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توجه انسان شناسان، جامعه شناسان و فالسفه به 
فرهنگ و شناخت آن سبب ارائه تعاریف گوناگونی 
از این مقوله مهم انسانی شــده است، به  نحوی 
که گفته می شــود تاکنون بیش از ۳00 تعریف از 

فرهنگ ذکر شده است.
مفهوم فرهنگ در ایران پیشینه  طوالنی دارد، این امر 
را می توان در بررسی و مطالعه آثار نویسندگان و پژوهشگران این سرزمین 

به دست آورد.
واژه  فرهنگ از دو جزء 'فر' و 'هنگ' تشکیل شده است. 'فر' به معنی نیروی 
معنوي، شکوه، عظمت، جالل و درخشندگی اســت. عالوه بر این، 'فر' 
پیشوند است که در این صورت به جای معنی جلو، باال و پیش می نشیند. 

در اینجا 'فر' در معنی پیشوند به کار برده می شود.
'هنگ' از ریشه اوســتایی Thanga )سنگ( به معنی کشیدن، سنگیني، 
وزن، گروه و وقار اســت. معنی ترکیبی این دو واژه بیرون کشــیدن و باال 
کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجموع دانستنی ها، نیروها و 
استعدادهای نهفته افراد یک ملت برای پر بار کردن پدیده ها و خالقیت های 
ناشناخته آدمی است )محمودی بختیاري، علیقلي، فرهنگ و تمدن ایران، 

ص ۳۴-۳0(.
بنابراین کشــور یا جامعه ای که می تواند این نیروها و استعدادهای نهفته را 
شناسایی کرده، پربار سازد و به کار برد، دارای فرهنگی غنی و سازنده است 
که در واقع مفهوم خالقیت فرهنگی اســت، که به زعم ویل  دورانت تمدن 
نامیده می شود. حاصل این جریان منطقي، در شناسایي، پرورش، و کاربرد 

توانایی های یک جامعه است.
در اصطــالح بین المللی واژه کالچــر )Culture(، از واژه التین کالچورا 
)Cultura(، گرفته شــده که خــود از کالچــورر )Culturer(، به معنی 
پروراندن، رویاندن، باروری و یا پرداخت و آرایش زمین و درخت اســت. 
اصطالح اگریکالچر )Agreculture(، به معنی کشاورزی از همین ریشه 

است.
در فرهنگ نامه هــا تعاریف متعددی از واژه فرهنــگ آمده، که به اختصار 

تعریفی را که در برهان قاطع آمده، می آوریم:
»فرهنگ بر وزن فرهنج اســت که علم و دانش و عقــل و ادب و بزرگی و 
سنجیدگی و کتاب لغت فارسی و ... شاخ درختی را نیز گویند که در زمین 
خوابانیده از جای دیگر ســر برآورده و کاریــز آب را نیز گفته اند چه دهن 

فرهنگ جایی را گویند از کاریز که آب آن بر روی زمین آید.«
از زمان پیدایش و رشــد جامعه شناســی علمي، انسان شناســی و دیگر 
شــاخه های مختلف علوم انســاني، هریک از صاحب نظران به زعم خود 
تعریف تازه ای برای فرهنگ ذکــر کرده اند بعضی فرهنگ و تمدن را یکی 
دانسته و بعضی دیگر آنها را به عنوان دو مقوله جداگانه مورد تبین قرار داده اند. 

  فرهنگ از منظر تایلر
اگرچه بعضی از صاحب نظران بر تعریفی که تایلر از فرهنگ به دست داده 
انتقاداتی وارد ساخته اند، اما گفته می شود که تاکنون کامل ترین تعریفی 
که از فرهنگ مطرح شده از او است. به نظر او فرهنگ مجموعه آمیخته، 
پیچیده و نظام یافته ای است از دانستنی ها و شناسایی ها، هنرها و باورها 
و آئین ها، حقوق و آداب و رســوم، منشاء خوبی ها و بسیاری چیزها که 

انسان از جامعه خویش کسب کرده است )کتاب فرهنگ ابتدایی(.
حال با توجه به تعریف ارائه شده از جانب تایلر و قرینه یابی های داخلی، 
شــاید بتوان به تصویری واضح تر از المان هــای فرهنگی و رابطه آنها با 

ساختارهای اجتماعی پی برد.
رابطه فرهنگ و اجتماع را شاید بتوان در زمره تمثیل های فارسی با عنوان 

تقدم و تاخر مرغ و تخم مرغ جستجو کرد.
پرداختن به مقوله فرهنگ و میزان اثرگذاری آن بر روابط اجتماعی همواره 

در محدوده علوم اجتماعی به عنوان امری مهم  قلمداد می شود.
وام دار بودن یک جامعه به داشته های فرهنگی خود که صد البته الزاما از 
نحوه مدیریت و نگاه های سیاسی حاکمان متاثر نیست، امری است که نه 

امکان انکار و نه لزوم اثبات دارد.
حال با عنایت به ســوابق در دســترس و قابل اثبات در زمینه هنر و آداب 
و رســوم اجتماعی و بطور کلی امری با عنوان وجدان اجتماعی که ریشه 
در صدها ســال تمدن ملموس ایرانی دارد، می توان به جرات مدعی شد 
که روابط فعلی اجتماعی در اقلیم ایران متاثر از انباشــت های فرهنگی 
سالیانی است که نتیجه آن همان است که امروز به عنوان روابط اجتماعی 

میان مردمان قابل رویت است.
باید توجه داشــت که تاریخ ایــران با توجه به روح حاکم پادشــاهی و 
درگیری های جنگ افروزانه حاکمان در ادوار مختلف تاریخی، ســبب 
ساز ایجاد و سایه گستری نوعی قانون نانوشته فرهنگی رئیس و مرئوسی 

در سطح کالن جامعه گردیده است.
شــاید عاملی که بتوانــد در تغییر رژیم فرهنگی حاکم در هر کشــوری 
ازجمله ایران موثر واقع ششود همانا سیر آزاد اطالعات به معنای آگاهی 

بخشی اجتماعی باشد.
به عبارت دیگر، نمی توان از نظر دور داشت که آگاهی بخشی اجتماعی 
در تمامی عرصه ها، نخســتین دســتاورد ژرفی که به بار خواهد آورد در 

زمینه »شجاعت ایجاد تغییر« خواهد بود.
شجاعت ایجاد تغییر به مثابه ظرف قابل انعطافی است که می تواند با در 
نظر گرفتن گذر زمان به ایجاد تغییرات فرهنگی در ساختار جامعه کمک 

به سزایی کند.

امیر راعی فرد / دبیر تحریریه 

آگاهی بخشی و انقالب فرهنگی

ســــرمقاله
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ناامید کننده است. دلگیر. تیراژ کتاب به 
پانصد جلد رسیده! پانصد جلد کتاب 
برای یک جامعه هشتاد میلیونی! سرانه 
مطالعه هم که سالهاست باعث شرمندگی است! فیلم های دم دستی، بیشتر 
از فیلم های به دردبخور می فروشند و آمار فروش سی دی های موسیقی هم، 
اگر چه به سختی خود را روی سطح »قابل قبول« نگه داشته اند، اما چندان 
دلگرم کننده نیست. کمتر کسی این روزها، برای دقیق شدن به تیترهای صفحه 
یک روزنامه ها یا جلد مجله ها، کنار دکه های مطبوعاتی می ایستد و عمال، 
این دکه ها، به مرکزی فقط برای فروش ســیگار یا گاه آبمیوه و آدامس تبدیل 
شده اند.  نمایشگاه های هنری، اگر چه به نظر پرکار می آیند و مدام می شود 
پوسترهای تبلیغاتی نمایشگاه های عکس و نقاشی را اینطرف و آنطرف دید، 
اما خود نمایشگاه ها، خالی تر از آن چیزی هستند که باید باشند. خالصه 
کنم، این روزها، چیز چندان دلگرم کننده ای در فضای فرهنگی/ هنری این 
سرزمین، به چشم نمی خورد و آن اندک جرقه هایی هم که به چشم می آید، 
البالی انبوه اتفاقات ریز و درشت سیاسی/ اجتماعی این روزها، گم می شود.
گورخوابی و فروریختن ســاختمان پالســکو و زیر آوار ماندن بسیاری از 
آتشنشانان قهرمان و تصادف دو قطار و هزار و یک اتفاق ناگوار دیگر، واقعا 
رمقی برای پرداختن به مقوله هنر و فرهنگ باقی نمی گذارد و همان ته مانده 
انرژی باقی مانده را هم از وجودت بیرون می کشــد تا هر روز را، ناامیدتر از 

روز قبل به شب برسانی.
در این میان، همچنان تنها تنور داغ بازار، شبکه های اجتماعی است و انبوه 
کاربرانی که تازه از راه رســیده، کامیونی از مطالب صحیح و ناصحیح را با 
بیل، از این کانال و گروه تلگرامی، به گروهی دیگر تخلیه می کنند و به بحث 
پیرامون نکاتی می پردازند که هیچ شناختی از آن ندارند! انبوهی تئوریسین 
مادرزاد که برای هر مساله و مشکلی، راه حلی دارند و در باره هر موضوعی، از 
سیاه چاله های فضایی گرفته تا شیوه طبخ قرقاول، اظهار فضل و نظر می کنند. 
وضعیت فرهنگ و هنر این ســرزمین، آشفته بازاری شده است. فیلمسازان 
نزدیک به رانت، فیلم های سفارشی شکست خورده می سازند و مترجمان 
تازه وارد، یک شبه چندین ترجمه را وارد بازار نشر می کنند. تعداد مترجمین 
و نویسندگان، از تعداد خوانندگان بیشتر شده و شاعران تازه کار )که محصول 
شبکه های اجتماعی اند(، جمالت تقطیع شده بی سر و ته را، به اسم شعر به 
دست چاپ می سپارند تا همان اندک آبروی باقی مانده از شاعران نسل قبل 
را، به باد بدهند. آنهایی که دستی و قلمی ارزشمند داشتند، یا کوچیده اند، یا 

ریق رحمت را سرکشیدهاند و در سکوت و تنهایی قبرستان، آرام گرفته اند.
نیما، سالیان بسیار قبل، در شعری نوشته بود:»به کجای این شب تیره بیاویزم، 
قبای ژنده خود را؟!« ... انگار، وضعیت امروز فرهنگ و هنر ما را پیش بینی 

کرده بود!

زندگی زیبا حق ماست. از آن حق های 
مسلمی که ترجمه عملی مسلمانی هم 
هست یعنی می توان میزان مسلمانی 
هر کس را به میزان زیبا زندگی کردنش سنجید. این سنجه هم در همه شئون 
زندگی جاری است و هنر نیز زبان گویا و شارح همین حقیقت است لذا ست 
که شهید واالمقام آیت الله دکتر بهشتی هم در قامت هنر، تعالی بخشی می 
دید و قدرت روح بخشی آن را می ستود. هنر در این دیدگاه، تجلیات اسماء 
حضرت خداوندگار است که صداقت را پاکی را زیست جمعی را ، ایثار را، 
مردم داری را، دیگر دوســتی را، مشــق درس های روزگار می کند. هنر این 
است و تئاتر نیز به هزار جلوه ما را به سوی زندگی زیبا داللت می کند و سینما 
نیز هنر هفتمی است که می خواهد انسان را بر اریکه آسمان هفتم بنشاند و 
زبان شعر و موسیقی و... نیز حکایت "نی" ای است که مارا به اصل مان می 
خواند حتی در روزگاری که بی هنران میان مردم و اصل، هزار کیلومتر فاصله 
اندازند.منتهی باید که اول اهل هنر بشنوند از نی که چگونه حکایت می کند، 
و دریابند چه سان"از جدایی ها شکایت می کند" بشنوند و ببینند و تحلیل 
کنند و به زبان روز آدرس "اصل" آدم ها را به آنان بدهند و آنان را تا رسیدن به 
مقصد همراه باشند. این درست که شاید گاه هنر ، خلق را به خنده وادارد اما در 
همین خنده هم آدرس خالق را می دهد و بوم نقش آن ، باوری است که شرحه 
شرحه از فراق است که شرح درد اشتیاق می کند.بله،هنر زبان خداست. این 
زبان متعالی را نباید جز به نگاه متعالی نگریست. این هم اولین تکلیف اهل 
هنر اســت که به عنوان پیش قراوالن لشکر روشنی  بر هر کوچه ای چراغی 
بیاویزند و هر ذهنی را چون روز روشن کنند تا هیچ باطلی نتواند در تاریکی 
بر ذهن مردم بنشیند و برای خود در زمین مردم جای پا پیدا کند. هنرمندان  
امروز، افسران و امیران و سرداران جبهه آبادانی هستند که باید با به روز رسانی 
ظرفیت های نهان، قدرت ها را آشــکار کنند  و از دل امروز، راهی به سوی 
روزهای روشن فردا باز کنند روز هایی که هر ایرانی بر مدار فرهنگ اسالمی 
و انقالبی و ایرانی، به حق خود در برخورداری از زندگی زیبا، زیباترین زندگی 
برسد . ان شاالله نشریه بارثاوا بتواند در این ساحت نقشی ماندگار ایفا کند تا 

آیندگان نیز به احترام تالش امروز قلمزنان این نشریه برخیزند.

به کجای این شب تیره ...؟!

هنر، زبان متعال زندگی است

یادداشت مهمان

علی جعفری
روزنامه نگار

غالمرضا بنی اسدی
روزنامه نگار
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یادداشت مهمان

 برادرجان! چون خواستم مقالی بینگارم 
بــه اختصاردرباب "رابطــه بین فرهنگ 
وجامعه" برپایه دیدگاهی علمی و تحلیلی 
اجمالی داشته باشم بر آنچه در واقعیت اجتماع ما جاری است، امامصداق های 
عینی و ملموس در این زمانه وصادره ازســوی کسانی_بی آنکه خود خواسته 
باشی_ تورا وا می دارد تاباچرخشی کامل نگاهی بیندازی برآنچه که بر "فرهنگ 

وادب وهنرجامعه " این سال ها بر من و ما گذشت.
  حال چه ازسر عمد_که بی شک درصدی به این رویه اند_ ویا سهو!   خساراتی 
برپیکره "فرهنگ" جامعه، به عمد ویاسهو ازکسانی که "نام و منصب  مدیریتی" این 
بخش از اجرائیات کشوری واستانی راخوش دارند و اما چون از آنچه که باید کنند 
و به آن جهت تکیه برابن مسند زده اند ، بخواهی ازایشان جویا شوی، روی ازتو 
بگردانند.  چه اگرتا آن زمان از معتمدین شان هم بوده باشی، به یکباره چهره تلخ 
کنند و در بهترین حالت به بهانه ای تنهاجواب ندهند؛ و در وضعی ناجوانمردانه 
تر تورا به انگی و اتهامی و غرضی شخصی برصندلی متهم نشانند. آن هم در 
دادگاه رسانه ای_که تریبون شخصی ایشان گشته ازتصدق بیت المال_که تنها 
متکلمش نیز  کسی از معتمدین خلوت نشین شان است که همزمان هم به نقش 
دادستان بازی کند_ دادستانی که البت گوشی برای شنیدن دادت ندارد_ وهم 
به نقش قاضی درآید_که چون ازضمیرتو آگاه تر از تو برتواست به حکم عالم 
الغیوبیش_ به آنی حکم اتهامی ات را اثبات کند و توصیه به دیگری کندکه این 
حکم راالزم االجرا است و گله که چرا در اجرایش _چون برگزاری آنی محکمه 
های ایشان_ تعجیل نمی کنید.   جالب تر آن که در مصداق آوردنشان از مقام 
مافوق ، چنان ماهرانه منویات آنان را به رای خویش تفسیر می نمایند که مقام 
مافوق را نیز شکی برآید که نکند تفسیر و تاویل گفته ما همانی است که ایشان 
می گوید.     گرچه که اگرآن مافوق از سر دفاع از اصل گفته خویش به تکراری 
و تشریحی دگرباره مجبور شود ، فی الفورماهران بازی نفع و مصلحت _آنگاه 
که چراغ قرمز حساس به نابودی منصب ایشان به چشمک درآید_ به تسریعی 
که دراین نوعش سخت ماهر و کوشایند، در تاویلی دگر از آن تشریح کوشند وبه 
یکباره چنان به زیور طبعش بیارایندو در بوق و کرنای سلسله رسانه های زنجیره ای 
خویش _ به مانند مارکت های زنجیره ای اقتصادی شان_ چنان بدمندکه صوت 
مافوقشان نیز در شلوغی اش چنان محو گردد که گویی هرگزنبوده ؛ که بگویندت 

و اثباتت شود: آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است! 
 ● و اما دادی قبل از انگ:

 چون به تکرار به دیدن عادات این جمع "متولیان اقتصاددوست فرهنگ نشین" 
نشسته ایم و رسم شان رابر "توجیه" و "بهانه" از سویی و مهارتشان بر "تفسیر و 
تاویل" گفتار دیگران آشنائیم ، و از "میل مدیریتی"شان بر ارائه "آمار"های آنچنانی 
_نه ما که همگان_باخبریم _، با تکیه بر اصولی که مدعی آنند ، مصداق هایی را 

ازایشان مطالبه گرمی شویم ، 
 حال این بار، به چه تفسیر و تاویلی در تریبون های خویش  ما را میهمان می کنند 

ویا برصندلی متهم می نشانند و ا... اعلم!
 � مروری بر خواسته های رهبری   

 ●بخش اول:
۱فروردین _۱۳۹۳/   آیت الله خامنه ای رهبر انقالب در اولین روز بهار و نخستین 

روز سال ۱۳۹۳، در اجتماع زائران و مجاوران رضوی )علیه السالم( با تبریک 
مجدد سال نو، ابعاد مختلف نقشه کالن راه کشور در سال جدید یعنی »اقتصاد 
و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« را تبیین کردند و به تشریح ماهیت، 
ظرفیت و الزامات تحقق "مقاوم سازی اقتصاد" و باید و نبایدهای عرصه بسیار 

مهم "فرهنگ" تأکید کردند.
 ● نکته: آیا اهمیت و الزاماتی را که ایشان برای "اقتصاد مقاومتی"بیان می کند، 

برای "فرهنگ" نیزاگرنه بیشتر که در همان حدتاکید نمی کنند؟!
 ● بخش دوم:

  رهبــر انقالب در بیان علت انتخاب شــعار »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و 
مدیریت جهادی« به عنوان "نقشه راه کلی سال ۹۳"، به گامهای بلند و تجربیات 
موفق ملت و امکانات و ظرفیتهای وسیع کشور اشاره کردند و افزودند: مسیر پر 
افتخار »اقتدار ملی« با "تمرکز مسئوالن" و "مردم" بر این شعار، با شتاب بیشتری 

پیموده خواهد شد.
 ● پرسش: در طی این سال ها و حتی دوران قبل از انتخابات یازدهم، "گام های 
عملی مدیران" دراعمال "مدیریت جهادی" و "شتاب بخشی" به "حرکت های 
فرهنگی" و"اقتدارملی" در "حوزه فرهنگ " و "تاثیرات ملموس" آن اقدامات تاکنون 

چه بوده؟
  ●بخش سوم:

 ایشان در تشریح عناصر اصلی قدرت یک ملت، افزودند: "اقتصاد، فرهنگ و 
علم" سه عنصر اصلی "اقتدار ملی" است که با یاری خداوند در ۱۲ سال اخیر 

درباره "علم و دانش" پیشرفتهای درخشانی داشته ایم.
رهبر انقالب "اهتمام جدی" درباره "دو عنصر" دیگر "اقتدار ملی" یعنی "اقتصاد 
و فرهنگ" را ضروری برشمردند و با تمرکز اولین بخش از سخنانشان بر مسئله 
اقتصاد افزودند: باید اقتصاد ایران را بگونه ای قوی کنیم که هیچ تکانه ای در جهان 
و هیچ کس در هیچ جای دنیا چه امریکا و چه غیر امریکا نتواند با یک تصمیم 
گیری و یک نشت و برخاست، بر "اقتصاد کشور" و "معیشت مردم" ما اثر بگذارد 

که این همان "اقتصاد مقاومتی" است.
 ●پرسش: مدیران کشوری تاچه حد در "رفتار، گفتار وسیاست های عملی" 
خویش این سه عنصر را به عنوان عناصراصلی "اقتدارملی"دانسته اندودر راستای 

"اقدامات عملی" درحوزه "فرهنگ" در این باور کوشیده اند؟!
 ● بخش چهارم:

  آیت الله خامنه ای در بیان "سومین ویژگی اقتصاد مقاومتی" خاطر نشان کردند 
این اقتصاد، "اقتصاد دولتی" نیست، بلکه »مردم بنیاد« است. البته "مسئولین" 
موظفند با "آماده سازی شرایط" و "هدایت" و "کمک"، راه را برای "حضور مردم" و 

"سرمایه های مردمی" آماده کنند.
 ● پرسش:  درجهت"مردم بنباد" کردن "فعالیت های فرهنگی"اقشارمختلف، 
و"آماده سازی"، "کمک" و "مهیاکردن زمینه حضور عینی مردم" در حوزه فرهنگ 

چه تالش های وسیعی به "گستردگی جامعه" صورت گرفته است؟
 ●بخش پنجم:

 توجــه به "عدالت اقتصادی و اجتماعی" در عین توجه به شــاخصهای رایج 
اقتصادی جهان نظیر "رشد ملی" و "تولید ناخالص ملی" و "موثر" بودن "اقتصاد 
مقاومتی" در همه شرایط چه تحریم و چه غیر تحریم آخرین ویژگی هایی بود که 

پالسکوی فرهنگ ، نگاهبانان و آتش نشانانش!

مجتبی انوریان یزدی
روزنامه نگار
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رهبر انقالب در پاسخ به سئوال اول یعنی "خصوصیات سلبی و ایجابی" اقتصاد 
مقاومتی بیان کردند.

 ● اپرسشــی دیگر: قدامات عملی در راســتای اجرای "عدالت اقتصادی و 
اجتماعی" برای "فعالین فرهنگی" کشــور که عاملین اصلی "مقاومتی کردن 

فرهنگ" هستند، چه اقدامی صورت گرفته است؟!
 ● بخش ششم: 

 پاسخ ایشان در این زمینه بر "چهار ضرورت" متمرکز بود: ۱- "حمایت" همه 
جانیه "مســئوالن" از "تولید ملی" به عنوان "حلقه اساسی" پیشرفت کشور ۲- 
اهمیت دادن "صاحبان سرمایه" و "تولید گران" به "افزایش بهره وری" و "تولید ملی" 
۳- "ترجیح صاحبان سرمایه" به فعالیت در عرصه های "تولیدی" بجای حضور 
در عرصه های "غیر تولیدی" ۴- "پایبندی ملت" به استفاده از "تولیدات داخلی".

 ● نکتــه: برای روشــن شــدن "میــزان تمرکزحقیقــی مدیــران فرهنگی" 
بر"چهارضرورت" فوق در بخش "فرهنگ" یعنی "حمایت همه جانبه مسوالن"، 
از"تولیدات فرهنگی"به عنوان "حلقه اساسی" پیشرفت کشور_که الجرم بایست 
به "حمایت همه جانبه" از "خالقان وتولیدکنندگان فرهنگی" می  پرداختیم_تانه 
فقط "وارد کننده تولیدات فرهنگی دیگران" که "صادرکننده محصوالت فرهنگی 

داخلی"باشیم ، کافی است نگاهی صادقانه بر وضع موجود داشته باشیم! 
  ● در ادامه، مافقط سخنان رهبری را گوشزد کرده و پیشنهاد می کنبم آنجایی که 
صحبت از بهاء دادن به "اقتصاد مقاومتی" است،معیارهای ضرورتی درتوجه به 
آن را برای بخش " فرهنگ جامعه"جایگزین نمایید، که البته در تداوم سخنان، واز 

نگاه ایشان بر"اهمیت حیاتی حوزه فرهنگ" حتی فراتراز اقتصاد تاکید می گردد! 
 ●بخش هفتم:

ایشان در توضیح "نکته چهارم" افزودند: نمی گویم خرید جنس خارجی حرام 
است اما عرض می کنم "مصرف کاالهای داخلی" برای "مقاوم سازی" اقتصاد و 
"پیشرفت" کشور یک "ضرورت" مهم است و بر همه ی مسائل از جمله "اشتغال" 
و افزایش "کیفیت" تولیدات داخلی "اثر مثبت" می گذارد که البته "وظیفه مسئوالن" 
و "مدیران" در این زمینه "بیشتر از دیگران" است. رهبر انقالب پس از جمع بندی 
این بخش از سخنانشان و تاکید بر همکاری و نقش آفرینی همه مردم و مسئوالن 
در مقاوم سازی پایه های اقتصاد، به موضوع "فرهنگ" پرداختند و تأکید کردند: این 

موضوع حتی از "اقتصاد" هم "مهمتر" است.
 ● نکته: تاکید بر "اهمیت حیاتی" و "تقدم" امر "فرهنگ" بر"اقتصاد".

 ● بخش هشتم:
 آیت الله خامنه ای در تشریح "علت اهمیت فرهنگ"، خاطر نشان کردند: "فرهنگ" 
مثل "هوا"یی است که چه بخواهیم چه نخواهیم باید "تنفس" کنیم، بنابراین اگر "تمیز" 
باشد یا "آلوده"، "اثر متفاوتی" را بر"جامعه" و کشور خواهدداشت. ایشان با استناد به 
"تأثیر" بی بدیل "فرهنگ" در "نگاه مردم" به مسائلی نظیر "تولید داخلی، قانونگرایی و 
خانواده" افزودند: همه "رفتارها"ی روزمره، "عادات" و »نگاه اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی« مردم از "فرهنگ" آنها "الهام" می گیرد، بنابراین "باورهای فرهنگی" به "همه 
مسائل" و عرصه های دیگر سایه می اندازد و مهمتر است. رهبر انقالب "تمرکز 

دشمنان" بر "موضوع فرهنگ" را ناشی از "اهمیت فوق العاده" این موضوع دانستند.
  ● نکته : تاثیر "سالمت فرهنگ" بر "سالمت" روان و اندیشه "جامعه" ونیزبر 

تمامی امورفرد، خانواده و اجتماع.
  ● بخش نهم:

 رهبری با اشــاره به "تأثیر منفی تقصیرات"، "کم کاریها" و "بی برنامه گی" های 
داخلی بر "فرهنگ عمومی" خاطرنشــان کردند: همه "مشکالت فرهنگی" 
ناشی از فعالیتهای "دشمنان" نیست اما نباید این فعالیتهای مخرب سی و پنج 
ساله دشمنان را انکار کرد یا نادیده گرفت.  رهبر انقالب خطاب به "مسئوالن 
دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی" که "مستقیم یا غیر مستقیم" به دولت مربوط می 

شوند، تاکید کردند: از "هوچی گری" رسانه های بیگانه و یا رسانه هایی که زبان 
بیگانه را در کام دارند نهراسید و رفتار خود را با آنها تنظیم نکنید.

 ●تاثیرمنفی قصورات، "کم کاری" و "بی برنامگی"های "مدیران " و "دستگاههای 
فرهنگی" بر "فرهنگ عمومی" و دوری از"هوچی گری".

 ● بخش دهم:
حضرت آیت الله خامنه ای پس از تشــریح وظایف و مسئولیتهای سنگین 
مسئوالن دستگاههای فرهنگی افزودند: نکته مهمتِر حرف من در باب فرهنگ 
خطاب به جوانان مومن و انقالبی است که بصورت خود جوش و با اراده و ابتکار 
در سراسر کشور به فعالیتهای فرهنگی مشغولند و کارهای بسیار خوبی انجام داده 
اند. ایشان به این جوانان تاکید کردند: عزیزان من، کار را هر چه جدی تر ادامه 
دهید چراکه فعالیتهای فرهنگی شما از اول انقالب، نقش مهمی در ایستادگی و 

پیشرفت کشور ایفا کرده است.
 ● توصیه به "کارهای فرهنگی" به جهت نقش آن در "اســتقالل، مقاومت" و 

"پیشرفت" کشور.
 ● بخش یازدهم:

رهبر انقالب خطاب به مراجع فرهنگی از جمله علما، اســاتید، روشنفکران 
انقالبی و هنرمندان متعهد نیز یک توصیه مهم داشتند: "نگاه نقادانه" خود را نسبت 
به "اوضاع فرهنگی" حفظ کنید و با "منطق محکم" و "بیان روشن" و صریح، به 

مسئوالن "تذکر" دهید.
 ● حفــظ "نگاه نقادانه و منطقی و صریح" در امور "فرهنگی" و "لزوم تذکر" به 

مدیران.
 ● بخش دوازدهم:

ایشان البته تاکید کردند: در این زمینه باید از "تهمت زنی"، "جنجال آفرینی" و 
"تکفیر" کامال خودداری کرد و مجموعه انقالبی کشــور اعم از جوانان مومن 
و بزرگان و نخبگان، با "منطق محکم" و "نگاه نقادانه"، "نقاط ضعف" را برخ ما 
"مسئولین" بکشند که "این همان عزم ملی و مدیریت جهادی در زمینه فرهنگ 

است".
ــی" و  ــزم مل ــه "ع ــه مثاب ــد" ب ــزوم نق ــد" و "ل ــالق نق ــول اخ ــت "اص  ● رعای

ــادی" . ــت جه "مدیری
 ● سخن آخر:

 از بی خیاالن منصب طلب، به درد ، نقد کردیم و به حق جویای پاسخ شدیم، 
واما از معدود مدیرانی که بانیتی صادق کوشیدندو کم کاری و بی برنامگی برخی 

دگر مانع به انجام رسیدن منویات قلبی شان شدند، خالصانه تقدیر می کنیم.
 واما گرچه این قصه سر درازی دارد ، گوشزدی به خود و به آنانی که تااکنون باور 
نکرده اند رابطه تنگاتنگ "فرهنگ وجامعه" را وضرورت حیاتی این مطلب را، 
کافی است بیاد بیاورینم و بیاورند که خانواده و اطرافیان ماوایشان نیز بخشی از 
همین جامعه ای هستند که خوراک فرهنگش را می بایست همان آفرینشگرانی 
تامین کنند که پاسخ به مهر ویابه جفا وبی مهری نسبت به آنان، به آنی بر رفتار و 
اندیشه فرزندشان به "مهر" ویا به "جفا" در برابرآنان رخ می نماید، همانگونه که 
"رهبری" نیز بخشی از تربیت فرزندانش را مدیون کتاب های "مهدی آذریزدی" 

می داند.
 ● وسخن به هشــدار: مراقب باشــیم که اگر امروز"پالسکو"ی "معماری و 
شهرســازی"فرو می ریزد و تااندازه ای خسارتش را می توان جبران کرد، با فرو 
ریختن بنای"پالسکوی فرهنگ" در زمان خواب خرگوشی "نگاهبانانش" ، شاید 
که دیگر "آتش نشانان فرهنگ" را قوتی نباشد برای نگاهداشت این پیکره, که رسم 

اندیشمندان بر "پیشگیری" است نه درمان زمان بردار وهزینه بر!
 و درود خدا بر صادقان!



۶

نگاه ویژه

رشــد و گسترش جوامع در ســال های پس از ورود ماشین به زندگی ساده 
بشری، تغییر نوع روابط و جوامع را امری اجتناب ناپذیر کرده است. دیگر  
شرایط به گونه ای نیست که با ارتباطات ساده میان فردی و بدون ایجاد نظم 
و تشکیالتی خاص، انسان ها بتوانند آرزوهای خود را عملی کند. برهمین 
اســاس بود که ابتدا دولت ها گســترش پیدا کردند و سپس شرایط را  برای 
دخالت بیشتر نهادهای خصوصی در امور فراهم کردند اما باز هم  اهدافی 
که مدنظر افراد مختلف جامعه بود به راحتی محقق نمی شــد. بدین گونه 
همراهی ها و همکاری های مردمی که  تا آن روز در قالب گعده های دوستانه 
و اجتماعات رفاقتی بود،مورد توجه قرار گرفت. حرکتی که حاصل آن تولد 

مجموعه هایی به عنوان »سازمان های مردم نهاد«بود.
سازمان های مردم نهاد، در اصل مجموعه هایی بوده و هستند که نقاط کور 
ارتباط مردم با نهادهای دولتی و خصوصی را پوشش می دهند. اثرگذاری 
و اثربخشــی مفید سازمان های مردم نهاد )ســمن ها( روی دستگاه های 
اجرایی امری غیرقابل انکار است. سمن ها به عنوان بازوان توانمند اجرایی 
و فکری دســتگاه های اجرایی می توانند نقش بی بدیلی در پیشبرد اهداف 
جاری و اجرایی ســازمان های مربوط ایفا کنند. سازمان عریض و طویل 
میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری یکی از این دستگاه های اجرایی 
اســت. سازمانی مهم و حساس که با هویت تاریخی و آیینی مردم ارتباط 
دارد و لزوم وجود آن به صورت مســتقیم یا غیر مستقیم روز به روز بیشتر 
احساس می شود. سمن ها اگر با دید و هدف خدمت به میراث فرهنگی و 
دلسوزی و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی باشند، می توانند در معرفی 
میراث فرهنگی اعم از معنوی و مادی، حفظ و نگهداری میراث و توســعه 

گردشگری فعالیت مفید و اثرگذاری از خود بروز دهند.
یکی از سمن هایی که طی ماه های اخیر به همین منظور در مشهد تشکیل 
شده و فعالیت های قابل قبولی را هم تاکنون به سرانجام رسانده، »انجمن 
چهارباغ« است. مجموعه ای که به تازگی مجوز رسمی فعالیت خود را نیز 

از وزارت کشور اخذ کرده است. 
رضا سلیمان نوری، رئیس هیات مدیره این سازمان مردم نهاد درباره اهداف 
تشــکل مطبوع خود به خبرنگار  ما گفت: کالنشهر مشهد به رغم اینکه 
پایتخت ملی مذهبی ایران زمین اســت، آنگونه که باید و شــاید از منظر 
هویتی مورد توجه قرار نگرفته و نه تنها مردم نقاط مختلف ایران بلکه بسیاری 
از مردم خود مشهد و خراسان نیز به درستی این شهر را نمی شناسند و حتی 
نمی توانند فهرســتی به تعداد انگشتان دو دســت از جاذبه های تاریخی، 
گردشــگری و فرهنگی این شهر ارائه دهند.این امر باعث شد تا جمعی از 

فعاالن فرهنگی مشهد حرکتی را تحت عنوان»مشهدگردی«آغاز کنند.
وی در توضیح این حرکت گفت: در طرح مشهدگردی دوستداران میراث 
فرهنگی و عالقه مندان به حفظ هویت شــهر مشــهد  بــه بازدید از نقاط 
مختلف تاریخی شهر پرداخته و ضمن آشــنایی با آنها برای معرفی بهتر 
این بناها و مجموعه ها به سایر همشهریان خود از طریق وسایل مختلف 

ارتباطی اقدام می کنند.
 سلیمان نوری ادامه داد: با گذشت مدتی از اجرای این طرح،گردانندگان آن 
احساس کردند که برای شناخت بهتر گذشته مشهد باید با قدیمی های شهر 

نیز هم کالم شد، بدین گونه بخشی دیگر به این حرکت به عنوان »در جوار 
بزرگان«افزوده شد.

عضو موسس ســازمان مردم نهاد چهارباغ افزود: در این برنامه، اعضای 
گروه به دیدار یکی از قدیمی ها و پیشکســوتان شــهر رفته و از اطالعات 
ایشان  درباره آنچه در گذشته بر مشهد رخ داده تا به وضعیت کنونی رسیده 
است،بهره می برند. افرادی چون دکتر شاهین فر کهنسال ترین پزشک کنونی 
مشهد، جناب یوسفی نخستین عینک ساز شهر و سرکار خانم نواب احتشام 
رضوی فرزند نواب احتشام از عوامل موثر در قیام گوهرشاد و همسر نواب 
صفوی از  جمله افردی هستند که در این برنامه ها اهالی چهارباغ با ایشان 

هم سخن شده اند.
سلیمان نوری ادامه داد: سومین گروه از برنامه های چهارباغ،ایجاد شرایط 
آشنایی افراد عضو با دیدنی های مناطق اطراف مشهد و  سپس  سایر نقاط 
استان است که در قالب دو برنامه »روستا گردی« تعریف شده بود. برنامه 
هایی که تاکنون به آشنایی اعضا با نقاطی چون ویرانی،کنگ و سنگ بست 

منجر شده است.
وی سپس به بخشی دیگر از فعالیت های گروه چهارباغ اشاره کرد و گفت: 
گســترش فعالیت گروه چهارباغ  و انعکاس رســانه ای آن باعث شــد تا 
درخواست هایی از سوی برخی شهرهای استان برای سفر به این مناطق به 
گروه ارسال شود اما این امر مستلزم تغییر ساختار مجموعه از یک گروه غیر 
رسمی و جمعی با مدیریت رفاقتی به یک سازمان مردم نهاد رسمی بود. بر 
همین اساس از اردیبهشت سال جاری اقدامات الزم برای قانونمند شدن 
مجموعه آغاز شد. حرکتی که سرانجام در نخستین روزهای بهمن ماه با اخذ 
تایید نهایی استانداری به سرانجام رسید و گروه دوستانه چهارباغ به »انجمن 

مردم نهاد چهارباغ« تغییر وضعیت پیدا کرد.
سلیمان نوری ادامه داد: البته در همین دوران گذار نیز مجموعه از فعالیت 
دست نکشید و اقدامات مختلفی را به اجرا گذاشت که مهم ترین آنها  تالش 
برای جلوگیری از تخریب کامل نخستین مهدیه کشور و سپس فعالیت برای 

بازسازی آن و برخورد با تخریب کنندگان این بنای تاریخی بود.
وی درباره آینده انجمن چهارباغ نیز گفت: مجموعه چهارباغ در ابتدای راه 
اســت و با توجه به مجوزهای اخذ شده از سازمان میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری و همچنین استانداری خراسان رضوی سعی دارد عالوه 
بر معرفی بهتر آثار تاریخی،فرهنگی و هویتی استان به خراسانیان در نقش 
حافظ میراث نیاکان عمل کرده و در برابر هر اقدام ضد فرهنگی که بخواهد  
بخشــی از گذشته تاریخی، فرهنگی و هویتی این خطه زرخیز را تخریب 

کند، در حد توان مقابله کرده و واکنش نشان خواهد داد.
سلیمان نوری در پایان گفت: بر همین اساس و باتوجه به برنامه کاری که 
برای انجمن چهارباغ در نظر گرفته شده از تمام عالقه مندان به گذشته و صد 
البته  آینده خراســان می خواهیم تا با عضویت در انجمن چهارباغ که گام 
https://telegram. اول آن پیوســتن به کانال تلگرامی مجموعه به آدرس

me/anjoman۴bagh و ارسال اطالعات خود از طریق آدرس ادمین این 
کانال ما را در این امر خطیر یاری کنند.

