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کافه فرهنگ

در گذشتههای دور
من و شما اعضای یکدیگر بودیم...
صبحانه

سیروس ابراهیمزاده
هنرمند

در گذشـــتههای دور  -در آفرینـــش  -بنده و
ســـرکار از یک گوهر بودیم .از گذشتههای دور و
نزدیک گذشتیم و رفتیم ...در حال و آینده دور
و نزدیک کجا هستیم؟ امروز فقط شباهتهای
ظاهری بـــا هم داریـــم و در باطـــن :اختالفات
اساســـی! آبمـــان در یـــک جـــوی نمـــیرود و
علفمان در یک مـــزار نمیروید .بـــرای اینکه
اختالفـــات کامالً از بیـــن برود ،بایـــد یکی از ما
نابود شـــود ...پس ای برادر ! تفنگ ات را بردار
و بیـــا ،تا حل کنیـــم اختالفاتمـــان را همچون
مردم متم ّدن دنیا!
هم خاکیان عزیز کتاب جغرافیای جهان روز
به روز پررنگتر میشـــود :خاکســـتان شمالی،

دان شـــرقی ،زبالهدان
خاکســـتان جنوبی .زباله ِ
غربـــی .ویرانـــه جنوب شـــرقی ،ویرانـــه جنوب
خاور دور ،سنگستان باختری.
غربی .شبســـتان ِ
غرب نزدیک ،گورستان خاوری! کشورها
خرابه ِ
روز به روز کوچکتر و کوچکتر میشـــوند .یک
وجب در یـــک وجب جـــا .جمعیـــت :حداکثر
یک نفر ...مثل اینجا  .ها ها ها! نام کشـــورها ،به
تعداد آدمهای دنیا .مبارک بادا ! مبارک بادا !
هـــم قطاران! هم قطـــاران! من میجنگم...
میجنگـــم ...میجنگـــم! تا آخریـــن نفس ...تا
آخرین نفر ...تا آخرین نفـــر ارتش یک نفرهام
میمانم.
آهای یانکی شکم گنده کله طاس! ای حامی
روس عـــرق خور آس و پـــاس! میخواهید مرا
ِ
از اینجـــا بیرون کنید؟ زندگی مـــرا ویران کنید؟
کور خواندهاید! میخواهید اینجا را صاف کنید
فرودگاه بســـازید؟ جل و پالس این دانشـــمند

اتمـــی را بیـــرون بیندازیـــد؟ من؟ مـــن؟ من؟
یواش ِمستر یواش! تاواریش یواش! کمی عقل
تو کلهتان بود ایکاش! گوشـــه بیلتان به گوشه
ایـــن زیر زمین بگیـــرد ،رفتهاید هـــوا! دنیایی را
مکعبها! من –
زیـــر و رو میکند هر یک از این ّ
ژنرال الزاروس -میجنگم با شـــما! با روسها
جنگیـــدم ،حـــاال میجنگم با یانکیهـــا ! آهای

شـــهردار «کاکس ویل» هِلو مستر هِلو .اگر مرد
جنگـــی بدو بیا جلو .یوهـــو .یوهو (پارابلوم خود
را درآورده ،دیوانـــهوار شـــلیک هوایی میکند)
یوهو ...یوهو ...یوهو...
***
«از نمایشنامه الزاروس تألیف نگارنده،
نشر ثالث »1383

پرویز محمود که بود و چرا از ایران رفت!

