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با مرگ احوالپرسی میکرد

در ستایش نصفه خواندن کتابها

مردانه

آب برنداشـــتند .تو که خودت با اردبیلی تا تهیه کاغذ و واپسین
مراحل دیگرســـازی دو جلد کتاب «شعر دیگر» پیش رفتی اما
تـــوی آن جا نگرفتی؛ میگفتی «آ»ی اولت ماجرا ســـاخته بود
که «چهطـــور آزادیور بیایـــد اول دفتر؟» و از خیرش گذشـــته
بودی .امان از این ترتیبها؛ ترتیبهای الفبایی ...ترتیبهای
اعتباری .چه خنجرها کـــه بر بدن تاریخ ادبیات فرود نیاوردند.
همین است که هیچوقت توی پرمخاطبترین آنتولوژیهای
مثلث هوشنگ :چالنگی،
شعر پس از نیما نیستی .نه تو ،نه آن ِ
ِ

عکس :گردون

ناجی و شـــجاعی و الهی .بندهخـــدا ـ میدانی که ـ لحنش کمی
محو اســـت و آن آقای شـــاعر و مورخ و روزنامهنـــگار و منتقد و
نویســـنده و پژوهشـــگر و ...که انگار که نه ،حتماً ،اسم تو و ناجی
گ آزادی» و فیروز ناجی را
را اولبار بود میشـــنید ،تو را «هوشن 
«فیـــروزه ناجی» آورده بود توی گفتوگو و منتشـــر کرده بود در
صفحه ادبیات فرهنگیترین روزنامه آن روزها .مگر تو و فیروز
ناجی چه کم گذاشته بودید برای شعر و نمایش معاصر؟
راســـتی گفتم اردبیلی .گفته بـــود من و آزادیور تـــوی یک روز
و یک ماه و یک ســـال بـــه دنیا آمدیم .وقتی شـــنیدی ،صورت
فسردهات به خنده باز شد که« :بهرام دیوانه است!» .یک چیز را
هم بگویم :از آن روزگار که تو با فوق لیسانس فیلمات از امریکا
برگشتی ،خیلی چیزها عوض شده .گفتن که ندارد خودت بهتر
میدانی .آن شـــعرها که نوشتی و آن ترجمهها که از شکسپیر و
کازانتزاکیس و اسپولین و تریانا درآوردی و آن سه فیلم داستانی
وچندینمستندیکهساختیونمایشهاییکهبهصحنهبردی
را گذاشتی قبل از همه آن عوضشدنها .بعد از آن ،به تدریس
در دانشگاه و اینجا و آنجا گذشت و ساخت چند مستند دیگر
و البته دو کتاب مستطابت برای تاریخ تئاتر و سینما و شکسپیر و
اینها .تو که شاعر پس از روزگار «خون و خفتی»ها بودی و مرد
صحنهها پس از عصر استانیسالوسکیها و برشتها .از همین
رو بود که رفیق بیژن الهی و محمود شجاعی میشدی و یار غار
آربی آوانســـیان .از همین رو بود که «شب جنایتکاران» تریانا را
که خودت ترجمه و منتشـــرکرده بودی با ســـه بازیگر در کارگاه
نمایش روی صحنه میبردی و آنها ،همه رلها را بازی کرده
بودنـــد و بعد از آن «بازی در بـــازی» جا افتاد در تئاتر .البته این
اولینبار نبود که اولینبارها را خالق بودی .بعدها هم که برای
تلویزیونمستندپرترهمیساختی،خیلیهاپیاشراگرفتند.

خواندنیها

از خوانـــدن این کتاب لـــذت نمیبریـــد؟ رهایش کنید.
اشـــکالی ندارد .اجازه این کار را دارید .آن را بذارید کنار!
میتوانم حس کنم برخی خوانندگان این سطور ،از این
پیشنهاد خشـــمگین شدهاند .خوشـــبختانه خوانندگان
تنهـــا الزم اســـت بـــه ارزشهـــای شـــخصی کتابخوانی

عکس :ایکنا

بادیهنشین و ایرانی .آیا شما یکی از مهمترین مربعهای شعر
معاصر مـــا نبودید؟ مورخان ادبیات از کدام ســـوی بام پرتاب
شدهاند؟ مثالً یکیشان چالنگی را کشـــانده بود پای گفتوگو.
شـــاعر «آبی ملحوظ» از تـــو گفته بود ،از حمیـــد عرفان ،فیروز