انجمن چهارباغ؛ مجموعه ای برای حفاظت از  میراث نیاکان
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تاریخچه جراید ایران

بغیر از روزنامه گلی که در زمان داریوش ســومین 
پادشاه سلسله هخامنشــی که حدود 00۲۲ سال 
بصورت روزانه و به تعداد یکصد عدد بر روی لوح 
هــای گلی حک و در آن اخبار دولت هخامنشــی 
دســتورات و فرامین و وقایع مهــم درج میگردید تا 
چاپ روزنامه ای بنام کاغذ اخبار چاپ ایران روزنامه 
دیگر طی 00۲۲ سال گذشته ثبت و ضبط نگردید. 
با بیان این مهم که اســاس تعریــف روزنامه بگونه 
ایست که تولد و پیدایش روزنامه را از بعد از اختراع 
ماشین چاپ قرارداد و اولین روزنامه به معنی امروزی 
و قدیمی تریــن روزنامه جهان با عنــوان کورانت 
corante که در ســال ۱۲0۱ میالدی در انگلستان 
منتشر شده تا اولین روزنامه بدون نام که به تقلید از 

روزنامه های
فارسی زبان هند و ترجمه تحت الفظی نیوز پیپر در 
ایران کاغذ اخبار نام نهادن بیش از 0۱۲ سال فاصله 
است که در جای خود به علل این اختالف فاحش 

زمانی چاپ در اروپا و ایران که خود مقالی بلند است خواهیم پرداخت. اما به 
اختصار همانگونه که گفته شد تولد و پیدایش روزنامه را بعد از اختراع ماشین 
چاپ قرار داده اند و لذا انتشار نشریه و مطبوعات بمعنی مندرج در لغتنامه ها 
الزامًا بعد از ورود دستگاه چاپ به وقوع پیوسته لذا برای وقوف به این تأخیر 
0۱۲ ساله چاپ روزنامه در ایران و اروپا گریزی نیست جز آنچه که تاریخچه 
صنعت چاپ در ایران را به خالصه بررسی کنیم. چرا که اگر در ایران چاپ و 
چاپخانه را که در سایه ی ارتباط با کشور های مغرب زمین با آن آشنا شده و به 
نیاز وجود آن پی نبرده بودند و به ایجاد آن در ایران اقدام نمی کردند. روزنامه 
و روزنامه نویســی به معنی امروزی آن وجود نداشت. در ایران بنا به اسناد و 
مدارک تاریخی اولین چاپخانه به زبان ارمنی در ایران از زمان صفویه در ایران 
دایر شد. کشیش سن ژزف کشیشــی از مردم تولز فرانسه و از مبشرین فوفه 
ی نصاری کرملی که برای انتشار این مذهب مدتی در ایران اقامت نمود . و 
کتاب لغتنامه فرانسه به فارسی را تألیف و به سال ۱۲0۲ ه. قمری در فرانسه به 
چاپ رسانده در شرح لغت باصمه خانه و مطبعه می نویسد " پدران قدیم ما (
کشیش های نصاری کرملی) در عبادتخانه خودشان در شهر اصفهان باسمه 

خانه ای با حروف عربی و فارسی و ارمنی ایجاد کردند که هنوز هم دارند.
این چاپخانه در اصفهان در منطقه جلفا ادعیه و اذکار مسیحی و سپس انجیل 

و تورات را با حروف سربی عربی به دو زبان فارسی و عربی چاپ میکردند.
درباره دومین چاپخانه سن ژوزف در لغتنامه خود چنین خبر داده [از قدیم االیام 
ارمنه مهاجر یک چاپخانه ارمنی داشته اند] در رابطه با دومین چاپخانه ارمنی 
در ایران باید گفت بعد از آنکه در سال ۱۲0۲ قمری حدود ۱۲6۱ میالدی شاه 
عباس صفوی ارامه ارمنستان را به اصفهان کوچ داد و آنان را در قسمت شمال 
غربی رودخانه زاینده رود در حاشیه پل سی و سه پل در محله جلفا سکونت 
داد اسقفی بنام خاچاطور گیسارانبی در کلیسای تاریخی وانک چاپخانه ای 
دایر کرد که برای اولین مرتبه در ایران با حروف و وسائل ابتدایی توسط کشیشان 

و صنعت گران ارمنی ساخته شد ودر این چاپخانه 
کتابی به زبان ارمنی به نام ساغموس به چاپ رسانند 
هم اکنون نسخه اصلی این کتاب در کتابخانه شهر 
اکسفورد انگلیس بعنوان نسخه منحصر به فرد در 

دنیا نگهداری میشود وجود دارد.
(ساغموس همان زبور داود است) بنا به مندرجات 
چاپ این کتاب بیش از یکسال و نیم بطول انجامیده 
. نکته قابل توجه در رابطه با این چاپخانه آن است 
که کاغذ و مرکب و حروف این چاپخانه در جلفای 

اصفهان تهیه میشده.
این چاپخانه تا ســال ۱۲0۱ قمری ( ۱۲۱۱ ) دایر 
بوده و هم اکنون مقداری از حروف و دستگاه فشار 
چوبی و چند جلد کتاب که با آن چاپ شده در موزه 

کلیسای وانگ موجود است.
در دایره المعارف بریتانیکا در قسمت ادبیات ارمنی 
شرحی از چاپ یک ورق کاغذ بزرگ به زبان ارمنی 
چاپ جلفای اصفهان که در سال ۱۲0۲ قمری با 
موضوع دینی طبع شده نگاشته شده است. گویا در حوالی سال ۱۱۱۱ قمری 
کشیش دیگری با نام اساطور چاپخانه با حروف چوبی در اصفهان دایر کرده 
است.همچنین در اواخر سال ۱000 قمری یکی از ارامنه اهل جلفا بنام مانوک 
هراطونیان که در جاوه سکونت داشته یک دستگاه ماشین چاپ با جدیدترین 

وسائل به کلیسای وانگ پیش کش می کند.
قســمتی از این دستگاه چاپ در موزه کلیســای وانگ موجود است. آقای 
اســماعیل رائین در کتاب ایرانیان ارمنی می نویسد در مدت ۱۱۲ سالی که 
چاپخانه در کلیســای وانگ دایر گردید عالوه بر تقویــم ها و گزارش های 
جلسات مذهبی و غیره 0۲۱ جلد کتاب به کوشش خلیفه های کلیسا چاپ 
و منتشر شد. متأسفانه حکام و دولت مردان و مردم فارسی زبان خیلی دیر از 

مزایای چاپخانه در ایران بهره مند شدند.
شارون جهانگرد فرانسوی که در زمان شاه سلیمان صفوی به ایران آمده ۱۲6۱ 
تا ۱۱۱۱ میالدی در سیاحت نامه خود مینوسید [ایرانیان اشتیاق وافری دارند 
که صنایع چاپ در کشورشان پدید آید و به فواید و ضرورت آن کاماًل پی برده 
اند. ولی کسی پیدا نمی شود که چاپخانه به وجود آورد. برادر وزیر اعظم که 
شخصی بسیار عالم و مقرب شاه است در سال ۱۲۱۱ قمری از من خواست 
تا کارگرانی از فرنگ به ایران آورم که فن را به ایرانیان بیاموزند. وی کتاب های 
عربی و فارسی چاپی را که به او داده بودم به نظر شاه رسانید، شاه با این پیشنهاد 
موافقت کرد ولی وقتی صحبت از پرداخت پول به میان آمد شــاه صفوی از 
پرداخت آن سرباز زد و هر چه رشته شده بود.پنبه گشت.] نزدیک به یکصد 
و پنجاه ســال از زمان شارون گذشت و ایرانیان اقدامی در تأسیس چاپخانه 
فارسی نکردند. سرانجام برای نخستین بار در عهد سلطنت فتحعلی شاه قاجار 
به همت عباس میرزا نایب السلطنه و تنی چند از ایرانیان برای آموختن این فن 
به اروپا "انگلســتان و روسیه" فرستاد و همان ها اولین دستگاه چاپ حروف 

سربی و سپس دستگاه چاپ سنگی را به ایران آوردند.

درآمدی برای پژوهشگران تاریخ مطبوعات ایران
مصطفی اشتری / پژوهشگر حوزه مطبوعات
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گـروه تاتـر     دی مـاه و بهمـن مـاه،  فصلی بـرای اهالی 
هنـر و مـاه جشـنواره هـا اسـت. جشـنواره فیلـم، تاتـر و 
موسـیقی فجـر کـه حـاال تاتـرش بـه مشـهد هـم آمـده. 
جشـنواره فیلـم رویـش، جشـنواره تاتر بسـیج هنرمندان، 
جششـنواره فیلـم عمـار، جشـنواره فیلـم جـوان وانـواع 
جشـنواره هایـی که دیگـر ذهن یـاری نمی دهـد. حجوم 
انـواع گردهمایـی هـای هنـری بـه بهانه هـای مختلف به 
شـهر مشـهد، چهره این پایتخـت معنوی ایـران را چگونه 

کرد؟ خواهـد 
کمـک  بـه  رنگارنـگ  هـای  جشـنواره  ایـن  قـدر  چـه 
هنرمنـدان آمـده اسـت؟ انگیـزه هـا چگونـه بـر انگیخته 
شـده و چـه ایـده هـای تـازه ای متولد شـده اسـت یا می 
شـود؟ حال ایـن رویدادهـای هنـری باید چگونـه برگزار 
شـود و چگونـه ادامـه می یابد؟ جشـنواره هـای هنری آن 
هـم از جنـس هنر مادر و معنـا گرای تاتر تا کجـا و درچه 

جغرافیـای هنـری مـی توانـد رشـد کند؟ 
ایـن هـا و بسـیاری پرسـش هـای دیگـر در گفتگـو بـا 
صاحـب نظـران تاتر و سـینمای خراسـان همراه بـا نقدها 
و نظـرات دیگـر در پرونـده ایـن شـماره ماهنامـه بارثـاوا 

اسـت. یافته  بازتـاب 

تاثیر جشنواره ها ی تاتر 
و سینما بر فرهنگ 
مشهد



1۰

گروه تاتر

دربعضی از جشنواره ها صرفًا برگزاری جشنواره مهم است گفت و گو

یخچـه  تار از  کمـی  ابتـدا  در  لطفـا    
جشـنواره ها و چگونگـی اجرای آ ن هـا در حوزه 

بگوییـد. سـینما  و  تئاتـر 
 عمومـا بعـد از انقـالب بسـیاری از جشـنواره ها  
پـس از مدتـی بـه تعطیلـی کشـیده شـدند و البتـه 
کـرد.  پیـدا  ادامـه  هـم  از جشـنواره ها   یکسـری  
عمومـا جشـنواره ای کـه بـا برنامه ریـزی کافـی و 
خروجی مشـخصی داشـته باشـد تاثیرگذار است. 
یعنـی شـما نمی توانیـد ایـن جشـنواره را تعطیـل 
کنیـد یـا به پایـان برسـانید. خب مـا اگـر بخواهیم 
آمـاری هـم اعـالم کنیـم بایـد بگوییم بسـیاری از 
جشـنواره ها متاسـفانه بـه هـر دلیلـی بعـد از چنـد 
سـال برگـزاری ادامـه پیدا نکـرد و یا تغییر نـام داد و 

اساسـا بـه فراموشـی سـپرده شـد.
ابتـدا  شـود  برگـزار  می خواهـد  کـه  جشـنواره ای 
بایـد خروجی اش مشـخص باشـد. ایـن خروجی 
جملـه  از  مختلفـی  درموضوعـات  می توانـد 
اجتماعـی، مذهبـی و دفاع مقـدس یا مـوارد دیگر 
باشـد. در واقـع کشـور مـا کشـوری جشـنواره خیز 
اسـت که البته متاسفانه بسـیاری از این جشنواره ها 

بعـد از چنـد دوره افـت می کنـد.
در  اینکـه  دلیـل  بـه  جشـنواره ها  از  برخـی  در 
دوره هـای ابتدایی برگـزاری عناویـن و نمایش ها از 
محتـوای خوبـی برخـوردار اسـت،  دوره هـای اول 
چـه بـه لحـاظ برگـزاری و چه بـه لحاظ آثـاری که 
بـه جشـنواره راه پیـدا می کنـد خیلی خـوب برگزار 
می شـود،  امـا بعـد از آن بـا  افـت شـدید مواجـه 
می شـود. اگـر جشـنواره ای بـا برنامـه مـدون آغـاز 
بـه کار کنـد و بـا برنامـه پیـش رود قطعًا ایـن اتفاق 

نمی افتـد.
 امـا در بعضـی از جشـنواره ها نیـز صرفـا برگـزاری 
جشـنواره مهم اسـت و کیفیت و چگونگی برگزاری 
اساسـا از اهمیتـی برخـوردار نیسـت. به عبارتی در 
برگـزاری جشـنواره چـه در تئاتـر و چـه در سـینما 
کمتریـن آسیب شناسـی انجـام می گیرد کـه این از 

نظـر مـن اصال قابـل قبول نیسـت.
   نکتـه مهمـی کـه به نظـر می رسـد، اهداف 
بـا  همیشـگی  ارتبـاط  یعنـی  جشـنواره ها 
مخاطـب اسـت. در حـال حاضـر ایـن ارتباط 
جهـت جلوگیـری از سـرگردانی مخاطـب در 
تعییـن محتـوای مورد عالقـه اش وجـود دارد یا 
جشـنواره ها بـه این سـمت حرکـت نمی کنند؟ 
هیـچ  جشـنواره ها  از  یک سـری  بـرای  عمومـا 
برنامـه ای تعریف نشـده اسـت. بـه این مفهـوم که 

اگـر قرار اسـت سـال های دیگـر برگزار شـود برچه 
اساسـی بایـد تـداوم داشـته باشـد یـا چـه برنامـه 

مشـخصی قـرار اسـت در آن ارائـه شـود.
آقـای روحـی مـورد دیگـری هـم کـه از    
اهمیـت برخـوردار اسـت توجـه بـه بـار مالـی 
جشـنواره اسـت. در بسـیاری مـوارد کارگـردان 
یـا تیـم نمایش بایـد با هزینه شـخصی نسـبت 
بـه شـرکت در یک جشـنواره اقـدام کننـد. البته 
ایـن اتفـاق در جشـنواره های موضوعی بیشـتر 
بـه چشـم می خـورد. یعنـی جشـنواره هـا به دو 
قسـمت دولتی و غیردولتی تقسـیم می شـوند؟
برگـزار  دولتـی  به صـورت  عمـال  جشـنواره ها   
می شـوند امـا نکتـه مهـم این اسـت که در گذشـته 
برگشـت  و  رفـت  شـامل  هزینه هـا  از  قسـمتی 
گروه هـا را بـه آنـان پرداخـت می کردند که قسـمی 
از مشـکالت را مرتفـع می سـاخت اما امـروز تنها 
درآمـدی که می شـود روی آن حسـاب کـرد همان 
ورودی بـه جشـنواره اسـت کـه هزینه هـای جاری 
را نیـز تامیـن نمی کنـد. دربـاره جوایز نیـز نمی توان 
از بازیگـر یـا کارگـردان درخواسـت کرد کـه جایزه 
شـخصی خـود را در گروه تقسـیم کنـد و این موارد 

ضربـات سـنگینی بـه کیفیـت کارها مـی زند.
 مـا کشـور جشـنواره زده ای داریم و چه بهتر اسـت 
کـه تمام ایـن گردهمایی ها و جشـنواره ها را در یک 
جشـنواره خـاص تجمیع کنیـم. وقتی ما جشـنواره 
بین المللـی مثـل جشـنواره فجـر در سـطح کشـور 
افزایـش  مـاه  بـه یـک  آن را  بایـد  برگـزار می کنیـم 
بدهیـم تـا تمـام جشـنواره ها درآن خالصـه شـود. 
در واقـع یـک رخـداد بیـن المللی شـکل می گیرد.  
چقـدر خوب اسـت کـه تمـام ارگان ها، دسـتگاه ها 
و جریانـات فرهنگـی بـا تمـام تـوان بـرای شـرکت 
و حمایـت در ایـن جشـنواره اقـدام کننـد تـا هـم 

کیفیـت و هـم کمیـت خوبی را شـاهد باشـیم.
کـه  متعـددی  در جشـنواره های  کـه  بـدی  اتفـاق 
مثـال بهزیسـتی، حوزه هنـری و یا هر نهـاد دیگری 
برگـزار می کنـد می افتـد این اسـت که در بسـیاری 
مـوارد رابطـه جـای ضابطـه را می گیـرد و ایـن بـه 

اصـل کار و وظیفـه هنرمنـد لطمـه وارد می کنـد.
لحـاظ  از  هنرمنـد  معتبـری  درفضـای    
فعالیـت  راه  از  بتوانـد  و  باشـد  تامیـن  مالـی 
هنـری متوسـط معـاش را کسـب کند، بـاز هم 
رویکـردی ایـن چنینی به جشـنواره هـا صورت  

مـی گیـرد؟
 اگـر مـا بتوانیم درسـت برنامه ریزی کنیـم و اجرای 

برگـزاری  بهانـه ی  بـه 
جشـنواره بسـیج هنرمندان 
استان خراسـان و جشنواره 
تاتـر فجـر دقایقـی را باعلی 
بسـیج  رئیـس  روحـی، 
هنرمندان خراسـان رضوی
جهـت واکاوی چرایی لزوم 
برگـزاری این نوع جشـنواره 

ها سـپری کردیم.
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که  جشــنواره ای 
برگزار  می خواهد 
باید  ابتدا  شــود 
ش  جــی ا و خر
باشد.  مشخص 
خروجــی  ایــن 
ند  ا می تــــو
درموضوعــات 
مختلفــــــی از 
جمله اجتماعی، 
مذهبــی و دفاع 
موارد  یا  مقدس 
باشــد.  دیگــر 
کشــور  واقع  در 
کشــوری  مــا 
ه خیز  ر جشــنوا
البته  که  اســت 
متاسفانه بسیاری 
از این جشنواره ها 
بعد از چند دوره 

افت می کند.
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عمومـی را در جدی بگیریـم و تنها دغدغه مان 
مشـکالت  از  بسـیاری  باشـد،  اجراهایمـان 
مرتفـع می شـود. در حـال حاضرخوشـبختانه 
چنـد سـال اسـت کـه بحـث اجراهـا شـکل 
مشـهد.  شـهر  در  مخصوصـا  اسـت.  گرفتـه 
مـن پنج سـال مسـئول انجمـن نمایش بـودم و 

توانسـتیم فـروش بلیت هـا را اینترنتـی کنیـم.
از  شـدن  مطلـع  از  پـس  تماشـاگران  امـروز   
موضـوع نمایـش و بازیگـران و عوامـل اقدام به 
تهیـه  بلیـت می کننـد. اگـر نمایـش بـد ببینند 
دیگـر بـه تماشـای نمایـش نمی آینـد، امـا اگر 
ما طـوری برنامه ریـزی کنیم کـه کارها تقویت 
شـود، بیشـتر به سـمت اجرای با کیفیت سوق 
پیـدا و تماشـاگر را راضـی می کنیـم. از طرفـی 
محتـرم  نیز،کاالیـی  فرهنگـی  سـبد  به لحـاظ 
برای تماشـاگر تعریـف کرده ایـم و هنرمند هم 

به لحـاظ مالـی تأمـن می شـود. 
ولـی متاسـفانه صرفـا شـرکت در جشـنواره ها 
ایـن خواسـته محـروم می کنـد  از  را  هنرمنـد 
و دغدغـه کار پرمحتوایـی کـه بتوانـد بیننـده 
و مخاطـب را جـذب کنـد بـه شـدت کاهـش 

می یابـد.
 مـا بـه ایـن واقعیت رسـیدیم که مشـهد بعد از 
تهـران دومین شـهری اسـت کـه اجراهای قوی 

دارد.
اینکـه تماشـاگر حق انتخـاب دارد و این خیلی 
باعـث  کار  خـوب  کیفیـت  کـه  اسـت  مهـم 

اسـتقبال خـوب هـم می شـود.
بایـد قبـول کـرد کـه تماشـاگر امـروز بـا دیروز 
متفـاوت اسـت. امـروز تماشـاگر کار خـوب 
می خواهـد و اتفاقـا خـوب هم هزینـه می کند.
   پرسشـی کـه بـرای مـن پیـش می آیـد 
بـه تقـدم و تاخر کیفیـت بـاالی کار و ذائقه 
مخاطـب برمی گـردد. یعنـی کیفیـت باالی 
کارهـا سـبب تغییـر ذائقـه مخاطـب شـده 
اسـت یا خواسـت مخاطب این مهـم  را به 

انجام رسـانده اسـت؟
طبیعـی اسـت کـه  مـا یـک کار را بـا کیفیـت 
و  می آیـد  تماشـاگر  بدهیـم  ارائـه  خـوب 

. می بینیـد
ایـن ثابت شـده کـه اگـر نمایش خوب نباشـد 
هیچ کـس بـرای تماشـایش نمی آیـد ولـی اگـر 
نمایـش خـوب باشـد و تبلیغـات هـم نکنـد، 
ایـن تبلیغـات به صورت چهـره به چهـره اتفاق 

می افتـد و تماشـاگر اسـتقبال می کنـد.
امـروزه تماشـاگر مـا سـخت انتخـاب می کند 
یعنـی وقتـی کـه کار خـوب دیـده اسـت، در 

می شـود. سـخت گیر  انتخـاب 

منظـورم ایـن اسـت کـه کیفیـت خیلـی مهـم 
اسـت و حـرف اول را می زنـد و مـا اگـر بدانیم 
مـردم چـه نمایشـی را می پسـندند و بـه چـه 
رونـق  شـاهد  می آورنـد  روی  نمایش هایـی 

بـود. خواهیـم  تئاتـر  سـالن های 
تماشـاگر  خـوب  اسـتقبال  ایـن  خوشـبختانه 
عرصـه  بـه  خصوصـی  بخـش  ورود  باعـث 
سـالن های  و  اسـت  شـده  سـرمایه گذاری 
خصوصی تئاتر با سـرمایه هنرمنـدان یا بخش 
خصوصـی افتتـاح می شـوند. معنـای ایـن امر 
این اسـت که تئاتر بـه سـوددهی اقتصادی هم 

رسـیده اسـت.
 متاسـفانه مسـئوالن هنوز بـه اهمیـت این امر 
پـی نبرده انـد و از نظـر حمایتی بسـیار ضعیف 

می کنند. عمـل 
 حتـی باید در سـالن های خصوصـی، نمایش 
فیلم داشـته باشـیم و بحث آمـوزش را جدی تر 
بگیریـم. تا خوب آمـوزش نبینیم اتفاق خاصی 
امکانـات  از  صحیـح  آمـوزش  بـا  نمی افتـد. 
حداکثـر اسـتفاده را می کنیـم و بیشـترین بازده 

را شـاهد خواهیـم بود.
  به خاطـر وجـود خط کشـی های فکری 
حتـی در جشـنواره دفـاع مقـدس بعضی از 
هنرمنـدان توانمنـد به خاطر نحـوه ارائه کار 
و نـوع نگـرش از شـرکت در چنین محافلی 
محروم می شـوند، آیا شـما ایـن موضوع را 
به عنـوان کسـی کـه در جشـنواره ها دسـت 
انـدرکار بـوده اسـت تاییـد می کنید یـا فکر 
می کنیـد ایـن یک نـوع بهانه گیـری اسـت؟

مثـال مـا جشـنواره رضـوی برگـزار می کنیم که 
یک سـری خط قرمزها دارد. در جشـنواره های 
و  همین طـور  نیـز  بسـیج  یـا  مقـدس  دفـاع 
نیـز  یکسـری  همچنیـن جشـنواره های فجـر 
دیدگاه هـا و نقطه نظرهـای خـاص خـودش را 
دارد ولـی بـه اعتقاد مـن باید بگذارنـد هنرمند 
در جشـنواره حرفـش را بزنـد و زبـان گویـای 
اجتماعـی ما باشـد. بهترین زبان انتقـال، زبان 
نمایـش اسـت. اگـر بـه نوعـی بگوییـم مثـال 
ایـن کار بـد اسـت بـه زبـان نمایـش می توانیم 
بگوییـم که حداقل حسـن اش در طبیعی بودن 
آن اسـت. حـال هـر جشـنواره ای ویژگی هـای 
خـاص خـودش را دارد و اتفاقاتـی قـرار اسـت 
بیفتـد و اگـر برنامه هـای تدویـن شـده داشـته 
باشـند و براسـاس آن اهداف نمایش را انتخاب 
کننـد بازخـورد خـودش را دارد ولـی یک زنگ 

دارد. وجـود  خطر 
سـاز  مشـکل  ببندیـم  را  چرخـه  اگرایـن  مـا   
خواهـد شـد و بایـد هنرمنـد را در روال قانونی 

سیسـتم نظـام و در قالـب و بسـتر نظـام آزاد 
بگذاریـم. در واقـع کارگـردان را طوری هدایت 

کنیـم کـه بتوانـد حرفـش را بزنـد. 
موضـوع  ایـن  خیابانـی  تاتـر  مـورد  در  مثـال 
هنرمنـد  خیابانـی  تاتـر  در  اسـت.  صـادق 
خویـش را موظـف بـه بازگـو گـردن و بررسـی 
مشـکالت اجتماعـی مـی دانـد و فریـاد مـی 
زنـد. و خیلـی چیزهـا را در قالـب نمایـش می 
گویـد. ایـن سـبک زنـده تـر و پویاتـر اسـت و 
تماشـاگر منفعـل نیسـت. گاهی این تماشـاگر 
در جایـگاه بازیگـر قرار می گیـرد. دریک کالم 
تاتـر خیابانـی را مـی تـوان برشـی از اجتمـاع 

دانسـت.
لفـظ تاتـر در خیابـان نیـز غلـط اسـت مـن از 
سـال 76 بـه صـورت تخصصـی بـه کار تاتـر 
خیابانی مشـغول بودم و یکـی از عالئق اصلی 

اسـت. من 
بـه خاطـر دارم در تهـران هنگام جشـنواره فجر 
یـک صحنـه  .در  کردیـم  مـی  کار  در جایـی 
مـرا  بازیگـر  و  آمـد  مامـور  تاتـری،  درگیـری 
ایـن  بگویـم  می خواهـم  بـرد.  و  زد  دسـتبند 
حـواث باید به شـکل طبیعـی رخ دهد جوری 

کـه بـاور پذیر باشـد.
  قـدری از سـوابق فعالیـت هنـری تـان 

. یید بگو
از سـال ۱۳75 به شـکل حرفـه ای کار نمایش 
انجـام مـی دهـم و از ده سـال پیشـتر، یعنـی 
از سـال هـای ۱۳65 بـا کار کـودک وارد ایـن 
عرصـه شـده ام و تـا بـه امـروز کـه در خدمت 
شـما هسـتم عالقـه اصلـی ام بـه کار در حوزه 

تاتـر خیابانی اسـت.
نکته آخر را بفرمایید

مهـم ایـن اسـت کـه مـا هنرمنـدان را حمایت 
کنیـم. امیدواریـم کـه بتوانیـم بـا تولیـد آثـار 
راضـی  تماشـاگر  کـه  کنیـم  کاری   ، خـوب 
از سـالن بیـرون بـرود وخسـتگی کار از تـن 

بیایـد. بیـرون  هنرمنـد 
می گویـم  هـم  االن  و  گفتـه ام  همیشـه  مـن   
بحـث رسـانه از قبیل خبرگزاری هـا، روزنامه ها 
اسـت.  اهمیـت  حائـز  بسـیار  ماهنامه هـا،  و 
چراکـه هرچه ما تـالش کنیم اما اگـر در جایی 
اسـت.  کوبیـدن  هـاون  در  آب  نشـود  گفتـه 
بازتاب رسـانه ای باعث می شـود که مـا بتوانیم 
اتفاقـات هنـری شـهر و اسـتانمان را بـه نقـاط 

دیگـر کشـور منعکـس کنیم. 
با سپاس فراوان.
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بـــــرگزاری جشـنواره 
سـایر  در  فجـر  تئاتـر 
نـگاه  در  هـا  اسـتان 
کلـی تصمیـم گیـری کامـال صحیحـی اسـت کـه آینـده 
ای رو بـه جلـو را بـرای شناسـاندن تئاتـر بـه تمام کشـور 
رقـم خواهـد زد. فجـر به عنـوان معتبـر ترین جشـنواره و 
اصطالحـا ویتریـن دسـت آورد تئاتر یک سـال کشـور در 
سـه سـال اخیر عالوه بر تهران، اسـتان های دیگری را نیز 
بـه عنـوان میزبـان اتنخـاب کـرده تا بسـتری فراهم سـازد 
بـرای دیده شـدن تئاتـر های منتخب در سـایر اسـتان ها. 
خراسـان رضـوی بـه عنـوان یکـی از قطـب هـای اصلی 
تئاتـر کشـور هـر سـاله از میزبانـان برگـزاری فجـر بـوده 
اسـت. قطعـا هـر شـروعی با کـم و کاسـتی هایـی همراه 
اسـت که بـا گـذر از چند سـال ابتدایـی برگـزاری آن این 
توقـع بـه وجـود مـی اید که سـال بـه سـال شـاهد برنامه 
ریـزی دقیـق تـر و شـکل گیـری بهتـر و رفـع ایـرادات آن 

. شیم با
خراسـان تنهـا بـا همـت و عشـق هنرمنـدان تئاتـر اش 
از جانـب  قابـل توجهـی  و  بـدون حمایـت در خـور  و 
مسـئولین موفـق شـده تعـداد قابـل توجهـی از مـردم این 
خطـه را با نمایش آشـنا کنـد و یکی از پـر مخاطب ترین 
شـهر های کشـور از لحـاظ اسـتقبال و حمایت مـردم از 
ایـن هنـر باشـد. اما با توجـه به پتانسـیل موجـود در تئاتر 
خراسـان همچنـان بـه علـت عـدم همـکاری الزم حتـی 
بـرای ابتدایـی تریـن مسـایل از جملـه اطـالع رسـانی به 
مـردم و تبلیغـات شـهری و تلویزیونی و ... اکثر سـاکنین 
خراسـان از وجود تئاتر در شهرهایشـان بی اطالع هستند 
و دسـت و پنجـه نـرم کردن بـا این مسـایل گاهـی اهالی 
ایـن هنـر را واقعـا دچار خسـته گـی و نا امیدی مـی کند. 
متاسـفانه جشـنواره تئاتـر فجـر نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا 

. نیست
عدم اطالع رسانی صحیح!

بـا توجـه به اسـتقبال گرمی کـه از جانـب مردم خراسـان 
در سـالن هـای تئاتـر شـاهد هسـتیم، قطعـا ایـن توقع به 
وجـود می آید تا نمایـش هایی که برای اجرا در جشـنواره 
فجـر بـه خراسـان مـی آینـد بـا وسـواس و دقت بیشـتری 

انتخـاب شـوند تا شایسـته اجرا در این شـهر باشـند. این 
گونـه می شـود بـرای آن دسـته از مردم کـه موقعیت دیدن 
تئاترهـای سـایر شـهر هـا در تهـران را ندارنـد، فرصتی را 
فراهـم سـاخت تا بتواننـد از دیـدن حد اقل چنـد نمایش 
قابـل تامـل دیگـر در مشـهد بهره مند شـوند. بـه نظر من 
ذات و هـدف اصلـی ایـن جشـنواره باید همین باشـد، نه 
صرفـا پـر کردن جدول جشـنواره و شـمارش و ُپـز دادن با 

تعـداد نمایـش هایی کـه در آن به اجـرا در آمـده اند!
در حاشـیه ی برگزاری این جشـنواره در خراسـان که قطعا 
بـا مدیریـت صحیـح مـی توانـد در آینـده  همچـون فیلم 
فجر در بین همگان معرفی شـده و مسـیر خـود را محکم 
تـر ادامه دهد، زمزمه هایی از سـوی بعضـی از هنرمندان 
دال بـر اینکـه مخالف برگزاری این جشـنواره در خراسـان 
هسـتند به گـوش می رسـد. نکته ای کـه برای مـن ایجاد 
سـوال مـی کنـد ایـن اسـت کـه بعضـی از ایـن دوسـتان 
هنرمنـد در سـال هـای پیشـین که خـود ریاسـت انجمن 
نمایـش را عهـده دار بودنـد بـا عزمـی جـزم از برگـزاری 
جشـنواره در خراسـان اسـتقبال می کردند. حتی در سـال 
نخسـت جشـنواره فجـر خراسـان نمایـش هایـی حضور 
داشـتند که به جشـنواره فجر راه نیافته بودند اما در مشـهد 
بـه روی صحنـه رفتنـد! ایـن همـه مخالفت از سـوی این 
بزرگـواران باید جـای خود را به همکاری و یکدلی بیشـتر 
بـرای برگـزاری هر چه بهتـر جشـنواره دهد تا رونـد رو به 
رشـد قابـل توجهی را در سـال های آینده شـاهد باشـیم.

یکی از مشـکالت بـزرگ برگـزاری این جشـنواره معضل 
مالـی اسـت و هزینه ای کـه صرف حضـور نمایش هایی 
کـه از سـایر شـهر ها مهمـان ما مـی شـوند، در جایی که 
خود خراسـان تعـداد زیادی نماینده حضـور در فجر دارد 
و اعـزام آن هـا بسـیار پـر هزینه اسـت، هنرمندان مشـهد 
را در تنگنـای مالـی قـرار مـی دهـد. ای کاش بـرای ایـن 
معضـل، حسـاب شـده تـر فکـر شـود. چـرا کـه مـردم 
مشـهد فرصـت دیدن نمایـش های خوب شهرشـان را در 
اجراهـای عمومـی خواهنـد داشـت، پـس بهتر آن اسـت 
کـه بـدون شـخصی نگـری کمـک کنیم تـا جشـنواره ی 
فجر اسـتانی بسـتری باشـد برای آشـنایی و تبـادل تئاتر با 

سـایر اسـتان های کشور. 

مهسا غفوریان
نویسنده و بازیگر تاتر

لزوم همدلی برای برگزاری جشنواره ها

خراســان تنها با 
عشــق  و  همت 
تئاتر  هنرمنــدان 
بــدون  و  اش 
خور  در  حمایت 
و قابل توجهی از 
مسئولین  جانب 
موفق شده تعداد 
قابــل توجهی از 
این خطه  مــردم 
را با نمایش آشنا 
پر  از  یکی  و  کند 
ین  تر مخاطــب 
کشور  های  شهر 
از لحاظ استقبال 
مردم  حمایت  و 
از این هنر باشد.
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گروه تاتر

در جشنواره ها مردم باید نقش اول را داشته باشند

گفت و گو

  جشـنواره های متعـددی در حوزه سـینما و 
تئاتـر در کشـور و در اسـتان ما برگزار می شـود. 
نکتـه مهـم و پرسـش مـن اینجاسـت کـه ایـن 
تکثـر و تعـدد جشـنواره ها خصوصا در سـینما 
و تئاتـر آیا می تواند بسـط فرهنـگ و به عمومی 

شـدن ایـن فرهنگ کمـک کند؟ 
کلمـه  معنـای  از  کـه  همان طـور  جشـنواره ها 
مشـخص اسـت باید جشن باشـد.یعنی به گونه ای 
برگـزار شـود کـه برآینـد محصـوالت فرهنگی یک 
گـروه یـا یـک شـهر یـا یـک اسـتان باشـد. مثـال 
جشـنواره فیلـم و تئاتر اسـتان خراسـان بایـد برآیند 

فعالیـت یـک سـاله تئاتـر خراسـان باشـد .
  چیـزی کـه در وهلـه نخسـت برای جشـنواره مهم 
اسـت اولویـت قـرار دادن مخاطب اسـت. یکی از 
مشـکالت عظیمـی کـه هنـر و هنرمندان مـا دارند 
کمبـود مخاطب اسـت، البته جز سـینما کـه اخیرا 
بـه لطـف عوامـل داخلـی و خارجی کمـی اوضاع 

. دارد  بهتری 
لیکـن بایـد توجـه داشـت کـه بسـیاری ازهنرهـا 
خیلـی بـا مـردم مرتبـط نیسـتند امـا مـی بینیـد که 
نظـام جمهوری اسـالمی به آنها هم معتقد اسـت. 
مـا هنر را برای هنـر نمی خواهیم اگرچـه هنر دارای 
جذبـه اسـت و اگر چه هنر اسـتعداد ذاتی اسـت و 
اگرچـه هنـر نـوری از انـوار الهی اسـت امـا هنری 
کـه نتوانـد در خدمـت مـردم باشـد ارزش نـدارد. 
در طـول تاریـخ ایـران اگـر نـگاه کنیـد هـر موقـع 
کـه انقالبی شـده حرکتی شـده اسـت، دربسـیاری 

مـوارد همـراه بـا هنر بـه انجام رسـیده اسـت.
شـعر را مثـال بزنیـم. در آخـر سـلطنت رضاشـاه، 
شـعرهایی در هجو رضاشـاه گفته شـد و اثراتش را 

گذاشت.

