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ندا سیجانی

شهرامناظریدرمراسمرونماییازآلبوم«عاشقکیست»:

برای عزیزانمغمگینم

«عاشــق کیســت» آنانی کــه غیورانه پاســدار مرزهای سرزمینشــان هســتند وآماج
هربالیی را به جان خریدهاند یا آنانی که حافظ ادبیات و موسیقی کشورشانند و هر
ناروایی را نادیده انگاشتند و به عشق ایران ماندند و خواندند!
شهرام ناظری دلگیر از زلزله منطقه کردنشین است و برای مردمان این منطقه
که خانواده خود میداند یا به قول کردها «بوآن خوم» بسیارغمگین است .استاد آواز
موسیقی میگوید قوم کرد قومی نجیب ،اصیل و سلحشور است که فرهنگ ایرانی را
تاکنون حفظ کردهاند و درطول تاریخ بالیای بسیاری به خود دیدهاند .همه قومهای
ایرانی خوبند اما قوم کرد همیشه پیشمرگ و جان فدا بوده است.
او درمراســم رونمایــی آلبــوم «عاشــق کیســت» کــه روزدوشــنبه  22آبــان مــاه
درفرهنگســرای نیاوران برگزار شــد ،اظهار کرد :درطول تاریخ مــرز ایران در منطقه
کردنشین هرگز از دست نرفته است چرا که این قوم همیشه پاسدار مرزها بودهاند.
این قوم کشتنهای دسته جمعی و اعدامها و انواع مرگها را تجربه کرده ،بمباران
شیمیایی را به چشم دیده است و اکنون هم بالیای آسمانی بر آنها نازل میشود و با
وجود این مرارتها اکنون زلزله زده هم هستند.
اســتاد ناظری پیش از اجرای مراســم رونمایی این آلبوم که به مناســبت هزاره
ابوسعیدابوالخیردر13قطعهرباعیاتاینشاعرعارفراشنیدنیمیکندازحاضران
درسالن تقاضا کرد به یاد کردها که خانواده من هستند چند لحظهای سکوت کنند.
او درادامه افزود :دراین اندیشه بودم که این مراسم را لغو کنیم اما دوستان بر این
نظر بودند که شاید این رونمایی خبری امیدبخش برای مردم باشد.
ناظری گفت :از نوجوانی نسبت به مشاهیر ایران زمین عشقی در درون داشتم
و این عشــق نســبت به برخی ازآنان خیلی خاص بود و با یادشــان درعالم دیگری
ســیر میکردم .ابوســعید ،بایزید ،ابوالحســن خرقانــی و منصور حــاج از پایههای
اساســی فرهنگ ایران بودهاند و دیگران روی این پایهها رشــد کردهاند .ابوسعید در
دوره تفتیش عقاید زندگی میکرده و دراین دوران بود که آمد و درسهای بزرگی از
خود به جای گذاشت وحضور این بزرگان معجزه بوده است .من یکی از عشق هایم
ابوسعید بوده و بعدها که با مهدی اخوان ثالث و محمدرضا شفیعی کدکنی آشنا
شدم متوجه شدم که این بزرگمرد (ابوسعید ابوالخیر) در تاریخ ایران چه کرده است
و همیشه در ذهنم بود که بتوانم اثری به یاد ابوسعید خلق کنم .همان طور که آثاری
درباره موالنا و فردوسی خلق کردم.
شهرام ناظری درپاســخ به «ایران» در خصوص انتخاب و ویژگیهای رباعیات
ابوسعید و اینکه چرا استادان و هنرمندان موسیقی کمتر به این گونه اشعار شاعران
بزرگمیپردازند،گفت:بهعنوانیکعالقهمندبهادبیاتازسنیننوجوانیهمیشه
در آوازهایــم رباعیات ابوســعید را خواندهام و در آثاری مانند لولیان هم بخشــی از