روایت منوچهر صهبایی ،رهبر ارکستر ،موسیقیشناس از بنیانگذار ارکستر سمفونیک

عصرانه
سـ ــالهایی کـ ــه در کشـ ــور سـ ــوئیس زندگـ ــی
میکـ ــردم تمـ ــام دغدغ ـ ـهام اجـ ــرای رپرتوار
موسیقی جهانی نبود .همواره در این اندیشه
نیز بودم که آثارآهنگسازان قدیمی ایران را به
جهانیان معرفی کنـ ــم و حتی تز دکتری دوم
خود را که سال  1999به دانشگاه استراسبورگ
فرانسـ ــه ارائـ ــه کردم بـ ــه این آثـ ــار اختصاص
دادم .در همان سـ ــالها رهبری چند ارکسـ ــتر
حرفـ ــه ای اروپایـ ــی را برعهـ ــده داشـ ــتم و بـ ــا
وجود مخـ ــارج و زحمات بسـ ــیار توانسـ ــتم از
آهنگسازان قدیمی کشـ ــورمان آثار متعددی
ی دی
را اجـ ــرا و ضبـ ــط کـ ــرده و روی  10س ـ ـ 
منتشر کنم .آثاری شـ ــامل بیش از  100قطعه
موسـ ــیقی سـ ــمفونیک یا آثاری برای پیانو که
رهبـ ــری و مدیریت تمـ ــام کارهـ ــای اجرایی و
ضبط آن به عهده خودم بود.
در یکی از این سـ ــی دیهـ ــا دو اثر برای ویولن
سـ ــلو و ارکستر سـ ــمفونیک ضبط شده است.
قطعـ ــه اول کنسـ ــرتو شـ ــماره یـ ــک در رمینور
برای ویولن به همراهی ارکسـ ــتر سمفونیک،
اثر آهنگساز و نوازنده مشهور ویولن ایتالیایی
نیکولـ ــو پاگانینـ ــی و اثـ ــر دوم کنسـ ــرتینو برای
ویولـ ــن و ارکسـ ــتر اثـ ــر پرویـ ــز محمود اسـ ــت.
(پرویـ ــز محمـ ــود رهبـ ــر ارکسـ ــتر و آهنگسـ ــاز
ایرانی که بنیانگذار ارکسـ ــتر سمفونیک تهران
بوده اسـ ــت ،که آثـ ــاری برای ارکسـ ــتر با الهام
از موسـ ــیقی ایرانـ ــی آفرید که از ایـ ــن بابت از

پیشـ ــگامان موسـ ــیقی سـ ــمفونیک ایرانی به
شمار میآید) پرویز محمود کنسرتو خود را در
سـ ــال  1952در امریکا به پایان رساند و تا آنجا
که من اطالع دارم اجرای من در سـ ــال 2003
اولین اجرای این اثربوده .البته قبل از آن اجرا
مـ ــن از پارتیتور ارکسـ ــتر این اثر ردوکسـ ــیونی
بـ ــرای پیانـ ــو تنظیم کـ ــردم که امـ ــکان اجرای
آن را بـ ــرای سولیسـ ــت ویولـ ــن بـ ــه همراهی
پیانو نیز فراهم کرده باشـ ــم و این ردوکسیون
در سـ ــالهای  2000تـ ــا  2003توسـ ــط آریـ ــا
صهبایی با پیانیس ـ ـتهای حرفه ای مختلف
درکشـ ــورهای آلمـ ــان ،سـ ــوئیس و اتریـ ــش
اجرا شده بود.
ایـ ــن اثـ ــر را پرویـ ــز محمـ ــود در سـ ــالهای
دانشـ ــجویی خود سـ ــالهای  1949تا  1952در
دانشـ ــگاه ایندیانا نوشت و هدف او از تصنیف
این اثر نشان دادن تئوری او بهصورت عملی
از ایـ ــن تز بود کـ ــه ثابت کند امـ ــکان به وجود
آوردن آثار سـ ــمفونیک جهانی با اسـ ــتفاده از
مدهای موسـ ــیقی ایرانی وجود دارد .تصنیف
این اثر در تاریخ  23دسـ ــامبر  1952در امریکا
به پایان رسید.
این کنسـ ــرتینو اثری اسـ ــت در یک قسمت که
در آن قسمتهایی با تضاد تمپو و میزانهای
مختلـ ــف وجـ ــود دارد .این اثـ ــر در یک میزان
دو چهـ ــارم و روی نت کشـ ــیده «می» شـ ــروع
میشـ ــود .در این تنهـ ــا اثر پرویـ ــز محمود که
تاکنون به دسـ ــت ما رسـ ــیده از طرفی شـ ــاهد
عالقـ ــه و وابسـ ــتگی او بـ ــه موسـ ــیقی ایرانـ ــی
هستیم و از طرفی دیگر این اثر معرف تسلط
و تکنیک آهنگسازی او در سطح جهانی زمان