حـاال چـه مثبـت و چـه منفـی. مـا می خواهیـم 
بگوییم جشـنواره وقتی ارزشمند اسـت که در کنار 
مـردم و جذاب باشـد و بـه اصطالح به سـمت این 
بـرود کـه برآینـد محصوالت مـورد نظر باشـد . در 
جشـنواره مردم باید نقش اول را داشـته باشـند و هر 
جشـنواره ای کـه مردمـی شـد ماندنـی می شـود و 
هـر جشـنواره ای که مردمی نباشـد، قطعـا ماندگار 

بود. نخواهـد 
  ما تکثر جشـنواره ها را داشـتیم از جشنواره 
فجـر گرفته تا جشـنواره های دیگر.  جشـنواره ها 
مخصوصـا در حـوزه تئاتـر و فیلـم بایـد چـه 
سیاسـتی و چه سـمت و سـویی داشـته باشند 

کـه در جـذب مخاطـب موفق عمـل کنند؟ 
یکـی از مهم تریـن معضالت کشـور ما این اسـت 
کـه همـه متولیـان فرهنـگ فکـر می کننـد مـردم را 
می شناسـند. یعنـی یـک دیـد تخصصـی در کار 
وجـود نـدارد. امـا در دنیـا ایـن گونـه  نیسـت. در 
دنیـا بـرای اینکـه  محصـول فرهنگـی خودشـان را 
بفروشـند بـا برنامه ریـزی، ذائقه مردم را به سـمت 
جشـنواره  مثـال  می کننـد.  هدایـت  محصـول  آن 
اسـکار را ببینیـد، وقتـی اسـکار در آمریـکا برگـزار 
می شـود در آن شـب اکثـر فیلمسـازان و هنرمندان 
سـینمای دنیا بیدار هسـتند کـه آن برنامـه را ببینند. 
حتی بسـیاری، فیلمسـاز نیسـتند، اما دوست دارند 
ایـن مراسـم را ببیننـد. به عبارتی مخاطـب میلیونی 
دارد. بـه ایـن دلیـل که مـردم احسـاس می کنند در 
ایـن مراسـم یـک عایـدی خواهنـد داشـت. مثـال 
کسـی کـه بـه دنبال مـد لبـاس اسـت یا کسـی که 
دنبـال فیلـم اسـت و فـردی کـه دنبـال شـناختن 
کارهـا اسـت.  ایـن بسـیار مهـم اسـت کـه مـا در 
ذایقـه  مخاطبانمـان  در  بتوانیـم  جشـنواره هایمان 

برگـزاری  مناسـبت  بـه 
جشـنواره فیلم  کوتـاه دینی 
آقـای  سـراغ  بـه  رویـش، 
دبیـر  رفائـی  جـواد  سـید 
حـوزه  رئیـس  و  جشـنواره 
تـا  رفتیـم  هنـری خراسـان 
بـا ایشـان بـه گـپ و گفت 
ایـن  حاصـل  بنشـینیم. 
در  را  صمیمانـه  گفتگـوی 

بخوانیـد. یـر  ز
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ین  یکی از مهم تر
معضالت کشور 
اســت  این  مــا 
متولیان  همه  که 
فکــر  فرهنــگ 
را  مردم  می کنند 

می شناسند.



1۶

ای ایجـاد و براسـاس آن جشـنواره برگـزار کنیم. آن 
زمـان، یـک جشـنواره مانـدگار خواهیم داشـت.

  بـه نظر شـما امـروز جامعه به چـه خوراک 
دارد؟ احتیاج  فرهنگی 

بسـیار  اقتصـادی  مسـائل  کشـورمان  در  امـروزه 
مهـم و دغدغـه بسـیاری از مردم اسـت.  بیکاری و 

معضـالت اجتماعـی نمـود فراوانـی دارد .
حـاال فیلمسـازی می توانـد اینهـا را بسـازد، یعنـی 
یـک جـور هدایـت اجتماعـی صـورت بگیـرد. ما 
اعتقـاد داریـم کـه بعـد از انقالب اسـالمی، تحول 
در همه ابعاد ایجاد شـده اسـت. تحـول هنر در این 
اسـت کـه هنـر در خدمت ابعـاد فرهنگ اسـالمی 
قـرار بگیـرد. مثال یکـی از آن اهداف  این اسـت که 
زندگـی عمـوم مـردم در رفاهـی کـه متعادل اسـت 
باشـد، نـه اینکـه در همین کشـور بـه اصطالح 80 
میلیونـی عـده ای آنقـدر از وضعیـت مالـی خوبی 
بهره منـد باشـند کـه نداننـد چـه کننـد و یـک عده 
در فقـر مطلـق باشـند. هنرمنـد می توانـد از این ها 
اسـتفاده کنـد و هنـر خـود را در چارچوب های نقد 
اجتماعـی قـرار و کار هنرمندانه ارائه دهـد که البته 

شـعار زده هم نباشـد.
  بعـد از انقـالب، سـینمای ایـران متحـول 
و  اهـداف  انقـالب  پیـروزی  بـا  یعنـی  شـد. 
روال سـینمای ایـران تغییـر کـرد. مثال امـروز با 
جشـنواره ای بـا عنـوان جشـنواره دینـی رویش 
روبـرو هسـتیم. سـوال من اینجاسـت کـه این 

جشـنواره چـه اهدافـی را دنبـال مـی کنـد؟
جشـنواره رویـش در سـال ۱۳8۴ در حـوزه هنـری 
خراسـان رضـوی  برگـزار شـد و بـه نوعـی مبداش 
در خراسـان اسـت و هـدف اصلـی اش ایـن بـوده 
کـه ژانـر جدیـدی را به نـام ژانـر دین در فیلـم کوتاه 
مطـرح کند. ایـن جشـنواره  پیش تر خیلـی پررنگ 
نبوده اسـت. هـدف از این جشـنواره این اسـت که 
محلـی باشـد تـا فیلمسـازان جـوان و عالقمنـد به 
فیلمسـازی،در معـرض مباحث دینی  قـرار بگیرند 
و بـا کمـک گرفتـن از مباحـث فنـی، بـه تربیـت 
فیلمسـاز جـوان عالقمنـد بـه ژانـر دینـی کمـک 
کنیـم. تـا امـروز ۱0 دوره با ایـن عنوان برگزار شـده 
اسـت کـه البتـه از دوره نهم به جشـنواره دوسـاالنه 
تغییـر یافتـه اسـت. اگر دقـت کنید، حرکت و سـیر 
فیلمسـازان مـا از ظواهـر دیـن به عمق دین رسـیده 
اسـت یعنـی سـعی کردنـد کـه وقتـی کسـی ایـن 

فیلم هـا را می بینـد بـه تفکـر وا داشـته شـود .
 وقتـی یـک فیلـم دینـی را می بینیـد فکـر می کنیـد 
کـه چـه مبحثی در این فیلم گفته شـده  اسـت، چه 
موضوعـی در البـه الی ایـن اتفاقـات افتاده اسـت. 
امیدوارم در  سـال ۱۳۹6 که دوره یازدهم جشـنواره 
برگـزار مـی شـود دو بخـش را بـه جشـنواره اضافـه 

کنیـم. از فیلمسـازان دعـوت به همـکاری می کنیم 
و نسـبت بـه پذیـرش آثارشـان اقـدام مـی نماییم و 
درعیـن حـال سـعی می کنیـم جوایـزی کـه بـرای 
فیلم هـای بلنـد در نظـر می گیریـم جوایـز خوبـی 
باشـد کـه بتواند برای فیلمسـاز محرک باشـد. البته 
مـا اعتقاد داریم کسـی که کار دینـی انجام می دهد 
حتمـا بایـد بـرای رضـای خـدا باشـد امـا وظیفـه 
مسـئوالن هم این اسـت که وقتی کسـی در راه خدا 
کاری انجـام داد، حمایتـش کنـد چـه در سـاخت 

فیلمـش چـه در فـروش و چـه در نمایش. 
همـه اینهـا باعـث مـی شـود کـه در سـال آینـده با 
همـه کـم و کاسـتی هایی که در اسـتان وجـود دارد 
بـه دنبـال این باشـیم کـه جشـنواره رویـش  به یک 
جشـنواره محتوایـی ارزشـمند و  قوی تـر از آنچـه 
امـروز هسـت تبدیـل بشـود و در کنـار ایـن هم ما 
مشـهد را به عنـوان پایـگاه سـینمای دینـی ایـران در 

بعـد نظـری معرفـی کنیم .
  مـا بـه دنبـال انتشـار کتابـی هسـتیم کـه به عنـوان 
یـک منبـع درسـی دانشـگاهی و یـک کتـاب مهم 
تلقـی شـود  و هرکسـی بخواهـد سـینمای دینـی را 

بشناسـد بـه ایـن مجموعـه مراجعـه کند .
الملـل  بیـن  بخـش مهـم دیگـر کار هـم بخـش 
جشـنواره اسـت کـه  فعـال به عنـوان بحـث جنبـی 
حضـور دارد و  تـالش می کنیـم بـه بخـش اصلـی 
تبدیـل شـود و همزمـان بـا فراخوانی که به سراسـر 
هـم  جهـان  نقـاط  دیگـر  بـرای  می دهیـم   ایـران 
کـه  برویـم  سـمت  ایـن  بـه  و  بدهیـم  فراخوانـی 
خـود فیلمسـازان  در ایـن جشـنواره شـرکت کننـد 
وعـالوه بر ایـن جوایز ریالـی و جوایـز ارزی هم به 

هنرمنـدان خارجـی بدهیـم.
امسـال در کنـار جشـنواره، همایشـی نیـز بـه نـام 
خدمـات متقابـل دیـن و سـینما  تـدارک دیـده ایم.  
آقـای مطهری،کتابـی دارد کـه بـه خدمـات متقابل 
ایـران و اسـالم و اسـالم و ایـران می پـردازد. در این 
کتاب اثبات شـده اسـت که اسـالم و ایران نسـبت 
بـه هـم خدماتی نمـوده اند. مـا به دنبـال این بحث 
هسـتیم کـه ایـن مـوارد را به عنـوان یـک تـز در دنیا 

کنیم. مطـرح 
مـا در بحـث خدمـات متقابـل دیـن و سـینما مـی 
 خواهیـم بگوییـم کـه دیـن بـرای معرفی خـودش، 

نیازمنـد به سـینما اسـت.
انجـام  متقابـل  خدمـات  ایـن  در  مـا  کـه  کاری 
دینـی  سـینمای  تعاریـف  جمـع آوری  می دهیـم 
اسـت.در این امـر یکی از محققـان دینی  صحبت 
می کنـد، سـپس یکـی از هنرمنـدان یـا کارگردانان 
سـینما  بـه ایـراد نقطه نظـرات خویش می پـردازد.

با تشکر از شما.

 اگـر دقـت کنیـد، حرکـت 
از  مـا  فیلمسـازان  سـیر  و 
ظواهـر دیـن بـه عمـق دین 
رسـیده اسـت یعنی سـعی 
کردنـد کـه وقتی کسـی این 
فیلم هـا را می بینـد بـه تفکر 

وا داشـته شـود .
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جشــنواره  اینکــه 
تاثیــری  چــه  هــا 
بــر  توانــد   مــی 
ــر  ــن منظ ــد از چندی ــته باش ــر داش ــان تئات ــد جری رون
ــزاری  ــت برگ ــلم اس ــه مس ــت . آنچ ــی اس ــل بررس قاب
جشــنواره هــا فــی نفســه مفیــد هســتند و در تعاملــی دو 
ــالئق و  ــا س ــدان ب ــنایی هنرمن ــرای آش ــتری ب ــویه بس س
عالیــق مــردم فراهــم مــی آورنــد کــه بــه پویایــی بیشــتر 
هنرمنــدان منجــر خواهــد شــد .  در برهــه ای از زمــان در 
کالن شــهری مثــل مشــهد ، تنهــا ســاالنه چنــد نمایــش 
بــه اجــرای عمومــی گذاشــته مــی شــد . بدیهــی اســت 
در آن شــرایط جشــنواره هــای تئاتــر بعنــوان یگانــه منجی 
و بــه مثابــه کپســول اکســیژن ایــن تئاتــر محتضــر عمــل 
مــی نمودنــد . امــا چنانچــه شــهری از اســتمرار اجــرای 
عمومــی تئاتــر برخــوردار باشــد و بتوانــد کارویــژه هــای 
تعریــف شــده بــرای آن را کــه برخــورداری از مخاطــب 
و ارتبــاط بــا عمــوم مــردم اســت را برقــرار نمایــد ، 
ــازد .  ــی ب ــگ م ــا رن ــنواره ه ــزاری جش ــرورت برگ ض
متاســفانه گاهــی هنرمنــدان بــه ویــژه در شهرســتانها این 
مهــم ) اجــرای عمومــی ( را  رهــا نمــوده و مطالباتشــان را 
در خیــل گســترده جشــنواره های ریز و درشــت جســت و 
جــو مــی کننــد . بــه عبــارت دیگــر در کشــور مــا کثــرت 
جشــنواره هــا از دو منظــر قابــل تامــل اســت . نخســت 
اینکــه ایــن کثــرت نشــانگر رونــق هنــر تئاتــر و پویایــی 
هنرمنــدان ایــن عرصــه اســت . دوم ایــن کثــرت باعــث 
ــه  ــردم جامع ــه م ــبت ب ــگران نس ــدن نمایش ــول مان مغف
ــک  ــرای ی ــی از اج ــی و غای ــدف اصل ــه ه ــود ک ــی ش م
ــا  ــه صرف ــهایی ک ــد . نمایش ــی گردن ــوب م ــر محس تئات
جهــت شــرکت در جشــنواره تولیــد شــده و قاعدتــا ذائقــه 
عمــوم مخاطبیــن در آن لحــاظ نشــده اســت نمــی توانــد 
در اجــرای عمومــی خــود بــا اســتقبال مواجه گــردد . این 
مســئله کــه از آســیب هــای جشــنواره بــه حســاب مــی 
آیــد اغلب شــامل نمایشــهایی اســت کــه برای جشــنواره 
ــه شــکل غیرمتعــارف و دور از ذهــن  ــان ب ای شــدن چن
ارائــه مــی گردنــد کــه خــود گــروه اجرایــی نیــز از درک آن 
عاجــز مــی شــوند . بیشــتر ایــن نمایشــها ناشــی از نــگاه 

ــی اســت کــه تمــام آمــال خــود  جشــنواره زده هنرمندان
را در جشــنواره هــا جســتجو مــی کننــد و بنــای نمایــش 
خــود را بــر اســاس حضــور در جشــنواره پایــه ریــزی می 
نماینــد . گاهــی یــک نمایــش را در چندیــن جشــنواره بــا 
ــی  ــوای جشــنواره همخوان ــا محت ــدک کــه ب ــی ان تغییرات
پیــدا کنــد ارائــه مــی دهنــد . ایــن مســئله بــدون شــک 

ــد . ــی آی ــاب م ــه حس ــر ب ــای تئات ــی از آفته یک
جشــنواره هــا جوالنگاهــی بــرای عرضــه دســتاوردهای 
ــه  ــش اســت کــه مــی بایســت ب تالشــگران حــوزه نمای
ــه برگــزاری آن  قاعــده و در صــورت ضــرورت نســبت ب

اقــدام نمــود. 
بــه طــور کل جشــنواره هــا ضمــن ارائــه ایــن دســتاوردها 
بایســتی بتواننــد بــه ایجــاد موجــی از شــور و نشــاط بیــن 
هنرمنــدان و مخاطبیــن ، تبــادل و هــم اندیشــی جهــت 
ارتقــاء کیفــی آثــار هنرمنــدان ، ایجــاد انگیــزه در بســتر 
رقابتــی ســالم و ســازنده نائــل آینــد . از ســوی دیگــر باید 
بــه ایــن مهــم هم توجــه داشــت کــه کثــرت جشــنواره ها 

هنرمنــدان را دچــار آفــت جشــنواره زدگــی نکنــد . 
ــری در تاثیرگــذاری یــک  ــران هن ــن نگــرش مدی همچنی
ــا  ــن معن ــت . بدی ــده اس ــن کنن ــری تعیی ــنواره عنص جش
کــه چنانچــه سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی بــرای یــک 
ــح  ــاز و کاری صحی ــوده و از س ــد ب ــده من ــنواره قاع جش
برخــوردار باشــد آثــار مــورد پذیــرش در آن ســطح کیفی 
ــا  ــاط ب ــع آن ارتب ــه تب ــه ب ــت ک ــد داش ــی خواهن مطلوب
مخاطبــی کــه شــاید بعضــی از آنهــا بــه واســطه تبلیغات 
ایجــاد شــده بــرای اولیــن بــار در ســالنها حضــور یافتــه 
ــد در ســطح باالیــی قــرار خواهــد گرفــت کــه شــاید  ان
حضــور مســتمر او را در ســالنهای تئاتــر در پــی داشــته 
باشــد . ایــن مســئله مــی توانــد یکــی از خروجــی 
ــد  ــنواره باش ــزاری جش ــران در برگ ــر مدی ــد نظ ــای م ه
ــد  ــه کــه مــی توانن . در مجمــوع جشــنواره هــا همانگون
بــه رشــد و شــکوفایی تئاتــر کمــک شــایانی نماینــد ، در 
صــورت عــدم رعایــت قواعــد و اســلوب هــا و پرداخــت 
ــه عنــوان آســیبی جــدی در  ــه آن مــی توانــد ب افراطــی ب

حــوزه هنرهــای نمایشــی نیــز مطــرح گــردد . 

علیرضا اسدی
کارگردان و نویسنده تاتر

کثرت جشنواره ها و پویایی اجتماعی

هــا  جشــنواره 
هــی  نگا ال جو
عرضــه  بــرای 
دســتاوردهای 
حوزه  تالشگران 
اســت  نمایش 
بایســت  می  که 
در  و  قاعــده  به 
صورت ضرورت 
نسبت به برگزاری 

آن اقدام نمود.
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گروه تاتر

جشنواره های ما مخاطب بین المللی ندارد

گفت و گو

  در حـال حاضر یک سـری جشـنواره های 
یـم  کـه در حجم باال و  تئاتـری و سـینمایی دار
یـق ارگان هـای مختلفـی اجرا می شـود.  از طر
اینگونـه جشـنواره ها  برگـزاری  فکـر می کنیـد 
بـه لحـاظ کمیـت و کیفیـت چـه تاثیـری بـر 

مخاطـب دارد؟
بایـد  بین المللـی  جشـنواره های  خصـوص  در   
بگویـم کـه حضـور یـک تئاتـر خارجـی بـا چند 
را  جشـنواره  یـک  نمی توانـد  خارجـی  میهمـان 
متعـددی  اتفاقـات  بایـد  بلکـه  کنـد  بین المللـی 
بیفتـد تا تعریـف بین المللـی بودن حادث شـود.
قـدم اول  حضـور گروه هـای بیـن المللـی اسـت 
گـروه  پنجـاه  و  صـد  الـی  صـد  کنـار  در  وقتـی 
نمایشـی در کشـور مـا 6 تـا فیلـم خارجـی و در 
حـوزه تئاتـر ۱0 تـا نمایـش خارجی هم مـی آید، 
سـوال اینجاسـت کـه ایـن حضـور حداقلـی آیـا 
واقعـا مخاطب بیـن المللی هم جـذب می کند؟! 
  پیـش از انقـالب مـا شـاهد یـک سـری 
رویدادهـای هنری  به شـکل جشـنواره بودیم. 
ینـش جشـن هنـر شـیراز بود کـه به  مثـال مهتر
همیـن  بـه  و  برمی گـردد  تـا5۶   ۴۷ سـالهای 

  شـکل تعـدادی از گـروه های بیـن المللی 
گروه هـای  کنـار  در  و  آمدنـد  مـی  خـاص 
می خواهـم  می پرداختنـد.  اجـرا  بـه  داخلـی 
نظـر شـما را در ارتبـاط بـا اینکـه اصـال هنر و 
نحـوه اجـرای جشـنواره ها در بیـن دهـه چهل 
و پنجـاه بـا امروزه قابـل قیاس هسـت یا خیر، 

؟ نم ا بد
دومیـن  خارجـی  گروه هـای  حضـور  کنـار  در 
بیـن  انعـکاس  المللـی  بیـن  تولیـدات  شـاخصه 
المللی اسـت. ایـن رویدادهای تحـت عنوان بین 
المللـی بایـد انعـکاس بیـن المللـی هـم داشـته 
باشـد.این دو شـاخصه ای اسـت که بایـد در کنار 
هـم باشـد تا مـا بتوانیـم رویـدادی را بیـن المللی 

خطـاب کنیـم .
المللـی  بیـن  سـومین شـاخصه  الزم،مخاطـب 
فرانسـه  کشـور  در  کـن  جشـنواره  شـما  اسـت. 
را ببینیـد کـه در یـک روسـتای کوچـک در یـک 
شـهر کوچـک برگـزار می شـود امـا مخاطـب بین 

المللـی حداقـل در قـاره اروپـا را دارد. 
جشـنواره هـای مـا مخاطـب بیـن اللمللـی ندارد 
بـرای خودمـان  جشـنواره برگـزار می کنیم.فقط ده 

مجید امرایـی، متولد دیماه 
۱۳۴۸، تئاتـر درمـان گـر، 
سـردبیر  و  مسـئول  مدیـر 
تاتـر،  تخصصـی  ماهنامـه 
از  و  دانشــــگاه  مــدرس 
اسـاتید مطـرح تئاتر کشـور 

مـی باشـد.
بـا  ارتبـاط  در  ایشـان  بـا 
کارآیی جشـنواره هـای تاتر 
کشـور به گفتگو نشسـتیم.  



ماهنـــــــــامه  تاتر، سینــام و ادبیات بهمن ماه  1395 شمــــــــاره دوم

19

خصــوص  در   
ره های  جشــنوا
لمللــی  بین ا
که  بگویم  بایــد 
تئاتر  یک  حضور 
خارجــی با چند 
خارجی  میهمان 
یک  نمی توانــد 
را  جشــنواره 
لمللــی  بین ا
باید  بلکــه  کند 
اتفاقات متعددی 
یف  تعر تا  بیفتد 
بین المللی بودن 

حادث شود.



2۰

یـا بیسـت گـروه خارجـی بیاینـد، کارهایشـان را 
اجـرا کنند و بروند.  پس شـاخصه سـوم مخاطب 

بیـن المللی اسـت  کـه مـا نداریم. 
ایـن چهـار شـاخصه اگر کنـار هم باشـد می تواند 

یـک رویداد بیـن المللـی را معرفی کند. 
بنابرایـن مـا بیشـتر کمیت داریـم تا کیفیـت. البته 
کمیـت هایـی هم کـه همراه بـا بسـترهای موجود 

باشـد خوب اسـت.
مـا سـالن بـزرگ زیـادی نداریـم آیـا می شـود یـا 
می توانیـم بگوییـم بـا دو عـدد سـالن مجموعـه 
تئاتـر شـهر و یک تـاالر وحـدت و دو تـاالری که 
در مجموعـه ایرانشـهر وجـود دارد، کشـور برگزار 
کننـده جشـنواره های بیـن المللـی هسـتیم؟! پس 
می دانیم که بسـتر و بسترسـازی هم نشـده اسـت. 
در طـول سـال های گذشـته اگـر هـر سـالی یـک 
سـالن تئاتـر یـا یـک سـالن سـینما اضافه می شـد 
در حـال حاضـر ۳5 یـا ۳6 سـالن خـوب تئاتـر 

داشـتیم در صورتی کـه اینگونـه نیسـت. 
 اتفـاق دیگـری کـه رویدادهـای بیـن المللـی و 
حضـور  نمی شـود،  حالـش  شـامل  مـا  هنـری 
گروه هـای معتبـر بیـن المللـی یـا کارگردان هـای 
از  بپذیریـم  بایـد  مـا  اسـت.  بین المللـی  معتبـر 
ایـن ملزومـات برخـوردار نیسـتیم. جای تاسـف 
بیـن  دوره جشـنواره  یـا ۳6  بیـن ۳5  کـه  اسـت 
اللملـی تئاتـر فجـری کـه  برگـزار شـده اسـت اما 
بـه تعـداد انگشـتان یک دسـت هم در کشـورمان 

نداشـتیم. معتبـر  کارگردانـان 
و  گروه هـا  شـیراز  هنـر  جشـن  در  مثـال    
کارگـردان  کـه  بـروک«  »پیتـر  مثـل  افـرادی  
و  یافتنـد  بـود حضــــــور مـی  ای  برجسـته 
تئاترهایشـــان اجـرا مـی  شـد و گـروه هایـی 
در  هـم   ایـران  نمایشـی  هنرهـای  اسـاتید  از  
می شـود  می کردنـد.  اجـرا  دیگـر  کشـورهای 
ایـن سـال ها مـا پـس رفـت  گفـت در طـول 
هنری داشـته ایم یـا اصال جای قیـاس ندارد؟
تصـور می کنم نمی شـود قیـاس کـرد. همین طور 
کـه جمعیـت ما ۳0 یـا ۳5 میلیون نفر بوده اسـت 
و االن 70 میلیـون نفر اسـت. اگـر بخواهیم قیاس 
بکنیـم مـی توانیـم بگوییـم از بسـیاری از جنبه ها 

هـم پیشـرفت کرده ایم.
کشـور  االن  ولـی  داشـتیم  جشـنواره  یـک  مـا   
جشـنواره هـا هسـتیم و هر اسـتانی یک جشـنواره 
هـم  فجـر  تئاتـر  المللـی  بیـن  جشـنواره  و  دارد 
داریـم. مثال جشـنواره بین المللی غـذای خانگی 
و همچنیـن جشـنواره بیـن الللمـی تئاتـر کودک و 

نوجـوان داریـم.
امـا از نظـر کیفـی نمی شـود خیلـی قیـاس کرد و 

گفت پیشـرفتی نداشـتیم.

در  تئاتـر  بـه  اگـر موافـق هسـتید کمـی     
اعتقـاد  بسـیاری  یـم.  بپرداز خراسـان  اسـتان 
دارنـد کـه دهـه ۸۰ و 9۰ در اسـتان خراسـان 
در زمـره سـال های شـکوفایی تئاتـر طبقه بندی 
می شـود. مـی خواهـم نظـر شـما را در ارتباط 
بـا پیشـرفت تئاتر خراسـان پس از پایـان جنگ 

تـا بـه امـروز بدانم.
حامـی  به عنـوان  خراسـان  اسـتان  مـن  به نظـر    
بـزرگ و توانمد تئاتر و البته سـایر هنرها در کشـور 
شـناخته مـی شـود. با کمـی دقـت در افـرادی که 
امـروزه در پیکره هنر اسـتان خراسـان وجود دارند 
بـه راحتی می تـوان به اهمیـت و جایگاه خراسـان 
در هنـر پی بـرد. هنرمندانی که از خراسـان آمدند 
در  شـده  شـناخته  چهره هـای  به عنـوان  امـروز  و 
حوزه سـینما، تئاتر و هنرهای تجسـمی، موسـیقی 
و خیلـی حوزه هـای دیگـر، محسـوب می شـوند. 
در اسـتان خراسـان بـا همـه محدودیـت هایی که 
در عرصـه هنربـر او حاکـم اسـت،تغذیه کننـده 

خـوراک  فرهنگـی کشـور بوده اسـت .
میـزان  و  جمعیـت  درصـد  گرفتـن  نظـر  در  بـا   
بـه  می تـوان  خوبـی  بـه  هنـری  فعالیت هـای 
توانمندی اسـتان خراسـان در عرصه هنـر پی برد. 
مثـال درتئاتـر و حتـی در زمینه هـای تخصصـی 
مثـل طراحـی صحنـه یـا بـازی گردانـی یـا گریم 
کـه  بـرد  نـام  شـاخصی  چهره هـای  از  ،می تـوان 
جملگـی در فضـای اسـتان خراسـان رشـد کـرده 

. ند ا
بایـد در نظـر داشـت کـه ایـن رشـد هنـری نـه به 
خاطـر وجـود زیرسـاخت های مناسـب بلکـه بـه 

خاطـر تـوان شـخصی افـراد بوده اسـت.
می شـود  جمع بنـدی  به عنـوان  پـس     
اینگونـه بیـان کـرد کـه علی رغـم پیشـرفت در 
تعـداد و کمیـت جشـنواره ها ایـن رویدادهـا 
مناسـب  فرهنگـی  بـرون داد  باعـث  نتوانسـته 
شـود و اساسـا بازخـورد مناسـبی در راسـتای 

ارتقـای کیفیـت هنـر نداشـته اسـت.
بـه جـای اینکـه بگوییـم جشـنواره نمایـش مـی 
دهیـم داریـم نمایـش جشـنواره می دهیـم. یعنـی 
در واقـع چـه از نظـر الزامـات و چه از نظـر آمار و 
ارقـام بسـیار بـاال هسـتیم امـا خروجی ها بسـیار 
تکـرار  مـا  جشـنواره های  درواقـع  اسـت.  پاییـن 
رویدادهـای دیگـر هسـتند. همـان کاری که مثال 
در اسـتان خراسـان اجـرا شـده اسـت و به عنـوان 
کاری شـاخص مطرح شـده، در تهـران هم همان 
کار می آیـد و عمـال مجالـی بـرای سـایر گـروه ها 

. نیست
بـا تشـکر از وقتـی کـه در اختیـار بارثـاوا قـرار 

داده ایـد.

کـــه  دیگـــری  اتفـــاق   
ـــی  ـــن الملل ـــای بی رویداده
شـــامل  مـــا  هنـــری  و 
نمی شــــــود،  حالـــش 
حضـــــــور گروه هـــای 
معتبـــر بیـــن المللـــی یـــا 
معتبـــر  کارگردان هـــای 
ــا  بین المللـــی اســـت. مـ
یـــم از ایـــن  بایـــد بپذیر
برخـــوردار  ملزومـــات 
نیســـتیم. جـــای تاســـف 
اســـت کـــه بیـــن ۳5 یـــا 
ــن  ــنواره بیـ ۳۶ دوره جشـ
اللملـــی تئاتـــر فجـــری 
ـــت  ـــده اس ـــزار ش ـــه  برگ ک
ـــتان  ـــداد انگش ـــه تع ـــا ب ام
در  هـــم  دســـت  یـــک 
کارگردانـــان  کشـــورمان 

ــتیم. ــر نداشـ معتبـ
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و  حـال  شـهر  ایـن  تئاتـر 
روز خوبـی نـدارد. شـیری 
یـال و اشـکم اسـت.  بـی 
کـرده  سـکته  کـه  ریخته انـد  دلـش  تـوی  آنقـدر»دق« 
اسـت وگاهـی اجرای چنـد نمایـش قابل اعتنـا نمی تواند 
احیایـش کنـد. تئاتـر ایـن شـهر روح نـدارد. فکـرش را 
چـه  نمی دانـد  اسـت.  منـگ  و  گیـج  کرده انـد.  قیچـی 
می خواهـد. تئاتـر ایـن شـهر عقیـم اسـت. تئاتـری را که 
در دهـه پنجـاه می رفت تـا به اوج برسـد به زیرکشـیدند، 
قـدش را کوتاه کردنـد، فهمش راکوتاه کردنـد و توقعش را 
پاییـن آوردنـد. تئاتر این شـهر پِر پـرواز نـدارد. بال هایش 
رابریده انـد. زاویـه نگاهش را محـدود کرده انـد. این تئاتر 
بایـد »کـور بـاش و دور بـاش« را رعایت کنـد، چون یک 
هنر زنده اسـت. برخالف سـینما که دسـتش بازتر است.
تئاتـر این شـهر تب جشـنواره دارد. فاقد پایـگاه اجتماعی 
اسـت. از مردم به دور و حضورش نمادین اسـت. به نوعی 
پیراهن عثمان اسـت در دسـت متولیان، که بیشـتر از هنر 
نمایـش، دغدغـه »نمایـش« خـود را دارنـد... پیراهنـی 
کـه بتـوان از آن میکروفونـی سـاخت و جایگاهـی بـرای 
»دیده شـدن«.... ایـن تئاتر جشـنواره های گوناگـون دارد 
و داوری هـای فـراوان... آفتابـه و لگنـش زیاد اسـت، ولی 
از شـام و نهارخبری نیسـت. ایـن تئاتر امامـزاده غریب و 
بی کسـی اسـت که درکنار مـزار او چـه دکان هایـی که باز 
نکرده انـد و بـه یمـن وجـود او، چه سـودها کـه نبرده اند.
ام االمـراض  دارد.  سـاختاری  مشـکل  شـهر  ایـن  تئاتـر 
اسـت. به هرجـای بدنش که دسـت میزنـی دادش به هوا 
می رود و روی هم رفته شـرایط مناسـبی ندارد. بی سوادی 
مـا،  نویسـندگان   می کنـد.  بیـداد  درنمایشنامه نویسـی 
رمـان، قصـه و نمایشـنامه نمی خواننـد و مقولـه ای به نـام 
نمی شناسـند.  را  شـخصیت پردازی  و  دراماتیـک  بافـت 
درزمینـه کارگردانـی، بـا تکنیـک، ریتـم و نـگاه دراماتیزه 
و سـبک های هنـری آشـنایی ندارنـد و در یـک کالم فاقد 
فهـم نمایشـی هسـتند...ما در این چهـار دهـه، در زمینه 

تئاتـر به پیـش نرفته ایـم... مـا فـرو رفته ایـم.
محافظـه کاری  و  مالحظـه کاری  گرفتـار  امـروز  تئاتـر 
در نقـد اسـت. هنرمنـدان قدیمـی باتجربـه پربـار دهـه 
پنجـاه اگـر سـکوت و احتیـاط را کنـار گذاشـته و درکنـار 
تعریف هـا وتمجیدهـا، نقادانـه کارهـای ضعیـف را بـه 
نقـد، وضعف هـای آن هـا را بـه چالـش بکشـند، تئاتـر 
دچـار خـود باوری های کاذب و خودشـیفتگی نمی شـود 

و انـدازه خـودش را پیـدا می کنـد.
فـارغ از علت هـای اجتماعـی، چـرا باید امروز حسـرت 
مـوج تماشـاچی بـه سـالن ها را در دهـه پنجـاه داشـته 
باشـیم؟ چـون تئاتـر در آن دوران بـوی زندگـی مـی داد. 
زندگـی کـه باشـیوه ها و فهـم نمایشـی افـرادی بـه روی 
وخـم  چـم  و  بودنـد  ریشـه دار  کـه  می رفـت  صحنـه 
افـراد  می دانسـتند.  را  کارگردانـی  و  نمایشنامه نویسـی 
پختـه ای که رشـد تئاتـر مدیون تـالش، دانـش و فهم آنها 
کادمیک، که  بود.کسـانی بعضـا تحصیل کرده، با دانـش آ
سـال ها سـکان تئاتر این شـهر را به دسـت داشـتند... اما 
بعـد از انقـالب، تعـدادی جـذب سـینما شـدند و تهران 
نشـین و بعضـی سـر در الک زندگـی فـرو بـرده و از تئاتر 
فاصلـه گرفتنـد و میـدان بـرای آنچـه کـه امـروز می بینیم 

شـد. خالی 
و امـا تئاتـر ایـن شـهر هنرمنـدان خوش ذوقـی هـم دارد. 
جـوان و خـوش فکـر، باسـواد و آشـنا بـه هنـر نمایش که 
بـه حکم شـیفتگی، بـرای روشـن نگه داشـتن چـراغ این 
هنـر مقـدس، از جـان مایـه می گذارند تـا برگی باشـند و 
برگ هایـی بـر این نخل برهنه. سـطح کارشـان، نشـان از 
ممتـاز بـودن شـخصیت هنـری و فهـم تئاتری شـان دارد. 
هرچنـد که تـالش آنها اجـرای نمایش »مرگ فروشـنده« 
و »همـه پسـران مـن«، زیـر سـایه سـیاه و سـنگین تئاتـر 
امـروز، سـتاره سـهیل اسـت کـه در آسـمان هنـر خودی 

نشـان می دهـد و دوبـاره پنهـان می شـود.