اگر از خواندن کتابی لذت نمیبرید ،خودتان را زجر ندهید و رهایش کنید

جیمز کالی

مترجم :فرحناز دهقی

منبع :گاردین

خودشان پایبند باشـــند .برخی کتابخوانها نمیتوانند
کتابی را که از آن لذت نمیبرند رها کنند .اما حرف من
این اســـت ،در این دنیـــا کتابهای بســـیار زیادی وجود
دارد اما عمر ما کوتاه اســـت .قاعدتاً شما در زندگیتان
نمیتوانیـــد تمـــام کتابهـــا را بخوانید .حتی اگر شـــما
آخرین انســـان روی زمین باشـــید که تمـــام وقتتان را
صرف کتـــاب خواندن میکنیـــد باز هم قـــادر نخواهید
بود تمام کتابهـــا را بخوانید .ما باید بپذیریم که وقتی

دســـت از زندگـــی میشـــوییم ،کتابهای متعـــددی را
پشت سرمان جا میگذاریم که حتی فرصت نکردهایم
ورقشان بزنیم؛ کتابهایی که میتوانستند تأثیر شگرفی
روی ما بگذارند .تصور کردنش سخت اما نشأت گرفته
از واقعیت است .حاال تصور کنید با این فرصت کمی که
دارید ،وقتتان را صرف رمانـــی کنید که اصالً جذبتان
نکرده اســـت .البته منظور من این نیست که کتابی را که
در وهله اول سخت بهنظر میرسد ،کنار بگذارید .گاهی
اوقـــات فائق آمدن بر غریزهمان لـــذت کتاب خواندن و
داســـتان را بیشـــتر میکند .وقتی که معنای کلمهای به
آرامی برای شما آشکار میشود و به رمزگشایی داستان
کمک میکند ،زیبایـــی کتابی که میخوانیـــد رفتهرفته
خودش را نشان میدهد .منظور من این لحظه نیست،
منظـــورم لحظهای اســـت که همه ما با آن خوب آشـــنا
هســـتیم .وقتی کـــه  300صفحه از کتابـــی را خواندهایم
و بارهـــا و بارها تالش کردهایم بـــا متن آن ارتباط برقرار
کنیم اما تالشمان ناکام میماند و کوچکترین اهمیتی
به شخصیتهای داستان و مسائلشان نمیدهیم.
اگر در حال خواندن کتابی باشـــید که دوســـتش ندارید،
مدام تعداد صفحات باقیمانده را میشـــمارید و به آن
فکر میکنید .انبوه کتابهای روی میزتان نام شما را فرا
میخوانند .اما به همان دلیل شما همچنان در حال سر
و کلـــه زدن با آن کتاب هســـتید .اگر ایـــن یک فیلم بود،
شما براحتی کنارش میگذاشتید .اگر یکی از سریالهای
نتفلیکس بـــود ،رهایش میکردید و دیگـــر هرگز به آن
فکر هم نمیکردید .اما این کتاب است و شما احساس
تعهد بیشتری به آن میکنید ،بنابراین برای شما سخت
است که به سادگی رهایش کنید .وقتی من روی خواندن