منوچهرصهبایی

خود است.
تم اصلـ ــی این اثـ ــر خیلی خوب ب ـ ـه نمایش
گذاشـ ــته شده و بخصوص در چند میزان آخر
در یک فورتیسـ ــیموی ارکستر بهطور اونیسون
کـ ــه از مختصـ ــات موسـ ــیقی ایرانی اسـ ــت در
مد همایون به پایان میرسـ ــد .این کنسرتینو
به مـ ــا ثابت میکنـ ــد که برخـ ــاف عقیده ای
کـ ــه درایـ ــران بسـ ــیار رایـ ــج شـ ــده و تبلیغات
دروغین ،پرویـ ــز محمود به موسـ ــیقی ایرانی
بسـ ــیارعالقهمند بـ ــوده و اختـ ــاف او بـ ــا هـ ــم
دورههایش این بوده که او با دانش موسـ ــیقی
جهانـ ــی موسـ ــیقی ایرانـ ــی را درک کـ ــرده و
درصدد توسعه آن بوده درصورتی که دیگران
درآن زمان اگر اثری نوشتند بسیار ساده و حتی

در مقایسه با اثر محمود بچگانه به نظر میرسد.
اگـ ــر در دوره اقامـ ــت پرویزمحمـ ــود در ایـ ــران،
کسـ ــانی که از موسـ ــیقی جهانی اطالع خاصی
نداشتند دائم سـ ــر راه او سنگ نمیانداختند و
میگذاشتند در کشـ ــور ما بماند و به ایدههای او
توجه میکردند امروزه موسـ ــیقی جهانی ما در
این وضع اسـ ــفناک قرار نمیگرفت و درحال
حاضر هم همان رفتارها وجود دارد و کسانی
کـ ــه فارغالتحصیـ ــل هنرسـ ــتان موسـ ــیقی
ملـ ــی بـ ــوده و در نتیجه تخصـ ــص آنان باید
موسیقی ایرانی باشـ ــد ،متأسفانه اطالعات
عمیقـ ــی از موسـ ــیقی جهانـ ــی ندارنـ ــد و بـ ــا
بیپروایـ ــی تمـ ــام بـ ــه ایـ ــن هنـ ــر لطمههای
جبرانناپذیری وارد میکنند.

آن هجای کوتاه

خوف کردن یک اتفاق ساده نیست

بعـ ــد از یک ماه آزگار گشـ ــتن
داستان
باالخـ ــره این دوتا اتاق رو پیدا
ایرانی
کرده بود؛ با اجاره کم و پیش
کم و توصیههـ ــای بنگاهی که
خونـ ــه رو واسـ ــش جـ ــور کرده
بـ ــود .چند تیکه خـ ــرت و پرت
رو انداخت پشت یه وانت و با
محسنبوالحسنی ذوق عجیبی راهی خونه شد.
خبرنگار خونه جدید!..
ملیحه خیلی سـ ــال بود که از
آبـ ــادان اومده بود اهـ ــواز و تنها زندگـ ــی میکرد .آقا
میـ ــرزا بنگاهدار بعد از کلی جـ ــرو بحث و خواهش و
تمنا باالخره خونه رو داده بود به ملیحه ،اونم فقط
به دو دلیـ ــل :یکی اینکه این خونه هیچ مسـ ــتأجر یا
خریداری نداشت و دوم اینکه به قیافه ساده و سیاه
ملیحـ ــه نمیاومـ ــد که اهل هیچ مسـ ــأله یـ ــا موردی
باشـ ــه و حرف ملیحه به دل آقا میرزا افتاده بود که:
مـ ــن فقط یه پناهـ ــگاه میخوام! شـ ــاید دیگه نگفته
بود :مث جنگ واسـ ــه زمان خطـ ــر! میرزا فقط چند
تـ ــا توصیه کرد کـ ــه ملیحه اونا رو به حسـ ــاب حرفای
همیشـ ــگی گذاشـ ــت و توجهـ ــی نکـ ــرد .ایـ ــن اولین
خونهای نبود که ملیحه تـ ــوش تنها زندگی میکرد،
اما اولین خونهای بود که ملیحه تنهایی مطلقشرو
باهـ ــاش شـ ــروع میکـ ــرد .تنهایـ ــی بعـ ــد از آخرین
خمپارهای که وسط خونهشـ ــون توی آبادان خورد و
تیکهپارههای خانواده کم جمعیتش رو بعد از چند
روز بهش تحویل داده بودند .ملیحه بعد از اونا تنها
شده بود.
هـ ــوا تاریک شـ ــده بـ ــود .بـ ــا ذوق غریبی شـ ــروع کرد
چند تا تابلوی کهنه و یه مشـ ــت برگ نقاشـ ــی شده
بـ ــا خـ ــودکار رو بـ ــه دیـ ــوار زد .یخچال و کمـ ــد و دو تا
تیکـ ــه فـ ــرش و ....گاهـ ــی وقتها متوجـ ــه تغییرات
نهایی میشـ ــد و بـ ــه روی خودش نم ـ ـیآورد .خونه
در اولین نگاه پر نمیشـ ــد ،یعنی خونـ ــه از یه عمق
خـ ــاص تبعیت میکـ ــرد .تـ ــوی همچین شـ ــرایطی
اولیـ ــن چیزی کـ ــه میتونه باعث آشـ ــتی بـ ــا محیط
جدید بشه پیدا کردن آلبوم عکسهای خانوادگیه...
آلبوم رو برداشـ ــت و ورق زد .هرازچند گاهی سـ ــر رو
از روی آلبوم بر میداشـ ــت و بـ ــه دور و برش نگاهی
میانداخـ ــت .حـ ــس میکـ ــرد ایـ ــن عمق ،ناشـ ــی از
بودن این خونهس .آلبوم بیشتر شبیه یه
شـ ــبیه چاه ِ
قبرسـ ــتون خانوادگی بود .کسـ ــی انگار از ملیحه تمنا

