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 عده اي مي گويند حاال ش��عر افول كرده و 
اين حرف ها. گاه��ي جابه جايي در عرصه 
هنرها صورت مي گيرد ان��رژي آفريننده ش��عر بدل به 
آفرينشگري در رمان و نقاش��ي و سينما مي شود، يعني 
عده اي از شعر به طرف رمان مي روند يا موسيقي به عنوان 
هنر برتر ضرورت تجلي مي يابد. هرنس��لي اولويت بياني 
خود را در زبان خاص خود جست وجو مي مي كند. شعر 
از بين نم��ي رود، پايين و باال نم��ي رود. جايش را فعال به 
رمان يا موسيقي مي دهد و براي ظهور مجدد و تكاملش 
نيروي خودرا ذخيره مي كند. س��ابقه تاريخي هم دارد. 
شعر تا قرن هشتم حامياني داشته، بيشتر هنرمندان ما 
به آن روي آورده اند و باعث تكامل اين هنر شده اند. شاهان 
مغول بيشتر به نقاشي توجه مي كرده اند، شايد آن را بهتر 
مي فهميده اند، پس انرژي ش��عري جامع��ه، بعدا صرف 
ساختن مينياتور شده كه حمايت حكومتي داشته. بعد از 
انقالب هم انرژي شعري به نوعي به طرف رمان كشيده 
شده. بسياري از شعرا به جاي سرايش شعر ترجيح داده اند 
رمان بنويسند چون رمان بيان دقيق تر و گسترده تري را 
در اختيارشان مي گذاش��ت. اين به معناي آن نيست كه 
شعر از بين رفته، انرژي شعري وجود دارد. شايد در آينده 

بخشي از انرژي رمان نويسي ما در سينما خرج شود. 
 آنچه درباب هش��ياري ني��اگاه ملت ه��ا و حفظ حافظه 
تاريخي شان گفتم ظاهر مي ش��ود در حركت ناب خود و 
سراسري بس��ياري از خانواده هاي ايراني كه بچه شان را 
حتي زير بمباران فرستادند به كالس هاي نقاشي و خط 
و موسيقي. انگار مي ترس��يدند جزيي از فرهنگ ملي از 
بين برود. هزارها نوجوان تعليم ديدند كه حاصلش االن 
حضورگروه عظيم هنرمند و هنرش��ناس ارزنده در اين 
نسل اس��ت. اين جماعت واكنش اصلي اش را وقتي كه 
خواننده خوبي مانند همايون شجريان با آهنگسازي مانند 
پورناظري، كنس��رت »س��ي« را برگزار مي كنند، نشان 
مي دهد 120 هزار نفر از اين كنسرت ديدن مي كنند در 
جايي كه موسيقي به زعم عده اي ممنوع شمرده مي شود. 
اين گرايش شديد مردم چه معنايي دارد و اگر امكان آزاد 
شدن موسيقي فراهم شود به طرف مخاطبان ميليوني 
نمي رود؟ ظرفيت فرهنگي در ملت جوان ما وجود دارد، 
چشم ها و دست ها منتظر گشودن سيل بندند. بايد فراتر 
از ديد چشم، نگاهي ژرف تر به پس و پشت قضايا داشته 
باش��يم. امثال كنس��رت »س��ي« كه در هنرهاي ديگر 
نمونه هاي��ي دارد ما را ب��ه اين فهم مي رس��اند كه جوان 
امروز ايراني دوست دارد شاد باشد و از زندگي لذت ببرد و 
نمي توان او را با بايد و نبايد محدود كرد. مي دانيم كه هوا را 
نمي توان به بند كشيد. بي غلوي باور دارم جوانان ما ايران 
را به سليقه خود خواهند ساخت اما اينكه كي و چگونه؟ 
در همين س��ده ديديم كه ديوار ستبر برلن فرو ريخت و 
امپراتوري شوروي فرو پاشيد و غول امريكا از نظر سياسي 

بي اعتبار شد. 
  از جابه جاي�ي هنرها گفتي�د، درب�اره خودتان 
صحبت كنيم كه نقاش�ي مي كني�د و كتاب هاي 
پژوهشي زيادي داريد. نقاشي براي شما كجاست؟ 
شعر؟ در نوشتن هم مديوم هاي گوناگوني را تجربه 

كرده ايد. شعر و داستان و فيلمنامه و نمايشنامه... 
اولين چيزي كه آموخته ام و برايم طبيعي بوده، نقاش��ي 
است. از چهار، پنج س��الگي شروع به نقاش��ي كردم. در 
روس��تاي الموت بوديم و پدرم در پستخانه كار مي كرد. 
اداره پ��در و خانه مان، در يك عمارت ب��ود. وقتي كاغذ و 

مداد به آساني در دس��ترس آدمي باشد، خطر نوشتن و 
نقاشي كردن هست. هنوز هم نقاشي برايم طبيعي ترين 
و جذاب ترين كار است. از 15 سالگي شروع به شعر گفتن 
كردم. در20 س��الگي به طور جدي به ش��عر پرداختم و 
حوالي 25 سالگي اولين كتاب شعرم را چاپ كردم. آنچه 
در مورد تبديل هنرها به يك ديگر گفتم، در مورد فرد هم 
صادق است. معتقدم ش��عر عالي ترين شكل بيان ذهن 
انساني و آفرينش آن سخت دش��وار است. بازي آزادانه با 
انديشه وخيال ناشناختني توسط واژه هاست. با نشانگان 
انتزاعي كلمات، حس و حالي را مجسم كردن و به ديگران 
منتقل كردن، چندان آسان نيس��ت. از واژگان قراردادي 
برف يا چلچله بايد مفهوم و حس��ي تصويري بيافرينيد 
تا خواننده بتواند آواز چلچله را بش��نود يا سرماي برف را 
حس كند و اي��ن نيازمند انرژي فوق الع��اده اي درزبان و 
بيان و روند آفرينشگري مدام اس��ت. بايد در فضاي برف 
و سرماي زمستان طوري مس��تغرق باشي كه از كلمات 
بي روحي كه از حروف تشكيل شده اند، حس ابداعي ذهن 
خود را با قدرت به ذه��ن ديگري منتقل كني. برگردم به 
پرسش  شما. بله شيوه هاي مختلفي را آزموده ام از شعرو 
نمايشنامه ورمان و قصه تا مقاله و نقد و تحقيق. نه اينكه 
خواسته باشم به تفنن در اينها طبع آزمايي كنم بلكه به 
ضرورت وضعيتي كه داش��تم، ناگزير تجربه شان كردم. 
دوره اي هر چه رمان مي نوشتم، اجازه چاپ نمي گرفت. 
25 س��ال ش��عر مي گفتم و به همت مش��ترك آن اداره 
صالح كار و ناشر مصلحت انديش چاپ نمي شد، ربع قرن 
فاصله كمي نيست كه بين من و خواننده ايجادكردند. اما 
وقتي رمانم چاپ نشد، بنا بر سفارش متكي بر درآمدي 
مختصر در دوران عسرت، شروع كردم به تحقيق در باب 
تاريخ نقاش��ي مدرن ايران و تاريخ طنز ادبي ايران. وقتي 
دوباره امكان چاپ شعر پيدا ش��د، آن را ادامه دادم. االن 
نزديك به 30 مجموعه ش��عري دارم ك��ه هنوز 10 جلد 
آن مجوز نگرفته. براي نوشتن منتظر اجازه كسي و روند 

چاپ ونش��ر نمي مانم. هر روز كار خودم را مي كنم چون 
از اي��ن كار لذت مي برم. هم��ه كارهايي كه ك��رده ام، در 
حوزه نوشتن است. نقاش��ي هم نوعي نوشتن با خطوط 
است. آنچه را نمي توانم با كلمات بگويم، با نقاشي نشان 
مي دهم. كدام هنرمن��د خوب ايراني را س��راغ داريد كه 
چنين نكرده باشد. در شناخت نامه ش��املو نشان داده ام 
كه او در 20 زمينه مختلف كار كرده، ترجمه هاي شاملو 
با كتاب كوچه اش چه نس��بتي دارد، روزنامه نويس��ي او 
با ش��عرش چه ارتباطي دارد، كرده، فيلمنامه نوش��ته، 
ديالوگ فيلم نوش��ته. س��اعدي و دولت آبادي و سپانلو 
هم فعاليت هاي متنوعي در زمينه نوش��تن داش��ته اند 

كار اصلي ش��ان عاش��قي اس��ت كه هنر آدميزاد است. 
هنرمنداني كه شيفته كارشان يا ناگزير از بيان احساس 
خود هس��تند، وقتي چيزي مانع كارشان اس��ت، از اين 
مانع به ش��يوه  اي رد مي ش��وند. اگر فكر مي كردم فقط 
شعر مي تواند مرا بيان كند، در آن مي ايستادم ولي حس 
مي كنم ش��عر ش��ايد براي گروه برگزيده اي قابل درك 
باش��د ولي حرف هاي ديگري دارم كه دوست دارم آن را 
با همه در ميان بگذارم پس مقاله مي نويس��م و تحقيق و 
نقد و س��خنراني پيش مي آيد. مجموعه توليدات ذهني 
ما درفرهنگ شكل مي گيرد. هنرمند مي خواهد صداي 
خود را نخست به گوش خود بعد به قبول جامعه برساند. 
نسل ما از پيشينيان خودآموخته بود كه بايد ارتباط گيري 
گسترده اي با جامعه و جهان و تاريخ داشته باشد. جامعه 
ايران خوشبختانه هنوز براي هنرمند احترام دارد چون 
باور دارد اينها بي هيچ غرض  و مرضي براي كشور و مردم 
كار مي كنند. مي بيند او وظيف��ه فرهنگي اش را صادقانه 
انجام مي دهد و براي خودش چي��زي نمي خواهد، بارها 
به مرگ تهديد شده، در فقر فرو غلتيده، به وسيله اقتدار 
موجود تحقير شده، بي اعتنايي ديده، اما يك سده است 
كه عاش��قانه راهش را ادامه مي دهد. اين رابطه دوسويه 
ك��ه در ايران بين هنرمن��د و جامعه اش وج��ود دارد، در 
غرب به تدريج كمرنگ ش��ده يا س��ازوكاري ديگر دارد. 
آنجا تقريبا كار هنري و ادبي را به كااليي فرهنگي تبديل 
كرده اند ك��ه در عرضه و تقاض��اي ب��ازار، ارزش مي يابد 
از آن اعتبار و تقدس��ي كه تا اوايل قرن بيس��تم داش��ته 
فروافتاده اس��ت. در ايران هنوز مردم به هنرمندان خود 
كه صادقانه پيام هاي خود را با آن��ان در ميان مي گذارند، 
با وجود بدبيني مفرط شان در همه امور، اعتماد مي كنند 
خوشحالم هنوز در ايران مردم نويس��نده و شاعر خود را 
دوست دارند، كسي مانند شجريان سال ها دور از فضاي 
تبليغاتي است ولي مردم براي صدا و زندگي اش احترام 
قائلند و از ته دل دوس��تش دارند. ش��هرت و آوازه آنقدر 