رضا طوسی
پیشکسوت هنر نمایش

ایـــن نخل برهنه تئاتـــــر 
شـــهر هنرمنـــدان 
قـــی  و ش ذ خو
هـــم دارد. جـــوان 
ــر،  ــوش فکـ و خـ
ــنا  ــواد و آشـ باسـ
ـــش  ـــر نمای ـــه هن ب
ــم  ــه حکـ ــه بـ کـ
شیـــــفتگی، بـــرای 
نگـــه  روشـــن 
داشـــتن چـــراغ 
ـــدس،  ـــن هنر مق ای
مایـــه  جـــان  از 
تـــا  می گذارنـــد 
برگـــی باشـــند و 
بـــر  برگ هایـــی 
ایـــن نخـــل برهنـــه. 
ســـطح کارشـــان، 
ــاز  ــان از ممتـ نشـ
ـــخصیت  ـــودن ش ب
هنـــری و فهـــم 
ــان دارد.  تئاتری شـ
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  آقـای اشـکذری کیفیـت جشـنواره هـای 
تئاتـری اسـتان خراسـان چگونـه اسـت؟

جشـنواره یکـی از مهمتریـن رویدادهـای هنری به 
شـمار مـی آیـد و به هر حـال اهـداف مختلفی می 
توانـد داشـته باشـد یکـی مسـائلی اسـت که بـازار 
تئاتـر گـرم تـر کنـد و رقابـت را شـدیدتر کنـد و به 
کیفیـت تاتـر کمـک کنـد. جشـنواره هم مـی تواند 
فرصـت باشـد و هـم تهدیـد، مهـم ایـن اسـت که 
جشـنواره هـا با چه نگاهی برگزار شـود. یک سـری 
جشـنوارها هـا روتیـن اسـت و هـر ســــال برگزار 

می شـوند .
جشـنواره ها مـی تواننـد رویدادی باشـد کـه درآن 
تـازه هـای تاتـر اسـتان بـه نمایش گذاشـته شـود و 
در خدمـت اجرای عمومی باشـد. بسـتگی دارد که 

ایـن رویدادهـا به چـه صـورت برگزار شـود.
  نـگاه شـما به ماهیت و سـاختار جشـنواره 

تاتری چیسـت؟ ها 
نگاهمـان ایـن اسـت کـه از جشـنواره یـک رویداد 
آموزشـی بـا نگاه پرورشـی و بنیه ی تقویتی نسـبت 

به تاتـر ایجـاد کنیم.
 مـن خیلـی اعتقـاد نـدارم کـه جشـنواره صرفـا بـه 
تولیـد و اجـرا تاتـر بپـردازد. ایـن رویـداد ابزارهـا و 
پـازل های مختلفی را نیـاز دارد که باید همه عوامل 
در کنـار یـک دیگر قرار بگیرند تا کار میسـر شـود.
بایـد عـکاس تاتر حضور داشـته باشـد پژوهشـگر 
تاتر حضور داشـته باشـد و آثار نمایشـنامه نویسان 
بـه چـاپ برسـد. و جشـنواره هـای مـا  تکـراری و 
روتین شـده انـد. امروز بـه چند جشـنواره خوب و 

بکـر نیـاز داریم
  اینهـا بازتـاب مثبـت و منفـی دارد یـا صرفًا 

یـک اتفـاق اسـت و می افتـد و مـی گذرد؟

بـه هـر حـال مشـهد  نسـبت بـه شـهرها و اسـتان 
هـای دیگرجشـنواره هـای  خوبی برگـزار می کند. 
مـا در مشـهد در سـه جبهـه فعالیـت داریـم. هـم 
اجراهـای عمومـی، هـم برگـزاری جشـنواره و هـم 
فرسـتادن آثـاری به جشـنواره هـای مختلـف . این 
سـه مهم سـه ضلـع مثلثی اسـت کـه به پـرورش و 

رشـد تاتـر کمـک مـی کند .
نسـبت بـه چند سـال گذشـته ،امسـال سـعی کرده 
کنیم.آثـار  حـذف  را  زدگـی  جشـنواره  نـگاه  ایـم 
نمایشـی بایـد از نظر مخاطبین بگـذرد و پس از آن 

وارد جشـنواره هـا شـود.
هنرهـای  انجمـن  فعالیـت  یـن  تر تـازه    
نمایشـی در راسـتای تعامـل بیـن هنرمنـدان و 

اسـت؟ بـوده  چـه  مخاطبیـن 
مـا به هـر حال یک سـری فعالیـت هـای زیربنایی 
و زیرسـاختی داریم مثل تشـکیل شـورای سیاست 
گـذاری تاتـر شهرسـتان هـا. بـه هـر حال یکـی از 
مسـائل ایـن شـورا  تولیـد و اجرا اسـت و مهمترین 
تـزی کـه بـه بحث تعامـل مخـــاطب و تماشـاگر 

مـی پـردازد تقویـت اقتصاد تاتر اسـت.
االن همـه چیـز دارد بـه سـمت اجراهـای عمومی 
مـی رود و االن تالشـمان ایـن اسـت کـه همه چیز 

به نفـع هنرمند باشـد.
  در ایـن مدت انجمن هنرهای نمایشـی چه 
حمایت مادی و معنوی ملموسـی از هنرمندان 

است؟ داشته 
آخریـن حمایـت همیـن بحـث اعـزام هنرمنـدان 
8 نمایـش بـه تهـران  بـوده کـه جلسـاتی بـا آقایان 
اسـتاندار و شـهردار داشـتیم و بـه هـر نمایـش بین 
یـک تا یـک و نیم میلیـون تومان کمـک هزینه داده 

شـد و همیـن مبلـغ را از ارشـاد گرفتیم.

امسال نگاه جشنواره زدگی را حذف کردیم

اشـکذری،  جـواد  سـید 
و  تاتـر  عرصـه  هنرمنـد 
نمایشـنامه نویس خراسانی 
اینـک  هـم  او  اسـت. 
نمایـش  خانـه  یـت  مدیر
خراسـان را بـه عهـده دارد.
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به احترام 
هنرمند فقید تاتر 
خراسان و کشور

رضا جوان
متولد:۱۳۳۱  مشهد

درگذشت: زمستان ۱۳95
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سینام

سالم مببئی فقط رویا
 می فروخت

۲۵ -۲۹

سالم بر فیلمفارسی

۲۹

تلفیقی از مببئی
 و هالیوود

۳۰ -۳۱
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 بمبئـی در زبان هندی 
سـاحل  معنـای  بـه 
خوب اسـت. ایـن نام 
را اسـتعمارگران پرتغالـی بـر ایـن شـهر نهادنـد. در سـال 
۱۹۹6 نـام ایـن شـهر بـه  مومبـای تغییـر یافـت کـه نـام 
یکـی از خدایـان زن هندی اسـت. اما همچنـان این بندر 
بـزرگ بـه بامِبـی یا همـان بمبئـی مشـهور اسـت. بمبئی 
را می تـوان نمـاد هویـت اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگی و 
اقتصـادی هنـد دانسـت. بزرگتریـن صنعـت فیلم سـازی 
جهـان کـه امروزه به نـام بالیـوود )ترکیبی اسـت از حرف 
ب شـهر بمبئـی و هالیـوود( شـناخته می شـود، در ایـن 

شـهر قـرار دارد.
در گذشـته فیلم هـای هنـدی از منابـع اصلـی سـینمای 
ایـران در تولیـد فیلم هـای »بـازاری و مردم پسـند« بودنـد 
کـه بـه جریـان مشـهور »فیلمفارسـی« انجامیـد. در این 
میـان، سـینمای هنـد در میـان ایرانیـان از اقبـال عمومـی 
باالیـی برخوردار بـوده و سـتارگان هندی هـم محبوبیتی 
افسـانه ای داشـته اند. گـروه سـازنده سـالم بمبئـی سـال 
ترکاندنـد؛  رسـانه ای  بمـب  عنـوان،  ایـن  بـا  گذشـته 
اولیـن فیلـم محصـول مشـترک سـینمای ایـران و بالیوود 
هندوسـتان بـا حضـور آیشـواریا سـتاره نامـدار سـینمای 
بالیـوود و محمـد رضـا گلـزار. اما گویـا آنها تاریـخ را به 
فراموشـی سـپردند کـه اولیـن فیلـم مشـترک ایـران و هند 
در سـال ۱۳50 بـا نـام همـای سـعادت )در هنـد: صبح 
و شـام( سـاخته شـد. در ایـن فیلـم سـه بازیگـر نامـدار 
سـینمای ایران و هند همبازی بودنـد: مرحوم محمدعلی 
فردیـن، سـانجیو کومار و وحیـده رحمان. کارگـردان این 
فیلـم پیـش از همای سـعادت فیلم مشـهوِر »رام و شـام«  
را بـا حضور وحیـده رحمان سـاخته بود. عباس شـباویز 
)تهیـه کننده فیلم قیصـر( به همراه تهیه کننـده هندی، این 

سالم بمبئی فقط رویا 
می فروخت

محمد میرشاهی
منتقد سینما
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فیلـم را تولیـد کردنـد. فیلمنامه را هم سـعید مطلبی 
نوشـت.  بـود،  سرشـناس  فیلمنامه نویسـان  از  کـه 
پیش بینـی سـازندگان فیلـم مبنـی بـر اینکـه »همای 
سـعادت« بتوانـد بـا اقبـال عمومـی مواجـه شـود، 
محقـق نشـد و اکـران آن بـه شکسـت انجامید. پس 
از عـدم توفیـق همای سـعادت در جلـب مخاطب، 
موضـوع تولیـد مشـترک بـه محاق فراموشـی سـپرده 
شـد امـا گاه و بیـگاه صحبـت از حضـور سـتارگان 
هنـدی در سـینمای ایـران بـه میـان آمد تـا اینکه ۲0 
سـال قبـل مرحـوم محمـد رضـا اعالمـی فیلمـی با 
نام آشـوبگران سـاخت کـه اربـاز علی خـان بازیگر 
مسـلمان هنـدی در آن ایفای نقش می کـرد. موضوع 
فیلـم به حوادث تروریسـتی برمی گردد که متاسـفانه 
بـه دلیـل مشـکالت ممیزی، ایـن فیلم اکران نشـد و 
می تـوان حاشـیه خبری حضـور یک بازیگـر هندی 
را هـم با نتیجه شکسـت تلقی کـرد. اما کارگـردان و 
تهیه کننـده سـالم بمبئـی بـا مصـادره نام فیلـم خانم 
میـرا نایـر که در سـال ۱۹87 سـاخته شـده، تصمیم 
تولیـد فیلـم را گرفتنـد. حضـور محمدرضـا گلـزار 
به عنـوان بازیگر پولسـاز در کنـار آیشـواریا  می تواند 
فیلـم پرفروشـی را در هـر دو کشـور نویـد دهـد امـا 
بعـدًا حضـور آیشـواریا منتفـی و دلیلـش عـدم توان 
پرداخت دسـتمزد به وی اعالم شـد و آن ها به سـراغ 
دیـا میرزا بازیگر مشـهور سـینمای بالیـوود رفتند که 
در مقایسـه بـا آیشـواریا، بازیگـر ارزان تـری اسـت.  
امـا یکـی از وب سـایت های خبـری دلیـل حضـور 
دیـا میـرزا را مسـلمان بودنـش اعـالم کرد. دیـا میرزا 
از پـدر آلمانی مسـیحی و مـادری هندو متولد شـده 
کـه نـام خانوادگـی پـدر او هاندریـچ اسـت، امـا در 
۴ سـالگی دیـا، پـدر و مـادرش از یکدیگـر جـدا 
می شـود و مـادرش با مـردی مسـلمان به نـام احمد 
میـرزا ازدواج می کنـد که دیـا نام خانوادگـی اش را از 

هاندریـچ بـه میـرزا تغییـر می دهد. 
در ایـن فیلـم در کنـار دیـا میـرزا حضـور ۲ سـتاره 
مطـرح سـینمای هنـد خودنمایـی می کنـد؛ پونـام 
دیلون )بازیگر سرشـناس دهـه 80 و ۹0 میالدی( و 
ُگلشـن ِگـروِور کـه او را به عنوان َبدمن سـینمای هند 
می شناسـند. محبوبیـت سـینمای هند بـا قصه های 
طرب انگیـز  و  شـاد  موسـیقی  رقـص،  مردم پسـند، 
بـرای  خواننـده  بنیامیـن  حضـور  و  اسـت  همـراه 
مخاطـب ایرانـی حـال و هـوای موسـیقایی فیلـم را 
زنـده می کنـد. فیلـم بـا معیارهـای ممیـزی در ایران 
مطالبقـت دارد. زن هـا نمی خواننـد و نمی رقصنـد و 

مردهـا جـای آنهـا را پـر می کننـد.
فیلـم مضمـون عاشـقانه ای دارد؛ داسـتان یک دختر 
ثروتمنـد هنـدی و یک پسـر ایرانی را که دانشـجوی  
پزشـکی در هندوسـتان اسـت روایـت می کنـد. این 
دو عاشـق هم می شـوند اما الگوی عشـق پسـر فقیر 

بـه دختـر ثروتمند سـابقه ای دیرینه در سـینمای هند 
و ایـران دارد. مولفه هـای آشـنا کـه بارها در سـینمای 
هنـد دیده ایـم و آدم هـا هـم همـان ویژگی هـا را دارا 
هسـتند؛ مثلـث پسـر فقیـر )کـه این بـار دانشـجوی 
خارجـی ایرانـی جـای او را گرفتـه( ، دختـر پولدار و 
رقیـب خبیـث که در این میـان خانواده هـم گاهی به 

نعـل  و گاهـی بـه میـخ می زند!
هنـد  سـینمای  از  برداشـتم  نوجوانـی،  دوران  در 
فرصـت  کـه  بعدهـا  امـا  بـود  سـطحی  برداشـتی 
تحصیـل و زندگـی در هنـد را یافتـم بـه تلقـی ذهنی 
جدیـد رسـیدم کـه انگاره های ذهنـی مرا تغییـر داد. 
در هنـد، سـینما نیـازی اسـت مهم و حیاتـی و حتی 
در میـان اقشـار فقیـر جامعـه، حـس شـور و شـوق 
بـرای تماشـای فیلم مـوج می زنـد. آنهـا در روزهای 
تعطیل بهترین لباسشـان را می پوشـند و راهی سینما 
رویاهـای  آنهـا  بـه  هنـدی  سـینماگران  می شـوند. 
رنگیـن می فروشـند تـا دو سـه سـاعتی کمبودهـا و 

دردهـای خـود را فرامـوش کننـد.
آنهـا لحظـات تاریـک سـالن سـینما را بخشـی از 
تحقـق رویاهایشـان مـی داننـد کـه ممکـن اسـت 
در زندگـی واقعـی بـه حقیقـت نپیونـدد. این سـینما 
بدبختی هـا  از  را  بی نـوا  و  فقیـر  تماشـاگر  نـگاه 
او  بـه  می کنـد؛  منحـرف  واقعـی  فالکت هـای  و 
می قبوالنـد کـه پـول و رفـاه مـادی در زندگـی هیـچ 
اهمیتـی نـدارد و او بایـد خوشـبختی »واقعـی« را نه 
در مـال و مکنـت، بلکه در ارزش هـای معنوی مانند 
شـرافت، صداقـت و انسـانیت پیدا کند. در بخشـی 
از فیلـم، علـی، سـرزده بـه خانه کریشـما مـی رود تا 
ارزش هـای معنـوی )عشـق( را بـه اعضـای خانواده 
کریشـما گوشـزد کنـد و بـه آنهـا بگویـد کـه چقدر 
دخترشـان را دوست دارد.  در صحنه ای دیگر سوراج 
)نامـزد خبیـث کریشـما(، همـان که به واسـطه یک 
اسـلحه شـخصیت خبیث اش بـه مخاطـب معرفی 
می شـود، در رسـتوران محـل کار علـی اسـت کـه 
علـی بـا قـدرت کالم خـود او را سـاکت می کنـد و 
در برابـر نیـروی منفـی داسـتان می ایسـتد: »عشـق 
رو نمیشـه گدایـی کـرد چون چیـزای بـا ارزش رو به 
گدا نمیـدن.« به قول یکـی از دوسـتانم: دیالوگ های 

فیلـم، الیک خـوِرش تـو اینسـتاگرام باالسـت... 
در سکانسـی از فیلم، علی که از پیدا کردن کاریشـما 
ناامیـد شـده، در حالتـی از درماندگـی و اسـتیصال 
همـان  بـاز  و  مـی رود  خانـه اش  در  بـه  دیگـر  بـار 
کلیشـه های آشـنای سـینمای هنـد؛ عشـق تـا پـای 
جـان، فریـاد علی، صـدای رعـد و برق، آمـدن افراد 
خبیث که حسـابی او را نـاکار کنند، بـاران، ضربه ها 
فـرود  علـی  جـان  بـر  کـه  بی مهابـا  کتک هـای  و 
می آیـد. صـدای مشـت و لگـد از دیگـر مولفه هـای 
آشناسـت کـه بـا صداگـذاری خـاص، مخاطـب را 
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متاسـفانه سـازندگان فیلـم 
فقـط بـه سـراغ سـنت های 
هنـد  سـینمای  در  رایـج 
رفته انـد و از برخـی شـرایط 
در  کـه  واقعیت هایـی  و 
جامعـه هنـد رخ می دهـد، 
ایـن رو شـاهد  از  غافلنـد، 
فیلـم  در  گاف هایـی 
سـازندگان  مثـال  هسـتیم. 
فیلـم بـه خودشـان زحمت 
مشـاوران  از  نداده انـد 
هنـدی بپرسـند تـا متوجـه 
رشـته  در  کسـی که  شـوند 
یه باالیی  پزشـکی کـه شـهر
بـه  می کنـد  تحصیـل  دارد 
طبقـه مرفـه جامعـه تعلـق 

دارد

در شـرایط همـذات پنـداری بـه شـخصیت فیلـم 
وادار می کنـد امـا علی در میان مشـت و لگـد از پا 
نمی افتـد و فقـط خونیـن و مالین می شـود، خبیثان 
او را تـرک می کننـد و او تنهـا بـه خاطر عشـقش در 

زیـر بـاران درد را تحمـل می کنـد.
متاسـفانه سـازندگان فیلم فقط به سـراغ سنت های 
رایـج در سـینمای هنـد رفته انـد و از برخی شـرایط 
و واقعیت هایـی کـه در جامعـه هنـد رخ می دهـد، 
فیلـم  در  گاف هایـی  شـاهد  ایـن رو  از  غافلنـد، 
هسـتیم. مثال سـازندگان فیلم به خودشـان زحمت 
نداده انـد از مشـاوران هنـدی بپرسـند تـا متوجـه 
شـوند کسـی که در رشته پزشکی که شـهریه باالیی 
دارد تحصیـل می کنـد به طبقـه مرفـه جامعه تعلق 
دارد، از سـویی کار کـردن دانشـجوی خارجـی در 
هنـد غیـر ممکن اسـت و از سـویی دیگر دسـتمزد 
گارسـون ها حتـی در هتل هـای پنـج سـتاره آنقـدر 
کفـاف زندگی را نمی دهد که بتوانـد اجاره آپارتمان 
مجللـی را بدهد و از عهـده هزینه های تحصیلی و 
شـخصی اش بربیایـد و دسـت آخر مانـده پولش را 

هم بـه ایران بفرسـتد.
عاشق پیشـه  و  دل سـوخته  دختـر  ایـن  اینکـه  یـا 
نبـود  در  و  می ریـزد  اشـک  مـاه   ۲ بـه  نزدیـک 
امـا بـه خـودش  دلـداده اش غمگسـاری می کنـد 
زحمـت نمی دهـد که مشـخصات علـی را از دفتر 
دانشـگاه و یـا کنسـولگری ایـران پرس وجـو کند و 
پـس از  ۲ مـاه بـه صرافـت می افتـد کـه ایـن کار را 

انجـام دهـد تـا بیهـوده وار ایمیـل نفرسـتد. 
نکتـه دیگر این اسـت که در فیلم صحبت از عشـق 
پسـر مسـلمان ایرانـی و یـک دختر هندوسـت. در 
هندوسـتان ازدواج دختـر هنـدو و پسـر مسـلمان 
غیـر ممکـن اسـت، مگـر بـه صـورت غیرقانونی. 
مانـی رتنـام  سـه سـال پـس از تخریـب مسـجد 
بابـری و آغـاز درگیری هـای خونین میـان هندوها و 
مسـلمانان،  فیلمـی را بـا نـام بمبئی سـاخت که به 
موضوع عشـق پسـر هندو و دختر مسـلمان پس از 
واقعـه مسـجد بابـری می پـردازد کـه ایـن فیلم هم 
دسـتمایه خشـونت های مذهبـی شـد تـا جایی کـه 
منـزل کارگـردان را بمب گـذاری کردنـد و او ناگزیر 

شـد که شـبانه از هنـد بگریزد. 
روایت هـای متعـددی در مـورد تعصبـات هندوها 
در امـر ازدواج گفتـه می شـود و از جملـه می تـوان 
بـه ازدواج آبهیشـک باچـان بازیگـر سرشـناس و 
فرزنـد آمیتـا باچـان و آیشـاواریا رای اشـاره کـرد. 
علی رغـم اینکـه آنهـا هندو هسـتند اما مذاهبشـان 
متفـاوت اسـت و در آییـن هنـدو نمی تواننـد با هم 
وصلـت کننـد و زمانـی وصلـت صـورت می گیرد 
کـه عـروس بیـوه باشـد. بـرای ایـن کار آیشـواریا 
ناگزیـر شـد ۴8 سـاعت زِن یـک درخـت باشـد! 

و سـپس طـالق گرفـت و همسـر آبهیشـک باچان 
 . شد

و  خـان  شـاهرخ  جنجالـی  ازدواج  داسـتان  یـا 
همسـرش کـه از قضا هنـدو بود، با تهدید شـاهرخ 
خـان و همسـرش و در نتیجـه به فرار آنـان انجامید 
امـا با ریش سـفیدی عقـالی فامیل، موضـوع ختِم 

بـه خیر شـد.
بـا ایـن حـال در فیلـم سـالم بمبئـی، دو دلـداده با 
هـم ازدواج می کننـد و دختـر مسـلمان می شـود 
و موضـوع عجیـب ایـن اسـت کـه پـدر و مـادر 
دختـر به راحتـی ایـن موضـوع را می پذیرنـد و پس 
از ازدواج، نـام پیشـنهادی کـه بـرای پسرشـان بـر 
می گزینند رائول اسـت که از اسـامی متـداول میان 
هندوها سـت. علـی از احترام و عالقـه خاصی که 
بـه مـادرش دارد بـه کریشـما گفتـه اسـت و تاکیـد 
دارد  او زنـی مذهبـی و معتقـد اسـت امـا علـی تـا 
زمـان بازگشـت از مراسـم ازدواجشـان، هنـوز این 
خبـر را به مادرش نداده اسـت، علی کـه این چنین 
پیشـنیه احساسـی به مـادرش دارد چطـور می تواند 
مطـرح کـردن موضـوع بـه ایـن مهمـی را بـه زمان 
دیگـری موکـول کنـد و از طرفـی تـا این حـد مادر 
نسـبت به داشـتن عروسـی هندی مشـتاق باشـد؟ 
در شـرایطی کـه مسـلمانان نسـبت بـه وصلـت بـا 
هندوهـا حتـی در کشـوری ماننـد هنـد مخالـف 
هسـتند. انتخـاب نـام علـی محمدی)محمد رضا 
گلـزار( و حتـی احمـد )بنیامیـن بهـادری( تاکیـد 

بیشـتر بـر وجه مسـلمانی آنهاسـت.
فیلـم شـاهد دلدادگـی  در سـکانس های آغازیـن 
احمـد دوسـت علـی بـه دختـری هندی مسـلمان 
هسـتیم که دختـر نمی توانـد به انگلیسـی صحبت 
کنـد. یکی از شناسـه های افراد بی سـواد و با سـواد 
در جامعـه هنـد رفتـن بـه مدرسـه اسـت و شـما 
بـه  به راحتـی  می توانیـد  دبیرسـتان  دوره  پایـان  در 
انگلیسـی صحبـت کنیـد آن هم در شـهر بـزرگ و 

مهمـی ماننـد بمبئی!
جملـه معروفـی از راج کاپـور اسـطوره سـینمای 
کالسـیک هنـد نقـل قـول می شـود کـه از او بـر 
روی تخـت بیمارسـتان و به هنگام مرگ پرسـیدند: 
راز محبوبیـت تـو در چـه بـود؟ پاسـخ داد: مـن 
رویـا می فروختـم و مـردم بـه آن احتیـاج داشـتند. 
سـینمای هند سال هاسـت کـه بـه مخاطبانش رویا 
می فروشـد و فیلـم سـالم بمبئـی هـم جـز محمد 
آواز  هنـدی،  موسـیقی  میـرزا،  دیـا  گلـزار،  رضـا 
بنیامیـن بهـادری، تصاویـر ویدئـو کلیپـی و رویا، 

اندوختـه دیگـری نـدارد. 
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بـا  هنـد  سـینمای 
المان هـای رقـص و آواز 
پـس از انقـالب جایگاه 
چندانـی در سـینما و تلویزیون ما نداشـت و اکثـر فیلم های 
هنـدی که از شـبکه های مختلف تلویزیون پخش می شـد، 
با ممیزی بخش های رقـص وآواز تنها به نمایش صحنه های 
درام وماجراجویانـه اثـر توجه داشـتند. اکثر مخاطبان خاص 
و حرفـه ای سـینما، در مقابل سـینمای هنـد و ژانر متـداول و 
کلیشـه ای آن عکس العمل نشـان می دهند، چرا که پرداختن 
بـه آن  را حتـی توهین به شـعور خـود به حسـاب می آورند. با 
وجـود آن کـه هر کشـوری فیلم هـای خوب و شـاهکار خود 
را دارد و هنـد هم کارگردانان مطرحی چون "سـاتیاجیت رای" 
را در تاریـخ خـود داشـته، امـا نکتـه حائز اهمیت بازگشـت 
سـینمای ایران به آثاری اسـت که جز برانگیختن خام دسـتانه 
احساسـات مخاطـب و گنجانـدن سـکانس های بی ربـط 
رقـص و آواز در دل خـود، هیـچ چیـز دیگری ندارد. داسـتان 
همـان داسـتان همیشـگی کـه در فیلم هـای هنـدی وجـود 
دارد. دختـری کـه بـه اجبار باید همسـر فـرد دیگری شـود و 
نسـبت بـه آن فرد هیـچ عالقه ای نـدارد ولی به طـور اتفاقی و 
ناگهانـی عالقه ای میان او و پسـری از طبقه کارگـر )که این به 
دانشـجویی خارجی بدل شـده( صورت می گیـرد که باعث 

دردسـر بـرای خـود، خانواده و پسـر عاشق پیشـه می شـود.
 فیلـم »سـالم بمبئـی« بـه نویسـندگی و کارگردانـی قربـان 
محمدپور که عمدتا او را به واسـطه فیلم های گیشه پسـندش 
می شناسـیم، با سکانسـی آغاز می شـود که طی آن پزشـک 
جـوان توسـط دوسـت قدیمـی اش متوجه موضوعی شـده و 
بـه هندوسـتان بـاز می گـردد و سـپس کل مدت زمـان فیلم 
در یـک فالش بـک از دید شـخصیت اصلی داسـتان روایت 

می شـود؛ روایتـی کـه آشـفته و البته پـر ایراد اسـت.
»سـالم بمبئـی« یـک ملـودرام عشـقی سـطحی اسـت که 
بسـیاری از مؤلفه هـای این ژانـر را در سـاختار خود گنجانده 
است. الگوی عشق پسر فقیر به دختر ثروتمند، تاریخچه ای 
طوالنـی در سـینمای هنـد و همین سـینمای خودمـان دارد. 
»هوشـنگ کاووسی« منتقد باسابقه سینمای پیش از انقالب 
برای مجموعه ای از فیلم ها با سـاختار و ویژگی های مشـترک 
قهرمان سـازی های  عجوالنـه،  داسـتان پردازی  همچـون 
بی منطق، رقـص و آواز کاباره ای بدون ارتباط با داسـتان، نبود 
روابط عّلی و معلولی، عشـق های غیر واقعـی، حادثه پردازی 
و... کـه در سـینمای ایران تکرار می شـدند، نام فیلمفارسـی 
را انتخـاب کـرد. در روایـت داسـتانی ایـن فیلم هـا معمـواًل 
سـوءتفاهم های  و  محیرالعقـول  داسـتانی  چرخش هـای 
اغراق آمیز و طنز سـطحی و سـاده لوحانه بسیار دیده و عنصر 

تعلیـق و اضطراب شـان بیشـتر به کمـدی نزدیک می شـد. 

از ایـن رو شـاید بتوان گفت مشـکل بـزرگ و اصلی فیلم که 
بیـش از هر ضعف دیگر به چشـم میآید، فیلمنامه آن اسـت 
کـه سرشـار از اشـتباهات ابتدایـی نگارشـی اسـت. بـه نظر 
میرسـد فیلمنامه قربان محمدپور مسـتقیمًا با الگوبرداری از 
آثار فیلمفارسـی سـال های دور سـینما و البتـه فیلم های دهه 
ی 70 و 80 سـینمای هنـد به رشـته نگارش درآمـده، چرا که 
اغلب فرمول های فیلمسـازی بـه کار رفتـه در این اثر، منطق 

روایی آن سـال های سـینما را به همـراه دارد.
 بـی شـک برای فیلمی با اهـداف تجاری، یکـی از مهم ترین 
مؤلفه هـا، داسـتان گویی اسـت کـه در ایـن چارچـوب بـا 
اولویـت قـرار دادن جذابیـت و سـرگرمی تعریف می شـود. 
چنیـن تعریفـی بـه معنـای پذیـرش احمقانه بـودن داسـتان 
نیسـت، اما نقطـه گذاری هـای درسـت و منطـق رویدادها، 
به عنـوان عناصـر تعیین کننده ارزش داسـتان باقـی می مانند. 
فیلمنامه »سـالم بمبئـی« بی آنکه کوچکترین منطـق روایی 
در آن بـه چشـم بخـورد، سرشـار از لحظـات خام عاشـقانه 
اسـت که فیلمسـاز به جای تالش برای ایجاد موقعیت هایی 
که باعث باور عشـق شـخصیت ها شـود، آن را با اسـتفاده از 
تصاویر جذاب هندوسـتان و موقعیت های عاشـقانه  سانتی 
مانتـال ُپـر کرده تـا به این ترتیب تماشـاگر مجـذوب تصویر 

گردیـده و خیلـی به محتوا فکـر نکند.
داسـتان گویی در »سـالم بمبئی« پی و اساسـی نـدارد. هیچ 
تالشـی بـرای ایجاد موقعیتی تـازه و خالقانه دیده نمی شـود. 
و  اجتماعـی  آشـنای  تیپ هـای  از  شـخصیت ها معمـوال 
دم دسـتی تـر از آن هسـتند که به عنـوان یک انسـان با هویت 
فردی شـناخته شـوند. برای مثال آشـنایی کریشـما و علی در 
دانشـگاه و بـا ردوبدل کردن جزوه های درسـی آغاز می شـود 
و بالفاصلـه در همان روز ماشـین کریشـما پنچر می شـود و 
حضـور یاری رسـان علی و نگاه های عاشـقانه اش داسـتان را 

می برد.  پیـش 
»سـالم بمبئی« ادامه روندی اسـت که سـینمای ایران با »من 
سـالوادور نیسـتم« رقـم زده اسـت یعنـی اسـتفاده از عبارت 
»فیلـم بین المللـی« و همچنیـن بـه کارگیـری چهره هـای 
مشـهور بـرای سـاخت فیلمـی کـه کوچک تریـن قواعـد 
فیلم سـازی و محتوا در آن رعایت نشـده و نه یک اثر عاشقانه 
اسـت و نـه حتـی می توانـد یک کمـدی لذت بخش باشـد.

بـه جـرات می تـوان گفـت بـا نمایـش فیلم»سـالم بمبئی« 
فیلمفارسـی دوبـاره به جریان سـینمای ایـران بازگشـته و بار 
دیگر شاهد فیلمفارسـی از جنس رقص وکاباره ای آن هستیم 
)در مواقعـی کـه کم هم نبـوده (و ارائه گسـترده سـینما به این 

اثـر، بـا اسـتقبال مخاطبان انبوهی مواجه شـده اسـت!