کتابی وقـــت میگذارم امـــا یک باره رهایـــش میکنم،
احساس میکنم وقتم تلف شـــده است .بنابراین برای
جلوگیـــری از این احســـاس ،مـــا وقت بیشـــتری را تلف
میکنیم و به خواندن کتاب ادامه میدهیم.
بهجـــای آن ،اولیـــن لحظهای کـــه کتاب را گشـــودید ،به
یـــاد آورید تا ببینید وقت چندانی صـــرف آن نکردهاید.
شـــما به اندازهای وقت صرف خواندن این کتاب صرف
کردهاید کـــه بتوانید بفهمید این کتاب مناســـب شـــما
نیســـت .انســـانها دوســـت ندارند از کتابها شکســـت
بخورند .ما میتوانیم ببینیم که در صفحات باقیمانده
اندیشـــهای مطرح شـــده کـــه میتوانـــد وقتـــی که طی
هفتههـــای پیش بـــرای آن گذاشـــتهاید را توجیـــه کند.
گاهی اوقات این خیال درســـت اســـت اما بیشتر اوقات
بیشـــتر از آنکه قانون باشـــد ،یک انتظار است .میتوان
گفـــت این نشـــأت گرفته از یـــک نـــوع خودخواهی هم
اســـت .وقتی ما کتابی را تمام میکنیم ،این به فهرست
موفقیتهایمـــان میافزاید .اما وقتی کتابـــی را ناتمام
رها میکنیم ،این به بار روی دوشـــمان افزوده میشود.
ذهنتان را مشـــغول میکند و گاه به گاه در قالب یکی از
شکستهای زندگیتان خودی نشان میدهد.اما نباید
چنین باشد .زمین گذاشـــتن کتابی که برای شما نوشته
نشده ،لذت بســـیار زیادی دارد .این نشانهای از آزادی و
کنترل است .مثل این است که رابطهای مخرب را تمام
کنید .این تقصیر شما نیست که کتاب جذبتان نمیکند.
البته تقصیر کتاب هم نیست .فقط این کتاب برای شما
نیســـت .البته که کنار گذاشتن آن راحت نیست اما باید
این را امتحان کنید و احتماالً بزودی احســـاس خوبی از
آن پیدا خواهید کرد.

«شب ،سکوت ،کویر» تبلور یک فرهنگ بومی

روایت پیروز ارجمند از یک آلبوم ماندگار به آهنگســـازی کلهر و خوانندگی شجریان
نگاه
موسیقیدان

عکس :فیلمنگار

اســـتاد کیهان کلهـــردر نوازندگی ســـاز کمانچه
وآهنگسازی صاحب ســـبک و امضای منحصر
به فرد اســـت و این سیاق او را از دیگران متمایز
کرده اســـت.هنر کیهان کلهر ریشه در موسیقی
اصیـــل مقامـــی دارد وایـــن بـــه ســـبب اصالت
ایشـــان بوده که یک هنرمند کردزبان هســـتند.
موســـیقی محلـــی کـــردی درملودیهـــا وحس
ایشان تأثیرعمیقی دارد ،حتی درشیوه کمانچه
نـــوازیاش و نمونـــه منحصر به فـــرد و بارز آن

بهروز افخمی و علیرضا مجلل در پشت صحنه سریال «کوچک جنگلی»

عکس :موسیقی ما

هیچ صحنهای فیلمبرداری نشده بود و این شایعه هم وجود
دارد که چیزی قریب  ۴۰تا  ۵۰دقیقه از کار فیلمبرداری شده
بود .وسواس تقوایی و اینکه پروسه ساخت فیلم زمانبر شده
بود ،مدیران تلویزیون را به تغییر گروه سازنده مجاب کرد و
در این بین تنها جای افخمی با تقوایی تغییر کرد .افخمی از
فیلمنامه تقوایی راضی نبود و ترجیح داد فیلمنامه جدید را
بر اساس کتاب سردار جنگل نوشته ابراهیم فخرایی بنویسد.
این سریال تنها دوره اول قیام میرزا کوچک خان را به تصویر
میکشد که از شروع قیام و شـ ــکلگیری هیأت اتحاد اسالم
شروع میشـ ــود و به تصویر کشـ ــیدن دوره دوم قیام جنگل
میسر نشد .در این سریال ،علیرضا مجلل نقش میرزا را بازی
کرد .در حالی که در اثر تقوایی ،قرار بود داریوش ارجمند این
نقش را برعهده داشته باشد.
در چشم باد
مجموعه تلویزیونی «در چشـ ــم باد» به کارگردانی مسعود
جعفریجوزانی در  ۴۴قسـ ــمت ۵۰دقیقهای از سـ ــال  82تا
 87تولید شد .این سریال وقایع سیاسی و اجتماعی سه دوره
از تاریخ در سالهای  ۱۳۲۰ ،۱۳۰۰و  ۱۳۶۰را بررسی میکند.
در این سریال ،پدر خانواده معروف به «میرزا حسن ایرانی»

