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فضا ملتهب به نظر مي رسد. ش��مارش معكوس آغاز 
ش��ده. باالخره صداي ش��ليك موش��ك همه جا را پر 
مي كند. جهان هيجان زده نظاره گر اين اتفاق تاريخي 
اس��ت. يوري گاگارين روس به عنوان اولين انسان به 
فضا مي رود... اينها توصيف بخشي از موسيقي احسان 
توكل است كه در قالب اثري با عنوان »گفت وگو« در 
مس��ابقات آهنگس��ازي خاركوف كه توسط سازمان 
هوا و فضاي اوكراين برگزار ش��ده عنوان اول را كسب 
كرده اس��ت. توكل پيش از اين نيز در فس��تيوال هاي 
ديگر چون »كنتراس��ت« و »اودس��ا«ي اوكراين نيز 
موفقيت هايي را به دس��ت آورده و حال كس��ب يك 
جايزه ديگر طي روزهاي اخير نويد روزهاي روشن تري 

را براي اين آهنگساز جوان ايراني به همراه دارد. 
احسان توكل درباره حضورش در فستيوال موسيقي 
خاركوف اوكراين به »اعتماد« مي گويد: اين مسابقه 
آهنگسازي از طرف سازمان هوا فضاي كشور اوكراين 
برگزار شد؛ خاركوف يكي از شهرهاي مهم در زمينه 
هوافضا و ساخت سفينه هاي فضايي در زمان شوروي 
بوده اس��ت. از طرف دانش��گاه به من پيش��نهاد شد 

قطعه اي در مورد فضا براي اين مسابقه بنويسم.  
او همچني��ن درب��اره س��اختار موس��يقي قطع��ه 
»گفت وگ��و« و المان هايي كه از آنها در س��اخت اثر 
اس��تفاده كرده نيز عنوان مي كند: خب در اين كار از 
موسيقي آكوستيك و موسيقي الكترونيك استفاده 
كردم. يعني در بخش اول و بخش سوم اين كار بيشتر 
از موسيقي آكوستيك اس��تفاده كرده ام و در بخش 
مياني نيز بيشتر از موسيقي الكترونيك بهره گرفته ام. 
در بخ��ش اول كار براي اينكه نش��ان بده��م اين اثر 
مربوط به »مسابقه آهنگسازي خاركوف« است از سه 
نت »سي«، »ال« و »ر« اس��تفاده كردم كه به صورت 
كد گذاري ش��ده در انگليس��ي س��ه حرف اول شهر 

خاركوف محسوب مي شود.«
اين آهنگساز مي افزايد: »بخش نخست اثر با شليك 
موشك به فضا آغاز مي ش��ود. همانطور كه مي دانيد 
اولين فضان��وردي كه به فضا رفت ي��وري گاگارين از 
شوروي بود و اولين فضانوردي هم كه در سفينه را باز 
كرد و وارد جو شد الكسي لئونف بود. لئونف هنوز زنده 
است و من چندين مصاحبه از اين فضانورد را مطالعه 
ك��ردم. وقتي لحظه ورود الكس��ي به ج��و را مطالعه 
مي كردم، احس��اس ك��ردم در آن زم��ان خاص فضا 
چقدر مي توانس��ته برايش بيكران جلوه كند و زمين 
در برابر چنين فضايي بس��يار كوچك به نظر برسد. 
نكته ديگري كه از آن ايده گرفتم و در ش��عرم آوردم 
به تفاوت »زم��ان« در زمين و فضا مربوط مي ش��ود؛ 
زمان براي كس��ي كه در فضا قرار دارد كندتر از كسي 
كه در زمين اس��ت مي گذرد. من اين فاكتورها را در 

موسيقي ام به صورت سمبوليك لحاظ كردم.«
توكل همچني��ن مي گويد: »بخش اول اثر به نش��ان 
دادن ش��ليك موش��ك و پرتاب آن به فضا اختصاص 
دارد. در بخش دوم كار نيز كه بر اس��اس موس��يقي 
الكترونيك است الكسي لونوف و احتماال تخيالتش را 
هنگام پا گذاشتن به فضا نشان مي دهد كه در اشعارم 
به آن پرداخته شده است. بخش سوم هم »بازگشت« 
نام دارد كه الكس��ي لئونف به زمين باز مي گردد. دو 
سمبل در اين كار مورد استفاده قرار گرفته است؛ اول 
اينكه سازهاي آكوستيك نماد زميني و جهان مادي 
هستند و سازهاي الكترونيك نيز به عنوان نماد فضا 

و همچنين تكنولوژي مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. 
يعني در بخش اول اثر وقتي موش��ك از سمت زمين 
به سمت فضا پرتاب مي شود موس��يقي نيز از حالت 
آكوستيك به س��مت الكترونيك تغيير مي كند و در 
بخش سوم كار با بازگشت موش��ك به زمين، عكس 