بمبئـی«  »سـالم 
ملـودرام  یـک 
سـطحی  عشـقی 
بسیاری  اسـت که 
از مؤلفه هـای ایـن 
ژانر را در سـاختار 
گنجانـده  خـود 
الگـوی  اسـت. 
فقیـر  پسـر  عشـق 
به دختـر ثروتمند، 
ی  یخچـه ا ر تا
در  طوالنـی 
و  هنـد  سـینمای 
سـینمای  همیـن 
دارد.  خودمـان 

بهار احمدی
منتقد سینما

سالم بر فیلمفارسی



3۰

تلفیقی از بمبئی و هالیوود
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آراد پویا
منقد سینما

نوشـتن در مورد بالیـوود فوق العاده دشـوار 
اسـت. بسـیاری از مـردم بـه طـور عمـده 
بـه آخریـن اخبـار فیلـم و شـایعات درباره 
سـتارگان عالقه مند هسـتند. لباس های رنگارنگ، مهمانی های پر زرق 
و بـرق و سـبک زندگی سـتارگان بالیوود را مورد بررسـی قـرار می دهند، 
امـا کیفیت فیلـم نادیده گرفته می شـود. بالیوود به اشـتباه به عنـوان تمام 
صنعـت تولیـد فیلم های هنـدی متـداول اسـت؛  در واقع بالیوود اشـاره 
بـه صنعـت فیلم هندی زبان، مسـتقر در بمبئی اسـت. تلفیقی از بمبئی 

هالیوود....  و 
روز ۲۱ آوریـل ۱۹۱۳ نخسـتین محصـول سـینمای هنـد به عنوان "شـاه 
هاریـش  چانـدرا" بـرای جمعی از نخبگان بـه نمایش درآمد و سـپس در 
سـوم مه در بمبئی برای عموم به روی پرده سـینما رفت. فیلم های بالیوود 
اغلب از داسـتانهای مهابهاراتـا، رقص درام سانسـکریت ، تئاتر محلی، 
تئاتر پارسـی همراه با چاشـنی هالیوودی الهام گرفته شـده است. افتخار 
هالیـوود بـه تکنیک های فیلمسـازی اسـت امـا در عوض بالیـوودی ها 
بـا قصه های مردم پسـند، موسـیقی شـاد، شـور انگیز و چشـم اندازهای 
دلفریـب با مهـارت عمل می کنـد. موفقیت این سـینما از مرزهـای این 
کشـور فراتـر رفتـه و بـر سـینمای خـاور زمیـن، از چین تـا آفریقـا، تأثیر 
عمیقی باقی گذاشته است. از ایران، پاکستان و ترکیه تا مصر و نیجریه از 
روی نسـخه های هندی کپی  های بومی بیشماری سـاخته شده است. به 
پیـروی از بالیوود، بخش تولید فیلـم در جنوب هند به تالیوود،  بزرگترین 
مرکز سینمایی پاکسـتان در شهر الهور به »اللیوود« و صنعت سینمایی 
بنـگالدش در شـهر داکا بـه »دالیـوود«  و صنعـت سـینمای نیجریـه به 
نالیوود شـهرت گرفتند. سینمای هند تاثیر بسـیاری بر اقتصاد و فرهنگ 
دیگر کشـورها گذاشـته اسـت. به طور نمونـه پس از تولید فیلـم "زندگی 
روز به روزه" در اسـپانیا و اکران آن در هند،  ۳۲ درصد مسـافرت مردم هند 
به اسـپانیا افزایش یافت و یا چهره راج کاپور از سـتاره افسـانه ای سینمای 
کالسـیک هند یکی از نمادهـای خوش بینی مردم روسـیه پس از جنگ 

با آلمـان بود.
ممکن اسـت شنیده باشـید که صنعت فیلمسـازی بالیوود بزرگترین در 
جهـان اسـت، که نادرسـت اسـت. صنعت سـینمایی نیجریه یـا همان 
نالیـوود،  در مقایسـه به همتایان خود در هند و آمریکا، در سـال گذشـته 
بیـش از ۱600 فیلـم در سـال تولیـد کـرده انـد. اتفاقًا در سـال گذشـته، 
فیلم های بیشـتری در سـایر نقـاط هند، تامیـل )۲6۲( و تلوگـو )۲56( 
نسـبت به بالیـوود )۲۲۱( تولید شـده اسـت. سـینمای هنـد در کارنامه 
خـود رکوردهـای منحصر به فـردی از خود به جای گذاشـته که در کتاب 
رکوردهای گینس به ثبت رسیده است از جمله: زمان فیلم "گنگسترهای 
واسـیپور" بـا 5 سـاعت و ۲0 دقیقه که به دلیـل طوالنی بودن ۲ بـار اکران 
شـد، حضور جاگدیش راج در ۱۴۴ فیلم در نقش افسـر پلیس، حضور 
سـانیل دات در فیلـم یادین که به تنهایی ۱۱۳ دقیقه ایفای نقش داشـت و 

دریافـت ۹۲ جایـزه برای فیلم بگو دوسـتم داری.
 بالیـوود بـه عنـوان تولیـد کننـده فیلـم هـای هنـدی تجـاری در داخـل 
یـا اطـراف بمبئـی و یا خـارج از هند تعریف شـده اسـت.  تعـداد تولید 
فیلمها به ۲00 یا کمی بیشـتر می رسـد. شـیوه اکران فیلمهای بالیوودی 
بـا سـایر آثار تولید شـده در هند این اسـت که معمـواًل فیلمهای تولیدی 
در  در دیگـر ایالتهـا در همـان ایالت و ایالتهای مجاور اکران می شـود اما 

فیلمهای بالیوودی در سراسر هند به نمایش در می آیند.از اینرو بازیگران 
بالیـوودی از شـهرت و محبوبیتی فراگیر در همه نقاط هنـد برخوردارند.
غالبـا بالیـوود به عنـوان بـرادر کوچکتر هالیوود به سـخره گرفته میشـود 
امـا ۳٫5 میلیـارد بلیـط برای فیلم هـای بالیـوود در سـال ۲0۱۱ فروخته 
شـده کـه  نهصد هـزار بلیت بیـش از هالیوود اسـت. در گذشـته، بانک 
هـا و موسسـات مالـی بودجه ای برای سـرمایه گـذاری در فیلـم در نظر 

نمیگرفتند.
 چـرا کـه دولـت آن را بـه عنوان یک صنعت به رسـمیت نمی شـناخت. 
امـا امروز صنعت فیلمسـازی دومین صنعت از نظر سـرمایه گـذاری و 
گـردش سـرمایه اسـت و از حیـث افراد شـاغل در آن، صنعـت پنجم به 

شـمار می رود. 
سـینمای هنـد پیـام "انسـانی" دارد، به گونه ای کـه هر فیلم تماشـاگران را 
به درسـتکاری، نیکخواهـی و پاکدامنی اندرز می دهد. فیلمسـازان هند 
بـه اهـداف آموزشـی و وظایف "اخالقـی" خود آگاه هسـتند، و معتقدند 
در جامعـه ای کـه یک سـوم جمعیـت انبـوه آن هنـوز خواندن و نوشـتن 

نمی داننـد، آنها مسـئولیت بزرگـی بر عهـده دارند.
سینمای مستقل هند، دور از استودیوهای بمبئی، در منطقه بنگال  و شهر 
کلکلته شـکل گرفت و با معرفی سینماگر برجسته؛  سـاتیا جیت رای. او 
دو بـار برنـده جایزه خـرس نقره ای از جشـنواره بین المللی فیلـم برلین و 
یک بار برنده جایزه شـیر طالیی جشـنواره فیلم ونیز شـد. او همچنین در 

سـال ۱۹8۲، دکترای افتخاری ازدانشگاه آکسـفورد دریافت کرد. 
  در سـال ۱۹۹۲، آکادمی اسـکار در شصت و چهارمین دوره این جوایز، 
جایـزه اسـکار افتخـاری را بـه وی اهـداء نمـود؛ هر چند بیمـاری به وی 
اجـازه حضـور در این  مراسـم را نداد و در همان سـال درگذشـت. سـاتیا 
جیـت رای اولیـن و تنهـا هنرمنـد هنـدی سـت کـه موفق به کسـب این 

جایزه شـده  است.
اولین فعاالن سـینمای هند به شـدت از هنرمندان تئاتر پارسی )پارسیاِن 
هنـد،  مریدان دین زرتشـت کـه از ایران به هند مهاجرت کردنـد و امروزه 
اقلیـت ثروتمنـد و بانفـوذ هنـد به شـمار می رونـد( تاثیر گرفتنـد.  تئاتر 
پارسـی ترکیبـی سـت از رئالیسـم همـراه با فانتزی، موسـیقی بـا رقص، 

روایـت و گفتگو... 
اردشیر ایرانی )۱886- ۱۹6۹( از پارسیان سرشناس هند و مدیر شرکت 
فیلم سـازی "امپریال"، در سـال ۱۹۳۱ اولین فیلم صامت سینمای هند را 
بـه نـام "عالـم آرا" کارگردانی کرد. اردشـیر ایرانی سـال بعد یعنی در سـال 
۱۳۱۱ برابـر ۱۹۳۲ فیلـم "دختـر لـر" را کارگردانی کرد که نخسـتین فیلم 
ناطق سـینمای ایران به شـمار می رود. فیلمنامه "دختر لر" و نقش اصلی 
آن به عبدالحسـین سـپنتا تعلق داشـت. فیلم که در بمبئی به زبان فارسی 
تهیه شـده بـود، در دی مـاه ۱۳۱۲ در تهـران به روی پرده سـینما رفت و با 

اسـتقبال زیادی روبرو شد.
امـروزه فیلمهـای بالیـوودی در ۹0 کشـور دنیـا بـه نمایش در مـی آیند. 
سـتارگان بالیوود در هند محبوبیتی خداگونه دارند. چند سـال پیش آمیتا 
باچان به دلیل خونریزی معده در بیمارسـتان بسـتری شـده بـود، صدها 
هزار نفر در جلوی بیمارستان و میلیونها نفر در معابِد سراسر هند برای او 
دعا می کردند. به نظر مجله تایم، شـاهرخ خان محبوب ترین هنرپیشـه 

دنیاسـت. زیرا او در سراسـر جهان بیش از سـه میلیارد طرفدار دارد.
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گروه ادبیات     ادبیات عامه پسـند در طول سـالیان گذشـته 
همواره در مرزی میان تحسـین و تقبیح قرار داشـته . شـماری 
از صاحـب نظـران و نویسـندگان بـه کل ماهیت ایـن گونه ی 
ادبـی را بـه زیر سـوال برده یـا رد کـرده اند و شـماری دیگر ، با 
تعاریـف کلی تر و متفاوت تری ، سـعی کـرده اند بار معنایی 
منفـی ادبیـات عامه پسـند را کـم رنگ تر کننـد .. امـا با همه 
ی ایـن تعاریف و گسـتره ی شـمول ، هنـوز در ایـران تعریف 
مشـخصی از ایـن ژانر ادبی ارایه نشـده اسـت . آیا مشـخصه 
ی اصلـی ایـن گونه ، فروش و مخاطبان پر شـمار آن اسـت؟
 یـا بحـث معیـار هـا و شـناخت ذایقـه ی مخاطـب نیـز در 
بررسـی ایـن گونـه ی مهـم ادبـی دخیل می گـردد ؟ همـواره 
مـرزی روشـن و واضح میـان ادبیات نخبه گـرا و ادبیات عامه 
پسـند وجود داشته  اسـت. تعدادی از نویسندگان برجسته ی 
معاصـر، کثـرت تیـراژ و انبوهـی مخاطـب را دلیلی بـر افت 
محتـوا و کـم رمقـی آثـار ادبی دانسـته انـد و همـواره از چهره 
شـدن و پـر فروش گشـتن رویگـردان بـوده اند . امـا در جبهه 
ی مخالـف ، تعـدادی از همین نویسـندگان ، در طـول زمان 
خـود به چهره هایـی پرفـروش و پر مخاطب بدل گشـته اند. 
تناقضـی کـه در پـی آمـد و رفت نسـل ها بـه وجود آمـده ، به 
همراه پیشـرفت تکنولوژی و شیوه هایی اسـتفاده از آثار ادبی و 
فرهنگـی ، امـروزه تحولی کلی در باز تعریف این ژانر و سـایر 
ژانـر هـای ادبی به وجود آورده اسـت . هـدف از باز نمودن این 
پرونده ، بررسـی تعاریف و مضامینی اسـت کـه می توانند به 
روشـن تر شدن معنای عامه پسـند کمک کند . یکی دیگر از 
دغدغه های اصلی کنشـگران فرهنگی ، گونه شناسی ادبیات 
عامه پسـند نیز هسـت . آیا گونه هایی مانند ادبیات پلیسـی – 
معمایی ، داستان فانتزی و داستان های علمی – تخیلی نیز در 
ظرف ادبیات عامه پسـند جای می گیرند ؟ این پرسـش سال 
هـا پیـش در ادبیـات مغـرب زمین نیز مطـرح بـود و نهایتا به 
پاسـخی اجمالی انجامیـد . در سـال های اخیر ، بـا توجه به 
اقبال مخاطب فارسـی زبان به این دسـته از آثار ، این پرسـش 
مجـددا طرح می گـردد . چالش اصلی ، در نوع نگاه به کلیت 
ژانر عامه پسـند اسـت و با توجه به متر و معیار های شـناخته 
شـده ، راه بـر تعریـف هـای تـازه بسـته می شـود . چـرا که به 
گمـان بسـیاری ، ادبیات عامه پسـند بدل به نوعی تابو گشـته 
اسـت . تابویـی که نزدیک شـدن بدان عواقبی برای شـخص 
عـدول کننـده خواهد داشـت . با همـه ی آنچه که رفـت ، ما 
بـه دنبـال تعریفی بی طرفانه ، جامـع و چند سـویه از این ژانر 
مهـم هنری و ادبی هسـتیم . امـری که در گشـایش پرونده ی 

کنونی بدان چشـم داشـته ایم .

ادبیات عامه پسند 
مالمت یا تحسین؟

عکس تزئینی است
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سروش مظفر مقدم

نخستین ویژگی رمان جذب خواننده است

گفت و گو

  به نظـر شـما در دو دهه گذشـته؛ دهه ۸۰ و 
9۰؛ حرکـت ادبیات داسـتانی ما به چه سـمت 

و سـویی بوده است؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه هرچـه جلوتـر می رویـم 
وضعیـت داسـتانی مان خراب تـر می شـود. دالیـل 
متعـددی هـم دارد؛ یعنـی خیلـی سـاده بگویـم ما 
هنـوز یـک نویسـنده حرفـه ای در ایـران نداریـم؛ 
امـرار  نوشـتن کتـاب  از  یعنـی کسـی کـه صرفـًا 
معـاش کند. همـه در کنار درآمد کتابشـان، حقوق 
بازنشسـتگی یـا کارمنـدی دارنـد و یا مسافرکشـی 
و کارهـای دیگـر انجـام می دهنـد، بـه جـز چنـد 
اسـتثناء کـه آن هـا هـم بیشـتر مترجـم هسـتند تـا 

نویسـنده.
 نشـر ادبیـات داسـتانی در ایـران بـا یـک بحـران 
جـدی مواجـه اسـت. کتاب هـای فرنگـی داریـم 
کـه گاهی وقت هـا بـه چاپ هـای متعدد می رسـند 
ولـی کتـاب ایرانـی نداریـم کـه چنیـن وضعیتـی 
داشـته باشـد و این مسـأله می تواند دالیل متعددی 
داشـته باشـد؛ اولین دلیلش سانسـور اسـت. انگار 
سانسـور بـا جذابیـت کاًل مخالف اسـت، بنابراین 
در داسـتان های ایرانـی به نـدرت اتفـاق می افتد که 
دارای یـک قصه ی واجد جذابیت و کشـش روایی 
باشـد، به نحـوی کـه خواننـده را تـا انتهـا به سـوی 
خـودش بکشـد. مگـر اینکـه جـزو ادبیاتی باشـند 
کـه  می شـود  نامیـده  عامه پسـند  اصطالحـًا  کـه 
البتـه آنجـا هم بـاز دچار نوعی مشـکل می شـویم 

بحران هـای  هـم  عامه پسـند  ادبیـات  آن  چراکـه  
خـودش را دارد. وقتـی بـه تیراژهـای کتـاب نـگاه 

می کنیـم  حقیقتـا مسـخره اسـت.
یـد ، آیا ما در    اساسـًا با نگاهی که شـما دار

یم؟ ایـران چیزی بـه نام ادبیات عامه پسـند دار
هـم داریـم و هم نداریم. افرادی مثـل  م. مؤدب پور 
و  فهیمـه رحیمی )که به تازگی درگذشـته اسـت( و 
خیلی هـای دیگر،  عامه پسـند هسـتند، ولی بحث 
بر سـر این اسـت کـه حتی ایـن ادبیات عامه پسـند 
هـم تیراژ زیـادی نـدارد؛ یعنی وقتی نـگاه می کنیم 
تیراژهـا همـه کـم هسـتند. مثـال تیـراژ جلـد اول 
کتـاب هری پاتر  بـا جلد اول مجموعـه دیگری که 

همزمان منتشـر شـده اند، مقایسـه کنید.
آن کتـاب شمشـیر حقیقـت اسـت در برابـر رقیبی 
ماننـد هـری پاتـر کـه رکـورد تیـراژ جهـان و زمـان 
را شکسـته و خواهـد شکسـت. در برابـر بیسـت 
یـا بیسـت پنـج میلیـون نسـخه فـروش، مـا کـدام 
نویسـنده ایرانـی را داریم کـه می تواند ادعـا کند به 
یک فروش حتی سـیصدهزارتایی دسـت پیدا کرده 
اسـت؟ پیش ترهـا آقـای  ر. اعتمـادی را داشـتیم، 
کتاب هـای ایشـان تیـراژ خوبی داشـت، بیـرون از 
ادبیـات عامه پسـند هـم آقـای سـاعدی را داشـتیم 
کـه آثارشـان فـروش تضمین شـده دهه چهـل بود. 
تـازه آن هـم نه رمـان کـه ذاتـًا پرفروش اسـت بلکه 
نمونه هـای داسـتان کوتـاه کـه در هیچ کجـای دنیا 
چنـدان پرفـروش نیسـت. اما مـا در همـان دهه ها  

مدیا کاشیگر 
شـاعر  ،مترجـم،  نویسـنده 
وپژوهشـگر نام آشـنای حوزه 

ادبیـات ایـران اسـت
او دارای تألیفـات و مقـاالت 
متعـددی در ایـن چنـد حوزه 

باشـد. می 
برای بررسـی و واکاوی بیشتر 
و  ایـران  ادبیـات  وضعیـت 
عامـه  ادبیـات  ژانـر  مفهـوم 
پسـند بـه منـزل شـخصی او 
رفتیـم و بـا وی به گفـت و گو 

نشسـتیم.
برگزیـده ای از ایـن گفتگـوی 

بلنـد را در  اینجـا بخوانیـد.
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 نشر ادبیات داستانی 
یک  با  ایــــران  در 
بحران جدی مواجه 
کتاب های  است. 
که  داریم  فرنگی 
گــــاهی وقت ها به 
متعدد  چاپ های 
می رسند ولی کتاب 
ایرانی نداریم که چنین 
وضعیتی داشته باشد 
و این مسأله می تواند 
دالیل متعددی داشته 
باشد؛ اولین دلیلش 
سانسور است. انگار 
سانسور با جذابیت 
کال مخالف است، 
بنابراین در داستان های 
ایرانی به ندرت اتفاق 
دارای  که  می افتد 
واجد  ی  قصه  یک 
کشش  و  جذابیت 
روایی باشد، به نحوی 
که خواننده را تا انتها 
خودش  سوی  به 

بکشد.



3۶

در ایران سـاعدی را داشـتیم که در ژانر داسـتان 
کوتـاه و نمایش نامـه، آثـارش پرفـروش بـود.

  به نظـر شـما به چـه علت بوده اسـت؟ 
داشـته  اجتماعـی  یشـه  ر ایـن مسـأله  آیـا 
یشـه فرهنگی یا هـردوی این ها؟ اسـت یا ر
امـروز  اینکـه  یکـی  دارد.  متعـددی  علـل 
کاغـذی  کتـاب  جانشـین  دیگـری  ابزارهـای 
شـده کـه قابل فهـم اسـت. یعنـی یـک زمانـی 
کتـاب تنهـا سـرگرمی موجـود بـود امـا االن 
کتـاب آخریـن سـرگرمی اسـت. پـس طبیعی 
اسـت کـه فروشـش پاییـن آمـده باشـد ولـی 
به رغـم ایـن فـروش پایین کتـاب، ما هنـوز در 
جاهایـی خـارج از ایـران شـاهد فروش هـای 
همیـن چهـار  مثـاًل  میلیونـی هسـتیم.  چنـد 
سـال پیـش در ترکیـه یـک مجموعـه داسـتان 
مصـور درآمـد کـه موضوعـش جـذاب بـود؛ 
میـان ترکیـه و ایـاالت متحـده آمریـکا درگیری 
نظامـی روی داده و قهرمـان ایـن داسـتان های 
همیـن  می جنگـد!  آمریکایی هـا  بـا  مصـور 
کتـاب چند میلیون نسـخه فروش کرده اسـت. 
پس نمی تـوان قضاوت مطلق داشـت و تقصیر 
را انداخـت بـه گـردن اینکـه کتاب گزینـه آخر 
اسـت؛ کتـاب می تواند بـه گزینـه اول بازگردد.
مثال هـری پاتر نه تنهـا پرفروش تریـن کتاب در 
تاریـخ بشـریت بـوده بلکـه پرفروش تریـن اثر 
فرهنگـی در تاریـخ بشـریت هـم بوده اسـت. 
یعنـی هیچ فیلم سـینمایی بـه اندازه هـری پاتر 
فـروش نداشـته یـا هیـچ آهنگـی هرچـه قـدر 
محبـوب بوده بـه انـدازه هری نفروخنه اسـت.
ولـی بحث سـر ایـن اسـت که هنـوز هـم این 
ایـن کتـاب پرفـروش در  ماجـرا وجـود دارد. 
ترکیـه  بـرای سـه یـا چهـار سـال پیـش اسـت 
یعنـی جدیـد اسـت و زیـاد هـم دور نیسـت. 
کتاب هـای  شـاهد  مـا  هـم  االن  همیـن 
فرانسـه  و  آمریـکا  در  کـه  هسـتیم  پرفروشـی 
چـاپ و بـا اسـتقبال مـردم مواجـه می شـوند.
 در آلمـان، انگلسـتان، ایتالیا، ایسـلند و خیلی 
جاهـای دیگـر دنیا کتـاب هنوز بـرای خودش 
بـازار دارد کـه در اینجا نـدارد، یعنـی دلیل اول 
و اصلـی اش نمی توانـد ایـن باشـد کـه کتـاب 
گزینـه آخـر فرهنگـی اسـت، دالیـل دیگـری 
وجـود دارد؛ یـک دلیلـش همانطورکـه قبل تـر 
اشـاره کـردم، سانسـور اسـت کـه گسـترش و 
مـن  مثـال  می کنـد.  کـور  را  فرهنـگ  توسـعه 
می خواهـم به عنـوان یـک نویسـنده داسـتانی 
را  مـن  داسـتان  گسـترش  آنچـه  بنویسـم، 
درنهایـت رقـم خواهـد زد ضـرورت داسـتانی 
به عنـوان  مـن  دغدغـه  بلکـه  نیسـت،  اثـر 

نویسـنده اسـت که چه چیزی از سـد سانسـور 
می گـذرد و چـه چیـزی نمی گـذرد کـه نتیجـه 

اسـت. خودسانسـوری  منطقـی اش 
یـادم می آید از فیلمی در زمان شـاه که داسـتان 
یـک نویسـنده را روایـت می کـرد کـه یکـی از 
اقـوام ایـن مـرد از شهرسـتان بـه دیدنـش آمده 
بـود. از قضـا ایـن فامیـل دور، آدم وراجـی هم 
بـود. نویسـنده  بـرای اینکـه چنـد صباحـی از 
وراجـی ایـن فـرد راحت باشـد بـه او پیشـنهاد 
می کنـد ادامـه داسـتانی را کـه تـا نیمـه نوشـته 
بـود، کامـل کنـد. فـرد وراج هم قبـول می کند 
به طـول  خیلـی  هـم  بازگشـتش  و  مـی رود  و 
می انجامـد. وقتـی بازمی گردد، نویسـنده فیلم 
می پرسـد چـرا تکمیـل داسـتان اینقـدر زمـان 
برد؟ فـرد وراج می گویـد: داسـتانت را خواندم 
و شـخصیت تبهـکار را از متـن درآوردم چـون 
بدآموزی داشـت! نویسـنده می پرسـد با حذف 
فـرد تبهـکار چه چیـزی از داسـتان مانـد؟ فرد 

وراج پاسـخ می دهـد تقریبـا هیچـی!
 ادبیـات در نگاه کلی رسـالت خـودش را دارد، 
رمان هم رسـالت خـودش را دارد. قرار نیسـت 
رمـان کتـاب اخالق یـا پندنامـه باشـد. رمان، 
رمـان اسـت و اولیـن ویژگی اش این اسـت که 
خواننـده را جـذب کنـد. حـاال از ایـن مسـأله 
هـم کـه بگذریـم، مسـأله دیگـر تـوان زایشـی 
نویسـندگان ماسـت کـه البته افـراد زیـادی آن 
را انـکار می کننـد. ولـی واقعیـت قضیـه ایـن 
اسـت که تـوان زایشـی  ادبیـات ما در مقایسـه 
بـا معیارهای جهانی بسـیار پایین اسـت. یعنی 
فـردی کـه دارد می نویسـد حتی ادبیات کشـور 
خودش را نخوانده اسـت چه برسـد بـه ادبیات 
جهـان! نمی توانـد تشـخیص دهـد و تجربه ای 
هـم نـدارد کـه در جهـان چـه چیـزی مطلوب 
بنابرایـن مـا  ایـران چـه چیـزی؟  اسـت و در 
درنهایـت می توانیـم امیـد داشـته باشـیم کـه 
موضوعـات  می شـود  عامه پسـندمان  ادبیـات 
از  اگـر  تلویزیونـی.  سـریال های  در  تکـراری 
تقریبـًا  حـوزه عامه پسـند هـم خـارج شـویم 

هیـچ چیـز باقـی نمی ماند!
نویسـندگان  از  عـده ای  درواقـع    
خودشـان را پشـت سانسـور پنهان می کنند 
امـا نـگاه کـه می کنیـم، می بینیم چیـزی در 
چنتـه ندارنـد و بـه قـول شـما توان زایشـی 
پایینـی دارنـد. به نظرشـما سرچشـمه ایـن 
مسـأله کـه در دهـه ۸۰ هـم تشـدید شـده 
نویسـنده  گاهـی  ناآ و  بی اطالعـی  صرفـًا 
ایرانی نسـبت بـه آنچه که پیرامونـش  اتفاق 
یانـی بـوده  می افتـد، اسـت یـا اساسـًا جر

یخـی شـکل گرفته  کـه  طـی یـک دوران تار
و امـروز به این شـکل دارد خودش را نشـان 

می دهـد؟
 وقتـی بـه تاریـخ قـرن بیسـتم نـگاه می کنیـد 
بررسـی  را   ۲۱ قـرن  بـه  ورودمـان  شـکل  و 
همـه  نویسـندگان  همـه  می بینیـم  می کنیـم، 
کشـورها به قرن بیسـت ویکم نرسـیدند، یعنی 
مـا شـاید حداکثـر بتوانیـم ۱00 تا نویسـنده را 
دسـت چین کنیـم. مـا کـه نـه، زمـان حداکثـر 
۱00 نویسـنده قرن بیسـتم را دسـت چین کرده 
و بـه آن هـا اجازه ورود به قرن ۲۱ را داده اسـت. 
نویسـندگانی مثـل آلبر کامـو و ویلیـام فاکنر و 
حداکثر ۱00 نویسـنده از کشـورهای مختلف 

جهـان در ایـن لیسـت قـرار دارند. 
 امـا در ادبیـات ایران فقط  صـادق هدایت وارد 
قـرن ۲۱ شـد، حتـی نخبگانـی مانند سـاعدی 
کـه کتاب هایشـان در ایـران پرفـروش بـود یـا 
افـرادی مثل فـروغ فرخزاد و سـهراب سـپهری 
کـه در ایران بت شـدند هـم هیچکـدام به قرن 
۲۱ نرسـیدند. چـه برسـد بـه شـاعران مقطعی 
امثـال  و  نادرپـور  و  آتشـی  منوچهـر  ماننـد 
این هـا. حتـی نیمـا یوشـیج معلـوم نیسـت که 
به قرن بیسـت ویکم رسـیده باشـد یا نـه؛ چون 
مـن همیـن اواخر ترجمـه ای از نیما یوشـیج را 
در فرانسـه دیـدم که چنـدان با اسـتقبال مواجه 

بود. نشـده 
زبـان  محدودیت هـای  مشـکل،  آیـا   

اسـت؟  نبـوده  فارسـی 
 االن نویسـندگان افغـان مثل عتیـق رحیمی از 
درحالی کـه  معروف ترنـد  ایرانـی  نویسـندگان 

آن هـا هـم به زبـان فارسـی می نویسـند.
 ادبیات عامه پسـند چه متـر و معیارهایی 
می توانـد داشـته باشـد؟ آیـا مـا اساسـًا در 
ایـران به جـز یـک یـا دو مـورد که شـما ذکر 
را  نویسـندگانی  بازهـم  می توانیـم  کردیـد، 
یم که در سـطح عامـه موفقیت هایی  نـام ببر

به دسـت آورده باشـند؟
بسـیار  واژگان  عامه پسـند  مثـل  واژگانـی    
حساسـی هسـتند. آیـا ویکتورهوگـو نویسـنده 
گونـه   بـه  ادبیاتـش  یـا  اسـت  عامه پسـند 
دارد؟ تعلـق  ادبیـات  تاریـخ  کالسـیک های 
هوگـو مصـداق  دربـاره  وجـه  دو  هـر  دقیقـا   
دارد.  فکـر می کنـم امـا مطمئـن نیسـتم چاپ 
دویسـتم یا دویسـت وپنجاهم »بیگانـه« کامو  

هم منتشـر شـده اسـت. 
 بـا این نـگاه ویلیـام فاکنر هـم می تواند 

عامه پسندباشـد؟
کـه  نیسـت  خوبـی  و  اصیـل  ادبیـات   هیـچ 
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بـه عامـه نرسـد؛  همیشـه اسـتثناهایی وجـود دارنـد. 
بلـه جهـان حـق دارد  »جیمزجویـس« داشـته باشـد یـا 
»سـاموئل بکـت« داشـته باشـد. در ایـن بحثی نیسـت؛ 
گرچـه بکـت هـم عامه پسـند شـد ولـی جویـس هرگـز 
عامـه پسـند نشـد. پروسـت هـم  درنهایـت عامه پسـند 
شـد بـه دالیلـی مجـزا از دالیل دیگران؛ شـاید پروسـت 
مثـل حافـظ مـا باشـد همانطورکـه همـه میخواهند یک 
غـزل حافظ را از حفظ داشـته باشـند. گرچـه ۹0 درصد 
آدم هایـی که  غزل حافـظ را می خوانند هیـچ اطالعی از 

سرشـت و شـعر حافـظ ندارنـد.
بحـث سـر این اسـت کـه دالیـل عامه پسـندی می تواند 
متعـدد باشـد. آدمـی کـه یـک مصـرع از حافـظ بلـد 
نباشـد، در فرهنگ ایرانی بی سـواد اسـت پـس همه یک 
مصـرع از شـعر حافـظ را بلـد هسـتند؛ حافـظ بـه ایـن 
دلیل فرهنگی عامه پسـند می شـود. کسـی کـه در جامعه 
فرانسـوی اسـم پروسـت را نشـنیده باشـد یا یـک جمله 
از رمـان »در جسـتجوی زمـان از دسـت رفته« را حفـظ 

نباشـد بی سـواد محسـوب می شـود.
 در اینترنـت اصطالحـی داریم به نام ورق زدن. بسـیاری 
را  بازدیدکنندگانشـان  تعـداد  کـه  هسـتند  سـایت ها  از 
ورق زن هایشـان  آمـار  ایـن   واقـع  در  می کننـد.  اعـالم 
بیـرون  و  وارد سـایت می شـوند  کـه  آدم هایـی  اسـت؛ 
می رونـد. ایـن پدیـده،  صرفـًا آمـار اسـت و نمی توانیـم  

ایـن ورق زن هـا را به عنـوان خواننـده جـا بزنیـم.
 بحـث بـر سـر این اسـت کـه این هـم می توانـد یکی از 
ابزارهای عامه پسـندی باشـد که باعث شـود نویسنده ای 
کـه حتـی عامه پسـند نیسـت فروشـش تضمیـن شـده 
باشـد و اگـر بخواهیـم در ایـران از این نوع عامه پسـندی  
صحبـت کنیـم بـاز برمی گردیـم و محدود می شـویم به 
حافـظ، فردوسـی و موالنـا. شـما به هـر حـال شـاهنامه 
را ۱0هـزار نسـخه هـم چـاپ کنیـد فـروش مـی رود. 
حافـظ را صدهزار نسـخه هم منتشـر کنید، می فروشـد. 
بحـث بعـدی ایـن اسـت کـه ادبیـات دیگـری داریـم 
نمی شـود  وارد  در  ایـن  از  ولـی  اسـت  عامه پسـند  کـه 
و اصـراری هـم نـدارد کـه وارد شـود. معروف تریـن و 
بیسـتم  قـرن  ادبیـات  تاریـخ  نویسـنده  پرفروش تریـن 
فرانسـه فرامـوش شـده ولـی تیـراژ پایـه کارهایـش 500 
هـزار نسـخه بوده اگرچـه حاال فراموش شـده ولـی برای 

روزگار خـودش جـذاب بـوده اسـت.
ایـن نویسـندگان هـم الزم اند.زیرا باعث می شـوند خون 
بـدود در نشـر و ناشـر بتوانـد ریسـک کنـد. همچنیـن 
معمـوال  کـه  ادبیـات  دیگـر  نـوع  آن  می شـوند  باعـث 
سـخت تر بـازارش را پیـدا می کند هم امکانات بیشـتری 
بـرای کار داشـته باشـد. امـا اگـر بـه ایـران بازگردیـم؛ 
مشـکل بـزرگ ما این اسـت که مـا حتی ادبیات پلیسـی 
هـم کـه بـه آن معنـا عامه پسـند نیسـت و بـه یـک معنـا  
عامه پسـند هسـت و یـک فـروش تضمین شـده حداقلی 

دارد را در ایـران نداریـم.

یـخ می خوانیـم   یـخ بزنیـم. در تار      نقبـی بـه تار
ایرانـی  روشـنفکران  مشـروطیت،  دوران  از  کـه 
یـادی  ز فاصلـه  بـه لحـاظ فکـری  ایـران  مـردم  بـا 
داشـتند و اسـتبداد هـم باعـث شـده که ایـن ماجرا 
تشـدید شـود. آیا  وجـود و حضـور اسـتبداد ،دلیل 

اسـت؟ قانع کننـده ای 
این هـا همـه بهانه اسـت، چـون اسـتبداد در کشـورهای 
دیگـری هـم بـوده اسـت. ویکتورهوگـو هـم با اسـتبداد 
می جنگیـده، تومـاس مـان هـم درگیـر اسـتبداد بـوده. 
همـه  نمی شـود  و  هسـتند  اسـتبداد  درگیـر  خیلی هـا 

تقصیرهـا را بـه  گـردن اسـتبداد انداخـت.
بحـث این اسـت کـه یک مقـدار عوامـل بیرونـی وجود 
وجـود  جریـان  رشـد  امـکان  کـه  وقتـی  یعنـی  دارد، 
نداشـته باشـد آن جریـان رشـد نمی کنـد. در فیلم هـای 
جنگـی ایرانـی ، فـرد عراقـی یـا طـرف مقابل  یـک ابله 
ترسـو و بـزدل نشـان داده می شـود، امـا می بینیـم کـه 
همیـن جنـگ، هشـت سـال طـول کشـیده تـا همیـن 
افـراد را شکسـت بدهیم. شـما آثـار لرمانتـوف را درباره 
جنگ هـای ۱0 سـاله ایـران و روس بخوانیـد. لرمانتوف 
و  متعـدد  صفحه هـای  ایرانـی  سـربازان  شـجاعت  در 
مفصـل نوشـته اسـت. این مسـأله بـرای روس هـا باعث 
افتخـار اسـت  کـه بـر چنیـن سـربازانی پیـروز شـدند. 
خـوب حاال شـما یـک رمـان جاسوسـی بنویسـید باید 
جاسـوس خارجی باهوش و زیرک باشـد امـا این امکان 
نـدارد چراکـه از ممیـزی رد نمی شـود پـس باید نوشـت 
پخمـه   آدم  یـک  نتیجتـا  اسـت.  پخمـه  کـه جاسـوس 
گاه داسـتان ما  اینقـدر پیچیدگـی و درایت  نـدارد که کارآ

بخواهـد نقشـه هایش را رو کنـد.
یـا مثـاًل جنایتـکار داسـتان نمی توانـد باهـوش باشـد. 
چـرا؟ مگـر جنایتـکار باهـوش نداریـم؟ مثـال آن قاتلی 
کـه در پاکدشـت اعـدام کردنـد، قطعـا او را بعـد از قتل 
و تجـاوز اولـش نگرفتنـد بلکـه یک مـدت طـول کشـید 
تـا دسـتگیرش کنند و کلـی کارگاه باهـوش آمدند و روی 

پرونـده اش کار کردنـد تـا فـرد قاتل دسـتگیر شـد.
حـاال ما چیزی بنویسـم راجع به آدم ابلهی که از دسـت 
پلیـس درمـی رود و فکر می کنـم که وقتی کـه می گوییم 
جنایتکارهـا همـه ابله اند پس پلیـس را هـم به نوعی ابله 

و خرفـت نشـان می دهیم.
ایـن بن بسـت های پارادوکسـیکالی کـه وجـود دارد مانع 
رشـد بعضـی از شـاخه های ادبیـات می شـود امـا فقـط 
ایـن نیسـت. فـرض کنیـد مـن می خواهـم یـک کتـاب  
و  می جنگـد  شـیطان  بـا  دارد  قهرمانـش  کـه  بنویسـم 
شـیطانی کـه قهرمـان داسـتان بـا آن می جنگد به شـدت 
قدرتمنـد، حیلـه ورز و باهوش اسـت؛ این تضادهاسـت 
کـه رمـان را جـذاب می کنـد؛ اگـر بخواهـم یـک رمـان 
راجـع بـه جادوگـری بنویسـم بـه ترویـج جـادو متهـم 
می شـوم. ما موانـع دردناکتری هـم داریم کـه نمی بینیم.
 مثـال مـن نمی توانـم رمانـی بنویسـم کـه قاتـل در آن 

بحث سر این است 
که دالیل عامه پسندی 
متعدد  می تواند 
باشد. آدمی که یک 
مصرع از حافظ بلد 
فرهنگ  در  نباشد، 
ایرانی بی سواد است 
پس همه یک مصرع 
از شعر حافظ را بلد 
به  حافظ  هستند؛ 
فرهنگی  دلیل  این 
عامه پسند می شود. 
کسی که در جامعه 
اسم  فرانسوی 
نشنیده  را  پروست 
باشد یا یک جمله از 
رمان »در جستجوی 
زمان از دست رفته« را 
حفظ نباشد بی سواد 
است، پس این یک 

جمله را همه بلدند.
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معلـم یـا پلیـس و یا  پزشـک باشـد زیـرا همه 
می گوینـد بـه صنـف مـا توهین شـده اسـت. 
پـس ایـن هـم یـک عامـل بازدارنده اسـت که 
کنـد. خـوب  رشـد  ادبیـات  ایـن  نمی گـذارد 
خیلـی ژانرهـای دیگـر هم هسـت مثـل علمی 
تخیلی که چند سـال پیش رشـد بسـیار خوبی 
کجاسـت؟  االن  ژانـر  ایـن  بـود.  کـرده  پیـدا 
تخیلـی   علمـی  رمان هـای  اولیـن  زمانی کـه 
فارسـی نوشـته شـد من داور بـودم. بـاور کنید 
داسـتان هایی می خوانـدم کـه در حـد جهانـی 
بودنـد. االن آن داسـتان ها کجا  هسـتند؟  تنها 
کمتر از شـش سـال از آن ماجرا گذشـته است.
     به نظر شـما این پتانسـیل در فرهنگ و 
ادبیات فارسـی هم وجود داشـته کـه بتواند 
آثـار درخشـانی خلق کند اما جلویش سـد 

است؟ شده 
قصـه  اولیـن  شـب«  یـک  و  »هـزار  در  مـا 
پلیسـی جهـان را داریـم. این هـا چیـز عجیب 
و غریبـی نیسـت. ولـی از آن طـرف هـم وقتی 
به داسـتان های سـنتی خودمان نـگاه می کنیم، 
مثـال در قصـه حسـین کـرد شبسـتری، تمـام 
دشـمنان حسـین کـرد بـدون اسـتثناء احمـق 
هسـتند و آدم می مانـد کـه حسـین کـرد چـه 
کـه  دارد  ویژگـی خاصـی  دارد؟ چـه  درایتـی 
بـا صـرف زمـان زیاد،ایـن همـه آدم احمـق را 

مغلـوب کنـد؟
مـا در متن رمانس ماندیم و به رمان نرسـیدیم؛ 
بـه آن چیـری کـه »گئـورگ لـوکاچ« اصطالحا 
یعنـی  می گفـت  پروبلماتیـک«  »قهرمـان 
قهرمانـی کـه دارای مسـأله اسـت و می خواهد 
مسـأله اش را حـل کنـد. این هم عامـل دیگری 

. ست ا
کـه  هنرمنـدی  عنـوان  بـه   شـما       
بنیان گـذار و داور چنـد فقـره از جوایـز مهم 
ادعـا    ایـن  چقـدر  بوده ایـد،  کشـور  ادبـی 
کـه نویسـندگان ایرانـی بلـد نیسـتند قصـه 
بنویسـند و بیشـتر با فرم و تکنیک درگیرند و 
ید؟ سـعی در خودنمایـی دارند را قبـول دار
بسـیاری از نویسـندگان ایرانـی  فکـر می کنند 
قصـه فـرع اسـت و فـرم و بـازی بـا کلمـات 
و بازی هـای زبانـی اصـل اسـت ولـی دلیـل 
نداشـته  قصه گـو  نویسـنده  مـا  کـه  نمی شـود 
مـا  قصه گویـی  سـند  درخشـان ترین  باشـیم. 
جوان ترهـا  در  اسـت،  دولت آبـادی  محمـود 
مجیـد قیصــــری  داســــتان های باکششـی 
می نویسـد و محمدرضـا کاتـب و چنـد نفـر 
نیسـت؛  فـرم  بحـث  اصلـی  بحـث  دیگـر. 
فـرم  بـه  آلـوده  نویسـندگان  وقت هـا  گاهـی 

بـه  آلـوده  می گویـم  اینکـه  می شـوند  هـم 
فرم،منظـورم ایـن اسـت کـه فـرم را بـی جهت 
نمی توانـد  ،کار  نـه  اگـر  و  برجسـته می کننـد 

بـدون فـرم باشـد.
مـا نویسـندگانی داریم کـه قصه برایشـان مهم 

تراست.
     شـما هـم دهـه 5۰ را درک کرده ایـد. 
در آن روزگار کتاب هـا عـالوه بـر خوانـده 
شـدن بـه بحـث و گفت وگـو هـم گذاشـته 
به وجـود  اجتماعـی  یـان  جر و  می شـده 
مـی آورده  اسـت .در حـال حاضـر تعـداد 
تیراژهـا  امـا  باالسـت  کتاب هـا  عناویـن 
پاییـن آمـده و عمـال انتشـار یا عدم انتشـار 
کتـاب تأثیـری بـر جامعـه فرهنگـی ایـران 
نمی گـذارد. به نظـر شـما علـت چیسـت؟
 مـا در دهـه۴0  هنـوز در ابتـدای شـکل گیری 
پدیـده تلویزیـون بودیـم و تعـداد سـینماها در 
کل کشـور به ۲0 تـا می رسـید بنابراین طبیعی 
بود کـه مردم در ایـن دوران نیازشـان به نمایش 
و داسـتان را از طریـق خریدن کتـاب و رفتن به 
تئاتـر تأمین کننـد در دهه 50 عطش موسـیقی 
هـم بـه این مـوارد اضافه شـد. امـا االن من در 
اتومبیلـم نزدیـک بـه 800 آهنـگ کالسـیک 
و 800 آهنـگ دیگـر اعـم از جـاز، راک  و...  
دارم. یعنـی دنبال موسـیقی رفتن دیگر زحمتی 
را کـه ۴0 سـال پیـش می طلبیـد، نمی طلبد. 