با بازی سعید نیکپور یکی از یاران میرزا کوچک خان جنگلی
است .پس از کشته شدن میرزا ،ایرانی همراه خانوادهاش به
تهران کوچ میکند .در این سریال ،نقش کوتاه میرزا کوچک
خان را بازیگری به نام مهدی گیاهچی ایفا میکرد.
عمارتفرنگی
عمارت فرنگی سـ ــریالی تاریخی بـ ــه کارگردانی محمدرضا
ورزی و تهیه کنندگی علی لدنی محصول سال  ۱۳۸۸است
که در  ۱۵قسـ ــمت پخش گردید .خط اصلی داستان سریال
عمارت فرنگی ،اتفاقات دوران به قدرت رسیدن و سلطنت
رضاشاه را از سال  ۱۲۹۶تا  ۱۳۲۰روایت میکند.
گیلهوا
اخیراً بهروز شـ ــعیبی بازیگر و کارگردان سـ ــینما و تلویزیون
ایران در سـ ــریال «گیلهوا» نقـ ــش میرزاکوچکخان را بازی
خواهد کرد اما موضوع داسـ ــتان این سریال تشریح زندگی
این قهرمان ملی نیسـ ــت .گیلهوا در تالش اسـ ــت با نگاهی
عاطفـ ــی به زندگی مردم شـ ــمال ایـ ــران در بسـ ــتر اتفاقات
تاریخی سـ ــال  1297بپردازد و روایتگر سبک زندگی و روابط
اجتماعـ ــی و عاطفی مردم ایـ ــران و بخصوص مردم خطه
گیالن در  100سال گذشته باشد.

پیروز ارجمند

آهنگساز و پژوهشگر
موسیقی

پیشنهاد
خواندن

باز باران است

پیشنهادهای یک نویسنده برای خواندن چند اثر ادبی کالسیک و زیبا
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حســـن یوســـف مادر کنار پنجره قدی
و باران زالل بر حیاط جاری میشـــود.
ترنـــم موســـیقیاش جاری میشـــود.
باران به کوهستان و رود و آن دورهای
نامعلـــوم جاری میشـــود و ما پشـــت
پنجره بـــه هر چیزی که بـــاران با خود
دارد فکر میکنیم.
در کودکـــی فکـــر میکنیـــم ،زالل فکر

میکنیم ،خیره به ابرها فکر میکنیم.
جهـــان مـــا در همانجـــا بـــه کیفیـــت
مبهمی غنی میشود.
اگر میتوانستیم ،آن روزها ،پشت آن
پنجرههای نازنین ،شـــعر مینوشتیم
تا بـــاران بر کلماتمان ببارد .اما شـــعر
نبود ،کلمهای در میان نبود.
مـــا ،آن روزهای آرام که پشـــت پنجره

نشســـتهایم ،باران که میبارد ،شیشـــه
کـــه بخـــار میگیـــرد ،هـــا میکنیـــم و
اســـامی خود را مینویســـیم تا پیش از
آنکه بخار قطره قطره از روی شیشـــه
شـــره کند و پایین بیاید و نامهایمان
محو شـــود ،ابـــر و باران بداننـــد که آن
چشمهای خیره پشـــت پنجره کودکی
ما بودیم.

از ترکیب موســـیقی محلی و موســـیقی ســـنتی
که یـــک تجربـــه بینظیر اســـت آلبوم «شـــب،
ســـکوت ،کویر» اســـت که میتوان گفت تقریباً
طی یک دهه قبل استاد شجریان چنین آلبومی
تولید نکـــرده بودند و این آلبـــوم اتفاقی بزرگ
در موســـیقی ایران بود« .شب ،ســـکوت ،کویر»
ترکیبی از موســـیقی نواحی منطقه خراســـان با
همراهی ســـاز دوتار و قوشمه بهعنوان سازهای
اصلی ،در کنار کمانچه ،ســـه تار ،ســـنتور و دیگر
سازها ،اثری است به آهنگســـازی کیهان کلهر.
اســـتاد محمدرضا شـــجریان اصالتاً خراســـانی