مهم نيست، محبوبيت مهم اس��ت. مردم ايران به دليل 
اين همه ناروها كه خورده پرترديد و شكاك شده و به اين 
سادگي به كسي اعتماد نمي كنند وقتي نامي را محترم 
مي دارند، اين پذيرش  خيلي اهميت دارد. حمايت مردمي 
ما به هرصورت، هنر را در بدترين ش��رايط به طرف جلو 
رشد داده اس��ت. وقتي مي بينم اين همه كارگردان زن 
در سينماي ما فعال هستند، نشان مي دهد كه زنان براي 
انعكاس صداي خود به جان مي كوش��ند مردم نيز هواي 
آنها را دارند. در زمينه موسيقي چقدر زنان هنرمند خوب 
داريم. نوازندگان را گاهي مي بينيم اما صداي رساي آنان 
به مردم نمي رسد و چگونه مي ش��ود تصوركرد نيمي از 

جشنواره  موس��يقي نواحي ايران كه هر س��اله در استان 
كرمان برگزار مي شود حاال وارد يازدهمين دوره اش شده 
است و با وجود وقفه هاي چند ساله اي كه در برگزاري آن 
رخ داد، به نظر مي رسد چند سالي اس��ت كه به روزهاي 
امن و آرام خود نزديك شده اس��ت. اما يازدهمين دوره از 
جشنواره موس��يقي نواحي كه به همت وزارت ارشاد در 
ايران برگزار مي شود به »ملودي پردازي« اختصاص دارد 
و با تمركز بر اين موضوع نوازندگان باالي 30 سال را براي 

اجرا در كرمان دعوت كرده است. 
احمد ص��دري- دبير يازدهمين جش��نواره موس��يقي 
نواحي اي��ران- در گفت وگو با »اعتم��اد« درباره موضوع 
ملودي پردازي و تمركز بر آن گفت: »موسيقي اقوام ايراني، 
موسيقي زنده اي است و حيات اجتماعي دارد. به همين 
دليل هم بنابر شرايط اجتماعي و تاريخي نقش بازگو كننده  
موس��يقايي را ايفا مي كند چنان كه اغلب نغماتي كه در 
حوزه موس��يقي اقوام داريم، توس��ط برخي افراد و تحت 
شرايط ايجاد ش��ده، ظهور و بروز يافته اند. اين نغمات در 
طول زمان توسط اس��اتيد موس��يقي نواحي، تبديل به 
يك ميراث صوتي ما شده ولي متناس��ب با ساير شرايط 
فرهنگي و قومي هر منطقه، شكل تكامل يافته  خود را پيدا 

كرده اند.«
اما از آنجا كه بس��ياري از راويان اصيل موسيقي نواحي از 
بين رفته اند و موسيقي اقوام مختلف دستخوش موسيقي 
شهري و فضاي شتاب زده امروز شده است بيم آن مي رود 
كه نس��ل جوان نغمه پردازان اقوام مختلف ايران متاثر از 
همين موسيقي هاي شهري از ماهيت اصيل موسيقايي 
خود دور ش��ده باش��ند. صدري در اين باره گفت: »اغلب 
جشنواره ها معموال به نغماتي مي پردازند كه وجه ميراثي 
دارند. در حالي ك��ه در اين دوره ما ب��ه ماهيت اصيل اين 
نغمات پرداخته ايم كه به عقيده من زنده و پويا هستند. ما 
با تاكيد بر اين ضرورت كه اين نوع از موسيقي واجد يك 
حيات اجتماعي است، برخي از نوازندگان و موسيقيدانان 
مناطق مختلف ايران را كه ملودي هايي مبتني بر فرهنگ 
موس��يقايي منطقه خودش��ان توليد كرده ان��د، دعوت 
كرده ايم. جشنواره امس��ال مي خواهد بستري براي اين 
نوازندگان فراهم كند ت��ا بتوانند تجربيات خ��ود را ارايه 

كنند.«
او در ادامه افزود: »موسيقي مناطق مختلف ايران ساختار 
مشخصي از نظر وزن و تلفيق ش��عر و موسيقي دارند كه 
برمبناي يك فرهنگ موسيقايي ش��كل مي گيرد و قرار 
نيست كه يك نوازنده مثل ضبط صوت فقط آنها را تكرار 
كند و بنوازد. هيچ اس��تادي هم به صرف تك��رار و تقليد 
نمي تواند يك اثر هنري تاثيرگذار خلق كند بلكه خالقيت 
واجد درك يك فرهنگ موسيقايي اس��ت. پس از درك 
همين فرهنگ ها اس��ت كه اش��خاص رفته رفته به بيان 
شخصي خود مي رس��ند و مي توانند روايت خاص خود را 
ارايه  كنند. نبايد تصور كنيم نغماتي كه در همين موسيقي 
رديف دس��تگاهي هم وجود دارند، قديمي هستند. مثال 
رنگ »گرايلي شس��تي« كه از آقاحسينقلي روايت شده 
برمبناي نواختار يك نوازنده دوزله در گوش��ه قهوه خانه 
ش��كل گرفته اس��ت. اما وقتي زبان و بيان موسيقايي در 
گستره فرهنگ موسيقي قوم-منطقه اي شكل مي گيرد 
خود به خود در همان فرهنگ باق��ي مي ماند. در غير اين 
صورت با گذشت زمان از گستره موسيقي خارج مي شود. 
چنان كه درباره شعر هم مساله همين است. ممكن است 
يك ش��اعر فقط يك مص��رع س��روده و در گردونه زمان 

باقي مانده باشد يا ممكن است برخي ها حتي يك ديوان 
نوشته باشند اما نامي از آنها نباش��د. موسيقي نواحي ما 
هم همين گونه است. موس��يقي اقوام ما زنده و پويا است. 
برخي نوازنده ها در منطقه خراسان قطعاتي را ساخته اند 
كه وقتي آنها را مي شنويد، آن قدر با فرهنگ منطقه شان 
عجين شده اند كه فكر مي كنيد به 200-100 سال پيش 

تعلق دارند.« 
احمد صدري در پاسخ به اين پرسش كه بنابر آثار ارايه شده 
به دبيرخانه جشنواره، نس��ل جديد نغمه پردازان نواحي 
ايران را تا چه حد خالق و ايده پرداز تلقي مي كند، گفت: 
»به نظر من جوان امروزي در ضمير خ��ودآگاه ارادي اش 
اين موسيقي را مي شناسد و با تاكيد مي گويم كه خودش 
آن را انتخاب كرده اس��ت. يكي از اين نوازندگان احسان 
عبدي پور در منطقه لرس��تان اس��ت كه حدود ده سال 
پيش در جش��نواره مقامي نوازان جوان، در فرهنگسراي 
نياوران دعوت ش��د و به اجراي برنامه پرداخت. جوان ها 
االن به صورت خودآگاه و ارادي، موسيقي مورد عالقه شان 
را انتخاب كرده ان��د. در صورتي كه قدما انواع موس��يقي 
در اختيارش��ان نبود و فقط همان چيزي را كه از كودكي 
ش��نيده بودند نقل مي كردند اما قاطعان��ه مي گويم كه 
نسل جوان به لحاظ اجرايي از قدما هيچ كم ندارند. مثال 
ديگرش منطقه تربت جام است كه جوانان در همان بدنه 
فرهنگي كه دارند موسيقي خودشان را ارايه مي كنند اما 
مشكلي كه وجود دارد اين است كه اين افراد جايي براي 
ظهور و بروز ندارند. مضاف براينكه ما در فراخوان جشنواره 
سن باالي 30 سال را براي نوازنده ها در نظر گرفته ايم و اگر 
قرار بود سختگيرانه تر به موضوع نگاه كنيم بايد باالي 40 
سال در نظر مي گرفتيم. اما چون مي خواستيم ارتباطي 
ارگانيك بين اين جشنواره و »جشنواره موسيقي جوان« 

برقرار كنيم اين بازه سني را انتخاب كرده ايم.«
اما يكي از مهم ترين مسائلي كه هر ساله در طول برگزاري 
جشنواره هاي موسيقي، خصوصا جش��نواره هاي نواحي 
به چش��م مي خورد فقدان برنامه ريزي ب��راي ايجاد يك 
خروجي مش��خص و مدون در نهايت كار است. اينگونه 
است كه همچنان جش��نواره موس��يقي نواحي ايران با 
وجود بودجه اي كه از س��وي دولت درياف��ت مي كند و با 
توجه به س��اليان برگزاري اش هيچ مجموعه كاملي را از 
موسيقي هاي اجرا شده در اين سال ها منتشر نكرده است. 
دبير يازدهمين دوره از اين جشنواره در اين باره گفت: »در 
حيطه موس��يقي اقوام آن چه نسخه اصيل اين موسيقي 
است توسط برخي از ناشران منتشر شده است. مثال اكثر 
كالم هاي اهل حق را علي اكبر مرادي اجرا، ضبط و منتشر 
كرده است. اما بهتر است با توجه به دوره تاريخي معاصر، 
نگاه مان را به موضوع نشر عوض كنيم. ديگر لزومي ندارد 
كه نشر محدود به بعد فيزيكال و انتشار يك سي دي باشد. 
خيلي از جوانان موسيقي نواحي اثري را توليد مي كنند كه 