وظیفـه  نقـش  کتـاب،   50 و   ۴0 دهـه  در 
اجتماعـی و  بازتـاب اجتماعـی دیگـر داشـت 
کـه امروز نـدارد. معلوم اسـت در شـرایطی که 
ترجمـه در ایران یـک چیزی حـدود ۳0 تا ۴0 
سـال از اندیشـه در جهـان عقب بـود، هرچه را 
ترجمـه کنید فـوری گل می کند و می فروشـد. 
امـا االن ترجمه از اندیشـه های فلسـفی جهان 
باشـد،  عقب تـر  هـم  خیلـی  نمی کنـم  فکـر 
مطـرح  آنجـا  در  کـه  فیلسـوف هایی  یعنـی 
می شـوند اگـر فوری ترجمـه نشـوند به گونه ای 
دیگـر مطـرح می شـوند و در محافـل مختلف 
در بـاره آرایشـان بحـث می شـود و آدم هایـی  
هسـتند که ایـن بحث هـا را پیگیـری می کنند. 
دوره   آن  در  بگیریـد  فـرض  مثـال  درحالی کـه 
وقتـی کتاب هـای کانـت در می آمـد اسـتثناء 
بـود و همـه هجـوم  می آوردنـد کـه بخرنـد و 
ببیننـد کانـت چـه می گویـد. در حالی کـه من 
االن مجموعـه آثـار کانـت، هـگل، مارکس یا 
بسـیاری از فالسـفه مهم دیگر را با خودم دارم. 
حـاال شـما ببینید انتشـار یـک کتـاب در یونان 
باسـتان هم فـرق می کرد با انتشـار یـک کتاب 
در قـرون وسـطی یـا انتشـار کتـاب در شـرایط 

بعـد از انقـالب صنعتـی. شـرایط فـرق کـرده 
اسـت. کتاب افالطون در زمان خودش بسـیار 

سـروصدا می کـرد.
     در همـان زمـان شـما تکاپو را منتشـر 
می کــــردید  و  بـا  وجـــودی که  هوشـنگ 
بـود و طرفـداران و  زنـده  گلشـیری هنـوز 
یـان تکاپو در  یادی داشـت، جر شـاگردان ز
ادبیـات و فرهنگ ایران کامال مسـتقل بود. 
امـروز بسـیاری معتقدند از دهـه ۸۰ به بعد 
نوعـی هرج و مرج در فضـای فرهنگی ایران 
به وجـود آمده اسـت. نظر شـما چیسـت؟
 هـرج و مـرج در جریان ادبی هنـری چیز بدی 
نیسـت. آنچـه که ادبیـات و در واقـع آفرینش را 
می کشـد اسـتبداد اسـت نه هرج و مـرج. البته 
بـودم  تکاپـو مـن هیـچ کاره  در سیاسـت های 
مـن فقـط سـعی می کـردم بـه منصور کوشـان 
کمـک کنـم. او سیاسـت ها را تعییـن می کـرد، 
ولـی اختـالف نظـر چندانی بـا هم نداشـتیم. 
ممکـن بـود سـلیقه ای بـا هـم اختـالف پیـدا 
کنیـم ولـی معمـوال داسـتانی که مـن می گفتم 
داسـتان خوبی اسـت و یـا او می گفت داسـتان 
خوبی اسـت، منتشـر می شـد. ما هیـچ بحث 
دیگـری نداشـتیم. نظـر یکـی از مـا کافـی بود 
و البتـه فقـط مـا دو نفـر نبودیم کسـان دیگری 
هـم بودنـد، ولـی بحث سـر این اسـت که من 
تصـور نمی کنـم تکاپـو جریانی را ایجـاد کرده 

باشد.
ویژگـی تکاپـو ایـن بـود کـه بـه هیـچ جریـان 
همـه  کـرد  سـعی  و  نشـد  وابسـته  خاصـی 
جریان هـای موجـود را به شـکلی بازتاب دهد. 
شـاید ایـن اسـت کـه باعـث می شـود خـود 
تکاپـو بـه یـک جریـان تبدیل شـود. تـا جایی 
کـه بـه یـاد دارم اصـال در تکاپـو دفـاع از یـک 
مکتـب خـاص معنـا نداشـت. مثـال  مقاله ای 
از گلشـیری چـاپ کردیـم کـه داد سـپانلو را به 
آسـمان برد و باز مقالـه ای از سـپانلو درآوردیم  
کـه داد گلشـیری را درآورد )خنـده(. البتـه نـه 
اینکـه قصـد داشـته باشـیم عمـدا داد این ها را 

بـه آسـمان ببریم.

ارزشـمندی کـه در اختیـار  از وقـت     
ماهنامـه بارثـاوا گذاشـته ایـد سپاسـگذرام 
و آرزو مـی کنم ادبیـات ایـران روزگاری در 

جهـان بدرخشـد.
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پسـند  عامـه  ادبیـات 
اسـت  کلـی  اطالقـی 
که تعـدادی از ژانرهای 
ادبـی را در بـر مـی گیـرد .ژانـر هایـی کـه امـروزه لزومـا 
نـه  .روزگاری  نمیکننـد  تداعـی  را  پسـند  عامـه  معنـای 
چنـدان دور ژانـر کارگاهـی –پلیسـی یـا ژانـر هـا و سـاب 
ژانرهای فانتزی ، بخشـی از ادبیات عامه پسـند محسوب 
میشـدند .همانطـور کـه اسـتفاده از فابـل هـا وقصه های 
عامیانـه نیز کارکـردی اینچنینی داشـتند .در اینکه ادبیات 
عامـه پسـند در واقـع در پـی چـه چیـز میگـردد؟ نـکات 
متعـددی مطـرح شـده ولی در مجمـوع اسـتنباط کلی ما 
ایـن اسـت کـه این نـوع از ادبیـات ، که بـه طعنـه ادبیات 
سـبک یـا ادبیـات راحـت الهضـم نیـز خوانـده میشـود ، 
بیشـتر در پی سـرگرم سـاختن مخاطب خویـش و ایجاد 
هیجـان والتهـاب و کشـش عاطفـی – حسـی ، از طریـق 
روایتـی سـاده و سـر راسـت اسـت . در جهـان ادبیـات ، 
نمونـه هـای بـارزی از این نـوع داسـتانها ورمانهـا وجود 
دارنـد .مضمامیـن عمـده ی آثـار عامه پسـند بیشـتر گرد 
محـور عشـق ، خیانـت ، خـرده جنایت های عاشـقانه یا 
خانوادگـی ، و شکسـت های عاطفـی و.. دور میزند . می 
تـوان پرسـید که چرا عناوین عامه پسـند اکثـرا عناوینی پر 
فـروش و بـه اصطالح مـورد اقبال بـوده اند ؟ شـاید یکی 
از دالیـل اصلـی ایـن اقبـال خواننـدگان ، سـهل خوانـی 
و روایـت سـاده و خطـی ایـن آثـار اسـت . بـا نگاهـی 
بـه سـابقه ی ایـن نـوع از ادبیـات ، متوجـه کارکرد نسـبتا 
گسـترده ی آن در میان مخاطبان شـبه کتابخوان میشـویم 
پسـند،  عامـه  بلنـد  داسـتانهای  و  رمانهـا  از  .بسـیاری 
نخسـت بـه صـورت پاورقـی هایی مفصـل در نشـریات 
خانوادگـی و پرفـروش بـه چاپ رسـیده اند . گـروه هدف 
ایـن نشـریات ، خوانندگانی بودند با سـطح آگاهی اندک 
یا متوسـط و دغدغـه های اجتماعـی و فرهنگـی روزمره. 
ایـن خواننـدگان کـه اکثرا بـه مطالعـه و کنـش خواندن به 
عنـوان امـری تفننـی مینگرنـد ، بـا خوانـدن ایـن پاورقی 
هـا ، سـرگرمی مفیـد و جذابـی مـی یافتنـد که عـالوه بر 
گـذران اوقـات ، بدانهـا هیجانـی عاطفـی وخلجاناتـی 
روحـی میبخشـید . ادبیـات عامـه پسـند مسـتقیما بـه 
عواطـف و احساسـات خواننـده ی خویـش هجـوم مـی 
آورد : ایـن هجـوم سـازمان یافتـه از طریـق ایجاد کشـش 
داسـتانی وتعلیـق هایـی گاه حسـاب شـده به وجـود می 
آید . بیشـتر خوانندگان داسـتانهای عامه پسـند به موضوع 
، شـخصیتها و آسـان فهـم بودن داسـتان مذکـور اهمیت 
زیادی قایل هسـتند .مخاطبیـن بالقوه وبالفعـل این ژانر، 
نسـبت بـه زبـان ، تکنیـک هـا وشـگردها و عمـق درونی 

اثـر بـی اعتنا هسـتند وبیشـتر ترجیـح میدهند تـا فضای 
داسـتانی را پیـش چشـم خـود – وبه آسـانی ترسـیم کنند 
تـا اینکـه بـا قصـد تخیـل کـردن یـا تجسـم نمـودن فضا 
وارد آتمسـفر اثـر مورد نظرشـان بشـوند . امروز ، سـینما 
و برنامـه هـای تلویزیونی عامه پسـند تاحد زیـادی جای 
آثـار ادبـی ایـن چنینـی را پـر کـرده و مخاطـب بازحمت 
بـه مراتـب کمتـری خـوراک خویـش را مـی یابـد و مورد 

اسـتفاده قـرار میدهد .
ادبیـات عامـه پسـند عمدتـا خنثـی اسـت . خنثـی بدین 
معنـا کـه نسـبت بـه دغدغـه هـای سیاسـی – اجتماعـی 
و فلسـفی انسـان معاصـر بـی اعتناسـت . گاه ایـن بـی 
اعتنایـی چنـان مشـهود اسـت کـه خواننـده ی هوشـیار 
عمـدی در آن مـی یابـد . گویا جهـان ادبیات عامه پسـند 
قـرار نیسـت جـز برگـرد سـوژه هایـی بـا تعین محـدود ، 
از چیـز دیگـری سـخن بگویـد . شـخصیتهای رمانهـا و 
داسـتانهای عامـه پسـند از الگویی واحد تبعیـت میکنند 
و تغییـر نـام هـا و پیرنـگ هـا ، چنـدان تغییـری در اصل 
موضـوع نمـی دهد . ایـن چنین اسـت که ذهـن خواننده 
ی رمانهـا و داسـتانهای عامـه پسـند عمدتا عـادت زده و 
تـک سـاحتی بار آمده اسـت . این نـوع از اعتیـاد ذهنی ، 
میتوانـد تا پایان زندگـی فـرد دوام آورده و در زندگی فردی 
اش ، تبدیـل به سـبکی از منش رفتاری و نـوع زندگی وی 
شـود . اگر نخواهیـم با زاویـه و ارزش داوری مطلق انگار 
به میـدان قضاوت پـای بگذاریـم ، تنها میتوانیـم بگوییم 
کـه ایـن نـوع از ادبیات بـه دلیل مزیـت هـای ظاهری که 
بر سـایر ژانرها دارد ، همواره از مخاطبان بسـیار بیشـتری 

برخـوردار بوده اسـت ! 
در کشـور مـا نیـز رمـان وداسـتان عامـه پسـند نسـبت 
بـه ادبیـات جـدی تـر یا بـه اصطالحـی فنـی تـر ، دارای 
مخاطبان بیشـتری بوده اسـت . رمان بامداد خمار نوشـته 
ی خانـم فتانه حاج سـید جـوادی ، از بدو انتشـار تا کنون 
بـه چـاپ هـای متعـددی رسـیده و مخاطبـان فراوانی از 
همـه ی اقشـار جامعـه داشـته اسـت . بامـداد خمـار نیز 
حکایـت یـک عشـق اسـت .رحیـم نجـار )خرکچـی ( 
عاشـق فقیـر و پاپتـی شـخصیت اصلی یـا روای داسـتان 
اسـت کـه در حـال بـاز گفتـن جریـان زندگـی اش بـرای 
نـوه ی دختـری اش اسـت . راوی داسـتان روایـت خطـی 
عشـق و ازدواج اش را بـا آب وتـاب و تمهیـدات خاصـی 
شـان  خانوادگـی  وزمینـه  .شـخصیتها  میکنـد  همـراه   ،
معرفـی میشـوند واز ابتـدای رمـان ، نظـام ارزش گذاری 
پنهانـی شـکل میگیـرد . تقابـل دوگانـه میـان دارا و ندار ، 
اصالـت خانوادگی و بی ریشـگی طبقاتـی ، و با فرهنگی 
و بـی فرهنگـی ! همـه ایـن تقابـل هـا و تضـاد هـا ریشـه 

هادی تقی زاده
 نویسنده و منتقد

هنر جدی و هنر عامه پسند ، قادر به حذف یکدیگر نیستند !

پسند  عامه  ادبیات 
عمدتا خنثی است. 
خنثی بدین معنا که 
نسبت به دغدغه های 
سیاسی – اجتماعی و 
فلسفی انسان معاصر 

بی اعتناست.
 گاه این بی اعتنایی 
چنان مشهود است 
که خواننده ی هوشیار 
می  آن  در  عمدی 

یابد.
 گویا جهان ادبیات 
عامه پسند قرار نیست 
جز برگرد سوژه هایی 
با تعین محدود ، از 
چیز دیگری سخن 

بگوید .
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در وضعیـت اقتصـادی و معیشـتی شـخصیت ها 
دارنـد . رمـان گرد بـاور ها و نگاه رایـج در جامعه 
شـکل میگیـرد و نوعـی از برخـورد تبعیـض آمیز 
طبقاتـی را – از همان نخسـتین سـطور نهادینه می 
کنـد.. خواننـده ی عام کـه در مسـیر زندگی راوی 
قـرار گرفتـه ، بـا او حرکـت میکنـد و ماجـرا هـا و 
حـوادث را از چشـم او می نگرد . جریان داسـتان 
خطـی و سـاده اسـت . راوی رمـان اول شـخص 
یـا راوی – قهرمـان – تعریـف شـده . ایـن تمهیـد 
سـاده، مخاطب را بیشـتر وادار به دیدن و همذات 
گاه بـا شـخصیت قهرمـان رمان  پنـداری ناخـود آ

 . میکند 
در ایـن رمـان نیـز، از پیپیدگـی هـای روحـی و 
کنـد وکاو در ضمیـر و خـوی درونـی شـخصیت 
هـا خبـری نیسـت . اتفاقـات یکی از پـی دیگری 
رخ میدهنـد و با چاشـنی کشـش روایـی و تعلیق 

عمـدی ، عطـش خواننـده را تیـز میکننـد ! 
رمـان بامـداد خمـار از جملـه رمـان هایـی موفق 
محسـوب میشـود که سلسـله ای از سـریال های 
تلویزیونـی عامـه پسـند ، بـر اسـاس الگـوی آن 
تولیدشـد  وبـه  پخـش رسـید . سـریال هایـی که 
آنتـن رسـانه ی ملـی را در سـاعاتی از شـب ، بـه 

آنتنـی پـر بیننـده تبدیـل میکردند . 
در یـک نـگاه ، آثـار عامـه پسـند چه در حـوزه ی 
ادبیـات و چـه در حـوزه ی فیلـم و سـریال هـای 
تلویزیونـی و شـبکه هـای پخـش خانگـی ، بـر 
اسـاس الگویـی واحـد خلق میشـوند .ایـن الگو 
بـا توجـه به روحیات و تغییر نسـل هـا در صورت 
قضیـه قـدری متغیـر اسـت امـا ماهیتـا و در طول 
چندیـن و چند دهه ، همچنان ثابت و ایسـتا باقی 
مانـده اسـت . مرز میـان آثار ادبـی و هنری جدی 
بـا آثار عامه پسـند در کجاسـت ؟ آیا امـروز و در 
آغـاز قرن تـازه ، تعاریف و مرز بنـدی ها کمرنگ 
شـده یـا تغییر یافتـه اسـت ؟ قطعا تعاریـف میان 
ژانـری یـا درون ژانـری تغییراتی داشـته انـد اما به 
نظـر مـن پایـه ی تعاریـف تغییـر چندانـی نکرده 
انـد . شـاید در ابتدای قرن گذشـته ژانرهایی چون 
ادبیـات فانتاسـتیک یـا ادبیات پلیسـی کارآگاهی 
از  جـزوی  را  تخیلـی   – علمـی  ادبیـات  وحتـی 
مجموعـه ی پاپوالرها میدانسـتند ، امـا امروز این 
گونه ها و انواع ادبی چنان بسـط و گسترشـی یافته 
انـد کـه بـه عنـوان ژانرهایی مـادر و بسـیار جدی 
شـناخته می شـوند و دارای مخاطبان بی شـماری 
در سراسـر جهـان هسـتند.گاه پیـش مـی آیـد که 
عـده ای ، تلفیـق یـا در کنـار هـم قـرار گرفتن این 
ژانرهـا را با عامه پسـند نویسـی اشـتباه می گیرند. 
بـه نظـر مـن یک اثـر ادبی جـدی و حرفـه ای هم 
میتوانـد پرخواننده باشـد .تولید جذابیت ادبـــی 

صـــرفا در ژانـــر عامه پسـند خالصه نمی شـود 
امـا نوشـتن بـا اسـتراتژی قبلـی پرخواننده شـدن 
اثـر ادبـی ، امـری بـس مخاطـره انگیـز و گاه در 
خواهـد  رایـج  رویکردهـای  وادی  بـه  غلطیـدن 
شـد .هنـوز هم  آثـار ادبی جـدی و حرفـه ای ، از 
انـواع عامه پسـند قابـل تشـخیص اند . حتـا آثار 
عامه پسـندی که در پـس نقابی روشـنفکر مآبانه، 
ماهیـت خویـش را بـر مـال میکنند .نوشـته هایی 
در ظاهـر بـه روز ، شـکیل و طبق سـلیقه ی قشـر 
جـوان .برنـد هایـی کـه در مقطعـی از زمـان بـه 
خوبـی دیـده می شـوند و گاه مـوج هایـی ادبی و 

اجتماعـی مـی آفرینند . 
ناشـران  و  نویسـندگان  و  منتقـدان  از  بسـیاری 
بانـگارش،  می دهنـد  ترجیـح   ، کشـور  امـروز 
تبلیـغ، و چـاپ آثـاری از ایـن دسـت عـالوه بـر 
سـود اقتصادی و کسـب وجاهت میان قشـر شـبه 
مطالعه کننده ، از مخاطرات سیاسـی و اجتماعی 
 ، جـدی  نگـرو  ژرف  آثـا  انتشـار  وفرهنگـی 
بپرهیزند.بنابرایـن با جانبـداری عامدانه و تمام قد 
از ایـن نوع ادبیـات  با به کارگیـری لحنی حقارت 
بارنسـبت بـه  معـدود نویسـندگان جـدی و حرفه 
ای و برچسـب هایی مانند : روشـنفکران پرمدعا، 
آثـار کـم تیراژ فاقد فروش و ...سـعی مـی کنند بر 
تضـاد وتقابـل آگاهانـه و تعریف شـده میـان این 

دوگونـه ، دامـن بزنند . 
در یـک کالم همـــواره ادبیــــات عامه پســـند 
مـی تواند پلی باشـد بـرای عبور کـردن مخاطبین 
بالفعـل بـه سـوی انـواع هنـری متعالی تـر، ژرف 
تـرو جـدی تـر . بسـیاری از کتابخوانـان خـوش 
سـلیقه و جـدی نسـل هـای گذشـته ، از طریـق 
مطالعه ی آثار کسـانی چـون ذبیح الله منصوری، 
حسـینقلی مسـتعان و... بـه خوانـدن آثـار جدی 
رسـیده انـد . ایـن دیالکتیـک هم منطقی اسـت و 

هـم گاه ناگزیـر جلـوه می کنـد .
بـا نگاهی بـه آنچه رفـت ، می تـوان نتیجه گرفت 
کـه ادبیـات جدی وادبیـات پاپـوالر، گاه در تضاد 
بـا یکدیگـر و گاه بـه صـورت مکمـل یـا الزم و 
ملـزوم عمـل می کننـد . ایـن موازنـه تنهـا زمانـی 
برهـم می خورد کـه اراده ای قاهر، فرای خواسـت 
دسـت انـدر کاران ایـن دو حـوزه ، و بـه نفع یکی 
، وارد عمـل شـده و بـا خط دهی مـادی و معنوی 
مشـخص ، سـعی در کمرنگ نمودن و امحای آن 

دیگـری نماید.
در غیـر ایـن صـورت، هنـر جـدی و هنـر عامـه 
پسـند ، قـادر بـه حـذف یکدیگـر نیسـتند و بـه 
ناچـار ، در کنار یکدیگر به همزیسـتی مسـالمت 

آمیـزو حیـات خویـش ادامـه خواهنـد داد!

در یـک نـگاه ، آثـار عامـه 
ی  حـوزه  در  چـه  پسـند 
ادبیـات و چـه در حـوزه ی 
هـای  یال  سـر و  فیلـم 
تلویزیونـی و شـبکه هـای 
پخـش خانگی ، بر اسـاس 
خلـق  واحـد  الگویـی 
بـا  الگـو  .ایـن  میشـوند 
توجـه بـه روحیـات و تغییر 
نسـل ها در صـورت قضیه 
امـا  اسـت  متغیـر  قـدری 
ماهیتـا و در طول چندین و 
چنـد دهه ، همچنـان ثابت 
و ایسـتا باقی مانده اسـت .
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بخش اول: انگارها
کـــه  دانش آمـــوز   .۱
از  بـــودم چندتایـــی 
ــا  ــدم؛ بـ ــند« را خوانـ ــروف »عامه پسـ ــای معـ رمان هـ
ــردم  ــان می کـ ــر« مقایسه شـ ــالح »فاخـ ــار به اصطـ آثـ
و می اندیشـــیدم توصیف گـــرِی بیانـــی )ســـادگی( اّمـــا 
ـــت  ـــِق جذابی ـــک، قل ـــوای رمانتی ـــار محت ـــد، در کن قدرتمن
ــن  ــظ ایـ ــِن حفـ ــا، ضمـ ــت؛ بعدترهـ ــار اسـ ــن آثـ ایـ
انـــگاره، در کالســـی خصوصـــی به تدریـــس دوســـت و 
ـــکی،  ـــره جوش ـــر طاه ـــدرم، دکت ـــتاد گرانق ـــر و اس خواه
بـــا دیـــد پژوهشگرانه فمینیســـتی دوبـــاره به ســـراغ ایـــن 
ـــاری از  ـــی، پ ـــداف پژوهش ـــا اه ـــتر ب ـــم و بیش ـــته رفت دس
ــند را  ــه عامه پسـ ــم بـ ــای موسـ ــن رمان هـ پرطرفدارتریـ
ـــان  ـــه محقق ـــِت اینک ـــه اهمی ـــیدم ب ـــرد م و رس ـــه ک مطالع
ــار  ــن آثـ ــدن ایـ ــدام« در خوانـ ــی »عیـــش مـ ــه نوعـ بـ

معتقدنـــد. 
۲. البتـه ایـن اصطالح را نویسـندۀ نام  آشـنا، ماریو بارگاس 
یوسـا، درجایـگاِه نام کتابی در پیونـد با مادام بـوارِی فلوبر 
در کار کـرده اسـت و مـن همیشـه در آن دوران از خـودم 
می پرسـیدم کـه آیـا مـادام بـوارِی بـه ایـن مهمـی نسـبتی 
بـا آنچـه »عامه پسـند«ش می یابیـم دارد یـا نـه و اگـر بله، 

چگونه؟ 
۳. در مسـیِر این پرسـش و ُجستن، دریافتم با مطالعۀ دقیق 
ایـن آثـار به برخـی حرکت های پنهـان فرهنگ پی بـرد. در 
ایـن منظـر، آنچـه »عیـش مـدام« بـر مـا آشـکار می  کند، 
تمرکـز دارد بـر بازتولید الگوها و روابط قدرت جنسـیت در 
فرآینـد خوانـدن، بازخواندن، یادکـردن و حتی توصیه کردن 

خواندن ایـن آثار بـه دیگران. 
 ۴. بـر ایـن اسـاس، رمان خوانـی برسـاختن یـا مشـارکت 
نبود/کمبودهـا،  آرمان آرزوهـا،  کـه:  اسـت  عیشـی  در 
محدودیت هـا  و  دسـت  نایافت ها  خیال پردازی هـا، 
و  زیبـا  زیسـت جهان  در  خواننـده،  تعارض هـای  و 
و  می آیـد  در  مـرور  و  حرکـت  بـه  رمـان  جویبارماننـد 
همراهـی همذات پندارانه با شـخصیت های داسـتان تولید 

می شـوند؛ از بیـن می رونـد؛ بازتولیـد شـوند و در هر سـه 
سـربرمی آورند.  لذت سـاز  به نحـوی 

5. بر این اسـاس، می توان فهمید چرا دسـت کم سی سالی 
اسـت که محققان ادبیـات و نقد و علوم انسـانی اجتماعی، 
علـل و دالیل و اسـباب و زمینه های گرایـس خوانندگان به 

ایـن گونه داسـتان ها را به دقت بررسـیده اند.
6. از آن میان، به دو پژوهشگر اشاره می کنم:

۱.6. آلیسـون الیـت، بـرآن بیش خوانـی و مـدام خوانـدن 
این گونـه داسـتان ها از سـوی زنـان نشـان می دهد کـه زنان 
مـدام در جسـتجوی چیـزی فراتـر از وضـع موجـود خود 
هسـتند و از ایـن رو بـه مطالعـۀ این آثـار می پردازنـد. این 
رمان هـا اگرچه پیشـروانه نیسـتند، اّمـا به هرحـال می توان 
آن هـا را شورشـی ناامیدانـه دربرابـر وضـع موجـود زنـان 
دانسـت. همچنیـن او بـه الگـوی خوانـدن این داسـتان ها 
اشـاره می کنـد. ایـن رمان هـا معمـوال بیـن زنان دسـت به 
دسـت می شـود و درواقع از آِن خرده فرهنگ زنانه ای اسـت 
کـه حـول محـور لـذت زنـان شـکل گرفتـه اسـت )نـک. 

الیـت، ۱۹۹0(.
۲.6. هلن وود، دربارۀ خوانندگان داسـتان های عامه پسـند 
و دلیـل عالیـق خواننـدگان به این گونه داسـتان ها بررسـی 
نیـز  داسـتان ها  این گونـه  اجتماعـی  کارکـرد  بـه  و  کـرده 
به گونـه ای عمیـق توجه داده اسـت: او بر این نکته انگشـت 
می نهـد کـه سـاختار این دسـت داسـتان ها عمیقـًا از نظام 
پدرسـاالر متأثر است و قواعد آن را مؤکد و بازتولید می کند 
تـا جایی کـه این قواعد را اسـتحکام بیشـتری می بخشـد؛ 
اّما فی نفسـه و همزمـان، در فرایند خوانش این داسـتان ها، 
گریـزی کم رمق نهفته اسـت چـون زنـان در فرایند خوانش 
ایـن آثـار به نوعـی گریز یا کتمـان زمان حـال می پردازند و 
درواقـع زمانی خـاص را صـرف رؤیا پردازی یـا لذت بردن 
از رؤیـا می کننـد. زمانی کـه درواقع از آن خود آنان اسـت. 
شـاید به همین سـبب اسـت که وود می گوید ایـن رمان ها 
بیشـتر در میـان زنان طرفـدار دارد. بـه باور منتقـدان، این، 
نشـان از خرده فرهنگـی زنانـه دارد کـه پیرامـون ایـن لذت 

خیال پردازانـه صورت بسـته اسـت )نـک. وود، ۲00۴(.

سیدفرشید سادات شریفی
استاد دانشگاه مک گیل کانادا

تأمالتی درباب آنچه ادبیات »عامه پسند«ش خوانده ایم
خوانِش خام و عیِش مدام

آلیسون الیت، برآن 
مدام  و  بیش خوانی 
این گونه  خواندن 
سوی  از  داستان ها 
می دهد  نشان  زنان 
در  مدام  زنان  که 
چیزی  جستجوی 
فراتر از وضع موجود 
از  و  هستند  خود 
مطالعۀ  به  رو  این 
آثار می پردازند.  این 
اگرچه  رمان ها  این 
پیشروانه نیستند، اّما 
می توان  به هرحال 
شورشی  را  آن ها 
ناامیدانه دربرابر وضع 
موجود زنان دانست.
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7. به هرحـال ایـن آثـار نوعـی آینگـی دارنـد کـه 
بسـیاری از مـا را بـه ورطۀ انـکار می اندازنـد: آنکه 
نگاهـی مشـاورگونه دارد می گویـد: »موضـوع این 
آثـار اغلـب تکـراری ا سـت و مخاطبـان ایـن آثار 
نیـز درواقع به دنبـال تکرار اعتیـادآور یک مضمون 
هسـتند.«؛ منتقِد داسـتانی می نویسـد: »سـاختار 
علـی و معلولـی در ایـن داسـتان ها چنـدان قـوی 
نیسـت )به ویـژه در داسـتان های عاشـقانه( و ایـن 
آثـار بیشـتر در پـی سـرگرم کـردن مخاطبـان خود 
هسـتند. دیگـر عناصـر داسـتانی نیـز در بسـیاری 
از داسـتان های ایـن ژانـر ضعیـف اسـت؛ بـرای 
اغلـب  آثـار  ایـن  در  شـخصیت پردازی  نمونـه 
ضعیف اسـت. قهرمـان این گونه داسـتان ها اغلب 
ایـن  اسـت.  ویژگی هـای خاصـی  بازتاب دهنـدۀ 
داسـتان ها معموال پرحادثه هسـتند تا خواننده را به 
دنبـال خودشـان بکشـانند.«؛ معناپـژوه می گوید: 
چندانـی  عمـق  معمـوال  داسـتان ها  »این گونـه 
ندارنـد؛ مفاهیـم عمیق در ایـن داسـتان ها اگر هم 
وجود داشـته باشـد، نمایانده نمی شـود؛ بلکه تنها 
گفته می شـود و گاه نیز سـاختار داستان با مفهومی 
که نویسـنده به شـکلی کالمی بـر آن تکیه می کند 

مغایـرت دارد. )نـک. جوشـکی، ۱۳۹۲: ۳8(

بخش دوم: اّماها
اّمـا پـس از گـذر از راهـی ده  الـی پانـزده  سـاله 
)پژوهش هـای جدیـدی کـه خوانده ایـم، تغییـری 
کـه شـکل حضـور رسـانه در روزمّره زیسـت مـا 
کرده اسـت، پس ازتغیر کّلی الگـو و میزان مطالعه 
در کشـورمان و نیـز پـس از درگیرشـدنم در دیـدن 
همه چیـز از دیـدن زندگـی و معنـادارِی آن(، ایـن 
روزهـا می اندیشـم زیـِر تک تـِک آن انگارهـا بایـد 

بگـذارم: اّمایی 
۱. اّمـا امـروز، فکر می کنـم در بسـیاری از مردمی 
کـه ایـن آثـار را می خوانده اند، جانـِب لذت بخش 
و شـیرین و تخدیـرِی ایـن قصه ها کارگر و کارسـاز 
بـوده و خوانـدن رنـج و زحمتـی داشـته کـه حتـی 
بسـیاری از کتابخوانـان قدیـم کنارش گذاشـته اند. 
جایگزینـش شـده سـریال هایی کـه خودتـان بهتر 

می دانیـد. 
نقطـۀ  محققـان،  را  بـواری  مـادام  کتـاب   .۲
ادبیـات  بـه  رمانتیـک  ادبیـات  اتصـال  تاریخـی 
رئالیسـتی می داننـد و البتـه گرچه بـوارِی قصه، در 
سـرگردانی اش بیِن خواسـتن حمایت های سنتی و 
آزادی هـا مـدرن می ماَند، باری هم فاوبر با نوشـتن 
تربیت احساسـات و دیگر نوشـتارهاش از این فضا 
و شـخصیت عبـور می کنـد و همین طـور اروپـا و 
غـرِب خواننـدۀ کارهایش شـد. اّما، ما در زیسـت 
و فکـر و سـریال های عامیانـۀ »اسـمش را نبر«مان 

هنـوز تناقـض بـواری را زندگی می کنیـم: مثال هر 
روزه اش جوانـی اسـت کـه توقـع دارد در خانۀ پدر 
و مـادر و برخـوردار از مواهـب و حمایـت آن هـا 
باشـد اّمـا نظری در شـیوۀ زندگـی و جفت یابی اش 

ندهنـد؛ نیمی سـنتی باشـد و نیمـی مدرن. 
طبیعـی اسـت کـه چنیـن فـردی کمتـر بخواهد و 
بتواند از چنبرۀ اینسـتا و تلگرام و سـریال رها شـود 
و به جـای »کپشـن« و »اسـتوری« و »اینسـتانت 
مسـج« و نقل قول های کوتـاه و نیم جویده و جعلی 
سـراغ کتـاب و رمان بـرود؛ ولو عامه پسـندترینش. 
اگـر هـم تعدادی باشـند که پـی اش برونـد، غالب 

نیستند.  
دو پژوهـِش دانشـگاهِی فارسـی در خوانـِش   .۳
رمـان، نکته هایی جـدی را برای اّمای شماره سـه به 
ما می دهـد: جوادی یگانـه و ارحامـی، در پژوهِش 
سـال ۱۳78شـان کـه حـدود یکسـال بعد منتشـر 
شـده به ما می گوینـد، دانشـجویاِن علوم اجتماعِی 
می خواندنـد،  عامه پسـند  رمـان  اگـر  سـال،  آن 
شـکل خریـدآن کتـاب برایشـان خریـدش بیشـتر 
رّد و گـذری بـوده و بـه قصـِد تسـکین و در شـب 
)نـک. جوادی یگانـه و ارحامـی، ۱۳88(؛  همیـن 
پژوهشـگران در پژوهـِش منتشـره به سـاِل ۱۳8۹، 
ایـن بار به سـراِغ انتظـارات و پسـندهای مخاطبان 
در آینـۀ شـخصیت های رمـاِن عامه پسـند رفته انـد 
مجـاِل  عامه پسـند  رمـاِن  کـه  داده انـد  نشـان  و 
)نـک.  اسـت  خواننـدگان  بـرای  ایده آل سـازی 

.)۱۳8۹ هم آنـان، 
اّمـا، »اّمـا«ی ایـن شـمارۀ مـن دقیقـًا از همین جـا 
ایـن  از  بخشـی  دسـت کم  می شـود.  شـروع 
بـه  رفتـه  سـال ها  ایـن  طـی  در  ایده آل سـازی 
عکس بـازی و بسـیاری وجـوِه دیگـِر شـبکه های 
اجتماعـی. نمونـه ای بـرای حرفـم به دسـت دهم: 
همین االن که دارم این سـطرها می نویسـم، داغدار 
و اشـکباِر فاجعـۀ »پالسـکو« هسـتم. در یکـی از 
عکس نوشـته های درخـوِر تأملـی کـه در تلگـرام 
تصویـِر  زیـر  می شـود،  دست به دسـت  اینسـتا  و 
»هنـوزم  شـده:  نوشـته  آتش نشـان،  دو  رشـادِت 
قـِد  و  ته ریـش  و  مـرد، سـیکس َپک  از  تعریفـت 
بلنـده؟«. این جمله، هـم اعتراِض هوشـمندانه ای 
)غیررمانـی/ تصویـری  بـه  هـم  و  دارد  خـود  در 
غیرکتابی(شـدِن الگوهای ایده آل سازی شـده اشاره 
دارد کـه مؤّیـد نگرانی مـن و تغییِر الگوی یادشـده 