موسيقي بخش اول اتفاق مي افتاد.«
احس��ان توكل همچنين در مورد مسير حرفه اي كه 
از زادگاهش در خراس��ان تا اوكراين ط��ي كرده نيز 
عنوان مي كند: »مي گويند تا هشت سالگي شخصيت 
اصلي افراد ش��كل مي گيرد؛ بس��ياري از ايراني ها در 
شهرستان ها به واسطه اينكه در فضاي فولك زندگي 
مي كنند با موسيقي به طور ناخودآگاه آشنا هستند. 
براي مثال ش��ما درشمال خراس��ان در هر مراسمي 
موسيقي مي شنويد. در عروسي ها اجراي موسيقي و 
حركات آييني و سنتي عموميت دارد. بخش مهمي 
از موسيقي اين مجالس نيز موسيقي فولك محسوب 

مي شود كه مردم بسيار به آن عشق مي ورزند. همين 
وضع را ش��ما در بقيه نق��اط ايران مانند كردس��تان 
و آذربايجان و بوش��هر و هر جاي ديگر كشورمان كه 
برويد ش��اهديد. هر چند ك��ه در س��ال هاي اخير به 
واس��طه برخي نگاه هاي تندروانه به موسيقي فولك 
ما ضربه هاي زيادي وارد شده اما هنوز هم در مناطق 
مختلف كش��ورمان به اين موس��يقي فول��ك ارزش 

گذاشته و توسط مردم حفظ مي شود.«
اين آهنگساز مي افزايد: »ريشه هاي موسيقي خراسان 
و موسيقي ايراني در خون من هست و نمي شود از آنها 
بطور كامل جدا شد. زماني كه من اين اثر را مي نوشتم، 
ناخودآگاه بسياري از موتيف ها و ريتم ها را از موسيقي 
ايران گرفتم. مثال بخش سوم اين اثر ده ضربي است 
و اين ريتم معموال در موس��يقي ايراني مورد استفاده 
قرار مي گيرد. حتي بخش��ي از اين كار را كه بر اساس 
تكنيك سرياليس��م نوشته ش��ده و ِتمي كه براي آن 

نوشتم ناخودآگاه رنگ و بوي ايراني دارد. يعني وقتي 
شما بخش سوم اين اثر را مي شنويد، متوجه مي شويد 
تا حدودي طعم ايراني از آن اس��تنباط مي ش��ود. هر 
چند كه من در اوكراين س��اكن هس��تم و موسيقي 
اروپايي كار مي كنم، اما خمير مايه من ايراني است و 
ادويه اي كه من به اين موس��يقي مي زنم طعم ايراني 
به آثارم مي دهد و نمي ش��ود از آن فرار كرد. اتفاقا اين 
ويژگي بسيار مثبت تلقي مي ش��ود چون اين نكات 
امضاي شخصي آهنگسازاس��ت. اگر قرار بود من نيز 
مانند اروپايي ها موسيقي بنويسم ديگر چه ضرورتي 

داشت كه بگويم ايراني هستم.«
او درباره پروسه اي كه در ايران طي كرده نيز مي گويد: 
»اولين سازي كه من در بجنورد ش��روع به يادگيري 
آن كردم س��از س��ه تار بود. بعدها به مش��هد آمدم و 
اين س��از را نزد آقاي اس��كندري نواختم. پس از آن 
هم در تهران نزد آقاي مسعود ش��عاري كارم را ادامه 
دادم. همزمان نيز به دليل اينكه در كانون موس��يقي 
دانشگاه فردوسي مشهد فعاليت مي كردم، ناخودآگاه 
با بسياري از موزيسين هاي مشهد آشنا شدم و سعي 
كردم از آنها ني��ز بياموزم. خاطرم مي آيد در مش��هد 
نوازن��ده كمانچ��ه نداش��تيم و من خودم ش��روع به 
يادگيري اين ساز كردم تا بتوانم در گروه ها اين ساز را 
بنوازم؛ براي اين كار حتي يك دوره نزد آقاي اردشير 
كامكار مشغول آموزش بودم. يا مثال در يك دوره اي با 
آقاي خوشنواز نوازنده بسيار مطرح رباب از افغانستان 
آشنا شدم. از آنجا كه مي دانس��تم ساز رباب يك ساز 
قديمي ايراني محسوب مي شود بسيار تمايل داشتم 