در فضاي مجازي در اختيار همه قرار مي گيرد.«
صدري در حالي به فضاي مجازي اشاره مي كند كه براي 
ثبت تاريخي موس��يقي نواحي مختلف اي��ران و معرفي 
آن به جهان نيازمند انتشار آنها به صورت آلبوم موسيقي 
هس��تيم. او در ادامه به اين موضوع اش��اره ك��رد و گفت: 
»بخش هايي كه ميراث صوتي ما محس��وب مي ش��ود، 
توسط اتنوموزيكولوگ ها ثبت و ضبط ش��ده اند و كاري 
نيست كه به سادگي انجام ش��ود. مثال موسيقي منطقه 
قش��م توس��ط محمدرضا درويش��ي ثبت و ضبط شده 
است. از طرف ديگر بحث عرضه و تقاضا نيز مطرح است 
و اگر شركت هاي سرمايه گذاري نتوانند حداقل سرمايه 
اوليه شان را تامين كنند ممكن نيست به اين هنر توجهي 
نشان دهند. اينجاست كه اگر مخاطبان هدف ما اين آثار 
را در س��بد خريد فرهنگي خود قرار دهند، شركت هاي 
سرمايه گذاري هم به توليد بيشتر اين آثار تمركز مي كنند. 
مضاف بر اينكه بسياري از اين آثار توسط سازمان ميراث 
فرهنگي كل كش��ور ضبط تصويري شده است يا انجمن 
موسيقي 100 ساعت از اين موسيقي ها را ثبت و منتشر 
كرده اس��ت. خاطرم هس��ت كه حوزه هنري هم در اين 
زمينه كارهايي انجام داد و شنيده ام كه شهرداري هم روي 
اين موضوع تمركز كرده است اما يك نهاد واحد كه متولي 
اين امر باش��د و همه اين موس��يقي ها را به صورت يكجا 
جمع آوري كند، وجود ندارد. در واق��ع عده اي به صورت 
جزي��ره اي و پراكنده در همه جا موس��يقي اقوام را ضبط 
مي كنند حتي در خارج از ايران هم اين كار انجام مي شود. 
اتفاقا يكي از بحث هايي كه اگر امكان داش��ته باشد سال 
آينده آن را مورد بررسي قرار دهيم، تاثير موسيقي نواحي 
ايران بر موس��يقي مهاجران ايراني و بازگشت دوباره آنها 
به ايران اس��ت. اما درباره جشنواره نواحي ما سال گذشته 
تمام پيشكسوتان موسيقي ايران را در مكان هاي تاريخي 
جمع آوري و نغم��ات آنها را ضبط حرف��ه اي كرده ايم كه 
احتماال منتشر خواهند شد اما باز هم بحث سرمايه گذاري 
در اين راه مطرح اس��ت.«بودجه در نظر گرفته شده براي 
يازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران 600 ميليون 
تومان است و به نسبت سال گذشته 100 ميليون تومان 
ارتقا يافته است. احمد صدري درباره اينكه آيا اين ميزان 
بودجه كفاف برنامه ريزي هاي جشنواره و ضبط و نشر آثار 
را مي دهد يا خير؟ گفت: »بحث نشر ماجراي جداگانه اي 
دارد. عالوه بر اين ما يك كتاب بسيار نفيس شامل گزارش 
جشنواره سال گذشته به همراه تصوير و چند مقاله منتشر 
كرده ايم كه رونمايي هم ش��د. بودجه جشنواره ما چنان 

كه اشاره كرديد 600 ميليون اس��ت و در بازه 5 روزه براي 
اسكان گروه ها دس��تمزد افراد، رفت و آمد و غيره هزينه 
مي ش��ود. ضمن اينكه ما در 11 شهر اس��تان كرمان هم 

اجراي موسيقي مردمي داريم.«
يكي از مهم ترين مسائلي كه موجب بروز برخي انتقادات به 
جشنواره موسيقي نواحي مي شد، موضوع داوري اجراها 
بود كه گويا امسال اين بخش از جشنواره حذف شده است: 
»ما امس��ال داوري نداريم. اي��ن دوره داوري ها به صورت 
انتخابي است و با توجه به آنكه در جشنواره جوان بخش 
داوري وج��ود دارد، ما داوري ها به آن جش��نواره موكول 
كرده ايم. از طرف ديگر طرح و ايده من از سال پيش اين بود 
كه در استان هاي مختلف كه جشنواره هاي استاني برگزار 
مي شود داوري توسط اساتيد بومي انجام شود و گروه ها به 
جشنواره ما فرستاده شوند. بنابراين ما داوري نداريم. بلكه 
هر استان نفرات برگزيده شان را انتخاب و توسط مديركل 

استان ها به ما معرفي مي كنند.«
جش��نواره موس��يقي نواحي از منظر محل برگزاري نيز 
محل انتقادات بس��ياري از اهالي موسيقي و پژوهشگران 
موسيقي نواحي بود كه بسياري معتقد بودند برگزاري آن 
در استاني مثل كرمان كه به لحاظ امكانات اجرايي كيفيت 
مناسب و مساعدي ندارد، درست نيست. دبير يازدهمين 
دوره از اين جشنواره در پاس��خ به اينكه آيا دوره دوازدهم 
جشنواره نواحي باز هم در كرمان برگزار مي شود يا خير؟ 
گفت: »تفاهمنامه سه ساله اي كه وزير فرهنگ و ارشاد با 
مديركل ارشاد كرمان داشته است تمام شده و اينكه سال 
آينده در كرمان برگزار شود يا نه منوط به تصميم گيري 

معاونت هنري و وزير ارشاد است.«
يازدهمين جشنواره موس��يقي نواحي ايران از 11 تا 14 

ارديبهشت ماه سال جاري برگزار مي شود. 

در فرودس��ت جاگيري شده اس��ت. بايد در نظر داشت كه 
اقتصاد پيش��رفته وابس��ته به نيروي كار و كارگران است و 
اس��تقالل اقتصادي در گرو ارج نهادن به اين سرمايه هاي 
كشور است چرا كه كارگران ستون فقرات اقتصاد توليدي 
و كاري در كش��ور به حس��اب مي آيند و پرچم توليد ملي 
در برهه زماني كه به س��ال توليد و حمايت از كاالي ايراني 
نامگذاري شده است در دستان آنها برافراشته خواهد ماند. 
بالشك توجه به وضعيت و معيشت كارگران به عنوان امري 
ناگزير براي حل مشكالت الينحل اقتصادي در كشور است 
كه يكي از الزام��ات آن ترويج فرهن��گ كار و ارزش كار در 
كشور است كه يك كارگر از جايگاه خويش احساس افتخار 
و منزلت كند و اين زماني ميسر مي شود كه حقوق حقه آن 
به وقت و متناس��ب با زحمات متقبل بر دوش آن پرداخت 
شود. متاسفانه در ماه هاي اخير به واسطه فشارهاي اقتصادي 
داخلي و بين المللي، مدار توليد و توس��عه كشور با سستي 
در جريان بود كه تعطيلي برخي كارخانجات و كارگاه هاي 
توليدي را به همراه داش��ت و نپرداختن حقوق و مطالبات 
كارگران باعث تجمعات كارگري در گوشه گوشه كشورمان 
شد كه زيبنده نظام اسالمي نبود و همدلي با آنها صرفا در 
وعده و وعيدهايي خالصه شد كه آنگونه كه بايد جامه عمل 
بر آنها پوش��يده نش��د و چگونه انتظار داريم جوان ايراني و 
كارگر ايراني را در اين وضعيت، ترغيب براي مش��اركت در 
فعاليت هاي اقتصادي و توليدي كشور كنيم و چگونه انتظار 
داريم كه كاالي ايراني امكان رقابت و برابري با كاالي خارجي 
را دارا شود. بياييم كمي از شعارها و حرف ها فاصله بگيريم 
و به عرصه عمل وارد ش��ويم، اقتصاد مقاومتي چند سالي 
است كه در اين كش��ور كليد زده شده اس��ت، متعاقب آن 
بايد پيش نيازها و ابزارهاي تداوم اين اتفاق مبارك نيز مهيا 
مي ش��د، اتحاديه ها و انجمن هاي كارگري و كارفرمايي در 
اين سنوات نتوانستند آنگونه كه جوابگوي طبقه كارگر باشد 
عمل كنند و آنگونه كه متناسب با تورم كشور است حداقل 
دستمزد را افزايش دهند، ما هر سال رشد دستمزد كارگران 
را شاهد هستيم اما متناسب با آن رشد تورم را نيز داريم لذا 
تفاوتي در معيشت كارگر ايجاد نش��ده و صرفا نقدينگي را 
باال برده ايم كه ارزش آن نه تنها با سال قبل برابر نيست بلكه 
چه بسا كمتر هم هست. در تداوم شعار اقتصاد مقاومتي به 
طرف توليد ملي و حمايت از كاالي ايراني حركت كرديم؛ 
اين مسير واين فراخوان صد البته خجسته و ميمون است 

اما به عمل كار برآيد به س��خنداني نيس��ت. ل��ذا در مقام 
عمل، طبقه كارگر و توليد كشور، امروز پيش از هر چيزي 
نيازمند برخورداري هرچه بيشتر از قوانين حمايتي است؛ 
قوانيني كه قانون كار فعلي جوابگويي آن نيست. بر اساس 
قانون برنامه سوم تا ششم توسعه دولت ها مكلف بودند كه 
نس��بت به اصالح قوانين كار و تامين اجتماعي اقدام كنند 
اما اصالحيه ارايه ش��ده به مجلس ش��وراي اسالمي داراي 
غناي الزم به نحوي كه حقوق طبقه كارگر را در نظر بگيرد 
تدوين نش��ده و جاي گفتمان كارگ��ري در اين اصالحات 
خالي بود كه به دولت براي بازنگري مجدد و اصالح عودت 
داده ش��د. كاس��تي هاي قانون فعلي آنگونه است كه عدم 
تس��ريع در بازنگري در آن آسيب هاي بيش��تري را به بدنه 
كارگري و متعاقبا بدنه توليد و اقتصاد كشور وارد مي كند. 
موضوع برابري جنسيتي در تصدي مش��اغل، قراردادهاي 
كار ك��ه منجر به قراردادهاي س��فيد امضا مي ش��ود، عدم 
تعريف مالكيت كارگران در س��هام بنگاه ها، عدم كارورزي 
و آموزش هاي حي��ن كار براي ارتقاي بازدهي و پتانس��يل 
كارگران، ع��دم رعايت ضرايب ايمني و بهداش��ت محيط 
كار عواملي است كه به طور مشخص در بازنگري قانون كار 
آنگونه كه بايد به آن پرداخته نشده بود كه نياز به داشتن نگاه 
سيستمي و جامع براي تدوين و به روزرساني آن را گوشزد 
مي كرد. بايد در نظر داشته باشيم كه اصالح قانون كار يك 
توصيه براي بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور نيست بلكه 
يك امر واجب است كه فضاي كس��ب و كار كشور را به طور 
مس��تقيم تحت تاثير قرار داده و در رتبه بندي بين المللي 
فضاي كسب و كار كه متاسفانه جايگاه مطلوبي نداريم سبب 
تغيير شود و ترغيب س��رمايه گذاران خارجي براي فعاليت 

اقتصادي هرچه بيشتر در كشور را مهيا كند. 
همچنين اين نكته را بايد مدنظر داش��ت كه مرتفع شدن 
مشكالت حال حاضر را نبايد صرفا وابسته به اصالح قانون 
دانست و بين مشكالتي كه ناشي از عدم اجراي قانون فعلي 
است و مشكالتي كه ضعف در قوانين است جدايي گذاشت 
و س��طح نظارت و بازرسي بيش��تر امكان فرار از قانون را به 
حداقل برساند و همچنين وحدت رويه در برنامه ريزي ها و 
سياس��تگذاري هاي مرتبط با موضوع واردات و صادرات به 
گونه اي باشد كه كارگر وطني دچار خسران نشود و وضعيت 
خويش را در ب��ازار اقتصادي با ثبات بتوان��د ارزيابي كند تا 

فراخوان.