س دفتر پست تاریخ
ویلیام فالکنر ،بدترین رئی 

پیشنهادهایی برای کتابدوستان

او  3سال در این جایگاه بود اما به دلیل نارضایتی مردم استعفا داد

خواندنیها

منبع :لیتهاب

مترجم :فرحناز دهقی

ویلیام فالکنر  24ساله ،در سال  1921از دانشگاه میسیسیپی اخراج شد
و در دهکده گرینویچ در کتابفروشـــیای مشـــغول کار و زندگی شد؛ اما کار
زیاد امانش را بریده بود .ســـرانجام فیل اســـتون ،مربی او ،ترتیبی داد که
در دفتر پست دانشگاهی که اخیراً ترکش کرده بود ،مشغول به کار شود.
او در ســـال  ،1922هـــزار و  700دالر و ســـالهای بعدش هـــزار و  800دالر
دســـتمزد گرفت؛ اما هیچ معلوم نیست چرا دســـتمزد او باالتر رفت زیرا
او در ایـــن کار فاجعه بود .اســـتون بعدهـــا گفت« :مـــن او را مجبور کردم
با وجود اینکه خودش دوســـت نداشـــت ،این شـــغل
را بگیـــرد ».براســـاس بیوگرافـــی دیویـــد مینتـــر« ،او
بدتریـــن رئیـــس دفتر پســـتی بود که دنیـــا به خودش
دیده است».
فالکنـــر هر زمـــان که مایل بـــود ،دفتر را بـــاز میکرد و
هر زمان که احســـاس میکـــرد دیگر کافی اســـت ،در
دفتر را میبســـت ،مجلههای ارســـالی بـــرای دیگران
را میخوانـــد ،حتی نامههایی را کـــه فکر میکرد مهم
نیســـتند ،دور میانداخـــت و گاه بـــه گاه در حالـــی که
مشـــتریها بیرون صف کشـــیده بودند ،با دوستانش
مشغول بازی و تفریح یا نوشتن میشد.
تصـــور کنیـــد همـــه مـــا در دفتـــر پســـت دانشـــگاه
هســـتیم و در دهـــه  20زندگـــی میکنیم .مـــا به دفتر
پســـت آمدهایـــم تا یـــک تمبر  2ســـنتی بخریـــم ،اما
هیچکـــس آنجـــا نیســـت .در میزنیـــم و محکمتر به
در میکوبیـــم و دوبـــاره میکوبیم امـــا گویا هیچکس
آنجـــا نیســـت .آخـــر ســـر نامـــش را فریـــاد میزنیـــم
و دســـت آخـــر میبینیم ســـر و کلـــهاش پیدا شـــده اســـت .رویـــه ویلیام
فالکنـــر چنین بـــود .گویا مـــا کارش را قطـــع کردهایم ...آن زمـــان که باید
مشغول رســـیدگی به کارهای دفتر پست باشـــد ،آن پشت نشسته و شعر
مینویسد.
هرطور که شـــده بود ،او ســـه سال رئیس دفتر پســـت باقی ماند و طی این
مـــدت کمترین توجه ممکن را به کارش داشـــت .ســـرانجام در ســـپتامبر
ســـال  ،1924ســـر و کلـــه یک بـــازرس دفتـــر پســـتی از کورینث پیدا شـــد و