آثار ابوســعید را اجرا کردهام و این بار مجموعهای از کارهای ابوســعید بوده که من
را به سمت خودش کشانده است تا امروز به مناسبت هزاره بوسعید آلبوم «عاشق
کیست»رامنتشرکنیم.بوسعیدتنهادررباعیهایشخالصهنمیشود.تنهابخشی
از کار بوسعید ،رباعی است.
او افــزود :کســانی کــه امــروز آواز میخواننــد ،بعــد از انقــاب پــا به ایــن عرصه
گذاشتهاندوبزرگشدهاندامابعدازانقالبچندانمحیطفرهنگیبرایهنرمندان
فراهم نبود تا خوانندگان ما ادیب پرورش یابند و ادبیات و تاریخ را بخوبی بشناسند.
به همین دلیل صدای بسیاری از خوانندگان شبیه به هم شده است البته آنها مقصر
نیســتند آنها حاصل این جامعه هســتند جامعهای که به مسائل فرهنگی و هنری
رســیدگی نداشته خوانندگان بعد از انقالب محیط مناســبی برای پرورش فکری و
فرهنگی نداشتهاند و موزیسینهای ما بخصوص خوانندگان بعد انقالب در چنین
محیطی رشــد کردند و ادامه دادند .ناظری ادامه داد :آواز خواندن تنها منحصر به
صدای خوب نیست بلکه تفکر و اندیشه در ماندگاری آواز نقش دارد و آن را هدایت
میکند و سبب ماندگاری آن است .آثار جاویدان هم تنها درمضراب و حنجره یافت
نمیشود بلکه در اندیشه قرار دارد .امروزه صداهای بسیاری به گوش میرسد که زیبا
و جذاب است اما دورهای کوتاه خواهند داشت و از بین خواهند رفت اما آثار قدیمی
همیشــه ماندگار بوده و هســت و در ذهن مردم جای دارد و این نشان از یک تفکر و
دانشــی اســت که در پس آن وجود دارد .ما آخرین بازمانده از نســلی هستیم که در
محضر استادان بدرستی تربیت شــدیم .اگر از  120سال گذشته تا پیش از انقالب را
بررسی کنید خواهید دید تمام این خوانندگان هیچ گاه بهدنبال تقلید و تکرار نبودند
اما بعد انقالب این اتفاق به وفور به گوش میرسد و این نشان دهنده یک ضعف
فرهنگیاستکهمتأسفانهکارینمیتوانیمانجامبدهیم.
امیر پورخلجی آهنگســاز این آلبوم نیز در پاســخ به «ایران» در خصوص اینکه
چرا آهنگســازان کشورمان ترجیحشــان براین است که آثارشــان را خارج از کشور با
ارکسترهای خارجی ضبط میکنند آیا این اتفاق شاخص بودن کار آنها است یا نبود
امکانات است اظهار کرد :من به نام ایران و ارکستر سمفونیک تهران افتخار میکنم
اما مجبور شــدیم که این آلبوم را در خارج از ایران و با ارکســتر پراگ کار کنیم .اکنون
ارکسترسمفونیکتهرانشرایطخوبیندارد.
او افزود :حدود دوسال گذشته بود که حضور استاد علی رهبری بارقههای امیدی
در ارکســتر ســمفونیک بود و جدیــت و مدیریت ایشــان به وضوح در ارکســتر دیده
میشــد و شخص مناســبی برای کار انتخاب شــده بود و همانگونه که شاهد بودیم
بهترین نوازندهها از هر ســو در ارکســتر حضور داشــتند و دســت به دســت یکدیگر
بهصورت حرفهای کار کردند بدون آنکه به شرایط سخت مالی بیندیشند اما امروز
این امکانات وجود ندارد و سالن مناسب با تجهیزات مناسب در ارکسترنیست من
بهدنبال برچسب جهانی در کارهایم نیستم اگر ارکستر سمفونیک تهران هر زمان
شرایطش فراهم شود و امکانات داشته باشد.