موسيقي ايراني را با اين ساز نيز اجرا كنم.« 
توكل ضمن اش��اره به حض��ورش در اوكراين و ادامه 
تحصي��ل در زمينه موس��يقي نيز عن��وان مي كند: 
»پروسه هاي آموزشي من به همين صورتي كه عنوان 
كردم ادامه داش��ت تا اينكه به واسطه و كمك يكي از 
دوس��تانم به نام آقاي ختايي كه در اوكراين در زمينه 
آهنگس��ازي تحصيل مي كرد به اين كش��ور آمدم و 
تحصيالتم را در اين رشته ادامه دادم. تا قبل از آمدن 
به اوكراين موسيقي ايراني كار مي كردم. پس از آمدن 
به اوكراين در چند سال اول به دليل سفارش اساتيدم 
از موس��يقي ايراني فاصل��ه گرفتم، اما پ��س از اتمام 
تحصيالتم و با تشويق اس��تاد والي از موسيقي ايراني 
در كارهايم اس��تفاده مي كنم. يعني درست است كه 
با استفاده از تكنيك موس��يقي اروپايي آهنگسازي 
مي كنم، ولي بس��ياري از موادي كه از آنه��ا در كارم 

استفاده مي كنم ريشه موسيقي ايراني دارند.«
اين آهنگس��از ج��وان همچني��ن ضمن اش��اره به 
محدوديت هاي فراقانون��ي كه درباره موس��يقي در 
ايران وجود دارد ني��ز مي گويد: »من ي��ك نمونه در 
موسيقي ايراني بودم كه شانس داشتم به اروپا بيايم 
و تحصيل كنم. ولي افراد بسيار با استعدادتر و بهتر از 
من در زمينه نوازندگي و آهنگس��ازي در ايران وجود 
دارند كه به دليل برخي محدوديت ها، ش��رايط رشد 
و تحصيل شان مانند آنچه در اروپا شاهد آن هستيم 
فراهم نيس��ت. ببينيد روزگاري در مش��هد نوازنده 
كمانچه نداشتيم اما االن ش��ايد حدود 400 نوازنده 
كمانچه در اين ش��هر داريم همچنين شاهد فعاليت 
گروه ها و اركس��ترهايي در اين خطه هس��تيم كه از 
جوان ها و موزيسين هاي بسيار با استعدادي تشكيل 
شده اند. به هر حال يكي از مولفه هاي تشكيل دهنده 
هويت هر ملتي موس��يقي و زبان آن ملت محسوب 

مي شود و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. 

رد پاي آب
مديريت پايدار و س��ازگار با اقليم منابع آب را براي 
قرن ها انجام مي دادند تا اينك��ه افزايش جمعيت و 
برق دار شدن چاه ها از يك س��و و سد سازي و ايجاد 
س��ازه هاي عظيم ش��بكه هاي توزي��ع آب از طرف 

ديگر معادالت را بر هم زد. 
اين تحوالت البته ابعاد منطق��ه اي و فرامرزي هم 
دارد كه بايد به آنها تغييرات اقليم ناش��ي از جنگ 
و ناامني در خاورميانه و فروپاش��ي س��اختارهاي 
مديريتي و سياس��ي كش��ورهاي منطقه را اضافه 
كرد. از آن جمله س��اخت مجموعه س��دهاي گاپ 
در تركيه ك��ه ده ها ميلي��ارد مكع��ب آب دجله و 
فرات را از دس��ترس خارج مي كند و روي تاالب ها 
و رودخانه هاي س��وريه و عراق اثر مستقيم داشته 
و به افزايش نوبت و ش��دت توفان ه��اي گرد و غبار 

منجر مي شود. 
در اين مي��ان فراموش نش��ود كه اس��راييل عامل 
اصلي فض��اي پرتن��ش، درگيري هاي مس��لحانه 
و مناقش��ات منطق��ه اي ب��وده و براي بق��اي خود 
ب��ه بحران هاي منطق��ه اي دامن مي زن��د. در عين 
حال ش��رايط غيرعادالنه و ف��وق بحراني غزه روي 
ديگر س��كه وجود رژيم صهيونيستي كه با آلودگي 
آب ش��رب آن ش��هر به ايجاد بيماري و نسل كشي 
فلس��طينيان اقدام مي كن��د. بي��ش از 90 درصد 
آب ش��رب غزه براس��اس گزارش هاي متقن دچار 
آلودگي باالست و البته اين مساله نيز مانند كشتار 
100 شهروند غزه اي و جراحات بيش از 1000 نفر 
در ماه گذش��ته از ديده باني س��ازمان هاي نظارتي 

بين المللي مغفول مي ماند. 
به هر ح��ال در ايران رد پ��اي آب از طريق س��از و 
كار مديريتي شوراي عالي آب و كارگروه هاي فعال 
آن براي ش��رايط جديد كم آبي با برنامه ريزي هاي 
كوتاه مدت و بلندم��دت درجهت اصالح روش هاي 