منظور از »گفت وگ��وي ملي« اساس��ا و در مرحله اول تنها 
گفت وگوي مردم با مردم نيس��ت.آنان در فضاي مجازي و 
حقيقي اغلب گفت وگو مي كنند اما اين گفت وگو ها كمتر 
كمكي به ح��ل و فصل اختالف ميان سياس��يون مي كند. 
منظ��ور از گفت وگوي مل��ي در مرحله اول اين اس��ت كه 
رييس جمهور، رييس قوه قضايي��ه، رييس مجلس و ديگر 
مس��ووالن عاليرتبه كش��ور اختالف نظرهاي خود را طي 
بحث ها و تب��ادل نظرهاي مبتني بر مصال��ح ملي و منافع 
مردم مطرح كنند و يكسان س��ازي كنند و در جهت واحد 
گام بردارند. اين گفت وگوها بايد به ش��نيده شدن صداي 
واحد از مسووالن و دس��تگاه ها منجر شود و در حل و فصل 
مسائل كشور موثر واقع ش��ود. گفت وگوي جوانان در اين 
چارچوب تعريف نشده و كمكي به شكل گرفتن آن سطح 
از گفت وگوي ملي نمي  كند. گفت وگوي احزاب و سياسيون 
نيز به تنهايي اي��ن كاركرد را ندارد. منظ��ور از گفت وگوي 
ملي، نوعي از گفت وگو ميان مس��ووالن است كه خروجي 
آن ارايه راه حل  و خروج از وضعيت پرمشكل موجود باشد. 
فكر مي  كنم نمونه هايي از اي��ن اختالف نظر ها كه در عمل 
منجر به مشكالت براي كشور مي شود اش��اراتي است كه 
رييس مجلس در جلسه اخير مشترك سه قوه در مجلس 
ش��وراي اس��المي كردند. اينكه ما در ام��ر حياتي جذب 
س��رمايه گذاري در بخش هاي مختلف اجرايي، امنيتي و 
قضايي به رويه واحدي برسيم. اينكه در روابط خارجي لحن 
و عمل دستگاه هاي ما وحدت رويه داشته باشد. اينكه در امر 
فرهنگ و رسانه عملكرد دستگاه اجرايي و قضات و ضابطين 

قضايي يكسان باشد. اينكه در گزينش نيروهاي متخصص 
و جلوگيري از فرار مغزها دغدغه واحدي براي همه مطرح 
باشد. منظور از گفت وگوي ملي اينها است و از جناب آقاي 
جهانگيري خوب است بپرسيم چگونه در اين زمينه ها نقش 
ايفا مي كنند؟امروز اعمال سليقه ها در حوزه هاي مختلف 
سياست داخلي و خارجي مش��اهده مي شود و مشكل ساز 
اس��ت. بايد زمينه ش��كل گيري گفت وگوي مل��ي را براي 
وحدت رويه دستگاه ها فراهم كرد. اينها زمينه اي نيست كه 
با گفت وگوي جوانان تغيير كند. مقصود از گفت وگوي ملي، 
گفت وگوهايي است كه در سرنوشت مسائل اجرايي كشور 
اثر گذار باشد. اين اختالفات ميان مسووالن در دستگاه هاي 
مختلف است كه بايد از طريق گفت وگوي ملي حل شود و 
بهتر است كه خود رييس جمهور به عنوان مسوول اجرايي 
كشور پيش قدم شده و شخص يا دستگاهي را مسوول اين 
كار كند. پيش تر نيز توصيه ش��ده بود ك��ه همزمان با آغاز 
گفت وگوها در سطح بين المللي، گفت وگوي ملي را شروع 
كنيد. همان طور كه دستگاهي مس��وول شد با مخالفان و 
معاندين در مورد يكي از حساس ترين مسائل گفت وگو كند 
و با وجود همه كم وكاستي ها و كارشكني هايي كه در مسير 
آن انجام شد به نتيجه قابل توجهي رسيد، مي توان دستگاه 
يا فردي را مسوول گفت وگوي ملي كرد كه اين امر مهم را در 
داخل كشور به سامان رساند. همان طور كه رييس جمهور 
هم مي تواند در سطح سران قوا اين گفت وگوها را نه فقط به 
صورت سمبليك كه به صورت واقعي و در جهت حل و فصل 

مشكالت كشور آغاز كند. 

امروز هم اين روش به اشكال گوناگون دنبال مي شود، چه 
در شكل تحميل هژموني قدرت س��لطه گران بين المللي 
و  م��زدوران منطقه اي آنها در مناط��ق مختلف ازجمله در 
خاورميانه و چ��ه درصورت و ش��كل مقاوت ك��ه در دفاع 
مقدس شاهد بوديم و سال هاس��ت كه در خاورميانه شاهد 

آن هستيم. 
با اين همه، راه و روش ديگري نيز براي حل منازعات وجود 
دارد و اين روش ديگر، راه و رسم گفت وگوست. ما معتقديم 
تا زماني كه انس��ان ها مي توانند با زبان با يكديگر تعامل و 
ارتباط داشته باشند، نبايد با اسلحه با يكديگر ارتباط برقرار 
كنند و تا زماني ك��ه مي توانند از اب��زار فرهنگي براي حل 
اختالفات شان اس��تفاده كنند، نبايد از ابزار استفاده كنند. 
آنجا كه قلم مي تواند عامل ارتباط بين انسان ها باشد، نبايد از 
تفنگ استفاده كرد. استفاده از تفنگ در ضرورت ها و در مقام 
دفاع از ارزش هاي انس��اني ازجمله هويت، فرهنگ، خاك، 
دين و وطن جايز است اما تا زماني كه اين امكان وجود دارد 
كه با زبان ش��عر با يكديگر گفت وگو كنيم و با زبان داستان 

و رمان با هم تعامل كنيم، نبايد از ابزار ديگر استفاده كنيم. 
نكته ديگر اين اس��ت كه اگر روش گفت وگ��و را براي حل 
منازعات به كار بگيريم، گام نخس��ت را برداش��ته ايم و در 
گام دوم همواره با اين س��وال مواجه مي ش��ويم كه در چه 
موضوعات��ي ورود كنيم؟ حال آنكه تجرب��ه بنده مي گويد 
ورود به تعامل و گفت وگو بايد برپايه مفاهمات و مشتركات 
باشد. ما نيز مشتركاتي فراوان ازجمله قانون اساسي، انديشه 
امام)ره( و سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري داريم و 
پافشاري بر اين مش��تركات، مي تواند راهگشاي مشكالت 

باش��د تا بتوانيم گرد يك ميز نشس��ته و چهره به چهره با 
يكديگر گفت وگو كنيم. 

امروز كدام ايراني اس��ت كه نداند ما با مش��كالت و بحران 
اساس��ي در حوزه آب و محيط زيس��ت روبه رو هستيم، اما 
آيا اين درست اس��ت كه همه باهم، همچون يك كنسرت، 
آواز بحران آب س��ردهيم اما دركنار هم براي حل مش��كل 
گام برنداريم؟! آيا اين درس��ت اس��ت كه صرفا مش��كالت 
جوانان اعم از اش��تغال و مسائل معيش��تي را بيان كنيم؟! 
ش��خصا معتقدم عل��ت اصلي ع��دم رفع اين مش��كالت 
ناهماهنگي شخصيت هاي تاثيرگذار در نظام اجرايي است. 
شخصيت هاي حقوقي همچون مجلس، دولت، قوه قضاييه، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي 
نگهبان، ش��وراي عالي امنيت ملي، ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي، نيروهاي مسلح و... بايد همساز شده و هيچ كدام 
نبايد س��از ناكوك بزند. البته بايد در جلس��ات درباره همه 
جزييات بحث كنيم اما خروجي بايد هماهنگ و يكپارچه 
باش��د و محور اين هماهنگي نيز قاعدت��ا بايد مقام معظم 
رهبري باشند. همچنين ش��خصيت هاي حقيقي نيز در 
اين حوزه كارسازند؛ ازجمله شخصيت هايي همچون امام 
خميني)ره(، شهيد بهشتي، شهيدمطهري، شهداي دفاع 
مقدس و ديگر بزرگاني كه البته امروز در كنار ما نيس��تند 
اما آرا و انديشه هاي شان هس��ت و مي تواند منشأ اثر باشد. 
عالوه بر آن، شخصيت هاي حقيقي ديگري نيز هستند كه 
هم اكنون نيز درميان ما هس��تند اما كمتر از ظرفيت شان 
استفاده مي كنيم كه مي توانيم با استفاده از اين ظرفيت ها 

به سمت كامروايي پيش   رويم. 

