پرونده سال

ایـــران مـــا

سعید شهالپور از نسبت خود با مفهوم «وطن» میگوید

بهنام اسماعیلی
خبرنگار

وقتی پرســش مشــخصم را بیهیچ پیرایهای از ســعید شــهالپور از این قرار که «چرا ایران را دوست دارید»
پرســیدم ،انتظار داشــتم که هم خوشــش بیاید و هم بخندد و به پرســش ایراد بگیرد .با همان لحن همیشــه
نشــاط انگیزش گفت« :مثل این است که از یک نفر بپرســیم چرا مادرت را دوست داری؟» بعد وارد جدل
مســالمتآمیز کوتاهی شــدیم و رســیدیم به جایی که از او خواســتم ایران را فراتر از یک نام و یک جغرافیا
به عنوان یک مفهوم موســع ببیند .شــاید همان مفهومی که همیشــه به یک نام خواندهایماش :وطن .این
مجسمهساز و نقاش در گفتوگو با «ایران» از فرآیند شکلگیری مفهوم وطن در زندگی خود گفته است.
ëëاز چــه وقتــی دریافتیــد کــه ایــران را در مفهــوم
«وطن» دوست دارید؟
در ســالهای  23و  24یعنــی زمانــی کــه مــن بــه دنیا
آمدم ،تازه نیروهای متفقین از ایران رفته بودند .یادم
هست که من خیلی زود سرود «ای ایران» را یاد گرفتم.
آن یکــی از اولیــن ســرودهایی بــود که شــنیدم .در آن
مقطعدردهه 20رادیوخیلیسرودشاهنشاهیپخش
نمیکرد و در عوض خیلی از سرود «ای ایران» استفاده
میکرد .یادم هســت که ســرود شاهنشــاهی را بیشــتر
گاهی که سینما میرفتیم ،میشنیدیم اما سرود «ای
ایران» را در دوران مدرســه حفظ میکردیم که برویم
سر صف بخوانیم .بنابراین شاید بتوانم بگویم اولین
باری که احساس کردم ایران را در مفهوم وطن دوست
دارم ،زمانی بودم که با سرود ای ایران ارتباط گرفتم.
ëëشــما در تهران بــه دنیــا آمدهایــد امــا در همان
دوران کودکی زندگی در شهرهای دیگر را به خاطر
شــغل پدرتان تجربه کردید .این تجربه زیستن در
شــهرهای دیگر چقدر در شــناخت ابعاد مختلف
ایران برای شــما مؤثر بــود و آیا خاطــرهای در این
زمینه دارید؟
بله همانطور که گفتید ،من به دلیل شغل پدرم که از
کارکنان راهآهن بود ،تجربه زندگی در شهرهای دیگر
را هــم داشــتم و این تنــوع فرهنگی ایــران را از همان
زمان به من نشــان داد .من ســه سالم بود که به اهواز
رفتیم .ســال اول دبســتان من با ملی شــدن نفت در
سال  1329همزمان شده بود .یادم هست که در اهواز
حتی با صف مدرســه سرودخوانان رفته بودیم بانک