مديريت منابع آب دنبال مي شود.
 در اين مس��ير البته توجه جدي به موضوع ارزيابي 
زيس��ت محيطي و خم نش��دن درمقابل فشارهاي 
سياس��ي و منطق��ه اي در اجراي ضوابط زيس��ت 
محيطي و حفاظت از صنايع آب، اس��تقرار نگرش 
ارزش گذاري واقع��ي آب، تامي��ن حقابه طبيعت، 
بازگشت به روش هاي س��نتي و س��ازگار با اقليم، 
هم��كاري ب��ا س��ازوكارهاي جهاني مانن��د توافق 
پاري��س براي صيان��ت از حق��وق مردم اي��ران در 
موضوع تغيي��ر اقليم، مميزي جدي تر س��ازه هاي 
آبي و مس��اله انتق��ال آب بي��ن ح��وزه اي، تامين 
اعتبارات الزم براي بهينه س��ازي مص��رف آب در 
بخش كش��اورزي، اص��الح الگوي كش��ت و عدم 
كاش��ت محصوالت پرآب بر و تنظيم اي��ن معادله 
ب��ا واردات، همكاري ب��ا كش��ورهاي منطقه براي 
تامين پاي��دار منابع آب زيس��ت محيطي تاالب ها 
و رودخانه ه��اي مرزي بايد با حساس��يت و جديت 

مورد توجه قرار گيرد. 
معاون��ت رييس جمهور در ام��ور زن��ان و خانواده 
ني��ز ذيل ش��وراي فرهن��گ عموم��ي در كارگروه 
اص��الح الگ��وي مص��رف، پوي��ش رد پ��اي آب را 
براي اراي��ه روش ه��اي كار بردي مص��رف بهينه 
روس��تايي و  ش��هري  خانواده ه��اي  در   آب 

 دنبال مي كند. 

بگذري��م، همه ما ب��ا برنام��ه »تاپ گير« ي��ا همان 
»تخِت گاز« آش��نا هس��تيم و مي دانيد كه در دنيا 
افراد بس��ياري عالق��ه غيرقابل تص��وري به مجري 
محبوب اين برنام��ه يعني »جرمي كالركس��ون« 
دارند. فك��ر مي كني��د جرم��ي بعد از جدا ش��دن 
پرس��روصدايش از بي بي س��ي كجا رف��ت؟ جواب: 
آمازون. پس ق��درت و اهميت آمازون هم در همين 

دو خط مشخص مي شود. 
اما براي اينكه از عالم انيميش��ن هم دور نباش��يم، 
بگذاريد آشنايي با ش��بكه پخش اينترنتي »هو لو« 
را در كن��ار تم��ام برنامه هاي مهم ديگ��رش با يك 
انيميش��ن گره بزنيم. جوالي 2014، اين ش��بكه 
با يك قرارداد سه س��اله، حقوق انحصاري »س��اوت 
پارك« را براي پخش آنالين از سازندگانش خريد. 

درست خوانديد فقط آنالين. 
اينها سه نمونه از غول هاي ش��بكه هاي اينترنتي و 
پلتفرم هاي آنالين بودند؛ اما اين مباحث در كش��ور 
ما هم��واره به دالي��ل مختلف دولت��ي و غيردولتي 

خيلي جدي گرفته نشده است. 
اما اگر كمي صبر كنيد با چند س��وال مطلب را پي 

خواهم گرفت. 
با ش��نيدن كلمه آپارات ياد چه چي��زي مي افتيد؟ 
آيا ده س��ال قبل وقتي واژه آپارات را مي ش��نيديد 
ياد دستگاه پخش سالن س��ينما نمي افتاديد؟ حاال 

چطور؟
البته قرار نيس��ت اينجا براي هيچ كدام از بستر هاي 
نمايش برنامه هاي مختلف تبليغ كنيم چون ش��كر 

خدا به اندازه موهاي سر رشد كرده اند. 
تامل و جواب به اين س��وال ها ش��ايد ب��ه ما كمك 
كند تا كم كم ب��ا اين ش��يوه پخش آثارم��ان كنار 
بياييم و تهيه كنندگان ما پول درآوردن در ش��كل 
جديد را بدون نگراني هاي مرس��وم ف��را بگيرند اما 
به نظر من چيزي كه ام��روز ما را باي��د نگران كند 
هم مسير ش��دن، هماهنگ ش��دن و به روز شدن با 
شيوه هاي نوين فيلمسازي مس��تند در دنياست... 
جايي كه ديگر مرزي بين مس��تند و داستان وجود 
ندارد... در آخر... دهه پيش رو دهه فيلم مس��تند و 
سودآوري از اين اتفاق اس��ت و اميدوارم كساني كه 
متولي اين عرصه محس��وب مي شوند به جاي اينكه 
كالري هاي شان را جهت حذف س��يمرغ مستند يا 
اختصاص يك يا دو س��الن كمتر به اكران بسوزانند 
با شركت در ورك شاپ هاي جهاني در عرصه نوين 
پخش آثار مستند س��هم اندكي را هم به سينماي 

ايران اختصاص دهند.