اسـت.  
براسـاس مجمـوِع ایـن انگارهـا و اماهـا، مجبورم 
)نـک:  پیشـم  سـال  سـه  حرف هـای  دوبـاره 
کنـم  تکـرار  اینجـا  را   )۱۳۹۲ سادات شـریفی، 
بلکـه خوانندگان بیشـتری بخواننـد و ولو کـه با آن 

مخالفـت کننـد، بتواننـد ِبـدان بیندیشـند:

را  بـواری  مـادام  کتـاب 
یخـی  تار نقطـۀ  محققـان، 
اتصال ادبیـات رمانتیک به 
ادبیـات رئالیسـتی می دانند 
و البتـه گرچه بـوارِی قصه، 
بیـِن  سـرگردانی اش  در 
حمایت هـای  خواسـتن 
مـدرن  آزادی هـا  و  سـنتی 
هـم  بـاری  می ماَنـد، 
تربیـت  نوشـتن  بـا  فاوبـر 
دیگـر  و  احساسـات 
نوشـتارهاش از ایـن فضا و 
شـخصیت عبـور می کند و 
همین طـور اروپـا و غـرِب 
شـد. کارهایـش  خواننـدۀ 
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۴. اما اگر مسـئوالن فرهنگـی با این یافته های نقادانه آشـنا 
شـوند شـاید دسـت کم برخی شـان باورکننـد کـه می تـوان 
بـا مطالعـۀ چارچوب مند و بسـامان ایـن آثار و نیـز الگوی 
مصرفشـان در میـان دانش آمـوزان و جوانـان، حـرکات و 
اّمـا مؤثـر فرهنـگ را  طرح واره هـای خامـوش و خزنـده 
بـه روز دریافـت و از ایـن یافته هـا بـرای سـوق دادن همیـن 
خواننـدگان به سـمت آثـار متعالی تر بهـره برد. مثاًل کسـی 
کـه آثار مرحوم فهیمـه رحیمی را با عالقـه خوانده احتمااًل 
آماده اسـت تا بـا برخی آثار سـاده تر خانم دانشـور مأنوس 
شـود و پـس طـی سـیری نه چنـدان طوالنی به شـاهکاری 
چون سووشـون برسـد و سـپس آثار درخشـان نویسندگان 
زن پـس از انقـالب ماننـد چراغ ها را مـن خاموش می کنم 
بگـرود و بدین ترتیب کم کـم خوانندۀ جدی تری بـرای آثار 

ادبی باشـد.
5. به شـخصه امـا نـه ایـن آثـار را تهدیـدی بـرای ادبیـات 
می دانـم و نـه محدودسـازی اش را مطلـوب. بایـد به جای 
دست به دسـت  معلمـان  و  مسـئوالن  هجمـه ای  چنیـن 
هـم دهنـد و پـس از خوانـدن گزیـده ای از عامه پسـندها، 
آمـاده باشـند تـا دانش آمـوز و دانشـجو یـا هـر پرسشـگِر 
عالقه منـدی را کـه پـس از خوانـدن این آثار تشـنۀ مطالعه 
اسـت، بـا آثار فاخر و برجسـتۀ ادبی و روان شـناختی آشـنا 
کننـد تـا او این بـار از سـِر آگاهـی و اختیـار و بـا شـناخت 
تنوع هـا و تفاوت هـا دسـت به انتخـاب بزنـد و راه خـود را 
در فضایـی آزاد و طبیعـی برگزینـد: فضایـی کـه به جـای 
»مهندسـی« و »کنتـرل« از آن »مراقب« می شـود و به جای 
»تصمیم  گیـری« برای خواننـده، به او در »تصمیم سـازی« 

کمک شـده اسـت. 
به دیگـر سـخن، کاش توانمـان صـرف کارگاه و آمـوزش و 
نقـد و بازی و مسـابقه و کال فرآیندهایی می شـد که شـیوۀ 
اصولـی برقـراری ارتبـاط عمیـق بـا آثـار ادبـی و هنـری و 
سـپس نقد و ارزیابی منصفانه را به خواننـدگان ما یا می داد 
تـا در مسـیری حساب شـده »خوانندۀ حرفه ای« شـوند؛ نه 
بـر اسـاس کمبودهـا و در مسـیری تصادفـی و به صـورت 

خودساخته.
6. امـا از دیـد معنـادارِی زندگـی، همیـن مقـدار خوانـِش 
روبه تحلیل رفتـن و محوشـدنی کـه از رمـاِن عامه پسـند یا 
حتـی همه پسـندهای فاخرتـر می شـود را بایـد بـا چنگ و 
دنـدان حفـظ کـرد. بی آن ها ما یـا فقـط در زندگی جمعی/
نوعی/َگّلـه اِی برسـاخته به توسـِط رسـانه غـرق می شـویم 
یـا تفـّرد و فردیت مـان کـور اسـت:بی درک و دریافـت و 
به رسمیت شـناختن دیگـری. دوسـتی که در سـوِگ همین 
فاجعـۀ پالسـکو، هوشـمندانه دربـارۀ همیـن مـِن کـور و 
فردیـِت بـی سـر و بـن نوشـته بـود: »مـن ام کـه نمی دانـم 
چـی کجـا باید باشـد. نمی دانم بایـد فکرکـردن را بیاموزم. 
مـن ام کـه نمی دانـم »حـق« فقـط سـهم مـن نیسـت و 
من هـای دیگـر هم هسـتند کـه سـهمی از آن دارنـد. من ام 
که بی توجـه ام. کتاب نمی خوانـم. به دیگران یـاد نمی دهم 
کتـاب بخواننـد. که هرچه حرف جـدی را کنـار می گذارم 

یـا بـه وقتی کـه هرگـز نمی رسـد موکـول می کنـم تـا دو تا 
جوک بیشـتر بخوانم و دو تا ویدیوی بی معنی بیشـتر ببینم. 
کـه حتـی نمی دانـم آن »حق« مألـوف که فقط مـال خودم 
اسـت، دقیقًا چه هسـت. کـه اگر هـم بدانم، می نشـینم تا 
کسـی آن را برایـم طلـب کنـد. که نشسـته ام دست به سـینه 
و ابـرو درهم کشـیده کـه انـگار هیـچ کاری جـز من بـودن 
نـدارم. کـه انـگار هیـچ مسـئولیتی بر شـانه هایم نیسـت. 
آخـر شـانه های مـن کـه جـای بار نیسـت. بایـد بیاینـد از 
پـس سـلفی گرفتن ها و بی اعتنایی هـا و سودپرسـتی ها و 
دغل بازی هایـم، آن هـا را برایـم بمالنـد. این ها همـه من ام. 
اگرچـه، مـا که از این حرف هـا نداریم. من و شـما نداریم. 
مـا همـه یکی هسـتیم. از بـاال تا پاییـن، مردم ایـم. ما همه 

مقصریـم.« )شـریف پور، ۱۳۹5(
7. بیاییـد عامه پسـندها را نقـد کنیـم امـا طـرد نکنیـم؛ 
ناشـرش بشـویم اما وقتی منتقـدی برای مصاحبـه راجع به 
نشـرمان تمـاس می گیرد برسـرش نعره نکشـیم کـه کی به 
تـو پـول داده مرا خراب کنی؟؛ و دیگـران را به فکر ببریم که 
از خوانـِش هـر موقعیـت چه درسـی می توانـد و می توانیم 
بـرای اخالقی زیسـتن و از نوتجربه نکـردِن همـۀ تجـارب 
بشـر بهـره ببریـم. بـی خوانـِش و جـذِب درونـی و واقعِی 
داسـتان و رمـان مـا آینـده ای نداریـم. چه عامه پسـند و چه 

نخبه گـرا.
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 بیایید عامه پسندها 
را نقد کنیم اما طرد 
ناشرش  نکنیم؛ 
وقتی  اما  بشویم 
برای  منتقدی 
راجع به  مصاحبه 
تماس  نشرمان 
می گیرد برسرش نعره 
نکشیم که کی به تو 
داده مرا خراب  پول 
را  دیگران  و  کنی؟؛ 
از  که  ببریم  فکر  به 
خوانِش هر موقعیت 
می تواند  درسی  چه 
برای  می توانیم  و 
اخالقی زیستن و از 
نوتجربه نکردِن همۀ 
بهره  بشر  تجارب 
خوانِش  بی  ببریم. 
و  درونی  جذِب  و 
واقعِی داستان و رمان 
نداریم.  آینده ای  ما 
چه عامه پسند و چه 

نخبه گرا.
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زنانه نویسی  و ادبیات عامه پسند

زنانه نویسـی یـا ادبیـات زنانـه بـه آن 
بـه  کـه  دارد  اشـاره  آثـاری  از  دسـته 
زنـان  زندگـی  مختلـف  جنبه هـای 
می پـردازد. ایـن اصطـالح چنـد دهـه ای اسـت کـه بـه ادبیـات اضافـه 
شـده اسـت و از جملـه اصطالحـات نویـن آن به شـمار می آیـد. پیش از 
تولـد ایـن مفهوم زنان بسـیاری در سراسـر دنیا داسـتان نوشـته اند و شـعر 
سـروده اند. اما بعد از شـکل گیری جنبش فمنیسـم و توسعه مبانی مربوط 
بـه آن در همه زمینه های علوم انسـانی، طبیعتا این گفتمـان در  ادبیات نیز 
تأثیـر خود را گذاشـت. با رشـد همه جانبه و فراگیر شـدن ایـن جنبش در 
سراسـر جهـان، نویسـنده زن و ادبیـات زن محـور بـاز تعریف شـدند. در 
ایـن میـان نظـرات ژاک دریـدا و ژاک الکان در بـاز تعریـف ادبیـات زنانه 
نقشـی مهـم داشـتند. در واقع زنانه نویسـی در تعریف جدیـد خود صرفا 
بـه هر نوشـته ادبی کـه در آن یـک زن شـخصیت محوری باشـد محدود 
نمی شـد. ایـن گفتمـان در واقع شـکلی اعتراضـی در بطن خود داشـت و 
بـه قواعـد و معیارهـای پذیرفته شـده ادبیـات به عنـوان قواعدی کـه مردان 
نویسـنده آن هـا را تعییـن کرده اند نـگاه می کـرد و معتقد بود زنـان پیش از 
ایـن در واقـع با قواعدی می نوشـتندکه نظم مردسـاالرانه  موجـود در همه 
زمینه هـا آن هـا را پی ریـزی کرده اند و زنان دانسـته یا ندانسـته از این قواعد 
پیـروی کرده انـد و بـه همان شـکل آثـار خـود را خلـق کرده انـد. بنابراین 
غایـت زنانه نویسـی در حقیقـت عبـور از چارچوب هـا و قواعـد حاکـم 
بـر ادبیات اسـت. بـه بیان دیگـر پیگیری مبـارزه علیـه نظم مرد سـاالرانه 
موجـود و شکسـتن تابوها و رد شـدن از خط قرمزهای سـاخته و پرداخته 
آن بـود کـه ایـن بـار در زمینـه ادبیـات و بـه شـکل کلی تر، هنـر، صورت 

می پذیرفـت.
بـا ایـن تفاسـیر وقتـی مـوج زنانـه نویسـی در ایـران را مـورد بررسـی قرار 
می دهیـم بـه کمتر اثری بـر می خوریم کـه دارای ویژگی هایـی این چنینی 
باشـد. در دهه هـای هفتـاد و هشـتاد که این مـوج در قیاس با امـروز ابعاد 
وسـیع تری داشـت، بیشـتر آثاری که نویسـندگان زن ایرانی خلق کردند نه 
تنهـا آثـاری معتـرض و تابو شـکن نبوده اند، بلکه بـر عکس، ما بـا آثاری 
کامـال خنثـی، نعـل بـه نعل مطابق بـا قواعـد ادبی نظم مـرد سـاالرانه  از 
اسـاس فاقـد ویژگی های مربوط به شـکل اصلـی این گفتمـان روبرو ایم. 
در واقـع جریـان زنانه نویسـی در ایران  صرفا به نوشـتن شـرحی از زندگی 
زنانـی کـه مـورد ظلـم و سـتم همسرانشـان قـرار گرفته انـد محدود شـد. 
اغلـب ایـن آثـار قـادر نبوده اند به نقـد نظام مردسـاالر نزدیک شـوند و در 
حقیقت بیشترشـان به همسـر سـتیزی یا مرد سـتیزی ختم شـده اند که از 
اصـل جریان زنانه نویسـی فاصلـه بعیـدی دارد. در واقع زنانه نویسـی در 
پـی تقابـل و تضـاد با جنـس دیگر نیسـت و هدف اصلـی آن نقـد قواعد 
یک جانبـه ای اسـت کـه نظـم مسـلط آن هـا را بنـا نهـاده و تحمیـل کرده 

است.

ایـن مسـأله در اغلب آثـار مورد بحث، نادیده گرفته شـده اسـت و ادبیات 
زنانـه در ایـران صرفـا بـدل بـه روایـت زندگـی زنـی شـد کـه مورد سـتم 
همسـرش واقـع شـده یـا همسـرش او را ترک کـرده یا مشـغول  بهخیانت 
اسـت! اینجـا می بینیم کـه مفاهیم بنیادیـن در ادبیـات زنانه نادیـده گرفته 
می شـود و ایـن گفتمـان بـه شـرحی کسـل کننده  و بی وقفـه ای از آالم و 
مصائب زندگی زن داسـتان تقلیل داده می شـود. تکیـه و تأکیدی بر وجوه 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی نابرابری هایـی که نظـم مرد سـاالرانه به 

زن تحمیـل کـرده اسـت  را در ایـن آثـار نمی تـوان یافت. 
ایـن خصلت در حقیقـت یکـی از ویژگی های بنیادین ادبیات عامه پسـند 
نیـز به شـمار می آید. وقتی بـه دیگر ویژگی هـای ادبیات عامه پسـند مانند 
سـفید یا سـیاه بودن مطلق شـخصیت های داستان، اسـتفاده از زبان ساده 
و همـه فهـم، تحریـک احساسـات سـطحی مخاطـب از طریق سـانتی 
مانتالیسـم و... دقـت می کنیـم، می بینیـم اغلـب آثـاری که تحـت عنوان 
ادبیـات زنانـه در ایـران معرفـی می شـوند، نعل به نعـل بر آثار عامه پسـند 
منطبـق می شـوند. هرچند که اغلب تکنیک بهتری نسـبت بـه آن ها دارند 
و یـا تالش هایـی بـرای پرداختـن بـه معنـا )کـه از ویژگی هـای بـارز آثـار 
ادبیـات جـدی اسـت( در ایـن آثـار قابـل تشـخیص اسـت، با ایـن حال 

خویشـاوندی نزدیک شـان بـا آثار عامه پسـند، غیـر قابل انکار اسـت.
به عنـوان جمـع بنـدی می تـوان گفـت اغلـب آثـاری کـه به خصـوص در 
دهه هـای هفتـاد و هشـتاد تحت عنـوان جریان زنانـه نویسـی، در ادبیات 
ایـران خلـق شـدند )و در نیمـه اول دهـه نود بسـیار کم رمق تر از گذشـته 
بـا سـیر نزولـی شـدیدی همچنان بـه حیاتـش ادامـه داده اسـت( در واقع 
بی ارتبـاط بـا گفتمـان جهانـی زنانه نویسـی بوده انـد . ایـن آثـار در اصـل 
موجـی تـازه از ادبیات عامه پسـند بود که لباسـی نو برتن داشـت . انتشـار 
گسـترده ایـن آثـار در دو دهه یاد شـده، توجـه جوایز معتبر داخلـی به این 
آثـار و تیراژهـای بـاال و تجدیـد چـاپ شـدن چند ده بـاره ایـن کتاب ها و 
حتـی ترجمـه و چاپ ایـن آثار در خـارج از کشـور به سـفارش نهادهای 
وابسـته به قـدرت، خود گویـای این حقیقت اسـت که این آثـار نه تنها به 
قواعـد و سـاختار های اجتماعی-سیاسـی و حتی ادبی معتـرض نبوده اند 
و نظـم دیگرسـاالرانه موجـود را به چالش نکشـیده اند، بلکـه تأیید کننده 

همـان قواعـد و اصـول حاکم نیـز بوده اند. 
حـال در میانـه دهـه نـود و بـا توجـه بـه وضعیت امـروز ادبیـات ایـران به 
نظـر می رسـد مخاطبـان نیـز دیگـر طالـب این نـگاه کلیشـه ای بـه زن و 
مسـائل مربـوط بـه او نیسـتند. نویسـندگان زن ایرانی اگـر می خواهند نام  
و آثارشـان در ادبیـات مانـدگار شـود، ناگزیر از بازتعریـف برخی مفاهیم 
بنیادیـن هسـتند، وگرنـه ماننـد خیـل عظیـم نویسـندگان زن در دهه های 

هفتـاد و هشـتاد به فراموشـی سـپرده خواهند شـد. 

حسین فعله گری
داستان نویس
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ورود قطار به ایستگاه
یکـی  پیـش  چنـدی 
مشهــورتــــرین  از 
نویسندگان عامه پسند 
ایرانـی در مصاحبـه ای گفتـه بـود »جـزو پرفروش تریـن 
نویسـندگان تاریخ ادبیـات در دنیاسـت« و دلیل ادعایش 
هم تیـراژ میلیونـی آثارش بـود. جدای از صحت وسـقم 
ایـن ادعا کـه دور از انتظار هم نیسـت، مهم ترین سـوالی 
ادبیـات عامه پسـند مطـرح  بـا  کـه اغلـب در مواجهـه 
می شـود، بحـث معنـا و تاثیر این آثـار با توجه بـه نفوذی 
اسـت کـه در میان توده مـردم دارند و اینکـه مخاطب قرار 

اسـت بـا خوانـدن ایـن آثـار بـه چـه چیزی برسـد؟
 هرچنـد بایـد پذیرفـت کـه ایـن گونـه ادبـی هـم بایـد 
بـه زیسـت خـود ادامـه دهـد همچنـان کـه در تمـام دنیا 
ادبیـات عامه پسـند بـه رسـمیت شـناخته می شـود، امـا 
محـل بحث این یادداشـت کنکاشـی در شـکل حیات و 

سـاختار و قواعـد ادبیـات عامه پسـند اسـت. 
اینکـه کارکـرد ایـن گونـه ادبـی چیسـت و چگونـه بایـد 
باشـد، شـبیه قصـه هـزار و یـک شـب اسـت. امـا اگـر 
قـرار بر اشـاراتی باشـد، برخی زوایابسـیار روشـن و قابل 

بررسـی اسـت.
  ادبیاتی که در ایران با پسـوند عامه پسـند از آن یاد می شود 
نمونه دسـتکاری شده شکل اسـتاندارد و جهان شمول آن 
اسـت. مثـال ادبیات عامه پسـندی که در آمریکا و فرانسـه 
تولیـد می شـود جـدای از خـط وصل هایـی کـم رمـق، 
تفاوت هایـی اساسـی با نمونه هـای آسـیایی و در نگاهی 

دقیق تـر با عامه پسـند ایرانـی دارند.
در بروکراسـی چـاپ و نشـر فضـای ادبـی ایـران، فاصله 
یـک شـهروند در هر پسـت و مقـام و جایـگاه اجتماعی 
ادبی»داسـتان، شـعر،  اثـر  یـک  بـا چـاپ  باشـد،  کـه 
خاطرنویسـی و...« بسـیار ناچیـز و سـهل اسـت. یعنی 
کافیسـت کـه یک قلم و کاغذ باشـد و سـر سـوزنی ذوق 
بـرای پیـاده کـردن. مرحلـه چـاپ و پیداکردن انتشـارات 
بسـیار سـاده تر از آن اسـت کـه فکـر می کنیـم. بنابرایـن 
موجـود  دالیـل وضعیـت  مهم تریـن  از  می آیـد  به نظـر 
همیـن چرخـه سـهل و ممتنـع از تولید تا مصرف اسـت 
کـه بـه اینگونـه عامـه پسـنِد غیراسـتاندارد سـر و شـکل 

می دهـد. 
اگربـه زندگی نامـه غول های عامه پسـند ایرانـی را نگاهی 
بیندازیـد اولیـن متنی که نوشـته اند و رنگ چـاپ به خود 

گرفته اسـت پایه سـایر نوشـته های آنان شـده است.
البته همه این مؤلفان »شـانس« دیده شـدن را ندارند ولی 
می تـوان ادعـا کرد غول هـای عامه پسـند آنچنـان تفاوتی 
بـا هم مسـلکان به حاشـیه رانده شـده خود ندارنـد و این 
چرخـه بیمـار و فـارغ از نظـارت »انتشـاراتی و مولـف« 

همچنـان بـه زندگی نیـم بند خـود ادامـه می دهد.

وقتـی بـه متـن آثـار برجسـته ایـن طیـف هـم کـه رجوع 
اسـتاندارد  گونه هـای  بـا  شـکاف  نشـانه های  می کنیـم 
ملموس تـر می شـود. از مهم تریـن ایـن نشـانه ها »معنـا 
باختگـی« و همچنیـن اصـل را بـر هیجانات بی پشـتوانه 
قرار دادن عامه پسـنده های ایرانی اسـت. احساسـات آنی 
کـه تکیه شـان بـر اتفاقـات رمانتیـک اسـت و مخاطـب 
و  روتیـن  سـاخت های  همـان  درگیـر  فقـط  و  فقـط  را 
شـاهد  خیابـان،  در  امـروز  مثال»مـن  می کننـد.  گـذرا 
یـک درگیـری بـودم« ایـن درگیـری ممکـن اسـت هـزار 
و یـک دلیـل روایـت داشـته باشـد، امـا راوی عامه پسـند 
معمولـن سـاده ترین و خنثی تریـن بهانـه را بـرای روایـت 

برمی گزینـد.
بـا اینکـه جعـل واقعیـت یک شـگرد متـداول و یـا حتی 
می تـوان گفـت یـک اصـل در ادبیـات به شـمار مـی رود 
وقتـی در قالـب ادبیـات عامه پسـند ریخته می شـود بدل 

بـه حادثـه ای خنثـی و بـی اثر می گـردد .
در تعریفـی سـاده تر می تـوان گفـت کلیت ادبیـات عامه 
پسـند ایرانـی حداقل از زمـان پا گرفتن تا امروز در مسـیر 

هیچ انـگاری حرکت کرده اسـت. 
 بی توجهـی به بسـترهای اجتماعـی و مسـائل پیرامون آن 
موجبـات تامیـن اطمینـان خاطـر مراجـع ناظـر را فراهم 

می کنـد.
در جامعـه ای کـه بعضـی کتاب هـا سـال ها در محـاق  
بازبینـی و ممیـزی می ماننـد، کتاب هایـی هسـتند کـه 
بـه چاپ هـای نجومـی می رسـند و  سـود قابـل تاملی را 

نصیـب مولفـان و اربابـان صنعـت نشـرمی کنند.
 البتـه در این میـان نمی توان منکر تک صداهایی شـد که 
اتفاقـا در تالشـند موازنـه ای میان جذابیت و تفکـر برقرار 

کنند .
 متاسـفانه ایـن صداهـا در میـان چـرخ دنـده هـای غول 
صنعـت ادبیـات پر تیراژ، به سـختی جان بـه در می برند و 
نکته ظریف در مصاحبه یاد شـده، اشـاره بـه همان رکورد 

شـکنی تاریخی است.
 اینکـه خروجی آن تیراژ میلیونی چه بوده؟ شـاید شـرایط 
»امـروز« این گونـه ادبی بی شـباهت به اختـراع »دیروز« 

لومیرنباشد. برادران 
 اولیـن فیلمـی که بـرادران لومیـر روی پرده نقـره ای برای 

مـردم نمایش دادنـد »ورود قطـار به ایسـتگاه« بود.
ایـن فیلـم  چیـزی نبـود جـز صحنه هایی از سـوار شـدن 
مـردم بر قطـار و حرکت قطار از ایسـتگاه. بی هیچ حذف 
و اضافـه و عنصـری از تخیل امـا مردم بـرای دیدن همان 

تصاویـر سـاعت ها در صف می ایسـتادند.

آرش محمودی
داستان نویس و منتقد ادبی

در  کــه  ادبیاتــی 
ــوند  ــا پس ــران ب ای
آن  از  عامه پســند 
یــاد می شــود نمونه 
ــده  ــتکاری ش دس
ــتاندارد  ــکل اس ش
جهان شــمول  و 
اســت.  آن 
ادبیــات  مثــال 
ــه  ــندی ک عامه پس
در آمریکا و فرانســه 
می شــود  تولیــد 
از خــط  جــدای 
وصل هایــی کــم 
ــق، تفاوت هایی  رم
بــا  اساســی 
ی  نه هــا نمو
در  و  آســیایی 
ــر با  نگاهــی دقیق ت
ــی  عامه پســند ایران

دارنــد.



4۶

شعر

باران در فلدافینگ

برادر من نیست
شوی شب است
خواهر من نیست

همزاد درخت است
و در تبانی روزها 

هیچگاه
جانب مرا نمی گیرد

بر نرمادگی شیروانی و دره 
به یکسان دست می ساید

و همه چیز را 
با زبان نرم خود می لیسد

به لهجه ی غریبی 
نام مرا تلفظ می کند و 

حال تنهایی را می پرسد.
به زبان عتیقی 

سفر تکوین را می نگارد 
و زیر درختان بلند 

که لمیده اند 
دایناسورهای نشئه ی بلعیدن آهوی فراموشکاری

در حوالی آبکند

سرودهای رخوتناک کلیسایی 
با ارگی به همراهی آریاهای باخ

باران در فلدافینگ 
بند نمی آید

همانگونه که مرگ راحت-باش ندارد
در حلب در کابل در پاریس در تهران

همانگونه که عشق 
بیانی نمی شناسد

در مونیخ در قاهره در بیت اللحم در دمشق
همانگونه که رنج نامی ندارد

در کوبانی در االنبار در قندوز در بدخشان
در انحنای روزهای ترسخورده

بر شیروانی خاموش
بر سکوت بومی دره

بر خشمناکی سطرهای قصیده ی مسعود 
بر دقت سال خورشیدی خیام

شکل تنهایی 
هزار گونه دارد و یک ماهیت

درنگ نمی کند
چون غبار بر کتابهای من 

در خرپشته ی خاموش

در مستی یگانه ی این باران 
نامها 

به یاد نمی آیند
در شبهای گران-گذر

باد و باران 
خواهراِن تنِی تنهایی اند
روزی به هم می رسند 

در ساحلی ممکن 
جلوی چشم دریاچه می رقصند

در جزیره ی گل سرخ
شکل گیتاری سبز به خود می گیرند 

شکل یک گالبی لمیده 
مشرف بر بی اعتنایی آن دهانها

که در لهجه ی مبهم شان 
نام هیچ درختی افاده نمی شود

 
باران می بارد 

بر صفحه ی روزنامه 
بر فضله ی سگان

بر شیشه های خالی
بر نوارهای بهداشتی مستعمل

دیروز 
سرنوشتهای دیگری 

رقم خورد
فردا 

گریختگان تازه ای
به این حوالی می آیند
او نام شان را نمی داند

در لهجه ی ناشناخته شان 
اما 

تمنای دریایی می بیند 
لمیده بر متکای سبز.

آخر نوامبر ۲0۱5 ، فلدافینگ، مونیخ 

علی عبداللهی
شاعر و مترجم زبان آلمانی 
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ترجمه شعر

اشعاری از »روبرتو بوالنیو«

رویا )۱(

در خواب دیدم،
کار جهان به آخر رسیده،

و تنها انسان،
که به پایان کاِر جهان می اندیشد،

فرانتس کافکاست.
در بهشت، تایتان ها،

تا سرحد مرگ می جنگند.
در زمین، اما،

تکیه زده بر پشتی نیمکتی آهنین،
در پارک مرکزی شهر،

کافکا، سوختن جهان را به تماشا نشسته.

رویا )2(

در خواب دیدم،
تنها اثر بر جای مانده از انسان،

طوفان خیل بی شمار ارواح است،
در سالگرِد سه بیلیونم از آغاِز توقف حیات.

حرفه ادبی من
برگشت خوردن کتاب هایم از انتشارات آناگراما،

گریجالبو،
پاِلنتا،

و مطمئنًا آلفاگوارا
و موندادوری.

یک َنه بزرگ از انتشارات موشنیک،
یک َنه بزرگ از انتشارات سیکس بارل،

و ِدستینو،
....یک نه بزرگ از تمام ناشران....

...از تمام خوانندگان....
... از تمام مدیران و ویراستاران...

فرصتی طالییست ایستادن به زیر پل،
هنگام ریزش باران،

تا بر خود نظری کنم.
گیج و حیران،

همچون ماری رها شده بر یخ های قطب شمال،
با این حال می نویسم.

 شعر می نویسم،
در سرزمین کودن ها و سفیهان روزگار می گذرانم،

و شعر می نویسم.
پسری خردسال بر زانوانم نشسته،

و من می نویسم.
شب ها به صبح می رسند،

با تندر آماج یک هزار شیطان،
و من می نویسم.

شیاطینی که مرا به دوزخ می برند،
اما همچنان می نویسم.

باران

آرزو می کنی که کاش ترست از میان برود،
با راه سپردن در جاده ای غریب،

به زیر بارش باران.
آنجا که خود را پیدا می کنی.
باران: تنها آرزویم این است،

که ترس از میان برود،
پس،

سخت ترین ضرباتم را،
 بر زمین فرود می آورم.

علی صنعوی
مترجم ادبی



4۸

حاشیه نشینی؛ معضالت 

وآسیب های اجتامعی

۵۱
شب نشینی درجهنم!

۵۲
اپیزودهایی از طرح یک 

لبخند

۵۳
انقالب علیه انقالب

۵۴

اجتامعی
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یاسرحســینی     احســاس نــا امنــی در محلــه، 
نیســت  خشــونت آمیز  جرایــم  دلیــل  بــه  تنهــا 
اخالل گرانــه  رفتارهــای  و  نابهنجاری هــا  بلکــه 
ــرقت،  ــری و س ــردی، تکدی گ ــاد، ولگ ــون اعتی چ
ــاس  ــرس و احس ــی ت ــل اصل ــه عام ــته از اینک گذش
ــه  ــًا زمین ــود قطع ــه خ ب ــه نو ــد ب ــی عمومی ان ــا امن ن
نیــز فراهــم می آورنــد.  را  رواج گســترده جرایــم 
معضــالت  از  یکــی  حاشیه نشــینی  موضــوع 
ــن  ــرار گرفت ــتر ق ــث بس ــه از حی ــت ک ــهری اس ش
ــان  ــه کارشناس ــورد توج ــم، م ــکاب جرای ــرای ارت ب
ــت.  ــوده اس ــان ب ــرم شناس ــی و ج ــی و قضای حقوق
از  بیشــتر  حاشــیه ای  مناطــق  در  جرایــم  اینکــه 
ســایر مناطــق اتفــاق می افتــد مســئله ای اســت 

بمب ساعتی در
 نزدیکی خانه

حاشیه نشینی و انذار اجتماعی



5۰

ــد. ــان دارن ــه آن اذع ــیاری ب ــه بس ک
تأثیــر  دادن  نشــان  بحــث  ایــن  از  هــدف 
اثــرات  و  جــرم   وقــوع  در  حاشیه نشــینی 
فرهنگــی غیرقابــل کتمانــی اســت کــه بــر 
ایــن  کــه  می ســازد  وارد  جامعــه  پیکــره 
بــا  مبــارزه  کــه  اســت  آن  نشــانگر  خــود 
ــاماندهی  ــد و س ــیه ای جدی ــکل گیری حاش ش
امــری بســیار  مناطــق حاشــیه ای موجــود، 
ــارزه  ــاماندهی و مب ــن س ــت و ای ــروری اس ض
بــا هنجارشــکنی جــز بــا همــکاری کلیــه 
نیســت. امکان پذیــر  مســئول  دســتگاه های 
پدیــده  یــک  به عنــوان  حاشیه نشــینی 
ــته  ــار گذش ــه در ادوار و اعص ــی ریش اجتماع
ــعه  ــورهای توس ــاص کش ــده خ ــن پدی دارد. ای
کــه  اســت  معضلــی  بلکــه  نیســت  نیافتــه 
دســت  آن  بــا  نیــز  توســعه یافته  کشــورهای 
آن  تفــاوت  تنهــا  و  می کننــد  نــرم  پنجــه  و 
به وجــود  تاریخــی  ریشــه های  حیــث  از 
اجتماعــی  و  کالبــدی  رفتــار  و  آن  آورنــده 
ــم و  ــه اقلی ــه ب ــا توج ــز ب ــران نی ــت. ای آن اس
ــاع  ــه اجتم ــی در صحن ــت اجرای ــوه مدیری نح
بــا ایــن مشــکل حــاد دســت بــه گریبــان 
ــی  ــات ارض ــرح اصالح ــرای ط ــا اج ــت. ب اس
ــران  ــینی در ای ــد شهرنش ــل، رش ــه چه در ده
ــران  ــین ای ــت شهرنش ــت و جمعی ــتاب گرف ش
در دهــه 50 بــه 6۴ درصــد رســید وچــون 
ــتاها  ــینان از روس ــی از حاشیه نش ــر عظیم قش
بودنــد  برخاســته  کوچــک  شــهرهای  یــا  و 
بــا  پیــش رو،  مشــکل  نخســتین  به عنــوان 
بــه رو شــدند. آنهــا بــه  معضــل مســکن رو
روی  حاشــیه  بــه  مســکن  احــداث  جهــت 
ــود  ــکن خ ــداث مس ــکل اح ــل مش آورده و ح
ــد.  ــتجو کردن ــن جس ــای زمی ــی به را در ارزان
ــران از   ــمی در ای ــینی غیررس ــابقه حاشیه نش س
ــه  ــه البت ــود ک ــاز می ش ــه ۴0 آغ ــه دوم ده نیم
غیررســمی  اســکان  ابعــاد  آن  از  پیــش  تــا 
و  نشــینی  زاغــک  به صــورت  و  کوچــک 
ــود  ــدک( وج ــزان ان ــه می ــینی )ب ــک نش آلون

ــت. ــته اس داش
جامعه شناســی  بــا  مرتبــط  مباحــث  در 
از  ســنخ  آن  بــه  حاشیه نشــینی  شــهری؛ 
در  کــه  می شــود  اطــالق  شــهری  زیســت 
ــد مســکن،  ــوار ب حومــه شــهرها تعــدادی خان
یــک مرکــز جمعیتــی یــا شــهرک ماننــد را 

آورنــد. به وجــود 
در  کــه  هســتند  کســانی  حاشیه نشــینان 
ــد  ــی می کنن ــهر زندگ ــادی ش ــدوده اقتص مح
ولــی جــذب نظــام اقتصــادی و اجتماعــی 

. ند ه ا نشــد
فرآینــد  به عنــوان  را  حاشــیه  آبرافــر  چارلــز 
تهیــه  قصــد  بــه  شــهری  نواحــی  تصــرف 

اســت.  داشــته  نظــر  در  مســکن 
نتیجــه  اینگونــه  می تــوان  ســخنان  ایــن  از 
اســت  فــردی  نشــین  حاشــیه  کــه  گرفــت 
ــدان  ــل فق ــه دلی ــه ب ــر ک ــا غیرمهاج ــر ی مهاج
تخصــص صنفــی و ناتوانــی مالــی و نبــود 
و  متناســب  اجتماعــی  فرهنــگ  و  طبقــه 
در  شــهری  فرهنــگ  و  طبقــات  بــا  منطبــق 

حاشــیه قــرار گرفتــه اســت.
معضــالت  و  حاشیه نشــینی  زمینــه  در 
پیــش روی زندگــی اجتماعــی پرداختــن بــه 
دلیــل  بــه  حاشیه نشــینان  کــه  نکتــه  ایــن 
درونــی  امــری  وجــود  بــودن  کم رنــگ 
ــتعداد  به عنــوان بازدارنده هــای اخالقــی، اس
ــی  ــه فرهنگ ــر ذائق ــزه و  تغیی ــری در ب ــم نظی ک
توجــه  قابــل  دارنــد،  خــود  اجتماعــی 

. شــد می با
ــگ  ــن کم رن ــه ای ــرد ک ــاره ک ــد اش ــه بای البت
بــودن  امــر اخالقــی در حیطــه فیزیکــی مــورد 
بحــث بــه شــدت متاثــر از ســو مدیریت هــای 
دولتــی اســت کــه بسترســاز خــروج و هجــوم 
ســمت  بــه  غیرشــهری  جامعــه  از  قســمتی 
ــده  ــینی ش ــد شهرنش ــا مفی ــه الزام ــگ ن فرهن

ــت. اس
هضــم  قابــل  غیــر  و  فاحــش  اختالفــات 
بــه  تعلــق  عــدم  احســاس  و  فرهنگــی 
ــاط  ــین، بس ــک حاشیه نش ــه ی ــدوده ای ک مح
زندگــی اش را در محیــط آن گســترانیده اســت 
بسترســاز انــواع و اقســام تخلفــات اخالقــی و 
ــردن  ــل ک ــه ح ــد البت ــه ص ــود ک ــی می ش قانون
ایــن پــازل رو بــه گســترش خطرنــاک مســتلزم 
ــل  ــا عل ــر ب ــئوالن ام ــی مس ــورد تخصص برخ

ــت. ــر اس یرانگ ــه و ــن هجم ــش ای پیدای
انــواع  ازدیــاد  گیــر،  همــه  اعتیــاد 
تجــاوز،  زورگیــری،  واگیــر،  بیماری هــای 
از  ناچیــز  گوشــه هایی  به عنــوان  و...  دزدی 
ــود در  ــی موج ــده اجتماع ــالت خردکنن معض
صنعتــی  و  بــزرگ  شــهرهای  حاشیه نشــینان 
کــه  معضالتــی  اســت.  برشــمردن  قابــل 
ــی  ــان اجتماع ــخص کی ــح و مش ــور واض به ط
کلیــت یــک جامعــه را بــا خطــری مهیــب 

ســاخت. خواهــد  مواجــه 

حاشیه نشـینی  زمینـه  در 
پیـش روی  معضـالت  و 
اجتماعـی  زنـــــــدگی 
پرداختـن بـه ایـن نکتـه که 
دلیـل  بـه  حاشیه نشـینان 
وجـود  بـودن  کم رنـگ 
به عنـوان  درونـی  امـری 
اخالقـی،  بازدارنده هـای 
در  نظیـری  کـم  اسـتعداد 
بـزه و  تغییر ذائقـه فرهنگی 
دارنـد،  خـود  اجتماعـی 

می باشـد. توجـه  قابـل 
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حاشـیه نشـینی یکـی از عمـده تریـن 
مشکالت کشـورهای جهان خصوصًا 
کشـورهای درحال توسعه اسـت .این 
پدیـده مسـائل و مشـکالت فراوانـی را بـرای ایـن جوامـع ایجـاد نمـوده  
امـروزه کاوش شهرنشـینی کنونـی و جریانـات حاکم بر فرآینـد آن بیانگر 
افزایـش سـریع جمعیـت شـهری توام با گسـترش شهرنشـینی می باشـد 
بطوریکـه جهـان بسـرعت در حـال شـهری شـدن اسـت .در ایـن میـان 
کشـور مـا ایـرا ن و شـهر مشـهد بعنـوان دومین کالن شـهر کشـور از این 
قاعده مسـتثنی نبوده و حاشـیه نشـینی بعنوان معضل مهم شـهری مطرح 
و همـواره یکـی از دغدغه های مدیران شـهری و شـهروندان بوده اسـت و 
از زمـان شـکل گیـری در مواجه بـا آن رفتارهـای متفاوتی بنـا به وضعیت 
سیاسـی ، اقتصـادی ، اجتماعـی کشـور ازسـوی مسـئوالن و سیاسـت 

گـذاران دنبال شـده اسـت .
از مهمترین دالیل  شـکل گیری و گسـترش حاشیه نشینی در شهر مشهد 

مـی توان به مـوارد زیر اشـاره نمود:
- امکان کار و سکونت در شهر مشهد. 