آسیبی به نمایشگاه کتاب کرمانشاه وارد نشده

امیرمســعود شــهرام نیــا ،مدیــر عامــل مؤسســه
روی خط خبر
نمایشــگاههای فرهنگــی ایــران بــا توجــه به برگــزاری
نمایشــگاه اســتانی کتاب در کرمانشــاه به خانوادههای
ناشــران و نویســندگان شــرکتکننده در ایــن رویــداد
فرهنگــی اطمینان خاطر داد که بــرای آنان هیچ حادثهای رخ نداده اســت.
بنابرگفتههای این مدیر مسئول نمایشگاه تحت پوشش بیمه کامل قرار دارد
و هیــچ گونه نگرانی در اینخصــوص وجود ندارد .نمایشــگاه کتاب تا موعد
مقرر خود در کرمانشاه برقرار خواهد بود.

تصویر فاجعه در آیینه هنر

آیا هنر و ادبیات میتوانند در کنار کار خالقانه ،نقشی آموزشی هم داشته باشند؟
محسن بوالحسنی

بالیایی از قبیل جنگ ،زلزله ،سیل و ...یکی از آن
جهت که سرشــتی غمآلود و غــم آفرین دارند،
چیزی ،شــبیه زخمــی بر پیکره بشــر میزنند که
ایــن زخمها عمدتاً در فقدان و ســوگ از دســت
رفتنهــا و تخریب شــهرها و البته جــان آدمیان
اســت و مناســبات انســانی را در یــک لحظــه به
هــم میریــزد .ایــن اتفاقات کــه در گوشــه و کنار
جهــان گاهبهگاه میافتد و جماعتی را به شــوک
فــرو میبــرد ،دســتمایه و ســوژه خلق آثــاری در
حوزههای مختلف هنر در این زمینه هستند.
ëëزلزله از کوراسا و ا تا موراکامی
ژاپن کشــوری اســت روی خط زلزلــه که هر از
گاهی چنان میلرزد که نویسندگان و فیلمسازان
ژاپنــی یــا مســتقیم یا بــا ســوژه زلزله داســتانها
مینویسند و فیلمها میسازند« .آکیرا کوراساوا»
شــاعر ســینمای ژاپن در فیلمهای خود همواره
حتی کوتــاه ،نمایی از زلزله را نشــان میدهد که
همین تــک نماها مثــاً در فیلم «ریــش قرمز»
فرو ریختن و ویرانی بخشــی از جامعه و فرد را با
خودش همــراه میکند .ژاپنیها بعد از آن همه
بــا از هیروشــیما و ناکازاکی گرفته تــا زلزلههای
همــواره ،چه در هنر و چه در ســاخت و ســازها و
بســترهای شهریشان بحث آموزش را در بستر
روایــت فرامــوش نکردهاند .آنهــا از زلزله حرف
میزننــد در صورتــی کــه در بســتر ایــن موضوع
اصلی داستانهایی روایت میکنند که هم اندازه
هنرمنــد و نویســنده بهعنــوان راوی حفظ شــود
و هم بــه مخاطبان خــود چیزی آمــوزش دهند
یــا حداقــل نگاهشــان را تیزتر کنند کــه در چنین
شــرایطی جهانشــان چه شکلی میشــود و آنها
بایــد چه کننــد .از آخرین نمونههای ایــن آثار در
حوزه ادبیات داســتانی میشــود بــه کتاب «بعد
از زلزله» اشــاره کرد« .هاروکی موراکامی» در این
رمــان که در واقع مجموعهای از شــش داســتان
به هم پیوســته اســت؛ تصویــری از جامعه ژاپن
ارائــه میکنــد و مردمی کــه درگیر زلزلــه «کوبه»
میشوند با داستانهایشان.
ëëکیارستمی،کالنتریوچندریشتربیشتر
فیلمســازان مــا در ســالهای اخیــر جســته
و گریختــه و در مــواردی بــه موضــوع زلزلــه
پرداختهانــد .نمونههایی مثل «بیدار شــو آرزو»
کیانــوش عیــاری ،یــا «زیــر درختــان زیتــون» و
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محمد علی علومی
نویسنده

قدردانی از مهرجویی در جشنواره مروجان کتابخوانی

رمــان «راهآهن زیرزمینی» که بهعنوان برنده جایزه پولیتزر  ۲۰۱۷در بخش رمان
انتخاب شد از دید منتقدان ادبی ،یکی از بهترین آثار«کالسون وایتهد» به شمار
میآیــد .منتقــدان ادبی این کتاب را اثــری جذاب و تأثیرگذارمــی دانند که درباره
ماجراهای یک برده جوان است که در مسیر آزادیاش با آنها روبهرو میشود.