بسترهاي غير كالسيك اكران

سعيد اداك

هاله ميرميري

  وقت�ي ب�ه اي�ده اك�ران و نماي�ش اينترنت�ي با 
مصداق هايي كه ذكر كرديد رس�يديد چ�را آن را 

محدود به 48 ساعت كرديد؟
اگر زمان نماي��ش فيلم طوالني مي ب��ود، صورت قضيه 
ش��بيه اكثر فيلم هايي مي ش��د ك��ه در آخرين مرحله 
پخش و بعد از جش��نواره و اكران در س��ينما، پخش در 
تلويزيون و ارايه دي وي دي، در گوشه اي از اينترنت هم 
قابل دسترس هستند. ايده اول من اين بود كه فيلم فقط 
يك س��انس در اينترنت نمايش داده بش��ود. اگر ما يك 
شبكه گسترده اطالع رساني هس��تيم پس يك سانس 
كافي است. مثال من مس��ابقه فوتبال است كه هر كس 
در خانه اش نشسته و آن را تماش��ا مي كند اما مي دانيم 
ميليون ها نفر هم زمان در حال نگاه كردن به آن هستند 
و عكس العمل نشان مي دهند. اميدوارم اگر اين تجربه به 
خوبي انجام شد، فيلم بعدي را يك سانس اكران كنيم. در 
واقع اين يك ارتباط با مخاطب است كه ما حس تجربه 

جمعي ديدن اما متفرق بودن را مي دهيم. 
 سينما رفتن هم مشكل شده است. در مناطق دور افتاده 
سينما نيست، در شهرها هم مساله وقت و ترافيك وجود 
دارد و داليل ديگري براي اينكه مردم سينما نروند وجود 
دارد. ما راه دسترسي را آسان كرديم و سعي مي كنيم آن 
را به يك حس جمعي ديدن تبديل كنيم. در انتها به اين 
تصميم رسيديم كه 48 س��اعت زمان الزم و كافي است. 
راه هايي هم براي كساني كه در اينترنت فيلم را مي بينند، 
گذاشتيم تا معلوم ش��ود در يك نمايش چند نفر فيلم را 
مي بينند. در حال ايجاد شرايطي براي گفت وگو هستيم تا 

كساني كه فيلم را مي بينند با هم صحبت كنند. 
  يعني ام�كان كامنت گذاش�تن و نظر دادن 

وجود دارد؟
قرار اس��ت با ش��رايطي كه بحث به بيراهه كشيده 

نشود اتفاق بيفتد. 
  ميزان استقبال از اين شيوه اكران، چقدر مي تواند 

انگيزه كافي براي ادامه كارهاي شما باشد؟
با تمام تجربه  ما در فيلمس��ازي و رفتارهايي ك��ه ما را به 
اينجا رسانده كه راه عمومي تري را براي نمايش فيلم مان 
پيدا كنيم، من اگر به مصداق مسابقه فوتبالي كه مثالش 
را زدم، نرسم. بايد در همه تجربيات، فكرهايم و... تجديد 
نظر كنم، يعني به اين فكر مي افتم كه ما بي ربط مي گوييم 
كه جامعه نياز دارد اين فيلم را ببيند و توران ميرهادي كه 
تمام عمر خودش را صرف آموزش بچه ها كرده، بشناسد و 
بداند چه كسي تمام نهادهاي كودك را در ايران پي ريزي 
كرده است. اينكه فقط كافي است او را بشناسيد و بدانيد 
طرز فكر توران ميرهادي چگونه بوده است تا حتما بچه ات 
را بهتر تربيت كنيد، براي ما شعار نيس��ت. اما اگر به كف 
پيش بيني مان از اين نمايش اينترنتي نرسيم، جامعه به 

من ثابت مي كند كه به اين حرف ها و تفكرها نياز ندارد. 
  يعني ميزان اس�تقبالي كه از نماي�ش اينترنتي 
»توران خانم« مي شود، براي شما بزنگاهي است كه 

ممكن است تصميم شما را براي آينده عوض كند؟
من فكر مي كنم اگر به يك حداقل قابل قبولي برس��يم، 
حتما اين پله اولي خواهد بود ب��راي اينكه ما به تلويزيون 
ثابت كنيم كه اگر تو چشمت را ببندي، مردم چشم شان 