 منتشر مي شود فردي قابل احترام و داراي جايگاه فرهنگي 
و اجتماعي است و هيچ دليل و بيمي كه منجر به بازداشت 
او ش��ود وجود نداش��ت و اساس��ا اين اقدام مق��ام قضايي 
كه اين روزها خبرهاي بازداش��ت از س��وي ايش��ان باعث 
نگراني هايي نيز شده قابل تامل اس��ت. از سوي ديگر توقع 
مي رود قوه قضايي��ه و اركان آن خود نس��بت به روش هاي 
قانوني در مورد رسانه و مطبوعات و جايگاه آن توجه داشته 

باشند و اينكه مدير مسوول يك رسانه شناخته شده و معتبر 
به دليل انتش��ار محتوا در دادگاه غير تخصصي و در مرحله 
بازپرسي بازداشت شود جاي تعجب دارد. اميدوارم با ورود 
دادستان محترم كل كش��ور به موضوع و توجه به اين نكته 
كه كشور در شرايط حساسي است و از سوي ديگر شرايط 
شكننده مطبوعات در كشور نيازمند توجه مضاعف است 

مشكل با تدبير و سعه صدر حل شود. 

ظاهرا حكايت قهرمان معترضي 
ك��ه ف��ارغ از مناس��بات قانوني 
و رس��مي، خ��ود دس��ت به كار 
تسويه حس��اب و گرفتن انتقام 
آن حكايت ه��اي  از  مي ش��ود 
تمام نش��دني سينماس��ت كه 
هرازگاهي شاهد قالب تازه اي از 
آن بر روي پرده سينما هستيم. محمدحسين مهدويان 
كه ظرف چهار س��ال گذشته با مس��تنِد بازسازي شده 
»آخرين روزهاي زمس��تان« )پخش شده از تلويزيون( 
و دو فيلم بلند »ايس��تاده در غبار« و »ماجراي نيمروز« 
سبك و سياق متفاوتي از بازس��ازي رويدادهاي تاريخ 
معاصر را عرضه و به ش��دت مورد تش��ويق و تحس��ين 
مخاطبين عام و خاص سينما قرارگرفته بود شايد براي 
پيشگيري از كليشه شدن و سكون در بستري كه ديگر 
تازگي و طراوت اوليه اش را ازدس��ت داده از س��ينماي 
شناخته ش��ده اش فاصله گرفت��ه و با محور ق��رار دادن 
دستمايه »انتقاِم شخصي« پاي در دوره تازه اي از مسير 

فيلمسازي خود گذاشته است. 
قهرمان فيل��م، اميرعلي )س��اعد س��هيلي( كه دختر 
موردعالقه اش نوشين )زيبا كرمعلي( را در اثر افتادن در 
دام يك باند فساد اخالقي ازدس��ت داده و از سوي ديگر 
از واكنش خانواده دختر به عوامل قتل او نااميد ش��ده با 
فرورفتن در جلد »قيصر« قهرمان آشنايي كه احتماال 
همه سينما دوس��تان ايراني او را مي شناسند راسا وارد 
معركه انتقام گيري و دفاع از ناموس )در مفهوم كلي اش( 
مي شود. در التاري هم درست مثل سلف پنجاه ساله اش 
»قيصر« اين مقوله دفاع از ناموس و بسزاي عمل رساندن 
هتاكين به آن است كه در جايگاه هسته اصلي داستان 
قرار گرفته و مقوالت ديگر ازجمل��ه زمينه هاي منجر 
به بروز چنين واكنش تندي همه و هم��ه در فرع و زير 
سايه اين كليت انتقام آميز قرار مي گيرند. البته گذشته 
از اشتراكات مضموني با قيصر و آثار سينمايي ديگري 
كه به تبعيت از موج قيصريسم مضمون انتقام ناموسي 
را دنبال مي كردند. سومين ساخته مهدويان بطور حتم 
و يقين به س��ينماي معترضي كه ابراهيم حاتمي كيا 
بنيانگذار آن است هم نس��ب مي برد. قهرماني معترض 
و جوشي كه از شرايط حاكم بر اجتماع خسته و دلسرد 
ش��ده و تاب پيگي��ري و حل وفصل معض��الت خود و 
اطرافيانش را از مج��اري كند و منفعل رس��مي ندارد 
در يك تصميم احساس��ي دست به خش��ونت مي زند؛ 
خشونتي كه اگرچه بيش از قربانيان بي گناه احتمالي آن 
مناسبات نااميدكننده، تبعيض آميز و عافيت طلبان را 
هدف گرفته اس��ت. حاال در التاري هم دقيقا همين دو 
خط سير مضموني به چشم مي خورد هم ناموس آينده 
اميرعلي )از منظر عاطفي و نه به لحاظ قانوني و شرعي( 
به وس��يله بيگانگاني مرفه و بي درد كه غالب��ا با ايراني 
جماعت خصومت ديرينه دارند مورد تعرض قرارگرفته و 
به قتل رسيده، هم قهرمان زخم خورده كه هنوز نسبتي با 
مقتول ندارد از منظر قانوني كاري از دستش برنمي آيد و 
هم رايزني با مقام هاي امنيتي به لحاظ لزوم حفظ امنيت 
ملي و مناس��بات دوس��تانه و فاقد تنش با كشور عربي 
محل وقوع جرم به جايي نمي رس��د، شرايطي به مراتب 
وخيم تر از دو قهرمان اس��طوره اي اواخ��ر دهه چهل و 
اواسط دهه 70 سينماي ايران يعني قيصر )بهروز وثوقي( 
و حاج كاظم )آژانس شيشه اي( . قيصِر ساخته و پرورده 
سينماي خاص مسعود كيميايي كه به خواهرش تعرض 
مي شود به معترضين خواهر و قاتلين برادرش دسترسي 
داش��ت و اين فرهنگ طبقاتي و روحي��ه انتقام جويانه 
شخصي اش بود كه قصاص خون عزيزانش در كوتاه ترين 
زمان و به دل خنك ترين ش��يوه ممكن را واجب االجرا 
مي كرد و دومي )حاج كاظم( هم به اندازه اميرعلي تنها 
و بي كس نبود و سوابق جبهه و وجهه اجتماعي، داشتن 
دوستاني ذي نفوذ در ميان ماموران امنيتي و وارد شدن 
در كشاكش��ي كه به هرحال آدم هاي جن��اح مقابلش 
مش��خص و معلوم بودند او را در جايگاهي بسيار بهتر از 
قهرمان تنهاي التاري قرار مي دهد. جوانكي كم بضاعت 
كه از دار دنيا تنها يك موتورسيكلت و عشق دختري به 
نام نوشين را دارد و حتي از نعمت داشتن مادر و امكان 

زندگي كردن در كنار خانواده هم محروم بوده است. 
اما از قرابت هاي مضموني فيلم با آثار پيشين سينمايي 
كه بگذريم، مي رس��يم به ش��يوه به تصوير كشيدن و 
پرداخت درون مايه اي كه ش��رح آن داده ش��د. اگرچه 
مهدوي��ان در الت��اري به عم��د از به كارگيري ش��گرد 
ثابت شده اش در بازس��ازي خالقانه و قرين به واقعيت 
رخدادهاي تاريخي انصراف داده و راه سينماي داستاني 
را در پيش گرفته است اما به نظر همچنان به واقع گرايي 
)رئاليس��م( آنقدر تعلق خاطر دارد ك��ه در رنگ آميزي 
كليدي ترين شخصيت فيلم يعني »اميرعلي« بازهم 
رگه هايي پررنگ از اين نوع نگاه ديده مي شود. قهرماِن 
مدل نودوشش س��ينماي اجتماعي ايران، نه شبيه به 
اس��الفش در آثار قيصرمآبانه، هيكل ورزيده و فرهنگ 
بزن بهادري پايين شهري دارد و نه به تاسي از سينماي 

متاثر از آژانس شيشه اي، هيبت مردانه و نگاه نافذ و لحن 
تاثيرگذار. قهرماني بسيار شبيه تر به مردم عادي كوچه و 
بازار كه هرچند از بي پروايي و جنم نمونه هاي متاخرش 
دررفتن وس��ط معركه و دل حادث��ه، ژن هاي كمتري 
را به ارث برده ولي ش��ايد در مقايسه با آنها باورپذيرتر و 
نزديك تر به تماش��اگران آن س��وي پرده به نظر برسد. 
قهرماني كه جنبه هاي قهرمانانه فيلم تنها در وجود او 
خالصه نمي شود كه قيصر وار و سلطان منشانه )سلطان/ 
قهرمان فيلمي به همين نام ساخته مسعود كيميايي( 
برادران آب منگل را با چاق��و و زمين خواران تهراِن پس 
از جنگ را با نارنجك و البته به تنهايي از پاي دربياورد، 
قهرماني كه براي گرفتن انتقام از متجاوزين به عش��ق 
زندگي اش، با كمك گرفتن از مربي ورزشي اش )موسي( 
و ديگر دوس��ت صميمي اش، با ش��ريك كردن آنها در 
قهرماني اش هم زمان كه از پرسوناي اسطوره اي فاصله 

مي گيرد به دنياي واقع گرايي هم نزديك تر مي شود. 
همان گونه كه در طول تاريخ سينما، قهرمانان متوسل 
شونده به اقدامات تالفي جويانه ش��خصي موردانتقاد 
بخش��ي از منتقدين و مصلحين اجتماعي بوده اند دو 
قهرمان اصل��ي الت��اري »اميرعلي« و »موس��ي« هم 
به جهت اقدام خودسرانه س��فر به كشور عربي و حذف 
فيزيكي عوامل تعرض )و يا دس��ت كم اقدام به تعرِض 
منجر به قتل نوشين( از همان شب اولين نمايش فيلم 
در جش��نواره به ش��دت موردانتقاد قرار گرفتند. فيلم، 
مصداق ترويج تروريسم و عاملي براي تيرگي احتمالي 
روابط ايران با آن كشور همس��ايه تشخيص داده شد  و 
آنقدر بر اين طبل كوبيده شد كه ويژگي ها و نقاط قوت 
و ضعف فيلم از منظر سينمايي كمتر ديده شد؛ يكي از 
مصائب هميش��گي نقدها و اظهارنظرهاي شتاب زده 