داشت سرش رو بلند کنه و به اطراف نگاهی بندازه.
هیچ چیز نگـ ــران کنندهای وجود نداشـ ــت و ملیحه
فکـ ــر میکرد چقدر خوب بود کـ ــه حداقل یک تلفن
داشت .شاید خیلی سخت بود که کسی را برای کمی
حرف زدن پیدا کند اما بعضی وقتها همین گوش
دادن بـ ــه صـ ــدای بوق تلفـ ــن هم بد نیسـ ــت؛ چون
میفهمی به غیـ ــر از تو یک بوق ممتد هم توی دنیا
وجود دارد.
زندگی سخت با ملیحه کنار آمده بود شاید به همین
خاطر بود که نمیتوانست خیلی راحت با کسی کنار
بیایـ ــد حتی با تنهایـ ــی .دائماً یک چیزی حواسـ ــش
را پـ ــرت میکرد .انگار کسـ ــی یـ ــک واژه دو هجایی را
میخواست به زبان بیاورد اما صدایش توی انبوهی
از دود و مـ ــه گنـ ــگ و نامفهوم میشـ ــد .حتی به یک
شـ ــبه آوا هم نمیرسـ ــید .مثل صدای منگی بود که
گاهـ ــی وقتها تـ ــوی ذهـ ــن میپیچد .سـ ــمت صدا
نامعلوم بود .گاهی آنقدر ضعیف و گاهی کامالً قوی
و اما نامفهوم به گوش میرسـ ــید .ملیحه اصالً اهل
خیالبافی نبود .آلبوم را بسـ ــت و فکر کرد با دمکردن
چـ ــای فضای خانه عوض میشـ ــود .امـ ــا ترس مثل
شـ ــیر گوش ـ ـه جانش کمین کرده بود و دائماً آن هجا
با همان آهنگ گنگ و نامفهوم تکرار میشـ ــد .انگار
کسی میخواست با او شـ ــوخی کند .شاید «عدنان»
بـ ــرادر مـ ــردهاش توی یکـ ــی از کمدها بود و داشـ ــت
ملیحه را اذیت میکرد یا مثالً «زورا» خواهرش .اما
ملیحه اصالً اهل خیالبافـ ــی نبود ،در ضمن صدای
تمام خانوادهاش را میشـ ــناخت .آبی که گذاشـ ــته
بـ ــود توی قابلمه بـ ــه قل قل افتاده بـ ــود و مثل صدا
داشت نزدیکتر میشد .انگار صدا قابل دیدن بود.
ملیحه شروع کرده بود به قدم زدن دور اتاق و آن دو
هجا پشـ ــت سـ ــرش راه میآمد .چقدر زود میرسید
بـ ــه همان جایی که شـ ــروع کـ ــرده بود .صـ ــدا اینقدر
نزدیک بود و تکرار میشـ ــد که دیگر تصمیم گرفت
فرار کند .فرار نکرد فقط دندانهایش شـ ــروع کردند
بشـ ــدت بغل کردن هم و صدا بـ ــاز با همان تونالیته
خـ ــاص در جریان بـ ــود .کاش یک روز با کسـ ــی بنای
دوسـ ــتی گذاشـ ــته بود ،کاش کسی را داشـ ــت .دیگر
فکـ ــر نمیکرد که چقدر تنهاسـ ــت .ملیحه اصالً اهل
خیالبافی نبود و گرنه از دو هجای کوتاه نمیترسـ ــید
یا با چش ـ ـمهای کامالً بـ ــاز صبح روز بعـ ــد پیدایش
نمیکردند ،یا چای میبرد و با کسی که میخواست
به او سالم کند ،آشتی میکرد.

