فــــرهنگ

9

www.shahraraonline.com
سه شنبه 23آبان 1396

شماره 2411

وقتی زلزله ها ادبیات را هم تکان می دهند

گزارشیکوضعیتآنارشیک!

یادداشت
عباسعلی سپاهی یونسی

اگرموسیقیمیدانم
چرابایدمردهبشورم؟

صدبار گفتام همچی مکو ننهگلمحمد
زلفای سیاه قیچی مکو ننهگلمحمد...
بعد این شعر و این ماجرا بهشکل موسیقی به
زیست خود ادامه میدهد و با همراهی دوتار
ماندگار میشود و از این قبیل است ماجراهای
«سردار عوضخان» و ....
موسیقی مقامی در خــراســان و در دیگر
استا نهای این کشور آینهای میشود برای
دیــدن فرهنگ مــردم؛ یعنی ما با شنیدن
مو سیقی مقا می میتو ا نیم جلو هها ی
مختلف زندگی این مردم را در آن به بهترین
شکل به تماشا بنشینیم .گویی این موسیقی
چونان آیینهای باید آنچه را در این فرهنگ از
قر نها پیش اندکاندک شکل گرفته است
َ
نسلبهنسل بازتاب دهد تا گرد فراموشی بر
آن ننشیند.نکتهای که در این میان قابلتأمل
است این است که این موسیقی آنقدر سرشار
است که میتوان در همهجا یافتش؛ در جنگ
و دالوری ،در عروسی ،در عزا ،در زمان کار و
تالش مردم روستایی و عشایر ،در زمان نیایش
آ نهــا ،و این یعنی یکیشدن این موسیقی
با زندگی این مردم .با این همه باید برای این
نکته نیز تأسف خورد :با تغییرات عمدهای که
در زندگی ما ایرانیها و روستاییان این سرزمین
رخ داده است ،بخشهایی از این فرهنگ و
موسیقی سرشار هم به فراموشی سپرده
این
ِ
میشود .حاال دیگر در عروسی بسیاری از
روستاییان سازهای الکترونیکی جای دوتار
و دایــره و سورنا و دوســازه را گرفتهاند و این
بخش اندهگین ماجراست و این یعنی بریدن
از گذشته .باید تالش کرد .باید نگذاشت این
چراغ خاموش شود .باید پیش از این که نسل
خنیاگران و نوازندگان این عرصه تمام شود
برایشان کــاری کــرد .فراموش نکنیم نشان
درجــه اول هنری بــرای اســتــادی همچون
ابراهیم شریفزاده ،که در روزهــای سالگرد
خاموشیاش قــرار داریــم ،زمانی صــادر شد
که او در سختی بسیار و تنهایی غمانگیزی از
دنیا رفته بود .هنوز صحنههایی از فیلم دوستم
مسلم کرمانی در ذهنم جریان دارد که او رو به
دوربین میگوید« :اگر من موسیقی میدانم
چرا باید مــرده بــشــورم؟» .اما اینکه چگونه
میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد ،نیاز به
تأمل بیشتر و بهرهگرفتن از حرف اهل نظر
دارد.

*یک کتاب و دو ناشر

«نگران نباش» را نشر چشمه زمستان  1387چاپ
کرده و تا سال  93بیش از 10بار تجدید چاپ شده
است .این رمان تا امروز برنده بهترین رمان «جایزه
منتقدان و نویسندگان مطبوعات» ،برنده بهترین
رمان جایزه «هوشنگ گلشیری» ،نامزد بهترین رمان
«جایزه روزی روزگاری» و نامزد بهترین رمان «مهرگان
ادب» بوده است.
«نگران نباش» بعد از 2سال توقف چاپ ،سال  95از
سوینشر«نیماژ» منتشرشدهاست.اینرمانازجمله
آثــاری است که باتوجهبه جوایز و تجدیدچا پهای
فراوان توانسته مخاطبان و اهالی ادبیات را راضی نگه
دارد.