- ارزانی زمین در اطراف شهر.
- عدم کنترل بر ساخت و سازهای شهر بویژه در حاشیه آن .
-وقفی  بودن قسمت عمده ای از اراضی اطراف شهر مشهد.

 از مشـخصه های مهم  بافتهای حاشـیه در شهر مشـهد می توان به موارد 
زیر اشـاره نمود:

- عـدم تعریـف فضـای باز مناسـب و وجود فضاهـای رهاشـده در بافت 
محدودهای حاشـیه ایی شـهر .

- وجـود معابر ارگانیک بـا نفوذپذیری پایین و امکان بـروز آبگرفتی معابر 
به هنگام بروز بارندگی  در اکثر  سـکونتگاههای حاشـیه ای .

- کمبـود شـدید امکانـات و خدمـات در مقیاسـهای مختلـف محلی و 
. شهری 

- سـاخت و سـازهای غیر اصولی و با مصالح فاقد ارزش و اسـتحکام  و 
بـی توجهـی به کیفیتهـای طراحی شـهری و صرفأ بـه عنوان محلـی برای 

زندگـی با حداقـل امکانات.
- عدم وجود تاسیسات زیر بنایی استاندارد و مناسب. 

- عدم وجود سیستم جمع آوری فاضالب وهدایت آبهای سطحی .
- توسعه جهشی و عدم توجه به سیما و منظر شهری .

- عـدم وجـود طرح در جهت نما سـازی و فاقـد نما بـودن درصد باالیی 
از کاربریها در سـطح حاشیه شهر .

- اشـتغال جمعیت فعال اقتصادی در مشـاغل کاذب و بطور کلی افزایش 
بیـکاری و به دنبال آن فقر ، اعتیاد و سـایر ناهنجاریهای اجتماعی .

- نبـود حس تعلق نسـبت بـه بافت اجتماعـی و از بین رفتـن حس مکان 
و بـی تفاوتـی و عدم هویت مندی مناسـب نسـبت به محیط سـکونت و 

نهایتـأ ناامنـی و ضعف در تعامالت انسـانی – اجتماعی. 
از جملـه راهکارهایـی کـه برای  بهبـود وضعیت زندگی حاشـیه نشـینان  
می توان پیشـنهاد نمود اسـتفاده از توانایی نهادهای محلـی و تقویت آنها 
اسـت که مـی تواند زمینه مناسـبی بـرای اسـتفاده از پتانسـیلهای موجود 
اجتماعـات محلـی فراهـم کنـد . اسـتفاده از مشـارکت مـردم و جـذب 
سـرمایه هـای کوچـک و هدایـت آنها مـی تواند در تسـریع اجـرای پروژه 

هـای محلی بسـیار موثـر واقع شـود .

حاشیه نشینی؛ معضالت وآسیب های اجتماعی
مهدی  جعفری خواه

مدرس دانشگاه
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شب نشینی درجهنم!
صل  حــــا
شهرنشـینی 
لبشر  بـــوا ا
درهزاره ای که سـومین اش آغازشـده، دسـت آورد 
تلخ و گسـی است به نام حاشیه نشینی. دغدغه ای 
کـه تمـام دنیـا را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت.
حاشیه نشـینان همـان گروه هـای مهاجرنـد کـه 
بـرای رسـیدن به سـراب زندگـی مطلـوب، بدون 
هیچگونه عقبه وسـبقه اقتصـادی وفرهنگی ترک 
خـاک کـرده  و سـعی می کننـد برخـاک جدیـد 
ریشـه گذارند وشـاخ وبرگی نو ازخویش برویانند 

کـه هیچگونه سـنخیتی با گذشته شـان نـدارد.
حاشیه نشـینی رونـد روبـه تزایـدی دارد کـه متاثر 
ازسیاسـتگذاری های دولت هاسـت، اینکه دیگر 
توان ومدیریت نگاهداشـت آنـان را در مکان های 
همیشگی شـان ازدسـت داده انـد و بسـیارطبیعی 
اسـت که برای رسـیدن به حداقل هایی کـه ازآنان 
دریغ شـده حـق حیات وممـات را برخـود فرض 
بداننـد و موجی تمام ناشـدنی را فراهم آورند که به 

شـهرها دوچهره زشـت و زیبـا ارائه کنند.
تمـام حاشیه نشـینی آنـی نیسـت کـه درظاهرش 
حلـول کرده، بلکـه الیه هـای درونی آن اسـت که 
بسـیار پیچیـده و مبتنـی بـر تعاریـف وارتباطات 
بامفاهیـم ویـژه، آن را به نوعی زبـان خاص تبدیل 
کـرده تـا درآن قوانیـن نانوشـته درون سـازمانی 

تعریف شـود.
فرهنگـی خـاص کـه متاثـراز نوعـی پارادوکـس 
عدالت اجتماعی وسـرخوردگی طبقاتی اسـت.
حاشیه نشـینان همواره پسـماند و سرریز خدمات 
شـهرها را نـه با مهربانـی که با نوعی تشـر و منت 
دریافـت می کننـد وهمین نـوع زاویه نگاه بـه آنان 
حـق هرگونه رفتار و عکس العمـل برای چیزهایی 
را کـه حـق دریـغ شـده خـود می داننـد فراهـم 

می آورد.
عدیـده  مشـکالت  دلیـل  بـه  هـم  دولت هـا 
حوزه هـای فراوانـی کـه دارنـد رغبتـی جـدی و 
عزمی مشـهود برای بیرون کشیدن حاشیه نشینان  
ازحاشـیه، نشـان نداده و نمی دهنـد که نتیجه اش 
انباشت سـالیانه این معضل بر گرده شهرهاست.
شــــهرداری ها نیــــز خـــود سخــت درگیـر 
مبلمان سـازی و المـان پـردازی درون شـهری اند 
تا ناهمگونی خروجی شهرهایشـان، نتیجه اینکه 
میـزان سـرمایه گذاری درون شـهری قابل قیاس با 

سـرمایه بری درحاشـیه نشـینی نیست.

دنیـای درونـی حاشیه نشـینان خصوصـا درتهران 
وکالن شـهری چون مشـهد با قریب بـه یک ونیم 
میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین، بسیار پیچیده 

و الیه هـای آشـکار و نهان فراوانـی دارد.
 ایـن حاشیه نشـینان بـه ایـن بـاور رسـیده اند کـه 
حاشـیه اند و نـه متـن، لـذا خـود قوانینـی درون 
سـازمانی دارنـد که درتعـارض آشـکار با مدنیتی 
اسـت کـه شهرنشـینی اش می نامیـم، آمارهـای 
تکان دهنده وتاسـف باری در زمینه هـای انواع بزه، 
زورگیـری، موادمخـدر، اعتیاد، بیکاری، فحشـا، 
قتـل، دزدی و...کـه دامنـه آن خواه ناخواه بـه درون 
شـهرها کشـیده شـده و می شـود تاییدی است بر 
آتـش زیر خاکسـتری که نشـانه های لهیـب آن به 

وضـوح دیـده می شـود.
تقریبـا هیـچ کار فرهنگـی کـه باعث خاموشـی 
یـا کنتـرل ایـن زبانه هـای سـوزاننده برای حاشـیه 
نشـینان شـود انجام نشـده، چراکه بسـتر پذیرش 
توسـط آنـان فراهم نیسـت و هـر سـرمایه گذاری 
هـم که انجام شـده به مثابه ریختـن آب در آبکش 

بوده و هسـت.
تغییـر رفتـار، شـخصیت و فرهنـگ در هزارتوی 
و  ملـی  عزمـی  مسـتلزم  حاشیه نشـینان 
ومعنـوی  مـادی  سـنگین  سـرمایه گذاری های 
اسـت. بانصیحت و سـخنرانی، نصب پوسـتر و 
بنـر، تقسـیم برنـج و روغـن دربین آنـان نمی توان 
این معضل ملی را به سـرانجامی شـیرین رساند.
یکـی از مهم تریـن، حیاتی تریـن و درعین حـال 
مغفـول مانده تریـن ابزارها بـرای تغییـر دیدگاه ها، 
رفتارهـا و شـخصیت ها بـه حداقل های الـزام آور 

شهرنشـینی، مقوله هنـر و ورزش اسـت.
حاشیه نشـینان ایران زمین، من و تویی هسـتند که 
در زیـر چرخ هـای تمدن هزاره سـوم له شـده اند و 
خودباوری شـان نابود شـده. آنـان فقـط زنده اند و 
خویـش را غریبه هایـی در این دیـار می دانند که به 
سـان طفلی درجنگلی بی قانون رهانیده شده اند، 
نـگاه منفی و قضـاوت جامعه برآنـان خوی انتقام 
جویـی و رسـیدن بـه آالف و الوفی کـه حق خود 
می داننـد، شـرایط جـرم و بزه را برا یشـان عـادی و 

قابل توجیه کرده اسـت.
جوانـان ایـن نسـل حاشیه نشـین هنـوز بهـروز 
وثوقـی، قیصر یـا رضا موتـوری و فردیـن »کوچه 
مردهـا« و »گنـج قـارون« را الگـوی رفتارهـای 
لمپنـی خویـش می پندارنـد و بـه شـدت از آن 
متاثرند، آنان اصال تئاتر »مکبث« یـا »کرگدن« را 

نه می شناسـند و نه باورش دارند، تئاتـر آنان و هنر 
سینمایی شـان را باید از نزدیک در درون حاشـیه و 
یـا در درون مدنیـت شـهرها دید، با تیـزی و پنجه 
بوکـس و قمه و شمشـیر، بـا رفتارهـای خطرناک 
جنسـی، با تزریق مواد با یک سـرنگ بـرای ده نفر 
و باراندازهای موادمخدر و مشـروبات الکلی و...
پایلـوت هنـر و کاشـت بـذر تغییـر رفتـار وبـاور 
شـاید تنهـا راهیسـت که نـه تاکنـون بـرآن تاکید 
و نـه سـرمایه گذاری شـده، کـم نخواهند بـود در 
این برهوت حاشیه نشـینی، کسـانی که می توانند 
نقاشـی،  تئاتـر،  سـینما،  چـون  رشـته هایی  در 
خوش نویسـی و...چهره شـوند اما هنـوز نروییده 
نابودمی شـوند، چـرا بایـد شـک کنیـم، از ایـن 
زمین سوخته ممکن است نویسـندگان و روزنامه 
نگارانـی فاخـر برویند، بـذر بر سـنگ نمی روید 
سـخت  زمیـن  هنـر،  خیـش  بـا  می تـوان  امـا 
وسـوخته ای را عمیـق شـخم زد و بذرهایـی نـاب 
کاشـت و محصولی پرارزش برداشت کرد. آن هم 
بـا ارزش افزوده غیرقابل تصـور. فقط عزمی جزم 
می خواهد و سـرمایه مادی وانسـانی پر از انگیزه. 
وگرنـه دیـری نخواهـد پاییـد کـه حاشیه نشـینی 

شـهرها را خواهـد بلعید.
این عادت سـخیف ما ایرانی هاسـت کـه همواره 
بـه درمان باور داریم تا پیشـگیری، وقتی جان های 
فـراوان سـتانده شـد و سـرمایه های ملـی بـه فنـا 
رفـت، آنـگاه مسـئوالن از قیلوله برخاسـته و پس 
ازکلـی خمیـازه کشـیدن و کش وقـوس بدن هـای 
خسته شـان با جلسـاتی مکرر وخسـته کننده تازه 

به فکـر درمـان می افتند تـا کاری کرده باشـند.
گاه زمـان چـون ماهـی تـازه صیـد شـده ای از 
دسـتان مان سـر می خـورد و فرصت هـا در پلـک 
به هـم زدنـی ازکـف می رونـد و تبدیـل بـه تهدید 
می شـوند کـه پـس از دگردیسـی کامـل بحـران 
می شـوند، اینک در سـکوی تهدید ایستاده ایم که 
می تـوان قبـل از ورود به پروسـه بحـران، دوباره به 
خانه فرصت برگشـت، یک عقب نشینی شیرین 

وپیروزمندانه...
حاشیه نشـینی، شب نشـینی درجهنـم رامی ماند 
کـه تـا درالیه هـای درونـی آن نـروی و از نزدیـک 
لهیب هـای سـوزانش  بـه  پـی  نکنـی  لمسـش 
و  ماشـین شاسـی بلند  درون  از  بـرد،  نخواهـی 
پشـت میـز وکالـت و ریاسـت و نمایندگـی و در 
تریبون های متعدد دولتـی و خصوصی، نمی توان 
حاشیه نشـینی را دیـد و برایـش نقشـه راه کشـید.

محمد راعی فرد
عضو شورای سیاستگذاری
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اپیزودهایی از طرح یك لبخند

اپیزود نخست 
مدرسـه تعطیـل می شـود و کـودکان بـا 
ظاهری مندرس، خنـدان در کوچه های 
خاکـی و آلـوده بـا ادبیاتـی سـخیف یکدیگـر را مخاطـب می سـازند و در 
تعقیـب هم روان می شـوند تا کفترهـای جدیدی که پدر بیـکار و معتاد یکی 
از دوستانشـان، کـه در بـازی قمـاری که هر روز در حاشـیه یکـی از زاغه های 
اطـراف برقـرار اسـت، برنده شـده ببیننـد. بچه ها بـا ذوق و شـوق می خندند 
و بـا پـر گرفتن اولین کبوتـری کـه بازگشـتش را امیدوارانه به نظاره نشسـته اند 
لبخندی به فراخنای آسـمان نگاهشـان می شکفد. اینجا حاشیه شهر مشهد 

است. 
اپیزود دوم

مادری ۳0 سـاله در حالی که سـطلی را بـرای پر کردن آب آشـامیدنی با خود 
می کشـد، لبخنـدی از سـر رضایت چهره تکیـده اش را کـه سـن او را دو دهه 
بیشـتر می نمایاند مزین می کند.  امروز در سـبد کاالی کمیته امداد یک مرغ 
دریافـت کـرده و می تواند پس از مدت ها آشـپزی شـاهانه ای را رقـم زند و مزه 

مـرغ را که داشـت از خاطـر کودکانش می رفت، به آنان بچشـاند. 
شـوهر معتـادش 5 سـال پیـش به جـرم حمـل مواد مخـدر بـه زنـدان افتاده 
اسـت. در ۱۲ سـالگی از خانه پدری به خانه شـوهرش فرسـتاده شده و اکنون 
6 فرزنـد دارد. مـادر لبخنـدی را به غایت سـفره ای مغتنم، بـر لبانش احتیاط 

می کند. اینجا حاشـیه شـهر مشـهد است. 
اپیزود سوم

 قاسـم بـا غـروری کم سـابقه به سـمت مرکـز گـذری روان شـده و لبخندی 
پیروزمندانه به لب دارد. دو سـال گذشـته را در کالس چهارم دبستان تحصیل 
می کـرده و مصرف تزریقی کریسـتال را پـس از از کارافتادگی پدر معتادش به 
همراه برادر بزرگترش شـروع کرده اسـت. قاسـم خوشحال اسـت چون امروز 
بعد از یک سـال نوبت دریافت متادون وی در مرکز گذری بهزیسـتی رسـیده 
اسـت. هزینـه دریافت متـادون را نـدارد اما در نظـر دارد تا از همـان طریق که 
پـول مـوادش را تهیـه می کرده ابتیاع کند. سـال گذشـته در عمـل جراحی، به 
دلیـل دعوایـی که طـی آن چاقو خـورده بود، نتیجه تسـت هپاتیت سـی اش 
مثبـت اعالم شـد و همین امر نوبتش را جلو انداخته اسـت. لبخنـد از چهره 

قاسـم محو نمی شـود. اینجا حاشیه شهر مشـهد است.
اپیزود چهارم

ایـن پنجمیـن بـار اسـت کـه نسـرین ۱5 سـاله، خنـدان بـه خانـه فرهنـگ 
شـهرداری، بعـد از شـرکت در اردوی یک روزه همین مرکـز می آید. خدمات 

مشـاوره ای مرکز موجب شـده تا از ترک تحصیل منصرف شـود و در مدرسـه 
شـبانه ادامـه تحصیـل دهـد. نسـرین بعـد از تجربه تجـاوز و سـقط کودک 
نامشـروعش افسـرده و مطـرود خانـواده و جامعـه محلـی اش بـود. اما حاال 
لبخنـدی به پهنای آبی دوردسـت نگاهش دارد. اینجا حاشـیه شـهر مشـهد 

است.
اپیزود پنجم

سـه کودک بلوچ با چشـمانی بازیگوش در خانـه ای مملـو از دود و آه و مردان 
غریبه رهگذر روی انبوه لباس ها و پتوهای ژنده و چرک، شـادمان باال و پایین 

پرند. می 
مـادر جـوان بـا آرایش و لباس هـای محلی رنگارنـگ، بچه هـا را از عموهای 
خـود دور نگـه مـی دارد. در خانه همیشـه باز اسـت و با حضـور مادر لبخند 
بر لب این کودکان دود خورده می سـوید. اینجا حاشـیه شـهر مشـهد است. 

اپیزود ششم
دیگـر نـه سـوراخی در دیـوار اسـت و نـه صفـی در کار امـا اکنـون خدیجه و 
یاسـر هفده و دوازده سـاله، همسـایه های یتیم صاحـب آن دیوار سـوراخ دار، 
یکـی بسـته های کریسـتال را در دامنش ریخته و بـر پاخره خانه ای نشسـته و 
دیگری در پالستیکی آویزان در فرمان چرخش و در محدوده ای خاص رکاب 
می زنـد. هـر دو خنداننـد، یاسـر باالخره بـه آرزویـش رسـیده و دوچرخه ای 
خریده و خدیجه چند حلقه النگوی طال در دسـتش دارد. اینجا حاشـیه شهر 

است. مشهد 
اپیزودهـای طـرح یـک لبخند بر اسـاس مواجه مسـتقیم طـی فعالیت های 
چهار سـاله کاهش آسـیب در جامعه محلی حاشیه نشـین مشـهد نگاشـته 
شـده اسـت. طرح لبخندهایی با داسـتان هایی گوناگون، با جنسـی متفاوت 
و سرنوشـتی مبهـم کـه همـواره ایـن دغدغه هـا را می آفرینـد کـه آیـا اعتیـاد 
می تواند مسـیر مشـخص و از پیـش طراحی شـده خویش را به سـاکنان این 
مناطـق دیکته کنـد؟ آیا ناکامی های آموخته شـده، می تواند انواع آسـیب های 
اجتماعـی را در سـاختار اجتماعـی این مناطـق پررنگ تر نماید؟ آیا شـکاف 
عمیـق اجتماعی حاضر، الجرم دو نوع انسـان با دو نوع تعریف از خـود را در 
جامعه ایران نهادینه می کند؟ آیا باراندازهای مواد مخدر در حاشـیه های شـهر 
مشـهد راهـکاری به جز مصـرف و توزیع باقی می گـذارد؟ آیا هماهنگی بین 
بخشـی با اراده ای قاطع و معطوف به حمایت همه جانبه از افراد آسـیب دیده 
و آسـیب پذیر می تواند اسـتخوان های محرومیت و قوانین انسـان شـکن این 

اجتماع را درهم شـکند؟

احسان مطلبی
پژوهشگر اجتماعی
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انقالب علیه انقالب
سفید،  انقالب 
به  معــــروف 
انقالب شـاه و 
ملت در اوایل دهه چهل خورشـیدی ، سـاختار 
مدنیـت و شـهر نشـینی را در ایران متحـول کرد . 
این دگرگونی ، تابع تقسـیم اراضـی مالکان عمده 
در میـان زارعـان یـا رعایـا ، تشـکیل تعاونی های 
کشـاورزی و موسسـات نیمه دولتـی و همچنین 
برانداختن نظم کهن زندگی روستایی و کشاورزی 
در ایـران بـود . در پرتـو شـرایط تـازه ، گـروه هـای 
متعـددی دسـت بـه اعتـراض زدنـد : شـماری از 
روحانیـون کـه این عمـل حکومت را بـه مصداق 
غصـب مـال غیـر یـا تصـرف عدوانـی تقبیـح 
نمودند و دو دیگر ، روشـنفکرانی که باور داشـتند 
کل پـروژه ی اصالحـات ارضی و انقالب سـفید 
، سـاخته و پرداختـه ی رژیمـی در حـال احتضار 
اسـت کـه دسـت در دسـت اجنبـی و بیگانـگان 
دارد . ماهیـت ایـن تحول هرچه که بـود ، موجب 
دگرگونـی سـاختاری وسـیعی در جامعـه ی رو به 
رشـد ایران شـد . نخسـت اینکه زارعان سـابق که 
اینـک خویـش صاحب قطعه زمینی شـده بودند 
، بـه خاطـر نداشـتن سـرمایه و تخصـص و توان 
کافی ، نتوانسـتند ملک زراعی خویش را به سـود 
دهی برسـانند و زیر کشـت ببرند . از سویی دیگر 
، فرصت طلبان نوکیسـه ی شهری نیز که مترصد 
فرصـت بودند ، زارعین را وسوسـه نمـوده و ملک 
آنـان را بـه ثمـن بخـس از چنگشـان در آوردنـد . 
ایـن بود کـه بسـیاری از ایـن زارعین روسـتایی به 
شـهرهای کوچـک و خصوصـا شـهرهای بزرگ 
سرازیر شدند تا بخت خویش را در آنجا بیازمایند 
.. ایـن مهاجرت های ممتـد ، به همراه معضالت 
پـس از آن ، گودهای جنوب شـهر، حلبـی آبادها 
و مناطـق محـروم را بـه شـکل زخمی ناسـور در 
زندگـی شـهری صـورت بنـدی نمـود . تفـاوت 
فاحش سـطح زندگـی ، فقر ، نبود آمـوزش ، بیمه 
، و کار مناسـب همگی باعـث پیدایش تدریجی 
معنـای اسـتضعاف یـا محرومیـت در فرهنـگ 
واژگان سیاسـی و اجتماعـی دهـه هـای چهـل و 
پجاه خورشـیدی شـد . این محرومیت گسـترده 
کـه بازتـاب غیـر رسـمی دردناکـی هم داشـت ، 
در آثـار سـینما گران – داسـتان نویسـان ، شـاعران 
و روشـنفکران آن دوره نمود روشـن و برجسـته ای 
یافتـه اسـت . بـا توجه به فضـای چـپ گرایانه ی 
و آرمان خواهانـه  روشـنفکری دهه چهـل ، که بر 
ایـن تضادها و حق کشـی ها در سـایه  ی عدالت 

اجتماعـی و برابـری طبقاتی بدان می نگریسـتند 
، بازنمـود ادبـی و فرهنگی پدیده ی فقر و حاشـیه 
نشینی را به خوبی میتوان جست : صمد بهرنگی 
، نویسـنده جـوان و پرشـورآذری یکـی از خـالق 
ترین داسـتان نویسـان حـوزه ی کـودک و نوجوان 
اسـت . او در داسـتان های زیبای »بیست و چهار 
سـاعت در خواب و بیداری «، »الدوز و عروسک 
سـخنگو« و شـماری دیگـر از آثـاراش، بـه ایـن 
موضـوع پرداخته اسـت . ویران شـدن روسـتاها و 
از میان رفتن کسـب و کار ، لطیف و پدر اش را به 
شـهر تهران می کشـاند . این دو ، به سان غریقانی 
سرگشـته در دام چالـه ی تهـران گرفتار آمـده اند . 
لطیف و پدر اش شـب را کنار گاری دسـتی کهنه 
شـان بـه صبـح می رسـانند ... داسـتان بیسـت و 
چهـار سـاعت در خواب و بیداری ، شـرح پرسـه 
هـای بـی هـدف لطیـف در خیابـان هـای تهران 
اسـت . او از جنـوب شـهر بـه مناطـق شـمالی و 
بـه اصطـالح صمد بهرنگی ، اعیان نشـین شـهر 
سـری مـی زنـد و به عنـوان یـک نوجـوان ، طعم 
تلـخ تبعیض طبقاتی و فقر را می چشـد .. در این 
داسـتان غنایی ، صمد بهرنگی با ترسـیم آگاهانه 
ی نظـام خیر و شـر ، تقصیـر اوضاع کنونـی را به 
گـردن سـربمداران رژیـم و عمـال سـرمایه داری 

می انـدازد .
از میـان نویسـندگان آن دوران ، بـه علـی اشـرف 
درویشـیان نیز میتـوان اشـاره کرد : درویشـیان که 
مردم مناطق محروم غرب کشـور اسـت ، سال ها 
به حرفه ی معلمی در روسـتاها اشتغال داشته و از 
نزدیـک با پدیـده ی دردناک فقر و تبعیـض روبرو 
بـوده اسـت . آثـار شـاخص درویشـیان عمدتا به 
مضمون حاشـیه نشـینی پرداخته اسـت . »فصل 
نان«،» آبشـوران «، »کی برمیگردی داداش جان« 
و بسـیاری از نوشته های او ، به تضاد طبقه ی فقیر 
و غنی ، روسـتاییانی که در شرایط نابرابر به شهرها 
کوچیده اند و .. پرداخته اسـت . یکی از زیبا ترین 
داسـتان های کودکان این نویسنده ی کرمانشاهی 
، »گل طال و کالش قرمز« اسـت . در این داسـتان 
شـاعرانه تخیل و واقعیت به هـم پیوند می خورند 
و فلکـی از جـادو و ریالیسـم ، بسـتر الزم را بـرای 
پرداختن به موضوع مورد نظر نویسـنده فراهم می 
کند . نویسـندگان برآمـده از مکاتب فکـری دهه 
هـای چهل و پنجاه عمدتـا هنرمندانی متعهد اند 
. تعهـد به معنای اجتماعی و سیاسـی آن . فضای 
جهانـی چپ و مقابله با بورژوازی کمپـرادور ، که 
در سـایه ی دو قطبـی شـدن جهان و جنگ سـرد 

بـه وجـود آمده ، و همچنین وابسـتگی رژیم شـاه 
به بلـوک آمریـکا و متحـدان اش ، این ذهنیت ها 
را تشـدید می کنـد . از میان شـاعران آن دوران می 
تـوان بـه چهره هایـی چون احمـد شـاملو ) الف 
بامداد ( خسـرو گلسرخی ، اسماعیل شاهرودی، 
رضا براهنی و بسـیاری دیگر چشـم داشـت . آنان 
نیز به سـهم خویش پدیده ی حاشـیه نشینی را در 
اشـعار و آثارشـان برجسـته می کنند . شـاملو در 
کتاب کوچـک و تکاندهنـده مرثیه هـای خاک ، 
شعری نسبتا بلند در این مضمون سـروده است و 
خسرو گلسـرخی در اشعار پراکنده اش به شکلی 
واضح و آشـکار این درد مشترک را فریاد می کشد 
. از خیل سـینما گـران آن دوران ، می توان به چهره 
های چون مهرجویی ، تقوایی و مسـعود کیمیایی 
اشـاره کرد . مسعود کیمیایی با به تصویر کشیدن 
پدیـده ی تضـاد طبقاتی و فقر در شـهر تهـران در 
قالب فیلـم هایی چـون : خاک ، رضـا موتوری و 
قیصر ، سـعی دارد به وجدان مغفوله ی اجتماعی 
تلنگری بزند . از سـویی ، اقتباس از داسـتان های 
نویسندگانی چون غالمحسین ساعدی و محمود 
دولت آبادی توسـط این فیلم سـازان ، برجستگی 
های دراماتیک فراوانـی دارد . فیلم» دایره ی مینا«، 
سـاخته  داریـوش مهرجویـی بر اسـاس داسـتان 
آشـغالدونی از دکتـر غالمحسـین سـاعدی ، بـه 
سـال ۱۳57 خورشـیدی اکـران مـی شـود . ایـن 
داسـتان تـکان دهنـده ، حدیث بیچارگانی اسـت 
کـه در شـهرهای بـزرگ در دام دالالن خـون افتاده 
انـد . روسـتاییان و زارعان نزول یافتـه ای که امروز 
و در ایـن شـهرها ، درسـایه فقر مطلـق و اعتیاد به 
مـواد افیونـی دسـت و پـا مـی زننـد . اینـان خون 
خویـش را – بـرای گذرانـدن زندگـی نکبـت بـار، 
بـه بهایـی ناچیـز مـی فروشـند . قهرمـان اصلی 
داسـتان و فیلم ، پسـرک جوانی اسـت که خـود از 
این طبقه برخاسـته اما در زد وبندهایی شـگفت، 
جـزو دسـته ی اوبـاش مسـلط و عملـه ی ظلـم 
می  گردد.  سـاعدی، رندانه  قهرمان اصلـی اش را 
بـه ضد قهرمـان مبدل می کنـد و نشـان می دهد 
که چگونه سیسـتم فاسـد مـی توانـد افـراد را از ته 
مانده های محتوای انسـانی خویش تهی نموده و 

بـدل بـه موجوداتی خون آشـام نماید .
همـه  ی اینهـا درنهایـت منجربـه شـکل گیـری 
انقالبـی علیـه انقـالب سـفید یـا انقالب شـاه و 

شـد. ملت 

سروش مظفرمقدم
سردبیر
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اگـر مـی خواهد یکـی از بهتریـن تولیدات 
موسیقی سـنتی سـال های اخیر را بشنوید 
آلبـوم »دورهـا آوایـی سـت« را از دسـت 
ندهیـد. همـه چیـزش چفـت و بسـت دارد. اول بگویـم کار از چـه 
کسـانی اسـت. مهدی تیموری، آهنگش را سـاخته و محمد معتمدی 
خوانـده. خالصـه گفتم. اگـر نه می دانـم کار، ۱۲ نوازنـده دارد. مهدی 
تیمـوری را خـودم هـم نمی شـناختم امـا دریغ. واقعـًا نوازنـده خوبی 
اسـت. نـی می زند و پیـش محمدعلی کیانی نژاد و عبدالنقی افشـارنیا 
بـه عنـوان دو بزرگ نوازنـده نی کشـورمان شـاگردی کرده. کارشناسـی 

ارشـد موسـیقی را هـم از دانشـگاه هنر تهـران دارد. 
تیمـوری در ایـن کار دل به دریا زده و تمام کار را به صورت »آنسـامبل« 
ضبـط کرده اسـت. یعنـی نگفته تار بیاید خطـش را بزند، نـی هم جدا 
بیایـد، کمانچـه هـم جـدا. نه؛ گفتـه همـه بیایند و بـا هم بزننـد. پس 
قاعدتـًا مـدت هـا ضبـط کار زمـان بـرده اسـت. چـرا می گویـم زمان 
بـرده؟ چـون اگـر آلبـوم را بشـنوید صدایـی از ارکسـتر مـی شـنوید به 
شـنونده القـا مـی کند کـه هـر نوازنده به صـورت جـدا آمـده و کارش 
را ضبـط کـرده و در نهایت در میکس و مسـتر، کار جمع شـده اسـت. 
اما شـگفت انگیز این اسـت کـه این صدا از ارکسـتری بیـرون آمده که 
همـه بـا هـم و در کنـار هم بـه اسـتودیو رفتـه اند و یکجـا هر تـراک را 
ضبـط کرده اند. بـا چنین کاری روبروییـد. از این کارهـا در میان آلبوم 
هایی که سـاالنه منتشـر می شـوند کم می بینیـم. دل و جـرأت و وقت 

و انـرژی مـی خواهد. 
تیمـوری کار را بـا یـک تصنیف شـروع می کند کـه همان ابتـدای کار 
کمـی با گوش شـنونده بـازی مـی شـود؛ او کار را در دسـتگاه همایون 
شـروع می کند، اما با مدالسـیون به قرچه، به شـور می رود و در همان 
شـور، تصنیـف را بـه پایان می بـرد. از ایـن کارها هم کمتر شـنیده می 
شـود و معمواًل همه، کِل تصنیف را در همایون یا در شـور می سـازند. 
خـوب سـاده تـر اسـت، اغلب ما هـم دنبـال کار سـاده می رویـم. اما 

تیموری راه سـخت تری را انتخـاب کرده. 

یـک آواز اسـتوقوس دار بـا صـدای محمـد معتمـدی مـی شـنوید که 
شـاید بهتریـن آواز شـوری باشـد که خوانـده اسـت. مازیار شـاهی از 
مقـّرب ترین شـاگردان محمدرضا لطفی به این اسـتاد بزرگ موسـیقی 
معاصـر بـوده و سـه تـارش هـم رنـگ و بویـی کامـل و خاطـره انگیز 
از سـه تـار لطفـی دارد. معتمـدی در ایـن آواز بیشـتر از همیشـه رنگ 
و بـوی بزرگ مرثیه خـوان معاصـر، سـیدجواد ذبیحـی را دارد. شـوری 
کـه معتمـدی خوانـده را امروز کسـی نمـی خوانـد. اصـاًل خواننده ها 
بـه ایـن مـدل خوانـدِن روضه طـوِر آواز دل نمـی دهنـد. امـا معتمدی 
شـوِر باحالـی خوانـده. دقیقه ششـم ایـن آواز را بـه دقت گـوش کنید. 

معتمـدی روی زمین نیسـت. 
قطعـه سـوم کار، تصنیـف قدیمـی بیرجنـدی »شـاه صنـم« اسـت. 
خواننـده در ایـن تصنیف نمـی خواند. گـروه نوازی کـه حاصل تنظیم 
مشـترک مهـدی لطفـی و مهـدی تیمـوری اسـت، جـالی دیگـری به 
تصنیـف قدیمـی داده. ایـن قطعه آلبوم را شـاید 50 بار شـنیده باشـم. 
قطعـه چهـارم، نـی نـوازی تیمـوری اسـت. وه که چـه زیبا و شـنیدنی 

نواخته. 
قطعـه پنجـم کار تصنیـف دیگری اسـت که البتـه اصاًل قابل مقایسـه 
با تصنیف اول آلبوم نیسـت. این تصنیف در مایه دشـتی سـاخته شـده 

است.
قطعه ششـم دوبـاره آوازی اسـت. معتمدی باز هـم هنرنمایی می کند 
و بـه زیبایـی از دشـتی به شوشـتری در همایـون پل می زنـد. اصاًل هم 

گوش آزار در نیامده اسـت. 
قطعـه هفتـم تصنیفـی اسـت در اصفهان و دسـتگاه نـوا. ایـن یکی باز 
از تصنیـف دوم بهتـر اسـت. امـا باز هم بـه پای تصنیـف اول کار نمی 

رسد.
خالصـه کار بـا کار جانـدار و زیبایـی طرف هسـتید. اگر مـی خواهید 
آلبومی در فضای موسـیقی سنتی بشـنوید که تکراری نباشد، سرسری 
سـاخته نشـده باشـد، خالـی از پیچیدگـی هـم نباشـد، قطعـا »دورها 

آوایی سـت« یـک کار عالی اسـت.

فرشاد عزیزی

 آلبومی برای بارها شنیدن

این یک آلبوم »یک بار مصرف« نیست؛ قول می دهم با یک 
بار شنیدن دموی کار، مشتری اش می شوید
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