج ومرج و بی قانونی گذشـته کشـف خواهد کـرد. آن موقع 
شـرح حال هایی نظیر نوشـته تو )اگـر که صادقانه باشـند( بـه کار خواهند آمد 
و به رغم آشـفتگی و اتفاقی بودن شـان به ماده خام تبدیل خواهند شـد... چنین 
نوشـته هایی بـه هر حال نشـانه های وفادارانـه ای در خـود دارند کـه از روی آن ها 
می تـوان حـدس زد که در این زمانه دشـوار چه چیزهایی ممکن اسـت در قلب 
ـ چنین شـناختی اصال بی ارزش نیسـت زیـرا از  یـك جوان خام نهفته باشـدـ 

جوان هـای خام اسـت که نسـل ها شـکل می گیرند."
جـوان خـام کتابی از فیودور داستایوفسـکی با ترجمه رضا رضایی را انتشـارات 
اختـران در۶88 صفحـه و بـا قیمـت ۴۶000تومان رهسـپار بازار کتـاب کرده 

است.

جوان خام

جواد لگزیان
روزنامه نگار



۱۲۰

پیشنهاد سینما

گـروه سـینما    هفـت و پنـج دقیقـه فیلمـی بـه کارگردانـی 
محمدمهدی عسگرپور، نویسندگی فرهاد توحیدی و تهیه کنندگی 

محمدرضـا تختکشـیان سـاخته سـال 1387 اسـت.
خالصه فیلم:

فیلـم داسـتان زندگـی سـه زن کـه در آسـتانه فروپاشـی روحـی و 
خودکشـی اند.

جشنواره ها:
فیلـم هفـت و پنج دقیقـه در بیسـت و هفتمین دوره جشـنواره فیلم 

فجـر )1387( حضور داشته اسـت.
آیین دیدار مردمی با عوامل فیلم »هفت و پنج دقیقه«:

مراسـم آییـن دیـدار مردمـی با عوامـل فیلـم »هفت و پنـج دقیقه« 
به کارگردانی محمدمهدی عسـگرپور در سـینما فرهنگ با حضور 

برخـی از سـینماگران، هنرمندان و اصحاب رسـانه برگزار شـد.
 در ابتـدای این برنامه عسـگرپور بیـان کرد: »رابطه مـن و توحیدی 
قبـل از ایـن فیلـم دوسـتانه و بعد از آن عاشـقانه شـد. ایـن فیلم از 
جهـت تولیـد سـخت نبـود و جـزو پروژه هـای نسـبتا ارزان بـود. 
اختالفاتـی بیـن تهیه  کننـدگان طـرف ایرانـی و فرانسـوی پیش آمد 
و فیلـم روی زمیـن مانـد و اکـران نشـد. آقای تخت کشـیان تالش 
کردند، فیلمبرداری در آنجا تمام شـود و نگذاشـت پروژه به خاطر 
اختالفـات روی زمیـن بمانـد امـا پـس از آن انرژی اکـران نماند تا 

االن کـه زمان نمایـش آن فرا رسـید.« 
 خالصـه داسـتان ایـن فیلـم دربـاره سـه زن اسـت که در آسـتانه 

فروپاشـی روحـی و خودکشـی انـد…
 فرهـاد توحیـدی هـم در این مراسـم بیان کـرد: »این پـروژه تقریبا 
برای من 12 سـال طول کشـید. فیلمنامه را نوشـته بـودم، اینجا کار 

شـود اما نشـد و فیلم را در فرانسـه ساختیم.«
 محمـود کالری اظهـار داشـت: »بـرای اولیـن بـار اسـت کـه این 
فیلـم را می بینم و امیدوارم حداقل مقدماتـش در حد نمایش اتفاق 

افتـاده باشـد تـا بعد بتوانیم نسـخه کامل تـر آن را آمـاده کنیم.«
 علیرضـا تابش هم که در این مراسـم حضور داشـت، عنـوان کرد: 
»خوشـحالم هنـر و تجربه ای هسـت کـه فیلم های ارزشـمند این 

چنینـی را اکـران می کنـد و مخاطبان لـذت می برند.«

گـروه سـینما    فیلم سـینمایی »ماحـی« اولین سـاخته داود خیام 
از 23 بهمـن مـاه بـه سـرگروهی سـینما آفریقا اکران شـده اسـت. 
»ماحـی« بـا مضمونی سیاسـی و اجتماعـی و برگرفتـه از حوادث 

واقعـی روایـت می شـود.
خالصه فیلم:

داسـتان ایـن فیلـم که بـر اسـاس اتفاقات واقعی اسـت، بین سـال 
هـای 91 تـا 92 مـی گذرد که روایتگر شـرایط شـخصیت زن فیلم 
به نام »ماحی« اسـت. شـرایط وی بازگوکننـده معنای کلمه ماحی 

اسـت کـه از آن بـه محو کننـده یا نابـود کننده یاد می شـود.
.بازیگران: آنا نعمتی ، مهران احمدی ، همایون ارشـادی ، احسـان 

امانی ، سـپیده عالیی ، مریـم داودی ، هدی نوری زاده
حواشی فیلم:

فیلـم »ماحـی« تقریبًا بعد از یک سـال با هفـت اصالحیه موفق به 
دریافت ثبت پروانه نمایش شـد.

داود خیـام دربـاره عـدم حضـور فیلم »ماحـی« در جشـنواره فیلم 
فجـر گفت:

"متاسـفانه فیلـم »ماحـی« از باب مصلحـت اندیشـی فرهنگی و 
یـا بـه تعبیری سـلیقه تهاجمـی، مورد بـی مهری قـرار گرفـت و از 
حضـورش در بخـش نـگاه نـوی جشـنواره جلوگیری شـد. همان 
زمـان و حتی بعدتر از ما درخواسـت کردند که فیلم اصالح شـود. 
در ایـن میان ما دقیقا نمی دانسـتیم کدام قسـمت ایـن فیلم و به چه 
دلیـل و منظـوری باید اصالح شـود، با تمامی این ابهامات، مسـیر 

ناهمـوار پیـش رو را طـی کردیم تـا به امروز رسـیدیم."
فریـدون جیرانـی جمعـه ٣٠ بهمـن ٩٤ در برنامه »هفت« شـبکه 
سـوم سـیما، انتخاب نشـدن »ماحی« در بخش نگاه نـو را تلویحًا 
به دلیل تصمیم شـخص دبیر جشـنواره دانسـت و از نبود این فیلم 

در جشـنواره فیلـم فجر ابراز تاسـف کرد.
آنا نعمتی در مراسم اکران خصوصی فیلم »ماحی« گفت:

"از خیام که دو سـال پای فیلم ایسـتاد، تشـکر می کنم. از کسـانی 
کـه فیلـم را بـه جشـنواره راه ندادنـد و فیلم مـا را تحریـم کردند هم 
قدردانـی مـی کنم." فیلمبرداری فیلـم »ماحی« پـس از ۴0 روز به 

رسید.  پایان 

ماحیهفت و پنج دقیقه
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