نیم نگاه

«زندگــی و دیگــر هیــچ» عبــاس کیارســتمی،
فیلمهایی هستند درخشــان در حوزه سینما اما
نگاهی آموزشی در دل آثار ایرانی کمتر جا دارد یا
نامحسوس است .اما شاید نادرترین نمونه فیلم
مستند پیروز کالنتری باشد با عنوان «تهران چند
درجه ریشتر» که سال  1385ساخته شد و اتفاقاً
نکته مهم این فیلم در کنار خوش ساخت بودن
آن ،نگاه پژوهشیاش در قالب یک فیلم بود که
جایزه بهترین تحقیق و پژوهش جشنواره فیلم
فجر و جایزه بهترین کارگردانی مستند و بهترین
تحقیق و پژوهش جشــن مستند سینمای ایران
را هــم از آن خود کرد .مســعود ده نمکی هم در
فیلم «رســوایی  ،»2با نشان دادن لحظههایی از
زلزله فرضــی تهران و فروریختــن پلهای صدر
و ...زلزله را بنمایه فیلمی کرده اســت که از دید
منتقــدان ســینما آنچنان نتوانســته اســت نه در
سینما و نه در بخش جلوههای ویژه کاری خاص

مردم را به حال خود رها نکنیم

انجام دهد .اما اصوالً ما در این حوزه ،تنها به تبی
قناعت میکنیم و غمنامهای و کم هستند آثاری
کــه بتــوان روی آنهــا بهعنــوان اثری فاخــر که در
بن مایههای خود بحــث آموزش را هم مد نظر
داشته باشد حساب کنیم.
ëëلرزهبرتنکلمات
در حــوزه ادبیــات داســتانی نویســندگان مــا
چگونــه و از چــه زاویهای با این موضــوع روبه رو
شدهاند؟ «مهسا محبعلی» در داستان «نگران
نباش» جماعتی را به تصویر میکشد نگران و در
وضعیت زلزله .این کتاب ،زمان انتشــار با اقبال
بســیار خوبی روبهرو شــد و کتابی بود منســجم و
شکل گرفته بر بستر دراماتیک داستاننویسی که
در شــرایط زلزله روایت میشد و راوی وضعیت
بود .اسم کتاب را اگر در ذهن داشته باشیم و آن
را در کنــار موضوع داســتان ،که زلزله اســت قرار
بدهیــم شــاید این آرامــش و دعوت بــه آرامش
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با توجه به تجربه شــخصی خودم از زلزله چند سال
قبــل بم میدانم که تبعات روانی و افســردگی بعد
از زلزلــه ،تــازه بعد از گذشــت بهت زدگــی مردم از
درگذشــت عزیزانشــان پیش میآید و هنوز بخشــی
از تبعــات روانــی ایــن اتفــاق بر آنــان کامالً روشــن
نشده.ای کاش میتوانستم در کنارشان باشم و این
تنها آرزوی من نیســت ،این خواســته اغلب افرادی
اســت کــه تجربههایــی از فجایعــی همچــون زلزله
رودبــار و بــم دارنــد .بــه گمانــم در چنین شــرایطی
کــه هموطنانمــان غــرق انــدوه و مصیبت شــدهاند
بیــش از همه نیازمند ســرپناه و دســتیابی به برخی
تمهیــدات الزم بــرای گــذران امــور روزمرهشــان
هســتند.ای کاش مســئوالن امر در چنین شــرایطی

«ëëآکیرا کوراســاوا» شــاعر ســینمای ژاپن در فیلمهای خود همواره حتی کوتاه،
نمایی از زلزله را نشان میدهد که همین تک نماها مثالً در فیلم «ریش قرمز» فرو
ریختن و ویرانی بخشی از جامعه و فرد را با خودش همراه میکند
ëëآیا هنر و ادبیات در مواجهه با چنین رخدادهایی امکان ،توان یا حتی وظیفهای
در امر آموزش در بســتر کار خالقانه را دارند یا خیر؟ آیا میتوانیم در بستر روایت
چنین رخدادهایی و در زیرپوســت آنها به آموزش همگانی و درمان از طریق هنر
نیز فکر کنیم
«ëëبیدار شــو آرزو» کیانــوش عیاری ،یا «زیــر درختان زیتــون» و «زندگی و دیگر
هیچ» عباس کیارســتمی ،فیلمهایی هســتند درخشان در حوزه ســینما اما جنب ه
نگاهی آموزشی در دل آثار ایرانی کمتر جا دارد یا نامحسوس است