گزارش وضعیت

رمان اینگونه شروع میشود« :تقوتقش باالی سرم
اســت .نباید تکان بخورم .اگر بفهمد بیدارم دیگر
نمیرود .زیر لب زمزمه میکند و بعد تق ...تق ...تقهها
که به هزار برسند ،یا شاید دو هزار ،آن وقت تسبیح
دیجیتالی بوق میزند .تایمر اعالم میکند که بهاندازه
بخشش گناهان همه ما دعا کرده یا نه .حتما از همان
نصفهشب که لرزهها شروع شد تسبیحش را زمین
در اتاق را باز کرد
نگذاشته .هر نیمساعت یکبار هم ِ
و جیغ کشید .دهتا جیغ بنفش برای هربار لرزیدن،
هوار همه
میشود چندتا جیغ؟ تا خود صبح داد و ِ
توی هال بود .فقط صدای بابا نبود .البد مثل شبهای

مرکز پژوهشهای شورای
اســامــی شهر رهآوردی
ستودنی با ظرفیتی فراخ
اســت و بــه گمانم پــس از
گذشت بیش از یک دهه از
تأسیس آن بهخوبی مورد استفاده قرار نگرفته است
که به نظر میرسد ریشه در تلقی خاص و نگاه ویژهای
داشته که پیشفرض تأسیس این مرکز بوده است؛
پیشفرضی که اگــر هم در هنگامه شکلگیری
توجیه داشت االن نیازمند بازخوانی است.
بــه نظر مـیرســد دو نــوع نگاه م ـیتــوان بــه مرکز
پژوهشها داشت:
مرکزی در کنار صدها مرکز پژوهشی در کشور
و چندین مرکز پژوهشی در شهر بــرای پژوهش و
تولید یا برگزاری نشستها و همایشها با محوریت
مباحث شهری.
مرکزی برای اندیشیدن و ارائه راهکارهای علمی
از یکسو و راهکارهای عینی از سوی دیگر برای
مسائل ،بحرانها و معضالت شهری.
در نگاه اول که ظاهرا نگاه جــاری در ایــن چند

«عاشقکیست»منتشرشد

عکس :ایرنا

هنوز صدای زندهیاد مــادرم در گوشم است
وقتی پشت دار قالی مینشست و کوک بر
کوک م ـیزد و بــدون نگا هکردن به نقشهای
قالی میبافت .چیزهایی زمزمه میکرد،
فریاد میخواند و من درست نمیفهمیدم چه
میخواند ،اما زمزمههایش را دوست داشتم.
خراسانی باشی و از اهالی روستا بعید است
با فریاد بزرگ نشده باشی ،بعید است صدای
جبار رحمتی را نشنیده بــاشــی ،صــدای
غال محسین غفاری ،کریم کریمی ،عبدا...
امینی ،دوتــار ذوالفقار عسگریان ،حسین
سمندری ،عثمان محمدپرست ،عبدا ...سرور
احمدی ،عزیز تنها و  . ...همه اینها پیوندی
است میان آنچه فرهنگ عامه مینامندش و
موسیقی ،آن هم از نوع مقامیاش.
هنوز خوب یادم هست روزگــار کودکیام را و
شبهایی را که به بهانه جمعکردن پنبه به
روستا برنمیگشتیم و سر چاه موتور ماندگار
میشدیم .شبها که ز نها و مردها دور هم
جمع میشدند حرف بود و فریاد و زدن بر
ظرفی که در نبود دوتار یا دایره ،بشود موسیقی
و همه اینها بخشی از فرهنگ روستایی
ما بــود .این فرهنگ در جا یجای خراسان
بزرگ جریان دارد ،تنها گاهی شکل اجرا فرق
میکند .فرهنگ عامه خراسان سرشار است
و پر و پیمان ،هر روستایش را که بــروی ،پای
حر فهای هر مرد کهنسالی که بنشینی
چیزهای فراوانی بــرای تعریفکردن دارد.
هر روستایی بــرای خود چیزهایی دارد که
اختصاصی همان روستاست و چیزهایی که در
بین دیگر روستاها هم مشترک است و میتوان
نمودهایی از این داشتهها را در موسیقی این
مردمان یافت .در این میان موسیقی هم به
کمک ایــن فرهنگ آمــده اســت و خــود شده
است موسیقی مناطق؛ یعنی وقتی بهعنوان
مثال ماجرای «گلمحمد» و یاغیگریهای
او و درافــتــادن با حکومت شکل میگیرد،
داستانش سینهبهسینه نقل میشود و شعری
میشود غمناک که روستابهروستا میرود و
زنان و مادرانی آن را زمزمه میکنند:

سلمان یزدی« -بود محال تو را ،داشتن امید محال/
به عالمی که نباشد همیشه بر یک حال »...این بیت
آغازین قصیده قطران تبریزی است که در قرن پنجم
برای زلزله تبریز سروده است .اگر همین االن عبارت
«زلزله در ادبیات» را در عالمه گوگل جستوجو کنید،
با نتایج چشمگیری روبــهرو نمیشوید و درنهایت
یکیدوتا شعر پیدا خواهید کرد که آنها هم خیلی
تازه نیستند .خیلی عجیب است که میدانیم یک
مجموعه شعر ویژه زلزله بم چاپ شده است ،اما از آن
هم خبری در فضای مجازی نیست .در دنیای ادبیات
داستانی هم اوضــاع خیلی خوب نیست .از قضای
روزگار ایران یکی از زلزلهخیزترین کشورهای جهان
است که حدود  ٪۹۰مساحت آن روی گسل قرار دارد،
اما انگار این مسئله چندان برای اهالی داستان جدی
نبوده است .غیر از روایت «تاتنشینهای بلوک زهرا»
جالل آلاحمد و چند کار دیگر مثل «دومینوی زلزله
تهران» فرورتیش رضوانیه ،که به صورت اینترنتی
منتشر شده است ،کارهای چشمگیری دیگری وجود
ندارد ،غیر از یک داستان بلند و پرماجرا به نام «نگران
نباش» نوشته مهسا محبعلی.

اینستاگردی

بمباران از جاش جم نخورده»...
همین چندخط از پیشانی رمان نشان میدهد که شما
با رمانی روبهرو هستید که قرار است گزارش وضعیتی
هولناک باشد ،وضعیتی که در تهران چندمیلیونی یا
شهرهای بزرگ دیگر هرلحظه امکان دارد رخ بدهد،
مثل اتفاقی که ابتدای سال در مشهد افتاد.

زلزله نمادین

«نگران نباش» درباره زلزله است ،اما این زلزله هنوز
خرابی جــد یای بهوجود نیاورده و پسلرزهاست
که حال و روز شهر را آشفته کرده و زندگی را از حالت
عادیاش خارج کرده است .زلزله کاربردی نمادین هم
دارد ،نمادین مثل سکانس ابتدایی «فروشنده» اصغر
فرهادی .رمانهای دیگری مثل «کوری» و«هجوم
دوباره مرگ» از ژوزه ساراماگو براساس همین بنمایه
پیش رفتهاند.
در این کتاب راوی جوانش ماجرای زلزلهای در تهران
را بههمراه زلزلهای در اخالق و زندگی خانوادگی شرح
میدهد .ماجرای زندگی «شادی» طی یکشبانهروز
اســت .شــادی دختر جــوان و معتادی اســت که در
خانوادهای متزلزل زندگی میکند .برادر کوچک او
(آرش) در فضاهای مجازی سیر میکند و قرصهای
اعتیادآور مصرف میکند .بــرادر بــزرگ او (بابک)
خانوادهدوست است .از نیمهشب زلزله در شهر شروع
شده است .مادر میخواهد بچههایش را جمع کند و