شهرام اقبال زاده نویسنده از کتابی برای آشنایی با وضعیت

بهدنبال شـــکایتهای متعدد درباره روش کار فالکنر تحقیقاتی به عمل
آورد .نتیجه چه شـــد؟ «شـــما به وظایف تان توجه کافی ندارید ،عادت به
خواندن نامههای مـــردم دارید ،در زمان کاری کتاب و مجله میخوانید و
بیتوجه به مردمی که میخواهند نامه پســـت کنند ،به نوشـــتن مشغول
میشوید ،بعضی مشـــتریها به شـــما اعتماد ندارند و نامههایشان را به
این دفتر نمیآورند و»...
این جمالت تنها بخشـــی از گزارش بازرس خطاب به فالکنر بود و در آخر

کتاب

هم از او خواســـت اگر دفاعی از خود دارد بکند ،در غیر اینصورت منتظر
نتیجه تصمیمگیری باشد.
فالکنـــر در ماه اکتبر همان ســـال در پاســـخ به بازرس نوشـــت« :تا زمانی
کـــه تحت این نظام ســـرمایهداری زندگی میکنم ،انتظـــار دارم زندگیام
هم تحت تأثیر خواســـتههای مردمی باشـــد که پولی در چنتهشان دارند.
امـــا لعنت به مـــن اگر بگـــذارم هر بیمایهای که دو ســـنت تـــوی جیبش
دارد تا با آن تمبر پســـتی بخرد ،ســـوارم شـــود .جناب ،این متن استعفای
من است».

شهرام اقبال زاده

پیشنهاد
هـــفته

نویسنده و مترجم

متولد خانوادهای پرجمعیت در یکی از روستاهای کرمانشاه هستم ،خانه پررفت و آمدی
داشتیم و به همین واسطه مادرم انواع و اقسام مرباها و ترشیها را از محصوالت باغمان
درســـت میکرد .مادرم برای اطمینان از اینکه خوراکیها از دســـت ما  6خواهر و برادر در
امان بماند آنها را در پســـتوی خانه میگذاشـــت و در آن را هم قفـــل میکرد .یک یخدان
چوبی در آن پســـتو بود که مادرم هیچگاه قفل آن را باز نمی کرد ،وقتی از آن میپرســـیدم
هم با جدیت پاســـخ میداد که وســـایل پدرت در آن اســـت .از پدرم میترسیدم و جرأت
دست زدن به یخدان را نداشتم ،با این حال
در خاطرم هست که در یکی از روزها وقتی از
مدرسه بازگشتم دیدم هم در پستو باز است
و خبری از قفل و کلید یخدان چوبی نیست!
 10ســـال بیشـــتر نداشـــتم و آنقـــدر کنجکاو
بـــودم که بیتوجـــه به تنبیههـــای احتمالی
به ســـراغ یخدان رفتـــم ،در کمال تعجب با
صندوقی مملو از کتاب روبهرو شدم .برخی
از آنها کتابهای ممنوعه پدرم بود و برخی
دیگـــر هم کتابهایـــی که هنوز هـــم امکان
دسترســـی به آنها هســـت .به سرعت چند
جلد از کتابها را برداشتم و این شد سرآغاز
عالقـــه مندیام بـــه کتابخوانـــی« .درتالش
معاش» یکی از آن کتابها بود که «محمد
مسعود» ،نویســـنده و مدیرمسئول روزنامه
«مرد امروز» نوشـــته اســـت .کتاب با نگاهی
اجتماعی نوشته شده بود ،هر چند که جنبه
روایی داشت اما برگرفته از واقعیتهای آن
دوران بود و ماجرای آن پیرامون جان کندن
برای امـــرار معاش بـــود! با این که ســـطح
کتاب از سن و سال من باالتر بود اما خیلی خوب آن را فهمیدم.
کتاب «تفریحات شب» این نویسنده هم به گمانم پیشنهاد خوبی برای مطالعه آخر هفته
است .داســـتان آن درباره خوشگذرانی و شبگردیهای محمدمسعود است ،اما نه با نگاه
مثبـــت! او با نگاهی انتقادی به برخـــی رفتارهای خود نگاه کرده و حتی به انتقال این پیام
پرداخته که چرا در برههای به مشروب خواری روی آورده و این مسأله چه بالیی بر سر او
میآورد! این کتاب چنان تأثیر عمیقی بر روح و روانم برجای گذاشت که هیچگاه به سراغ