را باز مي كنند و ما راه وصل شدن به هم را پيدا مي كنيم. 
جهان مدرن به سمت راهي مي رود كه پله اولش اينترنتي 
ش��دن و فضاي  آي تي و حذف واسطه است. توليد كننده 
مستقيم به مصرف كننده وصل مي ش��ود. ما اين را درك 
كرديم و اگر مردم ه��م درك كنند كه حذف واس��طه و 
انتخاب يك سليقه كه شايد فضاي رسمي آن را طرد و نفي 
مي كند، اين تجربه جواب مي دهد و خيلي از فيلمسازان با 
آرامش فيلم مي سازند و هر موقع بخواهند مخاطبان آنها 

فيلم شان را مي بينند. 
  چرا براي انتخاب ش�بكه نمايش دهنده فيلم به 

سراغ جاهاي شناخته تر نرفتيد؟
اتفاقا رفتم و وقتم را هم ه��در دادم. چون من با همين 
فرض رفتم كه در فضايي فيل��م را نمايش بدهيم كه از 
وجود درصدي از مخاطب مطمئن باشيم. اما آنها آنقدر 
درگير فضاي تجاري هس��تند كه به سختي مي توانند 
بفهمند شخصي مانند توران ميرهادي و فيلم مستند 
و... چه اهميت ويژه اي دارد. من هيچ نگراني نداشتم كه 
اين ايده را بدزدند چون اين ايده به درد فيلم هاي تجاري 
مورد عالقه آنه��ا نمي خورد. اين ايده ب��راي فيلم هايي 
است كه راه رسيدن و تماشاي آنها از روش هاي معمول 
به دس��ت نمي آيد. به شكل عمومي ش��ايد اين فيلم و 
فيلم هايي شبيه به »توران خانم« مورد سليقه جمعي 
كه اين شانس را داشتند كه به اين جريان كمك كنند، 
نب��ود و بهانه هايي مانند آماده نبودن زير س��اخت هاي 
خودشان آوردند. دوستان شبكه هاشور از دوستان قديم 
من هستند و هم شبكه نوپايي در اين قضيه هستند كه 
با تمركز بر سينماي مستند كار خود را شروع كردند. در 
اولين مذاكره متوجه شديم از جنس همديگر هستيم و 
سريع با هم ارتباط گرفتيم. توران ميرهادي مي شناسند 
و وقتي فيلم را مي بينند، دل ش��ان مي خواهد مردم هم 
فيلم را ببينند. ما زم��ان اندك و فش��رده اي در اختيار 
داش��تيم. انتخاب روز تولد توران خانم ك��ه همزمان با 
پايان ماه رمضان است. س��عي مي كنيم در همين وقت 
كم تداركات الزم را فراهم كنيم و براي اطالع رساني آن 
يك هفته زمان داريم تا در شبكه هاي مجازي، اينترنت، 
كانال هاي جهاني و همه جاي دنيا اين اطالع را بدهيم 
كه اين 48 ساعت چه زماني ش��روع مي شود و اميدوار 

باشيم كه براي تماشاي فيلم به ما ملحق شوند.