با خود به کالردشت ببرد .پدر ،استاد دانشگاه است
و هنوز به خانه نیامده ،بابک به مادر کمک میکند،
اما شــادی میخواهد همینجا بماند و پی ساقی
برود و مواد بگیرد ،آرش هم میخواهد با دوستان
مجازیاش شهر را تسخیر کند.
ایده نوشتن کتاب «نگران نباش» اگرچه به گفته
نویسنده داستان ،وقتی به ذهنش رسیده که در
روزهــای پایانی سال بــرای خرید به تجریش رفته و
هر جومرج مردم در بازار را دیده است و فکر کرده در
چنین وضعی زلزله بیاید چه میشود ،اما این الیه اولیه
داستان است و زلزله اصلی در جایی دیگر رخ داده
است ،در جایی که روزب ـهروز فاصله میان نسلها در
جامعه بیشتر شده است و فرزندان حرف پدر و مادرها را
نمیفهمند و بالعکس.
ایــن کتاب بهنوعی روایتگر جــوان طبقه متوسط
پایتختنشین است ،جوانی که در شهرهای دیگر هم
به شکل خفیفتری همین حاالت را دارد.

جو آنارشیک شهر

محبی در پاسخ به سؤال«یکی از مظاهر زلزله در رمان
شما ،جو آنارشیکی است که شهر به خود میگیرد.
گویا تمام آن روساخت متمدن و نقاب انساندوستانه
از چهره شهر کنار میرود و همگان یا به فکر جانبهدر
بردن از حادثهاند ،یا به فکر استفاده از بههمریختگی
عارضشده بر شهر» گفته است« :در هر جای جهان

فضاییبرایاندیشهواندیشیدن
ســال بــوده اســت تــاش مدیران محترم مصروف
پژوهشهایی شــده از جنس بسیاری دیگر از
پژوهشها ،که در جای خویش محترماند .این
نوع نگاه نسبتبه دغدغههای شــورای اسالمی
و شــهــرداری و مشکالتش البشرط اســت؛ یعنی
خروجیهایش میتوانند گرهی از این دو نهاد
بــاز کنند و میتواند ایــن گونه نباشد .گرچه
آسیبشناسی این نوع نگاه به پژوهش در مراکزی
این چنینی مورد انتظار است و میتواند مفید باشد،
اما در این یادداشت سخن از جنسی دیگر است.
نگاه دوم بر آن است که این مرکز را باید جوری
دیگر دید و حیات و ساختار آن را باید بهگونهای
دیگر تعریف کــرد؛ نگاهی کــه آن را در قامت
یک اندیشکده میبیند که ســودای پشتیبانی
شکلی و محتوایی برای شورای شهر و شهرداری
دارد.

مبانی و لوازم اندیشکده

نگاه اندیشکدهای به این مرکز بر مبانیای استوار
است و لوازمی به دنبال دارد .تعهد به آن مبانی و
التزام به آن لوازم میتواند کمک شایانی به ارتقای
جایگاه شورای شهر از یکسو و کاربرد یترکردن
مصوبات شــورای شهر و کارآمدترکردن بیشتر
تصمیمات شهرداری از سوی دیگر کند.

اندیشکده و بهرهگیری از حداکثر اندیشهها

یــکــی از مــبــانــی طـــرح انــدیــشــکــده و یــا اتــاق
انــدیــشــه امــکــان بــهــرهگــیــری از رهآوردهـــــای
اندیشمندان داخــلــی و خــارجــی در مسائل،
بحرا نها و راهکارهای کمک به کاهش رنجها
و دردهـــای انسانی اســت کــه از جنس شهری
است.