و فاقد تعمق جش��نواره اي كه ظاهرا به اي��ن زودي ها 
دست از سر سينما برنمي دارد. اما اكنون و پس از اكران 
عمومي فيلم و امكان تامل بيش��تر و غيراحساس��ي تر 
درباره كليت آن به نظر مي رسد مثل اكثر پرسش هايي 
كه در حوزه علوم انس��اني و اخالقيات جاي مي گيرند 
پاسخ به درس��تي يا نادرس��تي اقدام قهرمانان التاري 
يا در سطحي باالتر از آن رويكرد فيلمساز به چگونگي 
پرداخت ايده اي كه جنبه هاي متفاوتي از فقر و زندگي 
در ش��رايط بد و نابرابر اقتص��ادي در جامع��ه اي رانت 
زده تا دفاع از ناموس ش��خصي و ملي و شكل روابط با 
كشورهاي همس��ايه را دربرمي گيرد، به اين آساني ها 
هم نيست، درواقع در اينجا هم با مقوله نسبيت در برابر 
اين سوال چالش برانگيز روبه رو هستيم و شايد به تعداد 
آدم هايي كه در زندگي واقعي خود با موقعيت هاي دشوار 
اين چنيني مواجه شده باشند انتخاب و مسير راه وجود 
داشته باشد. البته بديهي است كه هيچ كس با شكستن 
قانون و حركات خودس��رانه آن هم در خارج از مرزهاي 
كش��ور كه با ديدگاه بين المللي نس��بت به كشورمان 
ارتباط تنگاتنگي دارد موافقتي نداشته باشد ولي يادمان 
نرود كه ما با يك فيلم سينمايي روبه رو هستيم و نه يك 
قاعده و مرامنامه كلي عرب ستيز براي شيوه هاي مقابله 
با فريب دختران ايراني كه اگر اينگونه بود شايد بسياري 
از آثار سينمايي شناخته شده دنيا كه در ابعادي بسيار 

فراگيرتر از »التاري« به نمايش درآمده اند مي توانستند 
مقدمه اي براي درگيري و تنش هاي كش��ور سازنده با 
كشور مورد اشاره فيلم باشند، مصداق ها بسيارند ولي 
 »Taken /شايد اثر سينمايي مش��هور »ربوده ش��ده
ساخته پير مورل، فيلمساز فرانسوي كه البته دنباله اي 
هم داشت از بهترين و ملموس ترين نمونه ها باشد. اثري 
كه بالقوه مي توانست مبناي اختالف و درگيري ميان 
امريكا و فرانسه به عنوان كشورهاي سازنده فيلم و آن 
كش��ور اروپاي ش��رقي اي مي بود كه اتباعش به عنوان 
مافياي بين المللي قاچاق دختران در فيلم معرفي شده 
بودند درحالي كه در عمل نه در اين مورد به خصوص و نه 
در ديگر موارد مشابه چنين اتفاقي در ابعاد وسيع نيفتاده 
و اساسا نمي توان جهت گيري يك فيلم خاص را مبناي 
ظهور و بروز آن در جامعه واقع��ي بيرون از دنياي فيلم 
قرارداد هرچند كه بعيد است هيچ كارشناس سينمايي 
يا اجتماعي هم منكر تاثيرگذاري حداقلي س��ينما بر 

زندگي واقعي آدم ها شود. 
به اعتقاد نويس��نده، جه��ان ترسيم ش��ده در فيلم و 
رخدادهاي��ي كه تا پيش از رس��يدن خبر درگذش��ت 
)قتل( نوشين شاهدش بوديم درمجموع براي رسيدن 
»اميرعلي« به نقطه ورود به حيطه انتقام شخصي كافي 
به نظر مي رسيدند، جواني درمانده كه عشِق زندگي اش 
تنها داش��ته و اميدش در دنيا بوده و حاال دستش براي 
گرفتن انتقام خون او به هيچ جا بند نيس��ت به س��يم 
آخر زدنش چن��دان هم دور از ذهن به نظر نمي رس��د 
و مهدويان هم دقيقا همين تصميم دش��وار احساسي 
و آغش��ته به عرق ملي را نقطه زوم و تمركز كارش قرار 
داده وگرنه پرداختن به ريشه هاي منجر به اين تصميم و 
ارزش گذاري كليت قضيه را كه مي توان در عرصه هايي 
خارج از س��ينما م��ورد ارزياب��ي و تدقي��ق جدي تر و 

كارشناسانه تر قرارداد. 
اينكه تصميم مهدويان در تغيير شيوه فيلمسازي اش 
به قول معروف براي او آمد خواهد داشت يا خير را آينده 
پاس��خ خواهد داد اما اي كاش كارگ��ردان جوان ما كه 
دقت و وس��واس فراوانش در ترسيم جزييات بر كسي 
پوش��يده نيس��ت كاش الاقل به خودش پاسخ بدهد 
كه چگونه به چفت وبس��ت دراماتي��ك و فراهم كردن 
زمينه هاي الزم براي برخي از مهم ترين درون مايه هاي 
فيلمش درست فكر نكرده است؟ به عنوان مثال كسي 
در عرق ملي و تعصب ديني »موس��ي« به عنوان يك 
رزمن��ده دوران جنگ تحميلي ك��ه زماني براي حفظ 
همين آرمان ها جانش را در كف دست گرفته ترديدي 
به خود راه نمي دهد ولي شكل مجاب شدن موسي براي 
دخالت در ماجرايي تا اين اندازه حس��اس تماشاگران 
التاري را مجاب نمي كند. در يك سوم ابتدايي فيلم كه 
حكم مقدمه دارد رابطه اميرعلي و موسي آنچنان مريد 
و مرادي و رفيق گرمابه و گلس��تان بودن تعريف نشده 
كه جانفشاني موس��ي را توجيه كند، آنچنان كه مثال 
شكل رابطه دوستانه و رفاقت چندين و چندساله حاج 
كاظم و عباس در آژانس شيشه اي، اقدام تهورآميز حاج 
كاظم و گذشتن از زن و زندگي اش را باورپذير مي كرد. 
با چنين نقطه ضعف بزرگي دوربي��ن مهدويان ما را به 
كش��ور محل اقامت متجاوزين ناموس مي برد و بازهم 
اين نارسايي هاي دراماتيك هس��تند كه خود را به رخ 
تماشاگر مي كش��انند، اينكه موس��ي دقيقا در همان 
شهر مقصد دوست قديمي قابل اعتمادي داشته باشد 
كه نقش راهنماي محل��ي را براي قهرمان��ان ايفا كند 
و اينكه همين راهنماي محلي )نادر س��ليماني( با آن 
مقام امنيتي كش��ور )حميد فرخ نژاد( به قدري دوست 
و نزديك باش��د كه به او دسترسي داش��ته و بتواند او را 
در جريان نقشه اميرعلي و موس��ي قرار داده و فرشته 
نجات شود دس��ت كم در مختصات دراماتيك دقيقي 
كه مهدويان تا پيش ازاين براي مان ترس��يم كرده بود 
نمي گنجد تا سومين ساخته او در عين اينكه برخورداري 
از اندازه ه��اي قابل قبول، درمجموع پايين ت��ر از دو اثر 

درخشان پيشينش بايستد. 

نگاهي به التاري، ساخته پرحرف و حديث محمدحسين مهدويان

 مرگ را در آغوش بكش
احمد صدري در گفت وگو با »اعتماد« از يازدهمين جشنواره 

موسيقي نواحي مي گويد
تمركز بر ملودي پردازي در موسيقي اقوام

ستون فقرات اقتصاد توليدي

مقصود از گفت و گوي ملي چيست؟

رسم گفت وگو

اتفاق قابل تامل

جمعيت ساكت باشند و ادعاي فرهنگ ملي هم داشته 
باش��يم؟ مردم درمواقع حساس دس��ت به كار مي شوند 
وقتي فيلم فرهادي در دو هفته روزي يك ميليارد تومان 
مي فروشد، اين هواداران فقط روشنفكران نيستند حتي 
طبقه متوسط، اين يك حمايت ملي است در برابر كساني 
كه مي خواهند با مشتري رايگان اتوبوسي خود را مطرح 

كنند. 
  درباره نويس�ندگان زن چه عقيده اي داريد؟ در 
دوره اي زنان داستان نويس بسياري معرفي شدند 
و جايزه گرفتند اما گويي بع�د از دوره اي اين روند 