محمدهاشماکبریانی

نویسنده و روزنامهنگار

هستند و ملودیهایی که دراین آلبوم خواندهاند
به رغم آنکه به زبان فارســـی است بخشی از آن
ریشه درموسیقی خراسان دارد که ایشان بخوبی
این احســـاس را خصوصـــاً از جنبه تکنیکهای
آوازی اجرا کردهاند .تحریرهای آوازی ایشـــان و
حالتهایی که در بیان احساســـی کلمات بروز
میدهند تســـلط اســـتاد بر موســـیقی خراسان
اســـت که باعث میشود ایشـــان بخوبی از پس
این اجرا بر بیایند.
اســـتاد شـــجریان ســـالها پیش اثری را خوانده
بودنـــد با نـــام «یار اگـــه» و یکـــی از ملودیهای
خراســـانی اســـت و ایشـــان با خواندن در آلبوم
«شب ،ســـکوت ،کویر» برای بار دوم به فرهنگ
بومی خود و موســـیقی خراســـان رجـــوع کردند
و آن را میخوانند .خصوصاً موســـیقی شـــمال
خراســـان که کمی ریشـــه درموســـیقی کردی و
کرمانجی دارد .کرمانجیها ُکردهایی هستند که
در دورهای از تاریخ از منطقه کردستان مهاجرت
میکنند و در شمال خراســـان ساکن میشوند.
گویش آنها و بسیاری از واژگانشان ُکردی است.
دو ســـاز دوتار و قوشـــمه نماد موســـیقی کردی
اســـت و آقای کلهر بهدلیل اینکه خودشان ُکرد
هستند ،موســـیقی کردی را با موسیقی خراسان
درهم آمیختند و یک موسیقی خراسان شمال
را در ایـــن اثر بروزدادنـــد .ایـــن کار در تقابل دو
حس است؛ نخست موسیقی شـــادمانه ایرانی
و دیگر موســـیقی عمیق و مفهومـــی ایرانی که
اساساً در موسیقی خراسان این ویژگیها وجود
دارد .یعنـــی موســـیقی کـــه در عیـــن شـــادمان
بودنـــد از عمق و ژرفایی برخوردار اســـت که آن
را از دیگر موســـیقیها متمایـــز میکند ودراین
اثرهم کامالً محسوس است .نکته دیگر خوش
ســـلیقگی آقای کلهراســـت که در این آلبوم به
خرج دادهاند و آن انتخاب نام بســـیار زیبای آن

است که این اثر را در ذهن ماندگار میکند .شاید
«شب ،سکوت ،کویر» به نوعی خاطره یا رؤیایی
باشد که بسیاری از آدمها آن را تجربه کرده اند؛
حس گذراندن شـــبی در ســـکوت کویر .بنابراین
توصیه میکنم یک شـــبی را درکویر با ســـکوت
این آلبوم را بشـــنوید -که من هم این تجربه را
داشـــتهام  -آن زمان متوجه میشـــوید که وجه
مسما نبوده است و این حس
تسمیه این نام بی ّ
خوب را بیان میکند.
نکته بعـــدی صدابرداری این اثر اســـت و آقای
کلهر ذوقـــی دراین کار بـــه خـــرج دادهاند و آن
تفکیـــک صداهـــا در دو بانـــد راســـت و چـــپ
شنیداری اســـت که خیلی تمیز و واضح است و
شـــما بخوبی رفت و برگشت سازها را در باندها
احساس میکنید و احساس خوشایندی را برای
شنونده ایجاد میکند.
نکته دیگر جلد آلبوم اســـت؛ شاید اگر من جای
آقـــای کلهر بودم جلـــد این آلبـــوم را دقیقتر و
هوشمندانهتر انتخاب میکردم خصوصاً اینکه
در ایران کویرهای بســـیار زیبایـــی وجود دارد که
خود ایـــن کویرها میتواند دســـتمایه خلق یک
تصویـــر زیبا باشـــد تا یـــک گرافیســـت روی آن
کار کنـــد و یک طـــرح جلد خوب ارائـــه کند ولی
جلـــد این آلبوم این جذابیتهـــا را ندارد اما در
مجموع آنقدر موســـیقی دراین کار قوی اســـت
که طـــرح جلد؛ بـــودن و نبودش تأثیـــری درکار
نمیگذارد.
آلبوم «شـــب ،ســـکوت ،کویـــر» با آهنگســـازی
استاد کیهان کلهر و با صدای استاد محمدرضا
شـــجریان در ســـال  ۱۳۷۳ضبط موســـیقی ،در
ســـال  ،۱۳۷۶ضبـــط آواز و تدویـــن؛ و در ســـال
 ۱۳۷۷انتشـــار آن صورت گرفـــت .این آلبوم در
آواز دشـــتی بوده وبیشتر ترانههای این آلبوم بر
اساس موسیقی مقامی شمال خراسان است.