که در پاسخ به تقاضای مصدق ،قرضه ملی بخریم.
به نظرم از همان وقتها بود که ایران مفهومی فراتر
از نام یک کشور برای من پیدا کرد.
ëëمدرســه و فضای آموزشــی چقدر در شناخت و
دریافت شما از ایران مؤثر بود؟
در کتابهــای تاریــخ مدرســه در زمان مدرســه رفتن
مــا خیلی بــه تاریخ گذشــته ایران توجه میشــد .هم
تاریــخ ایران باســتان و هم جدیدتر .ضمــن اینکه در
کتابهای فارسی هم شعر شاعرانی که از ایران گفته
بودند ،نسبتاًزیاد بود .به هر حال من در دورانی به دنیا
آمدم و بزرگ شــدم که یک جور ملیگرایی مثبت در
جامعه وجود داشــت .خودم هم به تاریخ عالقهمند
بودم و این هــم در نوع عالقهمندیام به ایران نقش
داشــت .فقط مــا نبودیم که به خاطر شــغل پدرم در
شــهر دیگری زندگی میکردیــم .در آن زمــان انتقال
کارکنان رسمی دولت از شهری به شهر دیگر متداول
بود .البته به دلیل تعدد بچههای خانواده ،من مدتی
پیــش مادربــزرگ و دایــیام در آبادان بــودم .داییام
خیلی زود مرا کتابخوان کرد .ایشان مرا تشویق میکرد
به اینکه کتاب تاریخــی هم بخوانم .من وقتی کالس
چهارم دبســتان بودم ،تمــام کتابهای جک لندن را
خوانــده بودم .هنــوز هم خوانــدن کتابهای تاریخی
برایــم جذاب اســت .بنابراین یک بخشــی از عالقه و
توجــه من به ایــران از مطالعاتی میآید کــه از همان
زمان کودکی شروع کردم.
ëëفکــر میکنید آن عالیــق و آن جدیت در ارتباط
بــا مســائل فرهنگــی ،اآلن بــرای نســل جدید چه
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ایران را با سرود «ای ایران»
شناختم
صورتــی پیدا کرده؟ چــه چیزی جــای آن را گرفته
است؟
در زمانهای هستیم که بسیاری از ما به وظیفهای که در
قبال سرزمینمان داریم ،واقف نیستیم .در تمام طول
تاریــخ ما چیــزی که باعث شــده این کشــور علیرغم
همهمشکالتشحفظشود،گنجینهفرهنگیوادبیات
این ســرزمین است .زبان فارسی اســت که همه اقوام
را بــه هــم مرتبط میکنــد .از محمد حســنین هیکل،
روزنامهنگار نامدار مصری و سردبیر روزنامه االهرام در
گفتوگویی که در ایران انجام داده بود ،پرسیدند چرا
شــما مصریها با اینکه عرب نبودیــد ،زبانتان عربی
شــد؟ او جواب خیلی مهمی داد .گفت :برای اینکه ما
فردوسینداشتیم.اینخیلیمهماست.اینآثارادبی
پیوندیبینایرانیوسرزمینشایجادمیکنند.
ëëخــود زبان فارســی هم بــه عنوان عامــل ایجاد
ارتباط بین اقوام مختلــف ،طبعاً اهمیت ویژهای
حتی جدا از آثار ارزشمند ادبی دارد.
بله ،دقیقاً .اصالً زبان فارسی از یک طرف تا هند و دربار
هند و از طرف دیگر تا عثمانی را دربر میگیرد .شــما در
ترکیه بر در و دیوار بسیاری از ساختمانهای قدیمی آنجا
که نگاه کنید ،میبینید که بسیاری از نوشتهها به فارسی
اســت .ما متأســفانه بــه دلیل اینکــه نتوانســتیم ارتباط
معقولی در شــرایط امروزمان با گذشــته داشته باشیم،
بســیاری از چیزهایی را که در گذشــته داشــتیم ،داریم از
دســت میدهیم .بیشک بخش زیادی از چالشی که با
گذشته داریم ،به نوع رفتار ما با زبان فارسی برمیگردد.
جوانهای ما بســیار به زبان فارسی بیتوجهند .آنها در
فضاهای مجازی در حد لوسبازیهایشان با زبان رفتار
میکننــد و کلمات را به شــوخی میگیرند .ضمن اینکه
در بســیاری از مــوارد جوانهایی دیده میشــوند که فکر
میکنند اگر معادل انگلیســی را به جای نمونه فارســی
آن به کار ببرند ،باسواد و متفاوت به نظر میرسند .مثالً
ترجیحمیدهندبهجایبیانیهبگویند.statementخب
چرا؟ در حالی که نسل ما و بعد از ما اصالً اینطور نبود.
ما برای زبان فارســی به عنوان بخش مهمی از فرهنگ
ارزش بسیار زیادی قائل بودیم.
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