میل به ویرانی در کسانی که تحتفشار هستند
همیشه قوی اســت .این فشار میتواند اقتصادی
باشد یا اجتماعی یا هــردو .بههرحال کسانی که
تحت این فشارها زندگی میکنند به استقبال ویرانی
میروند و آن را تشدید میکنند .اینکه من چقدر این
تصویر را با واقعیت همخوان میبینم اهمیت ندارد،
چون این بههمریختگی درصورت وقوع زلزله کامال
اجتنابناپذیر است.
فقر و فشارهای اجتماعی عواملی هستند که وقوع
یک واکنش آنارشیک را درصورت بروز زلزله تضمین
میکنند .نمیتوان از آدمها در چنین شرایطی انتظار
برخورد متمدنانه داشــت .در شرایطی که احتماال
نیروی انتظامی مشغول امدادرسانی است ،عدهای
هم به فکر جبران مافات خواهند بــود .در چنین
شرایطی واکنش طبیعی هر انسانی دفاع از جان خود
و عزیزانش است .ابرشهرها ،یک روستا یا شهرستان
کوچک نیستند که کسی برای همسایه و هممحلیاش
دلبسوزاند یا حتی او را بشناسد .آن همدلی که در
روستا و شهرستان وجود دارد در آنجا نخواهد بود و
درنتیجه غریزه طبیعی بقا در غیاب همدلی منجر به
خشونت میشود».
اگر عالقهمند به خواندن این اثر هستید میتوانید آن
را به قیمت 10هزار تومان بخرید و یا نسخه صوتی آن را
با صدای باران کوثری در سایت «نوار» بشنوید.

در جهان جدید ما با دردهــا و رنجهای متفاوت و
متعددی مواجه هستیم که برخی از آنها از جنس
رنجهای شهری و شهرنشینیاند .کمبود هوای
پاک در طول سال ،روانخراشیهای ناشی از وجود
آلودگیهای صوتی؛ وجود ترافیک وحشتناک،
فــقــدان فــضــاهــای ســالــم تفریحی ،زنــدگــی در
محیطهایبستهآپارتمانیوباتراکمجمعیتیفراوان
و ...همه از سنخ دردهای شهری و شهرنشینیاند
که باید در کاهش این دردهــا تدبیری اندیشید و
به مدیران تصمیمساز و تصمیمگیر کمک کرد.
بخشی از این دردها را باید شهرداریها درمان کنند
که این اندیشکده و اتاق اندیشه میتواند با توسعه
نگاه خویش و بهرهگیری از ظرفیتهای حداکثری
نخبگانی ،هم در تقنین و هم در راهکارهای اجرایی
ازطریق ارائه روشهای متناسب به کمک شورای
شهر و شهرداریها بیاید.
ادامه دارد...
حجتاالسالم و المسلمین علی شفیعی
عضو هیئت امنای مرکز پژوهشی های شورای
اسالمی مشهد

قاب

نیلوفرهایآبی
امــروز 14 ،نوامبر ،روز تولد کلود مونه،
نقاش فرانسوی ،اســت .مونه در سال
 1840بهدنیا آمد .او از آغازگران و بزرگان
مکتب امپرسیونیسم یا دریافتگری
است ،مکتبی که پایهگذاری آن را به کامی
پیسارو نسبت میدهند .البته روشن
است که بــرای مکاتب هنری نمیتوان
آغاز و پایانی متصور شد .امپرسیونیسم،
چنانکه مشخص است ،بر دریافت کلی
هنرمند استوار است« .نیلوفرهای آبی»،
اثر مونه ،از نمونههای مشهور نقاشی
امپرسیونیستی است .البته «نیلوفرهای
آبی» عنوانی کلی برای چند تابلوست
که همه تصاویری از ایــن گل را نشان
میدهند .آنچه در تصویر میبینید اولین
تابلو از این مجموعه است که احتماال در
سال  1897خلق شده است و اینک در
موزه هنر لسآنجلس نگهداری میشود.