یکــی از نگاههــای حاشــیهای اســت کــه میتوان
به این کتاب داشــت اما همانطور که گفته شــد؛
بیشــتر این کتاب به هویت داســتانی خود پایبند
است و آنچنان نقش آموزش هنگام وقوع چنین
اتفاقاتــی را در برنامــه نداشــته ،یــا نخواســته که
داشته باشد .داستان «افســانه بچههای زیتون»
قاسم کشکولی هم تقریباً رویکردی اینگونه دارد.
این داســتان روایتگر عشــق به زندگی است بعد
از فقــدان و مرگی که بعــد از زلزله مهیب رودبار
همچنــان وجــود دارد و میتــوان آن را در زمــره
ادبیات روانشناســانه مورد نظــر و توجه قرار داد؛
چیــزی که شــاید بتواند پــس از هــر مصیبتی به
کمک اهل مصیبت بیایــد و درد آنها را به روش
کلمات تسکین دهد.
ëëوقتیاززلزلهحرفمیزنیم
نمونههای دیگری از این دســت در ســینما و
ادبیــات ما اگر چه کم ،اما وجود دارند که بیشــتر

گوش کنیم به نصیحت بزرگان

متأسفانه ما ملت ایران هیچ گاه و درهیچ برههای از زمان نخواستیم
نصایح ســه گانه زرتشت را با گوش جان بپذیریم و به آن عمل کنیم.
دراین مملکت خیلیها راست کرداری میکند ،نه راست گفتاری و نه
راست پنداری.
وقــوع زلزله یک اتفاق غیر قابل پیشبینی اســت ،حاال ممکن اســت
صد ســال آینده پیشبینیهایی ازگســلهای زلزله داشــته باشیم .اما
علی اکبر مرادی
مســأله مهم چیز دیگری است؛ وقتی شــروع به ساخت و ساز مسکن
نوازنده پیشکسوت ساز
مهر میکنند یکســری استانداردها تعریف میشود و دراین میان یک
تنبور
عده دلسوزانه دل به این کارها نمیدهند و در استاندارد سازی ساخت
یک ساختمان کوتاهی میکنند.
ما همه ایرانی هســتیم و نباید به منافع شــخصی خودمان فکر کنیم بلکه بهعنوان یک انســان
دلسوزانه کارکنیم و به فکر پر کردن جیب خودمان نباشیم .وقتی ساختمانی استاندارد ساخته
نمیشود یک زلزله  4ریشتری هم آن را روی سر کودکانمان آوار میکند .ساختمان سازیهای ما
باید دلسوزانه انجام گیرد نه اینکه زیر سقفی بخوابیم که احساس کنیم هر لحظه روی سرمان
یشود.
آوار م 
مردم روســتای اینجا روی خط مرزی زندگی میکنند و همیشــه با مشــکالتی چون جنگ،
محرومیت زندگی کردهاند و این بارزلزله برسر آنها آوار شده است! مردم اینجا برای سختیها
آبدیده شدهاند و به این نامالیمات عادت کردهاند اما بازهم قد راست خواهند کرد و این نیز
یگذرد.
م 

کمک به بهبود شرایط روحی زلزله زدگان

مراســم اختتامیه جشــنواره قدردانــی از مروجــان کتابخوانی در حالــی برگزار
میشــود که اسامی هنرمندانی همچون داریوش مهرجویی و سروش صحت
در میان برگزیدگان چهارمین دوره دیده میشــود .از صحت بواســطه برنامه
«کتــاب بــاز» و از مهرجویــی هم به خاطر اینکه مســأله اصلی ســه فیلــم او با
نامهای «هامون»« ،پری» و «نارنجی پوش» کتاب بوده قدردانی میشود.

<راهآهن زیرزمینی> یکی از بهترین آثار «وایت هد»