متوقف شده است. چرا؟
جمعيت كش��ورما جوان اس��ت، جوان در عين حال كه 
نمي ترسد و كاش��ف اس��ت، دركار تجربه اندوزي است و 
جلو مي رود. االن زود است كه درباره موفقيت نويسندگان 
زن  اين چند دهه قاطعانه صحبت كنيم. كساني كه االن 
نام شان اعتباري براي داستان  نويسي ما است چون خانم 
دانشور، مهشيد اميرشاهي، غزاله، گلي ترقي بعد از 30، 
40 سال كار مداوم مطرح ش��ده اند. طبعا از بين دختران 
و زنان ايراني كه در داخل وخارج كش��ور داستان و رمان 
مي نويسند، تعداد زيادي از آنان باال مي آيند و چهره هاي 
ش��اخصي خواهند شد. ارزيابي ش��تابزده موفقيت زنان 
داس��تان نويس يا عدم توفي��ق آنان مطل��وب منتقدان 
هياهوگر است نه پژوهش��گران صبور. مسائل فرهنگي 
را نمي توان با ش��تاب امور جاري اجتماع��ي محك زد. 
حركات فرهنگي ديرگذرو ژرفند خالف امور سياس��ي 
كه س��ريع و زودبازده اس��ت. ازپيش از مشروطيت اهل 
تجدد كار خود را كرده و افراد آينده نگر با گذشته پرستان 
جنگيده اند تا در دهه چهل اف��رادي مانند هدايت و نيما 
و شاملو و اخوان و فروغ و دانش��ور پيدا شده اند. واقعيت 
مهم، شور و هيجاني اس��ت كه االن براي آفريدن وجود 
دارد، همه مي خواهند حرف بزنند، ابزارهاي تك صدايي 
جاي خودرا به همه صدايي مي دهد. وقتي مي بينيم اين 
جنبش پرشور با وجود فضايي صورت مي گيرد كه جلو 
هر نوع ش��ور هيجاني را گرفته اند، حركت مقداري اهل 
قلم اهميت پيدا مي كند. نقاشي كردن در جامعه ايراني 
سنتي پايدار نداشته است. مينياتور در نسخه هاي نفيس 
در كتابخانه هاي س��لطنتي پنهان بوده اس��ت نزديك 
صدس��ال اس��ت كه نقاش��ي مدرن درايران پا گرفته از 
1300 به بعد. در ته��ران امروز، هر جمع��ه نزديك 50 
نمايشگاه نقاشي افتتاح مي شود. همين تعداد نمايشنامه 
هرهفته به روي صحنه مي رود و جوانان با وجود صد سد 
و بند براي مخاطبان پروپاقرص خود كنسرت مي دهند. 
اين جريان ش��تاب گيرنده درفضايي شكل مي گيرد كه 
تصميم گيرندگان اداري به دليل واضح اداره جاتي بودن 
و بخشي از جامعه به داليل معيشتي و غيره اولويتي براي 
فرهنگ قائل نيستند. وقتي 20 هزار دختر و پسر نقاشي 
مي كنند از ميان اينها شايد 10 نفرشان پرفروش باشند، 
بقيه درآمدي ندارند ولي عاش��ق اين كار هستند و ادامه 
مي دهند در تئاتر و موس��يقي و ادبيات هم اين نسبت ها 
كمابيش برقرار اس��ت. آنچه اهميت دارد اين اس��ت كه 
فضاي فعال فرهنگي به وجود نيامده، با اين همه جوانان 
درفرهنگي چنين دل تنگ، به جان مي كوشند. اگر فضا و 
آزادي هاي مدني مناسب بود، بي شك اين موج گسترده تر 
و عميق تر عمل مي ك��رد. داوري در مورد آث��ار ادبي در 
كوتاه مدت گاهي گمراه كننده اس��ت. مثال آندره مالرو، 
سلين و سارتر سه تا آدم متفاوت هستند. اولي در كابينه 
دوگل وزير فرهنگ است، دومي فاشيستي انزواجوست 
كه خان��ه اش را مخالفان سياس��ي اش آت��ش مي زنند. 
سارتر هم يك فيلسوف ماركسيست مش��هور است. در 
زمان حيات ش��ان س��ه آدم كامال متف��اوت را روبه روي 
يكديگر مي بينيد. ام��ا حاال خوانندگان آنها در سراس��ر 
دنيا چندان كنجكاو نيستند كه مشي سياسي و حياتي 
آنها چه بوده، بيشتر مي خواهند بدانند آنها چه گفته اند 
وآن چيستي ها را چگونه به ما مي قبوالنند. در درازمدت 
اثر هنري است كه مس��تقال ارتباط مي گيرد با ذهن ها و 
سليقه ها. دركوتاه مدت در اينجا و در دنيا نام هايي شهرت 
بي اندازه مي يابند كه معلوم نيست چهره ماندگار بمانند. 
عزيز دردانه هاي دولتي يا تجاري از اين دسته اند. كسي 
مانند »مايكل جكسون« كه كمابيش هنري در حنجره 
و در پا داش��ت به ضرب و زور تبليغات دالالن هنري يك 
شبه جهاني شد، آنها كه آورده بودند استفاده اش را كردند 
و بردندش. قاعده سرمايه داري فايده نگر بي رحم همين 
است. البته »ليدي گاگا« هم با تمام ديوانه بازي هاجايش 
را نگرفت. آقاي »آي وي وي« نقاشي كه تخمه آفتابگردان 
سفالي كف موزه متروپوليتن پهن كرد و نويسنده بازارياب 
»هري پاتر« هم همين وضع را خواهند داشت. دريا را با 

كف هاي روي آبش اندازه نمي گيرند. 
  به عنوان آخرين پرس�ش، درباره ش�ور گفتيد 
و اينكه با وجود اينكه بس�تر مناس�ب و ش�رايط 
مناس�بي براي كار هن�ري نداريم ولي اين ش�ور 
جوانان باعث خلق آثار هنري مي شود. در زندگي 
خودتان هم دست اندازها و موانع بسيار بوده. خود 

شما اين شور كار كردن را از كجا مي آوريد؟ 
بخشي از اين ش��ادخويي، فطري است و بخشي مربوط 
به س��اختار مغز و نوع تربيت ذهني آدم مي تواند باش��د. 
اصل مطلب اين است كه فعاليت هنري و توليد اثر امري 
ارادي نيس��ت. انرژي محبوس درون انسان خالق، وقتي 
فوران مي كن��د، او را به خلق اثر وا م��ي دارد. نا به خود به 
خلق آثار رانده مي ش��ويم. چيزي درون ما است كه ما را 
براي دانستن آنچه در نياگاه ذهن مان مي گذرد بي تاب و 
بي قرار مي كند. ذاتا آدم كنجكاوي هستم و دوست دارم 
از همه چيز سر در بياورم. در طول هفته به تئاتر و سينما 
و كنس��رت مي روم، كتاب تازه مي خوانم، نمايشگاه هاي 
گزيده را مي بينم. در انديشه ازدياد معلومات نيستم بلكه 
به فكر كم كردن مجهوالتم هستم. با سن و سال دار شدن 
هم اين فضولي به كار دنيا و مافيها، كاس��تي نگرفته. دو 
س��ه روز كه كار نمي كن��م، دچار كالفگ��ي و بداخالقي 
مي شوم. معلوم است كه نوشتن برايم نوعي درمان است. 
اميدوارم خيال نكنيد انديشه ورزي و خيال پروري از مقوله 
روان نژندي است. به هرحال از هيچ چيز به اندازه نوشتن 
لذت نمي برم، گرچه هميشه كوشيده ام از عشرت جويي 
اين جهاني و لذات اساس��ي هر دوره اي از عمر بي نصيب 
نمانم و به قول عوام ناكام از دنيا نروم. ما نويس��ندگان به 
طرف آفرين��ش اثر رانده مي ش��ويم، از آن رن��ج يا لذت 
مي بريم، درهرحال هميشه حاصل كار براي مان تازگي 
و شگفتي به همراه دارد. با نوشتن، چيزهايي را در ذهن 
خود كش��ف مي كنيم كه قبال به آن آگاهي نداشته ايم و 
اين عمل، خودشناسي ما را گس��ترش مي دهد و هويت 

شخص را فربه مي سازد. نوشتن همين رمان »گفتن در 
عين نگفتن« كامال ناخواسته بود. نوشتن رمان دشوار و 
نيازمند تمركز زياد و وقت طوالني اس��ت. وقتي 10، 11 
رمان نوش��تم، فكر كردم ديگر بس اس��ت. مي خواستم 
آنچه از عمر باقي مانده صرف ش��عرها و يادداش��ت  هاي 
كوتاه طنزآميزم كنم كه چند مجموعه از آن فراهم شده 
است. شبي سرم درد گرفت و بي  خواب شدم. معموال به 
خواب شبانه اهميت مي دهم كه بتوانم فردايش كار كنم. 
سردرد ادامه يافت، بلند ش��دم و خالف عادت شبانه، به 
كتابخانه رفتم. بي اختيار كامپيوتر را روش��ن و شروع به 
نوش��تن كردم. فردا با خواندن آن چند صفحه ديدم اين 
نوش��ته مي تواند فصل اول يك رمان با شد و شد. همين 
اتفاق، چندي پيش دوباره تكرار ش��د. در جشن امضاي 
همين رمان اندكي سخنراني مي كردم و ناگهان جمله اي 
به زبانم آمد كه »ما از دنياي مريي به طرف دنياي نامريي 
پرتاب مي ش��ويم.« روز بعدش فكر كردم از اين »نيست 
در جه��ان« چ��ه تصويرهاي��ي مي توان س��اخت و چه 
حرف هاي محالي مي توان زد. رمان جديد شروع شد و 30 
صفحه اي پياپي با نوعي شيفتگي و شيدايي نوشته شد. 
اصال نمي توانستم ننويسم. شور عجيبي بود و ديدم اين 
دنياي تازه چقدر جذاب است! آرزوها و روياهاي شگرف را 
در بيداري مي توانيم تجربه كنيم. چيزي در ذهن هنرمند 
شكل مي گيرد و تقريبا به پايان خود نزديك مي شود، بعد 
با تلنگري و نشانه اي بيروني؛ مي گويد حاال مرا آشكار كن! 
به تجربه بارها دانسته ام كه شعر، قصه يا رماني در نياگاه 
من، شكل و ساختار نهايي را يافته بعد طوري به خودآگاه 
عالمت داده كه حاال مي تواني كار ظاهري را شروع كني. 
درخودآگاه ما از دريافت مضمون و فضايي تازه شگفت زده 
مي ش��ويم كه درنياگاه مان مدت ها زير و باال شده است. 
نياگاه در هربار فعاليت روزانه، قدري از آن مجموعه را به 
ما مي دهد. البته اين روند مختص ذهن هايي است كه 40، 
50 س��الي به طور متمركز كارهنري كرده اند. اين آدم ها 
دهه ها به ذهن خود م��دد رس��انده اند و در اختيار ذهن 
فعال بوده اند تا اينكه ذهن ش��ان با آنان همسويي يافته 
است. در اين مرحله جهان فراخ نياگاه راهي به محدوده 
خودآگاه مي گشايد كه گاهگاهي وندرتا هميشگي است. 
شعربلند »سفرهاي مالح رويا« را يك ساله اما خرد خرد 
در هرروز نوش��ته ام. درپايان با دقت در ساخت و بافت اثر 
و همنواختي لحن و بيان متوجه ش��دم اين شعر در نابه 
خود يكپارچه پديد آمده ام��ا ذهن تكه تكه به من هديه 
داده اس��ت. گويي ذهن هر روز اندازه معين��ي از آن انبار 
به آدم جيره مي دهد. وقتي رم��ان اولم را ابتداي دهه 60 
مي نوشتم، روزي هشت ساعت به زيرزمين سيماني خانه 
مي رفتم و در سكوت كامل قلم مي زدم. دربيرون كساني 
مي خواستند روزنامه نگارشاعر را بگيرند و ... من اما آنجا 
نشس��ته بودم، منقطع از زمان و مكان، متمركز بر آنچه 
در خيالم خطورمي كرد، فارغ از آنچه مي خواس��ته تا با 
ما برخورد كنند... راس��تي چرا بايد يك نويسنده وشاعر 
را بكشند؟ روزي 10 صفحه مي  نوش��تم تا 15 و بعد 18 
صفحه در روز رسيد در دفترهاي كاهي به قطع سلطاني. 
از اول اين را باور داشتم كه هنرمند هر وقت و به هر ميزان 
كه بخواهد ذهنش به او مطلب مي دهد. بنابراين هرروز 
شعر مي نوشتم يا قصه يا رمان. عده اي براي شعر گفتن 
منتظر فرشته الهام يا انفجار حس شاعرانه مي مانند، كه 
غالبا هم نمي آيديا ديرترك منفجر مي ش��وند. به هنگام 
خلق اثر منقطع شدن موقتي از فضا وقضاياي پيرامون و 
متمركزشدن بر موضوع خيلي مهم است. عرفا اين كار را 
با مراقبه مي كردند. چه كسي گفته آدم هر روز نمي تواند 
شعر بگويد، پس چرا يك فيلمساز و آهنگساز هر روز كار 
خود را با همان حس و حال دنبال مي كنند در س��اعات 
طوالني روزهاي متمادي به خلق اث��ر مي پردازند، خلق 