برخی کتابها آنقدر خواندنی و ارزشمندند که میتوان
بارها و بارها به ســـراغ آنها رفـــت و هرمرتبه هم نکات
تازهای در آنها یافت .عجایب نامه (عجایب المخلوقات
و غرایـــب الموجـــودات) نوشـــته «محمدابـــن محمود
همدانـــی» که به گمانـــم بهترین ویرایـــش و تصحیح
آن را «جعفر مـــدرس صادقی» انجـــام داده هم از آن
جمله است که به شخصه بهره بسیاری در نوشتن از آن
بردهام .کتاب به ظاهر اثر داستانی نیست اما نوع روایت
آن به گونهای اســـت که از همـــان جذابیتها برخوردار

اســـت ،بهعنوان نمونه وقتی میخوانید که مردم فالن
سرزمین سنگ میخورند به خواندن باقی مطالب آن
هم عالقهمند میشوید؛ البته عجایبی که در این کتاب
آمده تنها به انســـانها محدود نمیشود و شامل همه
موجودات یا حتی چیزایی اســـت کـــه دراین دنیا وجود
دارد .برای مردم عامی این کتاب میتواند اثری بســـیار
ســـرگرمکننده و بـــرای اهالـــی فرهنگ هـــم راهی برای
آشنایی با فرهنگ و تفکر گذشتگانمان باشد.
پیشنهاد دیگرم «داستان هزار و یک شب» است ،هرچند
که به نظر میرســـد هدف مؤلفـــان این اثر بیش از همه
ســـرگرم کردن خوانندگان آن بوده امـــا نمیتوان منکر
پیامهایی شـــد که به شـــکلی غیرمستقیم به مخاطبان
منتقل میشود ،درست برخالف حکایتهای گلستان
که خواننده با اندرزهایی مستقیم روبهرو میشود.
درالبـــه الی ماجراهـــا و داســـتان هـــای «هـــزار و یک
شب» مخاطب با نوع تازهای از نگاه به جهان روبهرو
میشـــود که یافتهای ارزشمند به حســـاب میآید .از
آنجایـــی که عالقـــه منـــدیام در حوزه کتـــاب به آثار
ادبی کالسیک اســـت ،کتاب دیگری در همین بخش
معرفـــی میکنـــم که «تذکـــره االولیا» اســـت ،شـــما
وقتی با قلم بسیار شـــیرین عطار با زندگی عرفا آشنا

میشـــوید به آرامش خوبی در مواجهه با مشـــکالت
روزگار امروز میرســـید .این چند کتابی که گفتم شاید
از نظر مخاطبان نثرمشـــکلی داشـــته باشند اما کافی
است چند صفحه آنها را بخوانند تا به زبانشان عادت
کننـــد ،بنابراین آنها را حتی به افرادی که چندان اهل
مطالعه نیســـتند و بتازگی به دنیـــای کتابخوانی قدم
گذاشتهاند هم پیشنهاد میدهم.
از ایـــن کتابهـــا که بگذریـــم در حال حاضر مشـــغول
خوانـــدن رمـــان «در تو در تـــو» از «آلـــن رب گریه» به
ترجمه بســـیار خوب منوچهـــر بدیعی هســـتم ،البته
برخالف چند کتاب قبلی گمـــان میکنم خواندن این
رمـــان قدری ســـخت باشـــد ،نمیخواهـــم بگویم این
کتاب مناسب طبقه نخبه اســـت ،چراکه ممکن است
حتی برخی از آنها هم قادر به مطالعهاش نباشند ،در
خاطرم هســـت گاهی از همان دوســـتان طبقه موسوم
به نخبه هم شنیدهام که نتوانستهاند رمان «صد سال
تنهایی» مارکز را یا«بوف کور» صادق هدایت را تا آخر
بخوانند و درک کنند.
ویژگی بســـیار جالب رمان «در تـــو در تو» توصیفهای
بسیار ریز و جالبی اســـت که از همه چیز ارائه میدهد و
در نهایت هم بسیار ماهرانه آنها را به هم پیوند میدهد.