نمایی از فیلم<زندگی و دیگر هیچ> ساخته عباس کیارستمی

نخســتین بار نیست که این اتفاق هولناک مملکتمان را به عزا مینشاند و
خانوادههای محرومتر را به خاک و خون میکشــاند؛ تازه یادمان میافتد که
خانه هایشان استقامت نداشته ،آیا کشوری که از ثروت باالیی برخوردار است
باید چنین نتیجهای داشته باشد!
میگوینــد زلزلــه را نمیشــود پیشبینــی کرد ،چرا میشــود مگــر زلزلههای
ســهمگین ژاپــن و کالیفرنیا حل نشــد! پیشبینــی یعنی همین ،تــا کی باید
بیژن کامکار
مسئوالن به این مهم توجه نکنند! از زلزله بویین زهرا تا زلزله بم چه کردهایم
خواننده و نوازنده
فقط عزای عمومی اعالم کردیم.
پیشکسوت دف
مگــر در تهــران شــهرداری مجوز به ســاختمانهای ســر به فلک کشــیده در
کوچههــا و خیابانهــای تنگ نمی دهد آیا این پیشبینی نیســت! چرا قانونی نمیگذارند تا کســانی که
این گونه عمل میکنند جریمه و بازداشــت شــوند! چرا جادههای غیر استاندارد اصالح نمیشود! مگر
کشور ایران فقیر است ،چرا به این معضالت توجه نمیگردد! چرا ساختمانها را ضد زلزله نمیسازند!
حاال که هیچ کدام از این مشــکالت تاکنون حل نشــده باید برای جانباختگان این حوادث چون عمدی
است بیواسطه و با واسطه بیمه و دیه پرداخت شود ،شاید این کار باعث گردد تا بیشتر فکر کنند و مردم
شریف و نجیب ایران را جدیتر بگیرند و به حال خود رها نکنند .تازه هر وقت مشکلی هم پیش میآید
باز خود مردم به داد هم میرسند.
بــا تمام وجودم غمگینم و به نازنینانی که امروز در کنار خانوادهشــان نیســتند و زیــر آوار آرمیدهاند فکر
میکنم ،ایران عزیزم تا کی باید با این مصیبتها بار اندوه به دوش بکشد! به همزبانانم ،به هموطنانم
و به ایرانم تسلیت میگویم.

نگاه 4

نمایی از فیلم <بیدار شو آرزو> ساخته کیانوش عیاری

توجهی به تجربههای مشابه در کشورهای پیشرفته
داشته باشند تا حداقل به بهترین نحو ممکن با این
اتفاق روبهرو شــوند ،اما در این بین اهالی فرهنگ و
هنــر هم میتوانند بــه نوبه خود به کمک مردم این
مناطق بشتابند.
در کشــورهای پیشــرفته در چنیــن مواقعــی از
هنردرمانــی بهعنــوان راهکاری بــرای افزایش توان
روحــی مصیبت زدگان در مواجهه با این قبیل بالیا
اســتفاده میکنند .اهالی فرهنگ در این فضای غم
زده میتواننــد با اجــرای تئاتر ،موســیقی و کارهایی
از ایــن قبیل ،بــه بهبود شــرایط روحی مــردم زلزله
زده کمــک کنند .آنــان در چنین شــرایطی افزون بر
تمهیدات مادی ،بواسطه از میان رفتن زندگیشان

بــه ایــن احتیاج دارند کــه توان روحــی ادامه زندگی
پیدا کنند .هر چند غم از دست دادن عزیزان مسأله
کوچکی نیســت امــا زلزله زدگان نیــاز دارند به آنان
کمک شــود که دوباره در مســیر زندگــی و ادامهاش
قرار گیرند.
ایــن وظیفــهای اســت که بخشــی از آن بــه عهده ما
اهالــی کتــاب و فرهنــگ اســت .در خاطــرم هســت
وقتــی زلزله بم با آن فجایعش رخ داد ،درســت 10
روز بعــد از وقــوع اتفاقاتی که همــه در خاطر داریم
یک عروســی برپا شــد .برگزاری عروســی در فضای
غــم زده آن روزهــا بــرای اهالــی بــم اتفــاق خوب و
دلگرمکننــدهای بود چراکه نشــانی از زندگی بر خود
داشت.