اكران بدون مرز 
ادامه از صفحه 7

جهان يكدست ابلوموفيستي

سال گذش��ته همين موقع ها، اندكي پيش يا كمي پس 
بود كه خواندِن ابلوموف را ش��روع كردم؛ مي دانس��تم كه 
شاهكار عظيمي است و داستايفسكي آن را اثري گرانمايه 
برآمده از ذهني درخشان خوانده كه اصطالِح ابلوموفيسم 
از دِل آن به بيرون آمده و لنين در حيِن سخنراني خود در 
سال 1922 گفته بود كه روسيه س��ه انقالِب بزرگ از سر 
گذرانده است اما ابلوموف ها كماكان بر سر جاي خود باقي 
مانده اند. اثِر بزرگي پيش روي��م بود كه نخواندنش، مانند 
ساير ش��اهكارهاي ادبي بر ش��انه هايم سنگيني مي كرد. 
ترس را كنار گذاش��تم و ش��روع به خواندِن كتاِب نزديك 
به هزار صفحه اي »ايوان گنچارف« كردم. هرچه بيش��تر 
پيش مي رفتم، س��ايه ابلوموف، كرختي ها، لميدگي ها و 
خمودگي اش بيشتر بر سرم مي افتاد؛ با هر صفحه توصيِف 
گنچارف، زمان بيشتر كش مي آمد.  با خودم مي گفتم واقعا 
اين مردك چطور آدمي اس��ت كه مي تواند تماِم روز را در 
بستر بماند؛ دوخته شود بر يك جا و با غرولندهاي بيش از 
حِد خود تنها بر وضعيِت موجود خرده بگيرد! بگومگوهايش 
با »زاخار«، پيش خدمت پير و فرتوت مقيم آنجا كه از قضا 
مش��ابه  خود ابلوموف جاي گرم و نرم خود را باالي بخاري 
داش��ت هم به خنده وادارم مي كرد و هم حس��ابي لجم را 
درمي آورد. »ش��تولتز«، »تارانتيف« و البته »الگا« هم كه 
جاي خود داشتند؛ مواجهه شان با ابلوموف هر بار احساس 
خاصي در من برمي انگيخت. خواندِن كتاب به آن سرعتي 
كه فكر مي كردم پيش نرفت. كش آمدگي موجود در روايت 
مرا بر آن مي داشت كه هرچه مي توانم خواندن را به تعويق 
بيندازم، درون روايت زندگي كنم و بر بستر خود بلمم. در 
داستان زندگي مي كردم كه با پوستِر نمايِش ابلوموف، به 
كارگرداني »س��ياوش بهادري راد« مواجه شدم كه در آن 
بازيگِر درخش��اني چون پيام دهكردي در نقِش ابلوموف 
هنرنمايي مي كرد. اين شد كه فرصت را مغتنم شمرده و 
به  سمت تماشاخانه ايرانشهر خيز برداشتم.  مواجهه با اثر 
اقتباسي سخت اس��ت؛ ابلوموفي كه من در ذهن ساخته 
بودم با آنچه بر صحنه نمايش مي ديدم تفاوت داشت؛ چاقي 
بيش از اندازه اش و البته بي تفاوتي نسبت به اين اضافه وزن، 
سينه ام را مي فشرد. به تبع، هنگامي كه در خالل داستان 
با خود گفت وگو مي كرد، زماني ك��ه ابلوموفكا را در ذهن 
مي آورد، براي بازسازي آنجا نقش��ه ها مي كشيد و جهان 
ذهني خود را در اي��ن باره مي پروراند، تصويري يكس��ره 
متفاوت با آنچه بود ك��ه مي ديدم. كارگ��ردان در صحنه 
نمايش چاره اي نداشت جز آنكه به صورت موجز و مختصر 
همزادي به همان فربگي براي ابلوموف بسازد كه از كنارش 
جم نمي خورد، بريده بريده حرف مي زند و همواره او را در 
برابر تهديد ها يا پروريدن آرزوها در آغوش بگيرد؛ كه البته 
خوب هم از آب درآمده بود. مخل��ص كالم آنكه ابلوموف 
موجود بر صحنه نه خالف آنچه خوان��ده بودم مكمل آن 
بود منتها به طريقه اي متفاوت. مقاومت را كنار گذاشتم و 
سعي كردم ببينم كارگردان چه نسخه اي از ابلوموف ارايه 
مي دهد. ابلوموف به روايت بهادري راد نقاط مثبت زيادي 
داشت؛ پيش از هرچيز، متن نمايش��نامه وفادارانه نوشته 
شده و مونولوگ ها، نيز ديالوگ ها، حتي زماني كه به شكل 
مختصر و موجز از دل داس��تان به بيرون آمده اند. ابلوموف 
به رواي��ت بهادري راد ني��ز همان ابلوموف ايده آليس��ت و 
خيال پرداز گنچارفي است كه در رابطه دوقطبي عشق به 
ديگري و نفرت از آن گيرافتاده. در ذهنش تصوير كامل و 
بي شكافي از مكان زندگي، روستاي ابلوموفكا، خانه اي كه 
بايد در آن زيست، عشق و ديگري مي پروراند و در آرزوي 
اين كمال محض مي س��وزد. از دنيا دل بريده، به تكه اي از 
خانه، يعني همان بستر خواب هميشگي اش مي چسبد و 
عطاي دنياي پرنقصان را به لقايش مي بخشد.  به درستي 
مي انديشد كه آدميان تنها به دليل داشتن آرامش، امري 
كه وي از پيش به داش��تن آن مس��لح اس��ت، اين گونه با 
ممارس��ت مي كوش��ند و كار مي كنند. از اين رو، در حالي 
كه جهان يكدس��ت و توپ��ر ابلوموف قس��مي يوتوپيا و 
ايده آليسمي است كه ممكن اس��ت هرگز به دست نيايد، 
ناظر بر حقيقتي اس��ت؛ او چيزهاي نصفه را نمي خواهد. 
عش��ق نصفه و نيمه، زماني كه مي داند ال��گا نيز مانند هر 
كسي مي تواند او را به خاطر فراموشي بسپارد را نمي خواهد؛ 
ولو زماني كه اين عشق ش��ور و طغياني در وي برانگيزد. از 
اين حيث، ابلوموف به روي صحنه با ابلوموف درون كتاب 
قرابت و همساني دارد. اما نمايش حامل يك نقصان جدي 
است كه حتي بازي درخشان پيام دهكردي نمي تواند آن را 
پوشش دهد. در تمام طول داستان، هنگامي كه ابلوموف 
را مي خوانيد، از البه الي روايات مفصل ذهني وي متوجه 
يك نكته اصلي خواهيد ش��د. ابلوموف گنچ��ارف در يك 
رابطه دوقطبي طرد ديگري و البته جذب آن مي ماند؛ ميلي 
برآمده از نياز به حضور ديگري و سپس نفي آن. از ديگران- 
همكاران، پدر و مادر، معشوق و همسر و... _ متنفر است 
در حالي كه مسائلش- اثاث كشي و مشكالت كارگران در 
ابلوموفكا- همچون نوش��تن يك نامه ساده، بدون حضور 
همين ديگران برطرف نخواهد شد. يك جور رابطه عشق 
و نفرتي دارد نس��بت به ديگران كه از درون گفت وگوهاي 
وي با شخصيت ها بيرون مي جهد. بهادري راد اين تناقض 
را در نوشتن متن نمايشنامه لحاظ كرده است. نكته اي كه 
اما به مخاطب انتقال نمي يابد احساس شخصي ابلوموف در 
هنگام مواجهه با اين »ديگري« اس��ت. ابلوموف گنچارف 
اصال از داشتن بيماري ابلوموفيسم شرم زده نيست؛ درون 
خود باقي مي ماند و از اين »خود« مريض، خميده و ملول 
دفاع مي كند. تنها لحظات اندكي هس��تند كه به ماهيت 
وجودي خود ش��ك دارد و به ضرس قاطع مي انديشد كه 
راه را درس��ت آمده. اين در حالي است كه ابلوموف به  روي 
صحنه فغان زيادي مي كند و خيلي به خود مطمئن نيست.  
با اين وجود، شعف ديدن اين شخصيت شگفت انگيز، همو 
كه دنيا را ب��ه تمامي و بدون ش��كاف مي خواهد و تصاوير 
چيزها را به جاي خود آنها دوست مي دارد، به روي صحنه، 
هر مخاطب اهل تئاتري را وا مي دارد كه تجربه ديدن اين 
نمايش خوب را از دست ندهد و ابلوموف را از ذهن بيرون 