آلبوم موسیقی «عاشق کیست» منتشر شد .
آلبوم موسیقی «عاشق کیست» بهمناسبت
هــزاره ابوسعید ابوالخیر بهآهنگسازی و
ارکستر امیر پورخلجی ،خوانندگی
رهبری
ِ
شهرام ناظری و تهیهکنندگی اردوان جعفریان
دیــروز در سراسر کشور منتشر شد .شهرام
ناظری در مراسم رونمایی از ایــن آلبوم با
هموطنان زلرلهزده ابراز همدردی کرد.
محمدرضا شفیعی کدکنی در یادداشتی ،که
در بروشور این آلبوم موسیقی آمده ،نوشته
است« :ابوسعید هرگز در اندیشه آن نبود که
کتابی تألیف کند یا دیوانی از شعر خود ترتیب
دهد ،اما درطول قریب هزارسالی که از روزگار
او میگذرد ذوق جامعه به نام او مجموعههایی
شکل داده کــه مشهورترین آ نهــا دیــوان
رباعیات منسوب به اوست».

«خوشاخوشبختان»
منتشرشد

رمان «خوشا خوشبختان» نوشته یاسمینا
رضا راهی بازار نشر شد .مضمون این کتاب
مانند دیگر آثــار رضا روابــط انسانی است و
مخاطب متجدد خود را بهچالش میکشد.
بهگزارش «ایبنا» ،رمانی از یاسمینا رضا
بــا مــوضــوع روابـــط انــســانــی منتشر شد،
روابطی که همواره با تنشهای دراماتیک
همراهاند.
در بیستویک فصل این رمان هجده راوی به
روایت عشقها ،رابطهها ،خیانتها ،خوشیها
و تلخیهای زندگی خویش میپردازند .کتاب
«خوشا خوشبختان» را زهرا خانلو به فارسی
برگردانده و انتشارات «چترنگ» آن را در 143
صفحه و بهقیمت  13000تومان منتشر کرده
است.
سوژه ای که این نویسنده در بیشتر آثارش
روی آن تمرکز دارد ،روشنفکرزدگى جامعه
مدرن امروز و بیان رفتارهای متناقض و تصنعی
آدمهایی است که اصرار به نشان دادن خود در
شکلی غیر از هویت اصیل خود دارند" .خوشا
خوشبختان" داستان آدمهــای امروز است.
آدمهایی که در دایــره روابــط پیچیده مدرن
گرفتارند و از آن خالصی ندارند.
در خصوص این مورد "خوشا خوشبختان"
مینویسد :یاسمینا رضا هرکدام از فصلهای
کتاب را با جزئیات پر کــرده و باعث شده
اســت هـرکــدام به طــرز شگفتآوری شبیه
نمایشنامهای تــکپــرد های باشند .رضا
انسا نها و روابطشان را با دقتی موشکافانه
مشاهده میکند و با قلم قوی خویش این
کتاب کمحجم را به اثری درخور تبدیل کرده
است.کتاب "خوشا خوشبختان" را زهرا خانلو
به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن
را در  143صفحه و به قیمت  13000تومان
منتشرکرده است.

عوایدفروش«بزمرزم»
برایزلزلهزدگان

عــوایــد فـــروش تــازهتــریــن اکـــران مستند
سینمایی «بـــزم رزم» بــه کــارگــردانــی
ســیــدوحــیــد حسینی بــــرای کــمــک به
زلــزلــهزدگــان غــرب ایـــران درنــظــر گرفته
میشود.
به نقل از روابــط عمومی فیلم ،سازندگان
مستند سینمایی «بزم رزم» برای همدردی و
همراهی با مصیبتدیدگان زلزله غرب ایران
تصمیمدارندعوایدفروشتازهتریناکراناین
اثر را برای کمک به زلزلهزدگان در نظر بگیرند.
مستند «بزم رزم» به کارگردانی سیدوحید
حسینی که این روزهــا در گــروه سینمایی
«هنر و تجربه» در حال اکران است به فراز و
نشیبهای موسیقی در سال های  ۵۷تا ۶۷
میپردازد.