درویش جاویدان درگذشت
یاد

روز یکشــنبه خبر تأیید نشدهای مبنی بر درگذشت
درویــش مصطفــی جاویــدان از فعاالن موســیقی
مذهبی و تنبور کشــورمان منتشــر شــد و در نهایت
ایــن خبر روز گذشــته از طــرف مدیــرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی اســتان البرز تأیید و اعالم شد .علی
خیلــدار ضمــن تأیید این خبــر به خبرگــزاری مهر
گفــت :روز یکشــنبه هنرمند نامآشــنای کشــورمان

در حــوزه موســیقی ،درویــش مصطفــی جاویــدان
در کــرج دار فانی را وداع گفــت و پیکر این هنرمند
در قطعه هنرمندان بهشــت ســکینه کرج به خاک
ســپرده شــد .درویــش مصطفــی جاویــدان بــا نام
اصلی «سید مصطفی موسوی» هفتم آبان ۱۳۲۵
در کرمانشــاه و در خانــوادهای مذهبــی بــه دنیــا
آمــد .اوج فعالیــت او در زمینــه موســیقی مذهبی

ایــران به ســالهای پیش از انقــاب بازمیگردد .از
درویش مصطفی جاویدان آلبومهایی چون «تک
ترانهها»« ،چینیبندزن»« ،نغمههای آســمانی»،
«اســم اعظــم»« ،بابا کوهی»« ،رســول مهربانی»،
«هــو یا علی مدد»« ،مرد غریب»« ،پرنده اســیر»،
«صنمــا»« ،نمکــی» و «شــاد و خنــدان» بهجــای
مانده است.

بیانگر وقوع حادثهای مهیب هســتند و آنچه در
این شــرایط برای انســان حاضر در یک داســتان
و یــک فیلــم رخ میدهد .اگــر به زلزله یکشــنبه
و نقــش ادبیات و هنــر به مــوازات آن فکر کنیم
شــاید این سؤال برایمان پیش بیاید که آیا هنر و
ادبیــات در مواجهه با چنین رخدادهایی امکان،
توان یا حتی وظیفهای در امر آموزش در بستر کار
خالقانــه را دارند یا خیر؟ آیا میتوانیم در بســتر
روایت چنین رخدادهایی و در زیرپوست آنها به
آموزش همگانی و درمــان از طریق هنر نیز فکر
کنیم؟ تجربههای موفــق در عرصه بینالمللی
نشــان میدهــد کــه هنــر از ایــن قاعــده و تعهد
مستثنی نیســت؛ اما راهکارها و باید و نبایدهای
فراوانی دارد .یکی از این حیث که چگونه هنرمند
میتواند با فاصلهای نزدیک کنار حادثه بایستد
و نقشــی را ایفــا کنــد کــه شــاید هیــچ درمانگر و
امدادگری نتواند از عهده آن بربیاید.

نگاه 3

از غصه میمیرم
مرا مگذار و مگذر

بــاز غــم ،بــاز غصــه ،باز
فریــاد و بــاز درد .چــه
میتوانــم بگویــم وقتــی
زبانم بســته است .واقعاً
مســئوالن نمیبیننــد؟
نجمه تجدد
مگــر
نمیداننــد؟
خواننده موسیقی
میشــود؟ روســتاهای ما
جاده ندارند .بیمارستان
ندارنــد .مدرســه ندارنــد و خانــه ندارنــد...
دلشان خوش اســت که گاو و گوسفند و مرغ
و خروس دارند آنهم برای اینکه شکمشــان
را سیر کنند.
دلم میخواهد فریاد بزنم ،برای آن عزیزی
کــه عزیزش با بیرحمی از او جدا شــد .دلم
میخواهــد برای آن کودکی کــه خانوادهاش
را دیگــر نمیتوانــد در کنــار داشــته باشــد تا
صبح قیامت گریــه کنم .غرب ایرانم ،ملت
مظلومم تسلیت.

البته میتوان با تألیف آثار ادبی و همچنین ساخت
فیلمهــای ســینمایی هــم در دراز مــدت مــردم را
آمــوزش داد ،با آموزش و فرهنگســازی مردم یاد
میگیرنــد که در مواجهه با چنین اتفاقاتی چطور به
یاری هموطنان خود بشتابند و حتی میتوان روحیه
همدلی را در آنان پررنگتر کرد.
در آخــر ،هموطنــان عزیــزم در مناطــق زلزلــه زده
را بــه این شــعر جاودانه آرش از ســیاوش کســرایی
ارجــاع میدهــم کــه در بخشــی از آن آمــده« :آری،
آری ،زندگــی زیباســت /زندگــی آتشــگهی دیرینــه
پابرجاســت/گر بیفروزیش ،رقص شعلهاش در هر
کران پیداست /ورنه ،خاموش است و خاموشی گناه
ماست».