آورده و به صورت انضمامي به نظاره مالل وي بنشيند. 
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همه موافق اين هستيم كه هنر و فرهنگ باعث تلطيف روحيات انسان ها مي شود و جوامعي كه در آن هنر و فرهنگ 
مسير سخت تري براي حركت دارد، خشونت بيشتري تجربه مي كنند. من اعتقاد قلبي دارم اگر با روي گشاده با 
موسيقي كشورمان برخورد كنيم، فضاي بسيار زيادي براي نشان دادن فرهنگ مان در دنيا داريم. در همه جاي دنيا 
موسيقي اسپانيا يا موسيقي هند و ويژگي موسيقي اين فرهنگ ها را مي شناسند اما عوام از موسيقي ايران كمتر 
مي دانند. معتقدم تمام تالشي كه براي شناساندن هنر موسيقي ايران در خارج از كشورمان صورت گرفته يك قطره 
در مقابل دريا ست. متاسفانه بسياري از گنجينه هايي كه ما در موسيقي فولك داشتيم بر اثر بي توجهي ها و غفلت ها 
از دست رفته و ديگر دسترسي به اساتيد موسيقي نواحي كه فوت شده اند، نداريم و خيلي كم مجموعه كاملي از اين 
بزرگان و داشته هاي شان ثبت و ضبط شده است. موسيقي محلي و رديف موسيقي ايراني بخشي از ميراث فرهنگي 

هر ايراني است كه بايد حفظ شود. البته اميدوار و منتظر اتفاقات خوب براي هنر ايران هستم و خواهم بود. 

هرچهمسيرهنرسختترباشدجامعهخشنترميشود
براي شركت در اين مس�ابقه كتابي در اختيار ش�ركت كنندگان قرار داده 
شد كه حاوي اشعار فضانوردان و كارمندان اين س�ازمان فضايي بود تا در 
صورت تمايل از اشعار اين كتاب نيز استفاده ش�ود. من از اشعار اين كتاب 
چندان خوش�م نيامد و خودم ش�عري را در مورد فضا و كهكشان نوشتم و 
در بخشي از اين شعر نيز از رباعي خيام استفاده كردم. به هر حال اين كار را 
كردم تا هم ايراني بودنم را نشان بدهم و هم اينكه از خيام به عنوان يكي از 
دانشمندان كه در زمينه ستاره شناسي هم كار كرده نام ببرم. بعد از آن روي 
اين شعر شروع به نوشتن موسيقي كردم كه حاصل كار يك پوئم سمفوني 

سه بخشي از آب در آمد.

خواستمتاايرانيبودنمرانشاندهم

گفت وگو با آهنگساز ايراني،برنده جايزه هوا فضاي اوكراين

قطعهكهكشانيباخيام
وموسيقيخراساناوجگرفت