شعر با توليد نقاشي و موسيقي چه فرقي دارد؟ 
  و سخن آخر؟

صحبت كردن از ادبيات، هنرها، وقايع اجتماعي براي 
من جذاب است صدر بار هم كه شده بايد درباره جنبش 
زنان و جوانان صحبت كنم. از فرهنگ ش��فاهي مردم 
بگويم، از عمق فرهنگي چندين هزارساله كه اين طور 
ش��اداب وكارا مانده. اعتق��اد دارم فرهنگ ها هم ترازند 
و يكي از ديگري برتر يا فروتر نيس��ت و در دادوس��تد 
آگاهانه و عادالنه بين آنهاس��ت كه هم��ه ما مي توانيم 
از ميراث جهاني بش��ريت بهره بگيريم و خود را رش��د 
دهيم. پشتوانه اميدم به نس��ل بعدي تجربه اجتماعي 
طوالني اس��ت و م��ا از ج��دال بين نس��ل ها و حذف و 
انكاريكديگر س��ودي نمي بريم. سال 97درست پنجاه 
و سه سال ازچاپ اولين كتاب ش��عرم مي گذرد و آثارم 
به مرز 80 كتاب گوناگون رس��يده، همين طور پنجاه 
س��ال در روزنامه نگاري حرفه اي طي كرده ام. س��عي 
كرده ام هميش��ه در لبه باريك لغزاني حركت كنم و از 
يك طرف نيفتم. يك طرف خلوت فردي نويس��نده و 
شاعر است و طرف ديگر فعاليت اجتماعي يك منتقد 
وضعيت موجود. ايران و فرهنگ آن برايم اولويت دارد 
و آرزويم اين اس��ت كه شكل گربه از اين كه هست يك 
وجب كوچك تر نش��ود. نزديك80س��الگي ام هستم 
اما ايراد كارمن اين اس��ت كه غالبا ده، بيس��ت سالي از 
عمرم عقب مي افتم وكاريش نمي ش��ود كرد. از حوالي 
28 مرداد آگاهانه شاهد جريان هاي مهم مملكت بوده ام 
و ب��ه زيروباالي وقاي��ع روز توجه داش��ته ام، بي آنكه از 
مصطبه استغناي درويشان پايين بيايم و قاطي قضاياي 
كوچه بشوم. راجع به نسل ما زياد صحبت مي شود كه 
نامداراني عجيب داشته، در اين شك نيست. ما محصول 
فعاليت هاي فرهنگي- اجتماعي مش��روطيت تا دهه 
60 بوده ايم. از اين دهه به بعد نسلي متفاوت پيدا شده 
كه چون ما نيس��ت و همين تفاوت ها در زندگي رو به 
تكامل ملت ها اهمي��ت دارد. مهم ترين ويژگي نس��ل 
امروز ايران، همانندي اش با جوانان يك دست شده در 
سراسر جهان متمدن اس��ت. اين جوان خودرا از هيچ 
آدمي از هيچ جا كمتر نمي داند و الحق كمتر نيس��ت. 
براثر مصائب طبيعي و  بي برنامگ��ي صاحبان هاله نور، 
ش��رايط زندگي اش بد بوده و بدترهم شده با بيكاري و 
فشارهاي اجتماعي و نداش��تن حقوق شهروندي )كه 
فقط روي كاغذ نباش��د(. آفاق روبه رويش را بدجوري 
كلون كرده اند. جوان ام��ا براي رش��د و آزادي اش از پا 
نمي نش��يند، اگرچه با مهاجرت هاي اجباري باش��د. 
باوردارم جوانان ما ايران را نجات خواهند داد. اين شعار 
اميدوارانه نيس��ت، بلكه امر ناگزير تاريخي اس��ت و در 
ديگر كشورها اتفاق افتاده و دليلي ندارد اينجا رخ ندهد. 
بديهي است كه آينده به گذش��ته نمي بازد و اميدهاي 

واقعي از اعماق نوميدي ظاهر مي شوند.
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مجابي در تعريف س��اده، يك»مهن��دس فرهنگي« 
اس��ت. مهندس��ي كه به تنهايي، هم اب��زار اين كار 
بوده و ه��م كارفرما و ه��م كارمند. چنين نگرش��ي 
فقط و فقط از ناحيه دلس��وزاني ش��كل مي گيرد كه 
كوره راه هاي فرهنگ��ي را با تيزبين��ي و درايت مورد 
مطالعه قرار داده اند و بر اي گ��ذر دادن ما از اين حجم 
»جاماندن هاي« تاريخي، با مايه گذاشتن از زندگي، 
به نيت س��اخت افق هايي نو به راه افتاده اند و بارها بر 
زمين افتاده اند و باز س��ر زانوها را تكانده اند وروز از نو، 

روزي از نو. 
مجابي را امروزه بايد عالوه بر يك نويس��نده و شاعر 
و نقاش، به عنوان بخش��ي از تاريخ زنده به رس��ميت 
ش��ناخت؛ تاريخي از تجربه و نوع نگاه به هس��تي و 
مهم تر از هم��ه، حساس��يت پيرامون ثب��ت هنري 

گذرگاه هاي خطرزايي كه پش��ت س��ر گذاشته ايم. 
با تورق اغلب آثار ادبي اين نويس��نده در مي يابيم كه 
او برخالف گروهي از اهال��ي قلم، خود را تافته اي جدا 
بافت��ه از بدنه جامع��ه اي ك��ه در آن زندگي مي كند 
ارزيابي نكرده. هس��تند نويس��ندگاني ك��ه عطاي 
نوشتن را به بهانه هايي چون وضعيت مميزي و نبود 
سازوكاري حرفه اي در سياس��تگذاري هاي فرهنگ 
مكتوب و م��واردي از اي��ن قبيل رها كرده ان��د اما در 
مقابل، هستند كساني چون مجابي كه در هر وضعيتي 
نوش��ته اند و دراين مس��ير هميش��ه جانب انصاف را 
رعايت كرده اند. يكي از بخش هاي قابل تامل در ميان 
آثار مجابي، نوشتن در حوزه ادبيات جنگ است كه به 
خودي خود تحقيقي مجزا طلب مي كند. او در كوران 
جنگ از شخصيت هايي نوشته كه مرگ هراسند و به 

جز فكر فرار از موقعيت به هيچ چيز ديگر نمي انديشند 
و در مقابل هم شخصيت هايي ساخته كه مرگ خود 
درجنگ را در برابر زنده ماندن ديگ��ران پذيرفته اند. 
نويس��نده اي كه حتي در مورد موش��ك باران زمان 
جنگ هم داستان نوش��ته و از اين طريق، پيامدهاي 
ظهور هيوالي جنگ را به شكلي جهانشمول عرضه 
كرده ، بي  هيچ شبهه اي خود را جزيي از مردم مي داند 

و بدون شك از سوي مردم هم پذيرفته خواهد شد. 
كوت��اه س��خن اينكه مجاب��ي ح��اال ديگر يك��ي از 
چهره هاي ماندگار اين س��رزمين است؛ چهره اي كه 
هم محبوب القلوب اس��ت و هم پرخوانن��ده. مجابي 
از آن دس��ت پديدآورندگاني اس��ت كه دنبال كردن 
آثارش، هم داراي لذت هاي بي شمار ادبي است و هم 

نشان دهنده زواياي پنهان كه بايد ببينيم و نديده ايم.

مسووليت سازي  مجابي  و مسووليت پذيري ما

مازيار  معاوني

گفت وگوي »اعتماد« با جواد مجابي

جهانيگرفتارخشونتبيدليل

   اولين چيزي كه آموخته ام و برايم طبيعي بوده، نقاشي است. از 
چهار، پنج سالگي شروع به نقاشي كردم. در روستاي الموت بوديم 

و پدرم در پستخانه كار مي كرد.
   از 15 سالگي ش�روع به ش�عر گفتن كردم. در20 سالگي به طور 
جدي به شعر پرداختم و حوالي 25 س�الگي اولين كتاب شعرم را 

چاپ كردم.
   ج�وان در عي�ن حال ك�ه نمي ترس�د و كاش�ف اس�ت، دركار 

تجربه اندوزي است و جلو مي رود.
   با نش�انگان انتزاعي كلمات، حس و حالي را مجس�م كردن و به 

ديگران منتقل كردن، چندان آسان نيست.

نيما مختاري/ اعتماد

نيوشا   مزيد آبادي

   نس�ل جوان به لحاظ اجراي�ي از قدما هيچ كم 
ندارند. مثالش منطقه تربت جام است كه جوانان 
در هم�ان بدن�ه فرهنگي ك�ه دارند موس�يقي 
خودش�ان را ارايه مي كنند اما مشكلي كه وجود 
دارد اين اس�ت كه اين افراد جاي�ي براي ظهور و 

بروز ندارند.
   يك نه�اد واحد ك�ه متولي ضبط آثار باش�د 
و هم�ه اي�ن موس�يقي ها را ب�ه ص�ورت يكجا 
جمع آوري كند، وجود ندارد. در واقع عده اي به 
صورت جزيره اي و پراكنده در همه جا موسيقي 

اقوام را ضبط مي كنند.

همان گونه ك�ه در ط�ول تاريخ س�ينما، 
قهرمانان متوس�ل ش�ونده ب�ه اقدامات 
تالفي جويانه شخصي موردانتقاد بخشي 
از منتقدين و مصلحين اجتماعي بوده اند 
دو قهرمان اصل�ي الت�اري »اميرعلي« و 
»موس�ي« هم به جهت اقدام خودس�رانه 
س�فر به كش�ور عربي و ح�ذف فيزيكي 
عوامل تع�رض )و يا دس�ت كم اق�دام به 
تعرِض منجر به قتل نوشين( از همان شب 
اولين نمايش فيلم در جش�نواره به شدت 

موردانتقاد قرار گرفتند.


